
Tesis Tarihı SAYISı Po'5ta Kutusu 
1936 :\o. . 

SAYJ: 
CUM& !!ENE 

1581 5 

ADRES: 5 ABONE; -- --
CataJotlu Senelik: 1109 

NunJ.CJl'<o"Dlanil~ KURUŞ b Aylı~: ~58 
CMI. No. 54 3 Aylık: 400 

1 TELGRA1' 

Ağustos 1941 İstanbul 
Son Te]&raf 

Sahip ve Başmuharriri: ETEM İZZET BENİCE 
Gazeteye gönderilen evrıık iade edilmez 

I • ... EN SON TELOBAFLARI VE HABERLERi VEREN AKŞAM OAZITESi 

iRAN'DAN 
Sonra 

EFGAN 
Alınanların lran ve Ef • 
ıra.na hangi yollardan 
&itmekte olduklarını öğ
~nınek hakikaten me • 
1aka §ayandır. Eğer İran 
Ve Efran Almanyanın 
koınıuları olsaydı yeni 
Yeni haberler karııaında 
'iaziyetin endite ve ihti
lat uyandırmasından ıüp
he edilebilirdi .. 

l'cızc..ı: ETEM iZZET BE.NiCE 

b rı.~Ya eflıirı umumiyelerinin 
,,QCiiıı için takip ettiği iiç meselıo 

l'dır: 
1- D AJ b b' • • Jcj ••f "llS • man ar ının ın -

.. l•ltli t Uzak Şark vaziyeti 
Ilı İngiltere ,.e Amerikanın Al· 
~~)·~. karşısındaki durumu ... 

b,ı. utuıı zihinler; siyasi ve askeri 
d •ııılardan bu hadiseler üzerin
a~oru\ur ve giinlük vak'nlardan 
le Ilı çıkararak istikbali muha· 
la~· •~nken; dikkate şayan bir 
ı,:·~~t de İran ve Efganistanda 
!ad~~· bir tekenüne tabi olmak· 

d' lllgiliz hükumetinin İran ncz
ı.'.nde ~·aptığı teşebbüsü Efgan hü· 
.::::~t.i nezdindcki tcşebbiis takip 
Bo··~tır. lng.ıtere. Elganislana da 

01; ~anıanlarda fazla Alman akını 
l{-~~tırnı mü~abede eylemiş ve 
~ij~!ldek~ elçisi rnsıtası ile Efgan 
Ço' uıııetıne miktarı günden giine 
ı,~•~an Alman miitchassıs ve 
•ı llısyenlerinin bir tehlike teşkil 
di~~e bulunduğunu bildirmiş \'e 

lı çekıni~tir. 
~~seden _haberlere göre; Tahran 
ile uıııeti lnı:ilterımin teşebbüsü· 
l•b'O\ap vermi lir. İranın bu c<>
ttg ı .hakkında Tahrandan gelme 
.\lı llıı ve sahih maliımat yoktur. 
-a::den malumat; Londra kay
lar (arındandır ve Köyler ajansı 
İı:aa •~dan verilmektedir. Röyterin 
~a ~-htıkumeti namına verilen ce
ilı 'P.,.n bahsediş tarzından çıkan 
teş~~· İranda büyük ve tehlike 
l~n ıl edecek miktarda Alman bu
dır t:dığı zannını uyandırmakta· 
\ısİ an hükfuncti; bu hususi şa· 
iııı ""ın vaziyetleri ve İrandaki 
lttg~ ınevzuları üzerinde izahat 
lııt~ış ve faaliyetlerini takip et
•:tt e olduğunu ve edeceğini de 
ıe, 'r iliıve etmistir. Röyterc gö
lıı~8"., hükumetinin bu ce\·abı 
d•t; . kar değildir, vaziyette bir 
>eıı 1'.ltlik Yapmamıştır. Bu vazi"Q e, İngiltere ile İran hükfuneti 

oıd:'::• b.~r telakki tezadı mevcut 
tiir0, ı:ozden kaçnuyor. İrana 
•it ' tehlikesiz veya ehemmiyct-
1- ~•Yılan ve bazı hususi şartlar· 
lıt; i:d.a bulunmuş olan Alınan
~· lllltere için bir tehlike ve 

'~~·~evzuudur, Eğer İran ~Ü· 
tllttt ~ kendi ajansı vasıtasile in· 
~.ad 'Ye. verilen cevabı neşretmiş 
~. y ·~.•ıkretmiş olsaydı; hiç şüp· 
tulii 

0 
• her iki taraf arasındaki 

~. S:ı~e kanaat farkı üzerinde da· 
\ııı~rdahiyetJe konuşmak fırsatını 
1-n ilk. İrandan sonra Efganis.
Yap~"2diııde de ayni t~ebbüsün 
~Yin ~ası çok mühimdir ve her

aşında İngilizlerin sayısını 
!bevamı 3 üncü Sahifede) 

l~ı....,._-
ÇocuK 
SABIFESI 
~İİçiik okuyucu • 
arımız bugün ken• 
di sahifelerinde 
&eçen bulmacada 
l'lıiik • I afat kazanan· 
ı"rın isimlerini bu-
11.caklardır. Yeni 

ıniikafatlı 
hulınacamız da 

4 1l11cı ıablle
te Okuyunuz. 

TAHR1P EDİLMİŞ BiR 

Sovyet Tebliği 

ı SMOLENSK 
muharebeleri 
devam ediyor 
Şiddetli Alman 111· 
camı arı tardedlldl 

Mookova l (Radyo)- Bu sabah· 
iti Sovyet tebliği: 31 temmuz gii· 
nü Porloof, Ne,·cl, Smolensk, jit-0-

(Dev<;mı 3 uncu Sahifede) 

Bombalanan 
ganbot hadise· 
si kapandı 
Japonya Amerika. 
ya tarziye ver d ı 
Vaşington 1 (A.A.) - cB.B.C.• 

Hariciye Müsteşarı Vels, Tutuila 
Amerıkan gambotunun Çun • 
kıng'de bombalanması dolayısile 

japonyanın verdiği tarziyenin 
lrabul edildiğini beyan etm~tir. 
Hadis-eye kapanmış nazarile ba • 
kılmaktadır. japonyanın Vıı§ing. 
tondaki sefiri gambottaki hasarın 
tazmin edileceğini, iki memleket 
arasındaki lyi münasebetlerin mu.. 
hafazsına elinden geldiği kadar 
çalışacağını söy !emiştir. 

Bir fotoğrafçı 
dükkanı bir haf
ta kapatıldı 

SOVYET TANKI 

Alman Tebliği 

Kızılordu mu
hasara çembe· 
rini yaramadı 
Moskova yeniden 
bombardıman edildi 

Berlin, 1 (Radyo) - Alman Baş

kumandru1lığının tebliği: Alman hava 
kuvvetleri l\ı!oskovnya yeniden taar
ruz etmislerdir. Askeri hedeflere. şi
mendi!cr iltisak noktalarına bomba-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

il ,,, lll 

Londraya Göre 

AL~1
7

ANLAR 
Smolensk'e 
42 defa taar
ruz etmişler 

Londra 1 (A.A.) - •B.BC .. 
Smolensk muharebesi 14 günden
beri devam ediyor. Almanlar Smo. 
lensk 'i çevirmek üzere olduklarım 
söylüyorlardı. Halbuki Alman a. 
jansı Smolens'e yakın bir Rus tay· 
yare meydanına taarruz edildiğini 
bildirmektedir. Alınanlar Smo • 
lensk şehrine 24 defa taarruz et • 
mişler, ll<!r defasında ağır zayiatla 
•.ardedilmişlerdir, Alman teblil!i 
Kief'in düşmesinin her dakı.ka 

beklendiğini 13 temmuzda bildi • 

rildiği halde el'an daha cenupta 
jitomir'de muharebeler oluyor. 

---o>----

Lord Ha lif ax Ruz· 
velt'lc görüştü 

Londra 1 (A.A.)- B.B.C. İngil· 
terenin Vaşington sefiri Lord Ha· 
Jifaks dün Ruzveltle görüşmti§tür. 
Sefir Uzak Şarkta vaziyet ve Sov· 
yetleı: hakkında görüşüldüğünü, 

Rus ordusunun büyuk muka\·emel 
gösterdiğini söylemiştir. 

Yeni· postanede mimar Vedat 
caddesinde 40 numarada Hüseyin 
Hüsnünün cFelek• fotograf mal. 
;_emesi dükkanında ihtikar ya • 

pıldığından Asliye 2 inci Ceza 
mahkemesi kararile dükkan bir 
hafta müddetle kapatılmış ve ike· 
penge mahkemece yapı~tırılan ka. 
rar suretile teşhir olunmuştur. 

Sovyet • Alman cephesinde son vaziyeti gösterir harita 

Hava Postaları 1 Ü zeri otlarla 

Beyoğlunda dün 
geceki yangın 

Dün gece saat 21,30 da Büyük 
Parmakkapıda Fransız kız mekte
bi ile 29 uncu ilkmektcp arasında· 
ki Tekkeci sokağında bekçi Ahmet 
ağaya ait 9 numaralı kulübeden 
yangın çıkını~ ve yanındaki 11 nu· 
maralı Necminin evini de yaktık· 
tan ı;.onra 22,30 da söndürülmüş· 
tür. Civar ahşap olduğundan bü
yiık bir tehlike atlatmıştır. 

Pazartesi 
günü başlıyor 

iıtanbul ·Ankara 
ıelerıerlnde bagaJ 

da ta,ınacak 
Bu yıl hava pustalannın yapıl

maması kararlaştırılm:şken bila
hare bundan vazgeçilerek önü

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Bu sabah köprüde bir 
tramvay yoldan çıktı 
Bir müddet seferler yapılamadı. 
Çıkan römork nasıl yola alındı ? 

Bu sabah saat 7,15 de Köprüde 
seyrüseieri bir müddet durduran 
bir tramvay kazası olmuştur: 249 
numarali Bebek _ Eminönü tram
vayı Eminönünden ekserisi Kuru· 
çeşme, Ortaköy ve civarına git· 
mekw olan kadın, er kek i§.çilerle 

dolu olarak hareket etmiş ve tam 
Kadıköy iskelesi önündeki meyli 

inerken motrise bağlı olan 678 nu· 
maralı römork yoldan çıkmış, ar: 
ka tekerlekler tamamen taşların 
üzerlııde kayarak Ziraat Bankas1 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

örtülüp terk 
edilen çocuk! 

Oareba llaıtallaneıı 
arllaıında 5 aylak 
bir llız bulunda 1 

Gureba hastanesi arkasındaki cayır. 
da 5 aylık olduğu tnhmin edilen bir 
kız çocuğu bırakılmıtihr. Kundağa sa. 
rılmış ve üzeri otlarla örtülmüş olan 
yavrunun ağlamasını işıtenler pollie 
haber vermişlerdir. Kızcağıza Güneş 
ismi verilerek Darülaceı.en..in kreş kıs
mına kaldırılıruştır. 

KISACA 

Bey Allalum 
Bizim mahut arkadaşla Sovyet -

Alman harbinin salahatını konuşu. 
yorduk. Fin resm! teblitl dikkatimizi 
celbetti. Tebliğde ıu eatırlar vardı: 

- Milyarlarca sivrisinek muharip. 
Iere gtiz açtırmamaktadır! 

Bizim mabuda: 
- Bu sivrisinekler de ne oluyor?. 
Diye sordum. Gülerek şu cevabı 

verdi: 
- Allahın işine k'arJ.$ılınaz. Demek, 

cLadoga Sivrisinek İmparatorluğu da> 
harp il.An etU ve milyarlık ordularını 
Fin - Alman - Rus orduları fueriw 
ne !:aldırttı! Te\·ekkel;. ahir zaınana. 
kaldık, deın!yorlar .t-;..'11 kocakarılar! 
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ALMAN MOTÖRLJ KlT'ALARI YURUYVŞ HALiNDE 

Alman tayya
relerinin Mos· 
kovaya geni 

bir akını 
Moskova 1 (A.A.)- B.B.C. Res

mi tebligata göre, Alman hava 
kuvvetleri Moskovaya muvaffaki· 
yetsizlikle neticelenen yeni bir 
akın teşebbüsünde bulunmuşlar
dır. Alman tayyareleri Sovyet av· 
cıları ve hava dafi bataryaları ta
rafından şehir civarında dağılıl

mışlır. Atılan tektük bombaların 
sebebiyet verdiği yangınlar hemen 
söndürülmüştür. Askeri hedeflere 
hiçbir zarar olmamıştır. 

•• 
Uç muhtekir 

tüccar 
tevkif edildi 
Bir bakkalla bir 
nalbur da adliye

ye verildiler 
Sultanbamamında stok manifatura 

müessesesi sahibi Kenan Araç ihtik~r 
suçuyla dün Asliye 2 inci Ceza Malı. 
kemesince tevkif olunmuştur. Balık
pazarında Tahmis sokağında kahveci 
Sükyas da ayni suçla ayni mahkeme
ce tevkif olunmuştur. Asmaaltında 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Genç bir kızın 
kolu kırıldı 
Üsküdar kazasına tabi Bulgur

lu<ila Bekar caddesinde 13 numa· 
rada oturan Ahmet kızı Naile ev
lerinin bahçesindeki havuzun du
varına çıkıp telleri toplamakta i
ken düşmüş ve kolu kırıldığı gibi 
başından yaralanarak Haydarpaşa 
nümune hastanesine kaldırılmış
tır. 

EN SON 
DAKiKA 

Tam bir imha 
muharebesi 
yapılıyor 

Alınan hududu 1 (A.A.) -
Ofi: 
Alınan • Rus hududundaki mü· 

cadele, geçen hafta sonunda o ka
dar şiddetlenmiştir ki bunun bu 
menval üzere birkaç günden iazla 
devam ebnEsi mümkün görübne • 
mektedir. Muhare~nin en ziya· 
de şi<>d.etle devam etmekte oldu. 
ğnuu iki mıntaka vardır. Bunlar 
da Smolensk ve jitomir ile Kief 
arasındaki Ukranya mıntakalan· 
dır. 

(Deva;-ıl 3 üncu. S:ıhı1ede) 

Alman • Sowyet 

BABBINE 
818 BAKIŞ 

Smolensk'te 
Alman ihata· 
sı daralıyor 

<'= Almanlar ~ 
1111 lovyet lır
ll a ı ı n ı lmlla 

11 ettiklerini b 11 • 
~diriyorlar ~ 

Sovyetler "Büyük 
Almanya,, ismin
deki Alman ala· 

yını ezdiler 
İKİ "rARAFJN 
TEDLİGLERİNE GÖR E 

Son Alman ve Sovyet teblille. 
rine göre Şark cephesindeki mu
harebe vaziyeti hulasaten şudur: 

1 
Bilha,,sa Smolensk ve jltomlr 

bölgelerirıde anudane moh~rebe_ 

ler devarn etınektedir. 
(Devamı üçüncü sahifede) 

i 

Amerikada 
geni bir mü
himmat f abri .. 
kası açıldı 
Vaşington 1 (A.A.) - B.B.C.• 

50 milyon dolara mal olan yeni 
bir mühimmat fabrikası mtrasim• 
le açılmıştır. ~ 
Açılma resminde bulunar A • 

merika Reisicumhur muavini 
söylediği nutukta demişti, k'. 

.Amerika çarpışmak icab<'c.erse 
bundan çekinmiyeceklir. HUrri -
yetin muhafazası ~'mdi bize bağ. 

1 
lıdır. Budan dolayı elimizden ge. 
len herşey yapılacaktır .. 

vau muavini buıa'bab 
Şileye gitti 

Vali Muavini Ahmet Kınık b ı sa. 
bah Şileye gitmiştir. Şile koylerinde 
mektep, yol ,.e köylülc:1n <Uger ihll.. 
ya('ları üzerinde tetkikler yapacak .. 
tır. Vali l'l.tua\·inü yarın ~ehrimiıe dö
necektir., 

Ceza kanunu 
değiştiriliyor 

Ceza Kanununda tadilat yap
mak üzere Ankarada bir komisyon 
teşkil olunmuş ve faaliyete geç
miştir. Bu tadilatla artık bir daha 
değişikliğe lüzum görülmiyecektir. 

~ ~ 
Smolensk'te büyük bir Alman 
ihatası ve Ukrangada umumi 
bir Sovget ric'ati yoktur! 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Bugünkü Alman tebliğine göre, 
Estonyadaki SoY~ct kuYvetleri 
şimale püskurtülmıiş, Sme>lcnsk 
şarkındaki ihata çerr.be i gil\ikçe 

HALK FİLOZOFU 

daralıyor ve Ukranyada mağlup e
dilen Sovyet orduları takip edili-
yor. 

(Devamı 3 Unc!i Sahıfcôe) 

Konf or'un cezasını çekenler 
REŞAT FEYZi 

Bu harpte mağlup olan ordu
lar, konforun, lüksün rezasını 
çekiyorlar. Ordu, milletin için· 
den çıktığına göre, rahata alış
mış, terlememiş millet!N, or· 
taya nazenin ordular çıkardılar. 

1918 den sonra, ağzı hiç kı· 
panınıyan, dudakları sarkık, 
budala tipten tutun da bo~ ka· 
falı bayl3za kadar, biitiiıı kiire 
sakinlerini bir konfor, liiks, İs· 
tirahat merakı sardı. İnsanlar, 
birer çıtkırıldım oldular, rahat· 
!arına düşkiin oldular, kenıliler 
rini mazur görür oldular, ı\lla· 
hın verdiği nimeti az bulur ol· 
dul ar. 

İmzasını zor atan karacahil. 
bir sisten1 adaınının ha)-·at ~art
larını utanmadan kıor;:kannıağa 

başladı. 

Diinya, demokrasi'lin kötüsü· 
ne, ıaübalisine, iğren~ ,.e ha· 
yasızına doğru gitti. 

Gaye, yalnız ve ~adece. rahat 
yaşamak, liiks ~e konfor içinde 
yanı:elmek sanıldı. Bu tip in>an· 
lar. bittabi enerjilerini, nıe}ak· 
kate tahamınül, mahrunıi~·ete 

J.atlanmak hasletlerini kayhd· 
tiler. 

Bir gün, bu ne,·i milletlerde 
siliıhbaşı borum çaldığı rnkit, 
bu hanıhalat insanlar. yerlerin· 
den Lor kınııldadılar; rqıhrde 
alışmadıkları bir hayat ıl<-kuru 

içinde kalınca çabucak P'"· de
diler. Hula-.i kdi'un bu harpti', 
mağlıip olan ordular, konforun, 
lüksün reza,mı çektiln. 
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ADALAl!DA 

MEBASİtl 

Pazarları, Adalardan İstanula 
dönen yolcuların rahat rahat va
pura girmelerini temin için, bazı 
tedbirler alındı. İskele üzerinde 
yolcu teş)i etmek yasak. 

Fakat, kn, esasea., can ve cö
nüldea Adada yolcu teui edenler 
bulwad.ağuau tahmin etmiyonıın. 

Çiiakii. ıayfiyehkileri rahatsn et· 
mekten bqb 1-irşey yapm17m1 
misafire iskele üzerimle ükrar. 
·- Efendim. yine vuyvnmm, 

beklerİL• demeje, İllS•DJA tlili aa• 
w TUJr!. 

iKİ BABBi 

MUKAYESE 

Alınan • Rus ha.tbmde, :iki tara
Im za,Utı hakkında. vakit vakit 
bir takim rakamlar neşrediliyor. 
Yüz binlerden, ) anm mil7oadaa, 
bir milyon elan, ha tti !bir bu.ç1lk 
milyo.ndaa bahsecliliyor. Hakikat 
şu ki, iki taraf da çok nyiat veri
yor. 

Ben, bu rakımlara bakıyDnllll 
da, hali, bugünkü mulmreheyi N .. 
polyonun Moskova se[erile muka
yese edenlere şaşıyorum. Yahu, 
Napolyonun Moskova st!ferine iş
tirak eden biıtün ordusunun mev
cudu, iki yüz bini geçmiyordu. Bu· 
gün, bu miktar, bir haftada z•u\a.t 
olarak kaydedili7or. 

KADINLARIN 

ÇIPLAKLiliI 

Sayfiye 1erlerinCle, kad.mbna 
mayo ile sokaklarda, gazinolarda 
dolaşmasından, pek çıplak gezme
sinden dostumuz Selami inet So
des ~ikiyctçi. Yakında. diyor, çıp-
1akıyum mezhebi ile karşılaşaca· 
ğız .. 

Güzel e;>Tetmesi sc\•aptır. Ne 
diye şikayet etmeli?. Sıcaklarda, 
biz, soyunaınadığımız i~in, kendi 
halimize yanalım!. Sayfiye yer· 
leriadeki man.zarn fena mı!. Göı 
doyuyor, gönül doyuyor. Aç gfü;lü 
ı>lmak daha iyi mi?. 

AHMET RAUF 

ı &"\ L , ı 
•. ı 7_..,. /Z .c>/ z t::ı ı 

rıatıerln sebep ve 
lzallı ıazua 

Odun ncrhi, birçok 1t razla.rı mucip 
ı>ldu. Fiat pahalı gôrüluyor. Pahalı 
görmemek için insanın para ve kıy
met hakkında hlçbır fikri olmamalı. 
Ne gib1 zarureUcr fiaUerin boyle yük
sek olmasını Amirdir, bilmiyoruz. 

Bugü.a. oduna konmuş o.an fiat, 
mevcut §arUara nazaran tabıi olabilir . 
Fakat, bunun neden tabı! olduğunu 
biz bllmiyoruz. Bu hale nv.aran, Fiat 
Milrakabe Komisyonu bizı tatmln et
mek mecburiyetindedir. Bu da, şöyle 
yapılabilir: 

Komisyon bu fiatı tesbit ederken 
dayandığı esbnbı mucıbeyi bütün hat
larlle halka iüın etmelidir. Yani, de. 
mektlc ki, şu \'e şu ı;ebcplerden do • 
layı, şu hesaplara nazaran odun an
cak bu fiaıe satılabllir; daha aşağı sa
tılam::ız. 

Eğer, komisyon. narh koyduğu bazı 
maddelerde bu usulü tatbik etse, mü.. 
nakaşa 'Ve ltiraz.lann daha az varit 
olacağı muhakkaktır. F kat, komisyon. 
izahat vermeğe kendisınde bir mec
burlyet duymuyorsa, o zaman mesele 
fok.. Fakat, zannediyoruz ki. besaP
larunız açık olmalıdır. 

BORHANCEVAT 

Sümer Bank bu ima
latın durdu

rulmasını bildirdi 
Sümerbanlc Umum Müdürlüğü, 

kendi fabrikalarında bilhassa köy
lü ve fakir ha.ikın alabileceği ku
maş ve eşyanın fazla imalini ala
kadarlara bildirmiştir. Lüks çe
.FilErin imalitı azaltılacak ve 
·bazı füks eşyanın imali tamamen 
durdurulacaktır. İmalat ucuz ve 
sağlam -olacaktır. 

Lastik tevziatı 
nasıl yapılacak? 

Ticaret Vekaleti 
şehrimize yeni bir 
emir gönderdi 
Lastik tevziatı hakkında Tica

ret V ekfileti yeni bir emir gön
dermiştir. Bu emre göre en ziya
de ihtiyacı olanlar tercih edilip 
meşguliyetleri itibarile sıraya ko
nulacaklardır. Diğer tliraftan is
tanbula .gönderilen elli kamyon 
lastiğinin çok az geldiği bildiril
miştir. Vekalet bugünlerde yeni
den gönderecektir. Bu sefer yol 
müteahhitleri tercih edilecekler
dir. 

200 IAsTİ.K GELDİ 
Dün İskenderiye yolile 200 iç ve 

dış lastiği getirilmiştir. Bir dtj 
lastiği 178,5 liraya satılacaktır. 

Cecikmeyi adet edinen 
bir oapur 

Boğaziçinde oturan birçok me
murlar Şirketihayriyenin sabah
ları 8,20 de Ycniköyden kalkan 
vapurunrlan şikayet ctmiiler ve 
her sabah Köprüye vaktinden 10 
dakika geç geldiğinden işlerine geç 
kaldıklarını bildirmişlerdir. Ge
cikmenin sebebi tahkik edilerek 
icabında tDrife değiştirilecektir. 

Kahve tevziatını badema 
İcqe mücliiTliiğii yapacak 
Kahve tevziatı bittiği halde bir 

çok kimselerin ve hatta resmi 
müesseselerin alakadarlara müra
caat ederek kahve istedikleri gö
rülmektedir. Vilayet kahve tev
ziatı işini tamamen İaşe Müdür
lüğüne devretmiştir. Bundan son
ra vilayetin havalesi ile mallar 
iaşe Müdürlüğünden alınacaktır. 

Beden Terbiye.i mükellefleri 
bir atıf müıabakcuı yapacaklar 

Önümüzdeki ay içinde Beden 
Ti'!ııbiyesi Umum Müdürlüğü ta
rafından beden terbiyesi mükellef
leri anısında Sarayburnunda bü
yük bir atış müsabakası yapıla
caktır. 

İleride de mektep talebeleri ve 
klüpler arasında ayni müsabakalar 
yapılacaktır. 

(HA~KSÜTU u) 
İt arayanlar 

Lise son sınıfına kadar okumuş ve 
biraz da daktilo bilen çalışkan genç 
bir ktz resmi veya hususl muesscse
lerde iş aramaktadır. Son Telgraf 
Halk Sütununda K. K. rumuzuna ya
'ZllmaSı rica olunur. 

DERS VERİYOR: Emekli bir zat 
ehven ücretle Fransızca ve riyaziye 
dersleri vermektedir. Evlere de gider. 
Bu siltunda Emekliye yazılması mer. 
cudur. 

J 

Yakacıkta geçen 
aşlı macerası 

Şu günlerde Yakacığın lmanndan, 
lr{izelleşmesinden sık sık bahsediliyor . 
Bilmem, Yakacığa gidip gezdiniz mi?. 
Yakacık İstanbulun eski sayfiye yer_ 
lerlnderı biridir. Burası sayfiyeden 
ziyade, kafa ve gönül dinlendirme -
ğe yarayan bir köydür. 'Maltepeden 
ayrılan ~faıt, sizi Yakacığa götürür. 
Çeşme başındaki meydanda, kahve -
de bir fincan kahve içmek, dünyaya 
bedeldir. Yakacıktan, akşam, ~rubu 
seyretmenin "Zevkine do)'Um olmaz. 

Burasının bir hususiyeU, havası • 
ll1ıl, sııyunun fevkallde oluşudur. sa. 
klıı. rahat, ılık bir hava vardır. Ya .. 
kacılc, 'hastalar için en şi!ababş bir 
yerdir. Yakacıta ıldip ka.Ianlar, cümle 
dertten kurtulur. 
Yakacığın zeylin ağaçları, bağlan, 

bol mesiresi, meyvalan da meşhur • 
dur. Burası, adeta, İstanbuldan ayrı 
bir yerdir. Hergün Yakacıktan şehre 
gidip gelenler mahduttur. Yol uzun
dur, çünkü ••• 
Yakacıgın, İstanbul müstakbel pll

nında nasıl bir şekil ve manzara ala. 
cağını bilmiyorum. Fakat, bu güzel 
yere, miitelıassıs Prost'un Hi
znn gelen dikkat ve ehemlyeti ve. 
receği muhakkaktır. Yakacık ôyle bir 
yerdir ki, modaya tAbl köylerden de
ğildir. fültta, eskiden, Yakacık daha 
meşhurdu. Burada haftalar, aylar ge. 
çiren birçok meşhur simalar vardı. 
KCisltt M.IA eski hatırlan saklar. 

Yakacığın, geçm~ zamanlara alt 
efsaneleri, masalları vardır. Bunların 
mühim bir kısmı aşk ve gönül mace
ralarına aitttir. Rivayet ederler ki, 
Yakacığa giden ve tedavi gören blr 
çok hastalar, bir aşk yüzünden ince 
hastalığa tut.ulan kimselerdir. Eski.. 
den, karasevda yüzunden verem o lan 
genç kızlar, delikanlılar vardı. Şimdi, 
çok :ıükur, a§k uğrunda hasta değil, 
rahatsız o!an bite yok .. 

Bu gibi hastalar, Yakacıkta bir yaz 
geçirııler. Sakin akşamlarda ruhla -
nnı dinlendirirler, sevgilerini unut.. 
mağı:ı çalışırlardı. Yakacık, romantik 
bir yerdir. Ümitsiz aşkların tedavi ye_ 
ridir. 

Bugün bittabi, aşk yfızimden hasta 
olan bulunmadığı için, Yakacık da, bu 
hususiyet.mi kaybetmls o~a gerek. 

Bizzat Yakacıkta balilıyan a§k ma
ceraları da vardı. Burda tanışan, se
vişen çiftler, bu hatıralannı uzun 
zaman mahfuz ederler, hatıra defter. 
[erine '1Zun uzun satırlar ya?:arlardı. 

Yakacığın imarı, bir planla güzel _ 
leştirmesi mutlaka lfizım. Buraya Hi
zım gele:ıı himmet ve Hlbar gösterll • 
dıkten sonra, çok daha rağbet bula
cağı umulur. Çünldi, hakiki köye en 
çok benziyen İstanbul sayfiyesi bu
ra~adır. 

Yaşarsak göreceğiz. Yakacık. istan.. 
bulun en guzel yerlerinden biri ola
caktır. 

R. SABİT 

Mekteplerde 
kayıt ve kabul 

şeraiti -
Orda Basta Bakıcı 
lıemşlreıer mekte~ı 

Anltaradaki bu mektebe 16-22 
yaş arasında en az otra mektebi
ni bitirmiş kız veya dullar alınır
lar. Leyli, meccanidir. Tahsil müd
deti 3 yıldrr. Talebelikte ayda 5 
lira harçlık verilir. Çıkınca 2() lira 
asli maa: la tayin olunurlar. Mec
buri hizmet 6 yıldır. Tekaüdiyele
ri de vardır. Müracaatlar ağustos 
nihayetine kadar kaymakamlıkla
ra veya askerlik şubelerine yapıl
malıdır. 

Laborantlar 
toplanıyor 

• Tur'ıt Laborantlar Kunımunun 
yıllık kougresl yarınki Cumartesi gü
nü saat 15 de Şehremini Halkevi koo
ferans salonunda yapılacaktır. 

MAHKEMELERDE BÜSEYİı~-~~CET 
~ _j 

Genç aşık gece vakti sevgili
sinin evini neye taşlamış? 

Bıyıkları hemen kulaklarına ka- ı 
d~r varıyıordu. Bu halile bana es
kıden kahvelerde gôrdüğüm Kah
ramanı Hürriyet Enver ve Nivazi
nin resimlerini hatırlattı. Mübaşir: 

c.._ Remzi .. Sezai!. :11 nidasil;-ta
rafları çağırırken kendi kendine: 

•- Bu ne terbiyesizliktir. Şiın
diye kadar benim evimi kimse taş
lamadı .. Namusumun tazminini 
isterim!.• diye söylene söylene i
çeri girdi. Davacı yerine geçti. U
fak tefek, afili bir delikanlı da 
maznun yerini aldı. 

Hakim delikanlıya sordu: 
«- Sezai neye taşladın bu cam

ları ?.:11 
«-- Efendim biz (davacıyı gös

tererek) bunun kızile 6 aydır ko
nuşuyoruz, sevişiyoruz. Babasın
dan birkaç kere istedim .. vermedi. 
Akşamları ben gelir, evlerinin 

önünden geçer, aşağ1ki pencereden 
içeri taş atardım. Mihriye de gel
diğimi anlar, sokağa çıkardı. Dün 
gece sinemada, annesi ve babasile 
beraber Mihriyeyi gördüm. Sine
madan çıkınca arkalanndan git
tim. Onlar eve girdikten beş on 
!dakika sonra, belki çıkar diye, 
pencereden bir~ atmak istedim. 
Pencere her zaman açık dururdu. 
Meğer, kapamışlar.. gece karan
lık.ta göremedim. Taşı atınca cam 
kırıldı. Ben de kaçtım. Yoksa, hun
ların camlarını taşlamadım. 

- Peki, otur bakalım da, şahit
leri dinliyelim. 

İlk şahit Mihriye.. korkak ve 
ürkek içeli girdi. Şunları söyledi: 

- Sezai ile iki üç kere konuş
tuk. «Beni babamdan iste!.• de
dim. İstedi. Babam vermeyince, 

ben ıbir daha konuşmadım. Pen
cereden taş atıp benim dışan çık
tığım doğru değildir. Dün gece de, 
hiçbir şey görmedim. Yalnız, ca
mı.ı'l kırıldığını duydum. 

İkinci şahit de Mihriyenin an
nesi Şehnaz. O da diyor ki: 

- Gece yarısı, sinemadan dön
dük. Biraz sonra, şangır şungur 
alt kattaki cam kırıldı. Efendile 
beraber kalkıp pencereden bak
tık .. bu, köşeyi dönüyordu. 

Hak.im: - Peki .. dedi. Biraz bek
leyin de kararı verelim. 

Salon boşaldı. Biraz sonra tek
rar açıldı. Kakim kararı bildirdi: 

- Sezai .. Senin üç gün hapsine, 
bu cezanın teciline, mahkeme ma::;
raflanm ödemene karar verildi .. 
Haydi bakalım ... 

Alay malay, mahkemeden ç1k
tılar. Kahramanı hürriyet bıyıklı 
Adem ağa ile karısı Şe~naz önde, 
Mihriye arkalarında, Sezai de da
ha arkada koridorda yürüyorlardı. 
Sezai kaşla göz arasında, Mihriye
ye, dışarıda buluşalım terti·binden 
kaşla gözle bir işaret çaktı. Mihri
ye de, dudçığını ısırıp kaşını gözü
nü oynatarak colamaz!. Babam 
var!.. demek istiyen bir tertiple 
ailesinin ortasında uzaklaştı. 

Bir zô.f anında hırsızlık yapan 
kız yirmi gün hapsedilecek 
Kuyumcadan Pırlanta bir le 8 p e çalan 
Nadide mabkemede blngllr blngtlr atladı 1 

E\·velki akşam Kapalıçarşının Ku
yumcular kısmında şayanı dikkat bir 
hırsızlık vak'ası olmuştur: Sultanah. 
met civarında oturan Hatice Güntaş 
isminde genç bir kadın yanında 17 
yaşında arkadaşı Nadide olduğu hal
de Yervant isminde bir kuyumcunun 
dükkAnına giderek nişan yüzüğünü 
satmak istemiştir. Hatice pazarlık e
derken Nadide tezgahta pırıl pırıl 
parlıyan bir küpenin cazibesine da_ 
yanamamış ve genç kızlığının ebedi 
zaruiyetiyle, onlara malik olmak hır-

Y arclım Ser.Jenler Cemiyeti 
bir garJen parti verecek · 
Yardıınsevenler Cemiyeti İstan

bul şubesi tarafından hasılatı ha
yır işlerine sarfedilmek üzere bir 
gardenparti verilecektir. Bu müs
tesna ve nezih eğlencenin Büyük
adada Yatklüpte yapılması muh
temeldir. 

ı 
siyle çalmıştır! .. 

Dükkandan çıktıktan sonra arka
daşından ayrılan Nadide kupeyi yan. 
daki terlikçi sokağında bir taşın altı
na bilahare almak ümidiyle saklamış 
fakat Yen'ant hırsızlığın farkına var
dığından onu araınıya başlamıştır. 

Nadide Çar~ıdnn çıkarken yakalan
mış Birinci Sulh Ceza Mahkemesince 
6 ay hapse mahküm edilmiştir. Fa.
kat yaşının küçüklUği.ınden 20 güne 
indirilmiştir. Pişman olan kız muha-

kemede hep ağlamıştır. 

Milli piyango Zafer Bayramı 
keşiclesi Je ıehrimizcle olacak 

Milli Piyangıo Müdürlüğü, 30 A
ğustos Zafer Bayramında yapacağı. 
büyük keşidenin de şehrimizde 

çekilmesini kararlaştırmışt r. 

9 ÇOCUK 
bahçesi 
Şehrimizin 9 semtin

de yeni büyük 
bahçeler yapılıyor 

Belediye şehı;in bir çok yerle
rinde yeniden Ç-Ocuk bahçeleri in· 
şa.sına karar vermiştir. Bilhassa 
sayfiye yerlerine ehemmiyet ve
rilecektir. İlk partide Erenköy, 
Maltepe, Sarıyer, Topkapı, Be~ik
taş, Kad.köy, Üsküdar, Eyüp ve 
Kasımpaşada birer büyük çocuk 
bahçesi yapılacaktır. 

Çuval ihtikarı 
yapanlar tutuldu 
Mürakabe komisyonu 
bazı tüccarları Müd
deiumumiliğe veriyor 

Fiat Mürakabe Bürosu çuval fi
atlarının yükseldiğ:ni görerek tet
kiklere başlamıştır. Bazı çuvalcı
ların komisyonun tesbit ettiği fi
attan fazlaya çuval sattıkları gö
rülmüş, bunlardan mühim bir kıs
mını yakalatmıştır. Hazırlanan 
evraklar bugünlerde Müddeiumu
miliğe verilecek.tir. 

K'CÇC)K BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Beylerbeyinde yeni Belediye 

tahsil şubesi binası açılması için bir 
bina satın alınacaktır. 
+ Büyük Şair 'rev!ik Fikretın Ru

mt"lihısarındaki Aşiyanı Belediyece 
2500 !ıraya tamir etUrilerek miıze ha. 
line getirilecektir. 
+ Beşikt:ış Vapur İskelesindeki 

Çatal Bıcak Fabrikası on beş gün 
içinde yıkılacak ve burası genişleti

lecektir. 
+ Büyük Florya gazinosunun Şi

male bakan kısımlarına çanı ağaçları 
dikilecektir. İstasyon civarında da 
yeniden çeşmeler yapıllp kfığıt sepet. 
lt'ri asılacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Altın fiatlcrl yine yükselıniye 

başlamıı;tır. Dün on kuruş fazlıı.siyle 

bir Re~adiye alUnı 25 lira dok
san kuruştan muamele gönntiştür. 
Beşibiryerde 117 liradır. 
+ Son günlerde Bağdattan şehri.. 

mize 200 sandık çay getirilerek tevzi 
olunmuştur. 

+ Karacabey ve Bursadan piyasa
mıza yeni mahsul patates getirilmiş. 

tir. Toptan fiatler 14 - 7,5 kuruıtur. 

MÜTEFERRiK.: 

+ Denizyeılları İdaresine ~çen 
Haliç vapurları bacalarına Denizyol
ları forsu takılmıya başlanmıştır. 

+ Ankra ve İstanbul Hukuk Fa
külteleri için miişterek pir taliınııt. 

name hazırlamak üzere Üniverlstcde 
bir heyet kurulmuştur. 

+ Ahmet isminde bir sabıkalı Kü
çiikpazarda bir kahvede yatıp kalkan 

Keşidenin yapılacak geçit res
mini müteakip Taksim meydanın
da yapılması düşünülmektedir. 

---o.- 72 yaşında Şükrünün 75 lirasını çal-

ÇöpcÜ buhranı yine btlf Francala tevzı·atı mışsa cta yakalanmıştır. 
göıtercli! . * Ankara İlkmektepleri 22 Ey. 

Adalardan başka d iğer hir semtte lulde açılacaktır. 
Son gu"'nlerde bilhassa sayfiye h + Hamalların yük t<>cıma ucretlcrı· ususl emirle hasta olmıyanlara da ..., 

yerlerinde büyük bir çöpçü sıkın- ve motörsüz nakil vasıtalarının ücret 
, frncala verild lğı ihbar olunarak tah- t ·r 1 · ı b tısı başgöstermi~tir. Bunun sebebi arı e erı yen aştan tanzim oluna 

Y kikata geçilmiştir. caktır. • 

yazmev~mindeçöpçü~rinaz~~ l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=ı 
rak mahdut kadro ile evlerin çok I" 
seyrek dolaşılması mecburiyeti
dir. 

Sık sık hastalanan memurlar! 
S k sık hastalanan memurların 

heyeti 1'ıhhiycJere muayene ettiri
lerek bünyelerınin çalışınağa mü
sait olup '>ı.madığuıın tesbiti ala
kadarlara bildirilmiştir. 

A·vRiİPA~HARBİNİll 
YENi . MffSELELERİ 

24 üncü ay •• 

Harbin hatladığı zaman
ki tahminler ıonraki ay
ların vakayii biribirine 
pek uymamııtır. Şimdi 
ilerisi için hazırlanmak 
Zarureti beıbeli. 

Avrupa h;.arbi ba~lıyalı ikinci 
sene de bu ay bitecek demek. şılıklı muhariplerin azimet nokta· 

Harp nasıl ba~ladı, iki ~oedee- lan ayrı ayrı idi: Bir taraf her işi 

Tefrika No : 12 
den geçmemiz lazım... vetle gelerek bacaklarımızda bulunan beri ııe safhalardan geçerek pek çabucak bitirmek kabil olacak di-

Parmağile suyun en geniı akan ta- suyun )'Umuşak, okşayıcı sesi duyu. de hatıra gelmiycn ne ~ekillere ye düşünmüş, ona göre hazırlan· 

Sürü Çıngırakları 
rafını işaret etti: luyor. '$ mış v d"" anla 

- I.şte buradan geçerı·z ... Çok yen- G d·~· 1 ·· girdi?. Yirmi dördüncü ay da gı'- e uşm rını şaşırtmıştı. enç kız, cevap verme ıgırn go • Diğer taraf ise uzun sürecek bir 
ilktir. Su dize bile çıkmaz." rünce: rerken zihinler bu suallere sapla· 

Bu teklif bana heyecan verdi. He.. - Ne o, dedi. Yoksa su seni tut. aıyor. Sahneden bir kısım muha- harbe hazırlanmak için daha va· 
man çimenlere oturarak, sandalları • tu mu? kit kazanmak ihtiyacı ile hare. 
mı, çoraplarımı çıkardım. Nedk etek- Güneşe dayanamıyarak süzülen ripler çekildi. Başka muharipler kata girişmeğe pek hevesli değil-Yazan: CAHİT UÇUK 

Yeşil çimenli yoldan ağır ağır yü
rüyoruz. Her taraf kaynaşıyor. Kuş.. 
!ar ötüyor, kırlangıçlar yerlere sürü.. 
nerek uçuyor, arıların, sineklerin vı
Jl]tısı ortalıgı kaplamış. 

Nezik, ellle aşağı tarafları gösterdi; 
- İstersen, dere kıyısına inelim ... 
- İnelfm ..• 
Hemeıı sol taraftaki bayır aşağı 

patikaya saptı. Daracık yolda kayar 
gibi sür'atle iniyor. Yapraklara ba ~ 
kıyorum. Bahardan henüz kurtulmuş_ 
lar. Ye illlkler taze, yapraklar taze, 
ber tarafta yenilik var. 

Şehirde toprağı ya kaldırımlarla, 
f'&hut muntazam tarhlar, çimenler, 
çl~eklerle örtulü ve hep yüksek evle. 
rln penei:re1erjnden gormeğe alışan 
ıözlerlm, güneş altına uzanan, rüz.. 
gıirlann gcti digl tohumlardan çıkan 
ı: çeklerle dolu toprağa, boyle yakin 
o1uş bava garıp bır şa kınlık veriyor. 
B~da tabint b şı bo blr gönill gibi. 

engin değildi.. Belki de köy, bana bu lerlnl, paralarını .sıvayarak suya girdi. gözlerinde, tıpkı altın derenin mavi meydana çıktı. Fakat geçen sene- di. Onun için hep müdafaada ka
değişik hısleri verdi. Burada her~ Ben de arkasından yürüdüm. Ilık ça. sularını yaldızlıyan keskin sarı ışık- nin bu ayları gibi 9U in de baharı larak teşebbüs kuvvetini öbür ta-
yenl ve güzel... kıllar tabanlarıma battı. İki adım a- lar pınltılar var. Bu güzel, ışıklı yüz- yeniden bazı memleketlerin daha rafa bırakmıştır. 

Yüksek göğdelf'ri fistilnde, rüzgarla tınca soğuk .su bileklerime dolandı. de ilk gençliğin en mes'ut ifadesi do. harbe giruiğini gördü. Bu senenin 
titreşen yapr:ıklann gölgeledigi bir Nezik, durgun suyu her adımile yır- lu. Biran süren garip bir hüzün kal- yaz ayları da dün,,•anın dikkat ve Halbuki hiçbir harp sonuna ka
çimenlıltten geçtik. Ve akşam geçir - tarak, önümde yürüyor. Geçtiğimiz bime dokundu geçti. Sonra h5.la bek- merakını Alı ıan : Rus harbi sa• dar müdafaa vaziyetinde kalarak 
diğlmiz dilzlilğe kavuştuk. Biraz ile. yerden aşağı giden sular bulanıyor. liyen kıza: kazanılamıyacağı besbellidir. Bir 
ride, aen1• kı.ımsal ,..atagı- i.rine uza- B ı ı k k k 'b' ld - Su beni tuttu, dedim. Hem na~ıl hasına çekmiş oluyor. .. q ,, ~ ana yo cu u. ~o uza gı ı ge i. gün taarruz zamanı gelecek, di-
nan c-altın dere> akıyor. İnce uzun Ortaya gelince durdum. Dere altın gi. tutuş ta yüreğimden ... Göliınii?ü, su.. Başlangıçta sahası mahdut ka- yorlardı. O zamana kadar bekle· 
boylu genç !kavak ağaçları, ve dallan ~l pırıl pırıl bir ışıkla bizi kuşatmış. ları, pınarmızı çok sevdim Nezik ba- lacak diye zannedilen harbin aylar nı"k ve daha hazırlanmak 1:. .. mı. 
su i,_., S311tın cho:ıüUerin resimleri, Içı'mde suya gı· renle ı· hey cı "' "" ,.-·· -.. r n ecam v:ır. ··· geçtikçe göriildü ki sirayet ve - ------
derenin belirsiz akan sularına düi - Ve bir çocuk gibi neş'eliyim. Yine Yüzündeki gülüş genişUyerek, sağ Göriildli ki harp pek çok meç-
müş.. . ilerleyince, su biraz daha yükseldi. yanağ•ndaki gamze çukurla,ştı. Kaş - şümul dairesi gıtgicle genişlemek- bul ihtimallerle dolu bir hal imiş. 

Nezik, yanımda saçlarının ucunda. Nezik arada bir dönlip, gülerek bana larınm ucunu ynkarı kaldıran, göz. tedir. Bu dairenin daha ne kadar Muharip zümreler bugünden zi-

~a~:t~~a~~ ş;:;~:ı~t;;;ıclkl Yıi~r;:; :~~~:: ~~~~~ ~~~ı~~i ş;~ı~~~r~a t:it~ !:~:Ui; ~~:;;n~i~~~~li;;~ıc~e~i~e:lfa~ı~ ;üi'üycrek içine dalın hiiyiik de~- yade ;ranm düşiinmek vaziyetin· 
olmuş, beyaz ba~rtülü kadınlar, kas- gürültü bizi sararak, f!lemden ay. ırdı. i:ülüşile: et erden hangilerini alacağı ayrı dedirler. Her iki taraf da mec;lıul

mescle. 
kelli erkekl~r çalışıyor. Gölgeleri top.. Kendimi başka bir dünyada, bir su. - Sahi mi7 leri kendi lehine olarak maluma 
rağm üstüne uzanmış. lar dilnyasında sanıyorum. Güneş al- Diye sordu. Şu halde çabuk bitirmek yerine çevirmek üzere bu karışık muade-

Nezik, genl~ suyun, bir dönemeçle tında ke·kJn pınltılarla yanan altın _ Sahi Nezik, sahi!.. bilakic:; uzun surecek bir harbin )eyi halletmek istiyecektir. Fakat 
gözden kaybolduğu yerdeki Y'"'ı·uı· gı·· dere, ruhuma sihirll bir aı:. gemıl.,tı·. So'" li ecek .. b 1 ı d H t"'rlu"" 'ht• il · • g'" ·· ·· ..,, ı; .., y y soz u am yor u. e • u ı una erını ozonune ge- yirmi dördüncü ay da geldi. Dal·a 
gösterdi: Kalbim bu altın ağın ortasında, mem- yecanla pc.çalımnı biraz daha sıva • · · · nun vuruclnrla atıyor. ti.rerck lıazırlannınk var. ikiye a~'· harp biteceğe benzemiyor. Bilakis 

- :rstersen oraya gıdelim!.. ,, yarak, eteklerini kaldırdı. Birden dö. 
Gözlerinde, garip ışıklar tutuşarak - Dereyi ynrılndık F"ken bacı .. nerek suywı içinde koşmağa baş - nlan muharip zümreleri şimdi bu muharipler ic;:in ileriye hazırlık 

~~~<Mlll-u.~L1-.ıı:aJıı.a.ı~e...ı1e....o.ıs:a.....ııu:a.aa...J.....JJ.i~~W.:-~~~~-----....l~-N~ez~i~k__:d~u~ru!J:!En~ca!_Jb~en~~d~e~o~n~u!.__!t!akl~1'LJ.~la~dı.~~-~~~-~~---~J.-n~ok~-~ta~d~a~l~ı·~ır~le~şt1~n~iş~o~l~u~~~·o~r:la~r~:~H~ar~p~~z~ar~ureti aşikac Vak , evımin arka ında büyük bir ... 

Çinli ile .ıa11 
Yazan: Ali Kemal : 

Uzak Şarkın mukaı 
Çin ile japon büyük re 
mağa_ namzet bulunuy9 
tahmın etmek kolav sö~ 
fevkaiade denecei b 

yok. Bugün Çin ile ja 
lerile kavga halinde bu 
Bu kavganın gittikçe 
ha birçıok neticelere v 
ve istikbal için Uzak Ş 
ıniyeti aşikar. 

Tabiidir ki dünyanı 
da Yaş:yan milyonlarca 
hayat tarzı ve hayatın 
uymak kabiliyeti öted 
rupalılarca, Amerika 
mühim bir tetkik ve 
zuu olmakta devam et 

Asyada da Çin ülkes 
meraka daha ziyade d 
lüyor. Bundan anla~ılı 
ile yalnız Amerikanın 
rı değil, siyasiyata y 
Amerikalılarda ı0lruak 

Çinin pek çok hususi 
Orayı gidip görenler 
makla bitiremezler. B 

raber o memleketi şu 
de gidip görmuş ve ni. 
yeni mallımatla, daha 
!arla dönmü~ olanları 

noktalardan biri de ş 
Çinli gitgide ~garpli. o 
kü onun yeniliği alnı 
cak bir kabiliyeti old 
artık anlaşılmı~tır. Ha 
için eskidenberi ne s·· 
garip hükümler verilir 
Yeniligi kabul etmek 
rakibi olan japo-nun d 
almak kabiliyeti göste 
lemeğe hacet yoktur. 
aras·nda şu büyük bir 
duğu yine hayretle gö 

Bir Çinli tamamil 
olmağa karar vermiş 
kolaylıkla Amerikalı 
merikalılaşmış bir Çin 
reketinde yabancılık 
cek kadar yeni rolün 
miştir. Lakin bir Çinli 
rikalı olmağa karar ve 

Taklit etmek mera 
Çünkü Çinli başkala 
meği sevmiyor. Fakat 
merakını tatmin etm 
rupalı gibi olur, Am 
yaşar. Bunu hoşlandığ 
par, onun için yeni rol 
sıkıntı çekmez. japon 
veya Amerikalı olabi 
ka türlü imiş: japon b'" 
istemiyerek alır, böyl 
ya ancak vaziiesi old 
!anır. 

Bunu en iyi anlatac 
her iki memleketin 
görülen giyinmek ta 
palı ve Amerikalı 
giyinen, hatta ıonların 
modalarını takip eden 
lar çoktur. 

japon kadınına gel 
rupalı ve Amcrlkal. k 
yin 'p kuşanma tarzı 
kat yalnız en son mo 
düğü bir esvabı dikti 
iktifa etmiştir. japon 
rupanın en son modas 
takip etmekten hiç ge 
tır. Fakat bunu pek de 
miştri. Bir vazife ola 
Çünkü bazı zamanla 
merasim esnasında A 
giyinmek iktıza eder. 

Hulasa Çinli ile ja 
böyle büyük farklar v 
tün zannedildiğinin a 
Avrupadan ve Ameri 
nabilir. Fakat Avrupa 
japonun pek de hoşu 

Defterdarda, 
Savaklar caddesinde 
okuyucumuz yazıyor: 
cOturduğumuz cadd 

dırımları hemen diy 
iki sene kad.; r ev\ el 
birer kenara yı<'ılını~ 

rakılmıştır. Kulclı ırnl 
ğü zaman caddeı~iz t 
cek di;)'e ~evinınlştik. 
bugün lıiılA bekliyor 
tozdan ve kı ın ç1mu 
rnizden geçiliniyor. ' 
miyecek i e bu knl 
diye söküp {ıyle bir 
lar'! Bcled"ye · in b ı 
le aHikadar ol· r ına 

bu ~ıkliyetimi • yaz.rn 
rica ec'lıyor ız.:ı> 



:===========::/ >- - - - - -----mm•- - - --•A• •••., - ~WWL--- -SOüALY.L __ .JLX nıx • 
Çiıı hükiimetinin merkezi 

(Bu yazının ınetlıdcrl Anaciohı 
'trUı~ A.ıans.ı bültenleı·l.nden alınmıştır) 

18 '-Uen: Muammer Alatur 

~nda Nazi aıanla= bulun. 
lara.ı a olması dolayısile Ingiltere 
~ndan geçenlerde Tahran hü. 
leşı,b 11. nezdinde yapılmış olan 
tııe1n!!:e cevap vrıldıği bildiril-

ha~Yter ajansının diplomasi mu. 1 
llııı llinın öğrendiğinıı göre, iu. -
~cevabı, İngiliz tavsiyelerine 
ııı~ taın _bir cevap teşkil etıne
~ledır. Iranın verdiği cevapta, 
lıııı Alınan eşhası hususiyesi • 
lraıı Vaziyetlerinden ve onların 
4yısda ne gibi ahval ve şerait do. 

ıl" bulunmakta oldukların -
hakk ıahoedilmekte ve faaliyetleri 
~cı:ıiıı~a ,a .. ~,ı;at yapılmakta ol. 
t~•ave edilmektedir. 
.\L ANiSTANA DA SİVİL 
"l' Mı\N AKIN! VARMIŞ 

ritj •Yın•o• m cı :;ılomatik muhar. 
•İde şunları yazıyor: 

da 'aııa olduğu gibi Efganistana 
la,,~ tnühim mJkLarda Alman -
ırıe: geldikleri müşahede edil • 1 
'lıııııle, ~üyük Britanya_ hük.°-~e. 
i'~ !Cab,Jdeki elçisi Sır WJllıam 
~e r Syhlelı Efganistana akın 
'Alınan teknisyen ve müte
lıakk !arın teşkil ettikleri tehlike 
~r lllda Efgiın hükümetinin dik. 

1ııı celbe.;miştir.• ı 
Ji· ll:INDiÇİNİ VAZİYET! 1 

olan Çunking' de bir A
merikan gambotunun ja
pon tayyareleri tarafın-
dan bombalanması üze -

rıne, Japonya hükumeti 
Amerikaya tarziye ver • 
mittir. Hadiseye kapan • 
mıt nazarile bakılmak • 

tadır. -
Sırrı paşa yeni kabineyi eski 

Başvekilin kardeşi ve büyük bir 
İngiliz dostu olan Ahmet Mahır 
paşanın riyaset ettiği Sa'dist par. 
tisi mensuplarının iştirakile ku -
racaktır. 

İNGİLİZ TAYYARECİLE. 
RİNİN MUZİPLİGI 

Berlinden bildirildiğine göre, 
İngiliz tayyareleri dün Munstar 
üınıindeki Alman şehri üzerine ge. 
!erek, et, elbise ve benzin vesi -
katarı at.ml>jlardır. Bu vesikalar 

. Alınan vesikalarına son derece 
benzemektedir. Bir Alman gaze. 
tesinin ya7Aiığına göre, bu sahte 
vesikaları kullananlar ağır hapis 
ceza:ıına, hatta ölüm cezasına 

çarpılacaklardır. 

Alman - Sovyet 
Harbine bir bakış 

( ı inci Sahifeden Devam) 
Sovyet tebliğine göre. Kızılordu 

kıt'aları bır kaç gün evvel ~Büyük Al. 
ınanya• ismini taşıyan Almanların bir 
motörlü piyade alayını ezmişlerdir. 

Alman hücum kıt'alarma mensuP 
btr alay ölü ve yaralı olarak 2000 den 
fazla ZQ'iat vermiştir. Yüzlerce esir 
ve gan~m 9.lınmıştır. 

(Ba!Ukta dört Sovyet muhribi lıl
maye alt.ındaki bir Alman gemi kafi. 
lesine hG.;.ı..,, etmiş ve kafileyi bozgu
n& uğratr&ı.ştır. Tank ve piyade as

keı·Jeriyıe •yüklü bir mavna batını. 
mıştır. Mil- deme esnasında bir Sov
yet gemisi hasara uğramışsa da üs
sune dönabilmiştir. 

Alman tayyareleri Moskov& ve 
Leningrad üzerine yeniden akın te .. 

Leningrad'ın 
yakında suku
tu bekleniyor 

1 Peru Ekuator 
ile nihayet 

barışıyor 

Vişi 1 (A.A.)- Ofi: Havas Ofı
nin muharriri yazıyor: Geçen giir. 
ve gece şarki Avrupa ordularının 
umumi vaziyetinde hiçbir değişik
lik vücude getirememiştir. Mer
kez cephe~mde bilhassa Smolensk 
ilt' Viaza.ıra arasında aynı me,·
zilerde aynı şiddetle muhareb~ e
dilmekted'1- Bir d·: etraflı mal.°-
mat mev"ııt (}[mldığındar vazi
ye' müphrn. görülmekted:r. 

Leningrad cephesine müteallik 
olarak ortada dolaşan şayiaları 
kaydetmek icap eder. Bu şayiala
ra göre daha şimdiden muharebe
ler, Sovyetlerin şimaldeki büyük 
şehirlerinin pek yak.nında ve hat
ta şehirlerin vasi çevresinde ce
reyan etmektedir. Leningradın 
pek yakında sukut edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Maamafih Tirooçenkonun halen 
elinde bulunan kuvvetlerin inhi
lalini intaç edecek beklenilmiyen 
vekayi zuhur etmediği takdirde 
ikinci Sovyet payıtahtının sür'at
le ve sokak muharebeleri yapıl
maksızın düşmesi muhtemel görül· 
memektedir. Diğer taraftan bütün 
m·ntak.•!arda iki taraf tayyarele
rinin faaliyetleri artmtş olduğu 
kaydedilmektedir. Bir de İngiliz
lerle Ruslann şidal müntehası 
mıntakasında ilk mesaileri, Beyaz 
denize girmişlerdir. Mormansk ve 
Arkhangel de Sovyet tayyareleri
ne yardım edeceklerdir. 

Buenos Aires, 1 (A.A.) - Ofi : Ha
lclye Nezaretinde söylenildiğine göre 

Peru Ue Epuateur arasında ihtil3fa 
nihayet verecek olan nihai ve kat't 
formül, b-.;gün iki taratın ve muta. 
\ r:.ssıt üç memleketin ınümessilleri 

tarafmdaıı tasvip edilecektir. 

Tam bir imha 
muharebesi 
yapılıyor 

(1 ınci Sahifeden Devam) 

Bıı mıntakalada illti~ at kuvvet. 
leri celbetmiş olan iki tara! kar
şısındaki tamamile imha ile ma. 
tuf bir mücadele yapmaktadırlar. 

Alman payıtahtında Sovyet baş
kumand!illlığınm garpte yapılan 
tecrübelerinden alınmış derslerden 
istifade etmiş Wehomacht'in sev
külceyş planına karşı koyabilmiş 
olduğıı kabul ve teslim edilmek
tedir. Bu sevkülceyş planı, uçlar 
ileri sürmek, çıkıntılar vücude ge. 
tirmek ve müteakiben bu çıkıh -
tılan ele geçirmekten ibaret idi. 
Eğer ileri sürülen uç pek ziyade 
uzaklara imtidat edecek olur ve 
düşman çıkıntıda bulunan kıtaatı 
geri alamıyacak olursa bu çikmtı. 
nın derhal etraf ile alakası kesil
miş ve çember içine girmiş olur. 
o zaman teslim olmaktan veya • 
hut tamamile mahvolmaktan baş
ka çare kalmaz. 

Haber alındığına göre Smolensk 
de mevzubahs çıkıntılardan birkaç 

şebbüsünde bulunmuşlardır. Sovyet l,.llılll'-"---llllıılllllll--.ı'lllıı-llılll'-" 
tebliğine göre, her lki teşebbüs te a-

tane ~eşekkül etmiş ve bunlarda 

bulunan ve mıntakaları malum ol. 
mıyan Sovyet askerleri çember 
içine 2lınmıştır. kim kalmıştır. 

hy. ltıdiçinide 29 temmuzda baş. 
~ japon işgali, miişterek mü'a dair Fransız _ japon an. 
'lırı ·ı ahkamı mııcibince devam 
~~~k.tedir. Saygona gelen japon 
~.-·etlerine General Soyivayada 
~a etmekt«l.ir. Bütün ja • 
Plan kuvvetlerinın başkıımandanı 
~1 General İda Şanghay'dan 
rta gona gelmış.ır. Hindiçinidelı:i 
b;,1~ız ordusu genel kurmay su
ı·ra 'ıtıdan Albay Aleksandr, 
~ı.z. kuvvetleri Başkumandanı 
tııışrna Ge1'eral İda'yı ziyaret et. 
"llo ır. 

MBALANAN AMERİKAN 

Sovyet tayyareleri Ploestl ve Suli
na'daki petrol hedeflerini tekrar bom. 
bardıman etmişlerdir. 

Du sabah k6prCde bir i 
tramvay yoldan çıktı 

(1 inci Sahifeden Devam) Sıbhlyye Vekili din 
'l' ClAM.BOTU MESELESİ 

tııı,~ .isminde bir Amerikan 
l<ııo tunun Çunking limanına 
lı.ivatılar tarafından yapılan bir 
~ akJnı esnasında bombala -
~~ hasara uğradığını ve Aıne. 
llıeı- ltı bu hadıseyi japoıı,. hüku. 
ttti ~. ll'czdinde şiddetle protesto 

ALMANLARA 
GÖRE 

önüne kadar sürüklenmi~tir. Ankaraya gitti 
Burada araba durdurulmuş ve 

yerine konulması için faaliyete 
geçilmiştir: Çıkan araba evvela 
arkadan gelen diğer bir tramva
yın motrisine bağlanarak diğer 
bir motrisle de önden itilmek su
retile geri geri Köprü üstüne çe
kilmiş, fakat tekerlekler raylara 
girmeyip daha açılmıstır. Burada 
yalnız öndeki motr ~ bağlanarak 
hızla Karaköy cihetine meyilden 
indirilmiş ve yanlarından da itil
mek suretile Hac ıbekir ticaretha
esi önünde raylara al nabilmiştir. 

~tıi Yazml>jtık. 
(İıııı "'.n haberlere göre, japon hü. 
~ etı, b_u protesto üzerine Ame.. 
~e 1 hiikumetine tarziye vermiş 

ar · !>ııııy zıye kabul olunmuştur. ja. 
'a _g~bottak:i hasarı tazmin 
}e ~ lhnı de bildirmiştir. Hadise
l;ı,ı11~llanmış nazarile bakılmak • 

Mlsm KABİNESİ 
),ı,3 İSTİFA ETTİ 

lıı fa trda Sırrı paşa kabınesi dün 
etıruş . ır. 

Alınan Başkumandanlığının dünkü 
tebliğinde Peipus gölünün Garp kıs

mında iki Sovyet fırkasının ihata ve 
tamamiyle imha edildiği bUdtrilmek
tedir. 

' Diniyester civarında bulunan bir 
şehrin işgali sırasında Almanla?' 
10.000 So\·yet ask• ini esir altnıı;lar, 
ve mühim miktarda malı:eme iğtinam 
etmişlerdir. , 

Bir İtalyan gazetesinin Romanya 
cephesindeki muhabiri, Alman - Ru_ 
men kıt-.ıarının Balta şehrini i~gal 
ettJklerini bildirmektedir. 

Alman teşekkülleri Ukranyarla Sov _ 
yet ordularını takip ederken de~in 
bir sahada Sovyet ric'at h.atlarının 
içerisine girmişlerdir. 

Smolen.:k';n Şarkında Sovyetleri ih~. 
ihata etmiş olan Alınan çemberi giL 
tikçe daralmaktadır. 

Estonyada Sovyetler Şimale 
püskürtülmüştür. 

dol:ru 

Bu ameliye on beş dakika kadar 
sürdüğünden bu mi.iddet zarfında 
Köprüden hiçbir tramvay g"çemi
yerck scürüsefer durmuştur. Ba
zı tramvaylar da Karaköyden ma
nevra yaparak dönmüşlerdir. B;
liihare seferlere başlanmıştı. 

Yarın Akşam 

~ TEPEBAŞI BELE iYE BAHÇESİNDE 
~l:tın':. ~~~~-~i!~g=~ 3 e :~:k d~~:: MfV3iMiff D~ BÜYÜK MÜSAM[R[Sİ 

A F i 
s," AKiDELER 

Y E ve ARKADAŞLARI 
AYiNi 12 tablo BCYCK BEVC 

fl,llt 12,30 da NAŞJ"T TekrLil Variyete KJLJBJK 3 perdelik 
.. n'atlı.iln ' programile birlikte büyü te komffli 

ıı~ Alafranga kısmı: GARDENBAR BAHÇESi 
t 3 e kadar CAZ- ORKF.STRA. ZENGİN VARYETE - DANS ve SÜRPRİZLER. Telefon 42ffi0 

~t ROM.\.N: 75 

il;,. Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

~~· ıı. ~Ye • 
. lıit1 ti.ltiın. Mukadderat beni 

c.ll•lb ;.r arasına katabilirdi. 
:"Ilı. S ll. 1 ~aralanclun ve esir ol'lt i ~ hır lıı önce sana kavuş
li;,._ Çtıı her t·· 1 .. t hlik · ·· 
~ ... ., lld· ur u e eyı go-
ı.,. ıtıııı. •in, esirler kampından 
)ı 'ltıı.ıı J\k!a hayale sığmıyacak 
d~ 14,tçıı "'~cadeleler ve on dokuz 

,~ıı n lıır ınacera hayalı geç.ir
d··~• llJ"a nihayet sana ve ço
lıı~t4ııı., ~vu~tum. Sen benim iil
lt'I hıı.tı anllJlt getirerek evlen
'itı n_kı 1 l~uy~~sun. Bunda tamamL 
• de do abıiırsin, hatta olabilir-
ı.tı.;" e" ·ı ~. dijı.l ı:ı • lıalı.lıs.ın. Fakat, ben 
'l:t' '('n c .. 1 i İı" sonra seni hayatının 
·~·· , .. ıı· lıı. ''tıı •nıayesiz bırakan bir 
~ll. lınkt · 

t~, ı·o,, a" ıle karşılaşmış bu-
ı_ 'İlı ~~ıı. Ya beni ve çocuğunu 

l,~ 1 'P hayatıDln ua.ındaki 
IUtııtn.ıalısın, yahut da 

§İmdiki hayatında devam etmeli
sin. 

Her iki hattı harekette taıwımi
le serbestsin. Kararıru istediğin gi
bi ve istediğin §ekilde ver •• Annem 
babamın tamamile serbest düşü
nen bir serbest teklif yapan bu 
iki noktai nazarından ikincisini 
tercih etti. Babam bu kararı sü
kUııetle karşıladı. Şüphe yok ki 
çok muztaripti, 

Fakat, bu ıztırabı kPlbinin i
çinde gömmiye çalışıyordu. Hatta 
bana •kızım, bunun böyle olma
snı ;,temezdim. Fakat, yapılacak 
başka şey de yok. Talihsizliiiınize 
küsüp oturacak, hayatıma yeni 
bir istikamet vermeğe çalışacağım. 
Iztıraplanm, benliğim ebed1 yanı 
olarak sürüp gidecektir .• Babam 
blUllan söylerken içten yanan, fa-

kat dışarıya en küçük snmtı ver
ıniyen bir halde idi. Onda lıayalı
na doymamış olmanın acısı ile bir
lil<te hayatta yeni başlıyan istik
rarsızlığın ve hedef tayin edeme
menin de zoru vardı. 

Yirmi senesini muayyen bil' 
hedefe varmak için akla gelıniyen 
mücadelelerle geçiren bir adam 
için bu hedefe varır varmaz yine 
hiçbir şeye varmaınış olmak ne 
acı ve ne üzücüdür. Tahmin eder
siniz. Fakat, zavallı babam daha 
ne yapacağını tayin etmiye fırsat 
bulmadan katil diye yakalandı, 
huzurıınuza getirildi. 

Güzinin bu sözlerinden sonra 
hakim sordu: 

- Siz babanıza kendi arzunuzla 
mı gittiniz! 

Gii2in sesine kuvvet vererek bu 
soruyu karpladı: 

- Evet. Tamamile lı:endi uzum
la. 

- Burada dinlenen birçok şalı it
ler sizin kaçırıldıiınızı iddia etti
ler. 

(Devamı """ ). 

Bir müddettenberi ıehrimiz.de 1s.. 
tlrahat etmekte olan Sıhhiye Vekili 
Doktor Hulfisi Alata~ dün akşan1ld 
trenle Ank:araya dönmüştür. Meclis 
Pazartesi günü ac:ılacağından şehri
mizde bulunan diğer vekillerle meb
uslar bu llkşam ve yarın akşam An_ 
karaya döneceklerdir. 

Harp vaziyeti 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

Sovyet tebliğ:ne göre, Sovyet 
orduları bilhassa Smolensk ve ji~ 
mir istikametlerinde muannidane 

bir surette döğÜj!meğe devam et
mişler, diğer bölgelerde mühım 
harekat vuku bulmamıştır. 

Bu tebliğlere göre Smolensk ve 
jitomir bölgelerinde meydan mu
harebelerinin bütün şiddetle de
vam ettiği anlaşılıyor. Smolensk
de gittikçe daralan Alman ihata 
çemberi müphemdir, Bu, sevkul
ceyşi bir ihata ı! •ğildir. Belki o 
sahada mevcut müstahkem mev
kileri müdafaa eden bazı Sovyet 
gruplarına karşı yapılml'J mevzii 
yani tabiye sahasında kalmış bir 
ihatadır. Bu meydan muharebesi, 
Sovyet ihtiyatlarının müdahalesi
le az çok sürekli bir şekil almıştır. 
Narva _ Smolensk hatt,nda umu
mi bir Sovyet ric'ati yoktur. bu 
vaki olmadıkça Almanlar Porkof 
ve Smolensk meyda" muharebe
lerini kazanmış sayılamazlar. 
Ukrımyadaki Sovyet orduları

nın umumi bir ric'at yaptığı da 
vaziyetle telif edilemez. Sovyetle
rin sıklet merkezi Kiyef garbinde 
ve jitomir bölgesindedir. Yan; bu-

. rada Sovyet cephesinin şimal ce
nahı iki haftadanberi jitomirde 
dayanıyor. Ancak yukarı Dinyes
ter boyundaki Sovyet lot'aları 
şimal cenaha uymak için şarka 
doğru çekilmiye başlamış olabilir
ler. Fakat jitomir cenubundaki 
Berdiçov, Vinniza ve Uman mev
kileri ve aşağı Dinyester boyun
da Odesa şehri hala Sovyetlerin 
elindedir. Sovyetler bu mevkiler
den daha şarka çekilmiş olsalar 

da sevkulceyşi bi!r mahzur teşkil 
etmez. B_ütün mesele Kiyef istika
metinin sıkı tutulmasındadır. 

Sovyetler şimdiye kadar buna 
muvaffak olmuşlardır. 
Eğer Almanlar jitomiri şarka 

geç.meğe muvaffak olurlarsa o 
zaman Kiyef garbinde Sovyetler 
için fena bir vaziyet hasıl olacak
tır. jitomir - Kiyef arasında 130 
kilometrelik saha vardır. Kiyefin 
mukadderatı bu sahada cereyan 
edecek meydan muharebesile belli 
olacaktır. 

iRAN'dan son
ra EFGAN 

(Ba.';IWl&&ledl'<l D .. ·am) 
dikkati celbedecek kadar çok bul
dukları Alman teknisyen ve mü
tebas JSlarının Efganistana ve 
İrana nereden ve hangi yoldan 
~itikleri merak me\~zuudur!. 

Herhalde, İngilizlerin Arap ya
rımadası ve Hindistanın emniyeti 
bakımından, İran ve Efganistan 
gibi iki anahtar mevkü üzerinde 
çok hassas huhındukları ve Suri
yede olduğu gibi; bu iki bölgede de 
Almanların faaliyet ve mevcudi
yetini çok yakından takip ettikleri 
anlaşıhyor. Eğer, Almanya şimdiki 
halde; İran ve Efgan ile doğrudan 
doğruya temas halinde bulunan 
bir vaziyette olsaydı; bu nevi ha
berlerin bir ihtilata sebebiyet ver
mesinden endişe edilebilirdi. Fa
kat. Almanların Efııan ve İranla 
temas peyda edebilmeleri; ancak, 
Sovyet Rusyada büyük zafer ka
zanmaları ve bu hudutlara kadar 
dayanmaları ile mümkün olabilir 
ki, bu hususta da bugünden hiçbir 
şey söylenemez. 

3 - s o" TEL c R A." - l ACUSTO..<ı IH. 

Sovyet TebCiği 
(1 iJlcl SaJılfedea Devam) 

mir mıntakalarında muharebeler 
devam etmiştir. Smolenskde Al
manların taarruzları ağır zayiatla 
tarded ilmiş, mukabil hücıımlar 

yapılarak anudane çarp ~ilmıştır. 

Bir çok esir, ganaim alınmıştır. 
Sovyet hava kuvvetleri, kara 

kuvvetlerile işbirliği yaparak Al
ınan motörize kıt'alarına, hava 
meydanlarına taarruz etmiştir. 

Dün 8 Sovyet tayyaresine muka
bil 15 Alman tayyaresi düşürül
müştür. 

S<>vyet tayyarelerinin bombar
dJmanı rcticesinde Baltık denizin
de bir Alman gemisi batırılmış, 
bir diğeri de hasara uğratilmıştır. 
Bir tayyare meydanında yerde 
bulunan 12 Alınan tayyaresi tah
rip edilm~tir. 

Almu Teblltl 
(1 inci Sahifeden Devam) 

!ar alılm1$lır. Alman tayyareleri za.. 
yiata uğramamıştır. 

Cephelerde şiddetli muharebeler 
devam edıyor. &iah~ur Sovyet kuv .. 
vetler.i..nin muhasaradan kurtulmak 
!cin sarfethkleri ga7retler neticesiz 
blmışlir. 

ZAYİ - Araç Askerlik Şubesin
den almış olduium asker tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hUkmü. yoktur. 
Kırkçeşme Kendtr sokak No. 11 

RIZA ÇELEBİ 

Bava postah~rı 
(1 inci Sahifeden l)cv.ı 

müzdeki pazartesı gününden i 
haren Ankara - İstanbul arasın 
tayyare ile yolcu, bağaj ve gaze 
nakline başlanması tekarrü r e 
miştir. Yalnız pazar günleri sef 
yapılmıyacak, diğer her gün İ;ta 
buldan saat 8,40 da bir tayya 
kalkarak 10,40 da Ankaraya var 
cak;e Ankaradan saat 15.25 de b 
tayyare hareket ederek saat 17, 
de Yeşilköye gelecektir. 

İ.stanbuldan Ankaraya gidecelt 
!er her sabah Sirkeciden kalk 
7,40 trenile Yeşilköye gidecek! 
ve Yeşilköy istasyonundan otd 
büsle hava meydan:na götürül 
ceklerdir. 

Üç Muhtekir 
(1 inci Sahifeden Deva 

Yordan adında bir nalbur kırk kuru 
luk ayakkabı çivisini 300 kuruşa sa 

bğlndan, Bakırköyünde bakkal 
Riza yerli naftalini 120 kuruş yerin 
200 e verdli!nden dQn akşam mil 
deiumumlliğe teslim olunmuşlardır. 

YALAN ŞEHADET ETMİŞLER! 
Galatada boyacılık 7apan Prod 

mos lsmlnde bir tüccar Polamat boy 
nın kiloounu sekiz lira7a .a ttığınd 
dün Asli7e ı inci Ceza Mahkeme$ 
ce tevkif edilmiştir. Hiristo, Karab 
ve tezgi!ılart Koçu hakkında da ya 
7ere şehadet suçuyla takibata 
mişUr. 

İngilterenin her tilrlü ihtimali 
hesaba katarak; İran petrollerinin, 
Irak ve Arap yarunadasınıu, Hin
distanın emniyetini tamami!e mah
fuz bulıındurmak kaygısı ile, her 
iki hükiimetin dikkat nazannı çek
miş bulunduğu aşikardır. Bu em
niyet tedbirinin evvelemirde her le===--=================--========..; 
iki bükUıııetin dikkat nazarllll N f. v k A ı t• d 
çekmek şeklinde tecelli ettiğine, a ıa e a e ın en 
şimdik halde şahit oluyor ve bu 
tedbirin diğer safhalara intikal e
dip etmiyeceğini bilmiyoruz. Muh
temel ileri tedbirler arasında ve 
birinci safhada şu ihtimaller de 
zikrol una bilir: 

1- Efı:anistan ve handa bulu
nan Almanlann hudut dışına çı
karılması 

2- Tecrit kampına ahnmalan 
3- Efgan ve İran hükümetle

rinden işbirliği veya ittifak akli 
istenmesi.. 

Herhalde, İran ve Efgan hüku
metleri ile İngiltere arasında ala
ka ile takip edilmesi iktıza eden 
dikkat ve meraka • • n bir vazi
yet ve münasebet ;afhası hadis 
ohnıya başlanu.~tır. Her iki devlet 
de; Rus - Alman harbi karşısında 
bitaraf olduklarını müteaddit de
falar ''e vesilelerle ilan ettikleri 
gibi; _bütün muhariplere karşı da 
bitaraf bir durum muhafaza et
mektedirl•r. 

Bu vaziyetleritıin herhangi lıir 

tebeddüle maruz kalıp kalmıyu
cağını ve ehemmiyet ölçüsünü ya-

Eliztğ - Van - İran hududu. hattının 136 + 500 Uncü 
siyle 158 + 000 inci ki!omelresi arasındaki altıncı kı!'=Lm inşaatı ve Bingöl 
Muş arası hizmet yolu i~aatL kapalı zarf u~ullle mUnakasaya konulmuştu 

1 - Münakasa 14/8/941 tarihine tesadüf eden Cumart i günü 68at il 
de VekAletimlı. Demiıyollar inp..at dair esindeki münakasa komisyonu odası 
da yapılacaktır. 

2 - Bu !,ıin muhammen bedoU iki milyon beş yüz bin •2.500.000• 
radlr. 

3 - Muvakkat teminatı ~ksen sek iz bin yedi yüz elli .88.750> liradır, 
4 - Mukavele projesi, eksiltme sa rtnamesl, Bayındırhk İşleri genel şar 

namesi, vahidi kıya.si {],yat ceth:eli, betonarme şartnamesi, telgraf ha.tU şar 
namesi, takeometre plAn ve profili, 91 C nuınarah tip betonarme kontrol 
limatinamesl, köprüler hesabı esaslan, köprü. vah.idi kıyasi !iat cetvelinde 
mürekkep bir takım rnilnakaıe. evrakı elli lira mukabilinde demir yollar 
pat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek h:ti7enler her tiırlü referanslarını v 
diğer "-esikalannı bir ist idaya raptederek mOnaka~a tarihinden en az Uç g·· 
evvel Vek~letimJze \.'"ermek suretiyle bu iş için bir ehliyet vsikası talep ede 
ceklerdir. 

6 - B:.ı eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda ve eksiltme şar 
namesinde tesblt olunan evrak ve vesi kalariyle ehliyet vesıkalarını ve fia 
tE"klifini havi zarflarını mezkUr kanun ve ısartnamesinin tarifatı dalresind 
bazırlıyarak münakru.anın yapılacağı saatten bir saat evveli.ne kadar num 
ralı makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğına vereceklerdir. 

kın bir zaman mesafesi içinde, her- ı 
halde görüp öğreneceğiz. 

Şimdiki halde, Orta ve Yakın 
Şarkı alikalandıran bu hadisenin 
aktüel ehemmiyetini işaret etnıek 
kiıiidir ve yerindedir. 

•4782 - 6374> 

Parasını ka)'bedene 
Bu sabah Büyükada iskelesind 

bir miktar para bulunmuştur. AHI 
kalı olan zatın gazetemizde .E. B. 
remzine müracaat etmesi. 

Bonoyu lstedjği.niz anda paraya kal. 
betmentz kabildir. Vade dolmad3n her
hangi bir bankaya müracaat ederek bo,. 
no faizinden yü.zde yarım f.edak.Arlık 
yapmak su~tiyle bonoyu derhal ia
konto ettirebilirsiniz. 

Elinizdeki parayı nlçin verimsiz blf 
halde saklı7orsunuz. Paranızı derhal 
Tasarruf Bonosun& yatırınız 

F AIZ PEŞiNDiR. 
MERASiM YOKTUR. 

VADE KISADIR. 
HAZiNE KEFiLDiR. 

PARANIZ PARADIR. 
Taıarrul BonoltıTı Üç Vade Vurine ÇıktıTılmııtır. 
3 Ay Vadeli Bir Tuarnıf Bonosu Bir Yılda % 4 

" " .. " " " 6 " 
12 H .. " " " " " 

% 5 
% 6 

Bonolar bankalarla ftlbe ve ajanslarında ve Milli Piyango idaresi. 
nin resrnl satış gi~elerinde, banka olmıya.n yerlerde Malsa.odıklarında 
ıalı.lmaktadır. 

Elinizdekini israf etmeyin iz. Derhal bir Tasarruf il< •DOSU alına. 

SiZiN DE MENF AA TINIZDİR. 
VAT ANIN YOKSEK MENF AATI 
ÇUnkil Taurru! Bonoları halolatiyle Milli Müdafaanın artan ib.

t!J'açlan karşılanacaktır. 
Paranıı em.in ve ıelirll 7erd.P bu1utu.ı~ slz de memnwı, mes'ut 
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Sol elimizle 1 Mütif atlı Bulmaca 
de yazmayı 
öğrenelim! 
Muuh.arrirfn blri~i. ya:ı.ısını yazıp 

bıtırdıkten sonra, şöyle bir ferahladı. 
Fakat birdenbire aklına yeni bir şey 
gelmiş gıbi irkJdi. 
Kendı kendıne söylendi: 
•- Yahu! Dedi, tabiatin sana hiç 

bır ışe yoramıyan bir hediyesi var. O 
da, sol elindir. Sen sol elinle yazı ya. 
ıabHiyor musun? Eger solaksan o 
başka • Yine vaziyet değişmez. Fa
ıuıt çoğumuz hep sağ elimizi kulla • 
mnz. Sol elımiz.i de yedek muhafaza 
f'tsek ne olur? 

Yine içinden başka bir ses bu suale 
r;u cevabı verdi: 

_ Sag el ile sol elin tabii halde 
bırbirlerinden hiç farkları yoktur. 
Çunku ikisi de ayni mahiyettedir. 
Ancak aralarında mutlaka bir fark 
aranıyorsa, o da, birinin işe yaradığı 
zaman, ötekinin ihmal edilmesidir. 
sağ ele rüçhan veriyorsak, onu daima 
kullandığımız içindir. Fakat sol ele 
gelince, o, mütemadiyen boş dunıyor. 
Jıste mest'lc bundan ibarettir. 

Geçen bUmecımlıla 
llalledllmlt tekli 

.. ....... . 
~ 

... ' • • ' t 1 • 
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Küçük okuyucularımıza bugün yeni 
bir mükafatlı bulmaca "eriyoruz. 

Yukanki şekle bakınız. Bir murab. 
ba i!;'ınc konulmu~ şişeler var. Bu mu
rabbaın hangi dıl'ından sayarsanız, 
hep dokuz şişe bulacaksınız. 
Şimdi bu şişelerden dördünü kal. 

dıracaksınız. Diğerlerini de o şekilde 
tanzim edeceksiniz ki, yine murab
baın hangi dıl'ından sayarsanız, şişe. 
lerin yeki'ınu yine dokuz çıkacak. 

Bundan sonra yine dört şişe daha 
alacaksınız. Bir kere daha şişeleri 
~le tanzım edecek~iniz ki, yine mu
rabbaın hangi dıl'ından sayarsanız, 

hep doku şişe bulunacak. 
Bu tlı bulmacanın hal müd. 

deti ik . ,, tadır. Hal varakalannda 
üç şekli ayrı ayrı JJÖSt.erecektlr. 

Hediyelerimiz 
Müsabakamıza iştirak edecek o

lan okuyucularımız arasında çe
kilecek kur'a neti<:esinde kazana
cak olanlar dan: 

ı inciye: Maruf bir müessese
den 5 liralık mektep malzemesi 
veya oyuncak alma hakkı, 2 inciye: 

Kurnaz hırsız 
Elmasları 

nasıl çalmış! 

1 • • 
····ı···· • • • 1 • • • Derebeylik devrinde bir papazın 

kü!Hyetil miktarda elmasları varmış. 
Fakat pa paz 15 kadar sayı symasını 
bilmediği için şekildeki gibi öyle bir 
surette dizmiş kl ne taraftan sayarsa 
saysın daima 14 çıkarmış. 

Günün birinde kurnaz blr hırsız 
bunu haber almış iki t.aneı:;ini öyle bir 
surette çalmış gl papaz ertesi günü 
tekrar saydığında H olarak ç~. 

Acaba siz bu kurnaz hırsızın bul-
dui,'U hileyi bulabilır misinizz -

Birkaç güzel soz 
+ İnsan geçen ömrü içinde bir eser 

bırakmazsa mezarını kendi kazam • 
+ Yolsuz yapılan iyi iş, yol ile ya. 

pılan fena is kadar zararlıdır . 
+ Kendi iyiltğinden bahseden a

dam, k.endl fenalığından bahseden a.. 
dam k:ıd:ır tehlikelidir. 
+ insan nckndar az düşünürse, 

• 

SANIN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere hayat verir. 
r ANCAK: 

1 Ha ıabah, öğle ve ak
ıa.m, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak §art
tır. Bu u•ulü faımadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin diıleri 
mikroblard an, haıtalık· 
laTdan muhafaza edilmİf 
olur, pculanmaktan ve 
FÜmekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ve 
giiul olaTalı kalu. 

"~'"'' '\ \ ,, 

ile aabah, öğle ve akıam 
ha yemekten ıonra günde 

3 dela 
.Eczabanelerle büyük ıtriyat ma

ğazalarında bulunur. 

Toptan 8ahf yeri : 

Galata Rıhtım Boyu 
No: 3 3-2 Tel.40493 

Ankara Merkezi: 
HÜS:'iÜ BEŞİRAKİ 

Genç Ağa apar-
tlman No: 5 

• 
inşaat ilanı 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Kayseridc inşa ettirilecek işçi pavyonlan ve eden ıle bunlara ait 

yol, kanalizasyon, haricl su te~i~atı gibi inşaat kapalı zaı1 usullle eksiltme
ye konulmuştur. 

İsbu insaatın muhammen keşif be delı 481892,06 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı 24 lira mukabilinde Ank:ırada Sümer Bank Mua

melat Şubesinden almacaktır . 
3 - Eksiltme 14 8.9'11 tarihine mü sadif Perşembe glınü ı;;:ıat 16 da .tuı_ 

kanıda Siımer Bank Umum Mt.idürlüğ ünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 23100 lira dır. 
5 _ btekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış oldukları 

bu gibi işlere ve bunların bedellerine, tirmanın tekınlk teşkilatının kimler
den terekküp ettiğine ve hangi banka] ::ıl:ı muam~ede bul1'ıdu.!olarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - Tekli! mektuplarını havi zartlar kapalı olarak ihale günü saal 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umumi Katipliğine tes
lim olunacaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklille r nihayet ihale saatinden blı· saat ev_ 
veline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lfızımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbest tir. (4821) (6336) 

Yüksek Mühendis Mektebi Alım ve Satım 
Komisyonundan: 

.Soba, Boru, Kağıt, saç, bakır vesaire gibi> 110 kalem ve 2809 lira 5 ıru7 
nıs muhammen bedelli köhne eşyalar 11.8.941 tarihine rastlıyan Pazartesı 

günü saa t 10 da açık arttırma usullyle satılacaktır. 
Teminat miktarı 210 Ura 5 kuruşi ur. Taliplerin mezkur eşyayı görmek 

üzere Pazartesi ve Perşembe günleri saat l O dan 16 ;ya kadar mektep ayniyat 
muhasipliğine müracaa11crl. ~6249> 

....... . . • ~ 

Saatli bir yazı takı.mı, 3 üncüye: 
1 kilo fondan, 4 üncüye: Perker 
takımı, 5 inciye: Bir ayl;k Son 
Telgraf abonesi. 6 ıncıdan 16 ın
cıya kadar birer küçük kutu Ha
cı bekir şekeri, 17 inciden 26 mcıya 
kadar fotoğraf albümü, 27 - 36 
şık mtlrekkep kalemi sapı, 37-56 
birer kitap, 57-66 birer kutu boya 
takımı. 67-76 birer kurşun kalem, 
17-100 birer hart hediye olunacak
tır. Arzu edenler hal varakalarile 
birlikte birer resimlerini de yol
hırlasa hatıra olmak üzere fotoğ
rafüırı da neşredilecektir. 

o kadar ~k söy !er . 

Fatih Reşadiye otelinde seneler
denberi müşterilere ait terkedil
miş eŞyanın sahipleri tarafından 
bir aya kadar alınmadığı takdirde 

Devlet Denizyollan iş~tme U. Mü~ürlüğü ilanlan 
• . 
' • 

• 1 1 

+ Bir milletin buyilklüğü disip.. 
lini, terbiyesi ye gayreti Jle mutena • 
siptir. Bartın Yolu Cumartesi Postası .. • + Gevezenin kalbi yaprakları ken
di kendine açılan ve harl.leri kolayca 
okunan blr kitaba benzer. 

sahipsiz telakki edilerek zıyaın
dan hiç bir mes'uliyet kabul edil
miycceği ilan olunur. e,. .... -

Nokta ile gösterılen Fekız kibrit çö
ııu kaldU'lldıktan sonra geri)·e iki 
muııtı;ızarn murabba kalır. Ancak, bı_ 
rınci hafta murabbaların muntaz:ım 

ol<ıcağı tasrih edilmemiş olduğundan 
diğer ,eekllde hrlledenler yani biri 
dışarıda b{iyuk diğeri içeride t~m or
tada kü.çiık 1ki murabba balanlar da 
kur'aya ithal edilmi<:lerdir. 

r Hediye Kazananlar l 
znanlar aşağıdadır. Hedıyelerin tev_ 
zıine Salı gumi saat 10 dan itibaren 

Müsabalı:amıza ıştirnk eden okuyu. I marada Bilal Şenman, Bostancı Orla-
cularımız arasında çekilen kur'ada ka- sokak 16 numarada İsmet Ülkü, Be. 

yoglu Ortaokulu 2 inci sınıf talebele
rinden Akgun Rahmi Alkan, Kadıkö. 

başlanacaktır. 'Fotoğraf göndermiş o
lanlıınn resimleri ör.iimfü:deki Cuma 
gıınıi neşrolunacaktır. 

1 ınciye bir Kol Saatı: Büyi.ikada 
Cami mahalesi Öreke sokak 4/2 nu. 
maralı hanede B. Cemal. 

2 inciye Bir Yağlı Boya Takımı: 

Baltırkoy H:ıtboyunda 90 1nurnarada 
B Akgiln. 

3 iJncuye B r Kıyır.etil Dolma Ka
lem: Be"'"ğlunda Tak imde Fir ıze 
"Oka• ınd Esen apartımanında Bayan 
Lcyı; Erd n(' 

4 uncUyc l\Ie1<tep Çan'a ı· Edirne. 
de Jstnnb 11 ı•aıldcsı 46 numaralı hane
de Hull'ı i Aydemır. 

5 şinclye Bir Aylık Son Telgraf A
bonesi: İ2.nık Karosu kazası kaymal~a. 
mı B. Faruk oğlu Çevik. 

Bire.r Kitap Kazananlar: 
Samatyada Benli İsmail sokak 16 

numrada Bayan Mehpare, Göztepe 
Birinci Orta sokak 10 numarada Bayan 
Fat.ma Gulkepenek, Fatihte İtfaiye 
caddesi Toven apartımanı 2 inci kat_ 
ta Bayan Nuvide Ulukan, İzmit asker! 
Adli Hfıklmi B. Eyup Ömer kızı Ba
y an Ayhan Omer. TarlabaSinda 38 nu. 

yünde Bahariye caddesi l'vline aparlı
mnnı '4 i!ncü k:ıtt:l Necip Alkan, Kil. 
('tikc;ekmeee Göl sokak 37 numarada 
S~ıbahat Doğlıı, Üsküdarda Atlam:ıta
sında Demircilerlçi 61 numarada K e. 

mal Ölşen. 
B:rer Sulu Bo) a Takımı Kazanan

lar: 
Kııçlik Mustafapaşa Vakıf Mektep 

sokagı 14 numar.ıda Münevver· Han. 

tal, A:ı •ansaray Hançer 1ı Hamam so
kağı 21 n:.ımıırada Gönul Güler, Üs. 
kudr Selamsız caclclesi 14 numarada 
Tarık Kapıcıoglu, Topkapı yokllliU 

Şeyhülislam sokak 17 numarada Se
liM Ay~il, Kuzguncuk Bereketil so. 
k, k 24 numarada Afacan, Beykoz Ka-
vakdere cadde,,i Panayır sokak 28 nu
mrada Nrıdir Medç, Haliç Fenerinde 
İncebel sukagmcla 84 numarada F. A
kars ı, Sıilc) maniye K1:1. Ortamektebi 
telcbelcriııden Bayan Semahat Bahçe. 
li, Ycşllköy ~mran sokağı 42 numa
rada Husni.l Özyalçın, Sarıyer l\la. 
den mahalle!tl Z<.>keriyaköyü yolu 2 
numarada Nermin Altay. 

(Devamı Yarınki sayımızda) 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 133 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

~-.-..(ıı- Yazan: 

+ Sefalet çalışkan adamın kapı • 
sına bakar, fakat girmeğe cesaret e
demez. 

Fatma Erkaya 
• ı•·atih Reşadiye oteli 

sabık müsteciri 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Mlilfüriyetimiz hizmet otomobili ile motosikletleriyle d~n!z motörlerinde 

kullr.nılmak üzere ihtiyaç görülen azı 10.000 çoğu 18.000 lltre bem:in açm: 
eksiltmeye konmuş i~e de talip çıkma~ı ğıın~an. e~siltmesl 9/8/941 Cumartesı 
günü 5aat ıı de ~apılmak üzere temdıt edilmıştır. Benzlnin muhammen kıy_ 
meti 4536 liradır. Muv::ıkkat teminatı 340 liradır. Taliplerin ayni gün ve sa
atte mudürlyet bina:<ında kurulu komls yona sartnameyi görmek için de Ş. 3. 
Mudürlüğünc muracaatlcri. •6477> 

Devlet O eııı iıy alları ıe Limanları isletme O. idaresi İlinlırı 1 
1/9/941 tanhinden itibaren: 
1 _ Kendi mesafesine münhasır olmak üzere Avrupa hattında ve .Er

zurum _ Hudut hatları hariç> bütün şebeke üzerindeki istasyonların her. 
hangi birinden en çok 100 kilometrelik bir kısım dahilinde mektep bulunan 
diğerine ayni günde gidip döne~k talebeye mahsus D. D./109 No. lu aylık 
abonman kartları tarifesi. . . . . 

2 _ Sınai, zirai ve ticari müessese !erinin daım! ışçı.lerının en çok 30 k.L 
lomelrelik kısım dahıllııde yapacak.lan aylık seyahatlerıne mahsus D. D./114 
No. lu tarife ihdas edılmiştir. 

İşçi kartları şimdilik Kırıkkale ve İzmir istasyolarında satılacaktır. 

Mezkur tarihten itibaren D. D./6 No. lu ve 1/12/1935 tarihli D. D./109 
l · F z] taf~ı·ıa·ı ı·çın· istasynolara müracaat No. hı tariıeler laJvedı mı~tir. a a ., 

edilmcsL t-1974 - 6501> 

Çatalca Sulh Hukuk Hakimliğin-

den: 941/123 
İstanbul Fatih, Çarşamba cadedsin.. 

de İsmail Ağ:ı sokak 2 ~ayıda ika
met eden Mahmut Altınova tarafın
dan Hndımkôyııııde Alayemini Şiik. 
ni hanesini ikamet:-.-ah go,.,teren Os
man namına çıkarılan haczin kaldı
rılması davasına ait da"lit>tiyeye ve_ 
rHen nıe~ruhatta ıkametg!ıhıru ter
kederek meçht.l bir semte gittigi bil
dirilen mumaileyhin adresfoe i~nen 
tebligat lı.:rasına karar verilmiş ve 

mahkeme günü olarak 20/8/941 Çar_ 
ı:amba günü tayin kılınmıştır; işbu 
ilanln neşri trihlnden itibaren 15 gün 
zarımda cevap vermez veya vekili 
kanuni göndermezse hakkında cere
yan eden <lavanın gıyaben icra kılı
nacağı davetıye makamına k a im ol,. 
mak üzere ilfın olunur. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İuet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
SON TELGRAF Matbaası 

İstanbuldan Cumartesi günleri kalk an Bartın yolu postaları 2 Ağu~tostan 

itibaren muvakkaten lağvedilmiştir. Çarşamba günleri kalkan postalar gidiş 
ve dönüşte ilaveten Akcakocaya uğrayacaklardır. (6447) 

lstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

Nev'i Miktar Mu. Bedel. 
Kilo Ku. S. 

Ekmek 35000 12 25 

Eksilt.me 
T. K. S. 

l 8/8/941 Pazartesi 
Saat B 

İlk T. Şekli 
Li Kş 

321 56 Açık 

İstnnbul Bölge San'at Okulunun 1941 mali yılına mahsıılıen ekmeği 
eksiltmeye konulmuştur. Gerekli malU mat yukarıda yazılmıştır. Eksiltme 
Cağaloglwıcla Yuksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İstekliler 
Ticaret Odasının 19-11 yılı vesikasını ib.raza mecbuıdur. İltln olunur. (6476) 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 336 ve 33~ doğumlulardan evraklarını tamamla. 

mış olanlar 2/8/941 Cumartesi günü sa at 8 sekizde kummda bulunmaları 
illin olunur. c6483, 

Silivri P. T. T. Şefliğinden : 
Silivri - B. Çekmece - İstanbul ara~ında şartnamesi mucibince her 

gün gidip gelmek ve gidiş, geliş 300 kilo yu geçmemek şartiyle '\300, lira kefa. 
leti ve •300) lira aylık muhammen bed ellı oto surüciıliığıı 25/7/941 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık eksil tn eye konulmuljtur. 

8/8/941 günü saat 10 da yapılacak ek"lltmeye iştirak edecek taliplerin 
vesikalariyle, 270 lira muvakkat temın atla Silivri Postahanesinde mı.ite~ekkil 
kornişyona müracaatleri il.in olunur. 645h 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
8.8./941 Cuma günü Saat 15 de İst anbulda N~fia Mildurliığu Ek~lltme 

Komiı:;yonu oılasında (9986.34) 1ira keşif bedelli Taksim Liseı;i m~aatı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İı:i leri Genel, Hususi ve Fenni ııartname. 

leri, proje, ke~if hulasasiyle buna mfite :Cerri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (749) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (6. 000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilılyetine mü_ 

racaatla ek<iltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınm~ ehliyet ve 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. (6087) 

'Tımar \ c zromet ıltizam 'UE'~!i!e Roma zırhlısı, bütün bey betile Tob. 
satılır oldu. Hırsızlık, ruşvet, yağma 1 ı·uk buünde görunimce yerliler üs_ 
aleni yapılır. ve mub<ıh sayılır idari H .. um Bo 5 u manlı kumandanına ve kaymakama 
hallerden olmu:ştu. 1 u c r u baş vurup bu kudretıı duşmana mu_ 

Kadınlnı ve agal::ır Falt.ıınatı yiı .. kabele takdirinde kend lerinin göre -
cekleri buyuk :zarıırdan bahsetti1er. ziınden 05ll'lanlJ Imparat.orlugu artık, y RAHMi. YA~IZ T f "k N 88 Önünde ve sonuncla l·talyanların eline ymn~, yavaş Tuna 'iistiındcn Tuna azan: '-" e rı a O : 

boylanna dönlişe ,e onıdan da inişe " 1 geçecek olaf! Tobruğun tahrip edilme. 
b;ı~lamıştı. mesl için düşman arzularına mutava-

Padişahlıır, kadını rın cazibesin _ . Düşman 1abli ki bu llk hezimeti rnenzili c11;iıııda İ1a1yanlarla m'i;1dt:. at edılmeııinl lstcdiler. Aksi takdirde 
d<!n kurtul, nııyor, onların fettan _ CC'vapsız bı:akmıyacaktı .. Nitekim de melen~ ~-r~ .ılduJar. kC'ndill"rinlıı de düşmanla müşterc • 
lıklarına tahammlll edemiyor, memle. Qylc oldu.. Bu neticesiz ve mevzıi döğüşler, ken han ket edeceklerini, yıkılan ev-
k l h b' f klil 1 d Pyemonte zırhlısının Dernedcn kaç. İtalyan ileri harekfıtının her cephede lerinln harnbelerl üzerinde ölcekle • 

et ara ıye s ıru yo~ ar ı. rini fakat Osınnnlı kıt'alarile harbe-lh.tiyar sultan Süleymanın, Hürrem 1ığı glinün ertesi sabahı, üç gemi; inkişaf ettiği teşrinievvelln yirmi !':e-
İbrahim paşanın bu hallerine Hur_ tanla başlıyan saray entrikaları dev- Sultan ic;in yazdığı biı şıır, bu mec- Sancorciyo, Artıfliyeri ve Slragüze kizine kadar bulunduğu şekli ve hali deceklcrini söylediler .. 

rem sultanın da husumeti inzimam et- lclın idari bunyesini ku mağa ve ez- lübiyetin tar ıh huz ır 1 ıd en büyük Set melen Derne öniine geldiler. Hiç muhafaza etti. Bütün bu müracaatlere. Roma zırh_ 
mi ti VezirmJ bfıytik bır muhabbetle mege ba!ilamıştı de,ılldır Pad -alı , e bile bu 1:) :· tek ıftc bulunmaga Ji,ı: ım gönne- Tobruğa gelince: Yine ayın seki • wının tehdltkfır top namlularına rağ-
ıeven padişah., ııımdı satveti için ve- Hurrem Sultandan sonra saraya mu_ nıecll'ıbıyd , e zaaf!, 1 dı.ı ... yısile koca elen ,lehrı tıJpa tuttt.lar. Sahilden bun- zinci günü, Demeye gönderilen Pi- men gerek Kaymakam gerekse Etem 
ııle arıyordu. Nihayet İbrahlm paşayı s:ıllat olan İtalyan (Venedikli) Safıye İmp:ıratoı luğu sukuta ugr:ıtmağa ve- lara da cevap verildi. Fakat üç ge_ yemonte zırhlısı teşebbüsünün aka- paşa müdafaa fikrinde ısrar etiller. 
katleylemişlerdt. sultan otuz seneye yakın kadınlar sile olmuşlardır. minin iki duzlıneye varan muttelif mete uğradığım görduğü sırada Tob. Roma, teklifini müteakip Tobruğa 

Ruroellne geçen Türkler, Edirneyi sııltanatını, entr"kalariyl,., isyanlarileı • Bakınız sultan Suleyman Hürırem çaptaki topları Demeyi öyle bir ateş ruk pişgahına ,·aran Roma zırhlısı ateş açmakla !ilen tecavüze geçti.. Bu_ 
ıaptetlktcn sonra, istanbulu fethet • idaresizlıklerile vfıcude getirmeğe sa- için ihtiyar ömründe ne yazmıştı: yagmmuna maruz bıraktı ki ne eski şehri zaptetmek mu\'affaklyetine u - na bahilden mukabele edildi. Fakat 
mışler .. Bulgaristan, Sırbıst.an, Ro - ik ıılınu!itu. Ne umarsın ey gonül ol gözleri sahil istihkamları, ne sahilde .'1evzi laşmıştı.. kasabanın kıyı bucağına düşen bir 
ma.n,a (Ulah ,.c Buğdan) Lehistan, K. dııılaı· saltanatı, agalar saltanatı, cellattan alan kıt'alar bu ateş karşı~ında tutu - Tobrukta, Mısır hududuna yakın kaç merminin dehşeti karşısında va-

Osınanlı Türklerinin azamet ve kudre. G .. d b" k ed h d b"ld"'- T pi t K t' ı i olduğu için pek az asker bulunuyor. 15 k • Macaristan ,e Avusturyanm bir kısmı un e m gez an er az e e na ı ın::r. -0 :ır sus u.. ı a ar ger yey, yı oparan yerlı'eı ·n hemen 
tıni kırmıştı. Padişahlar, kadın sul. 1 f tt k'ld' 9 t i · el ı · .. du. Yalnız Trablusa ayın llk günü t kl b blr ile Bosna-Her~ek , e Yunanistanı (Mo. o erya an çe ı ı.. e.şr nıevx cumar esı gu- ..._ aç ı arı eyaz bayrak, bir teslim 
tanlar, hasekiler, gözdeler elinde bir ı b lir · - ··ı .. ···ı d - "lk ı·ı 1 b h · İtalyan donanmasının taam.,;ı; ettiği · ti 1 . k ra) memleketlerine ilave eylemiş _ Yazı an aşa ge mış, ey gonu nu, og eye ogru ı a ynn a 1·1ye. ışare mese eyı ökünden halletti. 

lerdı. oyuncak olmuşlardı. ah eyleme! mufrezesi Demeye ayak bastı. Şehri Tobrukta h:ıber alınınca, bu taar~ Düşman zırhlısı ateş keserek filika : 
Tunayı aşıp, Vıyana önlerine ka- Damına düştük anın rahm umma istila em. Y.t-rakolwrını Dernenir. çöl zun Tobruğa da teşmil edileceği talı. la 

Tuna üzerınc taşan Türk orduları min olunarak hazırlıklara başlanmışr tı . rını mayna ederken. Tobnıkta bu-
Budin'de (Budapeştede) kadılık kur. dar uzanan Tür korduları yavaş ya- ol sayaddan taraiındakı ,~~r·,şlarına kadar ı;üı-ı • Burada, mUtekııit ferik Etem pa- lunan Osma.nh kıfaları ile milisler 
muşlar ve bütün Macaristan ve Erdell vaş dönüş yapıyorlardı. Koca Sultan Siileyman, Hürremin rek emntyc>t tedbfr!erini de tan.am - şanlJl kumandaı::mdaki lııadro halin. şehirden çıkmışlar, Libya çölü civa. 
;N)zlercc sene kendi memleketleri gibi Osmanlı sarayının eskl sadeliği, aşkından ne yapacağını şaşırmıştı. Yu. ladı. Mutel:iaki ihraç kademelerile İtal- de bulunan nizamiye kıt'aları anbar- rında önceden hıazırladıklan müda _ 
idaY.e etmişlerdi. Türr- ıın'anesinin metin terbiyesi kay. kariki şiir, Sıılt:ın St.ileymanın n.ec - yadan 3eıecck olan ;1izamiye kuYvet. larda mevcut ı:ephaneleri tabyalara faa mevzilerıne çekilmişlerdi. 

1 ! bolmıı tu. Saray Hürrem Sultanların, llıbiyet \ e ?.aafını göstermeğe kafl lerinin gclmesinı l-eklemeğe başındı.. taşımışlar. robruğu evvela denizden Şimdi Trablustan itibaren garptan 
Kanunt Sultan Sulymanın ht yar- · delillerden birid!r. 'Şimali "ar"'ıye do,.ru çöl hududu bo. ]ıgJnda saraya musallat olan ilk ec- Yııhııdi Keraların, Italyruı Bako sul- Yiızbası Şukrli Beyin kumanda • ıelecek hır tecavüze karşı müdafaayi , v P .s 

tanların (Safiye sultan) Rum kızı İşte bu, kadın meclitb!yeii ve ka- sındaki mili •eşl'l<külleri de İtalyan sonra tıpkı Trablusta olduğu gibi rıa. yunca bir münhani bat üzerinde Os-nebı ruhu artık Osmanlı Türklerinde l"4 
Ko E'm sultanların elinde kalmış, pa- dına rağm olma lıalfıtı Osmanlı Tiırk- ileri karakcllarınır. hemen be-1 ytiz hilde bir müdafaa hattı ı.esis ederek manlı ku"·veUer.inm tesis ettiği uzua 

Etem İzzet Bcnic~ 
romanı inkılap Kita 
fmdaıı yeniden ba 
Oku~ ucularımıza ta\IS 

18.00 Program 
18.03 F.-ısıl heyeti 
18.15 Serhest za-

man 
18.40 s, ing Ork. 
19.00 İktısat saati 
19.15 S\'ing Ork. 
19.30 Haberler 

lstanbul Lel'azım 
Jiği Satanalııı 

Komhyonu ll 
Opel marka kamyon t 

rilecektir. Pazarlıkla 
5/8/941 Salı günü saat 
Tophanede Lv. Amirliğ 
ma komisyonunda ya 
Keşif bedeli 500 lira ka t'i 
75 liradır. Keşfi komisY 
rülür. Taliplerin belli 
misyona gelmeleri. 

• Beher kilosuna 370 kur 
edilen 10 ton kadar si 
kösele alınacaktır. Paza 
siltmesi 6/8/941 Çarşa 
saat 14 de Tophaned~ 
liği satmalma k<>misyon 
pılacaktır. Kat'i temina 
radır. İsteklilerin belli v 
misyona gelmeleri. ( 

* Behcrine 165 kuruı; ts 
len 335 adet inzıbı:ıt kol 
nacaktır. Pazarlıkla eks 
8/941 Cuma günü saat 
Tophanede Lv. Amirliği 
komisyonunda yapılaca 
teminatı 83 liradır. Nüm 
misyonda göri.ili.ir. Talip 
Yakitte komisyona gelrn 

(14 
Jf 

434, 500 kilo tutuştur 
alınacaktır. Kapalı zarf 
mesi 18/8/Ml Pazartesi 
15 de Tophanede Lv. A 
tınalma komisyonunda 
tır. Tahmin bedeli 9732 1 
ruş1 ilk teminatı 73'0 lira 
lerin kanuni vesikalari 
mektuplarını ihale saat 
saat evvel komisyona ve 

(1 

• 20,000 ki1o koyun eti a~ 
Kapalı zarfla eksiltmesı 
Pazartesi günü saat 15, 
hanede Lv. Amirliği satı 
misyonunda yapıfacaktır 
bedeli 11,000 lira ilk teJl 
liradır. Taliplerin kanu 
laril~ teklif mektupları 
saatinden bir saat evvel 
na vermeleri. (1 • Adet 

175.000 Galvanızll koprı.1 Hi 
175.000 > köprüsiiı 
160.00 > kesme leli 

Miıteahhid nam ve hCS3 

rıda yazılı 3 kalem malıe 
caktır. Pa1,arlıkla eksiJtınC 
Pazarte!-il giinU saat 14 de 
Lv. Amirlıği satın alnıa k 
da yapılıırrıktır. Hepsin!n t 
deli 14.825 lira ilk tcmırıa 
87 kuruştur. Ev~ar ,.e 
komiSYonda göriilür. Tııl 
\ akııt~ komisyona geırnelC 

~ --~~--~~~~ ::_.....! 

latanbul Komutanlı 
tınalma Komi• 

ilanlar~ 

Beher kilosuna 9 kuruş 
edilen 488 ton kuru ot 4/81c 
saat l 6 da kapalı wrf ust•~ 
ile satın olınacaktır. Jl;fııl~ 
deli 439380 lira olup ıl 
21325 lira 20 kuruc:tur; uı 
her gün komisyonda gö~:ı:e 
tondan aşağı olmamak il l 
medeki kayda göre bU ;ıd 
ayrı taliplere de ihale e( 
teklilerin bel1i günde exı 1 
kadar teklif mektuplar.t111ıı, 
satın alma komisyon°

92 karşılığı vermeled. c5 

a-ı 1UT 
TEMMUZ 

18 87 
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AGUSTOSı-r. 
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