
BATI; 

1595 

'l'ELEFON 

CUMA 

15 
Ağustos 1941 

TELGRA1' 

İstanbul 
Son Telcraf 

.. ., 
Tee.iı Tarihi 
1936 

ADllES: --
Caialofla 

N11n1oem• ni7e 

Cıı4. No. H 

IAYllJ -"'"'"" l No. 

5 ABONE: 

Senellk: ı t "'C 

KURUŞ 6 AJ'hk: 
s AJ'Wı: 400 150 J 

Gaze1"7e ıonduilen evrak iade edilmez 
---- - ,,, - .. 

ah.ip ve Ba~nuharrlrl: ETEM İZZET BENİCE EN SON TILOBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM IAZETISI 

NYAHAR
QfNE DOGRU 

Japonya hazırlıklarını 
görürken Amerika ve 
İngiltere de Pasifikte har
bi kartılamak ve aynile j 
mukablede bulunmak 
imkan ve tedbirlerini 
alıyorlar. Harbin maat
teeaaüf dünya harbi ol
madan bitmiyece&i an
latılıyor .. 

~ıı: E.TE.M iZZET BE.NiCE. 

llzak Şark ve Büyük Okyanus. 
ı.ki hava kararmakta devam edi
~or. Japon kaynaklarının susma· 
•ıııa mukabil; İngiliz n AınerL 
~n kaynakları yeni yeni haber
tr ulaştırmaktan geriye kalmı· 

lorlar. Bu haberlere göre; Japon. 
;a. hummalı bir faali)et, daha 
. •grusu tam bir harp hazırlığı 
11İndedir. Buna mukabil Amerika 
\e lngilterenin de tam bir görüş 
~· fikir mutabakati dahilinde 
Ummalı bir hazırlığa girittiklel'I 
~?tüliiyor. Brmanya hududunda, 
~ngapurda, AYustralyada, Fili

~'nde basdöndürücü lıir hazırlık 
tapıldığı· gibi; Amerikan donan· 
~ası da Büyük Okyanustaki faa. 
'Yetini arttırmış bulunuyor. 
Japonyanın Hindi.;inide.ki ba

~tlıklarını, Çindcki tertiplerini, 
annıri ve Yladivostok hedcfle

~'.nd~ki tedbirlerini bir iın önce 
'lirnıek ve bu harp içinde keneli 

101ünii oynamak azmi ile hareket 
•ır· •;;i muhakkaktır. So\·yet • Al-

Ç6BÇIL 

RUZVELT 

lle1aaaameıı 

Mazlum mil
letlerde bir 
halas ümidi 
uyandırdı 

Amerilt. ve İngil
terenin müş te re k 
kararları bütün 
dünyada derin 
alaka uyandırdı 

Çôrçll • Ruzveıt 
mtllAkatı tar 111.la 
c!öalm aoktaııdır 

Ottava, 15 (A.A.) - Kanada 
B;. ş\· ekıli Makcnzı Kıng d i.ı n 

Çörçil - Ruzvelt mül~kaU hak
kmd:ı §Wlları &oylt!n~tir : 

cHitlerle Mt1~01in inin her gö
rüşmeleri, memleketlerin hürriyet 
'\'e istik1aline tevcıh edilm~ ka
rarla: almak iç1ndJ. Ç'örçiL.Ruz. 
·\'e1t müliikatından bütün mazlum 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

(Bu mülakatta alınan ka. 
rarlar 3 üııcii sahifede, 24 saat
lik \ıadiscler siitunundadır.) 

' 

SOVTET TEBLIÖI 

Nikolayef'in 
şimalinde iki 
şehir daha 
tahliye edildi 

~an harbinin biraz daha inkişafı 
~ • Alman ordusunun esaslı mu
affaki«etler ka•·detmıesi takdi-

ı· , , . 
~de; Japonların daha :r:iyade 
· "Yet Rusyaya karşı harekete 
~•Çtnelf.'ri ve Büyük Okyanus ile 
h •nubi A•yaya ait emellerini ta. 

Buzvelt • Çörçll mfllA· 
katı nerede yapıldı? 

Dün muharebeler bü
tün Şark cephesi 

boyunca devam etti 

akkuk ettirmek arzusunu daha 
lonraya bırakmaları ihtimali kuv
a•llidir. Anuk, Japonlar; Sovyet 
d nsyaya hiicum ettikleri takdir
~•; hu hareketin İnı:iltcre için Ja. 
h?nyaya harp ilanı bakımından 

1
11 sebep teşkil edip etmiyeceği 
tnüz maliim değildir. İki ihtimal 

' abilir: 
j ı\_ Japon)lanın Sovyet Rusy·a-
1 mc~gul olmasından istifade 
~•tek Hindiçiniyi i~gal, Çini tak
ı )e ve cenup Japon deniz ve 
1"a üslerini imhaya t"'ebbüs 
'ı.ı~ Hazırlanmak fırsatını buL 

1 " için Sovyet • Japon harbine 
ita f d ra \·e sa ece Sovyet Rusy·aya 

la1dımcı kalmak .. 
Japonya birinci ihtimali derpiş 

~iğ; için cenuptan kcndi•ine ~ .. 
•k taarruzları önlemek husu. 

~bda olduğu kadar; tecavüz! bir 
... •rp için de Hindiçiniy·i işgal et
j'İllir. Bu bakımdan İngiltcrenin 
~'1tuzi ve tecavüzi bir hareketi
) karşı; Hindiçiniden miidafaa. 
I~ lıaşlıyacağı kadar İngiltereye 
~tnnı için de yine Ilindiçiniyi 
~ llanacaktır. Fakat, İngiltere ve 
,'.'>•rikanın menfaat n hesabına 

1~ci şıkkı tercih etmek, bizim 
'*h,; 
t görüşümüzle daha uygun 
·ı~ 

ı ''ek, Japonlar bizzat ve bin-

Vaşington 15 (A.A.)- Ofi: Cum
huriyet sarayından bildirildiğine 

göre, Ruzvelt .le Çorçll arasında. 
ki mül2kat 35 bin tonluk Prince 
of Wals kruvazöründe yapılmış-
tir. (Devamı 3 uncll Sohifede) 

Moskova 15 (A.A.) - Resmi 
Sovyet tebliği: Muharcl>eler dün 
bütün şark cephesi boyunca de
vam etmiştir. 

(Devamı S üncü Sahifede) 

YOLSUZ UN TEVZiATI ŞIKA· 
YETLERI DEVAM IDIYOB 

Belediye ve Ticaret 
Müdürlüğü ehemmi
yetle tahkikata geçti 
Ekmekçiler Cemiyetinin 15 yıllık azası 
"Un vermeyiz,, diye yine aza kaydedilmiş 

Şehr ! mizdeki börekçi ve simit
r; i fır_nlarına \·erilen unların tc\'
z ı inde yolstızluk )·apıldığı hakkın
d <.ı k. ihbarla r tızl'rine b;:ışl~nan 
tatı.kıkat.l de\·am olunmaktadır. 

\·aıı ,.e Belediye Reisi B. L\ıt!i 

Kırdar dün bu husustaki nep-!-

;ı.ratımızla ehE'mrr,iyetlc a13kadar 
olmu} 'e Belediye !ktısat l\1üd~i
rü B. Sa"fet Srzf.'r'e tahkik~tın 
s:Jr·aue ıkmal ı rı bildirmiştir. 
Ayrıca Mın!aka 'ficaret ~1'.üdilrJü
ğü de tahlökata başlamıştır. 

(Devamı S üncü Sahifed• l 

kıt'alannın DinyepeT nehri üze rinde uçuTduklan büyük hiT köprü 

HARP - VAZİYETi 
1 / LONDBA YA 00RE 

MI~ Budyeni 
ordusunun 
mühim kısmı 
geriye çekildi 

Ukragnada Sovget cephesinin 
cenup cenahı artık aşağı Buğ 
nehri şarkına çekiliyor ! 
(Yazan: EllBB.LI B.UaMAT SUBAY) 

Ukrayna cephelerind.ı harbe karışaıı ltalyan kıt'alan 
Rom.adan hare ketleri esnasında 

Bugünkü fevkaliıde Alınan teb. 
liği yalnız Ulcraynada Sovyet 
cephesinin cenup cenahında inki
şaf eden vaziyetten bahsetmekte
dir. Bu malumata göre, fasılasız 
surette Sovyet kıt'alarını takip 
eden Rumen kuvvetleri Odesayı, 
Macar ve Alman kıt'alan da Ni. 
kolayefi şarktan ve garpten sar· 
mışlardır. Bug nehrinin garbinde 

mühim miktarda Sovyet Jcıt'ala
rının imhası muhakkak bulun
maktadır. (De\' .,,_ı 3 üncü Sahl!ede) 

Asker ailelerine 
yardım kanunu 
neşrolundu 

Valinin gazetemize 
bu ıabahkl ızallatı . 

M o s kova Odesa'nın 
sukutundan büyük bir 

• • en dış e duymıyacak 1 
Londra 15 (A.A.)- Alman ba~ 

kumandanlığı dün, Alınan cüzü. 
taınlannın Odesa ile Bug nehri 
mansabı arasında Karadenız sa-

(Devamı 3 üncü 5ahl!ede) 

İngilterenin 
Suriye ve Lüb
nanda gözü yok 

Kahire 15 (A.A.)- Ortn Şark
taki İngiliz Hükumet Nazn. Lit. 
telton 7 ağusto.ta General dö Gole 
gönderdiği bir mektupta, İngilte
renin harbi kazanmaktan başka 
Suriye ve Lübnanda hiç bir emeli 
yoktur. Harbin sonunda İngiltere, 
Fransanın Suriye ye Lübnandaki 
rüçhanlı mevkiini tanıyacaktır. 

---o--·--
Bu sabah iki 
Vekil geldi 

Maliye Vekili Fuat Ağralı !le Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen bu sabahki 

Ekspresle Anka~adan şehrimize gel

mişlerdir. Maliye Vekili Erenköyün
deki evine gitmiştir. 

••mu· Sovyet 

BABBINE 

••• BAKIŞ 

ODESA ve 
Nikolayef'te 
ikinci bir 
Dönkerk? 

ODESA 
ve NikoJayef 
kara istikametle
rinden sarı )mı 

vaziyette -

Bitler kararga.
lwlı Ullraynada 
lllr yere nakletti 
ALMAN KAYNAKLARINA 

GÖRE 
Alman tebliğleri ''e kayna tlan 

Şark cephesindeki son vaziyet 
hakkında iU mal\ımalı verm"ktc
dir: Alman - Rumen ktt'al:rı 

Odesı:t ile Bui n€'hr1nfn maı sabı 
arasında Karadenize 1mn\e:lerdir 

Tayyareler, geriye tt:kUen So\
yet kuvvetlerini taluıye etınek ü
zere Odesa ve NJtoJ:ıyef Hm::.. 
laruıda hazır bulunan nakliye &:t~ 
milerine şiddetle hücum chr r -

Ierdir. Bu taarruzlar esnasında 

14.000 tonluk bir nakliye ıemtsi 
(Devamı 3 üncü Sahife J 

.J -Beyannameyi JapuD• 
ya nasıl karşıt dı 
Tokyo 15 (A.A.)- Oii: Domei 

ajansının bıldirdiğine göre Ruz- . 
velt - Çörçil mülakatını müteakıp 
neşredilen ibeyanname hnkk .• ea 
resmi kaynakların mutalealannı 

(Devamı 3 füıcü Sel)lfede) 

Çin hükumet 
merkezi Üzerin
de bin tayyare 

Çungking 15 (A.A.)- Ofi: Çin
de bir deniz üssünden bildiriliyor: 
8 temmuzdan dün saıbah saat 10 a 

(Devamı üçüncü sah.i!ede) 

Bir manifaturacı 
ve bir kömürcü 

tevkif edildi 
Çaknıakçılarda Büyük Yeni 

Handa manifaturacı Ali Cavit k<ı
put -bezi sakladığından Asliye 
2 inci Ceza mahkemesince tevkıf 

olunmuştur. Yenikapıda kömürcii 
Şerif de 5.5 kuruşluk kömürü 6 
kuruş 30 paradan vermek s..;çi;e 
teYkif edilmiştir. 

-~~_1ngiliz ve Amerikan menfa· 
I~ i'•ne tecnüz edinciye kadar; 
'-ı "i devlet harbe müdahale et. 
İteceklerdir. 

Balat halk ha· 
mamında yapı· 
lan yolsuzluklar 

5 muhtekir Ad- Her gün İstanbul· 
/iyeye verildi dan 2 tayyare 

Şehrimize gelen malumata göre 
asker ailelerine yardım kanunu 
bugünkü Resmi Gazete ile neşre. 

dilmi,!İ! Kanun neşri tarihinden 
iti-haren muteberdir. Vali ye Be
lediye Reisi Li'itfi Kırdar bu hu
susta bu sabah bize şunları söy. 
!emiştir: 

HALK FİLOZOFU 

En çok sevdiğimiz fiil 
1\ .\ncak, harbin Büy·ük Okyanus· 
I· "• binnetice dünya harbi ma· 1)ef 
j •ni iktisap etmiş bulunarak 
~~anı edeceği de muhakkaktır. 
t~?nn böyle olmasırun iki :tanı. 

' l>e mecburiy!'ti vardır: 
(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

UOCN jr---..... 
ÇOCUK 
SABIFESI . 
Güzel ıözler, eğ-
1 en celi fıkralar 
Ye mükafatlı bul-

mııcaruız 

Dördtlnctl 
•abllemlz de 

idare Memuru ile 
makinistin vazife
lerine son verildi 

Balattaki halk hamamında bazı 
yolsuzluk!ar yapıldığı hakkında 
vaki ihbarlar üzerine açılan talı.. 

kikat neticelenmiştir. Tahkikatla 
(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Ki SACA 

Teni mi öjreadln ? • 
Bir muharrir arkada~: 
- Alman - Rus harbi buğday ve 

petrol harbi şekline nı\ girdi? 
Diyor. Bizim mahutla bu bahsi ko

nuşi.lyorduk da: 
- Aşkolsun bu muhr..rrire .• 
Dedikten sonra. ilôve etU: 
- Bu harbin aslındanberi bujday 

ve pct.rol harbi olduğunu bu asil mu
harrir yeni mi öifenmiş. Dersin? .. 

A. ŞEKJB 

Yeşilköyde kasap Nikoli et ih
tikarından. Balıkpazannda Kon. 
tineos kollektif yağ şirketi pahalı 
mağşuş yağ satmaktan, Bcyıcığlun
da .Baylan. ve •Ankara. pasta
neleri yüksek fiatla bisküvi sat. 
maktan, Galatada Bardizbanyan 
biraderler yüzde üç yüz karla hır
davat eşyası satlıklarndan adli 
yeye verilmişlerdir. 

-

Beykoz Ehli 
hayvan 
bügün 

• • 
sergısı 

açıldı 
Bugün saat 15 de Beykozda 

Sultançayırında Vilayet ehli hay. 
'Van sergilel'inin ikincisi açılacak. 
tır. Davetliler Köprüden 11 i beş 
vapurile Beykoza gitmişler ve 
oradan otobüslerle sergi yerine 
götürülmüşJerdir. Çay,rda tıı r ligle 

(De,..·amı üçflııcu ~ah ı!cde) 

hareket edecek 

ruar mlddetlnce 
ızmlre de hava 

poıtaıarı yapılacak 
Ankara - İstanbul tayyare se

ferlerine şimdiye kadar görülme. 
rniş derece büyük bir rağbet var
dır. Her postanın ·biletleri günler-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ulak meı'eledea 
kanlı kavga 

Cibalide Demirhun mahallesinde 
Cami sokağında 4 numarada oturan 
Necdet Şenel ile ayni mahallede otu
ran Kftnlil Karayel dün gece rakı iç
mişler ve kafaları adamakıllı ç1.;ktik
ten sonra. ufak bir meseleden kavga. 
ya tutuşmuşlardır. Bu sırada KAmil 

Necdeti bı('akla snt kolundan yara-
1arnıştır. Su<;-lu yakalannuş, tahkikata 
ba~1anm~tır. 

•- Tatbikata geçmek üzere ka
h nunun metnini bekliyoruz. Metni 

(Devamı 3 üncü Sa hilede) 

Fin cephesinde 
vaziyet 

Helsinki, 15 (A.A.) - Ofi: Ne,re. 
dilen resmi tebliğde taarruıun mu
vaffakiyetle inkişaf ettiği ve Ladoga 
gölünün Şimali Garbisinde ihata edi
leıı dUşman kuvveUerinin göl tarikiy
le ric"at edebilmek için muannidane 
harp ettikleri bildirilmektedir. 

LEKE KiTABi 
160 MUHTELİF LEKE 

ÇIKARMA TARİFİ 
72 Sahile - 30 KUJ'Uf 

Leke kitabı, herkese, her eve 
kız erUk okularına 1 kU liseleri
ne, okul öğretmenlerine, bütün 
terzilere lüı.umludur. Bayilerden 
isteyiniz 

Ne hikmettir, bilinmez. en 
çok sevdiğimiz ,-e kullaı~dıgı· 
mız fiil hali istikbaldir. •istik. 
bal• sıgasına bayılırız. Konu
Jlll"ken dikkat edin, yazılara göı 
atın, rubu asırlık gazete k0>
leksiyoıılarını karıştırın. Türk 
dilinin bütün masdarlarını, is.. 
tilı:bal SJgasile fiil haline cel
miş görür.ıüniiz. 

Sokaklar temizlenecek, kö
peklerle mücadele edilecek, ih. 
tikiira meydan verilmiyecek, 
plajlar Jronlrol edilecek, ilih,. 

En mühim istikbal sıgası: 
Eksik ve hamur ekmek çıkaran 
fırınlar kapatılacak .. 

Ne zan1an?. 
İstikbalde .. 
Halbuki, İstanbul denen bu 

şehirde, herkes kendini bildi 
bileli, hilekar fınncı, eksik ve 
hamur ekmek çıkarır; bu yiiz-
den zengın olur, sen et ) apu. 

REŞAT FEYZi 

Biitiin mazi 'e hal, bö~·lc beş 
on hilckir firıncının ahlaksızca 
fiili ile doludur. 

Fakat, biz, hala, davanın halli 
sadedinde fiilleri istikbal sıga
sile kullanırız: 

Eksik ve hamur ekmek çıka. 
ran fırınlar kapatılacak. , 

Bir üadeyc nazaran, sanırsı• 
nız ki, bugüne kadar Şehri 
Sitanbulda eksik ve hamur ek. 
mek çıktığı vaki değildir. htik.. 
halde böyle bir hadise '~ki o
lursa. bu miieyyidc tcthik cdi. 
lecektir. 

Rubu asırlık gazete kolek
siyonlarını karıştırınız. Eksik 
ve hamur çıktığı için mü<otlere 
edilen yüzler, binler, or. hinler· 
ce ekmeğin hikayesile doludur. 

Yarabbi, fiilleri, neden hôyle 
daima istikbal sıgasile kullanı. 
) oruz?. 
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KİBRİTLEPjN 

TECA VUZÜ 

Kibritlerin çatlamasından, pat

lama'1ndan edilen şikayetlerin ö
nü almaDIJldL Rivayete göre, bir 
ge~ kızın gözü, kibrit yüzünden 

kör olmuş.. Bu umanda, gözü ka.. 

palı bi.r ıenç kızın halini düşü

DÜJI-

Kibritler, D.eden çatlıyor, patlı

) or, sıçrıyor?. Mütehas51$ olmadı.. 
ğım için bilmiyorum. Fakat, genç 

kızların gözüne kadar tecavüz et
tiğine göre, şimdiki sevdalı deli
kanlıları taklit ettiği söylenebilir. 

YENİ BİR BULUŞ: 

SAHİL PARKl 

Haber ..-erildiğine göre, Beşik

taşta, Hayrettin iskelesinde bir 
sahil parkı yapılacaktır. Sahil 
parkı tabirini yeni dnymnş bulu. 
nuyoruz. A<'.aba, bu nevi paddarın 
hususiyeti nedir?. 

Fakat. madem ki, İstanbnlda bir 

J'eni çeşit park inşasına başlanıyor, 
e halde, mutat olduğu üzere, bu

na, yeni bi:r ecnebi isim vermek 
lhımclı. l\Iesela, refüjler gibi .. 

Herhalde, alakadarlar, unutmuş 
olacak.. Acaba, sahil parkınıa fi. 
renkçesi aedU lıi?. 

CUMBA 

SAFASl 

Tophanedeki inhidam hidisesin.. 
den sonu, bütün evlerin balkon 
,.e tarasala.rı, cunıbaJarı muayene 

n kontrole tilbi tutuldu. Geçen

lerie de bir balkondan ilı:i genç 
kız sokağa düşmüştü. Eski ve 
köhne balkonlar, cumbalar yıktı

rılacak, tehlikenin önüne geçile. 

celı:. 

Aqoımları balkon ve cumba 
safasına düşküa olan insanlar, ha

va alacak başka yeT bulamayınca, 
eıecburen bir pinoya gidecekler. 
Bu suretle, Tatandaş daha müthiıt 

bir mali tehlikeye marnz kalmış 

o1nuyacak mı!. 

AHMET RAUF 

Plrlacln tatı 
Tanıdıi,1mız bir bayan, ta.ir mağa -

zadaıı kumaş alıyor. Bir kumaş bel!e
niyor. natını soruyor· 7 lira, diyorlar. 

i, p&zarlııa, dökülüyor. N i~yet, ba -

yan, o kumaşı 4,5 liradan alı)'or . 

Pazarh''" yıuak değil mi? Hayır .. 

Her ta.tafta pazarhk. var. 

Sonra, ikinci nokta, 4,5 liraya satı,. 

labilen biı: kumaştan, evvela, nasıl 7 
liralık bir fi.at l:!lenir? Alleı nw olsa 

demelı: verecekler. Bu, ihUkar değil 

mi?. Kwnaş.ların Uzerindeki etiket -
!er, hakikt kıymeti göstermiyor mu?. 

Bu elütellerln doğru olup olmadığını 

!.~tkik eden bir makam yok mu!. Ku

ı .. aşı sata.'l dükkAncı, 4,5 liraya sattığı 
zaman, şüphesjz zarar etmemiştir. ~
lin, a711ı:layuı plrmcin taşını ve atıı ve
rit ederiı:en aldanmaytn!. 

BÜRHAN CEVAT 

ihtikar 
ihbarları 

t h tik ar ihbarlarına 
diğer suçlara terci

hen bakılacak 
Muhttkirlerle mücade~ işi gün 

geçtikçe şi<ldetlendirilmektedir. 
Alakadar lann verdikleri sı:kı e
mir !ere göre bütıün zabıta me
murları i.btilli i§lerile yakından 
alakadar olacaklar ve kendilerine, 
polis meı::kezlerine yapılacak her 
hangi bir şikayeti derhal tahkik: 
edeceklerdir. İhtikar hadiseleri.. 
nin tahkikatı diğer bir çok suç
lara tercihan yapılacaktır. 

Arabacılardan 
şikayet edildi 

N ak 1 iye Ücretlerini 
artbrarak pahalılığa 

sebep olmuşlar! 
Tacirler ,nakliye ambarları ve 

birçok şirketler alakadarlara mü
racaat ederek yük ara.balarının 
&On zamanlarda eşya taşıma üc
retlerini çok arttırdıklarını biL 
dirmişler ve bunun önüne geçil
mesini istemışlerdir. 

Söylediklerine göre bu vaziyet 
birçok maddelerin pahalılanması
na da sebep olmaktadır. Belediye 
ve diğer altı.kadarlar bu hususta 
tetkiklere başlamışlardır. 

K'OÇ'OK BABEBI.Ea 

ViLAYET ue BELEDiYE: 
+ Ekmeklerin klmilen buğdaydan 

yapılmasından sonra şehrimizde ek
mek sarfiyatı arbnıştır. Bunun iç~ 
şehre verilen 3336 çuval un ktlti geı.. 
memektedir. Belediye bunu arttırmak 
için tetkikler yapmaktadır~ 

+ Dumlupınarda 30 Ağustosta ya. 
pılacak büyük merasime şehrimizden 
r!decelı: resmi hey'et seçilmelı:tedir. 
30 Üniversiteli genç ve gazetecileri
miz de Dumlupınara eidecektir. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Çay ve kahve birliği dün piya

saya 160 sandık çay vermişUr. Bağ
datta bulurum 11 bin sandık çay da 
beklenmektedir. 
+ Şeker sarfiyatında yüzde on 

beş, yirmi rUsbetlnde bir. ıerelfü kay
dolunmuştur. 3 güne kadar AlpullU
dan yeni mahsul şeker gelecektir. 

+ Mürakabe Komisyonu dün Va
linin Reisliğinde toplanmııtır. Vek!
let bazı maniratura [iaUerlnde tenzi... 
!At yaptığından yüksel< !latle mal al
mış olan n1:ı.nifaturacılar müşkül va
ziyete düşmilşl.erdir. Dl.-ı bunları 

dinllyen komisyon VekAlete müracaat 
etmelerini bildirmi!itlr. 

MÜTEFERRiK: 
+ İzmir Beledlyeı-i Fuar münase. 

beliyle İstanbul ıazelecllerini eşlerile 
birlikte Fı..arın resmi küşadına da. 
vet etmiştir. Bir kısım başmuharrir 
ve muharrirler dün hareket et
mişlerdir. Yann da bir parti hareket 
edecektir. 

İzmir Belediyesinin nıisafiri ola
cak gazetecilerimize ziyaretler veri
lecek, Bergama ve tarihi yerler gezdi
rilecektir 
+ Edirrıekapı - Cihangir otobü . ..;

lerinden 3140 no U araba §Oför Tevfikin 
!darcsiılde Atik Alipaşa caddesinden 
geçerken tramvaya koşan Davit is
minde birıne çarpıp yaralamıştır. 
+ Eslı:i Gayri Mübadiller Ce

miyeti \temadan Macidin bo
nolar vasıta~lyle 120 bin liralık bir 
ihU!As yapman davasuıa dun devam 
olunmu$,. müddelumuml tecziyesini 
istemiştir~ Dava karara kalmışhr. '* Üniversite Fakültelerinde im
tihanlara 22 Eylülde başlanacaktır. 

Tefrika No : 26 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Onlann lisanlyle konuştum an
ne. c:Su bağlamak> di1orlar. Altın 
dereden aynlan bir parça su var kt, 
buna cbaş arık• adı vermişler. Bu. 
c:bq arık> ı dereden yüksek toprağı 
sulamak için. ta blr saatUk yoldan a
yırarak, hafif meyilli bir arıkla köyün 
içine Jı:adar cetinn4ler. İşte bu arığın 
batı bir ~lem oluyor. Şimdi sebze ek
me rnevı;lmi o!duıt.ı için, bütün köylil 
bu arığın ba~nd;ı toplanıyor. Bazan 
kavgalar bile oluyor. Fakat, en karı -
ıtk: zamanda ben aralarına glrince 
cFlgen bacı, Figen bacı!> diye, yüZleri 
cülüyor, kavga duruluyor. 

sana btınları anlatmak: lüzumsuz. 
Htpsini bc·nden daha çok iyi bilirsin. 
Ruh.umdaki deg.şlkliğin büyüklüğünü 
ölçmek içın yazıyorum. 

Sonra anneciğim garip değil mi, is.. 
taııbulda geçen. beş uzun evlilik yılını 
hiç yapınamı, gibi hulyalı bir genç 
kız baleli ruhiyesl içindeyim. O, beni 
:rııtarca yoran güzel, ve anut erkek 
hayatımdan, gönlümden çıktı. Onun 
.rureğine, - <">anki bir sır vamua libi -

kavuşmak. ezeli ruh beraberliğini duy
mak için o kadar kOfllluştum ki anne
eilbn, bu faydasız, neticesiz debdebe 
beni yormuş. Şimdi. göke_ yakın olan 
bu da~ tepesinde, parlak yıldızlı ıe -
celerin derin, rüyasız uykularile; sa
bah şafakla gözlerimi at;arak, günle -
riml kırlarda, su başlarında, ağaç göl
gelerinde, tarlalarda, geçirerek, ma -
z.inin ağır yükünden silk.iniyor, ve ru
humla, vücudümle dinleniyorum. 

Burada benim it'in herşey yeni ve 
güzel. Sihirli, blısımh bir kudret ben
litim1 sarclı. Canh ve hayat doluyum. 
Şimdi, bugüne kadar nasıl bir boşlulı:, 

bir hiçll!t içinde yilJlldığımı düşünüyor 
da, kendi kendime acıyorum. Bu satır
ları çiftlik evinin aşağısındaki dut 
bahçelerinin yeşil göleeliğinde, sırtımı 
bilyük blr dutun kalın gövdesine yaslı
yaralı: yazıyorum. Ağaçların aralarından 

apğı düı;lükte akan •Altın dere• nUı 
pırıltılı suları ışıldıyor. Gölgelerde se
rinleyen, tatlı bir rüzgc\r, bütün ye -
şiUiklere hareket, Jı:ıpil'lı veriyor. Çi
menler, çıçekler, 7aQ.raklar1 a:öla:e tit.-

Bir ka&'a.ıa erkek 
milnalla,aıma dair 

Epeyce bir vakitten.beri, bir gazete
nin yazdığına göre, o refikimizin ka
dın ve erkek okuyucuları arasında 
~lddetll bir münakaşa ,devam etmek -
tedir. Bu refikimiz, münakaşa.ya sü -
tunlarıru açmış, iki tarafın iddialarını 
sıra ile he.rıün neşrediyor. 

Erkeklerin iddiasına göre, kadınlar, 
çok masraf ;rapın.akta, batta1 bu mev
zuda israfa Jı:adar varmalı:tadırlar. 
Çijnkü, lı:ddln tuvaleti, eşyut, pabu
cu pahalıdır. Eıı mühimmi, moda de -
nen bir iptill vardır. Ve moda, sık 
sıJı: değişmelı:tedlr. 

Kadınlann Jddiasına gelince: Asıl 
masrafı erkelı:ler yapmalı:ladır. Er • 
kelı:lerin &ünlük masrafı çolı:tur. Kah
ve, sigara, tramvay, vapur, berber ve 
saire .. Sonra, erkekler, meyhaneye, 
ıazinoya, çalgılı yerlere gitmekte, ev
lerine alt para71 oralarda yemekte -
dJrler. üstelik bazı erkeklerin hovar -
dalık mas-"llfları da vardır. Evlerini ib
mal ederler. etmeseler bile, kazan
dıldannın bir kısmını da dij!er lı:a
dmlar uğrunda yerler, israf ederler. 
Milnakaşanın umumi seyri budur. Bu 

münakaşadan nasıl bir netice çıkacağı 
bittabi ma!Om değildir, Hangi taraI 
halı:lıdır? Yahut, daba doğrusu, ill7le 
blr sual sormalıdır: Hangi taraf lıalı:

sızdır?. 

Bizce, ikl tarafın da haltlı olduğu 

taraflar vardır. Yalnız, !111 mulıakkalt 
kl, umumiyetle israf yapan kadınlardır. 
Çok muktesit Jı:adınlar yok değildir. 
Fakat, bunla.r, bir istisna teşkll eder
ler. Umumiyetle, erlı:elı:, daha tutumlu 
ve hesaplıdır. Çünlı:ü, parayı lı:endiııl, 

terllyerek kazanıyor. 

İsraı yapan erkek varsa, çok kaza
nıyor, demektir. Ve emin olun ki. bu 
g!bt erkeklerin Jı:anlan israfta, ko -
calarını fersah fersah aşarlar. 

Tabii bu mevzuda ele alınması a.. 
wn gelen tip normal tiptir. Yoksa, 
evini barkını düşünmiyen., eline ge -
çeni meyhanede yiyen ve ailesini se -
falet içinde bırakan bazı anormal tip.. 
le.ri bahis mevzuu yapm17oruz.. Nite
kim, ayni ~kilde anormal kadın Up-. 
leri de vardır ki, bunlar, mevzuubahs 
m.ünakaşantn haricinde kahrlar. 

Kadınlarla erkekler arasında baş -
lıyan ve Lir hayli zamandanbcri devam 
edegelen bu münakaşa, nasıl bir ne
ticeye varacak?. Biz, bu noktayı cid
den merak ediyoruz. Zaferin bıLngl ta
rafta olat:a;'!l şimdiden Jı:estirillr gibL. 

Çok samimi düşünen ve yine samimt 
surette itirafta bulunan bazı bayan -
!arın ifadesi şudur ki, kadınlar, daba 
çok masraflıdır. Görünen lı:öye kılavuz 
ister mi?. 

Fakat, kadın ve erkek arasındaki 
münakaşaların en harareUisi olan bu 
israf bah,u, :ıannediyorum ki, kadın
ların mağlObiyeti ile bitecek; amma, 
aoıl dava, kadınların bu mağlubiyeU 
üurlerine alıp almıyacakları noktası
dır. 

R. SABiT 

Mektepler açılırken vapur 
tarifeleri değqeceik! 

Şirketihayriye ve Denizyollan 
İdaresi liman vapurlarının son
bahar tarifelerini hazırlamağa 

başlamışlardır. Tarifeler mektep. 
!erin açılma tarihine yıı,kın tatbik 
mevkiine konulacaktır. Yaz tari
fesine göre büyük değişiklik ol
mıyacak, yalnız mektep saatleri.. 
ne göre vapurlar ilave edilecektir. 

(HALK SÜTUNU ) 
Doktor yanında İf arıyor 

Ev\·elce büyük bir eczanede çalış

miş lk~ lisan bilir ve bir doktora yar
dıın içın 13.zım gelen bllgiyl haiz bir 
bayan doktor yanında iş arıyor. (Yar~ 
dln\cı) rumuzuna müracaat. 

lı arıyan genç 
Fraru;ada tahsil görmüş .)ıalen şe.. 

hirdekl ecnebı bankalarından birin
de memur iyi referans vere.bilecek 
bir genç emli.k sahibi bir z.atın hu.su
si işleriyle meşgul olmak istiyor. 
(Bankacı) rumuzuna müracaat. 

ri,.or. Dalların yaprak kümeleri ara
sında çejlt kuş sesleri arasında bül
büllerin dem çekljleri de karl!>ıyor. A
ra. sıra durarak, etrafuna, hiç bitmeyen 
bir zevk ve hayretle bakıyor, sonra 
mektubuma devam ediyorum. Arme -
cığiın, beni buraya ıönderdiğlne ne iyi 
ettin. Eğer, sizden ayrılarak tekrar 
İstanbul dörunek mecburiyetinde ol -
saydım. büyük bir ruhi hastalık ben! 
pençe5.ine alacaktı. Bu muhakak. İs
tanbulıın her günü birbirine benziyen 
yeknasalı: hayalı, beni nasıl boğuyordU
Sabah kalkınca, Adili giyinml.ı bulur, 
kahvaltıyı müteakip, yemek için ahçı .. 
7a emirler* evin intizamlle uğraştıktan 
sonra. cbugün ne yapacağım?t düşün
cesi başlardı. Arkadaş kabul günleri, 
günün sinemalar~ y3pılacak elbbe 
provaları, daha şehre ait bir süıii meş
gale zihnimden geçerdL Yine •bugün 
ne yapayım?> birbirine benziyen yek
nasak kabul ıünterl, bunun bunun tu
valetı, güzellıği, n1aceraları üzerinde 
dedikodular, sinema bahisleri, sonra 
manasız geçen bir gündensonrn eve dö
nü.$; yahut akşam yemeğini müzikli 
bir yerde yemek üzere Adille bulu -
aup, kısa memnun anlar, veya z-~vksiz 
güne benziyen bir akşam, 

Bunları niçin hatırlıyorum? Çünkil 
senin mektubuna başlamadan evvel, 
Adilin son mektubunu okudwn. Beni 
cbo~ kalan, mana~lnl kaybeden> yu-

(MAHKEMELERDEf HALn:-;;;.AL J 
Dilerim Al/ahımdan kızlık ha
yallerimi çalan mes'ut olmasın/ 

Genç kadın dinleyicilerin meraklı 
nazarlan arasında Üçüncü Hukuk sa
lonundan dışarı çıkınca ilk işi kori
dordaki boş sıraya oturup çantasın
dan aldığı bir sigarayı yalı:mıya Jıa

:r.ırlanmak oldu. 
İ;;te o ,·.ıcıt; herkes gibi bende de 

uyanan bilyOk: merakı yenmek için 
hemen tutuşturduğum bir klbriUe si
ıarasıru ateşlemek; aramızda bir ta
nışmıya ve nihayet onun ibret dolu 
müessir macerasını ötrenmiYe vesile 
verdi: 

C- Siz~ 8Uide kalan uzun yıllan 
ve orada çekilen buhranları, azapları 
birer birer anlatacak kuvvetim yok.. 
Yalnız kısaca söyliyeyim; üç yU evvel 
bütün bir ümiUe kurduğum yuvayı 

ı;imdı neden yıkmak istediğimi bildi
reyim: Ben doğuşta talihsiz yaratıl
mış bir kızım. Yıllarca, anasız baba
sız uzak bir akraba evinde ezildik
ten sonra evlendirildim. Zaten hayat
ta bütün beklediğim bu lzdivaçtı. Her 
zaman: 

- cBir kocam, bir erkeğim olacak. 
O bana l:erşeyimi, geçmişimi, mah
zun benliği.mi, yetimliğimi unuttura
calı: .• 

Onu ölünciye kadar severek bera
ber yaşıyacajun!! ... > 

Diye kendi kendime saf hulyalar 
kurarak avunur, kimsesizlllimin bü_ 
tün garipliğini bu genç kızlık rüyası 

içinde avuturdum. 
Ve ben bu hcilvaçla ömrümün so.. 

nuna kadar sarsıntısız, bulutsuz yaşı
yacağımı ummuştum! .. 

Ne büyült yantışıık!. 
Evlendikten sonra ilk dört ayda 

çolı: mes'ut oldum. Fakat dört 8"' son
ra birdenbire hcrşey değişti. O eski
den her akşam evine muntazaman ge
len ve şen bir kuş gibi c1vıldıyarak 

yuvamızı neş'eye boğ:an adam artık 

yavaı yavaş lhınalcl bir koca olınağa 

başlamıştı. Aradan kısa bir zaman 
daha geçince büsbütün anladım ki o 
kalbinden çok kafasını dinliycn bir 
erkekti. Evliliğlrnlıln tatlı saadeti o
nun indinde dört ayda gelip gitmiş ve 
hayattan alacağını alnuıi br insan tok
luğu ile tekrar ~ine, dışarıdaki et
lencesine sarılmL5tı. 

Halbuki ben kadındım. Kısaca, ve 
kelimenin en derin mfınasiyle kadm
dım. Kadın yaşamalı: !ster .. Yaşamak 
deyince onun akllna belki bir yığın 
tutan siyah kaplı. koca ticari dellel'
lerln arasına gömülüp bir sürü hesap.. 
lar içinde yuvarlanmak, türlü. türlü a... 
bşveriş muamelelerini biriblri peşine 
sıralamak ve sonra akşamları dışarı
da eğlenmek geliyordu. 

Halbuki benim için yaşamak: her
şeyden evvel yanıbaşunda., her an 
için bir hayat arkadaşı bulunmak, 
onun mş!ik çevresinde başb~ saf, 
kaygısız !Jütün bir ömür geçirmek de
mekti!. 

Fakat bu düşünceme rağmen yine 
her şeye .. kaderimdir!.> diyerek b0-
yun eğiyor, kocamın beni ihmal edip 
sık sık dışarıda kalmasına yetim bir 
teıı;.·ekkülle razı oluyordum. Ve zaman 
geçtikçe c evden büsbütün uzaklaş>
yor, artık gecelerini büsbütün nrka
d3~1arına, gizli zevklere veriyordu. O
nun gelınetliği geceler bomb()lJ kalan 
yerine bakarak için için: 

c- Yıllarca beklediğim, ruhumun. 
özlediği erkek, yaradılışımın eşi bu 
mu?.> diye ağlardım. 

Bu hayat elbet te böyle gidemezdi. 
Bir gün onun; Beyoğlunun en adi bir 
kokotuna ka lblni ve sonra servetini 
de kaptırdtğlnl işittim. Artık bu son 
kahırla çektiğim acı beni hayatta nso
ğuacak kadar kuvvetlenmişti. Hemen 
evden kaçtım ve doğruca ayrılmak 
için mahkemeye başvurdum. .Ne yapa
lım bana bayatta, sevgide bahtiyar ol
mak mukadder değilmiş! .. • 

Gazhane 
zünden 

yolunda kadın yü
i ş lene n cinayet!.~ 

Hadiseye sebep olduğu iddia edilen Safiye 
dünkü celsede maktul hakkında neler söyledi 

Geçenlerde Sa!lye isminde bir ka
dın yüzünden Hayati isminde birisini 

Gazhane yoluııda gece tabanca ile vu
rup öldüren Muhittinin muhakemesi
ne dün de İkinci Ağır Cezada devam 
olunmuş, ve h3.diseye sebep olduğu 

iddia edilen Safiye adındaki kadın şa
hit olarak dinlenilmiştır_ 

Genç kadın, vak'& yerinde bulun
madiğınl söyledikten sonra demiştir 
ki: 

- Suçlu Muhittlnle altı ay kadar 
evvel b<ııJıyan ve bAdiseden iki ay 
evvele gelinclye kadar devam eden 

Ticaret Vekili şeh
rimize geliyor 

Ticaret Vekili Müır.\az Ökmenin 
yarın Ankaradan şehrimize gel. 
mesi beklenmektedir. 

Vekil buradan İzmire gidecek 
ve bir müddet oradaki ithaliit ve 
ihracat vaziyellerini inceledikten 
sonra şehrimize dönerek burada 
da tetkikler yapacaktır. 

Yeni açılacak 14 
köy mektebi 

Kayseri (Hususi muhabirimiz.. 
den)- Maarif Müdürü Muvaffak 
Uyanık ilk mektep muallimlerinin 
müterakim ayl;klarını münakale 
suretile temin ve tediye ettirmiş
tir. Bu yıl köylerimizde 14 yeni 
mektep açıla<:aktır. Köylü kadın
ları için seyyar biçki, dik4 kurs.. 
!arı açılmıştır. 

vasına çağınyor. İnanır mlSın anne 
bunları okurken güldüm. O yuva benim 
için tnanasınt kaybetti. CÜ yuva> Ve CO 

adam> benim icin artık yok. Ben, A
dilin nazarında, elinde iken kıymeti 
billnmiyen, elden ka"ınca arzu edılen, 
özlenen, c!öniljü beklenen. insanım. Fa. 
kat onun, bu hisleri duyması pek geç. 
Bana kALi gördüğti daracık, çerçeveli 
hayaUn n'! demek oldutunu şimdi, on. 
dan uzak: olunca anladı. Dedim ya pek 
geç ... Kendi kendime cSarışın kadın ne 
oldu acaba?> diye sordum. Onu tat .. 
min etmiyor mu? İşin tuhafı, lr.ocam, 
evimden niçin kaçtığımı da bilmiyor. 
Çünkü onu, saı·ışın kildınla gördüğüm 
gün çok dalgındılar! Sonra ben de ka
pıyı çok ya\:aş açmış, yine öyle sessiz 
kapamıştım. o kı.ı;a görüş anı, her za. 
ınanki karanlık şüpheleri., gözlerimin 
önüne, aydnltk olarak serdi. Demet. ki, 
bana, kapalı, sırlı bir adam gibi gö
rünen kocamın, benim hayatımın d~ 
şında bir başka yaşayışı daha mevcut
muş. Ve ('ok zamanlar, bana bakrken, 
ildmitln arasında bir başka p.h.ıs var
mış bLislne kapılışım doğru imiş. Göz
lerinde yabancı gölgeleri sezişim beni 
alW.tmamış. 

,Bütün bunlardan sonra. beni yuvaya 
çağırması çok komik. Yıllarca, etra
fımda dönenlere likayt, kalbimde dU
manlı bir bosluk olmasına rağmeDy 

(Devamı var) 

müddet zarfında melres hayatı yaşa
dım. 

Sonra annem müsaade etmedi. A,-
rıldım. Oturduğumuz evde ölen Haya.. 
ü de kiracı idi. Duhter adında bir 
kadınla metres yaşıyordu. f!alta bir 

gün bunun burnunu jiletle kesti, ba
na tariz ederken benim de yüzümü 
kesmişti. Kendisi bu şekilde dört ka
dının burnunu kesmiş. Kendisiyle bir 
alakam yoktu ve h~diseden de haber
dar değilim .. • 

Neticede mahkeme, diğer şahitleri 
çağırmak üzere muhakemeyi talik et
miştir. 

Bina bulanamayınca 
ıergl açılamıyor ı 
İstanbul yerli mallar sergisinin 

bu sene de açılmasından kat'i 
surette vazgeçilmiştir. İkt;sat Ve. 
kaleli yardım etmeyi vadetmişse 
de mekteplerin açılması yaklaş
ması dolayısile bina bulunama
mış ve vazgeçmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur. 

AVRUPA HARBİNİN 
YENİ-:'/•.fE.S .ELELERt 

iki noksan .. 
Yasan: ALİ KEMAL SUNMAN 
Alman - Rus dosUuğu bozularak iki 

taraf arasında muharebe başlıyalı beri 
dünya matbuatı içinde Rusya mevzuu 
tazelenın~ oldu. Sovyet Rusyanın ne 
kadar kuvveti var. nek.adar mukave
met edebilır? G~i ~allere cevap ver
mek için neşriyat devam ediyor, ede
cek. ~tukayesclerin hangi eı..aslar Uze
r1nde döndüğü de malüm. 

Geçen Larpte Çarlılı: Rusyası vardL 
Çarlık Rusyası Kayser Almanyasına 

dilşmandı. Fransanın müttefiki İngil
terenin de dostu dcrnektl İngiliz asterl 
muharrirleri ötC'denberi Çarlık Rus -
yasında iki büyük noksan bulmuşlar -
dır: Gecen harbin inkişaiı ve nihayet 
Rusy-anın müttefiltlerden ayrılmasına 
varan vekayl bu noksanları tamam.ile 
meydana çıkarmıştı. Ordu kalabalığına 
rağmen zayıf kalmıştı. Sonra sevki ._ 
yatın muntazam yapılabilmesi için o 
vUsi memlekette ihtiyaca kafi vesaiti 
nakliye yoktu. Bu iki nok;an Ru.syanın 
yeniden büyük bir harbe tutuşabilmesi 
ihtiınalleri gözönüne getirilirken hep 
düsünülmüş. acaba geçen harpten beri 
Rusyanın bu noksanları ne dereceye 
kadar ortadan kaldırabildiği mülilıa -
zası da meşgul etmiştir. 

Hemen her harp Rusya için ya bir 
hezimetle yahut da dahili bir ihtilal 
ile sona ermlştır. Rusyanın muvaffak 
olduğu harplerde bile böyle karışık • 
!ıkla göze çarpar. Falı:at geçen harpten 
sonraki Rusyanln CarWc Rusyası olma
dığı söylenecek. Kara ve hava kuvvet
leri yeniden tensik ed..l.liJ"or1 yeniden 

Sirkeci 
Yedi kule 

Bu tren hath cıvann
da İnşaat müsaadesi 

verilmiyecek 
Belediye, Sirkeciden Yedikule

ye katlar olan tren hattı civarına 
hiç bir suretle inşaata müsaade 
etmiyecektir. Şehircilik mütehas. 
sısı Prost buraların tafsiliıt plan
larını hazırlamak_tadır. Tren yo
lunun civarındaki binaların bir 
çoğu y>lulacağından pli.o tamam.. 
lanıncıya kadar inşaat yaptınlrm
yacaktır. -------
Denizlerde 
ders talimi 

Deniz Ticaret Mekte• 
bi talebeleri seyyar 

ders görecekler ! 
Şimdiye kadar yalruz tatil za

manlarında mektep gemisi ile a
meli dersler gören Yüksek Deniz 
Ticaret Mektebi talebeleri bun
dan sonra senenin hemen her za
manında denizlerde dolaşarak a.. 
meli su•ette yetiştirileceklerdir. 

Bir çıok dersler talebelere gemi ü
zerinde verilocektir. Bilhassa son 
sınıf talebeleri denizde seyyar o
larak ders görüp ameli olarak ye. 
tişeceklerdir. Bu sene tedrisat bu 
şekilde devam edecektir. 

Kırk üç bin beşyüz 
çuval kahve geliyor 

Memleketimize bugünlerde tek
rar mühim kahve partileri gele
cektir. İlk olarak Portsaitten 4~ 
çuvallık bir partinin yola çıktığı 
haber alınm;ştır. Bu miktar altı 

aylık ihtiyacımızın karşılığıdır. 

Böylece memleketimizde mühim 
kahve stoku birikmiş olacaktr. 

Floryada yüzme haıJaza 
yapılacak: 

Floryada tenis sahalarından son. 
ra bir de büyük yüzme hav.uııu. 

yapılması kararlaşmıştır. Bu ha
vuz gelecek mevsime kadar ta
mamlanacak, bütün yüzme yarış
ları burada yapılacaktır. Ayrıca 
yüzme bilmiyenlere öğretmek i
çin de havuzda tesisat ve hoca 
bulundurulacaktır. 

Bazı trenler niçin teahhüiirlü 
iıliyor? 

Sirkeci - Çekmece trenleri bil
hassa pazar günleri bazı saatlerde 
mevcut tarifeye uygun olarak İŞ
lememektedirler. En fazla Florya
dan Sirkeciye olan seferlerde 5-10 
daki·kalık hareket teahhurları oL 
maktadır. Bu hususta tedbirler a
lınması için alakadarlara müra
caat edilmiştir. 

Çarlık Ruayasını tenkit 
edenler, sonradan da 
Ruayadan mesela Fran
sa için bir fayda olaca
ğmı ıöylemitlerdir. 

viicude geürlliyor, Rusyanuı ehemmi
yetli bir deniz kuvvetine de malik ola
bilmesi içın hiçbir gayret ve faaliyet
ten geri kalınmıyor; denecek. Lakin 
Rus köylG.sünün hakikatte vaziyeti ne. 
dlr?. Avrupalılar için bu daha halle -
dilmemiş bir muammadır. Nakliyat ve 
ııevkiyat ışi karışıktır. Yollar daha ta
mamile yapılmamıştır. Rusyanuı hava 
kuvveti yerinde olduğu, binlerte tay
yareye malik, bulunduğu söyleniyor. 
Lakin bir harp olursa, daha ilk haf -
tada bu hava kuvveti hırpalanacak, on. 
dan sonra eksik: tayyareleri yerine ye
nilerini içı.n uğraşılacaktır Bu itibar
la da harp sanayii daha genç ve tec -
rübesizdir. Hava kuvveti clhetinden 
böyle. 

Kara ordusu noktasından nuıl?. 

Almanya tarafından Rusyaya taarruz 
edilince Rusyadan ne gibi bir fayda gö
rülecek? Rusya meşhur ikinci Kate -
rinln politikasına avdet ederek Leh~ 
tanı paylaşmağa ve ortadan kaldırma
ğa bakacakUr. 

Sonr daha ha.ika ihtimaller vardır: 
Bir gün Fransa ile Almanya arasın -
daki ihtnlHar pamuk ipliğine bağlanır 
da Fransız _ Rus mlsakına filen hiç 
bir !Uzum kalmazsa ne olur? .. 

Bu millahazalar daha uzundur. Har
bin arilesinde söylenmiş sözlerken son
radan vekayi bunlara. az çok birer 
kehanet rengi vermiş oldu: Leh.istan 
paylaşıldı. Rusyadan Fransaya bir fay
da olınadi. Fransa Avrupada yenildi. 
Simdi de galip ve mağlüp arasında bir 
anla~ma var. RU3 - Alman harbi de 
artık emrivaki.. 

Almaa1a'nın ı.~tlC~ 1 
Yazan: Ahmet Şükrü &5 ~ 

Alman _ Rus harbinde b:r ıı? 
tarafın da stratejisi, iki ayııl'ııı-.,ı 
cadeleden sonra prensip ıtı a 
d~emiştir: Almanya ııı~ıı: i 
olduğu kadar sür'atle ~etı~sf 
de etmek istiyor. Rusya ıse, ol 
katı mümkün olduğu kadar, 

:\'e" mıya ve kış gelmezden e' _--~J 
imi bir cephe kurmıya çal-i1'' 

tadır. ~ 
Alınanyanın istical göSte di 

ne bir sebep strateji is•. dİı 
mühim bir sebep de iktı 53 J ,.,.(Jr 
Almanlar, cenup ve şark ıtı! 
sına doğru geçen nisanın ~ l 
danberi yaptıkları hanıle e,1 ·o e• 
sonra, bu sahalardan teını ·e ( 
leri petrol, ham maddeler 

1 d-' 
d dd 1 d. k•r. a ma e erinden ken ı 'i. 
rini mahrum etmişlerdir.. " 
lavya Almanya için mübı~ r 
piyasa idi. Bu piyasa artık ~ 
mı.şt:r. Rusyaya gelince; bO 

1 
lekete karşı açılan harp p. 
yayı birkaç bakımdan rr.ut 
etmiştir. 

ırı' 1- Evvela Rusyadan te. 
dilen yedi yüz bin ton oeıı~ 
bin ton pamuk ,iki buçuk ~ 
ton gıda maddesi ve ınan r V 
asbestos, krom gibi macl<iele 
bolmuştur. 

2- Siberya transit yoıurı:~ı 
panması, Almanyayı bir <;O 
delerden mahrum_etmiştır~~rl 

3- Rusya Belçika ve ıl ' 
gibi Almanyanın işgali ~rl , 
bulunan memleketlere 1/ 
yapıyordu. Bu ihracat da 
mile durmuştur. 
Diğer taraftan 

benzin ihtiyacı artmıştır.Jlr 
ikt.sadi darhğın benzin. et ' 
Almanyayı bilhassa taZ)'ı1' ;!ı 
ğe başlamıştır. Mütehas>' ;ı 
ifadesine göre, AlınanyanıJl) 
nız Rus harbindeki benzıJldıl" 
yatı ayda 300 bin ton k3

1 
t 

Bu rakam şöyle bir hesııP asf 
edilmiştir: Almanlar, F:ıır 
karşı 185 tümen askerle . ı 
mektedirler. Bunların 150 5

' 

J.fıde piyade tümeni, on be.~ı !Ü 
tümen ve yirmisi de ınot~lfl' 
mendir. Bu hesaba göre. '°~ 
lar, 6.300 tank, 72.500 kaıııY_tJI' 
3.750 me>tO&iklet kullanın~ ~ 
!ar. Bundan başka her gıı kıl 
bin tayyareleri de uçfll8 

Bütün bu motörlü kıt'aıar.1i 
hizmetinde kullanılan k9fe11 ~· 
ve tayyareler için sarfedı ti~ 
zin ayda 300 bin tona b

9 

maktadır. İJltf. 
Amerikalıların tahıl' ol 

göre Almanya 1939 senesırı"' 
' •kJ" be başladığı zaman, on ı ;3 

milyon ton benzin stokufl~e~' 
ti. Polonya, garp cephes,rı atıl'· 
rekat ve Balkan hareli ;'o 
sonra Almanyan;n benzill 
yarıya inmiştir. Herha~~l 
harbi başladığı zaman, . 1)..,ıı nın elindeki stok yedı ro.'d• 
nu tecavüz etmemekte ı 0e ~ 
manlar, Romanyadan sene~' t' 
beş milyon ton petrol te0~,ıl'J 
bileceklerini hesaplaJllı 

0 
tı'', 

Ruslar tarafından yapıla iıJ 
bardımanlar, bu miktar_ı til'· 
çuk milyon tona indil'!Xlış ır!'; 

İaşe vaziyeti AlmanY8yır ı 1 

olmıya hi91>ir zaman ıcO' 
yecektir. . 0e~ 1 

Almanya, 1914 harbıfl ~ 
ğı dersten istifad~ edeııa 'D~-j 
defaki mu:harcbe içıD daerel',1' 
stoklar toplamış, ve ge s-1"'~ 

(Devamı 4 üncil 
ı 

Bfri !""i.zi.n~ 
epımızın ~ ../, 

sV 
Yolcular ve b9 O' 

lar niçin oto1" f 1 
bilsiz bırakıhY0/ 
Beşiktaşta oturan BOY"" / 

Özdilek yazıyor: ııfl 11 ~ 
_ , Dün gece ııasta i;,ı-ı'tlf 

birlikte Mudanyad•n 1,ıs (o'/. 
geldim. Saat 21 de O• e 1•

1
;1. 

mındaki taksi bcl<leıtl. ~«;;'. 
lam yarım saat t..'lltS1 ,,rı 

d B• linet? 1""11 
dur um... ız ıe V•P" ııl' 
pek az taksi vardı. çıl' ~ 
dan yolcular rıhtıD'19 p ~'1',I 
sonra hemencecik do

1
: 11 .eır~ 

dular. Şorörler tcrcUı JJC"'~ 1 
yolcuları alıyorlardı. ; I" t} 
pek çok yolcular da bO l>ıı" ı>' 
taksiyi çevirmek lçiD ı~; ı'1 :~ 
ncrek vapurların ge 1 uıııı~l 
kafi otomobil tutundu< }I~ 
yarım aaat bekledi le~: .i)rıf" 

1 
, 

nin hastaları olsun dU> ~ır v 
purların get;,, raatind"ıçiP ~ 
mobil bul.Jndwma51 

zi eti size azı orurıı·' 



=====r, 
Ruzvelt ile Çörçil ara -
sında yapılan mülakatta 

verilmiı olan kararlar 
dün öğleden sonra neı
redilmiıtir. Bu kararlar 

ltsu Yazının meUnleri Anadolu hakkında müıterek bir 
'lı.jansı bültenlerinden alınmıştır) İngiliz Amerikan dek-

eden: Muammer Alatur 
l>\ııı lıiraıyonu hazırlanmııtır. 

; ~ .öğleden sonra, İngiltere ============~= 
~ ~~kıl muavini Atli radyoda memiş büyüklükte manevralar~ 
~it Amerika Cumhurreisi başlamıştır. Manevraların temi, 
ili lt Ve İngiliz Başvekili Çör. istilaya gelen filonun nerelerde 
~lnda yapılan mülakat hak. ve nekadar muvaffakiyet kazana. 
~dünya efkan umumiyesine bileceklerini tebarüz ettirecektir. 
~ at vermiştir. Bu maümat TOKYODA SİY AS! BİR 
~ınand.a, Vaşingtonda Be - CİNAYET 

d.,_ Ydan ve Kanada Başveka. Eski japon Başvekili ve şim -
~~sinden de neşredilmiştir. diki kabinede Devlet Nazırı bu. 
~tefiklerin uğrunda çp.lış • lun"n Baron Hiranuma dün, e • 
~ hedefleri bildiren ve is.. vinde bir şahıs t~fından taba~ 

{fe daimi bir dünya iulhu ca ile öldürülmüştür. Zabıta t>lr 
tt\ tının temelini teşkil ede - muhafız tarafından yakalanan 

esas prensipleri gösteren Naohiko ismindeki katil hakkın. 
ti.:ıerek bir Ingiliz - Amerikan da tahkikat yapmaktadır. , 
~~)onu h,azırlanmıştır. , HÜR FRANSIZLARIN 
~ . RASYO~U~ ES~S1;-ARI SURİYEDE İCRAAT 

\ 
111Z~e bir gemıde, ı~tıma~ Supriyede hür Fransız kuvvet. 
eltın Potomıik ismındckı leri kumandanı General Katru 

~~a Vukua gelen bu müliı~~t, 55 Vişi memurunu azletmiştir. 
""ilk Amerika Cumhur Reısı. Bunlar Fransaya gönderilecektir. 
~~Usu ile )apılmıştır. Gen~ral Katru Vişi kıt'alarmı 

Velt ve Çörçil, Hitlcr Al - da Fransaya dönünciye kadar, 
~tısının istila teşebbüsleri kendi emri altına almıştır. 
tndkı vaziyeti \'e zaferi ta- KAHİRE TEKRAR 
~ek sulhun tanzimi işini BOMBALANIRSA 
Uzadıya tctldk ettikten son.. Suriyeden gelen haberlere gö-
~ tnemleketin alacakları vzi. re, Şam, Beyrut ve Kahire bom. 

& ~rhatıe tcsbit etmişlerdir. bardıman edildiği takdirde, İn. 
~a göre, giliz tayareler:i de mukabele oL 

\ •etıka ve İngiltere, Sovyet rnka üzere Romayı bombardıman 
~Ya ve bilfiil tecavüze ma • ed-eceklerdir. 
~ ltnış memleketlere harp mü- ============== 
~~~·atı yetiştireceklerdir. Bu 
k~tıa mülakatta hazır bulun-

d 0Ian İngiliz Levazım Nazırı 
( lliverbrok Vasingtona gide. 

bıı. husustaki müzakerelere 
t Ilı edecektir. 
gutere ve Amerikanın hiç bir 

talepleri yoktur. 
Jı;tudan doğruya alakadar 
llerın kendi arzularilc ya
~ıgı takdirde, arazi değişik. 
abuı edilmiyeccktir. Her 

t kendi idare ~klini, kcn -
tayin edecektir. Zorla kabul 
.L~~ş idare şekilleri mute • 
~gıldir 

~ ~ml~ket mevcut taahh,,iiL 
riayet edeceklerdir. Bü -

kUçük, galip mağlup bütün 
~keUerin ekonomik refahları 
Qq~liyaçlan bulunan dünya 

1 maddelerin;- ve ticarete 
"'i Şeraitte iştirakleri temin 

• caktır 
~-- . ~')tıornik sahada milletler ara.. 

tanı bir iş birliği vücude 
~ l't-ektir. 

11 
lneınleket, Nazi tahakkü -

~ tı. ~ihai tahnibind-en sonra, 
11 tnılletlere kendi hudutları 
llıde emniyette yaşamak va
tı '-'erilecek ve herkesin kor
~ •htiyaçtan azade bir vaz.L 
""-Yaşayabilmesi temin~t.ını 
·~k olan bir sulhun tcsısıne 
acaktır. Açık denizler ve 

~,tıslar serbest olacaktır. 
~~ka ve İngiltere bütün 
~tlerin kuvvet istimalin. 

ı nazar etmelerini doğru 
~ted.ir. Milletl1!r, taarruz 
ete: bile, silahlanmağa de
~ tikçe müstakar bir sulh 
~· 

'vleıı.. . 'lfıhl yük' .. \~ ~lıt "rı, sı anma un. 
~~ lracak ameli tedbirler a
~~ tr. 
'~Uiakatta Hfüer'le hiçbir 
' ~ ~apılamıyacağı bir kere 
~ ~ıt edilmiştir. 
tıuKA DONANMASI 
~ lvtANEVRALARDA 
\._~d ka donanm~ı. garp sa • 

e, tarihde misli görül -

tb 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakıt 

(1 inci Saht!eden Devam) 
batırılmış ve diğer beş bilyük 
nakliye gemisi de hasara uğra
mıştır. 

Almanlar dün iki fevkalLde tebliğ 

dahn neşretmişlerdir. Bunlardan bi
rincisi, Almanların madenleri zengin 
olan Krivoy - Rog mıntaknsını 1şgal 
ettiklerini bildlnncktedir. Bu mınta
kad:ın her sene yüksek evsafta 19 
milyon tondan f.ıızlıı demir istihsal e
dilmektedir. Sovyetler bugünkü vazi
yette demir istlhsalütmın yüzde 61 ini 
kaybetmişlerdir. 

ikinci fC\;kal6de tebliğde, Alman, 
Rumen, Macar, İtalyan kuvvetlerinin 
tazyiki altında Garbi Ukraynadakl 
Sovyet müdafaasının tamamiyle yı. 

kılmasının gecikmiyeceğl bildirilmek
tedir. Odcsa Rumen kıt'aları, Nlko
layef, Şark ve Garpten Alman ve Ma
car klt'alıırı tarafından sarılını~ır. 
Buğ nehrınin Garbinde kalan mUlüm 
So\ryet kuvvetlerinin imhasına mu
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Almanlara göre, Odesada yeni bir 
Dönkerk vukua gelmektedir. 
İlmen gölilnün Cenubunda cereyan 

eden bir muharebede, 103 üncü Sov
yet alayı da imha edilmiştir. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet tebliğine J:öre, 13 - 14 A
ğustosta butün cephelerde iş'ara de
ğer hiç bır hfıdlse olmamlljtır. 

Bu Sovyet tebliği yenl bir liey bil
dirmemekle beraber, Londraya göre, 
nskeri harekli.tın en şayanı dikkat 
veçhesi, Odesaya müteveccih olan teh
didin hôlii devam etmekte olmasıdır. 
HİTLER KARARGAHINI 
UKRAYNAYA NAKLETTİ 

İtalyan kaynaklan, Hitlcrin karar
gli.hıru Ukrnynaya naklettiğini bildir
mektedir. Bu kaynaklar Alman de\•let 
adamlarının Ukraynada toplıınmasını, 
bu bölı;edcki hnrcldlt luık1unda mü
him beyanatın yapılmasına bir alfımet 
telakki etmektedirler. 

~ir çocuğun ölü
mü şüpheli görüldü 

Çengelköyünde oturan Şakir 
oğlu Muradın çocuğu 4 aylık Mu-
7.affer dün ansızın ölmüştür. Ölü
mü şüpheli görülerek cesedi mor
ga kalqırılmıştır. 

~ ROMAN: 83 

lı- Cinayet Davası 
l\tı~· Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

t~ııı.•p de babalığıın bana ra. lemiye mecburdum. Hiç şüphe 
~ >-11 •Yor, beni kcnclisine met. yok annemin serveti vardı, beni 
~~~ak istiyor.. cliyebilirim. istediğim gibi, istediğim bir yerde 
~.~ ltr~uluş çaresi vardı: Ev- oturtabilrdi. Fakat, bu herhangi 
~'iklıırden kaçmak, iximi ve bir sebeple olabilirdi ve ancak o 
\.'ıy "nutturmak. Bunu da zaman anneme derdimi söyliyebi. 
\">~tt 0l'dunı. Çünkü yapacak lirdim. 

\'1)~ değildim. Hayatta tu- Neyse, asıl ben mahkeın~·e tev-
~ t~ıe11tk hiçbir mesnedim yok. di ecleceiim vesika üzerinde ko-
• t~iy llıek. Belki beni böyle nuşacaktım. İşte oaa rastladığım 't ette kurtarabilirdi. akşamın ertesi ~ecesi idi. Yatak 
'-•i duruıı dururken kiminle odama girorken kapının aralığın.. 
~ıı. \"lenebilirdirn?. Bir fe- dan içeriye atılmş küçük bir pu-

l'~~· 0 en~İnıi kurtarrnıya ça- sulacık buldum. Bu pusulada 
~ Q~~ruınün sonuna kadar şunlar yazılıydı. Ezberimden size 
~ , 4. ~aha azgın bir feli. okuyabilirim. 

~, 4 llrıı nasıl atabilirdim7. «Güzin sevgilim, bu gece sinema 
'lee~diıni içimde bapsede dönüşü odana geleceğim. Sana 

iı~ı.rııi geçirmiye ve bldi- çok ve uzun uzun söyliyeceklerim 
~eki in'lqaflarıaı hk- var. Hırçıalık ve hiç bir terslik 

SMOLENSK'i 
Sovyetler 

neden bıraktı ? 
Moskova 15 (A.A.) - B.B.C. 

Smolenskin niçin düştüğü hak
kındaki ıbir suale cevap veren 
Sovyet sözcüsü demiştir ki: •Rus 
taktiğinin esası, Almanlara ıbüyük 
zayiat verdirmek ve Sovyet ordu
sunun ihatasına mani olmaktır. 
Bu taktikte muvaffak olduk. Smo. 
lenskin düşmesi Almanlara çok 
pahalıya malolmuştur .• 

Ukraynada iki şehrin ta:hliyesi, 
Rusların garbi Ukraynayı müda. 
faa edemiycceği demek değildir. 
Almanlar muvaffakiyetsizliklcrini 
örtmek maksadile Odesanın sa
rıldığnıı bildiriyorlar. Fakat 0-
desanın nihayet Besarabya hudu. 
dundan 50 kilometre mesafede 
olduğunu hatırlamak liızımdır.• 

Yolsuz an tevziatı 
(1 inci Saht!edcn Devam) 

Ekmekçiler Cemiyeti Reisi Ahmet 
Rıza Toğay ııikfi.yetıerln fazla un al
mak istiyımler tarafından yapıldığını 
ve doğru bulunmayıp mahdut oldu
ğwlu söylemiştir. Halbuki dün de Be
lediyeye mütac:ıat eden ve matbaamı
za gelen bazı simitçi ve börekçi fınnı 
sahipleri yeni, şayanı dikkat iddialar
da bulunmuşlardır. Yeniköyde börek
çi fırını sahibi B. İsmail şunları fÖY
lemlştlr: 

- cOn beş yıldır cemiyetin lizası
:yun. 941 mali yılı aidatım olan üç li
rayı da verdiğim halde cemiyetten un 
almak için beni tekrar fiza k;)ydettl
}c_r. Tekrar aidnt verdim. Bir insan 
iki defa a:ni cemiyete kayıt olur mu?. 
Sonra teV7.iat ıhtiyacımız ruızan dik
kate alınmıyarak yapılmaktadır. Ta
nıdık fırır.lara çok un verllmekedlr. Ta_ 
Fiatlerde istikrar yoktur. Bir gün oıı 
kuruş Cazla bir gun on kuruş eksik a
lıyorlar!.. 19 Tt'ınmuzd:ı aldığım 
francala ununa ekmek unıı karıstırıl
mıştı. Vapurda farkına vardım. Yenl
köyde hemen polise mi.ıracaatle nü
mune aldım. Tahlil ettirdim. Cemiyet 
Reisi Ahmet Rızaya giderek değistir
mesini rica ettim. Beni kovdu. Bere
ket Ofis Müdürü halime acıdı. Değiş.. 
tirdi! ... > 

Karaköyde 35 numarada börekçi 
B. Mehmet Genç te cemiyeUn tertip 
ettiği tevziat listesinin keyfi olduğu
nu, vergi verme miktarına bakılma
dığını söylemiştir. 

Bir fırıncı da tevzlattan mü~tckl o
lan bir çok esnafın mecburen el altın
dan 15 liralık unu 35 - 40 liraya al
dığını bu vazlyetın kendilerini pcrl
~an edeceğini beyan etmlştfr. --c.r--

Sovyet Tebliği 
(l ine! Sahifeden Devam) 

Biri Nikolaycfin 170 kilotnetre, 
diğeri bu limanın 200 kilometre 
şimalinde iki şehir Sovyet kıt'a. 
lan tarafından tahliye edilmiştir. 

Sovyet tayyareleri, düşmanın 
makineli birliklerine, piyadesine 
ve tayyarelerine darbeler indir
meğe devam etmişlerdir. 
TAHLİYE FJDİLEN İKI ŞEHJR 

Londra 15 (A.A.) Bugünkü teb.. 
liğlerde ismi geçen iki şehirden 
Kriwaj Rog şehri Nikollayef şeh. 
rlnin takriben 170 kilometre şimal 
ve şimali şarkisinde bulunmak. 
tadır. Ayni zamanda Sovyet Rus. 
yanın muazzam elektirik tesisa
tını ihtiva eden Dnjcpropet rowsk 
şehrine 200 kilo"etrc mesafede. 
dir. 

Perwomajisk şehri ise Nikola. 
yefin şimal ve şimali şarkisinde ve 
bu şehre 140 kilometre mesafe • 
dedir. 

yapmıyarak beni dinliycceğini §İm
diden \.·adet. Beni sevmemen, din. 
lememen ancak aramızda zehirli, 
ölümlü, dikenli bir uçurum aç
maktan ~aşka birşeye yaramaz. 
Dikkatli ol. Nasıl olsa eninde de, 
sonunda da sen benim olacaksın. 
Bunu bil ve ona göre davran. Ha
raret ve hasretle dudaklarından 
öperim.• 

Bu mektubu okudum, dehşetli 
sinirlendim. 

- Alçak herif .. 
Diye yırtıp at.lyord'llm. Fakat 

birden aklıma ~idi. 
- Ben bu mektubu saklıyorum. 
Dedim. Günün birinde anneme 

karşı elimde bir vesika kalnaasını 
diişiinmüştüm. Fakat ne feci te. 
sadüftiir ki anneme karşı snkla
dığım bu \.'esikayı bugiin :rnahkc· 
menize annemin katilini itham 
etmek için tevdi etmek vaziyetin. 
de kalıyorum. 

Bu acı bir tesadüf. Fakat, ye
rinde ve bir kanı ödemiye yeter 
bir tesadüf oluyor. 

Hakim bir nokta sordu: 
(Devamı var) 

Sovyetlere 
•• gore 

Alman zayiatı 
Moskova 15 (A.A.) - B. B, C: 

Kızılordunun organı olan gazete, Sov
yct kuvvetlerinin, şimdiye kadar düş
manın 39 tank bölüğünü, 11 fırka ve 
15 alayını imha ettiklerini yazıyor. 21 
Alman fırkası mevcutlarının yüzde 
ellisini kaybetmişlerdir. 

Çin hükOmet 
merkezi 

C 1 inci Sahifeden Devam) 
kadar hinden fazla japon tayya
resi Çungkin.k ve havalisini şid
detle bombardıman etmişlerdir. 
Yüz elli saatten fazla devam e
den hava taarruzu olmuştur. De. 
vamlı olarak 6 gün 6 gece zarfın 
da japon tayyareleri Çungkingin 
idari ve askeri müessesatmı ·bom
baladıkları esnada halk hiç çık
maksızın sığınıklarda kalmak 
mecburiyeti ile karşılaşmıştır, A.. 
tılan on bin bomba saysız yan
gınlar ç1kmasına sebep olmuştur. 

Asker aileleri 
(1 inci SahUeden Devam) 

tetkik ettikten sonra tatbikat için 
ayr;ca ıbir nizamnameye lüzum ıol
madığını görürsek, derhal füiya. 
ta geçeceğiz. Herhalde bugünler
de bu yolda faaliyete giri~ilmiş o
lacaktır .• 

Kanun gelir gelmez derhal ve. 
saiti nakliyeye, sinema ve tiyatro 
ücretlerine ve diğer belediye re
simlerine zamlar yapılacak ve önü
müzdeki ay ·başında muhtaç as. 
ıker ailelerine şimdiye kadar olan 
bütün istihkakları ödenecektir. 

--o----

Balat balll hamamı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

bizzat Belediye Başmüfettişi Sa
mih alakadar olmuştur. Neticede 
makinist Necati ile idare memuru 
Cemile işten el çektirilerek vazi
felerine nihayet verilmiştir. Bun. 
lar hamama ait kömürleri satmak 
ve tamir esnasında bazı malzeme
nin zıyaına sebebiyet vernnekle 
suçludurlar. 

Beykoz hayvan 
sergisi 
(1 bıci Sa:vfadan Dcvam.l 

ziyafeti verilmiştir. Sergiyi Vali 
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
açacaktır. 

Örfi İdare Komutanı Ali Rıza 
Artunkal ve di!;rer yüksek rüt,. 
beli askeri erkan da sergiye da. 
vet edilmişlcrdir. 

---~n----

lstanbuldan her 
gün iki tayyare 

(1 inci Sahifeden Devam) 
ce evvel satı!:makiadır. 

Bu vaziyet karşısında Münaka. 
lat Vekaleti günde karşılıklı ola
rak iki tayyare hareket ettirilmesi 
için tetkikler kra ettirmektedir. 
Diğer taraftan İı.mir fuar:nın 

devamı müddetince şehrimizden 
ve Ankaradan İzmire hava posta
ları tertibi de tetkik olunmak.tadır. 

Çlrçll • Bazveıt 
(l lad Sabttedm Devam) 

milletler için yeniden hür olmak 
ümidi doğmaktadır,,. 

Vaşington, 15 (A.A.) - cB. B. 
C.> Birleşik Amerika Parlli.mento 
Liderleri Çorçil ile Ruzveıt ara
sında yapılan mülfıkatta alınmış 
olan kararlan buyük bir ciddiyet
le karşılamışlardır. 

Bir mebus şöyle demiştir: cBu 
mül.ikatta, biltün sulhsever mil
letlerin emelleri \·e gayeleri tebel
lür ettirilmiştir.> 

Bir diğer mebus ta demiştir ki: 
cBu müşterek beyanat, dünya ta
rihinde blr dönemeç noktasını 
teşkil etmektedir.> 

İngiliz - Amerikan müşterek 
kararları butün dünya mahfılle
rindc derin bir allıka ile karşılan
mıştır. 

Bir amele bolalda 
Kartalda gaz depolan ile Mal. 

t.epc arasında duran ıbir mavnada 
çalışan Murat dsminde bir amele 
dün yüzmek için denize girmi9 
fakat fazla açıldığından yorula _ 
rak boğulmuştur. Etraftan yeti
şenler ancak amelenin cesedini 
ç1karabilmişlerdir. Belediye dok. 
toru cesedin gömülmesine izin 
vermiş ve hadisede kast olmadığı 
anlaşılmıştır 

FIRTINADAN 
Amerika da 

100 kişi öldü 
Bueno.s • Aires 15 (A.A.) -

And sıra dağlarının rm!rkez mın. 
takasında ve bilhassa ik.i yamaçta 
sekiz gündenberi hüküm süren 
şiddetli kar fırtınası neticesinde 
yüz kişi kadar ölmüş w yaralan.. 
mıştı:·. Hasarat milyonlarca peçe. 
tey-e mal olmaktadır. * Beynıt, 15 (A.A.) - Şam ile 
Bağdat arasında bir telefon hattının 
tesisi için lrnk ve Suriye posta idare
lerinin müzakereye başladıkları haber 
alınmlljtır. 

---o---

Harp Vaziyeti 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

Buna mU<kabil Sovyet tebliğ~ 
mu~are-belerin ayni ·bölge ve isti. 
kametlerde dev:ım ettiği ve Smo
lenskin birkaç gün evvel terke
dildiğini bildirmekle iktüa etmek. 
tedir. Bundan başka diğer bir 
Alınan tebliğinde, aşağı Dinyepe
re doğru ilerlemekte olan seri Al
man kıt'alarının madenleri zen. 
gin olan Krivay - Rog mıntaka. 
sını işgal ettikleri bildirilmektedir. 

Bu vaziyete göre Sovyetlerin 
Kiyef garıbinde Korosten ve Ç-er
ıloof istikametlerinde muvaffa.ki
yetle mukavemet ettikleri, fakat 
Uman _ Odesa hattı arasında Bug 
nehri şarkına dol!ru ric'at ettik
leri anlaşılıyor. Bu takdirde Ode
sanın tecrit ve muhasara edilmiş 
olması muhtemeldir. Yalnız Al
man. Rumen ve Macar kuvvetle
rinin aşağı Bug nehrini de şarka 
geçtiklerine ve Nikolaye!i muha
sara ettiklerine ihtimal vermiyo
ruz. Zira Sovyetlcrin ~bir gün i. 
çinde 100-120 kilometre uZıunlu
ğunda bir ric'at hareketi yaptık. 
!arını varit göremiyoruz. Böyle 
bir hareket olmuşsa, Almanların 
iddia ettikleri veçhile Bug nehri 
ga11binde mühim miktarda Sovyet 
kıt'alarının imha ve esir edilmesi 
muhtemeldir. Biz Sovyetlerin 0-
desada bir miktar kuvvet bıraka. 
rak büyük k:sımlarile nşağı Bug 
nehri şarkına çekildiklerini sanı
y<>ruz. Bu suretle Kiyef - Nikola. 
yef arasındaki Sovyct cephesi ıbi
raz daha düzelmiş ve daralmış o
luyor. 

Fakat Çerkof umumi istikame
tinde Sovyet cephesi sevkulceyşi 
mikyasta henüz yarılmışa benze
miyor. Zira Almanlar Kiyef ce. 
nubunda ve aşağı Dinyeperdeki 
köprülere ve geçitlere henüz va
ramamışlardır. A.,c;ağı Bug nehri 
kuvvetli bir manidir. Sovyetlerin 
bunu bir müddet mü · afaa etme
den şarka çekilmeleri ancak bir 
bozgunluk halinde varit 61abilir. 
Hulasa Alman ve müttefik :kıuv
vetler Sovyet cephesinin şarka 
çekilen c~nup cenahını takiben 
aşağı Bug nehri~e kadar ilerle
mişlerdir. Bu bizce ancak tabiye 
sahasında bir muvaffakiyettir. 

Razveıt • Çlrçll mtllA
katı nerede 1apıldı 'l 

( l inci Sahifeden Devam) 
Amerika Reisicumhuru ile İn

giliz Başvekilini bir arada göste. 
ren fotoğrag matbuata tevdi edil
m~tir. Bu fotoğrafın altında M. 
M. Prince of Wals -kruvazöründe 
cümlesi yazılı bulunmaktadır. A
tılan tarih de 10/4/1941 dir. Bu. 
nun yanlış olduğu muhakkaktır. 
Olsa olsa 10 ağustos olabilir. Bu 
tarihte Ruzveltin cevelima çıktı
ğı gündenberi Patomak yatından 
hiçbir telgraf alınmamış olduğu 
gündür. Başka bir fotoğraf daha 
vardır ki iki devlet adamını cu
martesi akşamı Augusta ismin. 
deki Amerikan kruvazörunde gös
termektedir. 

Ayni zamanda Hariciye Nazır 
muavini Sumner Vels ile Reisi
cumhurun iki oğlu Elliot ve Frank. 
lin Ruzvelt de ·bahriye üniforması 
ile bu fotoğrafta görülmektedir. •. , ....•. ,. 

Japoa1a 
(1 inci Sahifeden Devam) 

öğrenmek için biraz beklemek la
zımdır. 

japonyalı müşahitkr, İngiliz -
Amerikan beyannamesinin sekiz 
maddesinde de japonyanın mev. 
zuu bahsedilmemiş olmasının me
rak verici olduğunu söylemekte 
müttefiktirler. 
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DÜNYA HAR
BİNE DOGRU 

(Başmakaleden Devam) 
A- Japonynnın genişleme po

litikası 

B- Amerikan \ 'C İngiliz sana
yiinin, ticaret ve maliyesinin or
taya koyduğu zaruretler; pazar 
ve nüfuz ihtiyacı .. 

Japonya ile İng·iltere ve Ameri
kanın karşılıklı menfaatleri Uzak 
Şark, Cenubi Asya, Pasifikte dai
mi tezat ve rekabet halindedir. 
Japonya; Biiyük Harpte İngiltere 
ve Amerika ile beraber hulun. 
masına rağmen; hemen hemea 
hiç bir istüade kaydetmemiş ve 
menfaatleriniıı bu iki cle\•letle 
tezat halinde bulunduğunu son 
defa tecrübe etmiştir. Japonyanın 
menfaati; İngiltere ve Amerika
nın bu bölgelerden çekilmelerine 
bağlıdır. Şimdi, Japonyanın bek
lediği ve hasretini çektiii yıllar 
gelip çatmıştır. Garpte Fransa yı. 
kılmıştır, Holandtt kendisini mü
dafaa edecek halde değildir, A
merika İngiltereye yardım mtt. 

buriyetindedir ve İngiltere Al •. 
manya ile bir ölüm dirim harbi
ne tutuşmuş ve dünyanın her ta
rafındaki menfaatlerini silahlı 

kuvvetleri ile tutmak zaruretinde 
kalmıstır. Almanya; Rusyada mu. 
vaffak olur ve Hindistan, Irak, 
Arap yarımadası, Mısır bölgeleri
ni \.'e Britanya adalarını tehdide 
koyulursa; İngiltere Japonyaya 

karşı büyük kuvvetler tnhsi.. e
demez, donanmasını da Biiyük 
Okyanusa gönderemez. 
Japooyanın hesap ve arzusu bu. 

dur. Almanyanın Japonya ile bu 
noktada uyuşan menfaati de A
merikanın Uzak Şark \.'e Pasifikte 
meşgul olarak İngiltcreye yardım 
edememesindcdir. Bu vaziyette 
Amerika tam kuvvetleıi ile ve 
Avustralya lırışta olmak üzere; 
İngıliz dominyonlarının mümkiin 
yardımını alarak Japonya ile kar. 
ştla~acak, İngiltere de tam ku\'
vetleri ile Almanya ve müttefik
leri ile karşı karşıya bulunacaktır. 

Fakat bu davanın da diiğüın , 
noktası; yine Sovyet. Alman har
binin neticesine bağlı kalmakta 
\.'e muhakkak ki diinyanın istik
bali umumi harp bakımından ka
ranlık görünmektedir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Londray göre 
( 1 inci Saht!eden i>evam) 

biline vardtklannı ve Ukrayna
daki Sovyet ordusunun yıkılışının 
pek yakın olduğunu temin eyle. 
miştir. Odesanın da sarılması ih
timalinden bahsolunmuştur. 

Bu ihtimal tahak>kuk etse bile 
Moskovada büyük bir endişe u
yandırmıyacaktır. Çünkü Mare
şal Budiyeni başlıca kuvvetlerini 
geniş zayiat vermeden çekmeğe 
muvaffak olmuştur. 
Almanların Sovyet ordularını 

tecrit ve imha etmek gayeleri a
ıkim kalmıştır. 

'stanhul ı~yazım Amir
liği Satınalınu 

Komisyonu İlanları 
Beher kılosu 7,5 kuruştan 32,500 

kilo meşe kömilru :ılınncaktır. Paz:ır
lUda eksiltmesi 18/8/941 Pazartesi 
gunü saat 16 da Tophanede L\'. Amir
li~ satın alma komisyonunda yapı
lncaktır. İlk teminatı 182 lırn 81 ku
ruştur. Talipleı in belli rnkitte ko-
misyona gelmeleri. (167 - 7033) ..,.. 

Sirkecide Amirlik yiye<..-Ck aııbarın
da sol;'Uk hava tesisatı yaptırılacak

tır. Acık eksiltmesi 25/8/941 Pazar
tesi gUnil saat 14 de Toph::ınedc Lv. 
Amirliği satın alma komisyonundn ya 
pılacaktır. Keşif bedeli 7266 lıra 60 
kuruş ilk teminatı 545 liradır. Keşif 
ve şartnamesi komis7onda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmelerL (163 - 6898) .. 

434, 500 kilo tutuşturma odunu 
alınacaktır. Kapalı zarfla ksilt
mesi 18/8/941 Pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 9732 lira 80 ku
ruş, ilk teminatı 730 liradır. Talip
lerin kanuni vesikalarilc teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(139-6485) 

20,000 kilo koyun eti ::lınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/941 
Pazartesi günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 11,000 lira ilk teminat· 825 
liradır. Taliplerin 'kanuni vesika
larile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo-
na vermeleri. (140-6486) 

Yüz cm ton kunduralık vakete 
250 ton Sarı sabunlu kösele, 270 ton 
pençelik köselmin 21/8/941 tnrıhin

deki münak::ısasından sarfınazar edil-
miştir. (169 - 7084) • 50,000 kilo fınn odunu alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/8/941 Pa
zartesi gOnü smıt 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılar.aktır. Tahmin bedell 1120 
lira knt'I teminaU 168 llradır. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (170 - 7085) • Beher ki1osuna 450 kuruş tahmin 
edilen 500 kllo kadar krepon knyışlık 
kösele alınacaktır. Paznrlıkla eksht
mesi 19/8/941 Salı günü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kat'! teml 
natı 337 Ura 50 kunılitur. İsteklilerin 
belli valdtte komisyona gelmeleri. 

(171 - 7086) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz namzet kayıt zamanı ve aeçme sınavının bqlıyacağı tarih aşa. 

~ıd::ıkl şeklide değiştlrilmiştlr. 

29/L'\:/941 Pazartesi saat 8,30 Türkçe kompozisyon ve edebiyat. 
29/IX/941 Pazartesi saat 14,30 Türk i,ye komşu memleketler ve büyük dev

letler coğrafyası. 
30/lX/941 Salı saat 8,30 hayvan ve nebaı fizyolojlsi. 
30/IX/941 Salı saat 14,30 Riyaziye dise edebiyat kolu mezunlarının b~ 

mesi lazım gelen bahislerden.> 
1/X/941 Çarşamba saat 8.30 Türkiye tarihi ve Röoesanstan sonra Avnıı

tarihi. 
1/X/lMl Çarp.mba saat 14,30 Fe18efe ve lçtiınai7at .u.e fen kolu mezun-

lannın bilmesi lhım ceıen bahislerd~ J 
2/X/94 l Pef1e!Dbe saat 8,30 Yabanca dil. 
Namzet kaydı 20 Alustol - %7 Eylıll tarihleri at'UIDda )"8.pılacaktır. 

c5265 - 6863> 

D. D. Y oÜan 4 lıletme Müdürlüğünden: 
Şube 43 mmtak.asından ihzar edilecek ~ağıda ocak kilomeUeri, miktar

lart, muhammen bedelleriyle rnuvakka t teminat miktarı ve münakasa tarih
leri gösterilmiş olan balsaıt işine talip çıkmadığından yeniden ve saat 15 de 
Kayseride 4 üncü İşletme Müdilrlilfün de kapalı zart usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Bu işe cinnet: üıtiycnleri n teminatlarını ve kanunun tayin et
tiği vesikalarla teklif mektuplarını mil nakasa günü olan muayyen saattea 
bir saat evveline kadar Komisyon Reis llğine vermeleri lAzımdır. 

Postada olacaJıı geıcllaneler kabut edilmez. 
Balast işine alt mukavele ve p.rt nnme projeleri 4 İşletme MildilrlQ. 

lfuıden Haydarpqa ve AD.kara Gar Ş eıt'liğinden para.si.% olarak verilir. 
c6592> 

Ocak Kllomebell Şubesi Miktan Muhammen Muvakkat Mu na kasa 
ıu Bedel Teminat Tarihi 

L L. 

214+600 700 110 
204+000 600 788 
165+850 1000 1600 
156-159 1000 1300 
135-130 1000 1400 
125+000 1000 1300 
124+300 1000 1400 

132+600 1000 1300 20711.71 25.8.K 
95-96 1000 1300 
64+000 1000 1200 
58--60 2000 3200 
24-%7 2000 2800 
~ fJahll 2000 3200 
s+ooo Jt 2000 3200 

10-15 Jt 2000 2800 

19300 l'lllt 



4 - SON TELGRAF - 15 A~USTOS 1941 

Şişli Terakki Lisesi 
1 - Yuva, İlk, Orta ve ~e kısımlarına 15 Ağustostan itibaren 

talebe kayıt edilir. Tatil hariç her fÜJl 9 dan 12 ye kadar ve 14 ten 18 e ~~ 
kadar Okul İdaresine müracaat olunabilir. 

2 - Eski talebe 5 Eylüle ta dar velilerinin şahst müracaatiyle ka
yıUarını yeni.lemeJdirler. 

~~~ Tarifname gönderilir. Tel : 80547 

,----.-------------------.----., 1 I stanbul Dördüncii I cra 
Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilmiş olan ve ehlivukuf 
tarafından tamamına ·bin yüz altmış iki lira kıymet konulmuş olan 
Kasımpaşada Seyit Ali Çelebi mahallesinin eski Dutdibi yeni Ba-

duna sokağında eski 41 yeni 30 sayılı ve tapu kaydına göre bir ta. 
rafı halen kayıkçı Mehmet Aşık ağa menzili ve bir tarafı mukad
dema Mühürdar All ve halen Tatar Mehmet ağa menzili ve tarafı 
rabii tarikiam ile mahdut bahçelı bir bap ~p hane aşağıda gös
terilen ~rait dairesinde satl§a konulmuştur. 

GAYRİMENKULÜN EVSAFI 

Mezkür gayrimenkul harap ve ahşap bir ev olup bahçesi mey. 
cuttur. 

Bodı-.um kat: Hariçten kapısı olan bir oda bir bodrum. 
Zemin kat: Bir sofa iki ı>da bir mutfak bir kuyu ve bir heliı 

mevcuttur. 
Birinci kat: Bir sofa bir hela dört oda olup içinde borçlu otur

makta ve tephede bir şahni:ı var dır. 
Sahası: 112 metre murabbaı olup bundan 67 metre murabbaı 

bina geri kalanı bahçedir. 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul aşağıdaki şartlar dairesin

de satışa çıkarılmıştır. 
1 - İşbu gayrimenkuliin art tırma şartnamesi 19/8/41 tarihin. 

den itibaren 41/1780 numara ile İstanbul Dördüncü icra daire. 
sinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla malümat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 41/1789 dosya No. sile memurlyetimize müra. 

caat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde .,. .. 

dı buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

S - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al.ikadarlann ve irtifak 
hakkı sah.ipluinin gayri menkul üzerindeki haklannı husıaile faiz 
Ye masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibar<>n on beş 

gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte meınuriyetimize bildirme.. 
!eri icap eder. Aksi halde hakla rı tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4. - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma p.rt
namesi.n.i okumuş ve lüzumlu malümatı alm~ ve bunları tamaınesı 
kabul etmiş ad ~ itibar olunurlar. 

5-- Gayrimenkul 5~/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 

de~ 16 ya 'kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa 
bagırıldıktan ı;onra en çok arttır ana ihale edil:r. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya ıatış 
WUyenın alacağına rüçhanı olan diğer algcaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu gayrimenkul ile te min edilm1ş alacaklarının mecmuun 

dan fazlaya çıkmazsa en çolı: art lırarın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 15/9/941 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüc
hanı olan diğer alakalıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmwundAn fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana 

:h3le edilir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen m ühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunaral 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oJ
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunrnazııa 
hemen yedi _gün müddetle ara ırmaya çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir. iki ıhale arasındaki fark ,.e geçen günler iç:n yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memnriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli ha ricinde olarak yalnız tapu ferag 
harcım, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeğe mecburdur. 

Müter akim vergiler , tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim "akıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma '>edelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbu l Dördüncü icra memurluğu odasın
da işbu ilan ve gösterilen arttırma ~artnamesi dairesinde satıla -
cağı iUın olunur. 941/1789 

IA.HİP VE BAŞMUJIAllllİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRtl: 

SON TELGRAF 

ETEM İZZET BENİCB 
CEVDET KARABiLGİN 

MATBAASI 

ONUN 
Yııpumıt Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlabyorum !.~ 

, 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 60 
U)"kudan uyanıyormuş gibi sil· 

kinerek gözlerimi açtım: 
•- Nereey götüreceksiniz?.> 
<-Daha rahat edeceğimiz, yap. 

yalnız, başbaşa kalaaağımız bir 
yere!., dedi ve düşünmeme, şüp
beme meydan vermemek için he
men ilave etti: 

•- Bugün ömrümün sayılı gün. 
!erinden birini yaşıyorum Müj
gan .. Evlenince ikimizin de dai
ma hatırlıyacağımız bu mes'ut an. 
]arı sevgi, heyecan ve zevk için
de uzatalım, arttıralım!. Baı< 
ş:mdi saat bire geliyor değil mi?. 
Biraz daha oturalım, radyoda a
jans başlayınca kalkalım, otom.o. 
b ile atlıyalırn buradan, bu sevgi 
i.leıninden diğer bir aşk yuv•-

sına gidelim; orada uyuyalım, din
lenelim!. . 

Yorgun vücudümden elektrik 
raşesi gibi bir ürperme geldi geç. 
ti. Ne demek istediğini anlamış
tım. Başımı döndüren biranın ü s
tüne bu teklif bütün asabımı bir 
takallüs kıvranmasile hurduhaş 

etti. Fakat hala bekaretini muha. 
faza eden illet, i>met duygularım, 
kemiklerime kadar yayılan gü
nahkar arzuyu yenerek isyan et
tiler: 

•- Hayır burası daha iyi!. Hem 
artık eve dönmek zamanı geliyor.• 
•- Neden Mtijgfın?. Bu kadar. 

cık çabuk mu?. Benim için l)iraz 
daha fedakarhk yapamaz mısın?> 

Şirin Boğazın y il yamaçlarını 

SAN İN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere hayat verir. 
ANCAK:-

Her •abah, öğle ve ak
ıam, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu usulü ıapnadan, 
muntaz;am bir metodla 
takib edenlerin diıleri 
mikroblardan, haıtalık
lardan muhafaza edilmi1 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
=man temiz., parlak ve 
güzel olarak kalır. 

\ 

ile ıabah, öğle ve akıam 
her yemekten ıonra günde 

3 defa 
Ecza.hanelerle büyük ltrlyal ma

ğazalarında bulunur. 

, 
TAT1L ESNASI~DA 

ÇOCUKLARINIZI 

BERLiTZ 
Lisan Der1hauesioe 

Ka7de ttirln lz! 

B1R ECNEBi LİSANI 
Öfrenlrler. 

Hat1&da 3 ders Ayda 4 Lira 
Beyoğlu: İstiklill Caddesi 294 

..-
Almaaya'aıa isticali 

(2 inci Sahifeden Devam) 
stokları ,gerek muhtelif memle
ketlerin işgalile eline geçirebildi
ği maddeleri daha iyi tevzi etıne
sin iblmiştir. 

İaşe vaziyeti hakkındaki haki. 
ikat bu merkezde .;lsa dahi, harp 
sanayiinde kullanılan ibazı esas 
maddeler ve bilhassa modem har
bin en esaslı maddesi olan benzin 
ihak.kında ayni şey söylenemez. Bu 
sebepledir ki Almanya kısa bir za
manda Rus hal'bini tasfiye ede
mezse, hiç olmazsa kendisine ih
tiyacı olan maddeleri temin ede
cek sa·haları ele geçirmek mec. 
buriyetindedir. 
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Yapı ve imar işleri ilanı 

NAFİA VEKALETİNDEN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Cankayada yapılacak olan jandarma muhafız 

taburu temi21eme evi ile mu 1 ';ık kı~mı tesisatı işidir. 

Ke;ıf tedell «17790.21> liradır. 

2 - Ek$lltme 28.8.1941 Perşen1be gunü szat 15 de Nafia Vekr.Jeti yapı ve 
imar işleri Eksiltme Komisyonu oda.sın da kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak c89> kuruş bedel mu
kabılinde Yapı ve İmar İşleri ReisUğinden alınabiJı..r. 

4 - Ekslltmrye girebilmek için isteklilerin cı3:.4> bin üç yüz otuz dört lira 
c27> yirmi yedi kuruşluk muvakkat tem inat vermeleri ve Nafia VekAletinden 
bu ie: 1çin alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri l~zımdır. İşbu vesikayı almak 
üzere istekl !erin e:ksiltme tarihinden cta til günleri l'ıariç-> üç gün evvel bir isti
da ile Vek leto müracaat etmeleri ve di lekc;tlerine en a z bir kalemde bu işe 
bf-nıer cl0.000> lirahk bır iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış 

vesika raptetmeleri lAzımdtr, 

5 - İstekliler teklif mekhıplarını ihale günü olan 28.8.1941 Perşembe gü
nü saat 14 Qe kadar Ekstltrr,,. Komlı;yonu Reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lfızımdır 

Postada olarak gecikmeler kabul ed Umn •5268> •6865> 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dantelli bir kurtı§luklarla bronz 

on paralıklar darp ve piyasaya k:l!i mil< tarda çıkanlınış olduğundan eski nikel 
5, 10 \e 20 par:ıbkiarın 30.6.942 tarihjnden sonra tedavülden kaldınlrnası ka

rarlaştırılm1$Ur. Mezklır ufak paralar 1 Temmuz 942 tarih.inden jtibaren artık 

tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibar en ancak bir sene müddetle yalnız mal 
sandıkJariyle C. Merkez Bankası şubelerine ve C. Merkez Bankası Şubesi ol
mıyan yerlerde Ziraat Bankası Şubelerj tara!lndan kabul edHebileccktlr. 

El1erinde bu ufak paralardan bulun anların bunları mal sandlklariyle C. 
Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Şube leire:.n tebdil ettirmeler) ilin olunur. 

• •4129 - 5605> 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Gedikli Okulu müsabaka 

imtihanları ilanı 
Deniz Gedikli Orüıokuluna Jcıayıt edJlen okurların müsabaka lmUhanla-

n 18.8.941 Pazartesi sabah saat 9 da yapılacaktır. 

Ôk~ların ayni gün ve saatte Deniz Komutanlığında bulunmaları ve 
yanlarında kurşun ve mürekkepli kalem ve l~st.i.k bulundurmaları. •6743> 

yalıyarak pencereden içeri dolan 
hırçın rüzgar baygınlık halinde 
çekilen bir eter gibı tesir etti. Bi
-raz daha kendime geldim. Son 
cümlesi kalbimi öyle ac• ttı ki. . 
Benden daha fedakarlık mı bekli
yordu?. Herşeyini uğruna vermiş, 
kızlığının taze koncalarını bir otel 
odasının sağ.r duvarları arasında 
kollarında soldurmuş zavallı bir 
yaralıdan, hasta bir serçeden da
ha ne fedakarlık istenirdi •ki? .. 

Cevap verecektim. Sert ve sı· 
cak parmaklarile bileklerimi tu· 
tarak gözlerimin ta içine baka 
baka ısrarla yalvarma arasında 
yavaş bir sesle: 

•- Haydi benim güzel Müjga. 
nım .. kırma beni .. bak burası ar
tık kalabalık oluyor, sıcak da bas
tı. Gel kalkalım .. Zaten bira emi. 
nim senin de başına vurdu. Sakin 
bir yerde dinlenmek, eve dönme
den evvel kendini toplamak fena 
mı canını?·• dedi. 

Cümleler ağzından bir kadın 
inceliğile yayılıyordu. K eskin bir 
kıvılcım giıbi gönlümü tutuşturan 
isyı.nla muka,·emet ettim: •-Ha-

yır.. hayır!.• Liik.in birden kuv. 
vetli kollarını seri bir hareketle 
belimden dolıyarak kendine çek
ti. Kurtulmak için çırpındım. Fa. 
kat nafile <ıldu. Yanan dudaklar ı 

dudaklarımdan tekmil mcvcudi
yetime ateşini akıtırken bir soluk 
arasında sadece inliyebildim: 

•-Yapmayın. Yapmayın! . Gö. 
recekler can:m!.• 

Biraz sonra nefes nefese birbi
rimizden ayrıldık. Toplanmağa 

çalışırken yine kolunu dolayıp 
başımı göğsüne yatırdı. Kulağıma 

küçük bir cümle, nüvazişkar bir 
çocuk edasile ateşin bir cümle 
söyledi. Bu öyle <ıir bitaptı ki A
dada <> gece en coşkun ve sami
mi anlarımızda kulağıma kadar 
sokularak en sıcak bir tcrennüm
le yine bunu söylemişti!. 

Bayıltıcı bir öpüş gibi ruhun 
en canlı hararetile fısıldanan bu 
söz üzerine bütün metanetim eri
di. Bu hitap bana aşk:mızın saa
detini, en sermest dakikalarını 
bütün •arhoşluğile ihtar ederek 
genç vücudüne çıldırtıcı bir açlık 
hissettirdı. (Ari<ası varı 

COCUK 
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Yukarıki resimde bitkin ve birbirle~ 
rine sırtlarını dönmüş lk1 eşek görü
yorsunuz. Şlmdi elinize kalem ala -
cak:smız. Yukarıki şeklin öyle yerle
rinden dört çizgi çizeceksiniz ki, eşek
ler hemen canlanacak ve dört nala ko.. 
şacaklardır. Size kolaylık olmak üzere 
ıunu da ilave edelim ki, hu dört çizgi 
hattı müstakim, yani doğru hat de -
ğildir. Çiıgilerin dördü geçmemesi de 
ıarttır. 

Hediyelerimiz 
Müsabakamıza iştirak edecek olan o

kuyuculanmız arasında. çekilecek 
kur'a neticesinde kaza.nacak olanlar
dan: 

1 jnciye: Maruf bir müesseseden 5 
liralık mektep malzemesi ·veya oyun
cak alına hakkı, 2 inciye: Saatli bir 
yazı takımı, 3 üncüye: 1 kilo fondan, 
4 üncüye: Perker takımı, 5 inciye: Bir 
aylık Son Telgraf abonesi. 6 ıncıdan 
16 ıncıya kadar birer küçük kutu Ha
cı Bekir r;ekeri, 17 inciden 26 uıcıya 
kadar fotoğraf albümü, 27 - 36 §ık 

mürekkep kalemı sapı, 37 - 56 birer 
kitap, 57 - 66 birer kutu boya takı
mı, 67 - 76 birer kurşun kalem, 77-
100 birer kart hediye olunacaktır. Ar
%U edenler hal varakalariyle birllkte 
birer resimlerini de yollarlarsa hatıra 
olmak üzere fotoğra!ları da neşredile.. 
cektir. 

+ Kakao ağacı lk.i, nihayet üç 
kilodan fazla kakao vermez. ÜstUva 
hattından 30 kilometre şimalde veya
hut 30 kilometre cenuptan ött. lerde 
yetiştirilmesi hiçbir fayda vermez. 

Atın verdiği 
asalet dersi 

İri cüsseli kuvvetH bir atın ü.ı.erine 
küçük bir çocuk binmiş, bir tarlada 
dolaşıyor, at bu çocuğun kumanda~ ına 
tabi olarak kah boynunu eğip oUuyor, 
kAh çocuğu eğlendirecek surette '1çra
yor, oynayordu. 

Bir aralık hiddetten gayet gökremiş 
bir boğa, ata yaklaştı: 

- Yazık sana! dedi, böyle bacak 
kadar süvari, seni istediği gibi oyna
tıyor. Ben olsam, bunu nefsime ha -
karet addeder, bir ciakika tahammül 
edemezdim. Htıydi, sen de şu çocuğu 
yere çarp da, kuvvetli bir hayvana 
kumanda etmeğe kalkışmak ne de ... 
mek olduğunu öğrensin. 

Bilirsinjz, at asil bir hayvandır. Bo
ğanın bu sözler.ini dinledikten sonra 
dedl ki: 

- Ben, bu zavallı aciz çocuğu sır
tunda.n yere atayım, öyle mi? Doğrusu 
böyle yapanam, sanki çok r;anlı bir 
ıaUbiyet kaz.amrım, değil mi? Emin 
ol ki, ben, kuvveUmden kat kat aşağı 
olan bu ('OCUğu ye.re düşürüp, Sya -
ğım ın altında e-zmekle iftihar edecek 
kadar alçck değiHm. Benim k:Jratımda 
birisiyle karşılaş .. sam, o ıaman kuv
vetimi denerim. Yoksa Acizlere şiddet 
ve hakaret değil, bil<lkis onları Aimaye 
etemk lfizımdır. 

Küçük bilgiler 
* Sivrisinekler aslında kanla taay

yüş eden haserelerden değildir. Bun... 
lar ekseriya bataklıklarda yaşarlar ve 
buralarda ise, sıcak kanlı hiçbir hay
van yoktur. 
+ Kurbağalar da cins cinstir. Hele 

öten kurbağalardan bir cins vardır ki, 
bunlar ancak bizim bildiğimiz. kara 
sinek kadar büyüktürler. Yumurta_ 
1arından da mükemmel bir mahla.k 
olarak çıkarlar. 
+ Kirpiye benzer bir kUçuk hay

van vardır ki, birkaç saat aç kalsa ö_ 
1ür. Bu hayvanı eğer beslemek ister
seniz, ona gece gündüz her saat başı 
ıikletinin dörtte biri kadar kurt, bö. 
eek veyahut et vermelisiniz. Hayvan 
her yemekten sonra birkaç dakika 

uyur. 

Büyük söıl 
* Fazilet, vatanın ırıenJıış 

öne, atle menfaatini datı3 
kendi menfatini en nihayete 
ur. t * Tenbellik içinde scf ıı.be ' 
lığa kurulmuş meyhane sal 
dlr. • + Tenbellik ölümün kÜ(il 
sefahet hayatın en büyült ~ 
+ Bir adama kendi " 

hürmet etmek pek ~üçtür .. 
+ Azamet satma k, küı,•ll 

büyüğüdür. 

+ İnsanları bilmedilder 
değil, biliş tarzlarJna göre 11~ 
ediniz. 

Tek mi çift 
Şöyle eğlenceli bir oyun 

bilirsin:z. ·Fakat arkadaşıJllıı.n 
ceğiniz şeyleri doğru yapıtl"'; 
Arkadaşınız bir avuvunı..U1 

1 
sulya, nohut, küçük taş p<ıır• • 
huna mümasil 5eylerdcn ye 
gelen bir miktarını alır. diğer 
da yek Onu tek tutan başka b 
alır. Sıze göstermez. Şimdi d 
avucunda çift, hangi avucı.ı.n 
tugunu bilmiyorsunuz. 

Fakat bunu yüzde yüz i~:ı 
liyebUirsiniz. Şu şart::ı: Ark 
diyeceksirıiı ki: 

- Sağ elinizde kaç tane 
onu •<.·ift bir rakamla> dorb 

elinizde kaç tane varsa onıı ~3 
rakamla> da.rbcdiniz. Her ık' 
aılını cemediniz. Ej!er bu ce01 
tek i.·e, arkada~ızın ı-;;ığ eliJ1 

!ar çifttir. Eğer cem yekun~ 
arkiJ.daşınızın sol elindeki t.a: ' 

Birinci misal 
Sağ elde beş ta~. 501 eJde 
5X2:ıo 
4X3:=12 
YekOn 22, yani çifttir. şu 

kadaşınızın sol elindeki ta~1 

Bir dij;er mııal: 
Sağ elde dört taş, sol eıde 
4X4:16 
7X5:35 
YekUn 51, yani tektir: şu 

1 kadaşınızın sag elindekı a~ 

I HEDİYE KAZANANLA 
Geçen bilmecemiıln hal şekli yuka..:. 

nya konulmuştur. Doğru halleden o
kuyucularımız arasında. ç-ekilen kur'a 
neticesinde hediye kazananları yaz1yo
ru2: 

r • -- .... r-. • 
• • 

ı inci: Maruf bir müe eden 5 li-
ralık oyuncak veya mektep malzemesi 
alma hakkı kazanan Beyo&lunda Tarla ... 
ha~ında Çakmak 5okağında dalyancı 
apartıamnı 3 numarada B. Numan. 

• 
• 

• •• 

• 

• 
• 

• 

; 
• • • 

• • 

• 
2 inci: 5attll bir yazı \akımı: ~faç

kada Ömer Rüştü paşa sokağında 22 
numaralı 'apartın1anın üçüncü katında 
Bayan Zehra Süveyda. • • • • • 

3 t.ı.ncü: 1 kilo tondan: İ~tanbul 29 
uncu ilk tkul A 4 talebelerinden 122 
nun1aralı Şi.ıkran. 

. --
'-----~~------~~~ İ L·~·~~~-~~---• 

4 üncü: Bir perkdr takımı: İzmirde 
Al~ancak cadde~i 67 numaralı B. Rıza 
hanesinde Sevim. 

5 inci: Bir aylık Son Telgraf abo -
nesi: Aksarayda İsmailağa mahallesi 
Oruc;gaz.1 sokağı 24 numarada Orhan. 

Birl'r Küc;ük Kutu Hacı Bekir Şe
keri Kazananlar; (6 - 16 ıncıya ka
dar). Zeytinburnu Gem:tlmaz ~oka
ğında 1 l numarada Bayan :P...1acide U
lupınar. Kadıköyünde lli.h~k~r İm3ml 
Fıstık sokak 35 numarada Kiic;ük 
Canse\·, Aksarayda Cela1tye sokak 20 
numarada B. Saffet Balcı, Eyüpte 
Feshane caddesi 51 numarada B. İs
mail Çağlayan. Ecşlktaşta Abbasağa 
mahallesinde Kuyulu bah('e sokağı 3 
nun rada Bayan Nazınlye Altınay, 

Ayvansarayda Kuyulu ~okak nunıara 
19 da RAna Özcan, Etyemezde Sultan 
suyu sokak 16 numarada Handan Öz
demir, Besiktaş Valideçeşmesi n.'façka 
meydanı 38 numarada B. Seyfi, An
kara Bahçeli Evler 3 üncü İniş sokak 
9 numarada Ankara Kız Lisesi tale
belerinden Bayan jale Menemenlioğ
lu, Kasımpaşada Küçük Piyalede EŞ
refpa.şa. yokuşu 18 numarada Bayan 
Meftune, Araç kazası posta, teli:raf 
ıe!l oğlu Fikret Sayın. 

• . . 
1 

Birer Şık Fotoğraf Albümü Kaza
nanlar (17 - 26 ıncıya kadar). Ay
vansaray Hançerli lfamam sokağı 21 
nuınarada Gönill Güler, Maçkada Teş
vikiye caddesinde Aysal apartımanuı

da 5 inci katta Bayan ı.ıük.errem, Hır
kaişerifte BAll Paşa caddesi 152 nu
marada Nurten Bender, Bcşiktaşta 
Ortabahçe caddesinde Nazif Bey a
partımanında 5 numarada Oya Ak
wy, Ciball Kız Orta Okulu birinci sı
nıl D şubesi talebelerinden Bayan 
Şükran Tonyeli, Zindank3:pı Saray i
mamı sokc;.k 3 numarada Lütfi Silzer, 
Kasımpaşa Orta Okulu son ~ınlf ta
lebelerinden Bayan ııuall:i, Üsküdar
da Sultan Tepeı<lnde Büyük Yokuş 

5 numar::ıda Güzin Altın, Amavutkö
yünde Amerikan Kız Kolleji talebe
lerinden Bayan Nurkan Günsuda, Ak
sarnyda Kcnıal Paşa caddesinde A
zimk. r ı;okak 10 numiirada Bayan 
Muzffer. 

B;rer Şık Mürekkep Kalemi Sapı 

Kazananlar: (27 - 36 ya kadar). Ba
kırköyünde Trak mağazasında Dün
dar Kalyoncu, Kadıköyünde Hünkar 
İmamı mahallesinde Şamflstığı sokll-

, __ ın .. h-is_a_r_ıa_r_u_. -.M-ü_d_ü_r_ıu_· ğ-u-·n_d __ e_n~=~I 
ı _ İdaremiz ihtiyacında kullanıl makta olup hariçten celbi iktiza eden 

ve 30.5.94. l den 8.6.941 ta.rUı.i.ne k adar fasıla ile muhtelit gazetelerle pazar
lıkla satın alınacakları UAn ol un an 133 k alem malzeme meyanındaki Berga
mut, misk e.rtlflsyel, Umon , portakal, neroli esanstan için vAki o1an teklifler 
tetkik e U hl tutulmakla b eraber görülen lüzum üzerine pazarlığı c15> gün 
müddetle temdit edllınl§tir. 

2 - Bu e<anslara ait müfredat listesiyle b irlikte p.rtnamelerl Kahataş
ta Levazım Şubesindeki Alını Komis:ro nunda h er gün öğleden sonra alına

bilir. 
s _ Taliplerin 3 7,5 tem!natlarlyle birlikte bu husustaki tekliflerin! en 

geç 2.9.941 Salı gününe kadar mezk(ir komisyona tevdi etmeleri !Uzumu ııaıı 
olunur. c8964> 

1 Devlet Oe11iryıllırı ıe L i11anlırı iıletıne U. i~ıresi llinlırı 
Muhammen bedeli 12.300 (On iki bin üç ,.UZ) lira olan 15 '.on saf hamızı 

kibrit 22/8/1941 Cuma günü •aat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Idare 
binasında satuı alınacaktır. 

Bu işe girmek Jstiyenlerin 922,50 (Dokuz yüz yirmi iki lir elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlli vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün sc.at 14 de kadar Komi!:;yon Fıeisliğine vermeleri 1Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpa§a-
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıl ılacaktır. (8670) 

2 

ğında ~3 numarada l33Y"" 
Aysan, Heybelıadada .APY 

nastırı 2 n umarada Fener ~ 
talebelerinden B. Lazaros 1 

Çengelköyünde 28 lnci ili<"' 
talebelerinden Ayşe yeygiılj 
da Yenişehirde Tuna cadde$ 
sokak 4 nıımilrada nayaJl J 

(Devaın' 
. ol 

NOT: Hediyelerin 1evzJ ıı 
Çarşamba günü saat 10 d•I 
başlanılacaktır. Taşrada bll 

hediyeleri Paket Postanesi 
0 

taahhUtlil gönderilcceğindc 
tedif· luk pul klfi gelmemek 

5 
Bilmece l-lemurluğu adre 

ıe.tı 
kuruşluk p_ul görıderrr•t .

3 
mektedir. Istanbul ve ci' ıe 
rup ta hediyelerini po$t3 :ıı 
lü aldırmak isiyenler der 
nışluk pul yollamalıdırl<' · 

kitaplar için yalnız bır J<:~rr 
kfıfidir. Resiın gönderet1 

rafları haftaya curns guıı 
nacaktır. 

15Ağustos1 
ıo 45 18.00 Program · 

5 
Jl 

18.03 Fasıl Heyeti 2o.J 
20.45 ... 

18.30 Serbest Za- 1 
21.JO O man 

18.40 Sving Or. 22·
00 ıl 

19.00 İktuat ıaatl 22·
30 

(l zz.•5 

23.o-O 
19.1' Svlng Or. 
19.30 Haberler 

,--Satıbk fll! 
• V'OJ1 

de Camlar 'ortasınd:,eıc 
sebze, meyva ve 'ire. ot 
bulunan 40.000 . ~ ')C · 1 

Göztepede J sta>. 4 5 

ı n1ükemmcl bir vıll 


