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G.ıetcye eönderilen evr<ik iade edilmez .._ 
- -GAZETESi TELOBAFLABI YE BABEBLEBI VEREN AKŞA Sahip ve Başl'luharriri: ETE}\1 İZZET BENİCE_.& EN SON 

11 i Ci BEYNELMiLEL IZMiR FUARI 
BU AKSAM SAAT 18 DE ACILIYOR 
Fuarı Başvekil Adına Ticaret 
Vekili Bir Nutukla Açacak 
DÜNYANIN 
YENİDEN 
nizam/anması 

Her,ey ıröateriyor ki 
harp uzun sürecek ve 
dünya fikir, politika, 
askerlik, ilı:baat ve aos
val yafama bakımların· 
dan yeniden nizamla • 
nacaktır. Bunun böyle 
olması icin Amerika da
va vı artık bütün hüvi • 
vetile ele alm11tır .. 

~TEM iZZET BENiCE 

.ı\lınan . Sovyet mücadelesi 
harbin umumi mukadderatını ve 
batı;. bitimi bakımından en kat'i 
•etieeleri nefsinde cemetmiş o -
1arak devam ediyor. l\1ücadelenin 
devamı ve iki tarafın bütün ta • 
•atlerile kendi ..arlıklarıru ortaya 
~0Ymaları harbin Amerika 'e İn. 
Ciltere zaviyesi bakımından istik
haı mülahazaları itibarile y·eni bir 
lllfha)·a intikal etm.-sine ,·esile 
~•rnıiştir. 

8u safha dünyanın yeniden ni. 
lıııııtanma ı bakımından bii)·ük 
:~okrasilere nihai kararı Hr • 

Yurdun her tarafından gelen on 
binlerce halkla İzmir coşkun 

bir bayram günü • • 
geçırıyor 

Fuardan bi,. gece gorünüşü 

1 
İzmır, 20 (Husu•! Muhabirimiz Bil-

• diriyor) - il inci Beynelmilel İzmir 

O rd U Te r Fuarı bugün •aat 18 de Baıı·ekil adı-
. na Ticaret Vekili Mümtaz Okmen ta
rafından büyük merasimle açılacakt•r. 
Vekil bu münasebetle mühim bir nu
tuk söyllyeccktir, Fuarda bütün ha
zırlıklar tamamlanmıştır. Ticaret \ e
ltili :v•ınında İzmir Valisi Fuat Tok!';al, 
Beledıye Reisi Behçet Uz, ve İç Tic;ı
ret Umurn NUdürü olduğu halde Fua
n gezıni;t r. 

fi Listesi 
ihtiyat Subay· 

lar nasıl 
terfi edecekler 

1•111ek ve o karan tatbiki sahaya 
Çıkarmak fırsatını kazandıran 

İngiltere ve Almanya Büyük Elçi. 
l~ri Be1ediye Re-isine birer telgraf gön

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
'-flıadır. Bu safhada Amerika u. Ankara, 20 (Telefonla) - Mi;. 
:"_nın; mücadelenin ve istikbale 11 Müdafaa Veklıleti ıar:ılından Karıman cezaen 15 
•ii!t;111 kararların liderliğini ele 30 Ağustosta tertl ettirilecek olan tıl ._ 
-ı subay \·e a.!>kert memurlara ait gln kapa aca. llııştır, Avrupa harbinin ba§la- terli listesinin hazırlığı bitmek ü-
•ııısındaki sebepler şimdi bütün zeredir. İhtiyat ıub"ylanndan Bavul ihtikanndan asliye 2 nci 
~~asırı ile tam karşılıklı bir ma • muayyen terfı müddetlerini dol- cezaya verilmiş olan Beyoğlunda 
••b•t "f d lıru ) duranlar 30 Agu-.ıos tarihin! bekle. ,. ve ı a e a ş o uyor. ki maruf Karlman müessesesi -İl meden sıraları ıeldik(;e terfi etti. 
~ i taraf için de nıiicadelenin / rilereklerdir. jandarma Cknel Ko- nin 15 gün kapatılması ve mes'ul 
•defi dünyayı yeniden nizamla. mutanlığı da jandarma sınılına müdürile çanta daireleri şefinin 

"ıak ~asına dayanmıştır. Bir ta. mensup subayların terli llstesini birer hafta hapsi kararlaştırılmı;:. 
l"\flı olarak bu davayı ortaya ko- hazırlamaktadır. 
~~ıı ve müttefikleri ile beraber ı-=====---~====---tır_·~-----------ı 
~ Un~ayı. ve diinya menfaatlerini 
b llııst ve Faşist prensipler dahi • 
-.'de şekillendirmek isleyen Al -
Ilı •n:ııanın karşısında timdi De • 
) 
0~atik e<ıaslar dahilinde dun • 

t 'l>ı fikir, politika, askerlik, ik • 
dlsııt ve sosyal yaşama bakımın • 

1 '4 Yeniden organize etmek is • 
.~(•n bir Amerika ve onun tem
)ı •iliği bir cephe vardır. V azi -
, •t bu safhaya intikal ettikten ;nr-a, harbin bilhassa uzun sü • 
'ce'"· d • tı l(ıu en şüphe etmemek la • 
ta~dır. Harbi kısaltmak artık an
•1ı .ı\Jnıanyanın mukavemet du • 
~1'Duna bağlı kalmıştır. Esasen, 
d 'Danyanın Sovyet Rusyaya sal. 
'ilttşıuın amilleri arasındaki esa. 
~ ~Ulfıhazadan birisi de bu ileri 
lı •tı~eti takdir etmek ve harbin 
~~a~ı nisbetinde mukavemet 
ni ••tıni arttırmanın tedbirleri -
diı •lınaktı. Almanya Avrupa ve 
)ıJ:Ya harbini: Gafil avlamak, 
tey ·ırını ı:ibi vurmak, o anda neti. 
~a 1 •lınak taktij!ine dayanarak 

ıırlanııştı. 
ı.~u huırlık birinci safhada Po. 
~,8Ya, llolanda, Belçika, NoM7eç, 
llt nsada kendisini eöstermişti. 
1rı,•r, İngiliz adalan ve İngiliz 
hiJ n~\'iyatı üzerinde de eöriine • 
zır~ olsaydı, zaten Amerika ha· 
it,..' Sız olduğu için harp şimdiye 

~.. l'.t"b hııı 8 ı ver manzumesi hese • 
•ınd ço~tan bitmiş, Amerika eh • 
'İıo;~ dunya menfaatlerinin tak. 
llıan . aşarılmış olurdu. Fakat, Al
•anı ~ 3.0ıu hesabı en önce Fran • 
day: 1 nhizamı vıı İngi1tercnin 
len ~~ası ile bozuldu ve her ge. 
>ıı 80 tıiin Britanyauın geniş tedbir 
~ın:~~alan içinde İngilterenin 
~'-tııntı ayı \:e istediği 2amanı ka. 
~a,. 1 asını temin etti ve Alman • 
"ı~t ,uzu~ harp için mukave • 

edbırleri aramağa sevketti. 
(Dev;,mı üçüncü aahiledı) 

6ldl zanDlle diri diri g6mtllen adam l 

24 saat mezarda ya
tan Ali şehrimizde bir 
hastaneye kald!rıldı 
Bu yüzden nefes darlığına 
uğrıyan Ali neler anlatıyor ? 

24 saat mezarda yatan Ali 

Bir eczacı tevkif 
edildi 

!sparta 2() (Hususi) - Eczacı 

Muzaffer Aytaç on üç yaşında bir 

lı:JZın 'bikrini i:zale etmek ~ile 

tevkif edilmi,\'tir. 

Termede bi ·irtl'.kte çalışan 19 ya-
eında Ai isminde bir gene; diri diri 
meza a giımülmüş ve orada tam ytr
m. dört ~aat kaldıktan t;onra çıkarıl. 
mıştır: 

J\li bundan bir müddet evvel pis su 
ic;;"'("1tk haftalanmış ve tam dokuz ay 
tifthkte yatmıştır. Bir türlü iyileşe
nıediğ1nden bir gün ata binip tedavi 
için kasabaya giderken halsizlikten 
dü&rrıilş bayı1m~tır. 

(Devamı S üncü Sabifede) 

1 B. b"" b" ı ır oto us ı-

letçisi bıçakla 
bir yolcunun 
karnını deşti I 

F;,ti} le Hırkaişerif caddesinde 
Selimbey apartımanında 15 nu -
marada Mu&taf ile Eyüpde Bü! • 
büldeı;esinde 45 numarada oturan 
Eyüb • Keresteciler otobüslerin. 
den birinde biletçi Sezai bir bi -
let eımelesi yüzünden Fenerde 
Vodina caddesinde kavga etmiş • 
lcrdır. Sezai cebind<>n ç kardığı 

(TJe,aznı 3 üncü San.rede) 

SOVYET TEBLIOI 

NOVGOROD, 
KİNGİSEP 

ODESA ve 
istikametle
rinde şiddetli 
muharebeler 

• 
Dl dlp1an nüllJI· 
ıı llatırddı, 111.111 de 
aıewıer içinde kaldı 

Moskova 20 (A.A.) - Resmi 
Sovyet tebnği: 

f)'ç ylz llaend.lıln arasın-

da Bandırma yolcalaju 

2000 TonlukKeson 
nasıl denize indi? 
Denizbank hatırası Tırhan 

bir yadigar olduğunu 
bu seyahatte de isbat ettiL 

Röportajı yapua: HALÜK CEMAL 
Sovyetl.riıl Karadeniz filosu 
kumandam Amiral Ka=etzof 

low1etlere g6re 

Dün bütün gün Sovyet kıt'a • 
lan, bütün cephede anudane mu. 1 
harebelere devam etmişlerdir. 

Novg~rod - l.A>fıingradın 160 ki
lometre cenubunda, Kingisep ve 
Odesa istikametlerinde mu!ıare. 

beler bilhassa şiddetli olmuştur. ALMAN 
zayiatı 

1,500,000 
Mos~.ova 20 (A.A.) - Mos

kova radyıosu Alman zayıa -
tının 1,500.000 kiıiye, 6000 
tanka ve 8000 tQpa baliğ ol
duğunu bil<lirmı~tır. 

Daha tam malumata göre, pa. 
ıar günü 22 değil, 28 Alman tay. 
yaresı düşün.ilmüştür. Pazar ge

ces: Kızılordıı tayyareleri Ro • 
manyadaki Plöşti petrol mınta -
kasını bombardıman etmişlerdir. 

Büyük yangınlar ve infilakler 
müşahede edilmiştir. 

Pazar·es< günü 30 Alman tay. .. . .. 
- .. 

. ~· Ji".:·A~ R· P::,~:·vA·:·z!i .y ET t 
. . f ..... l. . 

' ' le- ' ~ -

Şimalde muharebe tekrar 
şiddetlendi, Leningrad 

nasıl müdafaa edilecek? 
(Yazan: E EKLi KD811AV SUBAY) 

MI. Budyeni 
ordusunu Din
yeperin öteta
r af ına çekti 
Ordunun çekilmiye 
muvaffak olduğu 
Alman tebliğlerin-

den de anlaşılıyor 
Londra 20 (A.A.) - Sovyet 

Rusyadaki askeri vaziyet hakkın. 
da aşağıdaki tasrihler yapılmak
tadır: 

Ukraynada muharebeler de • 
vam etmektedir. Fakat Alman
lar garple olduğu kadar cenupta 
da hummalı bir faaliyet sarfet. 
mektedirler. 

Mare~al Budiyeninln. ordusu.. 
nun bir kısmım Dinyeperin şar. 
kmdaki nuntakaya ulaştırnıağa 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

saveyşe lal.cam· 
Bertin 20 (A.A.) - D. N. B. a. 

'Jansırun bild.ir<lığlne göre, dün 
gece A iman savaş tayyareleri 
Süveyş limanını ve Süveyş kör. 
fezindeki iaşe tesisatını muvaf • 
fakiyetle bombarıhman etmiş • 
!erdir. Bir büyük petrol depo -
suna tam isabet v'ki olmuştur. 
Birçok yangınlar çıktığı görül • 
müştür. 

KISACA 

oarptelıEI perde 
Bizim mahutla konuşuyorduk da: 
·- Garptekl vaziyeti naoıl görüyor-

sun? .. 
Diye sordum. Gülerek: 
- Fran~anın vaziyeti mi?, 
Dedi ve .. devam etti: 
- Eğer, bunu soruyarsan cevabım 

sadece şudur'. Garp senaryosunun ikin
ci kısım hazırlığı henüz bitiyor, vaz'ı 
sahne edilir edilmez herhalde Vişill, 
?w!adridli, Ron1alı ~rtistler birinci rol
Jerde sörUnt:'cek1e-r! 

A. ŞEK.İP 

Cenubi Ukraynadaki muhare • 
b<'lere bitmi5 nazarile baklabilir. 
Denil.,bilir ki Dinyeper dirseği 

içindeki Sovyet kuvvetlerini Al
man !ar ihataya muvaffak olama. 
rnışlardır. Sovyet ordusu bil • 
yük kıomile Dinyeper prkına çe>
kilmiştir. Bundan sonra Alman • 
larıo Kief'e taarruz etmeleri 
muhtemeldir. Zira bu me\ kii su. 
kut ettirmeden Aşağı Dinyeperi 
şarkı geçmek güç ve tehlikeli bir 
hareket olur. Bundan sonra Ki • 
yefe Gomel üzerinden de bir AL. 
man taarruzunun başlamasına İn-

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 

Alman • Sowyet 

llAllllNI 

118 BAKllJ 

Odesadaki . 
mahsur kuv-
vetler çekile 
bilecek mi? 

ALMAN 
tayyareleri mü
temadiyen liman
daki gemileri 
tahribe çılışı-

y o r la r 

Dlnyeper'ln gar
b l n d e~ı bitin 
mıntalla Almaa-

ıarm elinde 
ALMAN KAYNAKLARINA 
GÖRE 

Cenubi Ukraynadaki harekAtın 
lnk~!ı hakkında Alman kaynak
larının verdiği malı.1mata göı·r, 

Diniyeper'in Garbindeki bütu11 
mıntaka işgal ~ilmiştir. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Keson denize indirilmeden e~ı 

Ilık sa.hah güneşinin altın. 
da nulı bir gelin giti Galata 
rıhtımına yaslanmı.ş duran 
bembeyaz <Tırhan. tam ı;e • 

itiz buçukta hareket etti. Ko. 
ca vapurun içi şık, kibar in
sanlarla dolu .. üst güverteye 
yerleştirilmiş has1r koltuk • 

İşgal altındaki 
memleketler
de "V ordus 

" Loudra 20 (A.A.) - işgal al -
tındaki memleketlerden gelen 
haberlere göre. bu memleketlerde 
albay Britton'un emirlerine itaat 
eden ameleden müteşekkil V or. 
dusu. faaliyete geçmiş olduğunu 
şimdiden göstermiştir Pariste çı
kan ~övr• gazetesi, Fransız arne. 
lesinin randıman ve iş kalitesinin 
çok düştüğünü yazmaktadır. 

Benzin tevzi-
atı karne 

ile yapılacak 
lstanbul la,e Mü
dürlüğü karneleri 

hazırlıyor 
Tııksll•re muntazam bir 5ek ·ıde ben

zin verilmesini temin için Vilfı.yet bü
tün otomobillere birer kame vermeyi 

· kararlaştırmıştır. inse Müdilrlüğü bu 
karneleri hazırlamaktadır. Buaün-

(Devamı 3 üncü Sahllede) 

HALK FİLOZOFU 

lar, mavi iskemlelerde, ku • 
peşte kenarlarında kız, ka • 
d.ın, erkek yü.zlerce ~ı o • 
turuyor. konuşuyıorlar. B;raz 
gecikenler de ay akta kal • 
manın iztırannı avutmak içın 
dolaşıyorlar, 

(Devamı 3 üncü Sah~cde) 

Almanların eli-
ne geçen 

bir Rus vesikası 
Bertin 20 (A.A.) - D.N.B. 
Sovyet 41 inci kolordu kumaıı. 

danlığının m~ teaddit nüshalan 
(Devamı 3 üncü Sahı!ede) 

Sovyet-Polonya 
askeri ittifakı 

Polonya orduıa 
4·6 tOmen olaca 

Moskova 20 (A.A.) - Mo ,;ova 
radyosuna göre, Sovyct Ba<ku • 
mandanlığı ve Polonya askeri 

(Devamı 3 üncü Sahlled•) 

Bir adam kahved«' 
ölü bulundu 

Bu sabah Küçükçekmecede 
Anbarlı köyunde bır kahvede ya. 
tan Hüsey :n isrr nde bir adam ö.. 
lü olarak bulunm~tur 

Kartal jandarması ve diğer a -
lakadarlar tahkikata başlaml!jlar. 
dır. 

MÜZMİN BİR DAVA 

İstanbul sokaklarında sey • 
rüsefer buhranını ve izdiha • 
mını hafifletmek, veya, bü • 
yük, medeni bi.r şehir seyrüse. 

ferine yıık.ıo bir sistem kur -

mak için, yalruı. İstanbul be • 
lediyesi değil, devlet de çalı • 
ııye>r. Bir haber var: Bir dev • 
let dair.esi, bu şehirde otobüs 
işletilmesi için, belediyeye 500 

bin li.ralık akreditif açlDl tır .. 
Bu para ile, dışarıdan otobüs 
satın alınacaktır. 

Yıiın halinde bir düşünce, 
başımın üzerine taş gibi çökü -
yor: Dünyanın bu {e,·kaliıde 

ahvali i~inde dahi, hiikiimet, 
İstanbul şehri se~·rüseferi uğ • 
runa, böyle bir para sarfı için 
mü>aade etmektedir. 

REŞAT FEYZi 

Zannetmeyin ki, bu şehi.rdr 
Ryrüsefer ve otobüs 11drnıtıı; 

yeni bir meuı:dur. Hayır, l>ü 
tün \'atandaşlarıu bildiği gib 
tarih kadar eski bir da,·adır. 

En müsait seneler golip ge( 
miştir. Bugün, bu fe~kalad 
tartlar altında, İstanbul Bele 
diyesine 500 bin liralık akre di 
lif açan devlet, o <'ki saad 
devirlerinde L hİ 5 nıil)·onl u 
akreditif açardı. 

Fakat, her nedense, diinya T 

ortalık •iit liman oldııi:u o y 
!arda, tstanbıılıın had derece 
sini bulmuş ~ıkıntısı için hİt 
bir teşebbiis )·apılmamıştır. 

Fe,thaller tertip etmek ' 
trımıza geln1i~, otobü~ 

getirip rahat rahat işletmek 
tırımıza ı:elıııemiş! 



·ı Çalgıcılar e~m~ITJE [MAHKEMELERDE} YuP' 

1 i m ti h a n ı · ul~l3ınl3J[!l]11 ~ -HA- LÜK_ CQIAL_,., 

Fırınlara 
yeni ceza 

l!~~~~~!l Tramvay yo!caıarı r'BaBa babacıg"'ım ne olur bı"zi 
BizE MAHsus Tekmil çalgıcılar 9 dalla azals ı •• •• ' Bozuk ekmek çıka

ranlar fırıncılıktan 
menedilecekler 

laglllz - Rus .. ~ 
rlku tesall~ t:S 

Yazan: Ahmet Şükrü 

üsLüP Eylulde imtihan edi- rahat edeceİ ız anneyi yalnız bırakma emi ?.,, 
B ir muharrir arkadaş, mav:na 

lann, yelkenlilerin bir üslüp, bir 
sist~m ve bize mahsus b ir stil ile 
yapılmasını istiyor vo yelkenli 
gemilerimizin alelümum zevksiz 
olduğunu iddia ediyor. 

Ben, yelkenli gemilerin hakika
ten zevksiz olup olmadığına dik.. 
kat etmedim. Yalnız; kiibik apar
hmanlarımıza bir hususi zevk yeJ.' 
rebildikmi ki, yelkenliler i dü~ü.. 
nelim?. Nerede hususi ve zevkli 
bir üslô.hıımuz var?. 

MUAMELE 

AZALIR 

Bir gazetede şöyle deniyordu: 
Devlet maaş verirken bir takım 
hesaplar yapıyor. Bir maaşın as
lı var, zaınmı var, tutarı var. 
Halbuki, bunları tabii bir hale 
koymak pek&li. mümkün değil 

'? mı .. 
İyi amma, o zaman muamele •· 

zalır, hesap, kitap azalır, muame
le, hesap, kitap azalınca da, az 
memurla bütün işler görülür. Az 
memurla bütün işler görülünce 
de bir çok memura lüzum kal. 1 
maz. Fazla memurları ne yapalım? l 

ÇANTA J 

İHTİKARI 

Zincirleme suretile çanta ihti· 
kan yapılıyormuş!. Mektep ZJUll1l

nı yaklaşınca çanta mühim bir 
mevzu olur. Fakat, şimdi.ki ço. 
<uklar, çantaya öyle pek ınenklı 
değiller kL. Binaenaleyh çantaya 
karşı rağbet olmanıası Ilımı. 

Rağbet olmayınca da fiatların 

mutedil bulunması gerek. 
Acaba, keklik çok da, koymak 

için boyuna çanta m• satın alan
lar var, dersiniz?. 
ÇAMLICA 

GEZİNTİSİ 

Gazetelerde ç•kan bir kiiçiik 
ilana nazaran, Y eşilay Cemiyeti 
azaları, Çanılıcaya bir gezinti 
tertip etmektedir. Çambca .giizel 
yerdir. Fakat, bence, Yeşilayeılara 
mahsus bir yer değil. Çünkü, mü
barek yerin manzarası o derece 
şairanedir ki, ömründe içki k ul
lanmamış insanı dahi, bir güne 
mahsus olmak üzere asıl keyif ve 
~evk yapar!. 

lecek; kurs kapandı 
Şehrimizdeki umumi bahçe ve 

gazinolarda çalı.şa.n kadın, erkek 
tekmil çalgıcıların imtihan edi -
leceklerini yazmış tık. İmtihana 9 
E ylU! Salı günü Esnaf Cemiy<!'t • 
leri Merkez binasmda b~lana -
caktır. İmtihan hey' eti Konser -
varuvar mııallimlerinden B. Dür. 
ı-ü Kuran, Eyübi Ali, Rıza ve Şa
diden mürekkeptir. İmtihanda 
Cemiyetin idare azaları da bulu. 
nacaktır. 

Çalgıcıları imtihana hazırla
mak üzere açılan kurs iki buçuk 
aylık bir faaliyetten sonra 15 A -
ğustosda kapanmıştır. İmtihanda 
muvaffak olanuyan çalgıcılar 

san'attan menolunacaklardır. 

Batan demirler 
Çıkarılıp kilosuna 

kuruş verilecek 
6 

Çanakkale, İmroz, İzmir li • 
manlarında batık, demir,, zincir, 
demir şrutandrraLar ve eır.sali 
malzemenin dalgıçlar marife<tile 
denizden çıkarılması kararlılıi 

tırılm:.ştır. Bunları çıkaracak 

olan dalgıçlara beher kilo 
başına 6 kuruş verilecektir. 

İşe 26 ağustosta başlanılacak.. 
tır. 

BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Gala.tada Aynalı Lokanta soka

ğında.ld 4 tavukçu dükkaru pis görül
müş ve ceza verilmiştir. 

+ Ba!ediye İmar, ve Fen İşleri Mü
dürleri dün yanlarında şehircilik mü
tehassısı Prost ve Daimi Encümen A
zasından Refik Ahmet ve Avn l Yağız 
olduğu halde Büyiilı:adaya gi tmişler

dir. Bu hey'et Prost tara!ından Adalar 
için hazırlanan imar planını mahallin .. 
de tetkik edecektir. * Şehir Tiyatrosu Konıııedi Kısmına 
10 bin lira sartyle modern bir sahne 
yapılacaktır. 

_!!!.!<RIF, ONIVERSITE: 
* Niı;antaşında eski Sail Paı,a ko

nağ1nda kurulan Ak.şanı Kız San'at 
Mektebiyle İstanbul İlk Kız San'at 
Enstitüsüne ayın 25 inde talebe kaydı
na başlanacaktır. O civarda sofra kuranlar çok. 

tur. Kimbilir, Yeşilaycıların ağız
larının suyu nasıl akacak?. • Ti CARET 11111 SANAYi: 

AHMET RAUF 

l1flWa4mll 
Gar ip ve Bazın 

Ne grip mevzular vardır ki, zaman 
zaman yazarız. İstanbul ilk mektep 
hocalarının bir kısmının mesken b,... 
delleri l~te bunlar arasındadır. Ge· ı 

gUn, b irkaç muallim ylne gazeteye 
müracaat etmiş.ti. 1332 yılındanberi 
mesken oedeli bekliyorlar, hata ala -
rruyorlar. 9 senedir mesken bedeli de
nen bu para neden verilmez. Para mı 
yok, bU~ede tahsisat mı yok, Fasıl mı 
yek . kanuni müsaade mi yok, ne Tok?. 

Bır yıl ihmal edilir, iki yıl ihmal e
dilir, üçüncü yıl tahsisat bulunnıaz, 
dördüncü yıl unutulur. 

Fakat, C::.oi:uz senede mütemadiyen 
mutlaka bır mücbir esbabı mucibe zu
hur etmez 7a_ Hazin bir iş. Her halde 
allladarların bu h1JSı.ıstalti izahat>. çok 
meraklı clsa g_erek. 

BURHAN CEVAT 

* İstanbul İaşe Müdürliiğtine mül
kiye Başmi.dettişle.rinde.., Hikmet Soy
man tayin edilmiştir. Yeni iaşe Mü ... 
dürü dün işe başlamıştır . 

+ Dünkü altın fiatleri: Bir a ltın 
lira 25.60 ve tam ayarlı bir gram kül.. 
te altın 340 kuruştur. 

+ Yapağı ihtlkiın suçuyla Adliyeye 
verilmi.ıs; olan tüccar Zekj sarı Bekir 
ve Kabasa kalın muhakemelerine dün 
devam olunınuştur. Dün Müddeiwnu
mi tecziye talebinde bulunmuştur. Da
va karara kalmıştır. * F.d.irnede yeni yıl beyaz ve ka
şer peynirlerinin imaliyle meşgul olan 
mandıralar laaliyetlerini sona erdir
diler. Bu yıJ peynir mahsulü çok iyi
dir. Edirne buzhanesine bu sene pek 
az peynir konınuştur. 

MÜTEFERRiK: 

* 50 Gros tonll;\todan yukarı yel
kenli ve motörlü tenezzUh vasıtaları .. 
nın yerlerine yanaşma ve giriş c;ıkı.şla
.n için motörlerlnin işletilmesine izin 
verilmiştir. 

+ Merhum.Prolesör Ziya Gün'ün Ö
lümünün kırkıncı günü olan 24 Ağus.. 
tos Pazar günü öğle namazını müteakip 

Tefrika No: 31 

Sürü Çıngırakları 
Yazaıı: CAHİT UÇUK 

Fıkra meşhurdur amma, bir daha 
tekrar edeyim: Vaktlle, maruf bir Ma
arit Nazı=ı varmış : 

c- Şu mektepler olmasa, maar if iş
lerini öyle güzel idare ederim ki . .. > 
Dermiş ! 

Gazete!.erde küçük bir haber oku 
dum. İstarıbulda tramvay seyrüseferi 
biraz yoluna girmiş. Bunun sebebi de 
7az mevsimi imiş! Mevsim dolayısile, 

bir çok İ&tanbullular sayfiyelere git • 
miş vaziyettedir. Şehir tenha, mektep
ler kapalı. Talebe ve hocalar traınvaya 
biruniyorlar. Muhtelif sebepler dolayı -
sile, Anadoluya gibniş birçok vatan -
daşlar var. BU.tün bu sebeplerden 
tramvay yolcuları yüzde Z5 nisbetinde 
azalmış. 

Şüphe ) ok ki, bu nisbette bir yolcu 
miktarı azalış~ arabalarda bir derece
ye kadar nefes almak imkanını bah -
şetmlştlr. Hatta, yolcu saylsı yüzde elli 
azalsa, o vakit, tramvay seyrü
seferinin ne kadar intizama 
gireceğini görürsünüz. Yüzde yüz a _ 
zalsa, acaba, vaziyet ne olur! Artık ona, 
tam intizam, mükemmeliyet diyebili -
riz. Seferlerde hiçbir aksaklık <ılmaz. 

Tcamvaylarda kavga gürültü duyul -
maz. Vatmanlar rahat çalışır, biletçi
ler terlemez, dil dökmez. Nakil vasıta
ları kazaları derhal azalır, tramvay -
!ara atlıyanlar bulunmaz.Kimse, tram
vayda yankesiciye çarpılmaz, tram • 
vayda baston, şeinsiye unutan olmaz. 
Bilet yüzünden bozuk para derdi or -
tadan ka Utar. 

Hulasa, yolcu miktarının yüzde yüz 
azalması, bir çok faydalar temin eder. 

Fakat, Tramvay idaresi, sonbahar 
girince, yolcu miktarının da artacağını 
hesaba katarak, yeni tedbirler alıyor
muş! Ne gibi tedbirler alınıyor?. Cid
den, meraka şayandır. Şimdiden bil
miyoruz. Tedbirler alınınca, tabii göre.. 
ceği.z. 

Bütün bu latifelere rağınen, şüphe 

yok lci, Tramvay İdaresi, yolcu sayısı. 
nın azalmasını &rzu etmeı: . Çünkü, bu 
takdirde, çok hazin bir vaziyet hasıl 
olur. Yolcular, tramvaya binmedikleri 
vakit de bilet alsalar, para verseler, 
o zaman mesele yok. 

Zaten, bu bilet meselesi, bir hayli 
gariptir. ~Ieseıa, eskiden kıt'alar vardı. 
3 ~ on paraya gittiğiniz yere :;;imdi 
beş kuruşa gidyorsunuz. Neden ? Belli 
değil. . Bakarsınız, bir gün, bütün tram
vay güzerg.fı hında evi, dükkfı.nı, mağa

zası, dairesi olanlar günde on kuruş 
verecek, diyebilirler. 

Yahut ta,, İstanbulda oturan herkes, 
ayda beş lira verecek, istediği kadar 
tramvay:ı binecek, denebilir. Binm.iyen
ler, daha doğrusu tramvayla seyahate 
ihtiyacı olmıyanlar, ne yapsınlan ? . Bu 
gibiler hakkında ayrıca bir tedbir dü
şüniilür. Bu gibilerde, bayram, seyran 
günlerinde, yiyeceklerini, içeceklerini· 
a1ll'lar; ellerinde sepetler, tramvaylara 
dol.arlar, S&bahta.n akşama kadar tram
vay içinde dola:ştrlar . 

R. SABiT 

Panmk biriktiren Üç tüccar! 
Şehrimizde üç kişiden mürek.. 

kep bir tüccar şebekesinin 500 

kilodan noksan pamuk partilerini 

satın alarak biriktirdiği anlaşıL 

mı.ştır. Bu hareket ihtikar ıçın 

mal saıdama şeklinde görüldü _ 

ğünden tahkikata geçilmiştir. 

Beyazıt caıntinde Üniversitece Mevlüt 
okutulacakUr. 

+ Fatihte bazı evleri soyan Ahm-et 
Kan isminde bir hırsız yakalanarak. 
Fatih Sulh Mahkeınesine verilip tev
kif olunmuştur. * Yardım Sevenler Cemiyeti İs
tanbul Merkezi kahraman askerleri
mize kışlık hediye teminl için faaliye.. 
te geçmiştir. * Konserva.tuar icra hey'eti klasilı: 
Türk musikisi san'atkarları için yapa
cağı konseflerin provasına başlamış... 
tır. Teşrinin il!c: haftasında verilecek 
«Dede Efendi Günü' hazırlıkları sona 
ermiştir. 

Asliye Altıncı Hukuk mahkemosinin 
kapısından genç bir kadın, siyah el
biseler içinde titrediği pek belli olan 
incecik bir kadın ... ve arkasından ko
cası girdi. 

İkisl de mütereddit adımlarla din -
leyiciler r~rasından ilerleyip reisin ö
nündeki büyük sırada yerlerini aldı
lar. Genç kadının elinden tuttuğu sarı 
7WJluk saçlı, mavi deniz gözlü bir yav 
ruyu ort.Uarına oturttu. Sonra başını 
öne eğip kendi 3.lemine daldı. Bakar 
bakmaz onlt tanır gibi oldum: Bu, Q.e
nirn gibi hemen !>ütün şehrin bildiği 
ve san'atını takdir ettiği eski bir artist
li. 6 yıl evvel hummalı bir aşk macerası 
neticesinde bir aile yuvası kurmayı 
san'atına tercih ederek işinden ayrıl -
mıştı. Ve izdivaçlarından sonra hemen 
her yerde ikisi de birbirinden ayrıl -
maz bir kül olarak beraber görünür .. 
ler, aşklarının temizliği, yuvalarının 

şenliği ile tanınırlardı. 
O vakitler bu genç kadın cok gü -

zeldL 
Halbuki şimdi.. karşun12da soluk yü

zü uzamış, omuzJarı daralmış, küçül -
müş bir hasta kuş gibi büzülen1 titri -
yen bir kadın vardı. 

Hele gözleri. . . Eskiden sakin bir göl 
gibi durgun duran bu yeş il gözler ar _ 
tık isli bir cam gibi donuktu ve onlar 
da şiındi neş'e, saadetten başka herşey 
görünüyordu. 

Her halinden büyük bir 12tırap içiD
de kıvrt\Dciı.ğı, altı yıl evvel kurulan 
yuvanın n1avi deniz gözlü bir bebekle 
şenlenmesine rağmen yıkılmak üzere 
olduğu an?aşılıyordu. 

Nltekln1 biraz sonra is tidası oku -
nunca acı hakika t de meydana çıktı. 

Oradan anladığımıza göre haksız o
lan , kabahatli bulurum erkekti. Bu ince 

yap\lı. temiz, sevgili çocuğa kıymış, 

üstüne bir sokak kadınından daha aşa
ğt yaradılışta bir kadın severek varı -
m yoğunu ona yedirmek için, gündelik 
zevklerin derinliğine dalıp gitmek için 
ona bu muhakemeyi açm~tı. 

Hakim tıanşmak teklif etti. Genç ka
dın bu teklife karşı başını önüne eğip 
sustu. Erkek ise şiddetle reddetti. 

O vakit celse şahit celbi için talik 
olundu. İkisi de ağır ağır dışarı çıktı -
!ar ve birbirlerine hiçbir şey söyle -
meden ayrıldılar. Genç kadın sağ ko ... 
ridora, erkek de aksi tarafa gidiyor ... 
lardı. Nerede ise artık kalabalığa karı
şacaklardı. İşte bu anda tuhaf birşey 
oldu: 
Ağlamamak için gözleri sık sık a.cı. 

Jıp kapanan bedbaht kadının elinden 
tuttuğu sarı ipek saçb, mavi deniz göz
lü küçük yavru bir kuş silkinmesile an. 
nesinin elinden kurtuldu. Sonra kil -
çücük bacaklarının bütün hızile genç 
adamın arkasJndan koşarak haykırma
ğa başladı: 

c- Baba .. Babacığım .. Ne olur bizi, 
anneyi yainız bırakma e mi? .. > 

Öbürü kulakları yırtan bu içli (eryat 
üzerine olduğu yerde taş kesilrr~ti 
sanki. . . 

Bir müddet; yanına gelip kucağına 
a ~ıJan yavrusunu kolları arasında sım -
sıkı sıkıp öptü. Sonra duvarın bir kö
şesine yaslanıp boğula boğula hıçkıran 

karısının yanma yaklaşarak: 
_ Müsterih ol sara dedi. Artık ev

den, senden ve yuvamızdan hiç ayrıl -
mıyacağım! .. • 

Ve anneciğile babacığının arasında 

duran yavrularını okşıyarak ilflve etti: 
- Küçük GOnül; tekrar barışan gÖ

nüllerimziin, baştan neş'elenecek yu -
vamızıa en büyük güneş ve tılısıml o
lacak Y!lvrucağım ... 

Şeker fiatini kırk para arth
ran bir bakkal mahkum oldu 
10 kuruşa tama 
dükkanı yedi gun 

eden muht~kir bakkalın 
müddetle kapatılacak 

Nuruosmaniyede bakkallık ya.. 
pan Kudretullah kendisine mü -
racaat eden bir müşteriye toz 
şekerin kilosnl!u 47 kuruşa sata
cağına an kilo toz şekerin kilo -
sunu 48 kuruştan satarak 10 ku. 
ruş ilitikar yapmıştır. 

Yedlkale yan
gınının 

sebebi anlaşılıyor 
Yedikclede pazar gecesi yanan 

Hidrofil pamuk fabrikasile di • 
ğt!rin i n ankazı henüz kaldırıl -
matlığından hadisenin sebebini 
araş.ıracak olan fen heyeti faa
liyete geçememiştir. 
Yangın tahk ikatı ile meşgul o.. 

lan Mliddeiumurni muavinlerin
den Yusuf Ziya İskenderoğlu dün 
hadise mahalline giderek anka.. 
zın kaldmlmasında hazır bulun· 
muştur. Yangının sebebi hak • 
kında yarın bir rapor verilmesi 
muhtemeldir. 

(HALK SÜTUNU ) 
Doktor yanında i§ arıyor 

Evvelce büyük. bir eczanede çalış.. 
miş iki lisan bilir ve bir doktora yar
dım için ıazım gelen bilgiyi haiz bir 
bayan doktor yanında iş arıyor. (Yar
dln1cı) rumuzuna müracaat. 

1§ arıyan genç 
Frartsada tahsil görmüş balen şe

hirdeki ecnebi bankalarından birin
de memur iyi referans verebilecek 
bir gene emlıik sah.ibi bir zatın husu
si işleriyle meşgul olmak istiyor. 
(Bankacı) rumuzuna müracaııt. 

Dün Asliye İkinci ceza mah -
kemesinde yapılan duruşmaları 

sonunda Kudretullahın 25 lira 
ağır pa!"a cezasına çarptırılma -
sına ve dükkanının yedi gün 
müddetle kapanmasına karar ve
rilmiştir. 

Bir çlmantoca dik· 
kAnı OD beş 

gO.n kapatılacak 
Ankarada Soğukkuyuda çimen

in ticaretile uğraşan İsmail oğlu 
İbrahim Abacıoğlu <iO torba çi _ 
ment.cıda ihtikar yapmak suçile 
adliyeye verilmiş ve 15 gün tica
retbanesin.in seddile 7 gün müd _ 
detle 'hapsi.ne, 50 lira para ce -
zasına mahkum olunmu~tur. 

--<>--

Ziraat Vekaleti ıeyll 
meccani 

25 talebe ollatacall: 
Şelimiyedeki hayvan sağlık 

~ektebine Ziraat Vekaletince ley
li ve meccani olarak 25 talebe a.. 
lınacaktır. 

Orta mektep mezunu olmaları 
icap eden talipler vilayetlerde 
baytar müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. Tahsil müddeti 2 
yıldır. Kayıtlara başlanmıştır. 15 
Eylülde imtihan yapılacakt<r. 

AVRUPA HARBİNiN . ., . 
YENi , NE.SELELERi 

Ekmeğin randımanını dWjüreaı, 
eksik, bozuk, fena ekmek çıkar -
m.ağı itiyat edinen fırıncılar var. 
sa bunların fırın la:rının kapatıla.. 
rak k~ndilerinin daimi olarak ic.. 
r ayi san'attan menedilmeleri D a.. 
hiliye Vekaletince Belediyeye 
tebliğ olunmuştur . 

Yeni yollar 

Fatihte 28 bin liralık 
yeni yol yapılıyor 
Fatih mıntakasındaki K.imil. • 

paşa, Dolap, Aşıklar, Kıztaş<, Dül. 
ger, Şehit Kubilay, Halıcılar, O
caklı, Mutemet sokakları ile Kazlı 
çeşme yolunda şose ve parke kal. 

dırım insası Belediye Reisliği ta.. 
rafından.. kararlaştırılmıştır. Bu 

yollara 28 bi.n lira sarfolunacak.. 
tlf. İnşaata ay başında başlanıla
caktır. 

BEŞİKTAŞTA 

Beşiktaşta Spor caddesi ve Ha.. 
cı Emin efendi sokağının kaldı • 
cımlari!" Teşvikiye - Ihlamur 
caddesinin beton bordfui.i parke 
kaldırım inşaatı bugünlerde ya
pılacaktır. 

Yüksek muallim olarak 
yetiştirilecek gençler 

Yüksek Muallim Mektebine 
talebe alınmasına 1 eylôld.e baş
lanacaktır. Leyli ve meccani o -
lan bu mektı>he girmek için lise 

olgunluk imtihanını başarmış ol. 
mak lazımdır. Bu yıl felsefe, Türk 

dili, tarih, coğrafya, Fizik, kimya 
ve tabii ilimler şubesine talebe 
alınacaktır. 

Bir öküz için halcuadelerini 
öldürmüşler 

Tarsus (Hususi) - Gül·ek na -
biyesine bağlı Eminlik köyünden 
ve geçen seneden kalan bir öküz 
meselesinden Hüseyin Kaplan ve 

b iraderi, halazadeleri Ali Coş -
kunu taşla öldürmüşlerdir. S uç -

!ular yakalanmış ve haklarında 
tevkif müzekkeresi kesilerek ha
pishaneye konulmuştur. 

Y eni iki hususi mektep 
Kırıkkale ve kliçü.k Yozgadda 

birer hususi orta mektep açıl -
mıştır. Maarif Vekaleti bunlara 
metamatik, tarih, coğrafya, yur:t 

bilgisi muallimi ile Küçük Yoz.. 
gad mektebi için bir ingilizce, 
hlr fizik. kimya, bir resim elişi 
muallimi aramaktadır. 

Gelen naftalinler 
Son ;;unlerde şehrimize 50 ton 

naftalin gelmiştir . 

Öğrendiğimize göre, bu nafta. 
linlerin bir kısmı fabrikaların sa

nayJ ın0esseselerine diğer kısmı 
ise deri depolarına ve A nadolu
daki muhtelif depolara taksim 
edilece:.Ctir. 

921 İran - Rıu muahe
desinin aktindenberi t. 
randa hiç bir yabancı 
ask er bulunınamıstır. 

Ruzvelt ve Çörçil bir _ı~ı 
müstakbel sıılhun ve diill 
zammın dayanacağı aJlll_.,ıe 
leri beyanname ile n~~;1. 
diğer taraftan da harlıill .1'ted 
ması için ica!ıeden cıdıil ıJll 
lerle meşgul olmıya ~ ı1l 
!ardır. V.? Ruzvelt _ Çöril r 
katındaki gör~melerin al' . 
nı da müstakbel sulh~0 1 
bugünkü harp mesele3ı uf 
etmiş olmalıd.r. Çünku_~ 1d . 
harp kazanılmazsa, YaT'.'';i · 
h u beyanname ile ileri iiJ1 
prens.iplere dayamak Jll 

değildir. .. o ~ı 
Rusyanın harbe gir~ı if3 

ani olmuştur ki, 22 . ~~~ 
Alman laarTUzu geldıg·ı ·ıe 
Sovyetlerin Ingiltere il~ ~1 , 
nasebetleri gergin görilJlu.l 
A merika ise, bilhassa Rll5 :ıi' 
paktmdan sonra Sovyetl 

5 
caret münasebetlerini ge 
Binaenaleyh Rusya adetı 

ar·· 
man kampından çıkarak ~1 
iki senedenberi kamp 8'.11 
olan devletle harp vııZ'· 

°)-e 
düşmliştü. Böyle bir v~zl Al 
manları ümide diişürdU· sa 
lar, Rusya ile Anglo • Jıı 
devletle.-i arasında 1939 

nin başlamasına tekaddilJll 
l ·· asi sene er zarfındaki muo Jı 

rin de ıyi olmadığını hatırı; 
rak, Rus - Alman barbirıJ• ı 
!iz - Alman harbinden arr• 
rnıya çalıştılar. 'r 

Fakat böyle bir ümit, ço; 
R .. !< 5ev 

usya hakkında büyu 
8 

ifade eden ilk nutkiyle suJ 
tii. Anlaşıldı kıi İngilter"'.~ 1 
Almanyasının mağlübi!eıı~ 
min etmek için Bo4evil<. 
ile işbirliği yapmakta b~ , 
zıır görmemek t'edir. ingiJ.iı 
.itifakı, Çörçil tarafında"·ce 
nen nutkun tabii bir rıell 1 
!arak kabul e dildi. Bin:ıe~. 
Ingiltere ve Rusya, Alıll ı 
karşı müttehit bir cepb~ 
etıniıjlerdir. Fakat ~ 
cepheye iltihak etınedİJ~ 
tesanüt ancak platonil< 1>i[ı 
ifade edebilir. Ru-; • tııg• f 
fakl im<alandığı bir aY1 e 
halde hakikatte İngiltere "o<' 
ya Almanya ile ayrı aY'"1 

9
1 

mektedirler. İki devJet, 3~ b 
da bir ittifak imza ed~re ~e 
rimize yardım edeceil'z 

8 
manya mağlüp olrna~ı!· 
akdetmt)"!ceğiz, deınişl . i 
Almanyaya karşı her j]<JS or 
fından girişilen mücadele 
essir bir işbirliği değildif·e 

İşte bu noksanı teWJ!i e 
için olacaktır ki Ruzvell "0 
çil, Atlan tik ortasında . g ~' 
görüşmez, Moskovada bit el 
rans toplanmasını teklif 
!erdir. !iO 

Stalin, Anglo • Sa..1<soıı . ~ 
tarafından yapılan teıclif~~' 
etmiştir ve koıUerans 1'4~9 
da toplanacaktır. Moslı0 ııl 
feransının yalnız harp ııı;w 
si taksim ve tevzii ıııe p,~ 
iştigal etmeyip Rusya ılel>İı l 
Saksonlar arasında sı!O -çiO 
nüt kurulmasını teınio ;şı 
saha üzer inde araştın11~ jl 
pılacağı tahmin ediJebi?'·c1ı 
haların yeri de şüphesıı şıi 
şark ve bilhassa japOP <I U 
dir. B ir!O§ik Amerilı:afl10 ,.~ 
şark vaziyetile alikası fa~ 

ğütlü kıyısına indik. ~ülün> başı yu- •Kuşburnu> dediğimiz tohumları kızıl ı• d 20 il lan l'"ka dB 
karda, küçük kulalı:ları mütemadiyen renlderile bütün barımı örter... ran a sene 1 günlerde İngiliz • !lus nüfuz müca - e O a a sından stoS~~I 
oynıyarak, beni hiç sarsmadan ilerli - Recebin, düzgün cümlelerle anlatışı •• delesi de•.,;aut ede dursun İranlılar her Gariptir ki 1939 ağu ~ p0tı~' 
yor. Sola cioğru ucu yeşill iklere gö • gözlrrimde, tepeleri göke yükselen, üş. Yazan: ALİ K EMAL SUNMAN vesile ile memleketlerinin hürriyet ve dar Rusya, şarkta l

3 
rsf'f 

mülü bir yol var. Recep, . Rüzgar~ ın tü pembe güllerle örtülü <Kızıl harım• ı İran ile Rusya arasındaki 921 mua - isti.kl51irıi hiçbir şeye feda. etm.iye - gctrpte de Almanya . t9 rert' 
başını o tarafa çevirdi: canlandırdı. Ve göğsümdeki çarpıntı hedesinin Ruslara ic~~aa İran top - oek.lerini dostuna da düşmanına da an- tazyik edilirken. tngıııeıetle 

_ Ktzıl Harım• a gidelim! .. O yan- yerini yumuşak, zevkli bir heyecana raklarına geçmek hakkını verip verme. Jatmışlaı·dır. Amerikanın bu ·k· de" , 
lan da görmüş olursun!.. Hem de ora- bırakarak. yavaş yavaş duruyordu. diği bahsi bugünlerde yine tazelenmek- 921 mayı.sında İran topraklarında b.iç beti t lıd. 1939 fı 

Yava .. v_ ava .. bauwrı indik. Dutluk.la- .. d tu..j da at .koşturacak düzlükler vardır... edir. Hatırda kaldığına göre Ruslar bir İngiliz askeri kalmamıştı . Ruslar da nase eri norma ı. ~ • • , • un e 0 "·· Başladığımız yol gittikçe daralıyor, . b · • to d rol"''•• nn ilerisinde atlarımız bekliyor. Neş'em Onun dedilderıni tereddütsüz yap. Bütün c_:kkatirnle Recebin harek!l - 920 de l ztr aycan Cumhuriyeti diye aynı zamanda Enzeli'den cenuba git .. agus sun an sonra . ,AreP yüksek ağaçların gölgesine giriyorduk. · 'ft'v.., 11 
k:ırılın:ış, içhndek:l dolu dizgin koşa& tırn. Kendimi kslrağımın üstünde bu- tına bakıyor, onun gibi din1dik duru - BakO.da bır Sovyet teşekkülU vücude me.k suretile Iranı tamamile bır&kmlf müe tersine döndü: v .ı s• 

Acıklığtn tatlı sıcaklığına mukabil · · '{/p an:u kütülerek ~~tü. lwıca, 0 korkuya benz:iyen heyec.an, yorum. Fakat Recep, hayvanının sır • getirdikten sonra Iran üzerine yürü - oldular. Artık Iran ecnebi i~alinden man.va, sonra da ı·a..nll-IBı , ı·rl bu yeşil geçit üşütecek kadar serin. h k ~- >• 
Recep bunu hissetmiş gibi: beni T~e sardı. Recep, bacaklanmı tında o kadar etnioı o 1:-ada.r rahat otu- müşlerdL azer denizi sahilinde Enzeli- urtulmuştur. ı'l,e normal ve hatia ıe :iJl Yaprak kümelerinin gizlliiklerinden v 
_ Sen bana bakma, dedi. Haiamm hayvanın karnına doğru yapıştırarak ruyor ki, buna imrenmemek. kabil de- ye asker cıkaran Ruslar orada daha Şimdi bahsi tazelendiği 921 mua ... ·mi 11' ~· 

kötülüğü, çok: kıs.kandığı gelinine idi. sıkma.mı., ayaklarıının herhangi bir teh- ğil. ışıklı bülbül sesleri akıyor. Yaprak - evvel yerleşmiş bir İnglllı. kıl'asile heft:esi Rusya ile İı·an arasında dostluk kılacak illursa samı bet i :l 
ona Ç<)I< r tti. Ben de hiç bir zaman o- like ilnında serbest kalması için zatı.. Güneş ısındı. Ortalık çiçek kok.ula- !arın fısıltıları bile susmuş. Yumuşak karş<laşm••lardı. Lakin İngilizler o Z8- münasebatını tesis eden bir vesikadır. bet kurdukları halde 5P~· 
nun suçunu bağışlamadım . Ölene ka - mnıarın 't.CUnda durmasını anlatıyor- rHe dolu. O ince, tatlı rüzg5.r, sihirli nemli 1.opta.kta al nalları s-es vermiyor. man muakveınete lüzum görmemii - Harbin bn~lang.ıcın"da Rusya ile Al- r.iter devlet de Anglo # ~J 
dar ... Yoksa, başka.la.rına. sana ne kö- du. Sonra kehribar gibi sarı dlzgin ka- ellerini başımdan ayırmıyor. Alnım - Kalbimde 0 sarhoşluğa benziyen bü - lerdir. manya ar;ısında İngiltere aleyhine tes- la ra karşı vaziyet aldJ.] ı;ı!ts 
tülük yapabilir ki? .. Sizin yüzUnUıden yIJ]:anm, beni şaşırtan bir tarifle sol da.ki küçük saçlarla oynuyor, bol kollu yük zevk coşkunluğu var. Kendileri çekildikten sonra oraya riki mesaıden bahsedilirken İranın R k ı ~V 
ekmek yıyorlar.. . parmakları arasına avucuma taks im kırmızı bWU.ıU.mü vücudüme yapıştı _ Yol, hazan yanyana gidilemiyecek tamamile ha.kim olan Ruslara karsı coğrafi ve askeri mevkilnden bu iki yanın . usyaya. ar~9;39 ~~; 

- Ça~ıyorlar Recep!.. ederek yerleştiriyordu. Kendisi de hay- rıyor. kadar daralıyor. O zaman Recep öne İngilizler her türlü mukavemeti son _ devletin n~ sureUe istifade etmek iste- geçmesı üzerıne, rit' t1
1 

't 

- Baş.ca nerede çalışsalar, bu nılıa- vanına sıçradı. Elindeki Iı:amçile, <rüz- _ Kızıl Harım> ne demek Recep, geçiyor. Bazan hayvanlarımız atbaşı raya b!rakıyorlardı. O kanşık zaman - diklri düşünüyordu. llusya ile Almanya 1paktı!le b:ışlıyan Ad~up3 .i~;. tı, bu bolluğu bulabilir mi? gör> ın Jvlçasma okşar gibi dok.UDdu. Güldü. Dudaklarını geren bu gülüş, gidiyor. larda Ira...'l.da Rus nüfuzunun tekrar arasında harbe girişildikten sonra ise enrru.ş \"e Rusya v~ ~ı; 
Sözü birdenbire değ~1.irdi: İkisi birden yürüdüler. Bir minare te- muntaz.am dişlerini açıkta bıraknuştı. Üstümdeki kostüm nekdar rahat. yerleşiği ve buna mukabil İngilizle - İranı.n mevkii, daha b~ka şekildeki d e ~glo • Saksonla.t1' 
_ Yıldız gelene kadar. iyi bir bi _ pesinde gibiyim. cSülün> ün her adı _ Aydınlık bir ağzı var. Sesi onun için Kendimi rüzgarla uçan bir tUy kadar gr:ru~:ü~hayı rakiplerine bıraktıkları lanihtidmı.aller altında düşünülıneğe bae: _ kurm. uşttır_. . . ı "...., 9tt 1 ııici olmal ısın ki, bizimle alay etm~in.. mile muvazenem bozuluyor. Bacak _ berrak. hafif hissediyorum. İ "". t1 
- Bir ayd:ı birinci olabilir miyim? lanm hayyanın karnına yapışık, sol e- - • Kızıl Harım!> dedi.Harım çit - Buras l bir orman galıba Recep? Zahirde böyle olmuş, fakat sonradan Halbuki Avrupalı büyük devletler a- ki ay gıb1 kısa bit djğİ t' 
- Eğer dediklerimi dinlersen... • Um bütün kuvv• tile dizginleri sıkıyor. demektir. Amma, Cttin cok y(lkseği... görülmüştür ki İngilizlerin o zaman İ- rasındaki kav~"1a İran tamamile bita- de kimsenin heklertı.~ ·· 1-'

9 .. ~ 
Elbet

' G .. eceks· a. - Bunlar hep sizin ... Bu yoltm iki ranı tamamlle Ruslara bırakır gibi f k 1 k · · .. · l · f t hLlrıJ cJıl· - ... Bütün vü .. udümle gerilmiş, katılaşmış or · ın y . . . yanının ardları si~in meyva bahçele ... ra a ara yırtnı senedcnberi giriştiği yası ın.~ışa ın eza 1a.f .r 
liecep, , Sülün• e yaklaşarak, zah. bir haldeyim. Göğsümde, kalblm bü· - Pelı: güzel, fakat niçin kızıl?. davranmaları şu ınaksa!la olmui: llus- dhill ıslıı.hat yolunda sulh içinde Her. dayız: Anglo. SaksOP r!<!' 

ma kayl.$l:ırını kısaltU. Sonra karşı ta- yük bir heyecanla ""arpıyor. yanakla _ Merakım .Recebin hoşuna gidiyor _ riniz. . . ~ardan kurtulmak için Iranhlar er geç ]emek azminde olduğunu anlatmakta- dd ttikl 1ş iJc}e (1 ' Ingilizlere müracaat ederler, bu su . d G u · a e eri Bo ev, .r,J3. ı 
rafa gecerek, eğerin kenarını tuttu: rımda zonklıyan bir ateş var. Kendimi dıı. Dudaklarında o gülüşle: ır. ecen mumı Harpte bitaraf ka - kl d S"PJ"". t> 

a L :ole _ kte .. . .. l•""·le 
0
. r .. _ retle İngilızler de İranda yeniden iyice labilmesi için İran çok uğraşm1.1, mu- şevi er de can u~ vıı" 

L. ............ ~ını;U...l!ll.dl!@.l~b...!',i!llı'!lll.l'l!..JU:...:....l.....l:.t!:i~ı..ı:!!!r;..ıi~~!!ı.&ii,!'i!.ı(.QI.!ll!b.~~ı.._--':::;;.~"~ili.uJı;.ii..Jlı;,1;!1..Üü.ii..&!il!!-~g.Q~i.o,J.,Js:~ğ_J{ıı,~~~Iı!ı~iı!İ~~~~;;_~l .... ~·- iı:j.,~1aurlu~ıı~e~rdı~t1ir~l~r;::,:_::::::::_:::::.J..~~atlk~o~ıa~b~-~~· ~li.~· __jJ3~~~~eı:~ .. ~~- ~~~te~~ dık1arı Anglo - sa~:~rı 



- Moskovada toplanacak 
üçler konferansına, Ci
nin de İftİrak etmesi 
muhtemel ıı:örülüyor -
japon ıı:azeteleri Uzak
fatkta daha •İddetle ha-

Cllu yazının metinleri Anadolu rekete ıı:ec;ilmesini isti • 
tıııı. '°'iansı billte.nlerinden alınmı,ıtırı vorlar. 

'Sı,q cd.,n: Muammer Alııtur ============= lıı tlınden gelen haberler, Al- Çan Kay Şek'in Moskovaya 
~t~ ıııe~afili İngiltere ile Sov. gideceği şeklindeki haberler hak. 
• tın Iran l(ükumeti nezd!ın.. kında miitalealar yürüten japon 
)i~aptıkları yeni te~bbüsü .taz.: mehafili bu haber doğru ise bun.. 
''~~rn rnahiyetınd!! te!ikl<ı dan Çan Kay Şek~ın Sovyet Rus-

·\irııa · .. ya ile İngiltere VI! Amerika ara.. 
~ n meha!ili şurasını mu • sındaki mesai bfrliğinden istifade 

e eLrnek istiyorlar ki, Al • ederek ıtusyanın daha müessir 
'tııı. a ıçin İranın kendi bitaraf. ibir yardımda bulunmasını temin 1 

v~ hükümranlığını idame için ne;rmıdane bir müracaatta 1
1\den şüphe etmek için hiç bulunmak arzusunda olduğunun 

Aı~bep yoktur. .aı.\ şılacağını beyıfn etmektedir. 
lı..~~ rnehafili, İrand.a mü •. AMERİKA İRLANDADAN 
:ı'~ın Almanların •bir teh • üs İSTEMİŞ 
~~iki! ettiklerine dair olan Nevy.ırk Herald Tribune ga -

hl ıddiası hakkında, İranın zetesinin yazdığına göre Hari • 
Usustakl yarı resmi beya • ciye Nazırı muavini Welles, dün 

~1 lı.ltırlatmaktadır. İrlanda Elçisi Brennan ile görüş.. 
t'lll·ltıan Hariciye Nezareti de müştür. 
.~rı bildirmektedir: Bu gazetenin Vaşington muha.. 
. h vyetler Birliğine karşı har. birine nazaran, Amerika donan-
~ •şlanıasındanberi İrana ye. ması için İrlandadan istenilen 
ı ~o! olan Türkye yolile yal- üsler meselesi görüşülmüştür. 

l!,,._cı kadın ve 4 erkek Alman ö · AZARA Bİ 
!~Lir. A·~ı· mu""ddet zarf:nda Ç RÇlL p R 

'" NUTUK SÖYLİYECEK de dipİomatik kurye olarak 
/~~ katetmişlerdir.> 
'\J~ GAZETELERİNİN 

~ NEŞRİYATI . 
~n bütün japon gazetelerı, 
kıt'alaı~nın Birmanya ve 
•n hudutlarında tahşit ediL 

/•. Simkiang, Kansu ve Ning. 
1 e oava uslerinin tesisi hak

•. haberler neşrederek İngil.-
"ltı laPonyaya karşı hasmane 
~hareketinde ısrar etliği tak
~· l'ckyo hükumetinin son 
~ e Ş!ddel!; bir tarzda muka. 
""~1ınek:en çekinmiyeceğini 
~o'l ettirmektedir. 
!., SJ<ov A KONFERANSI 

ndtadaki uiplomasi nrchafi. 
~loskovada İngiltere, Ame. 
~; Sovyet Rusva arasında 

n ·••ek üçüzlü konferansa 
~e iş.irak etmesi imkanı • 
tt~/cut olduğu kabul edil ~ 
'~ ır. Uzakşark meselesine 

~ "dildiği takdirde Çinliler 

01 •relere iştirak etmiye da.. 
~!ardır. 

~, ... - -
••<tın tevzıah 

ı \ lor- Cl ıncı Sahifeden Devam) 
it h orJere te\.-zi o1unacakhr. Bu 

'hı.."" tofor karnede yazılı gün. 
tllt akını ınuntazaman t.emın e
t ı,;. Otoınobil ba,ına günde ne 
~~ın verileceği henüz te;bit 

t Ytr·Ur. Bugün bu hususta bir 
~l 11

ece.kur. Bunun için istan
ıe,~"'•kıe olan taksi ve otobüs 
,. ıt ediln1ektedir. Şehrin gün

h.. ~~n istihkakı buna göre tak
.'l•. <aktır 

'<) • 

l.t l 'I'EV7.İATI ARTTffilLDl 
~ 1 ~durluğu ayda lstanbul için 
l O lou petrolti.n ıkl rni.slıne 
~ 1.nı. itararştırmı:>tır. Bugün-

kaUara bu şekılde bol tevzi. ' ~~ ' ---ca-

V~et - Polonya 
'tı (1 ine! Salılredea Devam) 

. ~1~i arasında bır Sovyet • 
'1 l1 paktı imza edilmiştir. 
·~ •ltı t.ümenden mürekkep 
• >annedilen Polonya or • -(' f ~ 1.ı~ •eneral Anders Başku • 

lq~~ 
f ~ 0tobaı blletçııı 
~ ~~ cı ı.ı,,ı Suflldan Denmı 

~r,/a Yolcunun üzerine !:ıü. 
I..:~~ ~ ış ve karnından tehlikeli 
~~- \r •talayıp barsaklarını deş 

'it ~<tll]ı Cerrahpaşa hasta • 
ı h·ldırılını.ş suçlu ve eli 

İngiliz Başv-ekili Çörçil, önü • 
müzdek.i pazar günü saat 20 de 
(Grinviç saati) İngiliz milletine 
hitaben bir nutuk söyliyecektir. 

Çörçil dün öğle yemeğini Kral 
ile birlikle yemiş ve Krala Ruz
veltin ;,;, mektubunu vermiştir. 
AMERİKAN YARDIMI VLADİ. 
YOSTOKTAN GEÇİRİLİRSE ... 

japon gazeteleri, Sovyetlere 
yapılacak Amerikan yardımının 
Vliidiyo3toktan ba~ka bir yoldan 
yapılamıyacağını yazıyorlar ve 
diyorlar ki: 

•japonya Büyük Okyanu.-;la ve 
japon denizinde sulhu muhafaza 
ve idame etmek tasavvurunda
dır. Fakat Vliidiyos'.ok yolite Sov. 
yet Rus;;aya harp malzemesi gön.. 
derilmes;ne karşı japonya lakayt 
kalamaz. japonya vaziyeti ciddi 
bir endişe ile takip etmketedır.• 

Amerikan gazeteleri de hu id. 
diaya karşı, Vladiyostok'a gide -
cek Amerikan gemilerinin japon 
sulrından geçmiyeceği şeklinde 
cevap vermektedirler. 

Mareşal Budyeni 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

muvaffa.'< olduğu zanned.ılmek -
tedir. 

Budiyeni ordusu çekilirken, 
Sovyet rlümdarları Almanlarla 
çetin muharebeler yapmaktadır. 
lar. Burliyeni ordusunun şimdi 
emniyette bulunduğuna bir de. 
Hl, Almanların bugüne kadar an. 
cak 60,000 Rus esiri aldıklarını 
söylemeleridir E§.cr Budiyeni or
dusu ihata edilmış olsaydı. Al • 
manların yüz binlerce esirden 
bahsetmeleri lazım gelecekli. 

Sovyet Tebliği 
( 1 inci SahJ!eden Devnrn) 

yaresi düşürülmüştür. 12 Sovyet 
tayyaresi kayıptır. 

İki düsman nakliye gemisi ba
tırılmıştır. Diğer ikisi de alevler 
içinde bırakılmıştır. 

Bıbbıklar Cemiyeti 
İzmitteki bir gazeleci.nin haber 

verdiğine göre İzmitin 87 maruf kılı
bığı birleşerek bir cemiyet kurmuş.. 
!ardır. Bunlar vaillelerinln kadına 
hürmet olduğunu söy1emektedırler. 
Cemiyete girmek istiyenler imtihana 
-~ut~lmakta imişler! .. _. ____ _ 

ZAYİ - Cide Askerlik Şubesinden 
almış olduğum terhis tezkeremi zayi 
ettirrı. Yeni.sini alacağımdan eskişinin 
hükmü olmadığı ll4n olunur. 

314 Doğumlu A.yvansaray Hi.sarOnü 
sokak No. 5 Abduloh ojilu EŞREF t~ yakalanmıstır. 

()t t N f. M •• d.. ı·· .. .. d \1.~a a ıa u ur ugun en: 
. . t "' 

~~ lt~fn.~tkezinde yapılacak olan ta hslsah dahilin_de 39956 lira 4-8 _ kurllş 
~lt 1 

Cezaevi inşaatı 16-8-941 tarlhinden itıbaren 20 gün müddetle 
~ l.a.tf usuliyle eksiltmeye çıka rılmışhr. 

~ s._9-941 Cuma günü saat 15 de Tokat Nafia Dairesinde yapıla· 

''" "'ıı.,,~t tem1na1ı olan 2998 lira 74 kuruşa ait makbuzla blrlikle kanu-
hlı: il Icııp eden veşaikia kapalı ve mühürlu zarf derunun~a ihale ~ 

t..ıl.,, 13
•1 evvell~e kadar teldi! mtktupları makbuz mukabilinde komıs

U.ı, .. "<lllecektir. Inşaala. ait keşi! ve projeyi görmek lstlyenlcruı Tokat 
, ~ rnüral':aatleri ili.il olunu.r.. c7295> 

'~tıb --------
·-~ lll Bölge San'at Ok.ulu Müdürlüğünden: 
~~l lll 1 '7.unlorı ne lisede sınıflarından tasdikname ite ayrılanlo.r ara. 
~ tıektrik Şubesine mü.sab..ıka Ue parası?. yatılı talebe alınacaktır. 

daha fazla malümat almak lçin okula müracaat etmeleri il5.n_olunur. 
~. 2/lX/1941 de son verilecektir. (7165) 

~ \ıı. Satıhk Otobüs Hissesi 
·~ llaJıınet 5 inci Sulh Hukuk Hikimliğiodea : 

~' ııııne mahkememizce elkon muş olan Tuğlacı Hüseyin Özerin 
ıı} ııı~t~s_arrıf olduğu bildi r_ilen Kırklareli 39 plaka ve 
(~ liiı No: 45 beygir kuvvetırıde ve 1938 modelı Ford marka 
1 lr eJı ıle İstanbul arasmda yıolcu taşıyan bir adet otobüsde. 
~~nin izalei şuyuu zımnında ve aç.k arttırma suretile Be -
~(j dairesinde 27/8/941 Çarşamba günü saat H de satıla. 0
1unllr, (1141/66 Tereke}. 

Sortavala'da 1 İtalyanlara 
Finçenberigit· göre Kiyef 
tikçedaralıyor düşmek üzüre 

Helsinki 20 (A.A.) - D. N. B: 
Resmi tebliğ: Sortavala'nın cenu. 
bu garhisinde vücude getirilen 
çember Finl,andiya kıt'aları tara. 
fından daha..fazla daraltıJ.rn:ştır. 
Düşman anudane mukavemet et. 
mektedir. Finlandiya topçusu 
düşmanın tahliyeye çall§tığı mev
zilerini fasılasız olarak ateş altı. 
na alma.ktadı.r. Külliyetli miktar. 
da ganaim elde edilnıiştir. Bun • 
!ar meyanında her türlü harp 
malzemesini muhtevi kamyonlar, 
zırhlı otomobiller traktörler, at -
!ar, toplar ve otomatik silahlar 
bulunmaktadır. 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış 

(l inci Sahifeden Devam) 
Odesa şehrine ve Dinyeper'in aşa

ğı kısmında Sovyet kuvvetlerinin h~la 
bulundukları bir kaç küçük köprü ba
şına hücumlar yapılmaktadır. 

Uman muharebesinin sonunda ve
rilen rakamlar haricinde 60,000 esir 
ahnmış, 84 tank, 530 top ve mühim 
harp malzemesi iftinam edilmiştir. 

Nikolayet harp limanında 35,000 to
nll$toluk bir sa!fıharp gemisi, 10,000 
tonilatoluk bir kruvazör, 4 torpido 
muhribi, 2 denizaltı Almanların eline 
geçmiştir. Bir topçeker batırılmış, di
ğer bir topçeker hasara ugratılınıştır. 

Alman tayyareleri Odesa 1imanın
daki gemilere hilcumlarına devam et
mektedirler. Burada 9 büyük nakLye 
gemjsi ve aralarında birinci sınıJ IJir 
kruvazör de olduğu halde 3 harp ge. 
misi kullanılmıyacak bir hale getiril
miştir. 

Kiye! ve Korosten bölkesinde Rus
lara ağır zayiat verdirilmiştir. Bura
da 8 Ağustostan beri 17, ~SQ. esir alın
mış, 142 tank, 123 top, bir zırhlı tren 
ve büyük miktarda harp mnlzeınesi 
i.~tinam edilıniştir. 
SOVYET KAYNAKLARINA 
GÖRE 

Sovyet kaynaklarına göre, bütiln 
cephe boyunca muharebeler devam et
ıncktedlr. Cenubi Ukrayna vaziyeti 
hakkında Röyterin l\.Io~kova muhabi
ri şöyle diyor; 

cNikolayet ve Krivoirofıın Sovyet. 
lcr tarafından ziyaı n1uhijk.kak ki mü. 
him biı· hildisedir. 
Başhca hububat, ticaret liınanı o- I 

lan Nıkolayette mühim Qeniz tezg h
ları vardır. Fakat c:Atmanlara hiç bir 1 
şey bırakmamak • siyaseti mucibince 
tezg.1h1ar Sovyetler tarafından tahrıp 
edilmiştir. Mutat olarak N!kolaye!te 
depo edilen hububat stoklarının da 
ayni siyaset mucibince imha edildiji
ni tahmin edebiliriz.> 

Stokholmden ve Lodradan gelen ha
berler, Mareşal Burly ""nl'nin, ordusu
nun en büyük kuımını Dlniyepcrin 
karşı sahiline geçirınlyc muva[fak ol. 
duğunu bildinnekter~ir. 

Nehir, alel5cele kesilıniş ağaç kü
ttiklerl ve bo~ benzin tenekelerinden 
yapılm~ sallarla ve nihayet köprü. 
Ierle geçilmiştir. 
Eğer muharebe seli, Mareşal Budi

yeni"nin aieyhine dönmek temayülü
nü gösterirse, Marewal, Zaparojcdeki 
muazzam bcndlerl, son bir tedbir ola
rak kullanabilecektir. Bu bendlerin 
tahribi Zaparojc<lcn Kiyc!c kadar biı.· 

tün yukarı Dln1yeper"in kullanılmaz 
ve girdap dolu bir nehir haline geti
rebilir. 

Bu suretle Diniyepcr, Petrovsk sa
nayi mıntakac;ının harap olacağı ~üp
hesizdir. 

Harp Vaziyeti 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

tizar edilebilir. 
Bugünlerde muharebe şark 

cephesinin şimal kısmında şid • 
detlenmiştir. Sonbaharın hasıl e. 
deceği kötü ahval dolayısile, Al -
manlar biran evvel Leningrad se.. 
ferini bitirmcğe gayret ediyorlar. 
Gelen haberlere göre Pepyus gö. 
lü ile İlmen gölü arasında taarruz 
eden Alınan kolu şimale doğru ve 
İlı.ıen gölü ile SeHger gölü arasın. 
dan taarru;r. eden Alman kolu da 
şimali şarkiye doğru ilerlemekte· 
dir. Bu taarruzların birincisi Lc
ningrada diğeri Moskova • Le • 
ningrad dcmiryoluna tevcih edil
miştir. Bundan başka Finlandiya 
cephesinde Alnıan ... Fin taarruz
ları fazlalaşmı~tır. Sovyetlerin a. 
sıl hangi hatlarda tutu~acakla·!· 
111 kestirmek kahil değildir. Yal • 
nız göller hizasından geçen mev. 
zilerden çekilmişlerse herhalde 
bu çekiliş isabetli olmamıştır. 

Hulasa, Almanlar Lcningrad 
ve Moskova istikametlerinde siir. 
atlc ilerlemek ve hu mevkileri 
biran evvel işgal etmek istiyor -
tar Moskov;ı istikametinde de bir 
taa~ruzun başlaması beklenebilir. 
Bu suretle muharebe Şimal De _ 
niz mmlakalarına intikal etn1iş 

oluyor, Şinıal deniz bölgeleri kat'i 
netice yeridir. Sovyetlcr daha 
şarka çekilmek için artık acelo c. 
demezler, zaman kazannıak irin 
daha iyi mukavemet ct..,..,leri ıa . 
2.lllldır, 

Roma 20 (A.A.) - Oli; 
jiornale D'italia başmakalesin

de şöyl• yazıyor: 
Garbi Ukraynanın Almanların 

eline düşmesinden sonra Kiye • 
fin mukavemete devamı imkan.. 
sızdır. Ve şehir sukutun arife • 
sindedir. 

Budyeni ordu
ları tam 

hezimet halinde 
Budajeşle 20 (A.A.) - Buda -

peşte Ertesitce gazetesi yazıyor: 
Dün akşam Budaepşteye gelen 

haberlere göre Ukraynanın cenu • 
bunda budyenni orduları tam bir 
hezimet halindedirler. Bu kıs>m • 
da Sovyet lot'alarının muntazam 
bir mukavemet gösterdikleri id • 
dia edilemez. Muhasarada bulu -
nan kıt'alar, münferit hareketler
le etraflarında gittikçe daralan 
çemberi yarmağa uğraşmakta ise. 
ler de bu münferit teşebbüsler a.. 
rasında hiç.bir rabıta yoktur. 

Ayni haberlere göre, muhasara 
altında bulunan kıt'aların zabit • 
!eri, esaretten kurtulmak iç;n si
vil elbise tedarik etmeğe uğraş • 
maktadırlar. 

Almanların eline 
geçen vesika 

(1 ine! Sahifeden Devam) 
Alman :.Oıt'alarının eline geçmiş 
olan gizli bir emri yevmisinde 
şöyle denilmektedir: 

118 inri, 11 inci, 108 inci ve 
90 nıncı fırkalar kumandanlık -
!arına: 

Bazı unsurlar tarafından kıt'a.. 

!arda maneviyat düşüklüğünden 
bahsedilmekte olduğuna ve fırka 
kumandanlariJe alay kumandan. 
!arının kumanda ettikleri teşek • 
küllerd~ bir nizam tesis edeme
miş bulunmalarına ve kütle ha • 
tinde ric"atin devam etmekte ol. 
masına bınaen şu emri veriyorum: 

1 - Ric'ata nihayet verm"k ve 
ieşekküllerde nizamı tesis et • 
mek ıçin h<>r şey seferber hale 
konacak!ır. 

2 - Naniğe sebeh>ye verenler 
ve mendi hizmetlerini bozanlar 
derhal kıırşuna dizilecektir. 

3 - Bütün hafif ve ağ.r mitral. 
yözler derhal ateş hattına sevke. 
dilecek ve emniyet 1Jtında bulu -
nan mahallerdeki tank dafi top • 
!arı ile teeşkküler ehemmiyetli 
ve tehlikeli görülecek yerlere gön 
derilecektir. 

Muharebe haları gerisinde ağır 
mitralyözler yerleşirilmeli ve mev 
zilerini terkedecek olanlar kur -
şundan geçirilmelidir. 

4 _ Müdafaa hattının derinliği 
müteaddit merhalelere ayr;lmalı 
ve bir karış toprak mücadelesiz 
terk edilmemelidir. 

5 - Siyasi kumandan ve k.o • 
miserler, kumanda ettikten !eşek 
küllerde intizamı 14 saat zarfın.. 
da iade ve tesis etmelidirler. 
Kumrn~a ettikleri teeşkküller 

içinde l "" ük miktara intizamsız. 
lık unsudları görülecek olan si -
yasi kumandan ve komiserlerin 

· cümlesi harp divanına sevkedil • 
melidirler. 

Rütbe işaretlerini çıltannış olan 
bütün siyasi kumandan ve komi • 
serler saat 17 ye kaadr bu işaret. 
terini yeniden takacaklardır. Ak
si takdirde hu kumandanlar bi • 
rer hain gibi kurşuna dizilecek • 
tir . 

Bu emriycvmi, 41 inci kolordu. 
su kumandanı luğgeenral Koso -
butzkij'in imzasını taşımaktadır. 

Aslına !l"utabıktır cümlesinin 
altında da lıircnci teşekkül şefi 
kumandan SteCanov'un imzası 
bulunmaktadır. 

~~~ 

MEVLOT 
Sevgili babam:z emekli piyade 

binbaşısı Mustafa Sıtkının ru • 
hu için kırk mevludu kıraet oluna
cağından akraba ve ahibbamızla 
ihvanı dinden ar:ııu eyliyenlerin 
bugün öğle nam.azını mütealop 
Nuruosmaniye caddesinde 50 - 56 
sayılı evimize teşrifleri rica olu-
nur. 

Oğulları: 
İkdam ve Son Telgraf 
gazeteleri makine şefi 

Zihni 

• 

Yüzbaşı 
Mithat 

1 

DÜNYANIN 
YENİDEN 
nizam/anması 

(Başmakaleden Devam) 
Almany~nın ikinci hesap yanlış -
lığı Sovyet Ru,yaya saldırması 

ile vukua geldi. Alman genelkur. 
mayı, karşısında bu derece yük -
sek bir Sovyet mukavemeti ve 
harp makinesi bulacağını herhaL 
de tahmin etmiyordu. Hesabı 

şuydu: 
A - En kısa zamanda Rus or • 

dusunu vurmak, bu ordu.. 
nun tehdidinden kurtul -
mak kıt'a üzerinde rakip. 

' siz ve korkusuz kalmak, 
B _ Amerika ve İngiltere kar. 

şısında azami Ey!Ul başın
da Avrupayı ve Rusyayı 
yeniden tanzinı etmiş ve 
tehdit kudretini en az iki 
misline çıkartmış olarak 
çıkmak ve sulh taarruzu 
yapmak, 

C - Harbe devam etmek tak.. 
dirinde Sovyet Rusyanın 
maden ve hayat maddesi 
kaynaklarına, A vrupanın 
sanayi kudretlerinin ta • 
manıına sahip bulıın.ınak 

ve Sovyet bütünlüğü için. 
de yaşayan muhtelif ırk
ları yeni teşkilatlara bağ., 
lıyarıtk kendisine mütte • 
fik yapmak ve insan yı • 
ğınlarından istifade et -
mek, 

D - Rusyada kazanılacak yıl • 
dırım ıaferi ile Japonya • 
nın cesaretini arttırmak, 

harbe girmesini temin et. 
mek. 

Fakat, Sovyet mukavemeti, ağır 
Alman ıayiatı bu tasavvur ve he
sabı da altüst etmiş, Amerikanın 
müdahale cesaretini arttırmış ve 
demokrasi cephesinin nihai ka • 
rarını sağlamlaştırmış ve tesri et. 
miştir. Alman ordusunun ilerleyiş 
ve muvaffakiyct şekli ne olursa 
olsun, harbin bu cephede bu nıev. 
sim içinde kat'i neticesine vardı
rılamıyacağı artık iyiden iyiye 
anlaşılmıştır. Gelecek yaza kadar 
Rus cephesinde devam edecek 
harbin doğurabileceği ihtilatlar, 
İngiltere ve Amerikanın gerek 
Sovyet cephesini takviyesi ve ge.. 
rek diğer şekillerdeki tazyiki her. 
halde Almanyayı az müşkül ol. 
mıyan bir duruma sevkedecektir. 
Almanya, •imdi bilhassa Çörçil -
Rıızvelt mülakatı ''e onu takip e.. 
den faaliyet silsilesi karşısında 

Rus ceııhcsinde kat'i neticeyi her 
ne paha'lna olursa olsun kıştan 
önce almak vaziyetini takdir et. 
miş olarak dövü~mek ihtiyacında 
kalmıştır ve harbin gelecek sene. 
ye intikalinde besleyici ve iilaıne 
ettirici ümidi Beyaz Rusya ve Uk
rayna sahasındaki zengin toprak 
ve maden servetine kavuşmuş bu. 
lunmuş ohnasıdır. 

Ukraynadaki toprak derhal zer. 
iyata başlanmak şekli ve ilk mab. 
sulün kaldmlması muvaffakiye
ti takdirinde Almanyaya ve Av. 
rupa kıt'asına gelecek yıl için 
faydalı olabilir ve yine hu bölge. 
deki madenler ayni şekilde Al • 
manya ve Avrupanuı köınürden 

başlıyarak demir, bakır, ve kroma 
kadar bir çok maden ihtiyaçları
nı önliyebilir. Fakat, Almanya 

. kıştan önce bir petrol kuyusuna 
kavusanıazsa herhalde bütün ü -
mit ~e arzularının tek istinat 
kudreti olan nesneye kavuşan11. 
ınış olur ki bunun husule geti • 
receği vahamet derecesi de Al -
manyanın elindeki petrol, benzin 

S - SON Ti'',.. ... c; 1!141 

2000 Tonluk Keson 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Kalabalığın arasında kimler 
y<>k ki .. işte kaptan köprüsünün 
altındaki kamarada sayın Nafıa 
Vekili General Ali Fuat Cebesoy, 
yanında Yap,, Yollar Umum Mü. 
dürü. Vilayet Nafıa Müdürü Bed. 
ri, diğer bazı müdürler, mühen -
disler onları dinliyor... Dış.arıda 
ön grupda Denizyolları Umum 
Müdür Muavini, Şirketi Hayriye 
İşletme Müdürü İshak, Ötede 
Tramvay Elektrik U. Müdürü 
Mustafa Hulki E~n, Belediyi! 
Fen Hey'eti Mü.dürü Nuri, daha 
ilerideki inasada Örfi idare erk3.. 
nıharbiye reisi Muhterem albay 
Remzi, Köşede mühl"ltdis okulu 
son sınıf talebeleri, aşağı salon.: 
!arda birçok müteahhid, mühen -
dis, denizciler ... 

Bahis umumiyetle hep bu şa • 
yanı hayret, yeni huluşda .. kala.: 
balık bir grupta bir müteahhid 
soruyor; - •Acaba Keson tam 
yerine oturacak mı? ..• 

Diğeri gülüyor; - ~Kim bilir 
şimdi B. Halit ne heyecandadı.r!. 
Öyle ya aylar süren emek, binler
ce lira bir anda mahvolabilir!.. .• 

- .Evet yanlış bir hareket mu. 
azzam beton sütunu inhiraf etti. 
rehilir ... 

Genç bir kadın atılıyor: - •İn.. 
giliz mühendisler bu keşfe gül -
müşler, hiç denizin üstünde iske. 
le yapılır mı demişler doğru mu?• 

- <Evet fakat diğer bazı yeni 
Marmara iskelelerinde ayni keş. 
fin tatbiki aldandıklarını göster. 
di. Hakikatte bu usulün esası ba
sit fakat iş cesarete bağlı!.. Ba. 
kın anlatayım size: Şimdi görece. 
ğimiz Keson dipsiz bir sandığın 

hususi bir tarzda denize indiri • 
!erek beton ile doldurulmasından 
ibarettir. Kesonun ağırlğı iki bin 
te>ndur. Yüz altmıı; kazığa istinat 
ettirilmiştir. Mesnetlere beş yüz 
lağım k.onulu,r. Bunlardaki trotil 
infilak maddesi bir elektrik cere
yanı devresine bağlanmak sure • 
till'! infilak ettirilir. Keson denı • 
zin dibine çökerek evelce temiz. 
lenmiş olan yerine oturur!• 

İZMIR FUARI 
(1 inci Sahifeden Devun) 

dererek Fuarın açılışında bulunaını

yacaklarını. takat .sonra şehri ve Fua
rı ziyaret edecekl('riı.i bildinn1'ler~ir. 

Romanya Biiyük Eh;İ.lii He l\1ısırın Is
tanbuI Başkonsolosu arılış merasimin
de bulunmak Uzere şehrimize gelmiş ... 
lerdır. 

Bu yıl bilhassa Fuarın gece man ... 
zarası muhteşemdir, Renk ve ışık te
sanüdü çok güzeldir, Karde:ı İran 

devleti Lozan kapısının sağ clhetınde 
modern bir pavyon inşa ctlirnıiştir. 

İngiliz ve Alnlan pavyonları da naza
rı dikkati celbetn1ekted.ır. 

Hazırlıkların sona ermesi dolayısile 
dün akşamdan itibaren Külti.ır Parka 
ziyaretçilerin girme.:.! yasak. edilm~ 
tir. 

Fuarın açılmasile beraber tertip e
dilmı:j olan gilr('Ş müsabakalarına. da 
başlanacak ve iki gün devam edecek.
tir 

İzmir şimdiden mahşert bir kalaba
lık arzetmekte, yurdun her tarafından 
gelen on binlerce halkın arasında coş._ 
kun bir bayram eünü geçirmektedir. 

ve mazot stokuna göre az veya 
pek çok olabilir. 

Herhalde bunun içio olacaktır 

ki Almanya şimdi Dinyepcrin i"
risine doğru ilerlemete çalışıyor. 
Fakat, hu anda ve yeniden düıı • 
yayı demokratik prensiplere gö • 
re nizamlama yolunda tam kara
rını vermiş bir Amerika da ayrı.. 
u karşısına yepyeni bir durum 
ve hüviyetle çıkmış bulunuyor. 

ETEM iZZET BENl<:E 

Vapurumuz Marmaraya çıkar· 
ken yukarıda bu muhavereler ha. 
raretlenmişli. Aşağıdaki salon • 
larda poker, briç partileri başla • 
mış, tavlalar açılmıştı. Garsonlar 
kahvaltı dağıtıyorlardı. Bir aralık 
cazband da başladı. Saksafonııo 
kıvrak nağmeleri bahisleri ya -
rıda bıraktırarak bir anda genç • 
leıi yukan çekti, aldı ve çiftler 
Marmaranın mavi suları arasında 
düğün evi gibi şenlenen vapurun 
güvertesinde dönmeğe başlad .!ar 

Deniz çok sakindi. Ufuk önü -
müzde göz alabildiğine urı:anıyıor, 
sabahın ılık ruzgarile üzerimiz • 
den uçuş.:ın beyaz bulutlar, sağdı 
uzak sahilleri örten arazi arasın.. 
da açıklara kayıp gidıyorlardı ve 
güneş, feyizli hayat veren, neş'e 
arttıran ııcak bir güneş, denizde 
ıı;ık oyunlarile yıkanıyordu. 

•Tırhan. iri cüssesine rağmen 
nazlı, yavaş ilerliyordu. Onun bu 
halinden utanmış, k.zm1ş gibi dal 
galar yaramaz çocukların asabi • 
yetile birbirini omuzlıyarak va • 
purla yarış ediyorlardı. Geçirdiği 
kazadan scnra sür'ati çok azalın!§ 
olan Denizbank yadigarı haki , 
katen bir yadigar olduğunu isbat 
etti. 4 saatlik yola tam 6• saatte 
varabildik. Neş'e kahkaha, dans, 
konuşma aras nda Bandırma kör. 
fezine geldiğimiz zaman saat iki 
buçuk olmuştu!.. 
Bandırmada bizi ilk karşılayan 

sırttaki meşhur değirmenler oldu. 
Kasabaya en hakim tepeye 

yaslanmış bir hizada duran beş 
yeldeğinneninin hiç eksilme -
yen rüzgarlarla koJlarını ~ıp döne 
döne •gel bize .. gel bize. diye ça.. 
ğırmaları öyle cana yakın ki.. Kü. 
pe~teye ~üşenlerin bütün bakış.. 
!arı onlarda .. rüzgar bıraz hafif. 
leyince beşinin birden candan, 
hareketten kesilmelerini ve sonra 
yine d.irılerek cezbeye tutulmuş 
devrişler gibi kollarını döndür1™!. 
!erini herkes tatlı taUı seyredi -
yorlar. H~r ağıııdan bir sayha çı.. 
kryor: 

- Atı ne güzel.. Negüzel!. .. 
(Sonu yarına) 

Diri diri glmllea 
adamı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Yanında bulunanlar br türhi ken

dine ge1medlğini görü.nce kôye gölur
mOşler ve civardaki ımamı çağırmış... 
lardır. İmam da Oldüğuni.i söylemiş, 
techiz ve tekfin yapılarak köyün me
zarlığına gömülmüştür. H~disenin bun. 
dan sonr;ı.,ıoı Ali şOyle a.nlatmakta
dtr; 

- c.Gözlerimt açtığım zaman simsi
yah. zindan gibi bir yerde idim. Ilk 
duygum dehşetli soğuktan titrediğim 

oldu. Müthiş, Zemheridekinden müt
hiş bir 11yaz vardı. Ayağımı uzf\ rnak 
i~tedim. 'Muvaffak olamadım. 1 'ımı 
kaldLrınca tahtaya çarptım. O \' kit 
bir tabutta olduğumu ve diri dirı gö
nluldi.ığumü anladım. Havasızlıktan 

boğuluyordum. Kefenimi yırttım . E
limle büyük ot kökleri aradım. Bir 
tane buldum, çekerek d~ürmek su
retiyle kendime hava deligi açlun. ilk 
bava71 ciğerlerime alınca biraz din
lendim. Sonra bütun kuvvetimle ciın
dat!> diye bağırdun. Du7an olmadı. 

SaaUer geçiyordu. Gittikçe bunalıyor
dum. Bir aralık bir araba sesi işittim. 
Sevindim. La.kin arabacı se:ı.lmi duyup 
cHortlak var!> diye köye kaçmış! Ar

tık bitap bir halde öleceğim zaman 
sesler duydum. Meğer arabacı, imam 
ve köylü cel.mlşler. Fakat bir turlu 
cesaret edemiyorlarmış. Nıhayel: 

c- Ben hor1Wı: dei!:füm! Ölmedım.> 

di7e bağtrdım, Mezarı açtılar. Kurtar
dılar. Tam 7irml dört sut ıoraulü 
kalmışım!• 
Ali ~ehrimlze eetirilmis ve bir has
taneye 7alınlmıştır, tabellsında: <24 
aaat mezarda kalma neticesınde nefes 
ılarhÇı• 7azılıdır. 

POLiS MEKTEBi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Cinsi Miktarı Tahmin Bed. Tutarı İlk T. Eksiltmenin ne Eksiltmenin 

Kilo. Gram Lr. Kr. Sn, Lr. Kr. Sn. Lr. Kr. Sn. suretle yaptlacatı Tarihi ve .aıı.ı 

---
Birinci nevi ekmek 42000 Adet 13 5460 409 50 Kapalı Zart 5/9/941 10 
Beyaz Karaınan Eti 10000 Kilo 55 5500 412 50 • • 5/9/941 il 
Sade Yağ" 3500 • l 70 5950 H6 U • • 5/9/941 13 

Bursa Pirinci 4000 • 54 2160 ) 
Horoz Fasulyesi 2000 • 26 ,_o ) 

Nohut Kara Biga 1500 • 2.3 43; ) 
Kuru Soğan 3500 • 6 210 ) 
Patat .. Adapazan 3500 • il 385 ) 304 50 Açılı: Eksiltme 5/9/QU it 
Kuru Barbunya 1000 • 18 50 185 ) 
Kırmızı Mercimek 500 • 24 120 ) 
Yeşil l\1crcimek 500 • 27 135 l 

Zeylin Yağı Ayvalık 1000 • 90 900 ) 
Zetin Gemlik 1000 • 38 380 ) 147 55 • • 8/9/941 10 
Beyaz Sabun A,yval.ık 1250 • 55 687 50 ) 

Beyaz Peynir Edirne 1000 • 75 750 ) 
Kaşar Balkan 750 • 1 20 900 ) 156 Ol • • 8/9/941 il 
Yumurta 23000 Adet 1 87 430 10 ) 

Kesme Şeker - 2500 • 49 1225 ) 178 12 • • 8/9/941 1' 
Toz Şeker 2500 • 46 1150 ) 

Un Manilova 1500 • zo 51 307 65 ) 23 07 • • 8/9/941 il 

1-M~kteblmizin 1491 mali c;ene.sinfn sonuna kadar yiyerek ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktan yazılı 20 kalem 
· · k 1·1ıme suretıyle salın alınma tarı için açık ve kapah eksiltmeye konulmuştur. 

yıyecegın e s · . · t b ı Llsel MuhasebeciUğ. binasında 2 _ Eksıltnle hizalarında yazılı gün ve saatte Beyoğlu Istıklal cadde ·ınde Is a.n u er ı 

toplanacak kom6yonda yapılacaktır. . 
3 _ Taliplt-rin yuk.lrıda gö.iterilen teminatı ev\•eliyelerini :Wzü geçen m~aseb~c1llğe yatu:maları. 
4 _ Bu.nlar:ı ait şartnameleri görmek istiyenlerin Yıldızdakt Polis ıuektebıne muracııatları ılan olunur. .ı7297> 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 90-
Yazan: Frııncis Machıırd Çeviren: lskender F. SERTELL1 

"İnsanın uyku arasındaki hezeyanları 
hatırda kalır mı hiç ?" 

- Hayır .. Salonda idim 
- Nasıl oldu da göremediı.n sizi ... 
- Hatta yanınızda da sedirde ,.a-

tıyordum. 

- Tuhaf sey! Dalgınlık., Kusura bak
mayın! 

- Çok:tanberi •keyif> çekiyor mu ... 
JUOUZ? 

Kapıdaıı caddeye çıkmıat.ık. 
Marangoz gülümsedi: 
- Üç senedir .. 
_ Slk sık gelir misiniz? 
_ Hattanın ık.l ıeceaini burada ıe

çiririm. 
- Zaı'annı &ö.unüyor musunuz? 
- Zuan yoktur diıemem. Fakat ben 

lıenüı bir 1"7 hissetmedim. Halbuki 
eskiden ~ki içerdim .. Çok muztarip -
1lm. 

- Garip Ş<!J'I Afyonu içkiye tercih 
eltıginız 'Wıdenberi rahatsızlık his -
setmiyorsunuz demek?! 

- Evet. Siz yeni mi blllj)adınız? 
- Müpl..eilsı de&:illin. Ara sıra ui-

rarım. Bu ıece s.aylk.lamalannız ara -
aında enteresan bir mevzua temas et. 
tiniz de. 

- Hiç farkında delilim. Uyku ara 
11ndald b.,_eyanlar hatırda kalır mı 

hl\:?! .. 
- Ben duydum da. 
- Ya?!.. Den1ek ki siz etraftakile .. 

rJn heze,.anlarını dlnlemeğe gelıyor -
ıunuz buraya .• Öyle mJ'? 

- Yok canım. Telaş etmeyin! •Ke ... 
JİI> de ateş bitmişti. Uyanmışım. Ku
lağımı, duymaktan menedemcm ya. 
Bir takma bacaktan bahsediyordunuz .. 
Bl'Dim de bir kardeşim yakında baca -
l:ından ameliya1 olacak.. Acaba o mu 
eıpariş \"e!'di? diye mf'rak ettim. 

- Ha .•. Bak. bu işte bir hakikattir. 
HE'zey-an. masal deJlil. Jsnıarlayan ada
mı tarif edeyim de şen dikkat et .. Ba
kalım biraderin mi'? Yok a başka birl 
midir 

Marangoz yolda saatine baktı: 
- Çok ria erken çık.mı.şu .. 
Diye mırıldanırken, ben marango -

sun koluna girdim: 
- Şu .caqlkl sütçüye girsek .. Benim 

de bir ha)U vaktim var. 
Marangoz itiraz etmedi.. 
DükkAndan Jc;eriye girdik. 
Marangoz sözüne devam etti: 
- Bu takma bacağı sipariş eden a

damın yüzünün derist yapıı>tırma bir 
ıurat gibi insana çok garip görunü -
yordu. Uzunca boylu .. Çok kötu bir 

ANTIMAGNETIK 

SAAT 1 
Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 

mahkemesinden: 
Tahtı vesayette bulunan mah-

şlv~ 1le k >nuşuyordıı Alsaslı mıdır? 
Bilmem ... ~lıyamadıın. Az lA! söylüyor
du. Çok aceleci bir adamdı. Galiba a -
rne1iyat olacak .. Bu sebeple heyecan
lıydı .. Sinırliydi. 

- Ta kendisi.. Biraderim. Demek ki, 
henüz ameHyat olmam15. 

- Gaı·ip şey! Bacağını kestirecek mi? 
Böyle ols.ı bile, in.san ımeliyat olına -
dan, takmd bacak siparjş eder mi? 

_ Dedik ya .. Sinirli, hem de sinir -
!eri çok bozuk bir adamdır benim bL 
raderim. 

_ Faka! o sana hiç benzemJyordu. 
- Benzemez. O yanık çehrelidir. 
- Ta k"ndisi. Hem de senin büyütün 

olacak. 
- Evet. Benim ağabeyimdir. 
- Bacağında ne var acaba. Simdi 

sen söyleyince merak ettim. 
- Müthiş bir çıban. Kangren olma

sından, hatta vücudünü urıp ııa,a • 
Unı tehlikeye koyacalmdan bahseden 
doktorlar bacağını kesmeyi tavsiye e -
diyorlard1. 

- Ne n;el'un bir çıbanmı, o?! 
- Evet. Afr1kadan aınıı, o çıbanın 

mikrobunu. 
Marangozun tarif ettiği adam, Mni 

takip eden Alman caswundan l>aska 
biri değildi. Demek ki, yen! bir bileye 
müracaat edecek, sahte bacakla rol 
oynıyacaktı. 

Acaba ı;ereye gidecek. bangı &abne
de gorünccekti? 

Bunu ~nlamak pek güçtü. 
Takma bacak bah ini kapamak ~ -

tedim. 
Sütlerimizi içiyvrdıJk. 

,_.ıarengrz, kendi adının Antııvan ol
duğunu scıyliyert·k: 

- BugWllcrd~ Parisin se!l'asında 
binbir le1Jket dolaşıyor. dOOJ. bfrka; 
mühimmat fabrikasını bonıbalayacak
larmış. Bunların ba .. ında bir .ı\lmen ca. 
susu varrr.ış. 

- Nerden duydun bunu? 
- hfühimmat fabrikalarında çalı -

şan işçi arkadaşlarım var da. Onlar 
söyJediler. 

- Bu İ$i Almanların yapacağını ner
den duymuşlar? 

- AmclenJn istihbaratı, hüküır.et 
fstihbaraundan daha kuvvetıidir. A _ 
mele her şeyi hükümctten önce du:yar. 

- Fakat bu çok n1fihim bir sırdır. 
Bunu duyabilmek jc;:in, o casusıar1n jçJ_ 
ne girnek ıazım. 

(Devamı Var) 

GÜVEN E~lLAK ' 
İstanbulun her t;en1tinde her 

ke~eye elverişli satılık aparlı. 
man, hhn, dükkan, e\·, arsalar 
vardır. 

Emlcik satmak istiyenler Gü. 
,·en Emlake müracaatlerl men!a
atl~rt iktizasındandır. 

Galata Bankalar caddesi Boz_ 
kurt jeneral ban 2 inci kat N. 15 
Telefon· 40672 

20Ağustos1941 
18 00 Program 
18.03 Dans Mü. 

(Pi. 
18.25 Konuşma 
18.30 Serbest Za-

man 
18.45 Çocuk Saati 
19.30 Haberler 
19.45 Fasıl beyetJ. 

ı 
20.IS R:ıd. Gaz. 

20.45 Halk türküsü 
21.00 Ziraat Tak. 
2 ı.ı O Şarkılar 
21.25 Müzik (Pi.) 
22.10 Şarkılar 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pi.) 
23.00 Kapanış. 

cur Fatmaya ait ikiSi gebe ve biri DOKTOR ••••mı~! 
kısır olmak üzere üç reis inek lf •Ah t Q 1 
de üç re.is düğenin 22/8/!l41 ta- 'I eyzı me naran 
rihine müsad,f cuma günü saat , CİLDİYE, VE ZCHRF.VİYE 1 
10 da Üsküdar Bağlarbaşında At- · ~ıtJTEHASSısı 
pazarında açık arttırma ile sa. 1 (Babıali) Ankara caddesi Cağal-
t 1 • ,,._ l ( oğlu Yoku~u Köşe baş,nda No 43 

ı acagı u..u. o unur, 

1 o N u N 1 Ya§anmıt Aşk ve Ma~ra Hatıraları 

1 Hayatını Anlatıyorum!.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 6t 

O kadar içten gelen bir tesli • 
miyeUe kendimi ona terketmii • 
tim ki... Araba1la bulunduğu • 
muzu, şoförün mevcudiyetini fark 
etmiyordum bile ... 

Bir aralık ihtar ile toplandım. 

Beşiktaşa gelmiştik. Kendi mu
hitimde olduğumu görmek ani 
bir korku verdi. Görünmek, ta • 
nınmak endişcsi!e etrafa serbest
çe bakamıyordum. Fakat aksi gi
ibi önümüzde bir tramvay nrdı. 
Arabamız yavaşlamıştı. Kaldı -
rımdakiler hep bizi süzüyordu. 
Belki de otomobil yolculuğuna 
yabancı olduğum için bana öyle 
geliyordu. Ömrümde ilk d<!fa bu
gün otomobile binmlı;tim. Sabah
leyin olduğu ı::bi şimdi de s•n.. 

ki bütün nazarları üzerimize çev
rilmiş saruyordum. La.kin l:ıu 

korku ile beraber içimde tuhaf 
bir his de vardı: Yanlarından hız
la geçtiğimiz insanların, bilhassa 
kızların, kadınların tee<!ssüs, 
merak ve biraz da hasetle göz 
atıp arabanın içini, bizi süzme. 
leri garip bir zevk, gurur veri. 
yordu. Ben de onları bir tuhaf 
ıgôniyor1 yayalara acıyarak ba
kıyordum. 

Bu merhameti sabahleyin ge_ 
lirken duyduğumu da hatırla -
dım. O vakit anladım ki insa.. 
nın bir otomobil camının arka -
sından hayatı seyreden gözleri 
hemenc~cik değ~şiyor, kendini 
yerdekilerden farklı, üstün sa • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Jt.ğrllarınızı Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe alına bi lir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutulan 
ısrar)a isteyiniz. 

Yapı ve imar işleri ilanı 

NAFİA VEKALETİNDEN 
l - Eksiltmeye konulan ;,: Çankayada yapilacak olan jandarma mubatıs 

taburu temizleme evi ile mutfak kısmı tesisatı 1Jldir. 
Kqif bedeli <17790.21> liradır. 

2 - Eksiltme 28.8.1941 Perıembe IÜJIÜ saat ı 5 de Nafia Vel<Met1 yapı ve 
imar iıleri Eksiltme Komisyonu odasın da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme p.rtnamesl ve buna mlitefertl evrak c89> lruruf bedel mu
kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisli&ind en alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iste killerin cl3~b bin üç yüz otuz dört lira 
c27> ,-irntl yedi kuruşluk muvakkat tem inat vermeleri ve Nafia VekAletinden 
bu iş için alınmış ehliyet vesllr:ası ibraz etmeleri JAzımdır. İşbu vesikayı almak 

üzere lrteklilerln eksiltme tarihinden cta til &ı.inleri l:ıariç., Uç gün evvel bir isti
da ile Vek31ete müracaat etmeleri ve di Jekçelerlne en az bir kalemde bu işe 
benzer tl0.()00> lirahk bir iş ,.aptıklarına dair iş1 yaptıran idarelerden alırunış 

vesika raptetmeleri lA.z.ımdır. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 28.8.1941 Perıembe gü

nü aaat 14. de kadar EksiltmP Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul ed i1mf'7.. «5268> «6865> ------

Uerlet Ue11iryıflırı fe lim2nlırı isletme U. İdıresi İlinluıJ 
Muhammen bedeli (15.950) lira olan MallJ'atolu telefon ve Santrallan 

2/10/1941 PerŞ('mbe ıunil saat 15.30 da kapalı za."l usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu lıJe girmek lstiyenlerin (I.196,25) Jıralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi \·esikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon 
Reü.1ığine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da :l\.falzeme Dairesinden, H. Paşada 
Tesellüm ve se,,k Şelliğinden clağıUla cakır. (7020) 

..... + 
Muhammen bedeli (313.000) lira ol an takriben 5000 m3 Çam kereste 

(2.9.941 Salı) günü saat (15) de kapalı zarı usulu ile Ankararla İdare bina
sında satın alınacaktıı-. 

Bu işe girmek istiyenlerin (16270) Jiralık muvakkat temlnat ile kanunun 

tayin ettiği vefika1arı ve tcklillerinJ rıyn l gün wat (14) de kadar Komis
yon Reisl1ğıne vermeleri lfızımdır. 

Şartnarr:eler (100) kuru~:>. Ankara, Huyd<Jrpafo, .&:kişehir, İzn1tr \·ezne_ 
Jennde ta1ılmak!adır (7127) 

.ı. . , ... • ·.... ... •••• ~.. • • .,.. • ', '~ 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der ıemoklea oonıa ııtıı>d• U'ç ıı.ı. muııtuaman 

ditlerinlxl lırpla)'UllZ. 

,_ KIYMETLİ PIRLANTA SA TIŞJ -21 kıratlık beyaz, lekesiz, fevka lMe nadir bir tektaş pırlanta 21/8/941 
yarınki Perşembe günü Sandal Bede steni müzayede salonunda 

satılacaktır. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Topçu ve suvari kamplan nehari olarak Selimiye kışlasında yapı1a~aktır. 

AlA.kadar talebenin oraya müracaatları. c7268> 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 
Derincede bulunan bir deniz teıSekk ülilnde muamele memuru münhalinde 

ücretle istihdam edilmek üzere bir memura ihtiyaç vardır. 
l - Lise mezunu \'e ihtiyat subay olması, 
2 - 30 ya~ından yukarı olmaması, 
3 - Sıhhi vaziyetinin sağlam Qlması cDerincede calıiabilecek vazlyette bu-

lunması.> 

4 _ Yazı, evrak dosya ve hesap işlerinde bilgili olması, 
5 - Plan çlzmiye kabiliyetli olması, 
6 - Kar:untn ·ınzım gelen diğer şartları haiz bulunması, 
Yukarıdakı prtları haiz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile İstanbul 1 

D<>niz Komutanlığına müracaatleri. c6871> 

nıyor! ... Nasıl ki. aşk da her gir. 
d.ıji kalbi deği..~yruı, en aciz 
bir manlüku bir anda yükselti -
yorsa ve yine nasılki ihtiras duy
gusu etkn, kemikten insanı lav 
gıbı kızgın, balınumu gibi yu -
muşak, erimiş bir hale getiriyor
sa! ..• 

Otomobil baş döndiiren bir 
sür'atle Dolmabahçe caddesini ge
çerken yine bırblrimize sokul -
duk. 
Başımı arka mindere mestane 

yaslamış, gözlerim baygın süzül.. 
müş bunları düşünüyordum. 

Avuçlarında duran elime ince 
parmaklarından tatlı bir ateş ge
çiyor ve elımle beraber sanki 
varlığım da yanıyor, tutuşuyordu. 
B;r arahk: 

•- Sen çok fedakar bir kızsın 
Müjgan! .. • dedi. Vaz.iyetimı boz.. 
madan öordum: 

- Ne:len? .. 
- Bel'im için nelere katlan -

madın ki .. Her tchlıkey. göze 
aldın. Bunları sana nasıl ödeye -
ceğın1? .. 

Gelişigüzel >öylencn bu söz bil-

mem neden biraz ganip, yersiz 
geldi. Fakat yaptığım çilgıniığın 
takd;r edildiğınl görmek kafi bir 
teselli idi. Cevap verdim: 

- Pek kolay!.. 
- Nasıl? .•• 

- Beni hep sevmekle! .• 
- Öyle ise bütün ömrüm se. 

nindir!..-
Tatlı ürpermelerle gittikçe he

yecanlanan içime dünyanın bü
tün güven sevinçleri de beraber 
dolmuştu sanki.. Fakat ah ne 0-

lurdu keşke inanmak bu kadar 
kolay olmasaydı? 

Artık Taksime gelmiştik. ~
n.ş caddPyi bırakarak tramvay 
yoluna muvazi saptık. Kendimi 
kalabalık, hareketli bir yerde, bü
yuk apartımanlar, dükkanlar a
rasında değiş'k bir muhitte gö -
rüncc gayri ihtiyari doğruldum. 
Düzeldim. Şaşkın şaşkın etrafa 
bakındım. Nereye, hangi yabancı 
eve gidiyordum? Bunu bilmiyor
dum. Fakat ne için gittiğimi dü
şünmek brdenbire kalbimi burk
tu. (Devamı var) 

1euLMACAl 
ı 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

-=·== -·-·-
Soldan sata: 
ı - Ay1ardanberl, şart edatı, 2 -

Gitmek, t'(.nk, 3 - Yumurtanın az kay
natılmışı, nota, 4 - Kör, söz, 5 - Kal
dırmak, /~rap alfabesinde bir barı, no
ta, 6 _ ı-e kan, ne kemik, E>iyah gül, 
7 - Takım, kırmızı, 8 - İyi, iutbolde 
bir tabir, 9 - Kuı.unun s~i. merha -
met edene, 10 - Jstida . 

)-Lıkarıdan aşağlyq~ 

l - Sıcaklık, su, 2 - Büytik1Uği.ı -
ne, 3 - Evliliğin ilk gecesi, nota. 4 -
İ:,arct, ku~ın yağar, 5 - Geri çevir • 
ınck, rran!ızca kül, iki hart yanyana, 
6 - Cedlerimiz, 7 - İbadet, nida, 8 -
Kabuk, :J - Taratların11zdan biri, bir 
kuş, ıo _ Reziller, eksilt değil. 

Evvelki Günkü Bulmacamızın 
Halledllmiw Sekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 V A R t S • Mi t K A 
2EY 8ME Y.PAS 
3 z AIG!A R. K.

1
• v ı 

4 ÜZ ÜJM _. NA Ç A.R 
5 V 10\ ~ _ L A D E Si 
6 GARABET. 
7 A

1e H E Z f M E T 
1e 

8TAKS.f8ELAN 
91 AMME9ELA -- -
10 K A R t E • t R 1 N 

IDROFİL PAMUK 
FABRİKALARI T. A. Ş. 
Yazıhanesini muvakkaten Yeni 

Postane karşısında Yeni Valde 
Hanında 20 numaraya nakletmiş
tir. Telefon: 229'26 

ŞİRKET MÜDÜRÜ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cMaden boruları lifli maddeler 
ve çimentolu mevaddı mayü ile 

hariçten iksasına mahsus usul> 
hakkındaki ihtira için alınmış o -
lan 17 eylül 1928 tarih ve 1496 

numaralı ihüra beratının ihtiva 

ettiği hukuk başkasına devir ve
yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 

koymak için icara dahi verilebi -
leceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla malümat edinmek 
istiyenlerin Galatada Aslan han 

5 inoi kat l - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

-MUSEVi LİSlsl 

1 Beyoğlu, Kumbaracı yoku5u 
Tel: 41384 

İLK, ORTA ve LİSE kısımlarını 
haiz olan MUSEVİ LİSESİ, 18/8/ 
1941 tarihinden itibaren her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar talebe ka
yıt ve kabulüne ba5lamıştır. Eski 
a.lebenin de derslerin başlaması
nı beklemiyerek kayıt tecdidi için 
mümkün olduğu kadar istical et
meleri tavsiye ve rica olunur. Ha
yatını kendi kuvvetiyle kazanmı
ya hazırlanmak istiycnlerln bu ga
yelerini temin etmelerini istihdaf 
eden Musevi Lisesi. Maarif Ve
kaletinin resmi liseler için tanzim 
ettiği ders progtamını aynen tat
bik etmekle beraber, bilbassa 
Fransızcanın tedrisine ehemmiyet 
vermek suretiyle her kesçe teslim 
olunan bi.Jyük muva!fakiyetler ka· 
zanm15tır. 

İkmal imtihanları 25/8/941 den 
2/9/941 re kadar yapılacağından 
bll husustaki programın Mektep 
İdare inden öğrenilmesini alAka
darlara tevsiye ederim. 

Musevi Lisesi 1.tüdürü 

Sahip ve Basmuharrt: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat DirektörU 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGR.Af' MATBAASI 

Hediye Kazananlar 
Geçen bulmacamızda hediye kaza -

nantarın ton listesini bugün ncşredi -
yoruz. Resim gOndenniş olanların fo
togr<lfları cuma günü neşrolnnacaktır. 

Birer ktırt kazananlar: 
Küçükpazar K&tlp Çelebi caddesi 10 

numarada B. ·Ah.met Saraç, Kadıkö -
yünde Acıbademde İkbaliye mahallesi 

Sübek sokak 4 numarada Ülkü Gönç.er, 
Beyoğlunda Talimhanede Birel apar -
tımanı 10 numarada H:.tmid Öztürk, Üs
küdar, Ahmediyede 49 numarada Zey
nelabidin, Etyemezde Sultansuyu so -
kak 16 numarada Handan ÖzdenUr, 

Antalyado Sen bük rr.ah• .es~ 
kullu sokak 5 numarada fJ. 
tan. Erzincan Yenlça:·~ıda 

1
, 

oğlu Bedi, Üskiiciarda Ihsan 
1 

lesi Sarraf Vahi sokak 2 nu:. 

m1ye Bakıcı, Çorum orta. ~~ 
belcriııden Ayo:e Muth.ıgun~ Jl 
çe~ınelikte B<lkır sokak ;ıı. 
Refi Atlll.1.Kadıköyünde G j< 
yolu ... kllk2 numarada ned!I; 
Kumbaracı yokuşu 116 nllJ1'1 JI) 

yan Süzan, _HeybeUada orll\,:t 
Pakize, Beşıkt.aş ortabahçe 
rada Bayan Şükran. __..,/ 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdüriyet ıuabiıtiyle karakolların teshini için 821 200, çoğu, 250 ı:,ı 

müriı açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 9.9.941 Salı gı1nU 

yapılacaktır~ Kömürün tamamının muhammen bedeli 4700 liradır .. r.ı~\~ 
minatı 352 lira 50 kuruştur. Taliplerin ayni tün ve saatte mUdi.it1Yet1~ 
kurulu komisyona, prtnamey-i görmek için de Ş. 3 Müdürlüğüne Dl 

•7292> __/ 

Emniyet Müdürlüğünden : ., 
Müdilrlyetimlz suabat.iyle kadrolarının te.<hlni için azı 160, ç•l'l51ı &firgen odunu açik eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 9/9/941 ~ 

saat 15 de yapılacaktır. Odunun tamamının muhammen bedeli 870 

vakkat teminatı 44 lira 15 kuru5tur. Ta 1ip1erin ayni gün ve saatte z~ 
miz binasında kurulu komisyona, prtn ameyl görmek için de Ş. 3 
ne müracaatları. c'l291> __..,/ 

lstanhEl Akşam Kız San'at Okulll 
Müdürlüğündan : 

Okulun EylOl devreri birinci ve ikinci Sınıf imtihanları ve 
(25) Ağustos Pazartesi günü başlıyacaktır. (7120) 

Devlet [enizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanlt 
13 Ağustos 941 tarihinde saat 15 de -apılacağı i!.~n edildiği Mld~ 'vl, 

tinde lulibi çıkmayan Burgazııda~ı vApur i.·kelesl uımlrah eksi1trtte'1 riS' 
usuliyle 21 Ağustos Per ·<'rnbe günil ~aat l!; de yapılacaktır. i~tckll 1 e 
mczkürda kapalı zarf!ilrı saat 14 e kajar alım satım komi!')'onll ,,7 
tevdi etmeleri. c7 l 75> 

+ ..... ti' 
Umum Müdürlüğümüz şehir halları nda münhal bulunan 50 ve ~ ~ 

ro ilcreUi kapı, mevki ve gişe memurluk lariyJe 30 Ura ücretli b~dtt1 
çiliklere memur ve müstahdem alınacaktır. 

Talip olanların fiili askerlik hizmetin
1
i yapmt§ ve otuz yaşını tV 

mış olmaları ~arttır. Bu evsafı haiz olan lal'Jn ıSt":aitl anlamak üı~:e ca' 
stkalariyle birlikte Umum Müdürlüğüm üz Zat I~leri Şubesine ınura: 
olunur. (7283) 

lstanbul Bölge San'at Okulu Ar~~ 
Eksiltme ve ihale Komisyonul1" 

. t•· Nev'i Miktarı M. Buedel Ek,lltme Ilk. J'I• 
Kilo Ku. S. T. K. S. ~ıf 

Ekmek 35000 12 25 29/8/941 Cuma saat. 14 3' J' . 
. ıs, 
Istanbul Bölge San'at Okulunun 941 Mall yılına mahsuben tı~ 

tarih.inde eksiltmeye konulan ekmeğinin ihale müddeti 10 gün \ııa ıc:tıf 
siltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapıla':i'.,ııvr 
liler Ticaret Odasının 1941 yılı v~asını ıbraza mecburdur. ııarı~ 

,-IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLA~ 
Keşi! B. ı.ıc T. 

10,000 750,00 

6344,40 475,83 

1~ 
Eyüp kazası dahilindeki Y; 
paşa, Boyacı Bahariye ve "e 
sokaklannın adi kaldırlll' 
~aatı. pıl 

Beyazıt _ Koska yo\un°0 tıJI f. 
dan istimlıik edilen bin918 

rınm nakli i5i. 
. ır" 

Koaif bedelleri ile ilk teminat mıkla rlan yukarıda yazılı ışJer )I~ 
eksiltmeye konulmu5tur. Ke§i! ve şartnameleri Zabıt ve Mua!lleıAı cil 
leminde görülebilir. İhale 2/9/941 Salı günü saat 14 de Dabnl ~aıl" 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbU2 veya mektupları, ihale W' 
kiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müd~liığüne mUracaat~.a .alae'l~&)'f" 
liyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesıkalarlyle ihale gwıil rn 
Daimi Encümende bulunmalan. (7152) 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ili 
2000 kilo balmumu. 

800 Kilo ağaç çivi. 
3.240,000 adet kapsol. 
864,000 adel torok raptiye. 
Yukarıda yazılı dört kalem malze-

me pazarlıkla satın alınacaktır, ib.a
le~l 25/8/941 P28rtesi günü saat 14,30 
da Tophanede İst. Lv. Amirllgi satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
muneleri komisyonda görülilr. istek
lilerin teklif edecekleri :fiat ilzerlnden 
ilk tem!natlariyle belll vakitte komis
yona ıelmelerl. Her kalemi ayrı ayrı 
bayilere \·erilebilir. (1711-7138) ,,. 

Demiri ciheti askeriyeden verilmek 
tızere 9729 giyim beygir ve katır nalı 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla e-ksiıtmesi 

21/8/941 Perşembe ıünü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği ıabn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Nümune, 
evaat ve şartnamesi komisyonda gö
rülür. Taliplerin belll vakitte komis-
yona gelmeleri. (173 - 7135) ,,. 

Beher kilosuna 125 kuruş tah
min edilen 7200 kilo kadar keçi 
kılı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 21/8/941 perşembe günü sa
at 15 de Tophanede Lv. amirliği 
satınalma komisyvnunda yapıla
caktır. Kat'i teminatı 1350 liradır. 
Nümun€si ke>misyonda görülür. 
Taliplerin belli vak.itte komisyona 
gelmeleri. ,{181-7219), 
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