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SovvETRUS-
'iA . VE •. DiN 

Ruıyada kiliselerin tek
rar açılması tahakkuk 
ettiği takdirde İngiliz 
Amerikan - Ruı anlaş -
ınaıımn naaıl bir içti -
ınai tez üzerinde birleş· 
ıniş olduğu kendiliğin -
den tezahür etmiş olur . 

~~:ETEM iZZET BENiCE 

•;~VJ>et Rusya ve Almanya har-
1,. ııı başlamasından •onra herkes 

··~ Ilı nıer;Jı: mevzuu olan şe)· 
)~Q: 

,:-- Askeri manada evet.. siyasi 
~-~da da evet. Fakat, ideolojik 
ıa . lıııdan Sovyelizm ile Demok. 
~ n~sıl elele '\ierebilecek? 

11 
kU&ııne kadar bu telif üzerinde 

111
1d ve resmi iki tara( da konuş

\~ '· Fakat, hadiselerin gidişi 
Cı han _resmi dilin konuşamadı_ -
ed..._alukatleri kendi dili ile ifşa 

"'11iYor. 
ı;b~erikanın Demokrasi cephe • 
\~ •ıı liderliğini hemen tam teza. 

tatı v - ·ı .. . 1 ~a e manası ı e uı.e-rıne a • 
it ;~~an . onra vaziyet taınami
da eeı,ıniştir. Amerika için bun
,t ~~Ö~·le her manada )'er yüzü
ltj' •kım kılınmak istene<:ek tek 
~t~~ Demokrasidir. Amerika 
ile b 1 kendisini biitün imkanları 
&i u &aHnin tahakkukuna tah. 
la 1etıniştir. Runeltin de bilhas
İ<; •barüz ettirdiği gibi Amerika 
da: ederse bu uğurda harbe mü-
~•den dahi çekinmiyecektir. 

da . •rikanın So' yet Rus yadan 
•a,.1 1•diği ve isteyeceği Demok
ı;~~ Prensipll'rine ve Demokra ; 

ııı N . k 4..., •zızmayı yı tıklan sonra 
liı. l1• • ''ertteği ~·eni nizam şek. 
d;,~ ~aın uygunluk ifade. etmesi. 
Ot u bahis üzerinde Ingilterr 
~~,~•asında tam bir mutabakat 
•ld _ •imiş olma. ı muhakkak 
~'• ug~ kadar Rusya ile de 
llıa;'•p üzerinde bir anla< _ 
lııtt a doğrn gittiğine hük -
la bllı~ mümkündür. Bilhas -
ı; ~ u arada Rus)·ada dinin iade
da • kiliselerin açılması hakkın. 
ıa~~trilen bir haber çok dikkate 
~~i Ildır .. Bu haber tahakkuk et
.\tııı lakdırde İngiliz _ Amerikan -
liıııa~n anlaşmasının nasıl bir iç. 
du· 1 tez üzerinde birle.mckte ol

ltıi::1kendi1iğinden te~ahür et -
-,in ıır. Bu anlaşma. Sov) etiz· 
\u1 

1•_rki \e tam Demokrasinin 
~hu~ılletinin biinye>ine göre 
~t Udür. Kari l\larks'ın tasav -

etr • · \in· ıgı esaslardan mülhem Le-
' ııııı. ''da 111 Rus _ Alman harbine 
t•ti~ı·geçirdiği tadiller gözönüne 
);Q ıt ve harple beraber başlı. 
};nd .ııs milli müdafaasının da • 
~ b:/!' esaslar da tetkik olunur
\us 1tede İngiliz - Amerikan • 
l;,1n •ıılaşınasının ideoloji fark • 
't.ıri: taıııamile izale etmiş olarak 
tjbd. •r bir Demokrat rejim üze
r; < ııı n, h-- Utabakat hasıl edecekle -
nt le~~metmek galip bir ihtimal 

il: 12 olmaz 
~ .. ••ıı d'· . • . • 
uı~, ' .. unyaya hakımı)·et \'e 

1-ıı la l>ııruzlcri, bütün aykırılık. 
~'.tııı h:•mokrasi, yahut da Na -
, 1 •ldu' ahına toptan tasfiye bar_ 
tı>ıer l:lıııa ve tarafların muka _ 

~,Ilı .~ve ~aferi müddetince de
:•ltete <ceğıne göre Amerika. İn
d1uhteİ· ı Rusyanın birbirlerine 

1•. l> kı hesaplarla ihtiyacı var-
•lij a at h la Ilı ~ '. . er şeyin ba ında bir 
. hın, eh dırını harbinin kendi he. 

tib, eınen b"t" ··k" ·· ·· •i• aı 1111 u un yu u a u uze. ,,•a, ş olan Rusyanın Ame -
.. ,. ve in ·ı · 'lll'l gı ız )·ardımına olan 

asla istisgar rdilemez. 

E:tEM iZZET BENiCE 
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Gn l I ıe ııözler ve eğ-
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VotOGDA .. 

l 

Garbi UkraynaJa son ask eri vaziyeti gösterir harita 

Nikolagefteki /Kanada' da 70 
harp gemileri bin havacı 
imha edilmiş yetiştiriliyor 

Moskov&, 22 (A.A. l - •B. B. C.> İs
tihbarat Dairesi Muavini Lozovski 
Nikolayefiin tahliyesinden evvel, ora
daki tezgahta inşa halinde bulunan bir 
:ıırhh Ue bir kruvazörün imha ediJ
diğ:nı s;tlyle1 ıi.şUr 

Sirkeci istasyo
nunda akşam 
bir kaza oldu 

---·---
iki vagon yoldan 

çıktı. Seferler 
bir saat durdu 

Dün akşam saat 19 - 19,30 ara.sm
do. Sirkeci ista!yOı)unda bir tren kaza.. 
sı oln1uştur: 

45 numaralı kat.arın manevrası es.. 
nasında Sirkeci deposu önünde iki va
gol yoldar. cıkını,tır. Bu -
rası tekmil makasların tflmerküz ma
halli olduğundan seyrüsefer ınkıtaa j 
ı:ğrıur:~tır Bu ara 47 numaralı tren I 
yarım !aat 49 numaralısı ise bir saat 
K~mk:ıpı !Sfasyonunda b~k1emiş1erdir. 1 
BılAhare yol açılmış ve banhyö sefer
leri bir saat geç yapılmıstır 

Londra, 22 (A.A.) - cB. B. C.> 
Londraya gelmiş olan Kanada Başve
kili Makenzi King, Kanadada 70 bin 
den !azla havacı yetiıtirilnıekte ol
duğunu beyan e-bni~tir. Bunlar ara· 
sında pi1ot1ar, hava müı-ettebatı ve 
karargAh mürettebatı vardır. Bun
lann miktarı yeni gelenlerle müte
madiyen art.makta.dır. 

' 

! 

LONDBA YA 06RE 

Harp vaziyeti 
vahim fakat 
ümitsiz değil 

• 
DİNYEPER 

hiç bir noktasın
dan geçilmedi 

Londra 22 (A.A.) - •B. B. C: 
Londra mahfilleri şark cepbesin. 
deki vaziyeti v"hi.m görmekle be. 
raher, Ukraynaya kati takviye 
gönderilerek, Almanları durdur
mak henüz imkiın dahilinde bu -

(DevamL 3 üncü Sahifede) 

Hırvatistanda 
ltalganlara 

suikast/er mi? 
ı ta ı ya Bırvatlıtaa

d an bazı 
taleplerde bulanma' 

Budapeştc ~2 (A.A.) - Ofi: 
İtalya ile Hırvatistan arasındaki 
münase':ıetlcrın inkişafına mü -
teallik "!arak Budapeşte diplo -
malik müşahitler mehafilinde 
Hırvatistan arazisi dahilinde 1tal

yan memur ~ askerlerine mü • 
teaddit suikastlar yapılmış ol • 
duğunu ileri sürerek her iki dev. 
Jet arasındaki hudutlar mıntaka
sında daha sıkı bir kontrol tat -
biki için İtalya tarafından bir ta-

(Devaını 3 üne(; Sahl!ede) 

SOVYET TEBLIÖI 

Kıt'alarımız 
Gomel'i 

tahliye etti 
• 

Kingisep, Novoc
grad'da muha

rebeler oluyor 
Mosk;:ıva 22 (A.A.) - •B.B.C.• 

dün de kıt'alanmız Kingsep, No
vograd w G<ımel istikametlerin. 

(Devamı 3 üncü Saiılfede) 

• ikinci bir cep-
henin • 

' 

... --
,... 

• 
• 

• , , ' , • ' • ' • • f f ' tankı efradı 

HARP VAZİYETi 

Sovyet ordularının ara hatları 
istikametindeki iki Alman 

taarruzu çok tehlikelidir! 
(Yazan: llllKLI llUaMAY SUBAY) 

Alman tebliğleri dikkate değer 
iki mühim haber veriyor: 

1) Gomel şimalinde yapılan 

muharebe neticesinde Sovyetler 
ağır mağlubiyete uğramış -.e to. 
parlak hesap 25 tümen kısmen im 
ha "" kısmen e<ir edilmiştir. :iki 
gün evvelki yazınuzda Almanla. 
rm Gomt-1 mıntakasından . evkül. 

(Devamı 3 üncU Sahilede) 

,·-----------
Alma• - Sovyet 

11.ABBINI 
aıa BAKIŞ 

Muharebe-
• •• •• •• 

nın uçuncu 
ayı başladı 

Almanlar 
iki aylık muha
rebenin bir 
bilançosunu ya-

pıyorlar 

Lenlngrad 'bllge
llnde Sovyet mu
kavemeti ,ıddetıe 
devam ediyor 

ALMANLARA 
GÖRE 

Alman D. N: B. Ajansı iki ayllk 
Sovyet - Alman muharebesınin 
bir bilfuıçosunu yapıyor. Bu ik.i 
ay içinde Almanlar hareket nok
talarından 600 - 800 kilometre 
uzakta harbe devam etmektedir
ler. 

(Devamı 3 imcll Sahılede) 

Parazit yapıyor 
diye oda kom
şusunu öldürdü 

Ferikoyünde Türk ,ey soka • 
ğında evvelki gece bir hiç yüzün· 
den cinayet işlenmiştir. Bu so _ 
kakta Madam Maıikly anın pan. 

(Devamı üçüncQ sahifede) 

) Kahvealmakistiyen
ler nüfüs kağıt

larını gösterecekler! 
Bazı 
dan 

kimseler stok gaptığın
buna lüzum görüldü 

Kahve satışlarının ~C'rbest bL..-aktl
masından istifade et..nck istiyen baıı 

kimselerin kuru kahvecUeri dola.tank 
Mr birindtın ayrı ayn kahve aldıkları. 
ve başkalanna da aldırarak ~lok yap .. 
Ukları anla~ılmıştır. Avcılar Bay

ramı Pazara 
yapılacak 

Sovyet merkez cephesi ku • 
mandanı Mare1al Timoçenko 

teşkili lazımdır Soııyet cenup ortium 
'humanJanı Marefal Budiymi 

Londra, 22 (A.A.) - •B. B. C.> dt•n 
bütün gün iingiliz tayyareleri Manşın 
ötesirrcte taarruzlara devan1 etmişler
dir Kuvvetli avcı himayesinde bulu
nan Blenhcim bombardıman tayyare
lerı üç istikamette hücumda bulun
muşlardır. Holandada bir c:elfk fabri
kasının hayaU ehemıyeti haiz kısım-

Bunun üzerine her kahve alandan 
nüfus k3.ğıdl istenme~i \C i~minin kay .. 

dediln1esi kararlaşıntştır. Sanr••d:ın 
kontrollar yapılarak müktrrer k{lhve
ald1ğ1 tebblt edilenler hakkında tdkı
bat yapılacaktır. Bu usul bı.ıgunlrroe 
tatbik edilecektic. htanbul a,·cıları ba. ram yap • 

mak için bu Pazar günü sabahı 
Veliefendide tııplanacaktır. 

Avcılar ve davetliler sabah sa
at 10 da 'ouluşacaklar, atış mü -
sabak•ları yap.lacak \'e av etle -
rir.den yapılmış yemeklerle bir 
ziyafet verilecektir 

Ruzvelt 
Londra 22 (A.A.) - Londra 

ta~yare fabrikaları işçilerinden 
2000 kişinin önünde nutuk söy. 
li) en komünist lideri 1\.1. Pollitt 
demiştir ki: 

İkinci bir cephe teşkili ve Sov
yetler Birliğine kabil olduğu ka
dar fazla av tan aresi, top ve tank 

kon
greye bir 

mesaj gönderdi 
Va~ington, 22 (A.A.) _ Cümhurre- gönderilmesi lazımdır. Vakia i -

isi Ruzvelt dün Kongreye gönderdiği kinci bir cephenin teşkili İngiliz 
mesajda, Atlanuk mi..ıltıkatını nıütca- kuvvetlerinden binlerce ki inin 
kip, neşredilen beyannamenin n.et- hayatına mal olacaktır. Fakat bu 

Dahiliye Vekili 
bu sabah geldi nini haUrlatlJ.kt:ın f.onra, dlkta-
Dahiliye Vekili B. Faik öztrak bu törlerlc mücadele eden mem- cephe kurulmazsa gelecek bir kaç 

sabahki Ek•presle Ankaradan §ehri- (Devamı 3 üncü Sahifede) ay içinde milyonlar ölecektir. 
mize gelmıştir. Vekil Haydarpasadan !-----------------------------

• Floryaya gitmiştir. 

KISACA 

Bavalyattan 
llonu,arkea 

Biz.im mahutla, havadan, sudan ko.. 
nuşurken rülerek: 

- Havaiyat dedin de aklıma geldi, 
bu harp bittikten sonra havaların ve 
karaların ne &ekil a.lacağlru biç tasav
vur ettin mi?. 

D:ye benden sordu, fakat, cevabımı 
beklemiye lüzum bile cörmeden devam 
etti: 

- Bana 01le ıeliyor ki, insanların 
harp zamanında yoşamalan Jcin ka .... a. 
)arın altına aeçilecek, iyi gun gorıre. 
leri için de hava apart.ımanları, hava 
bahçeleri, hava transatlantikleri hava 
çarşıları yapılacak. Bilmem sen ne 
dersin?. 

- Olmıyacak ı;ey değil .. 
Ceva.bıru verdim. 

A. ŞEKİB 

Benzin karnesi tev
ziatı bugün başladı 
Otomobillere yıllık karnelerle 
ne kadar Benzin verilecek ? 

Taksi otomobili sahiplerine bu 
sahah tan itibaren Şoförler Cemi
yeti tarafından benzin karnesi 
tevziine tıaşlarumştır. Bundan 
sonra şoförle!' bu karnede yazılı 
miktarlara göre günlük benzin • 
lerini tedarik edtıceklerdir Yarın 
da otoıbüs ve kamyon sahiplerine 
karne tevzi olunacaktır. Yıllık o-

1 
lan bu karnelerle taksi ot.omobil
lerine günde 4 şişe, kamyonlara 
6 şişe, Mecidiyeköy • Çarşamba 
ot®üslerine 12 şişe, Büyükdere 
otobüslerine 9 şişe, Cihangir hat. 
tında işleyenlere 8 şişe, Eyüp • 
Kereste<:ile!' ve Bakınköy hattın
da işleyenlere günde 5 şişe benzin 
wrilecektir. 

Japonlar bazı 
adaları tak

viye ediyorlar 
Vaşington 22 (A.A.) - Hari. 

ciye Nazın Kordel Hal, japon _ 

yanın oılhassa Filifini istihdaf 

ederek a~lreri maksatlarla bazı 
adaları tahkim ettiği hakkında _ 
ki rapodan halen tetkik etmekte 
olduğunu söyıem~tir. 

Sovyetıer Berlla'I 
tekrar bom'baladl 

Moskova 22 (A.A.) - Ofi: Sov
yet resmi tebliği !bildiriyor: 

Dün gece. Sovyet hava teşek. 
külleri yeniden Bertin mıntaka _ 

(Devamı 3 üncü Sabilede) 

Dün lngiltere üze
rinde tayyare 

uçmadı 
Lond:ra, 22 (A.A.) - ,B. B. C.> dün 

gündüz biç bir Alman tayyaresi İn
giltere U.erlnde uçmamı,1'r. Gece Şark 
sahilleri açıklannda bir Alman bom
be-dm.an tayyaresi denize düıürül

ı.U~tür. 

rO..v•n.ı 3 üncü SalıUede) 

HALK FİLOZOFU 

MADDE DÜNYASI 

Madde ve makine dünyası -
nın müshet zaferleri karşısın -
da, madde düşmanlığı )·apmak 
gülünçtür. Madde) i sevmiye -
lim mi?. se~elim , tabii .. kainat 
rüya, bıilya ve romantizma i • 
leminden çoktan sıyrılıp çık • 
mıştır. Her hadise ve hareket, 

rniisbd randıman, rakamların 
ifadesi olan istatistik ve mü -
essir neticesi ile ölçülüyor. 

Bugün meşk lizmı. 

Fakat, eskilerin bir sözü var. 
dır: Aşksız meşk olmaz, der • 
ler. Burada aşk, maneviyattır, 
meşk •maddedir. 

Bir gence, filiin mesleği ne.. 
den intihap ettiğini soruyor • 
sunuz. Size verdiği cevap şu • 
dnr: 

._ Çok kazandırıyor.• 

Mıddeyi kollayalım, çünkü, 
maddesiz iş olmuyor, artık; bu 
anla~ıldı. Fakat, manevi bir 
hazzı, bir ruh heyecanını, bir 

REŞAT FEYZi 

aşk mükafatını tamamen u • 
nutn1uşa benziyoruz. 

Hayat1a, hiç bir madde j,tilı
daf etmeden, tek bir Iaali~·et 

göstermiyccek miyiz?. Bu tak.. 
d.irdP, manev:yatın11z1, i~ ben
lij:,imizi, şahsi zevk ve hazzı • 
mızı nasıl tatmin edeceğiz. 

Madde a~kı eskidir. Her de • 
virde, madde~·e karşı n1eclü -
biyelin artmasından şiklil·et o
lunur. Asırlarca evvel Füzuli: 

Sellm verdim riıvet degüldi.lr deyu 
almadılar. 

der. Fakat. insanın ~:a~ama· 
sı, bazı ruhi itıninanın ınadde 

dünyasını güzellc\tirnıe~i nden, 
zenginlcştirn1c~indcn ibarl'ttir. 
Gaye, madde olunca bıitiin ha
yat efsanesinin ruhu ka~·bolıı
yor. Bu ruhu kaybetmek ha • 
zindir. Yüreğin1izdc mutl-..ka 
bir mane"iyat ileıni ;ya~an1a .. 
Jıdır. Ha)· atı se\·ınek, he~ eca .. 
nı se\·mek, giizelliği se,·mek, 
iyiliği se\'mek~ 
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BİZDE ŞARAP 

ÜJALATI 

nazı ııtemlel.ctler, bizden şarap 
salın almağa talip olmuşlar!. Şa· 
raJJ, bizde iyi yapılır, fena değil. 
dir. Fa.kat biz, razlo şarap kulla
""" meınlekellerdeo değilizdir. 
Onun içı• de, miktar itibarile faz. 
la ~arap imal etmeyiz. Halbuki, 
biıtün diinya şarap kullanır. 

re.is rdilttek geniş bir şarapçı
lık sanayii, memleket için pek 
hanrlı •·e faydalı olabilir, Şarvp, 
her yıl memlekete mühim "'iktar
da senet lemin eder. Hatta, yurt 
içinde de, şarap istihliki için rek· 
li'ım ve propagancLa. yapmak yerin.. 
de olur. 

00 'DUR:\JA 

FİYA'H 

l!er ry ı;ibi, cıondunna fiatle • 
ı-ine do z~ın yapılmış. Fiatleri 
;. ük~~lten bazı dondurınacılar 

hakkında fakibatlan bahsedili)or. 
Hu, dondurmacıların •azla fiat 
istenıe;;;ini çok görmÜ)'orum. Çün. 
kü. zavallıların sattıkları madd.-, 
ynlnız loirkaç aya mahsus ve 
111i.tnbasır •• 

Y:ırın, (;bürgün havalar serin
leyinc::e, dondurmanın yüzüne kim 
bo kar? Bülün bir yıl malını SP • 

tabiltn esnafın fiat yülr.seltm<': • 
si ne ne demeli? 

ŞiİRDE 

KAFİYE 

Bundan bir müddet evvel, bir 
ariı.ada~ yazısında şöyle diyordu: 
Vezin \'C kafiye şilrde koltuk deii 
neği ınidir? 

Bu iddiayı il .. ri üren Bob • 
•til bir şairmiş! 

Yeni \'e genç şairler vezin vP 

kafiyesiz şiirler yazıyorlarsa, vil.. 
cuke eskilerden daha sağlam Y~· 
ı•~iyorlar. demektir. Öyleya, kol
ltık değneğine ihliyaç görmü 
yorlar. 

SOCUTULAN 

İÇKİLER 

liazı dukkancılar ve inhisar 
maddeleri satan bakkallar, rakı 
ve bira gibi içkilerden kırk para, 
iki kuruş fazla olarak soğutma 
parası alıyorlarmış! 

Halbuki, böyle bir para alma • 
ğa hakları yok! İki bakımdan 
lıakları yok: Evvela , buzu nere -
den buluyorlar ki, bol bol içki 
şişe~i "'"~utuyorlar? 

AHMET RAUF 

PARASIZ 
ARAZi 

İmar edilen yerler 
meccanen 

temlik olunacak 
Devletin hüküm ve tasarrufu 

ellıoda ;,ulunup da ammenin biz. 
metine tahsis edilmiyen sahip • 
siz arazıden bağ, tarla ve bahçe 
haline getirilen ve henüz tapuya 
bağlanmıyan yerlere VilayeUer 
idare heyetlerince bedeli misli 
takdir ve tahakkuk ettirildiği gö· 
rülmüştür. 

Maliye Vekaleti aldığı bir ka. 
rarla bu gibi yerlerin işletenler ve 
imar edenler namına iskan haddi 
dahilinda meccanen temJ.ik edil.. 
mesine karar vermiştir 

İdare he:ı·e~lerince tahakkuk 
ettirilen be-deli misillerin bu ka. 
rar üzerine terki cihetine gidi -
lecektir. 

Yeni, modern 
6 ceza evi 

78 bin lira sarfile 
önümüzdeki 

ay inşaata başlanıyor 
Adliy~ Vekaleti 6 yeni, modern 

Ceza Evi inşasını kararlaştırmış

tır. 

Bunlardan Tokat vıl.iyetınin 

Niksar, Reşadiye kazalarındaki • 
ter 7 şer bin liraya, Tokat vilayet 
merkezindeki 40 bin liraya. Er. 
zincan vilayetinin İliç ve Refa • 
biye kazalarik! Tercan kazasın -
dakiler ~e sekizer bin liraya mal 
olacaktır. İnşaata heps'1ıe bir -
den eyiülde ba~lanılacaktır. 

Vail ızmlre gitti 
Vali ve Beledıye Reisi Lütfi 

Kırdar De-vlet Demiryolların;n 

Kadeş vapurile dün İz.mire git -
rnişti r. Vali İzmir Belediye Rei. 
sinin daveti üzerine fuarı geze
cek ve İzmirde bir ılıafta kariar 
kalacaktır. 

Bi)ÇtJK BABEBLta 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Sürpagoptaki arsaların •<ı~ışına 

yakında Belediyece b&.,,iıanaılacaktır. 

Arı;.alar nıuz...,yede usuliyle .satılacak
\ır. 

~~==========~==============! 

+ Bazı şoförlerin tak~i ile gitme
dikleri ve pazarıtğa kalkl.}tıkiarı şi

ketyet olunmuş.tur. 2579 nuınaralı tak.
.• ;.ıfOriı hskkır;da da bu suçtan lctki
baı yapıln1aKtadtr. 

Flat levhaları 
f"l: t f\1.ür.ıkabe Komb;yonu, butfin 

nı:ı,,z~ ve dukk4'ıılara, e9ya ve· m~ -
a(" •• in tlatıcriu. C•:4>h .. TCD birf"... h. -
h.'l srnıya Ra ;,r verdı. Bu, esa~cn 

ır.ıe cu~ olrcı.ı". ıazun &:Clen etıket!erın 

to 1.a· ıfoııdj dır 

ı ~ 1 bı c:e .. sıl me.,c le şudur: Bir 
ı;us: J.:ıkk~nlarda ttiketıer eksiktir. Bi.r 
kı ın JGl...t\'.A.r.larda da etiketler çok 
yJk.,ek r;ati göstermektedir. Mütteri, 
paıarhk etlikten ıonra, etikette ifade 
ed:..:.en r a~lcn çok daha ucuza c. n1ah 
.wnn almaKtadır. 

fi:nanaleyh, 'imdi yapı:acak. şey, bu 
ffat [(\.haf.ırının b.akikl ve degen olan 
f ati gö~termesıni teınir. etmektir. Bu 
da. asılacak fia.t levhalarının ıık sık 
ve caddi seltilde kontrolü ile kıbi.ldlr, 

BORHAN CEVAT 

TiCARET ve SANAYi: 
+ ~Iazı yetı,. · ıren 1!W113k .. a. Jan 

geien nal0.ınata gure, bu sene r .:.zı 
ıı .. ıt;.sl..illl geı;eu t!Heden yüıde alıu.ı~ 
1 uz"adır 

+ b:.,·ı<; ·e ıle ba;ikımı~ ol<ın lıca:·et 

göru,..nı~ıen devam etınektc-dır. liı\'iç
re tıükumetı dolar uzerınt: atı, vE;r<.;.e 
yan;.ıı;malTıakt.i.ıdı.r. Hu.KU.uıetınliL ise Is~ 
vi("re frang,J He ı,1uameleyi ıuuvafık 
görnlf!mı.:ktt"d!r. J..iuzakerat bu bakım
dan henuz ncticelenmeml .. tır. * Dün bir Re-şJdıye altını 25 Ül'a 
50 k .. rı ııi:aıı muamele görmü~tür. 

MÜTEFERRiK: 

+ tlni\·ersltede talebe kayıt ve ka
buh.ıne ı EylCı:lde baş1anılacaktıı" * Bu ders yılıııda Tıp Fakül. 
tesinden 322 kiş i nıezıın olmuştur. Bun_ 
lardan 8 i yabancı devlet tebaasıdır. 

+ Beyoğlu ÜçüncU Noter:, Tahdidi 
Sın Kanununa &ore tekaude t.evkcdil
miş ve yenl noter tay':n olu.nun~ıya 
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kadar noterlik 41.er~ ~cün~ü. Tıcaret 1 
Mahkeme i Başkat:bı lbrahlmın led
vlrl kararla~tmlmı;tır. 

f Sürü Ç;~g,;akları 
\, Yazan: CAHİT UÇUK J 
RLıhomda bir yorgunluk var. Ba -

ıınu Rt:Lt"'l>ın goğsune saklanı:ı.k ister 
g'bı biJ.Lulducn Uyusam, bır daha 
~Y<fı. 1 :mamak Uzere uyusam. Ve ııcak 
yı... egln çnrptıiı g6ğiJ~ten ayrllma -
san1 .•• :-le oluyor, n1çin bOyle earip 
1stc-.k1er duyu7orum? Ben deh mi -
y 'Ti" Recebe n~kat.lar yakınım. Onun 
gt>niş g6Pün<len yUkselen, kalın boy
nunu.u~ şah damarl<ırını.n i.lljl, kes
kin çenesini, yanık. yUı.WıU, knnat!art 
tıLrck burnunu, kalın dudaklarırU 

J:blgeleyen l.ııyık.laı·Ulı, siyah kirpık
lerınin arasında. ateş gibi yanan iri 
ı y~h bebekli yeşıl gtııJerinl gür kaş
l~nnı söı·uyorun1. i~·ımde bu güzcl 
ve kudrf'Ui yüı-.e hayranlık. hıssi var. 

Bu.~ını ht.ı!Uçe öne eğdi. Gözleriml:ı 
btrbirine ra::Jil;adı. Ha$la bir çocuğa 
b:k.yor &ibiyd.. Yı.ne öyle, ıe!katle 
titreyen yurnuşak, küçuk bir J.esle: 

- Bacağın çok acıyor mu1 
Diye .ordu. Onun aorcusıle baca

ğHH.t.n hala acıdığının, canımın yan • 
dığ.ının faı·k ıo~ vardlm: 

- A . l)'Ot Rn:c~! •• 

Biraz daha ilerledi. Yolun sol keua
ru1a &aptı. Beni oraya ı;lmenlerın u
zerine yav~ça yatırdı. Başımın Us -
tüııde giıneş damlalarile benekli yeşil 
gök var. Kulağıma bir su ştrıllıjı ge
liyor. Sesin &•ldfğf tara!a başımı çe. 
virdim. Kayaların arasından billUr bir 

, su akıyor. 

1 
Fakat bu güzelliklerden zevk alma

. ma, bacağınıdaki acı mani oluyor. Ya-

l V"ljça doğrularak bacağıma baktım. 
i ' Şalvarın bir kısmı yırtılmış, bacagım 
ı kan içinde: 

- Ah, dedim. Ne fena!.. 
Blüzümün cebindeki mendili tıkar. 

dım. Recep, elimden aldı: 

- Yaranı yıkayalım bir!.. Bak.alım 
neren parçalanmış ... 

Beni kucaklıyara.k suya yakın bir 
yere taşıdı. Sırtımı bir ağaç gövdp -
sine dayıyarak, yan oturdum. O, çiz
meyi çektı .. Paçayı sıv.adı. Yara, dizi
ınln bil"az yukarısında, Ustu kan pıh

tılarlle örtWil. 
Recep, yüzünde o yumup.k ifadc:r

le, yaralı baca,iiuna bakı;or. Lı.etle 

~~1[iij[~1 ~~m 
i]~iJn:t~~~ 

Reııamıar ve ide· 
blyatçııardan baa
glıl çok çalışıyor 
Güzel san·atıar içinde, en fazla ha

reket yapan şube resim oluyor. 1-laL. 
buki, bizde resmin tarihi ancak yarım 
as.ın bulur. Haltiı, aı·a sıra ressam
!arla !itile eder, dururuz. Resme rağ
bet edilmediğinden ,lkayet olunur. 

Biltün bunlara rağmen memlekette 
resim hareketleri oldukça canlı ve 
çoktur. Her yıl açılan resim sergile
rialn sayw bir haylidir. Demek ki 
ressamlar çalışıyor. Galatasara,yda he
nüz yeni bir sergi açıldı. Yeni .san'at 
cereyanlarını ifade eden ve kübik de
diğimiz ı e~imler çizen genç ressaınlar 
da dahil. Oütün bu san·aı subesi mün
te:.sipleri pek aıa. çalışarak, her yıl ye
ni bir eser ortaya çıkarıyorlar. Kim ne 
derse desin, kendilerinden en çok bah
~ettlı'en can'alk&rlar da yine ressamlar
dır. 

Halbuki, resim, bizde satılan Qir me
ta dej;ilıilr. Bir tablonun kaç müşte
risi vardır ki? O b:ılde, ressamlarda 
san'at aşkının hararetli olduğuna hük
metmek Jtızıaı geliyor. 

Eser teşhir etmek, yalnız ressamla
ra mahsus ve has bir keyfiyet olu7or. 
Bu usul ve an'aneyl, güzel san'a'Uerf.n 
diğer bütün münlesiplerlne teşmil et
sek, acaba, nasıl bir nıanzara hasıl o ... 
lur? Mesela, ıençJ orla yaşlı, ihtiyar 
bı.i.ttio edebiyatçıların da her yıl vil
cude getirdikleri e:;erlerl teşhir etme
leri arıulansa, netice ne olur?. Kaç e
debiyatçı, yll sonunda yeni bir eser 
meydana koyabilir?. Çalışma itibarly_ 
le, ressamların, diğer san•atk2rlardan 
daha fazla uğraştıkları meydanda ve 
aşik8rdır. 

Edebiyat vidisinde çalışmak, oku
mak yazmak, esasen bizim melekette 
pek te zaruri degild1r. Bir şair, yirıni 
yıt evvel bir şiir n1ecmuası neşr.:?tmiş
tir. O vakit biraz begenilm.iştir, alkış. 
lanmıştır. Bu sohret, artık kendisine 
kiüidır. O, edebiyattaki vaz.lle ve hiz_ 
metini ifa etmiş sayıiır. Btından böy
le, ne yazar, ne okur. Hatta, edebiyat 
mevzuu ile l.iç uğraşmaz, dahi.. 

Faka~. ktodi.':iinde ra.rıp bir guru.t' 
vardır. K.Keu~is:nden !:~rı ru yetişen 
~cnçlcrl.:1 )".t.:.:Jıkları~:ı IJC'~ı.:;11nez. Ah, 
nerede eski e:;erlcr, ·tiye söylenir. İşin 
fık tararı J ccır, bilı: m1s!nız?. Bu ede
biyatçı, kendisinden sonra yeLişmiı 

san'atkclrları be~enmemesıne ragrııe~ı. 
onların ~tl'lt::rıni allp okuM;..ı; değil

dir. Yenı yelı~enler ne yapıyorlar, ne 
yazıyorlar, Kuıtürleri, zevkleri nedir?. 
B_ütün bu noktaları liıyikiyle tetkik 
etmeınıştir, Fakat, beg.:>_unez, kötü
dür, der. 
Musıkfde nasıldır'!. O, ta~ıamen a:r

rı bir sahadır, Kiınse f.:ır'ıcında de
j:ılaır. Maaınafıh, musiki san'atk~rla
rının da çalıştığı söylenebilir. Hey
keltraşlara gei.i11ce, onlar. ;nUtemadi
yen, kendı le!'lne çall,}acak saha bula
madıklarından ~·k~yet E:il~r, Oururlar. 
Min1arimiz ise, almış yü.rümüşlü.r. 

Bizde mimarlık, artık, bir çok binalar 
yapıl) Ji;.ç,, ~c.ra kazan;nak talini al
m~. hatta, güzel san'at olmaktan çık
mıştı:-. 

Tıyatroya gelince: Tiyatromuz, \•a
zife~ini yapıyor, denebilir, 

R. SABiT 

liir haritacıhk 
kursu açıhyor 

Harita Umum Müdürbüğ.ı An. 
karada bir Haritacılık kursu aç -
mtşlır. 18 • 25 yaş aras ncı1ki 
gençlcr.n alınacağı bu kurs aza
mi 2 ay devam edecektir. Kayıt.. 
!ara başlanmıştır. ---
Şarap i.lli.hsalatı arttırılıyor 

HariçtC'n ve dahilden talebe • 
!erin artması doiayısile İnh isar

lar İdaresi bu sene şarap istih • 
salini mümkün olduğu kadar 
fazlalaştırmak için tedbirler al
maktadı•. Tekirdağ fabrikası bü.
tün randımanile çalışacaktır. İ . 
dare pi_v.ısadan çok üzüm alacak 
ve böylel:kle üzüm fiatlerinin 
düşmesine de mani olacaktır. 

başını sallıyarak: 

- Aksi işle!.. Olmamalıydı. 

Diyordu. Sonra, kayalıklardan akan 
suda mendilimi ı!latarak, bacağıın -
dakl pıhtılaşmış kanları temizleıneğe 
ba.şladı. Büyük bir dikkat ve ıtina ile 
ca:lını acıt..ınaınıya eayret ediyordu. 1 
Kanlar tamamile temizlenince, yaraya 
bcıktı: 

- Bir Jiken yırtmq olmalı, dedi. 
Gözlel'ini, ince bir kan ç;zgisi ha

linde görünen yırlıktan kaldırarak, 

yüzüme baktı. Gülümseyerek . 
- Ben, şimdi onun ağusunu gide

recek devayı bulacağım 
Dedi. Çömeldiği -yerden kalkarak, 

ağaçlıkların arasına doğru ilerledi. A
gaçlara, dallara bakarak. ilerliyordu. 
Gözden kayboldu. 

Biraz sonra elinde yumuşak ve bü-
7ük birka~ yaprakla döndü. Bo.ınları, 

h3I,a kan sızan derin yırtığı bir kere 
daha yıkadıktan sonra1 yaranın üzerine 
sıralıyarak kapadı. Cebinden çıkar -
d!ğı, uçları sırma işlemeli, temiı: çev
resile bağladı. 

- Bll yapraklar en büyük bıc;ak 

yaralarının bile kanını keser, ağusunu 
alır ... Şimdi, birazdan hiç ağrı, sızı 
kalmıyacak bacaltında ... 

Yeşil çimenler üzerinde, bir mer .. 
mer heykel bacağı gibi duran baca ... 
ğıma dikkatle bakıyordu. Tunc renkl.J 

(MAHKEMELERDE} .. ,,,,,,;;-:::;:.:.:'.') 

"Oksijen kaynağı gerine bisik
leti lehim gibi kaynakladı ... ,, 
Baba oğul olmaları pek muhte- / 
mel... Baba olması muhtemel bu. 
lunanı hemen ellilik, öbürü de 
on beş, on altı yaşlarında ola • 
calc. İkisınin de başında koloni
yal birer şapka var. İkisi de kısa 
pantolon, açık yakalı gömlek giy. 
mişler. Bunları karşıdan gorur 
görmez, msan, Amerikada arslan 
avına v~ya altın aramağa çıkmış 

iki Amedkalı görmüş hissini du. 
yuyor... Herkes onlara bakıyor. 
Halta, çoluk çocuk ve ayak ta • 
'kımı arkalarına takılır •. gaJ"'t 
garip iki mahluk görmüş gibi 
hayretle, onları seyrediyor. 

Biraz sonra, baba olması muh
temel buiunanı mahkemede ... Ha
kim, 

- Da\,·anızı anlatınız, diyor. 
Kolonıyal şapkalı, kısa pantolonlu 
adam, 

- Efendim, diyor. Bu zat bi,. 
sikletçid;r .. Geçenlerde benim bi,. 
siklctimin kadrosu kırıldı.. Bu 
zata mücacaat ettim. •Siz oksijen 
kaynağı yapar mısınız?• dedim. 
cEve'., 1odi. Fevkaliıdoesini yapa
nın.• Bisikleti getirip bıraktık. 
İki gün sonra, kaynak yapmış, 
aldık. O gün bisiklete bindim. 
Ailece Floryaya gidiyorduk. Yol. 
da. dei(irmenin önünde, yokuşta, 
kadro. ~aynak yapılan yerden tek.. 
rar ayrıldı: Düştüm; yaralandım; 
yirmi gün hasta yattım. Şimdi de, 
takdim dtığ!m rapordan anla _ 
şılacağı iızere sol bacağımda arıza 
kaldı. Kendisınin yaralanmağa se
ebbiyetten cezalandırılmasını is. 
terim. z:ra, oksijen kaynağı ye
rine, leh;m gibı, adi bir kaynak 
yaptığı da bilfen sabit olmuştur. 
Yüz lira maddi, 250 lira da ma ne\'İ 
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zarara hükmedlimesini de ayrıca 
rica ederim. 

Hflkim maznuna, 
- Ne diyeceksiniz? dedi. l\faz.. 

nun, 
- Ben, dedi, gayet mükemmel 

oksijen ;.:aynağı yaptım. Zanne
derim k' kırıldığı yer benim kay. 
nak yaptığım yer değildir. Ora -
dan bile kırılmışsa, fazla zor gö. 
rüp kırı'dığı muhakkalır. Benim 
hiç kabahatim yoktur. 

Mahkeme, kaynağın oksijen 
kaynağı olup olmadığının ve bi
sikletin kaynak yapılan yerden 
kırılp kırılmadığının tahkikine 
ve bu iş ı~fo üç kişilik bir ehli 
vukuf hryetinin seçilmesine ka • 
rar verrl. 

Kolontyal ~apkalı, kısa panto. 
lonlu, a~ık yalcalı ve kısa kollu 
adam mohkemeden çıktı. Kencıisi 

gibi giyinmiş olan gençle bera • 
ber yürünoeğe başladı. Merak et. 
miştim: Acaba, bu kıyafetle ne
reye gidrceklerdi? Arkalarından 
yürümeğe başladım. Genç, 

- Beybaba, dedi; annem ne • 
rede? 

- Topkapı dışındaki kahvede 
bizi bekliyor. 

- Ablam? 
- O da orada. 
- E, bisik!e:leri nerede? 
- Bisıkletleri de beraber, oğ. 

lum. Bisikletle gittiler. 
- Yine Floryaya mı gideceğiz? 
- Ba;;alım .. Söyle Kalikratyaya 

kadar bir uzanıp bir iki kilo et 
alalım :!edikli. Oraya gideriz bel
ki ... 

Baba ı ğul merdivenleri indiler .. 
Sokağa cıktılar. Adliye kapısı • 
nın yanındaki girintide ik: bi _ 
siklet Juruyordu. Biri birini,, 
öbürü 5'.ekini çekip atladılar ve 
Orozdibakın önüne doğru çala pe. 
dal gitmrğe başladılar. 

-------------------
Beyazıt Yangın Kulesinin kur· 
şunlarını soküp çal an hırsız! 
Kuleyi gezmiye gidip hırsızlığa kalkışan 
Mehmet yirmi gün hapse mahkum olundu 

Mehmet adında birisi, evvelki gUn Mehmet bu ıekilde 2 kilo kadar kur-
gezmek üzere Beyazıt kulesine çıkmts şun çaldıktan sonra yakalanmış, dUn 
ve tenhalık.tan istifade ile kulenin de Cürmü Meşhut Üçüncil Sulh. Mah-
tC'pCSindekl kurşunlorı söküp söküp l;emeslnce 20 gün hapse mıı.hküm ~-
cebine doldurmuştur. dilmiştir. 

-------~ .... -------~ 
Zeytlnyaftı ııatları 
Bu yıl zeytin mahsulünün be • 

reketli olması, zeytinyağı fiatle • 
rine deriıal tesir etmiştir. Zeytin. 
yağının ·bollaşacağını, ihracının 

da yasak edildiğini düşünen stok
çular fiatleri şimdiden indirııneğe 
~lamışlardır. Yemeklik ve sa -
bunluk yağlar toptan cinslerine 
göre 3 • 4 kuruş ucuzlam~tır. 

Adliye memurlarına 
verilen paradan 

"erg l keıllmlyecek 
Tebliğden başka bir sebeple ma. 

kamından aynlan hakim, tabip 
ve sair Adliye memurlanna iş 

sahiplerinden alınarak verilen 
paralardan hiçbir vergi kesilme. 

mesi kararlaşmıştır. 

yüzünde hafif bir (ICmbel!k belirc!L 
Bakacağı yerl ş"ljırmıı gibiydi. Keke
liyerek: 

- Sen, dedi. Bacaığnı ört artık! .. 
Gülümsiyerek şalvarımı indirdim. 

Yardımile çlzıneyi giydim. Onun, bu 
şaşkınlığı bana garip bir zevk ver .. 
nıişti. Bacağımı ilk açtığım zaman, 
yaralı bir arkadaşa yardım eden cins 
·ayrılıgını düşünm.lyecek kadar n!ert 
blr do>ltan başka birşey değildi. Çıp
lak bacağın bir kadın bacağı olduğunu 
hatırlamam4ll b:Ie. Fa.kat tedavisi bi
tince, görüşleri değişti. Ve birden ür .. 
kek bir heyecanla ~şırdı. 

Sırtım büyük ağacın kalın göğde ... 
slne dayalı, ıçimde, hudutsuz zevk tit
rey~eı ile, tepemdeki yeşil &öke ba· 
kıyorum. Kendimi bir masal kah -
ramanı cıbi hissediyorum. Tunç gibi 
sağlam, gt>z ayrılamıyacak güzellikte 
bir genç erkek, bacaiımın yarasını 
yıkamış, temizlemiş, uçları sırma işli 

çevresile sarmı:aıtı. Sonra bir cocuk 
gibi utanmı;-;tı. Bacağımdaki yeşil yap
rakların şi!aU tesirin~ acıyan yere 
çöken tatlı bir uyuıuklukla hissedi • 
yorum. 

- Recep, dedim. Sana nekadar te
şekkür etSPm az .. Geçen gün beni, ö
lilmdpn kurtardın,.. Bugiln yaramı 
sardın .. 

(Devamı \ 7ar) 

Bir babada 3 çocuk ı 
Çengelköy ilk mektebi başmu· 

allimi B. Nacinin refikası bir ba
tında ikisi erkek birisi kız olmak 
üzere üç yavru dünyaya getir • 
m~tir. Çocukların üçü de sıh • 
hatteclirler. 

İşbirliği bahsi 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Vişi Fransası artık kat'i kara -

nnı verdi: Almanya ile işbirliği. 
Bu keyfiyete ~kaddüm eden mü.
lfilıazaları şöyle hulasa etmek 
bize mümkün görünüyor: 

İlkbaharla sonbahar arasında 
geçen aylarda az vukuat olmadı. 
Gerek harp meydanlarında ge • 
rek diplomatların faaliyet saha • 
larında büyük hareketler, mühim 
faaliyetler görüldü. Geçen sene
nin haziranı Avrupa kıt'asında 

Fransanın yıkılmasını görmüştü. 
Bu senenin hazranı da Almanya 
le Rusyanın muharebeye tutuş • 
duklarınd şahit oldu. 1941 yazında 
neler olacağını tahmn etmek için 
zihin yoranlann gözü önünde 
bazı muhakkak sayılan ihtimaller 
vardı: tngiltereye doğrudan doğ. 
ruya taarruz, İspanyada deniz 
üsleri temin etmek, Fransız do • 
nanmasını almak, Tunusun meş· 
hur Bizarta limanından istifade 
etmek... gibi ve saire. 

Şimali Afrikadaki Fransız kuv. 
vetlerini elinde tutan General 
Veygandın .. ninde sonunda ala
cağı vaıiJ"'t de pek merak edi • 
liyordu. Lakin İtalyanın Akde • 
nizde artık geçen seneki kadar 
faal bir rolü kalmadığını düşü • 
~n İspanyanın o denizin cenu • 
bunda or>un yerine geçerek mü. 
essir vaziyet almak istiyeceği de 
hatıra gelen ihtimallerdendi. 

Bilhassa Vişi Fransasırun va • 

KAÇAK! 
hayvanlar 1 

Bunlardan 5 kat ce· 
zalı vergi 

alınması kararlaşh 
Hayvmlar vergisine göre yok. 

laması yapıldıktan sonra herhan. 
gi bir J"'C veya mahailede meydana 
çıkarılan hayvanlar iç.in 2 veya 4 
kat vergi ve ceza alındığı anla -
şılmıştır. Maliye Vekiileti bu gibi 
hayvanlar için vergi ve cezanın 
beş kat alınmasını şehrimizdeki 
aliikalılara bildirro4lir. 

Hukuk ve Mül
kiye mezunları 
Bunlar hangı daire· 
lere imtihansız 

alınacaklar ? 
Maliye ve Dahiliye Vekaletleri 

gibi devlet da;relerinde ihtisasa 
dayanan memuriyetlere imtihan. 
la Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fa
kültesi mezunları alınıyordu. Di. 
vanı Muhasebat her iki yüksek 
mektep mezunlarının Maliye ve 
Dahiliye Vekaletk!rine ait mev. 
zuatı da görmekte olduklannı 
göz önünde tutarak Siyasal Bil.. 
giler okulunun bütün şubelerile 
Hukuk Fakültesi mezunlarının 

bu Vek11etler gibi dairelere alın
malarında ehliyet ve müsabaka 
imtihanına tabi tutulmamalarına 
karar v~rmiştir. 

Takıl mde yapılacak 
yeni merdivenler 
Taksimde yapılmakta olan İnö.. 

nü gezisi sahasından Taksim Be. 
lediye bahçesine merd1venler 
yapılacaktır. Bahçe daha aşağıda 
kaldığından buna lüzum görül -
müştür. Taksim bahçesine böy. 
lelikle @'zi yerinden de girile • 
bilecektir. 

Orta mektep mezunu 
sayılacak gençler 

Ekalliyet ve ecnebi mektep • 
!erinin orta kısımlarını ikmal et. 
m~ olanların devlet orta okul 
imtihanlarını kazanmadıkça orta 
mektep mezunu sayılaınıyacak • 
!arı M:a uif Müdürlüğüne ;ebliğ 
olurunuşıur. 

Takas Limited Şirketinin 
lstanbul Şubesi Müdürü 

deği1ti 

Takas Limited Şirketi İzmir 

şubesi Müdürü B. Şerif Cemal 
Kısakürek İstanbul şubesi mü.. 
dürlüğüne tayin olunmuştur. 

-
Vişi Fransası vekayii 
takip etmektedir. Son 
haftaların harekatı Fran· 
aı.zların alacağı istika • 
mete bilhassa müessir 
oldu. 

ziyeti 1<endini çok dikkatle takjp 
etirrnektedir. Diplomatlık saha • 
sındaki faaliyeti gösteriyor ki 
Vişi hükumeti vekayiin cereya • 
nına gö~e bir istikaım?t almağa 
uğraşıyo:. Rusya ile Almanya ara
sında başlıyan muharebenin in. 
klşafı §Uphesiz ki Vişide layık 
olduğu 0hemmiyetle tetkik edil.. 
mektedir. 

Geçen sene haziranında galip 
olan taraf bu senenin ilkbaharın. 
da da A vrupada istediğini :;ap • 
tırabilirken Vişi Fransası ile 
cişbirliği. nin manası başka tür. 
lü idi. Şimdi diğer bir cephe a. 
çarak başka bir düşmanla döğü. 
şürken nyni galip taraf ile Vişi a
rasında mevzuu bahsolan cişbir. 

!iği• mefhumu da ötekinden fark. 
lı olsa gerek. İlkbaharda Vlşide 
İngiltere aleyhinde çok şeyler 
söylenen sebepler bulunuyordu. 
Bu haftdlarda ise eski müttefik 
için do,.ane değilse de büsbütün 
aleyhtarane sözler söylemeğe de 
lüzum görülmemektedir. Ameri. 
kaya karşı ise vaziyete daha sa • 
rahat vermeğe dikkat ediliyor. 
Amerikayı danltacak gil>i her • 
hangi bir hareketten çekinmek 
lazım geldiği bilhassa General 
Veygandın fikri olarak ileri sü.
rülmektedir. 

Hulasa Vişi hükümeti şu son 
haftaların vekayiioi nekadar has.. 
sasiyetle 1 ak:ip ettiğini harekhtı ile 
göstermektedı~. 

!!!~~::::;;ti' 
Ruı - Alman ııat 

nın açaacO e• 
ayına gı~e-~:~ 
Yazan: Ahmet ŞüJoiı ılçaı 

Alman • Rus harbi. yarıJI 
1 

cü ayına girecektir. Ik• aY 'ı'J' 
Almanlar, • 914 harb~del<l 1,rJ 
neo.berg zaferi ölçüsunde . 

3 
düzine kadar meydan .ını.ıl' p · Jile ,, 
si kazanmışlardır. Şırn•. defi• 
!arı Baltık memleketterın. ıel • 
.ınışlar. Ortada Smolensk :rı ~ 
ne kadar var.nıı.şlar cen ,,.,( . . c ~ .. 
Gaııbl Ukrayna'vı eııerın tr• 
rek Nik.,layef gibi buyuk ıı~~ 
limanını işgal etmışlerdlf· ,.ı 

de''Jt'' dan başka bir Avrupa . d• 
hamlelerin şiddeti karjlS·". 
laka yıkılırdı. Fakal jkinC~ 
beraber, yaz da çıkıp sO 

yaklaş:rken, on milyon ·dı 
çarpıştığı bu muazzam c~ 
yecanlı bir alaka ile .. ıak:1 , 
terin zihinlerinde şoyle 
belirmektedir: ,~u 

- Acaba Almanya ~az J.yt 
dan evvel Rus harbin• ta 1 
meğe muvaffak olacak fl'l't 

Rus _ A1man harbinin "1 ,t ·ını. 
sini tayin edecek olan a ;ı 
mantar tarafından çok gen 
Rus topraklarının işg~JJ ,~ ~ 
Rus ordularının imhBS' dır 
mukavemetinin kınbn•5 ' ıııı 

Almanlar ş>mdiye kadar 
yon kadar esir ald;kl~rın~~ 
ediyorlar. Bu, doğru bır r arı" 
!arak kaıbul edilse bile, ç rt
kuvvetlerin !büyüklüğü k8ı ;ı;; 
da mühim bir yekün teŞk1def' 
Yani Rusya :çin yıkırn ıııı! 
Rusların belki de en ağıf{)l<f~ 
biye1lerini teşkil eden ~'ı 
harekatında da ordular:Jl1n ~; 
bir kısmını Dinyeper : 01! 
şarkına almağa muvaffll'· ~/' 
!arı anlaşılıyor. Eğer b~ı!' 
doğru ise, Nikolayef ve ı,ıt 
bi büyük limanların zi'."81~ 
receye kadar telafi ed1Jıı11 
mektir. ııııt•' 
Alınan hamlesinin cen ~I 

male intikal ettiği geleli !3~ IJI 
!erden anlaşılmaktadır- ı,tl' 
berlere göre, Almanlar. 11;ı ~ 
grad üzerine doğru yen• re~il 
rekete başlamışlar ve ,ba il'ı 
mantara elverişli oıaral< 
etmektedir. dt f 

Rus hııri>i, 1914 tıarbill. fı) 
düğümüz büyük ölçüdeJ~&ıt 
taarruzlannı andırnıal< JllıP.~ 
büyük muzafferiyetler te 

1 
1' 

mekle ıberaber, AJırnan.tar 
neticeye götürememiştif~ 1 

Binaenaleyh eğer gel ·rf: 
kaç hafta içinde btr st1 ııl 
karşılaşmıyacak olursaıc:,~i 
da bir kış harbini ernr1\,f, 
rak kabul etmek mecbU jıil 
kalacağu. Esasen tıöyl~eıl' 
harbine emrivaki nazari a~ 
ğına delalet eden eJll 
vardır: .Pi~ 

1 - Evvela gerek R 
1 

,ıi'
gerek Almanyan:n ktŞ 1 b~I 
hazırlanmakta oldukla~şeJI 
mektedir. Rusyada do' ııl> ı 
pany<>l gönüllülerirc ~ 
gönderilmek üzere t"i. ,el·/ 
rişildiği de haJ:ıcr veril;>,.,ı l 

2 - Fakat bu, bır j}ı ':1e, '1 

ri olarak kahul edi]se ~"~., 
tere ve Amerikanın :B if/ 
dımda buluımı.ak için ~,fP·j. 
uzun vadeli teşebbUS.·~jı 
Iecek seneye kadar sJ 0]il 
ziyesine dayanmakta v 

göstermektedir. cer'~ 
Henüz Moskova kOıırı ~ 

toplanmadığı bile naı:r, .:I' • 
alınacak olursa, RıısY şeıı;' 
hardan evvel ya~ıııı ısf,,ı" ~ 
mesi düşünülmedig• ;~f' r 
giltcre ve Amerika ıf.et f' 
iki ay içindeki mukave ~e , 
1. t· · t tıkik ırnişlef ' 1 
ıye ını e e . bil 1 

sada olduğu gibi, sen., ~· 
şm muhtemel t.:ı1.m.adıg ııııı" 
varmışlardır ki bö~·leler<i'' t" 
li yardıımı düşünınu~u> )ı 

Hul5.sa Alınan • ııir~eflo;:'. 
ikinci ayı nihayetlek1ntl3ııl' .1 

büyük mücadele ha~ tııııı ~ 
rüz eden bir hakıkll '<f-' pi 
.manlar tarafından 'ğ; ve &' f 
tasfiye ~-dilemiycce ıeıtit' el" 
timale göre, mücade 

1 
eO ~l 

cek ilkbahara uı-:k9;~1· ;ıı 
Askeri harekatın ;plı·;i il,~ 

·1erl· r 
da bundan daha 1 111nll''ıı1· ~ 
hangi tahnünde bU ~f'!Jt ıı~· 
kün değıldır. Maa~3ill'ı 1 
ren bir muharebe. r~li ~ ~ 
nın işine da~ el• cJıJlrJ' , ı 
.göre, gelecek i!Jdıa f'r~1~,, 
t b .. b'T" başka ,.,ıift' ın us u un ·r ,.. 
da başlaması da pı 
rak ileri sürülebilıf· 



cu yaı.ının metinlerı Anadolu 
lq~ . Aıan" büllenleriııdcn ıılınn~lırl 

• 
11 

eden: Muammer Alatar 
8' llı:ıl!< Vt Sı v;etlt:r taralınaan 

nı(rue lrnndaki Alman tcılıa
-ikkında \•erdıkleri notalara, 
'an hükumetinin, ce,·ap ver • 

l<;ın rr.ıtad zaman geçtiği 
e h . . enuz cevap \"ermcımesı -
Lotıdrada asabiyet uyandır • 

"· gelen haberlerden anlaşılı • 

~ &ıliz gazeteleri biilıassa ·Dey-'I • 
·&raf. huifu;aten şöyle diyor. 
•Vakit kalmam~tır. Ge,rek 
' 1.°'lcnfati, gen·k kendi men. 
~ 1< bak. mmdan harekete 
~ek zarurıdir. İran istiklaline 
~ edılen tehdidin ortadan 

ası !uzumu hususunda ıs • 
~~obilmemiz için şarktaki va-

<lllız kafi derecede kuv\·et -
ı 'l'ahranın cev...bı deriıal gel

,. ~•ya bu cevap memnuniyet 
r ~ıcı addediLmediği takdirde, İn-
i' ~Uküınetı vaziyeti aydınlat. 

lııere t<'<lılıirler almalıdır, 

1 
·llı zın sonuna gcLm~ bulu -
llrııl .• 

• tı\ı\N CEVAP VERECEK 
~ndra radyosundan verilen 
•~re göre, sal.;hiyetli mah
: İran hüklı.ınetinin yakında. 
~1 • Soyyet notasına vereceği 

1 beklemektedir. 
İl1.AN ŞEHİNŞAHININ 

' NUTKU 
ı·anctaki vüksek Haroive o

t~~n ders kesimi merasi.;..in • 
>•h· "! h ınşah ve Veliaht Hazret -
~ aıır. bulunmuşlardır. Hali
~ 1 azı.,·et dolayısile taliller 

~lnıı~tır. Yeni mezunlar kıL 
\ a ıltrhak edeceklerdir. 
~idan 1073 subay mezun ol.. 

· ~r. Şehin•ah Hazretleri bu 
~~cıbe .. 
~ tle bir mıtuk irad ede • 

t eıııislerdir ki· 
l:lu. sene tal~be ·e senelik 

.. e
1
"i Verilmembtir St·bebini a . 

ifr ı. re anlıyacaklardır. Bu se -
lıi~'1n onlardaki fedakarlık his-

. \r takviye edeceği fikrinde • 
tsl' h azıf~miz ve yaşadığmıız sa.. 
1 1.ltsUsıyeti üzerine dikkat na. 
ti ~ı çek.meğe lüzum göımü • 

~ ·.Ordu ve subaylar haliha
~IQıyette pek -büyük bir dik. 
; alaka göstermelidirler. Ve 
a u takdirinde her fedakıirlı. 

Ilı, 11
' bulunmalıdırlar .. 

f. ·7"'asiınde nazırlar ve yük. 
~ ~eli subaylar hazır bulun-

iJl ı' -

~ ~~1tnan - Sovyet 
~ ~tb· 

~ ıne bir bakıf 
"'1ı (1 inci SahUeden Devam) 

ı:ı~e kJdar malOm olan rakam
' !\u.;iardan 14000 tank, 14000 

)) loplar dahil), ı 1000 den faz-

1ı~_imha veya iğtinam edil
~-....ııaıı esir miktarı 1 rullyon 
~tır. 

~ tt laylatuıın 5 milyon olduğu 
(,ttlltınektedlr. İşgal edtlen a. 

1ben 170 bin kilometre mu· 

~~Ü MUHAREBE 
"> sı 
~rnan kaynaklarına göre, Ce
~~ Ynnda Dinyeper mansabın. 
t. Co n Endüstri limanı z;.ıptedil
~ S.,ırıeı·de, dun de bildırdigımlz 

"'~ti "Jet fu·kası imha veya esir . " ı~1a . 
~l;ı ıle Peipus arasında ıiddet-
~ a ~ilen bir mevzi giınlerı:e 

'·ı ~ &ayretten sonra yarılmıs
İlt~ 0 '<><1, Kingisep, Narva şehir· 
~edilmiştir. 
\, ~.,,'~ limanlarından katmak. is. 

ııı., •ra mütemadiyen zayiat 
'ı lt~ir. 8000 tonluk vaplll' 

ttı; diger tiç vapur hasara uğ ... 
"ııı ı. · . Slmdly kadar Odesada 
'~ ı.::!todan fazla hacimd• 30 
,, l batırılmtı;llr. 

""1, ~~• bir Sovyet zırhlı kolor
~l'ııl llınandanı General Sokolot 
1~ ı Dlatalt esir ed>mliştlr. 
''ri~ Celen haberlerde So\-ye\ 

~~;rı dörtte üçiınun harp ha
\'tl'ı.bı~ildirilmekledıc. 

~ lob. 
ı b., lıtf Kingl..,p, Novgorod 

•~ Yunca şl\idelil muharebe
·"·l1:ıu 

İlQi ~·e Gon1el'in tahliye e
rıyur. 

ı· 

litı;ı. Leııngrad 4Ukamet1ode 
l' ı.:e arttırmaktadır, Btll'a-

ı. ~~ane mukavemet gös-
' t ıngrad halkından yeni \ ~ı.:• 1_"ı>kil edllıııl,;lir. 
h~I\ }ıtn~ınyeper'i'n hiç bir nok
"' ~ geçememiılerdi.r. _ 

t 1 l"ap ve Triko
\ ll1ıaıcuerıae 

:ı,,,..,ı, 1 ,,"'1~~ e orLak olan her şahıs 
har a olmak ,artiyle dörder 

; ~._1:11 ıcooperaht Müdürlü. 
'°llt Ha arının luzumu acele 

n olunur. 

-

-

-
lnı;:"ili:ı: gazeteleri. İran' ın, 
İngiliz • Sovyet notasına 
cevao vermediği takdir
de harekete geçilmesi • 
ni İstemektedir - lran 
Şelıinşahı Harbiye Oku
lunda söylediği bir nu · 
tokta, ordunup haliha • 
zır vaziyeti hakkında 
nazarı dikkati celbet • 
mis, lüzumu takdi,inde 
her fedakarlığa hazır 
bulunmasını İstemiştir. -

ALMANLAR NE DİYOR? 
Yan res.rni bir Alman kayna -

ğından şunlar bildiril<yor: 
•- Yakın bir zamana aıt haki. 

ki bazı vesikalara nazaran İranda 
2590 İngiliz, 300 Sovyet, 690 Al • 
man ve 310 İtalyan vardır. Al. 
manlar arasında erkek kadın ve 
çocuklar da vardır. 
İranda iki il:i 3000 Alıman oldu

ğuna dair Büyük Britanyanın id
dialan ve bu husu.>taki telmihle.. 
ri Alıman Hariciycsince yalanla 
tavsif edilmektedir.. 
İNGİLTERE AVRUPA KIT ASINA 

İHRAÇ YAPACAK 

Belçika hal"biye ve maliye na • 
zırı Gut radyoda söy !ediği bir nıı .. 
tukda ezcümle demiştir ki: 

·Harbin ilk yedi haftasında Al
manların kaybı bir buçuk milyon 
asker, 8000 top, 6000 tayyare<iir. 
Almanya mağlubiyete doğru yak
laşmaktadır. 

Tesbit edilen günde, İngiltere 
kıt'a Avrupasına sel halinde as _ 
ker, top \'e tanklar çıkaracak ve 
Almanlar 1918 de olduğu gilbi, li. 
derlenne ve" kendilerine imanla.. 
rını kaybedeceklerdir .• 

FRANSIZ • ALMAN SULH 
.MÜZAKERELERİ 

Hür 1''ransız kaynaklarının ver. 
diği malumata göre, Vişi hükıl.. 

meti Al"T!an makamlarile bir sulh 
muahedesi müzakere t?lmekte -
dir. Buna göre, Almanya Fran • 
sanın v2 Fransız Afrikasının bü.. 
tün üs!erıni kullanacaktır. Harp • 
ten sonra, Afrikadaki İngiliz 
müstemlekeleri Fransaya ilhak 
olunacaktır. Bütün Fransa İmpa
ratorluğu Almanya ile müştere • 
ken idare edilecektir. 

Alsas.Lcren Almanyaya Yeri • 
lecektir. Belçikanın bir kısmı da 
Fransay ~ ayrılacaktır. Fransa, 
İtalyay:t arazi vermiyecektir. 

Tunus üzerindeki emellerine 
rnukabil, Mısır İtalyaya verile -
cektir. 

Hür Fransızlara göre, bu mü. 
zakereler hayli ilerlemiştir. 

lngiliz tayyarele
rinin hücumları 

(l inci Sahlff"den Dt>vam) 
Ianna tam isabetler olmU$tur. Garbi 
Fransada da iki noktaya hi..ıcum edil
miştir. Manşta Aln1an bücuınbotlan 

makineli tüiek ateşine tutuln•!.J.Ş, bun
lardan biri duınan içinde kalmıştır. 

Avcılar, Alman tayyarelerlyle mü

teaddit muharebeler vermişlerdir. Bu 
harek:itta 14 İn~il.iı. avcısı kllyboL 
muştur. 

HIRVA Tls 1· A NDA 
( t inci Sahifeden Devam) 

kım mütaleatm Hırvatistan hü.. 
kıimetine bildırilmiş olduğu ri 

vayetleri dolaşmaktadır. 

İTALYA TEKZİP EDİYOR 

Roma 22 (A.A.) - Ofi: 
Mevsuk membalardan verilen 

malıimata nazaran İtalya t;ıra • 

fından Hırvatistana bir ültima.. 
tom verildiğıne daır ecnebi mern. 

le.ke tlerde edveran eden şayia -
!arın asıl ve esastan a ri olduğu 
temin edilmektedir. Her iki meın. 
leketi a lakadar eden muhtelif 

meselelerin Ye bu meyanda iki 
devlet hudutlarının tahdidine, 
ve işgal mıntakaları hudutların.. 

da münakalatın emniyet altına 

alınmasına müteallık olarak ev -
velce aktedilmiş olan anlaşma _ 
!arın tatbiki şekıllenni tayin i • 
çin İtalya ile Hırvatistan ara • 

sındaki görüşmelere devam o • 
lunmaktadır. 

RUZVELT 
( 1 inci Saht!ed•n Devam) 

leketlere Amerikanın miJU yırrdım po ... 
litlka~ından bahsetmış, ve demiştir 
ki: «lngıltere ile ruıkl'rl ve bahrı ınü
kalemelcrmiz, avantajlı bir surette ne 
ticelenmı.ş ve bu yardımda terakkiler -
göstermiştir. Dünyanın başlıca nıüte

cavlzine karşı açılan müdafaasında 

So\.-yetler Birliğine de yardım etmek 
üzere bir konleranı tertibi için ted
birler aldık. Nazi hükılmettnin yazıl ı 

veya şifahi ~zlerinin hiç bir kıymeti 

olmadığını Wkrara lüzum görmüyo
rum.> 

Üue,:,a 
kerh'e 
ruk'a 

ne Dün- 1 lVlah:enzi King 
ne T ob- 3 ay Londrada 
benzer kalac a k 

Moskova 22 (A.A.) - Röyter: 
Röyler muhabirinin bir sualine 

Sov yetler Birliği ı.amıoa cevap 
veren İzovski dcnu~lir ki: 

•- O<iesa ne Dünkcrk'e ne de 
Tobruk'.ı benzer. Odesada bu har
bin en şıddetli , en unutulmaz 
muharebeleri cereyan etmekte • 
dir. .. 

Beykozda bir kaçır· 
ma vak'aıı 

Beykoza bağlı Koçullu köyün • 
de dün bir kız kaçırma vak'ası ol. 
muştur. 15 yaşında Hatice ismin. 
de bir kız köy delikanlılarından 
Bekir tarafından kaçırılmış ve e
vine kapalılmı:şt:r. Fakat hadise 
anlaşılmış, kız aılesine teslim e • 
dilerek Bekir hakkında Beykoz 
müddeiumumiliği tarafından tah.. 
kikata başlanmışt r. * Lizbon 22 (A.A.) - Bugün 
Lizbona gelen c Maria Leonor• 
balıkça gemisi 15,000 tonluk c Horn 

ShalJ. İngiliz sarnıç gemisi mü. 
rettebatından kurtarılan beş ki
şiyi ge irmiştir. 

_..,...._ 

Harp Vaziyeti 
(1 inci Sahifeden Devam) 

ceyşi bir harekette bul urunaları 

ih timalinden bahsetmiştik. Ge -
rek Ruslar ve gerekse Almanlar 
bizim yazımızdan iki gün sonra, 

Gomel is tika me tindeki muhare • 
beden bahse başla dılar. Eğer Al. 
manlar Rusları daha evvel böyle 
bir mağhibi)·ete uğratmışlarsa, 

Gomel mmtakasındaki muzaffer 
Alman ordusunun Ukraynadaki 
Sovyet orduların ı şimalden ku • 
şaimak maksadilc şimdiye kadar 
niç in Kursk ve Harkof istikamet
lerinde iler i atmad ıklarma akıl 

erdirilemez. Bu Alınan haberini 
ihti yatla karşılamayı tavsiye e • 

deriz. Ancak iliıve edelim ki Al. 
malar Gomel mıntakasında bi • 

zim tasav\•ur ettiğimiz şekilde 

cenubu şarki istika metinde hare. 
kete geçmişlerdir. Eğer bu Al • 

man taarruzu da muvaffak olur. 
sa, Ruslar Ki yef de ve Dinyeper 
boy unda ka lamıyacaklardır. 

2) Şark cephesinin şim al kıs • 
n1uıda , yani Leningrad garp ve 
cenup çevresinde Alman taarruz .. 
l ar ı inkişaf ctmi~. Narvu ve Kin -
gisp şehirleri işgal cdilmi~tir. Sov
külce} ~i hakın1dan ehemmiyeti 
haiz olan taarruz, Peypus gölü ile 
İlmen gölii arasındaki değil, İl • 
men golü ile Scliger gölü arasın. 

daki taarruzdur. Zira bu ikinci 
Alman taarruzu tamamne şima • 
li şarkiye nıiiteveccih tir. Bütün 
sür'atle inkişaf ederse Leningrad 
mınlakasındaki Voroşilof ordula. 
rının şarka çekilmes i ve merkez. 
deki ordu ile ir tibatın ı muhafaza 
ederek geride yeni bir müdaiaa 
cephesi tutmas ı çok müşkül olur. 

İyi dikkat edilirse, umumi va • 
ı<İyettc Almanların ayni tabiye • 
yi tatbik ettikleri görülür. Asıl 
Alman taarruzları Sovyetlerin 
merkez ordusile cenah orduları a. 
rasmdaki ara hatları yani omuz 
omuza verdikleri istikametlere 
tevcih edilmiştir. Bu gibi istika • 
metler ekseriya zayıf olur. Sov • 
yellerin bu iki taarruzu vaktinde 
durdurmaları lazımdır. Aksi tak· 
dirde şimalde Leningraddan ve 
cenupta Kiye[ ve Dinyeper bo • 
yundan şarka çekilmeleri daha 
doğru olur. 

18.00 Program 

19.15 Sving Or. 
19.30 Haberler 

19 45 Koro 
20 15 Had. Gaz. 
20.45 Şarkılar 
2l.OO Ziraat Tak. 
21.10 Tem•il 
22 00 Oı kestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Kapanış. 

Ottowa 22 (A.A.) - O!i: Bü • 
tün Karında mabbuatı ve siyasi 
malıfil,eri görünüşe göre baş,•c -
kil Mackenzie K:ng'in üç ay ka • 
dar İngilterede kaldıktan sonra 
Kanadaya avdetinde yeni karar -
!ar ıttihaz etmesini beklemekte • 
dirler. 

Ottowa'da çıkan •Le Droit. gıı.. 

zetesi seyahatin mııhtemel bede -
fini şöyle hulasa etmektedir: 

Bu müzakereler Sovyetler Bir . 
!iği ile münasebetlerimizde ne gi. 
bi bir tesir husule getirecektir? 
Japonya ile İngiltere arasında 

harp çıktığı takdirde Kanada do
minyonu Büyük Okyanusda ne 
gibi bir rol oynıyacaktır? Başve. 
kil mecburi askeri hizmet usulü
nün tatbikini kabul edecek midir? * Kahlre 22 (A.A.) - Suriye 
ve Lübnana yaptığı seyahat!en 
dö!W!n General dö Gol bugün 
Kahireye gelmiştir. 

Londra'ya göre 
(1 .!nci Sahiteden Devam) 

lunduğu mütaleasındadırlar. Ha
rekat geniş mikyasda devam et • 
mektedir. Alman ordusunun Din.. 
yeperi geçtiğine dair henüz bir 
alamet yoktur. Sovyetlerin Ode. 
sada kuvvet bırakmaları, kısmı -
küllin in çekilmesin i kolay !aştır -
mak için bililtizam yapılm;ş bir 
harekttir. 

Asıl manasilc Stratejik vaziyete 
gelince: 
Alma:ıların Smolensk ile Kiyef 

arasındaki taa.'TUzları ile Dinye. 
perdeki Budiyeni ordusunu çeın.. 

ber içine almak ve Rusları Kiyefi 
terke icbar ayni zamanda Rus 
ordularını hatlarını kısaltmağa 

mecbur etmek: ve Almanlarm 
Moskon ve Kaikasyaya doğru 

yeni bir sıçrama yapmalarını te. 
m in eylPmek maksadını güttükle
ri aşikardır. 
Diğer taraftan İran meselesi 

ilk planda gelmektedir. Zann ılun. 
duğuna göre İngilizlerle Rus • 
!arın İrandakı Alman tebaası 
hakkında yapmış oldukları teşeb. 
büslere Tahranın vereeeği cevap 
gecikıniyecektir. Fakat Londra.. 
ya geleıı ılk raporlara göre bu ce· 
vap memnuniyete şayan olmı • 
yacaktır. Binaenaleyh İngiliz ef· 
kan umumiyesi İngilizlerle Rus. 
!arın bilmukabele şiddetli bir 
hattı ha~eket :ttihaz etmelerini 
muhtemel görmektedir. 

Sovyet Tebliği 
( l inci Sahifeden Devam) 

de anudone muhar~bclere devam 
etmişlerdir. 

Çetin çarpışmalardan sonra, 
kıt'alarımız Gomel'i tahliye et -
mişlerdir. 

20 ağustosta 12 Sovyet tayyıı.. 
resine mukabil, 21 Alman tay • 
yaresi düşürülmüştür. 

Sovyetter Berlln'I 
bombaladı 

(1 inci S:ı.h.lteden Devam) 

sına bir hava taarruzu yapffiUi • 
tır. Şehrin sınai ve aske ri bedef. 
!eri üzerine yüksek inJ:iliık ve 
yangın bombaları atılmış, yan -
gınlar ve infilakların vukuu mü
şahede edilm iştir . Bütün Sovyet 
tayyareleri üslerine dörım~ler • 
dir. 

Merhum Kenan 
Botlnla doıtıarına 
Esbak İstanbul İstinaf Müddei· 

umumisi ve Tokat mutasarrıfı 

merhum Abdüllatif Beyin oğlu, 
eski Meclisi Meb'usan memuri -
ninden ve mülga Vilayet Meclsi 
azalarından çok sevgili babamız 
Mehmet Kenan Hotin'in hazin bir 
şekilde ufulü dolayısile acılannu. 

zı dindirmeğe çalışan, bizi her 
suretle teselliye koşan ve cena. 
zesinde hazır bulunan akraba ve 
dostl~ra yaralı kalplerimizin bü. 
tün minnettarlığile teşekkür e -
deriz. 
Damadı: İhsan Arif Gökpınar 
Kızı: İffet Gökpınar 

...... li:lill ....... ;1111 ....... 

İstanbul Akşam Kız San'at Okulu 
Müdürlüğündan: 

Okulun Eylül de\' resi birinci ve ikin ci Sını r İmtihanları ve Talebe k.a7dı 
{25) Ağustos Pazarte,ı ııünü ba~lıyaca.ltt ır . (7120) 

f 

1 r,1ü ~af atlı Bul ' aca 1 

~~J .. \ 
il 

Yukanda!ti resimde bitkin ve bir -
birlerine sırtlannı diinmüş iki eşek 
görüyorsunuz. Şimcü elinize kaleın ala ... 
caksınız. Yukarıki şeklin öyle yerle
rinden dört çizgi c;lzeceksiniz ki, eşek
ler hemen canlan;)crık ve dört nala 
koşacaklardır. Size kolaylık olmak ü
zere şunu da uave edchm ki bu dört 
çizgi hattı müstakim. yani doğru hat 
değildir. Çiçzilcrin dördü gecmemesi 
de ~rttır. 

Hediyelerimiz 1 
?ı.Iilsabakamıza iştirak edecek olan o

kuyuculanmıı arasında çekilecek 
kur'a netıcesinde kazanacak olanlar
dan: 

1 inciye: Maruf bir müesseseden S 
lirahk mektep malzemesi veya oyun
cak alma hakkı, 2 inciye: Saatli bir 
yazı takımı, 3 üncüye: 1 kilo fondan. 
4 üncüye; Perker takımı, 5 inciye: Bir 
aylık Son Telgraf abonesi. 6 ıncıdan 
16 ıncıya kadar birer kUçük kutu Ha
cı Bekir şekeri. 17 inciden 26 ıncıya 

kadar fotogra( albümü, 27 - 36 şık 
mürekkep kalemi sapı. 37 - 56 blrer 
kitap, 57 - 66 birer kutu boya takı
mı, 67 - 76 birer kurşun kalem, 77-
100 birer kart hediye olunacaktır. Ar~ 
zu edenler hal varakalrıriyle birlikte 
birer resiınlerlni de yollarlarsa hatıra 
olmak üzere fotoğrafları da ne;ı;redile
cektir. 

OYUN 
Küçük lastik toplarla birçok 

oyunlar oyn~nabilir. Bunlardan 
bir tanesi de şu: 

Yere küçük bir daire çizilir. 
İçine toplu iğneler veya kalem 
uçları konur. Birkaç adım mesa
feden t-'P oyuncular tarafından 
sıra ile bu dairenin ortasına atı. 
lır. Kim nekaaar çok toplu iğne. 
yi veya kalem ucunu daireden 
çıkarırsa onları alır. 

Oyunoular dairenin ıçırıe mü. 
savi miktarda toplu iğne veya 
kalem ucu koyarlar .. Sıra için de 
aralarında kur'a çekerler. Fakat 
toplu iğne veyahut kalem ucu -
nun çok pahalı olduğu bu zaman. 
!arda, d.,irenin içine pekala me. 
sela fa,u:ya da konal:ıilir. * Tırnakların sür'atle büyü -
mesi, sıhhatin iyiliğine delalet 
eder. 

Parazit ylztlnden 
(1 inci Sahifeden Devam) 

syonunda oturan Fuat ve Mazhar 
isimlerinde iki kişi sık sık kavga 
etmektedjrler. Mazhar Fuade 
kızgın olduğundan garip bir şe. 

•kilde in:ıkam alrnağa kalkışmış 
ve bir elektrik teli tedarik ede
rek Fuat kendi odasında radyo 

çaldığı zaman bu teli prize sokup 
karıştırarak parazit yapmağa 

başlamıştır. Nihayet evvelki ge. 
ce radp çalan Fuat Mazhardan 
şüphelenmiş ve odasına gizlice 
gid erek telle yakalamıştır. Bu 
yüzden çıkan kavgada Fuat ta • 
bancasını çekerek Mazharı öldür. 
müştür. Katil genç de mahkeme

ye verilmiş ve eben çok asabiyim . 
B_ir iştir oldu• demiştir. Neticede 
Tıbbi müşahede altına alınma • 
sına karar verilmiştir. 

iTiZAR 
Yazımızın çokJuğundan iki romanı

mıtla 300 mühend!s arasında Bandır
ma yolculuğu reportaj ımızın sonu bu
iÜll glremeınlştlr. Özür dileriz. 
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cu 
Bilmecemizi 

• le r den 
doğru halleden

g önde ren ler resım 

Geçen seferki bilmecemizi doğ-
' halleden okuyucularınuzdan 

resim gönderenlerin fotograllan.. 
ru yukarıda neşrediyoruz. Yuka. 
rıda: (Sağdan sola doğru) Ar • 
navutköy Amerikan kız ltollej i 
talebelerinden Bayan Nurtan 
Günsud•. Burgaz adasında Ç~ 
!ık sokağında 6/1 numualı lıa.. 
nede Bay A. Yavru, Üsküdar Ah.. 
mediye mahallesinde 49 numara
lı evde B. Zeynelabidin. 
A§ağıda: (Sağdan sola doğru) 

Dünyanın en 
büyük hayvanı 

Dünyada yaşıyan hayvanların 
en büyüğü acaba hangisidır? A. 
merikada geçenlerde 22 metre 
uzunluğunda bir balına balığı ya. 
kalanmış. Bu oldukça büyük bir 
balık ise de, yine Amerikada Ka. 
H.forniyada yakalanmış ve Nev· 
york tarih tabii müzesinde bir 
Balina oalığı vardır ki, boyu 29 
metredir. 

Bu balık sağlığında 63 ton ağır. 
lıj;'lnda 'di. Bu suretle bir kere 
daha görülüyor ki, Balına hiç 
şüphesiz küremizde yaşıy;ın hay. 
vanların en büyüğüdür. 

Balina daha dünyaya geldiği 

zaman bile, yioe hatırlıca bir bo. 
yu Yardır. Yanı daha doğar doğ
maz boyu 4 metreden aşağı de • 
ğildir. 

Birkaç sene evvel Alaskada bir 
Balina kendini karaya vurmuştu. 

Üsküdarıfa Açıktürbe mahalle • 
sinde T ahririye sokak 1 numaralı 
evde B. Muhsin Yavuz, Küçük . 
mustafapaşada Mektep sokağı 14 
numaralı !hanede bayan Münev • 
ver Hantal, Edirnekapı Orta o. 
kulu l inci sınıf talebelerinden B. 
Halis. 

Bu seferki bilmecemizi halle • 
denlerden resim göndermek isti.. 
yenler önümüzdeki çarşamba gü. 
nü akşamına kadar lutfen yolla.. 
mıılıd.ırlar. 

Vakit geçirmek 
eğlence!er • • 

ıçın 
İşte size Türkiyemizin on tane 

meşhur ?ehrinın ;,,mi ... Yalnız '-:ı. 

rada her şehir adının harfler: kar. 
makarışık olarak yazılmıştır. Sfa 
hu karmakarışıklığı düzelterek şe. 
hirlerin ısimlerini çıkaracaksınız. 

1 - AİMİZ, 2 - BATİLNUS, 
3 - NAKAAR, 4 - MASONUT
KA, 5 - RURUZEM. 6 - AT.\ Y. 
LAN. 7 - ŞİKHESİRE, 8 - İL. 
LİZAN'. ~ - Y ANOK, 10 - RAN. 
YAHRASKİFAO. 

Boyu 23 metre ıd1. Can verme • 
den evvel dünyaya bir yavru ge.. 
tirdi ki, boyu 6 metre vardı. 

Şimal :\eniz;nde iki sene evvel 
de boyu 32 nıetre gel~n. 80 ton 
sikletinde Balina yakalanmıştı. 

Orta si:tlette bir Balına. fa dalı 
birçok ;ıl<Samından maada 30.000 
litre ~·ağ venr. 

DA.VUDOGLU 
SUCUKLARLıSTAN8ULTASCll.ARll!4 T: 20:ı:ıl 

lstanbul Defterdarllğından : 
Açık. olan tebliğ memurlultları için lise ve orta nu.l<\ep mezunu olan er. 

kekler arasında ctahille devam edenleri e 19 7aşlndan k.iiçi.ilı: ve 3~ yaşından 

büyük. olanlar kabul edılmezler.> l.9.9U tarilı.ine müsadif Pazartesi &ünü saat 
14 de İstanbul Üniversitesinin Huk.ulı: F altültesi dershanelerinden birinde mü
sabaka im ilhanı ,.apılacaldlr. 

İmlihana girmek. ıaıı,.enıerin aşağıda yazJ.lı vesikaları IWnllen bir istida lla 
29.8.941 tarihine masadi! Cuma giinü saat 17 ye kadar sicil ka lemine bizzat mO 
racaat ederek fotoğraflı kabul kartı alma tarı nan olu.nur. c7316• 

l - Taıı.il vesikası 
2 - Nüfus tezkeresi 

3 - Hüsnühal K&ftdı J Bu iki vesika imtihanı kazananlardan 
4 - Sıhhat raporu ) bilahare alı.nacaktır. 
5- 4,5 X 6 eb'adında iki folotraf. ,, YARIN AKŞAM 

TEPEBAŞI Belediye 

Telefon: 42690 

BAHÇESİNDE 
Cumhuriyet Halk Partisi Fener nahiyesi 

3 !:e kadar B Ü Y Ü K G E C E Saat 
şerefine 

EGLENCESI 

SAFİYE ve ARKADAŞLARI 
Bakireler Ayini Büyük Revü'nün llOll haftası. 

Yazan: Zıya Şakır, Müzik: Şefik Gümıeriç, Reıısör: Ali Rıza 

San'atkiır iS:'.IAİL DÜMBÜLLÜ, 
Varyete programile birlikte GELİ;lt ODASI Komedi 3 perde. 

Alafranga kısmı: OABDEN BABÇESI 
Saat 3 e kadar Dans. Caz. bu akşama mahsus zen in vary~le 

-------ııiiiiııiııiııiiıııl Restor an, Tel: 4269() 'iııi ... miııııiı ______ ıil 



4 - SON TEtCKAP' ' 

SAYIN HALKIMIZA 
Tlrklye Kö mtlr Sa t ı' ve Tevıı 

MCleıssıeslnden : 
Kömür fiatları muayyendir. Fazla bedel 

vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve eksik kömür 
almamağa dikkat ediniz. 

Kok Kömürü Satış Fiatlarımız: 
Ankarada T. L 

cKarabük, Sömikok, Gazhane ko
ku» depoda - müıteri vasıtasına 
teslim tonu 26,50 

lstanbulda 

Vagonla - D. D. Yolları hamule se
nedinde yazılı tartı üzerinden tonu 25,80 

Depoda - müıteri vasıtaıma tealim 
tonu 23,50 

lzmirde 

Depoda - müfteri vaaıtaıma teslim 
._""QU 26,50 

Diier Şehirler için 

F. O. B. Zonguldak 

Sömikok tonu 18,-
Karabük koku tonu 24,10 

Karabük 

Karabük koku • D. D Yolları va-
gonları içinde t~ tonu 21,-

Semt Depolarından : 

Kömür alanların Belediyece musaddak 
fiat listesini talep etmeleri tavsiye olunur. 

Dikkat : 
Kömür alım salımından şikayetiniz olur

sa aşağıdaki adreslere müracaatınız rica 
olunur. 

Ankarada: 

Türkjye kömür satış ve tev'Zİ mües.esesi merkezi Atatürk 
bulvarı No. 129 - 131 

.2;!nişehir - Ankara 
İstanbulda: 

Türkiye kömür atış ve tevzi müessesesı İstanbul şubesi 
yeni yolcu salonu kat 3 

Galata - İstanbul 

İznurde: 

Tur kiye Jı.ömür satış ve tevzi müesseS(>Si İzmir şubesi 
Cumhurıyei bıılv~ n No. 104 A. 

Not: 

İsim ve adresleri sarılı olarak bil dirilmiyen tikfıyetler dikkate 
alınmaz. ~ - 7063 

~-----·---------------------~ İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
sG No. ıu ilan: Sadeyatı fıatlerl 111 iekllde tesbiı ed~lmiatir: 

Cinsi Toptan Perakende 

llirınci Nevi Urfa 160 178 
> • Dıyarbakır 152,5 170 
> • Erimiş Kars ve Ardahan H5 162 
> > Erimem~ Karı ve Ardahan 120 134 
> > Trabzon 120 13' 

TCJptancılar vf'rPcekıeri faturalara yağın menşelni ve perakendeciler de 
)ağın U:.:erine ko~ at·aklan etiketlere fat uıad-kt rr.enf-ei ve perakende satış fia-
1ini ynzacaklardtr 7~81> 

.... + 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
97 No. lu İJAn: }.fı:babere n-.alzerrıe ve \•aıı:ıtaları 1ı;ln beyanname vermiı 

olanlar bu mahemelerin mallyet hesaplarını göster~r evrakı müsbite ile bera
ber en gec: 25.8.941 saat 12 ye kadar Fiat Mtirakabe Bürosuna müracaaUarı 
ehemmiyetle llh olunur. t:7382> 

Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Mu· ~~eseye 100 lira ücretle bir arl.t tan alınac ıktır. İf>teklilerin doktor diP-

loması ve sair ves.ıkalan ile birlikte müracaatları. c6712> 

1 o N u N ] fapomıt A§k ve Macera Hatıraları 

1 Hayatını -Anlabyorum !.~ 
Yazan : HALÜK CEMAL No. 62 
Yaptığım harekdin ne büyük 

bir hata o:lduğunu kavradığım 

anda ise artık çok geç kalmıştım. 
Arabamız b ir köşebaşında du:r. 
m il§, emrediyordu: 

•- İşte gelruk! .. Sen bir parça 
otur da ben bakayııın Müzgan! .. • 
Cevabımı beklemeden acele 

ile ınru. Sokağa saptı. Kayboldu. 
Otomobilde yalnız kalınca bir 

kabustan uyanıyormuş gibi sil -
k.ndım. Etrafa bakındım: Burası 

neresi iru? Taksimdeki abideyi 
geçtığimizi, sıra sıra otomobil -
lerin dizılruği bir caddeden trd'm
vay yoluna muvazi gittiğimizi 
blıyordum. Ondan sonra ~ir dö
nemeçten kıvrılmış tekrar bir iki 
&Q .<ak geçmıştik. Şimdi loş bir 
yerd< ıdık. Etra! vüksoek apar • 

tımanlarla kaplı, çok tenha idi. 
Yolda kimseler görünmüyor, ya. 
kından tramvay, otomobil gü -
rültüler i geli} ordu. Eğer b u ses
ler de ?!masa tamamile metnik, 
ıssız bir mahalleye geldiğimizi 
sanacaktım. Arnavutköyünde şo
före adresi •Bursa sokağı> d iye 
vennişti. Llkin bu isimle bulun
duğumuz yerın ne münasebeti 
vardı ki'! .. Kalbim heyecanla a
tıyordu. Biraz sonra muhitin 
verdiği kasvet, yabancı bir sokak-! 
ta bir araba içinde bırakılıp bek. 
!emek '.izgün bir hal verdi. İçim. 
de acı bir sızı duydum. Bir anda 
otomobilden ~ıkarak buradan ay
rılmak, iisabımı kudurtan buh -
rana ra~ınen hemen kaçmak ar
zu. unu hısseltim. Fakat buna 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO MATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabınol• günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz.. 

• 
Is tan bul Manifatura T•• ! -MUSEVİ LİSESi uccar- Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu 

Tel: 41384 

ları Birliğinden: 
Birlığimiz fe\'kalade Umumi Hey 'eti 26 Ağustos 941 Salı günü saat 

15 te Aşir Efendi caddesinde Kısın et hanında 21 No. da Birlik Mer
kezinde içtima edeceğinden azanın teşrifleri rica olunur. 

R U Z N AME: 
1 - Birliğimize dahil olma k isteyen ka:ıoınircj tüccarların kaıbulü . 
2 - İdare Hey' etinde vaki olan· münhallere nizamname mucibin

ce tayin olunan azanın intihaplan nm tasdiki. 
3 - Birlik statüsünün ~ı mad delerinin tadili hakkında müzake.. 

re w karar ittihazı. 

---- Yatılı - Yatı11a ••r.ı:ıı• llBl!l Kız ve Erkek ---.. 

~ Şişli Terakki Lisesi 
l - Yu\.'a, İlk, Orta ve Lise 

dına devam edilmektedir. 
sınl11arına Hergün yeni talebe kay-

2 - E.<kl talebenin 5 Ey!Ole 
mu bildl ·ilir. 

kadar kayıtlarını yenilemeleri lüzu-

Tarifname gönderilir. Tel: 80547 .,.. ~~~ 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her ,.....,kten tonra ilinde li'ç d•fa mımtuamaıı 

dieleriııbl lırçalayum. 

Derlet De11iryıllırr re Limanları isletme U. idaresi İlinlırı 
Muhammen bedeli ( 15.950) Ura olan Manya tolu telefon ve SantraUarı 

2/10/1941 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı za:! usulü ile Ankarada İdare 
binasında s«hn alınacaktır. 

Bu 4t gırrr.ek istiyenlerin (l.196,25) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerıni ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon 
Reisliğine verrr.eleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, H. Paşada 
Tesellüm ve Srvk Şeflicinden dağıtıla cakır. (7020) 

+ • 
Muhammen bedeli (313.000) Ura ol an takriben 5000 m3 Çam k ereste 

(2.9.941 Salı) günü saat (15) de kapalı zarf u,uıu ile Ankarada İdare bina
sında ~atın alınacaktır. 

Bu işe Q:irmek istiyen1erin (16270) liralık muvakkat teminat He kanunun 
tayin ettiği vesikaları \'C tekliflerini ayni gün saat (14) de k adar Komis
yon Reisliğıne vermeleri lflzımdır. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara, Haydarpata, Eskjşehir1 İzmir vezne_ 
leri..nde sahln-ıak:tadır. (7127) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
25.8.941 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Na! ia Müdürlüğü Eksiltme ko- 1 

misyonu odasında (1530.14) Ji ra keşi! bedelli İstanbul l inci Orta okul tamiratı 
açık eksUtr:ney-e konu lmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşle ri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
p roje keşif hulas~siyle buna. müteterri diğer evrak: dairesinde görülecektir . 

Muvakkat teminat (114) Hra (77) kuruştur. 

İstekJilerm en az bir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer iı yaptığına 
dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VilAyetlne mil
racaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alınmış ehliyet 
ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri f6736> 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden: 
Tatil münasebetiyle memleketine gitmiş bulunan talebelerimizden ikmal 

imtihanı olanların 22 Ağustostan itibaren okula dönt bilecekleri il~n olunur. 
• 7321> 

muvaffak olamadım. Çünkü da. 
marlarımda genç1iğimin en söz 
runlemez ateşi yanıyor, onun için 
çıldırıyordum. Bu kadar zaman. 
dır özleruğim başbaşa, beraber 
geçireceğimiz tatlı saatlerden v az 
geçmek imkansızdı. İnce dudak. 
!arının dudaklarımda titreyen ve 
titreten temasını bir kere daha 
hisselm~k. bir kere daha kolla -
rında ihtiiaçlarla kınanmak için 
d eli oluyordum. 

Tam bu esnada karşıdan gel -
diğini gördüm. Şuför tekrar ara.. 
baya binecek zannile kapıyı aç. 
m ak jçin telaşla doğruldu. F akat 
ondan evvel vararak tokmağı çe. 
virdi: 

- !nebilirsin yavrucuğum. 
Taksinin hesabını verirken kal

dırıma çekılmış bekliyordum. 
yanıma gelince durdu. Mütered
d it ve yavaş: 

- Müjgan dedi. P ansiyonda hiç 
boş oda kalmamış .. Başka yere 
gideceğiz .. Lak.in hurası nekadar 
olsa bir aile yanıdır. ikimiz be -
raber girmiyelim!. 
$askın şaşk ın y üzüne bakar • 

ken izah etti: 
•- Şimdj ben önden yürüye -

ceğim. Sen peşimden gelirsin. 
Kapı zaten açıktır. Benden biraz 
sonra gırer ikinci kataçıkarsın ! • 

O kadar fena olmuştum ki bü.. 
tün azam sarsılıyordu. Yabancı 
bir odaya zevk aramağa koşan.. 
!arın seviyesine indirildiğimi, 
şehvet ve günah yuvası bir 
e\·e, hem de bir köle gibi er • 
kek arkasından giden kötü k a • 
dınların mevküne düştüğümü bu 
teklif ne acı gösteriyordu. Sabab
tanberi sevgi, iht iras ve h eyecan 
hisler ile bunalan başım dönmeğe 
başladı. Arkamdaki duvara da • 
yanmasaydım bell<i d<işecek!Qm. 

Ağzımdan kesik bir çığlık çıktı: 
- A ... HaYJr.. hayır .. Aman 

ben böyle şeyi yapamam!. •. 
- Niçın? ... 
- Bilmediğim, tanımadığım bir 

eve t e'.< oaşırr.a nasıl girebilirim 
ki? ... 

- Ben önde gideceğım canım! .. 
- Olmaz. Olmaz! .. 
- Köşeden iki kadın çıkmıştı. 

E llerinde paketlerle yanımızdan 

İLK, ORTA ve LİSE kısımlarını 
haiz olan MUSEVİ LİSESİ, 18/8/ 
194 J tarihinden ıUbaren her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar ta1ebe ka
yıt ve kabulüne başlamıştır_ Eskj 
talebenin de der.ıerin başlaması
nı beklemiyerek kayıt tecdidi için 
mümkün olduğu kadar istical et
meleri tavsiye ve rica olunur. Ha
yatını t endi ku\'vetiyle kazanmı
ya bazlrlanmak jı;-tiyenlerJn bu ga
yelerini temin etmelerini 1sUhda.f 
eden Musevi Li~esi, Maarif Ve
kAletlnln resmi 11seler için tanzim 
ettiği ders progrc.ımını aynen tat
b ik etmekle beraber, bilhassa 
Fransız.canın tedrisine ehemmiyet 
vermek suretiyle her kesce teslim 
olunan btiyük muvattakiyeUer ka
zanm1ştır. 

İkmal Jmtihanları 25/8/941 den 
2/9/941 re kadar yapılaca~dan 
bu husustaki programın Mektep 
İdaresinden öğrenilmesini alcika
darlara tavsiye ederim. 

Musevi Lisesi Müdürü 

DEVREDİLF.cEK İHTİRA BERATI 

cGöz kaçıklarını tamire mah
sus iyne hiimilli sap• hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 30/7 /937 ta
rih ve 2425 numaralı ihtira bera
tının ihti\'a ettiği hukuk bu ker
re başkasına ci~vir veyahut icadın 
Türkiyede mcvkji füle korunası 
için icara dahi verilebileceği tek
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malılmat edinmek istiyen -
lerin Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Şişli Terakki 
Lisesi MüdürUiğünden : 

Bütünleme imtihanlarına (25) A
ğustosta, orta kısım eleme imtihan
larına (4J. Jiı::e bitirme imtihanlarına 
(2) ve olgunluk imtihanlarına (18) 
Eylı11de boşlanacaktır 

Şoförlerin Nazarı 
dikkatine 

15/8/1941 C>J ma günü •aat 19 da Or
taköyden binerek Arnavutköyüne git- . 
tlğim ve numarasını hatırlıyamadığım 
otomobtlde el çantamı unuttum. çan
tada şahsıma ait fatura , hesap defte
ri ve çama.:5ırdan başka bir şey bulun
mdığı.ndan, bulup getirenler memnun 
edilecektir. LiHfen Asmaaltı Canbaz 
Han 31 nun1arada BD.y B. Sadıka tes-
limi rica olunur. Telefon: 24617 

e TAKVİM e 
Rumi 135 7 Hıstr Hlcrl 1360 

AGUSTOS 
109 

U:CEP 
9 28 

Yll 141 M 1 VM&ti -...ı 

AGUSTOS 
S. D V""ll s. D 

" 17 G~ 10 111 

22 
13 17 Öf le ~ 18 
17 03 ..,.., 9 05 
19 58 "*-- 12 00 

CUMA 2139 y- 1 39 
4 25 t-it 8 27 

geçerken şüpheli §Üpheli bize 
baktılar. Hicap ve sıkıntımdan 
boynumu öne eğmiş ter döküyor. 
dum. Birden sertleşen sesile ilı
tarın1 duydum: 

•- Yi"e başlaıruyalım Müj • 
gfın! .. Sokak ortasında aleme re
zil olmıyalım. Haydi yürü baka.. 
y1m!... 

Korka korka başımı kaldırdım. 
Hırs \'e infialden gözleri çakmak 

çakmak olmuş, yüzü kızarmıştı . 
Deminki sakin bakışlarda şimdi 
m er hametten, şefkatten başka 
herşey vardı. Daha dik ve zalim 
tekrar etti: 
•- Haydj diyorum sana! .. • 
Bu son ihtarı üzerine can çe • 

kişen mukavemetimin, hiçe indi
rilen genç kadınlık gururumun 
son enkazını nazarlarımda top • 
lıyarak yalvarır gibi baktım. Fa
kat iki ateş olan gözleri gözlerime 
değince iliklerime kadar titre • 
dim. Onlarda öyle kuv\'etii bir 
tahakküm vardı ki ve hiddet); 
zamanında bile ah sevimli vüzü 
ne güzel olu)'t0rdu 1.. • 

(Devanu va r ) 

1 
'1 

- . 

30 Ağustos 1941 Znfer Bayrar..,na 
J\ıCahsus .r•evkaladc 

PİYAJ\C,O PL,\i\1 
İkramiye ikramiye İkrumiye 

Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lira 
---- ----

40,000 40,00Q . 2 10,000 20,000 . 4 5,000 20,000 
• 40 2,000 80,000 

' 40 l,000 40,000 
' 80 500 40,000 

> 400 100 40,000 
4,000 10 40,000 lf 80,000 2 180,000 

H ,116? YEKtlN . ü0,000 @ lf ~· 

t 

Bu çekiliş 30 Ağustos izmir E"t:~ ~~ 
nasyonal Fuarında yapllacal< ııQ 

~- ·~d 
Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askerı du: 

malullerin nazarı dikkatine , ber1 

Emla·k ve Eytam Bankasın~~~ ~; 
Maaşlannı bankamıza temlik eturmek suretiyle alan emekli.. dl· 41 : ila 

ıerin K. Evvel 941 - Şubat 942 üç aylılc larının tediyesine ı Eylul 9 IQııı 
den itibaren başlanacaktır. ~ "-r 

ı - Maaş sahiplerinin temlik muamtı~si için, bir devre evvel , tC 1 \'1·ld 
kendilerine verilmiş olan hesap pusulalarındaki izahatı nazarı dikk~ll ij~ 1 

meı.n..ıir pusulaların alt kısm~na işaret edilmi~ ~ün ve s~aUerde foto 'f &e 
cUzdanları \'e resm1 senetlerıyle bankamıza müracaaUerı. ııı t:ıl 

2 - Kuponlarını vize ettirmek "suretiyle muamele yapacakların 1~~ 141 , ~diğ 
ırnı ilk de!a olarak temlik etmek istiyGnlerln mıiracaatlarının 5 EY ~\ıist 
ma ıününden itibaren kabul edilebileceği, . el~ .... , 1 

3 - Askeri maıaııcrin müracaati ı Eylül .941 PazarteEi günll · , ile 
saat sekizden o niklye kadar kabul edHecektir. pi ~ 

Herhangi bir kar1şıklıfa mahal kalmamak üzere askeri maıuıterill ıJte . 
dürlilğüne nazaran müracaat sırası aşafıda gb6terilmistir. :: 

Saat ~ e 

8-9 arasında Eminönü ve ıı..şlkl<ı• h•t 
9-10 > Fatib le,, 
10-11 > Üsküdar ve Kadıköy , 

1 
.,~ C:or 

11-12 > Beyoğlu ve dlger malmüdürlüklerinde kayıtiı asKcı 1 dl 

tedıyat yapılacaktır. Yukarıda bHdırilen ıün ve saatlerden sonra "'!~ı)ıJt1 ~~da 
alların dıger maaş sahlplerı gıbi muameleye tdbi ıutularağı ve rrı tı(l'.l' ~ ta 
toğraflı nülus tezkereleriyle ıkramıye tevzı cilzdıuılarını birlikte g\,ıeı lliı 

4 - Fotoj!rallı nülus cüzdanlarını birlikte grtirml,yen ma•~ sııh 'ıe 
bir veçhile tediyal yapılmıyacatı, ·cb' Y . Iı 

5 - Maaş sahiplerinin rahatça muwme1elerinl yaptırabi\n1rlerı \ı./::-·· · 1ki r 
saatleri haricinde müracaat etmemelerini V<' hu gibi müracaat.Jaruı ,.. ....A. l'tı. e 
miyeceği il&n olunur. t.73, 6> . -~ . l'o 

1 A ~l t 
•• L A N 1~~ cÜ, 

Usküdar 1 inci Sulh Hıı~ ~~~ 
H O.kimliğinden: ., 

K3zım Keskiner ile l\.!'1...~fa Mümtaz.ın şayian ve müştereken ~-~~~ J 
/ dukları Üsküdarda Tavası Hasanağa rnaha11eslnde Tunusbağı c~ddC:>~·rılı1ç 

39/49 "e halen 53 kapı numarasını taı;tıyan hanenin kabiliyc;ti t:ık:ı~\· 
madığından şuyuun iıael~i için açık. art urma ile sa.Warak. parflY8 

mahkemece karar verilnıi:;tir. t~ 
1 ~ Mezkılr hane ah$ap ve zemin kah ile beraber üc; ~attaıı jJ(.1 · , 

yeminli ehil vuku! tarafından 2000 lira kıymet takdir edtımı~tır . eli ', 
merdivenle çıkılan sokak kapısından giril dikte zemini kırnıızı ~inı d~ ı.ıii1 
antre ve biraz ilerisinde tahta döşeli ufa k bir sofa ve sağ tarafta 'blfı 6 ~Jll 
mek3nlı bir kapıdan girildikte sağ taraJta bir oda ,.e bir be1.i .. ·e.oct• 
merdivenle üst kata çıkıldıkta ortasında n Camekiınla bölünmüş bÜ) tS jl1 
fa ve iki oda ve alt kat sofadan 8 basa.m ak merdl\'enle zemin k~ı.ır11t·· 
u!ak bir antre ve sol tarafta merdlven altında bir ıusulhane ve -ı..ıJI. 

kapı ııe ıirHdikte zemini çimento döşeli ye iç!nde mcrn1er taşlı. 111~1"do :· 
yıkama yer! buulnan bir mutfak ve bir htUlı ve ~ağ tnrafta yerlı tr eıı ,~ , 
cut bir yemek odası ve mutfaktan bir kapı He çıkıldıkta tahırılfl .ptl 
murabbaJnda kadar ve içerisinde on .kadar meyvalı ve n1C)'Va~ıı .. ~ti 
ha\UZ.u ve tulumbalı kuyu ve ah11:ıp bir odun \i'e ı~ömı.J.rJUJ~tıl t;." 1 
bah~·eyi nıuhtevi olup hanede elektrik Ye terkos tetisatı mevcut d 
yeli umumiyesi itibariyle ınuhtacı tamir Hanenin ön taratınd3 
tar bahçesi vardır. ' ı6 11 

~.t 

'•t 
ı 

1iğ 
t~ 

~i 

'ı •tıı 
§ 

'•ı 

2 - Satış 12/9/941 tarihine müsad ,f Cuma günü saat J4 d<» )ıi/ 
Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesinde yaı,>ı!tıcaktır. Satış peşiodif·ı.:ı:eıe~ 
gir~ek lstiyenle~ klymeti muhamrnenen in <;O. 7 ,5 ni belin~e pey ~l ,.e .. )" 
le~.ı lfızımdır. R~.sumu. teUfıliy~ ve ~O seneli~ evka1 tav~ be~e a:ıttlllj 
~~teriye .ve muterakın1 vergı ve ı_usunlu ~aıre mal S<Jhıpleruıe çaı ~ \ 
nu kıymetı muhammenen1n % 75_ ıani bulmadığı t~kdirde. eıı Jt.1flşıf:".,.I ıt 
taahhiıdü bakt kalmak şartlyle mt.ny-ede on gün daha tcmdıl 0 ııı ~~ 
miızayedesi 22/9/941 Pazartesi g\ınu saat H ten 16 ya kad.ar d•"';,.oe~ı<.J 
o gLin en çok a.rtlırana ilıalei kat·ı'yCJ:ıi ı icra kılınaraktır. ıııale. de JP', 
gUn zarfında mahkeme veznesine ya tırıl ma&ı şarttır. Aksi takdit c:r-ıı! · 
la rak bundan h::ısll olacak fark ve zarar ve ziyan ve faiz \-'e Jll11~ . .1 
JAbüküm tıızmın eıtirUecektir. . ~ı~ 

3 - İ§bu gayri menkul üzerinde tapuca müıı;ecccl ve gayrıcıs> ~ 
hak sahibi olduğunu iddia eden olursa H3n tarihinden i libart:Jl. ,·e ~ r: 
fında evrakı müsbiteleriyle birlikte mahkememize müracaatlOJ 

1 ıı•fi.tı 
gayri müseccel hak sahipleri saUş parasının payla~masında ı1 J~ 

caklardır. . ı/5 fi';,..-\ 
4 - Daha fazla malO.ınat almak istiyenler mahkemen.ın 94 1ı ı0 ,,ııı 

dosyasına ve satı ı memuru olan mahkeme başkA.tibine ve .. b81~elJ- ~tJ!'~ 
yenlerin de işbu hanenin kaJ"lı sırasında 18 No. lu l\takinJst ?o p1tıl "l" 
sine müracoı.at e~erek anahtarı almaları ve taUp olanların d• b0 J .ıfl 
ayyeo saattinde Üs. Sulh Hukuk ll.1ahkemesi kalen1i nde ha1.ır 
mu !lan olunur. 941/ 5 

Devlet Denizyolları 
Umuın Müdürlüğümüz ~ehir haUannda münhal bulunaıı 

ro ücretll kapı, mevki ve gişe memurluklrıriyle 30 lira Ucretl: 

çiliklere memur ve müstahdem alınacaktır. , ... ,.rı-
14 

Talip olanların fiill askerlık hizmetini yapn·.ış ... ~ ot111· • 
u 

mış olmaları şarttır. Bu e\·t:a!ı haiz olan1rırın şeraiti ant.ı:1 ·= 41 ıc ıt · ı,.J:. 
sikalariyle: birl.lkte Um..un MUdurluiumu:.ı: Z..iıtt. J~leri Şubeto · 1 · c 
olunur. (7»3) 


