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Bulgaristan' 
ha zırla nıgor 

• 
llAZIRLIÜIN 
lf ED EF İ ?. 

Bulaariıtanın orduıunu 
tenıik ederek harbe ha
zırlandığı muhakkak -
tır. Bu harp tedafüi ma
hiyette olduğu kadar 
taarruzi de olabilir. Fa
kat tek baıma taarruzi 
bir harp için Bulgariı -
tanın hazırlanmaıında 
mana olmadıima söre 
Bulgar hazırlıklarını 
birkaç bakımdan mida
faa İstihdaf eder mahi • 
Jette telikki etmek doi
ru olur .• 

: ETEM iZZET BENiCE 

ll11 haftanın muhtelif ıünle • 
muhtelil vesilelerle Bulgar 

undan bahsedildi, yeni yeni 
rler verildi. ilk büyük bidi-

lenelk urmay başkanının ve 
oda mevkiindeki muhtelif 

traı \le subayların tebdili ile 
'-' dı. Bu hadisenin Bulgaris • 

lQ Panslavist ve Komünist te
)iilJerden tamamile tecrit edil. 
i ve her şey Bulgarisfanın 

"sek menfaati için .. düsturuna 
nıası için vukua geldiği söy. 
iği kadar Moskovadaki Pan • 

\ist kongreye ve kararlara 
bir manifestasyon olduğu 

İleriye sürlildü. Bunu Bulga • 
dahilindeki bütün otomo -

rin ve şoförlerin Milli Müda. 
Nezareti emrine verilmesi ta
etti. Arkasından her nevi hu_ 
t ve buğday stokunun 1esbit 

teslimi istendi. 
~tülü~ or ki, hariçten propa • 

a mahiyetinde \'erilen ve 
icar ordusunun hazırhklanna 
lliık eden haberler istisna edi. 

dahi, Bulgar ordusunda hum
.11 bir faaliyet mevcut olduğu 

rdır. Bulgaristan neye ,.e 
ille karşı hazırlanıyor?. Hiç üp. 
)'ok ki her hazırlık tedafüi de 
t, teca,·üz.i de olur. Bir.im şah. 
tötüş ve kanaatimize göre, 
lc.r ordusunun bir taarruz için 
lrlanması artık ''arid değildir. 

'truz edeceği civarında hiç bir 
let kalmamıştır. Romanya ile 

uştur, Yunanistandan ala· 
İiini almıştır. Yugosln·ya 
t•ldarı üzerinde de hissesi ve. 
ittir. Türkiyeden bir ıey is -

eıııez, Türk • Bulgar dostluğu 
feyin başında buna mini teş. 
ettiği kadar, isteyeceği bir şey 
>'oktur. Bulgaristanda teuvü-
~İt ordu hazırlanmasının tek 
bi Sovyet Rusyaya gönderi • 
~e bir nevi Kml - Haçlılar 
llı11 ifadesinde bulunanların 
11lda yer almak olur. Fakat, 
' da imkan yoktur. Her şeyin 

\ 111da on beş tümenden ibaret 
~ hulgar ordusunun bir kaç 
s:ııini ayırıp Sovyet cephesine 

ernıesi hem kendi menfaati. 
heın de c:e~ubi, Ege3 i muha -
İçin İtalyan ve Bulgar ordu

lerilen \'Br.İfeye muhalif o. 
' () halde, Bulgar ordusunun 
''••u"ını şu sebeplerde ara • 
laıımdır: 

(Devamı 3 llncil Sahilede) 

~---... 

~I ' 
Haftalık 
Aıllerl icmal 

E
Yazan:

mekli Kurmay 
Subay-

llu mOkemmel ted
ltı yazwm bugün 

3 laclı•ll•le
tı ollarum. 

:Alman jabrikalan.rıda mütemadiyen imal edilmekte olan uzun menzilli toplar 

Amerika lmallta 

Avcı tayyare-
1 eri Sovyet 
Rusyaya vardı 

• 
Diğer tayyareler de 
aynı yolu takip edecek 

Londra, 23 (A.A.) - B. Ruzvelt ga
zetecilere beyanatında, Amerlkada 
harp lmalAtının tahminlerin fevkinde 
olduğunu, yüzlerce tankın :inılltereye 
teslim edıldiii, bir eoklan da Yakın 
Şarkta çok iYi hizmetler görmekte bu
lımduğu, Temmuz ayı zarfında 1,465 
tayyare imal edildiğini, Amerika fab
rikalarının askeri tayyare planlarını 
mütemadiyen tekemmül eWrdllin1 
857lemı,tir. 

Rusyayn bir miktar Amerikan tay
~aresi v&.rmJIUr. Bir çok tayyareler de 

(Devamı 3 üncu Sahilcde) 

ı •Sovyetlere Göre 

iki tarafın 2 
aylık zagi
a t bilançosu 

• 
Moskovada da bir 
bilanço neşredildi 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet 
istihbarnt Bilrosu ıu tebliği net
rediyor: 
Kı.ulordunun Alman ordularına 

karşı 2 aydanberl devam eden 
kahramanca mücadeles.ı, Alman 
Bqlrumandanlılmln, Kwlorduyu 
çok kısa bir zamanda mahvet
mek ve harbi yıldırım ıür'atiyle 
bitirmek pllnlannı ülAs ettirmif
tlr. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

KARNE iLE BENZiN TEV

ZİA Ti YARIN BAŞLIYOR 

DeniZ motörlerine 
de günde 5 şişe 

benzin verilecek 
1700 otomobil ve otobüse kar
ne verilmesi bu akşam bitiyor 

1 SOVYIT TIBLlil 

Bütün cephede 
muharebeler 

"' 
devam ediyor 

• 
Baltık'da yedi Al
man vapuru batırıldı 

Moskova 23 (Radyo) - Sovyet 
resmi tebliği: Dün bütün gün tek

mil cephe boyunca §iddetli muha. 
rebeler devam etmiştir. 

Baltık denizinde Rus hava kuv
vetleri, himaye altında seyret -
mekte olan beş Alman nakliye 
vapuruna hücum ederek ikisini 

(Devamı 1 -et Sahlıede) 

Gece kin ve kıskançhk yüzünden Karagüm· 

rükte bir evde kanh bir cinayet iflendl 

Bir adam muğ·ber olduğu 
kardeşinin çocuğunu vurdu 
Bir içki aleminden sonra gidilen evde Ahmet 
Ramazanı insaf sızca bıçaklıgarak öldürdü 

Dün ıece sant 22,30 da Karagüm. 

Japonya ·Ame :rükte kin 'c kadın yüzünden bir aile S • •• t ) 
1
• • 

1acıası olmuştur: 1 r agu z a 
Karngümrtıkte Sultan mahallesinin 

rl•ka arasında Çınarlıçeşme sokağında oturan Kadri edd ti 
oğlu Ramazanla ayni yerde mukim manı fi e e 
Ahmet oğlu Ahmettsminde iki kar-

b • J deş çocukları dün gece Ramazanın b b J d 1 r an a' m a j kardeşi Alinin e\.·ine gltmişler ve ora- o m a a D 1 

1 

~ Murat, sefer ismlndekller.in de 11-
• tlhukb le bir kilo !ckı içmişlerdir BI- • 

Her iki memleke• lahnre burnilan Ahmedin evine git- L • d •• b 
mlşlcrdlr. Burada b:ıldızlan Münibe 1 m 8 ft 8 U Ç a• 

tl·n tebaa 1ar1 mu- şarkı söylemiş ve Rcımnzan da oyun raJ· b •• onu yakıl-
oynamıya başlamıştır. Bır aralık Ah-

b ad e• 1 e ed•ııecek met Rmazana dfuımUs \: C: larak d u•• 'u•• r u•• ı du•• 
- cSen benim knrdeşım Ya~rm 

Vaşington,2 3 (A.A.) - cB. B. C.> 
Hariciye Nazırı Kordel H:ıl, jnponya 
ile Amerika arasında her iki memle
ket tebaalarının mubadelesl için ja

J>!lnya ile b r anlaşma yapıldığını b 1-
dımılştir. Nazır, Pasifıktc japonyanm 
ilhak edecegi adaları Amerikanın ta
nımıxacagını da Ufıve etmiştir. Kor • 
del Hal'ln bu sözleri ile, japonyanı.n 
Cenubi Çin denlzınde kontrolü allı
na nldığı Papll adalarını kase-dettiği 
zannedilmektedir. 

Maa,ıa llava allıaı 
Londra, 23 (A.A.) - «B. B. C.> DUn 

gündüz, İngiliz tayyareleri Manşta ve 
Fransa üzerinde taarruz! ut'l!Şlanna 
d~vam etmişlerdir. Manşta düşman 
ıem1lerl ateşe tutulmuş ve delik de
şik edilmiştir. Hava muharebelerinde 
lki Alman avcısı düşürülmüştür, 

kansı Pakizeyi ayarttın. Kendine ka
(Devamı üçüncü sahJfedc ) 

---o---

Bir saat hırsızı 
kaçmak istediği 
trenden düşüp 
parçalandı! 

Aakara-Zoagaldall 
trealade 

11e1ecalllı bir taklP 
Ankara - Zonguld .. k treninde ev

velki gün bir vak'a olmuştur: 
İbrahim isminde sabıknU bir ya~ 

keski Ankarada bir ahsın saatini çal
mış ye Zonguldnğ::ı k .. çmnk uzcre tre
ne binm\ tır. İbrahimln 17.ini bulan bır 
sivil polis memuru da trene birimış ve t 
onu çaldığı saati bir yolcuya satarken 

(Devamı 3 Uncü Sahifede) 

Kahire, 23 (A.A) - cB. B. C.> Or• 
tn Sark Umumi Hava Karargfıhınm 
tebilı;ı: 21 - 22 gecesı Blngaziye ha
~ a taarruzu ~ apılmış, demiryolu yük
leme mahallerine isabeUer olmuştur. 
Llby:ıda tayyare meyd:ınları bomba
larunıştır. Cenubi Afrika avcı tayya
recllt'I'i Akdenizde sefer eden gcmıle
rı korurken dfışmanla mUteaddıt ç:ıı
pısmalard ... bulunmu~lardır. 

Libyada devriye uçuşlarında duş
mnn tayyareleri ile temas<ı gelinme
mesi, bu mmtakada hav:ı üstünluğü· 

, nün İngllizlerdu olduğunu gösterir. 
(Dev:ı.mı 3 uncu Sahifede) 

----o----· 

On üç yaşında eli 
bıçak il bir çocuk 1 

Üskiidarda Sclimiali mahalle • 
sinde Çömlekçi bayırında 7 nu -
marada oturan 10 ya ında Suat, 
13 yaşmda Bekir Gündiiz ile bir 
kavun tak imi yüziinden k:l\ ga 
etmiştir. Bekir 'kavun ke tikleri 
bıçakla Suadı yaralamış, yaklan. 
mışhr. 

1 
Gomel meydan muharebesi ve 
iki tarafın muhtemel hareketi! 
(Yazan: EllEB.Ll B.UBllA'f SUBAY) 

Bugün iki tarafın resmi tebliğ. · 
lerinde birbirini tutan iki haber 

fUdur: 
1 - Leningrad garbında ,.e ce. 

lstanbul ve Ankara 
Valileri değişmiyor 

Dün 500 den tazal taksi otomobiline ı 
benzin alma karnesi te\·zi olunmuş

tur. Bu sabah ta otobil~, kamyon ve 1 
husust otomobillere Şoförler Cemiye
ti tarafından kame verilmesine bao-

lanmıştır. Tevziat a~ama kadar biti
rilecek \ e şoförler yarın sabahtan iti
baren istedikleri benzin deposundan 
gunlük benzinlerini alabileceklerdir. 

Alman askerleri ya.nan bir Sovyet köyüM ıirerken 
nubnnda Kingisp \'e No,•go
rod istikametlerinde '\'~ Es
tonyada Talin istikametin. 
de şiddetli muharebeler ol. 
muştur. 

Dün şehrimize geldiğini haber 
verdiğımiz Dahiliye Vekili B. 
Faik Öztrak akşam vapurıle Ya. 
lovaya gitmiştir. 

-----------------1 
Pariste bir 1 

Alman askeri
ne suikasl' 

Telıerrtlr ederse 
mewlıal relllllelır 

il arşa na dizilecek 
PariS, 23 (A.A.) - Ofl: Paristc bir 

Alman a kerinc yapılan suikast ncti
cesınde Alman ıı::gal mak:ım:ıtı ışgal 
mıntt:k:ısınd:ı tevkif edilecek her Fran
sızın ıehine nddcdıleceğıni ve suikast.. 
lerin tekcrrurii takdırınde "ak'anın 
vah:ımctiylc mütenasıp miktarda re
hinelerin kurşuna dizıleceklerinl UAD 
eylemiştir. 

KJSACA 

Mardıt aollta11 
Biz.im mahutla Tllrkiyede yol in

.. atı bahsi üzerinde konU11.JYorduk da: 
- iki ıözüm bir yolun en mükem

mel 90se halinde inıa edildığlni ve 
fakat üzerinden iki üç yıl ıeçınce ge. 
çilmez bir bal aldıtmı ıörüyorum. 
Bunun sebebi ne olsa ıerek?. 

Diye sordum. :Mahut ıözıerbnin içi
ne bakarak: 

- lıılamet DGktuı yolu yapmakta 
detil, mnbeftn 9t1ne1l b1lmek1edir. 

Dedi. 

Benzin depoları karnedeki yeri 
mühürlıyecekler ve böylelikle bir 
ikinci defa benzin almak mümkün o
lamıyacaktır. 

Karne verilecek taksi otomobıllerl 
ile kamyon, otobiıs v c hususi otomo
billerin miktarı 1700 kusurdur. Bun
lardan doktorların kullandığı husus! 
otomobiller gunde ikı şişe beru.in nln. 
bileccklerdır. 

Denız motörlerl ıle resmi makam o
tomob1llerıne İaşe Mudurlüğil tarafın
dan karneler vcrılccektır. Deniz mo
t6rlerinc günde beş ~işe benzın veri
lecektir. 

-o-----
Leningrad'da 
Almanlar çetin 
müşküllerle 

karşılaşıyor 

ltollllolm mallftııe
rlaı gire vaziyet 

Stokholm, 23 (A.A.) - Ofı: İyi ha
ber alan mah.fıllerde beyan edildiğine 
göre Alman kıt•aıarının Lcnlngrada 
yim1i kllometrehk bir mesafeye ka
dar geldlkelrıne dair dun Berlındc ba
zı ~ayıalar dolaşmakta idi. 

Afto11bladet gazetesınin Berlln mu
habırl evvelki akşam da Alman mah
!illermde Alman kıt'alannın Lcnin-

l ıradııı kırk kilometre Cenubunda kl
in Gaçina'ya kadar Uerledıkleri soy
~ekte oldu~ınu bildlrmıştı. 

(Deva.mı 3 üncü Sah fede) 

Yugoslavya' da 
çete harbi son 
derece şiddetli 
Fakat tenkil ha-

reketi de 
az şiddetli değil 

Londra 23 (A.A.) - Ofi: Y~s
lavyada bütün komünistleri ve çe. 
te harbi yapan her şahsı bil -
direnlcre mükfifat vade -

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
-u---

Maarif Vekili bu 
sabah geldi 

Maarif Ve.kili Hasan Ali Yücel 
bu sabahki tren.le Ankaradan 
şehrimiıe gelmiş, Haydarpaşada 
maarif erkanı tarafından karşı • 
lanmıştU'. Vekil şehrimizde bir 
müddet kalarak yeni sene ha • 
zırlıklan üzerinde meşgul ola • 
caktır. 

Yeşil limon satıılan 
yasak edildi 

Yeşil limon satışları Ziraat 
Vekaletince yasak edilmiştir. Bu. 
na sebep limon ağaçlarının tah. 
rip edilmesidir. Şehrimizde yeşil 
limon 3atanlar görülürse tecziye 
edileceklerdir. 

Abau • IOWJ8t 
BABll?fl 

818 IABllJ 

Karadenizde 
bir liman da
ha zaptedildi 

Leningrad
da eli silah tu
tan kadın ve 
erkekler cephe-

ye gitti 

Narwa cıvanatla 

AlmaalarBa.ıara 

çoll atı r za1ıat 
verdlrmlt1ır 

ALMA..'JLARA 
GÖRE 

Leningrad cephesinde, Nar ... a'
da cereyan eden muharebelerde, 
6000 esir alınmış, 10 tank, 21 top, 
2t mitralyöz, 400 bomba topu 
tahrip edilmiştir. 

(De\·amı 3 üncü Sahifede) 

Vekil Ankara ve İstanbul Va. 

lilcrinin değ.i~klelti ve (İzmir 
Belediye Reisinin Ankara Ya -

lisi olacağı hakkındaki şay ıalan 

2 - Gomel ıiddetli muharebe. 
lerden sonra Sovyetler ta • 
rafından tahliye edilmiş ve 
Almanların eline geçmiştir. 

(Devamı 3 Uncü Sahifede) . ka~'iyetle tekzip etmiştir. 

HALK FiLOZOFU 

MÜBALAGALI ÇİZGİLER 

Uzak bir yurd köşesinde o -
turan yakın bir dostum, istan. 
bula getdi. Yolculuk malum. 
Bir istasyonda, trenin uzun sa
atlerini öldürmek için bir mi • 
sah gazetesi almlJ-

İstan bula ayak bastığı za • 
man, bu ıazeteyi hatmetmiş 
bulunan dostum, bana, heye -
canla dedi ki: 

•- Bu mecmuadaki şu re • 
sim doğnı mu? lstanbulda bü
tün kadınlar böyle mi geziyor. 
lar?> 

Yıllardır uzak yurd köşele • 
rinde dolaşan dostumun bu su
ali, evveli, bende hayret uyan. 
dırdı. Birden neyi kastettiğini 

anlıyamadım. Sonra, uzattığı 
gazetedeki resme dikkatle bak
tım. Onun mevzuuna intikal 
etmiştim: 

«-- itte, btaabuldHıa, de • 

RESAT FEYZi 

dim, kimin nasıl gezdiğini gör. 
müyor musun?> 

O, şöyle ccv:ıp verdi: 
•- D:ıha iyice gezemedim 

amma, görmedim dc .. u 

Mizah putesinia mübalağa 
ederek ~iadiii kadın r~imleri, 
unh olarak İstanbul sokak • 
larında yok mu? Elbette \'ar 
Fakat, bu tipler, bence, daha 
ziyade, bir iki sayfiye kö~ i.:nde, 
mahdut birka<: kisiden ibaret • 
tir. Yazın, li.izıımund:ın fazla 

hoppa giyinen birkaç şımarık 
kadının çizgilt>rini alarak. ka · 
dın, diye gazete sütunlarına 

geçirmek, bilmem ne derec~~e 
kadar doğrudur? Veln ki. ga. 
ye mizah ol un! 

istisnaları, umumi hiiküanler 
verdirf'cek §ekilde isti~mara 

lıakkımıı olnıamalıd.ır. 



2 - SON TELGRAF 

ll f'A 

Yı'.GC --uıfa ~·a~ın ın toplon fiati 135 
kımış olarak tesbit edil miş. Bu 
nı n üzerine kitr n isbc ti , n akliy&
si 'e~air ma'Jr aflar ili ve edile . 
cek. perakende satış fia ti or taya 
çıl•ank. 

Bugün Urfa yağı iki liraya sa 
tı(.yor. Bah,edilen kir ve nakliy~ 
ves•ire de zamınedilince, yağııı 
perakende fiati bakalım ne ola -
cak? 

Ben, korkarım, bu sefet iki li· 
ra~·ı da geçmP.sln! 

10 YIL i\11 

SlRECEK? 

Bazı iıal) an gazetelerinin yaz· 
dı~ına göre, bugünkü harp on yıl 
sürecektir. Geçen Biiyilk Harp 
4 ,rne slirmüştü. Ve yeni harp • 
!erin artık böyle uzun sürmiye • 
ce~i iddia olunınştu. Eiıer, baki • 
k•lcn, bugünkü savaş on yıl de • 
vaın eder -e, yıldır1m harbi sözü· 
nim bir fanteziden ibaret olduitu 
anlaşılır. Fakat, bugünkü harp fa. 
cial~rına, İn<11anlık on yı l daya -
nabilecek mi? Bü tün mesele bu. 
rada 

KABAHAT 

Kİ~TDE? 

Ajan.tarın haber verdi i!;ine ı:~ 
re Fransada bir çok yeminler de • 
ii~mi .... bu arada, ordunun yemi.. 
ni, adliyenin yenıir.J var. Fran • 
sanın yıkılmasından sonra, bu in. 
hidamın sebepleri de araştırıldı .. 

G•liba, kabahatin bir parçası -
nın da yemin şeklinde olduğu an· 
la ı lnıts olacak!. 

23 A~USTOS 1941 

r Mecburi 
Eh li yet 

Tekmil musikişinas
lar eh iy t alacak 
Musiki san atkarları iı,ıın Ce... 

miyeae açılmış olan kurs bit • 
m>ştir. 7 eylulde ilk imtihar ya
pılacak ve muvaffak olanlara 
ehliyet verilecektir. Bu imtihana, 
kursa ıltvam etmemiş olan san. 
'atkarlar da girerek ehliyet ala
caklard,,;. Ehliyet almamı~ tan.. 
atkarlar bundan sonra ça .. ~amı
yacakla"dır. İmtihan heyelt Kon. 
servatuar profesörlerinden mü • 
rekkep lacaktır. 

Piyasayı kontrol 
Belediye lktısat Mü

dürlüğü teş-

k il atı genişletilecek 
Belediye lktısat Müdürluğü 

teşkilaunın, hem piyasayı daha 
sıkı kon:rol edebilmesi hem 
de ihtikarla mücadele işlerinde 

Mürakahe Bürosuna bir yardmı.
cı olabilmesi için genişletilmesi 
kararlaşmtştır. Yeni kontrol me
murları olınacak ve bunlar da. 
imi surette pıyasayı mürakabe 
altında bulunduracaklardır. 

Zeytin 1ağı flatıerl 
Ticaret Vekaleli, zeytinyağı fi. 

atlarının tezayüdünü ve istihsal 
fiatlarını nazarı itibara alarak 
yeni mahsulün idrakine kadar 
zeytinyağı ihracının durdurul -
masını Kararlaştırarak şehrimiz • 
deki alakadarlara bildi rm 1şlir. 

-~~.rLHm nıT~J 
' 1 fü~(~~OI 
sa.ııtbanede yeşil 

ı ha we park 
Herşey batıra gelirdi; fakat, Kôğ'ıt

hanede bir Yqll S::ı.ha ayrılacağı., ve 
bir Park yapılacagı hatıra gelir 
miydi?. 

ltluhteı·em Şehircilik ?ı.:füteh.assısı 

Mösyö Prost, geçenlerde, bu civarı gez
miş ve KAğıthanenin manzarası kar
ıısında derhal bu kararı vermi~! 
K~~ıtııanede Ye;il Saha ihdası ka. 

rarını biraz ga rip bulmaz mısınız?. 
Çünkü, bu mübarek sahanın zaten her 
tarafı yeşildir ve asırlardanberl bu 
yeşil sahadan istifade edilır. Derenin 
iki tarafı çayırlıkUr. Buraya llıdırel
lezde, sair günlerde, tatil zamanların

da bir çok halk gelir ve sere •erpe o· 
turarak çayırlıaın, yeşilliğin safasını 
sürer. Kağıthane Alemleri eskidenbe
ri meşhurdur. HenUz ne şehircilik il
mi, ne ~iimar Prost ortada yokken, 
bu.rası, kendiliğinden Ye~il Saha ihdas 
edilmiş ,.e halkın istifadesine terke
dilmiştir. 

Park mevzuuna a:elince: Kögtthane
de Park yapmak fikri eskidir. Malüm
du.r kt, burası e:;ki 53.diı.b;lt'tır. Lale 
ve Gül Bahçeleri He tarihte nam bı

rakmıotır. Bilmiyorum, yeni yapılacak 
Park, eski Sada.bat kadar güzel, zevkli 
ve parlak olacak mı?. 

Galiba, Kfi.ğı.thanede asıl yapılacak. 

iş, ne Yeiiil Saha, ne de Parktır. Daha 
evvel derenin temiılenmesidlr. Bu 
dere günden güne dolmakta, plslen
mekte ve manzarasını, güzelliğini kay_ 
bet.mekt.edir. Bir gün gelecek ki, dere, 
tamamen dolacak, akar su olmaktan 
çıkacaktır. 

Ki&ıthanenin yanıbaşında ıüzel 
bir su da çıkıyor. Bu su çidden ıüzel
dir. KAlıthane safası yapmak 1stiyen
ler, bu sudan i.stifade etmelidir. 

Eskiden, Kfığıthanenin hususiyetle
rinden biri de sandal gezintileri idi. 
Derenin gittikçe dolması dolayısıyle, 

Eandallar, daha ilerlere kadar gide
miyorlar, Şimdi, eskiden olduj:u kadar 
fazla sandal yoktur. B.ir çok sandallar, 
dereden çekildi. Sandallaruı çekilme
sinin sebebi, derenin dolması kadar, 
derede i~in azalmasıdır. 

Bu&ün, bilhasa adi günlerde, Kfı.ğıt.. 
hane Çayırı bombo~tur. 

(MAHKEMELERDE} ... ~-;.~ 
Diş t a bib ine dişçi demek 
hakaret midir dersiniz? 
Celse açıldığı zaman, davacı 

ile maznun yanyana geçtiler. Da
vacı Sami davasını anlatmağa 

başladı: 

- Ef~ndim. . Sali.hattin Bey 
h em ko~um, hem mektep arka. 
daşımdtr. Sevki talih ve tesadüf, 
onu tacır, beni de diş tabibi yap. 
tı. Hala, eski dostulğumuz, ah • 
baplığımız baki idi. Yalnız, Sa
lahattin Bey, beni, n<!dense, hakir 
görür. Hatta, bana diş tabibi de. 
meğe dili bir türlü varmaz .. Diş.. 
çi, der. Müteaddit defalar ken -
disine: 

- Kardeşim, Salahattin, de -
dim. Sen bana mütemadien ·diş
çi• diyorsun. Halbuki, .dişçi• ay. 
n, ediş tabibi• ayrıdır. eDişçi• 

diye kalfalıktan yetişip de ehli
yetname alanlara, ediş tabibi· 
diye de, diş tababeti mektebinden 
mezun olanlara denir. eDiş tabibi. 
ali mekt~p mezunudur; ·dişçi. 
değildir. Rica ederim.. Bundan 
sonra bana cdişçi. deme .. eDiş 

tabibi• :le. 
Bir türlü dinletemedim efen -

dim .. Yine her zaman edişçi> di; 
yor. Geçende bir gece, tanıdık -

!ardan birinin evinde toplanmış.. 
tık. Hemen otuz kişi vardık. Top· 
lanhda bulunanlar arasında, ta -
nımadığı= ve yeni tanışhğımız 
bazt kadınlar da vardı. Salahat. 

tin Bey, yine bermutat, ikide bir 
de bana •dişçi> derneğe başladı. 
Her vesileyle, 

- Bizim dişçi şöyledır .. 
- Bizim dişçi böyledir .. gibi, 

m ütemadiyen beni öne sürüyor ve 
m ütemadiyen edişÇ'İ• diyordu. 
Orada hiçbir şey söylemedim. 
Takdim eti.iğim istida ile dava 
ikame ediyorum. Bu hakaretin -
de n dolayı bin lira tazminat hük
medilm~sini istiyorum. 

Müddeialeyh de dedi k i: 
- Dişçi demek hakaret etmek 

demek değildir. Benim dişçim 
Mesih Nebi varclır. O da diplo -
malıdır; o da ali mektep mezu -
nudur. O na da edişçi• derim. 
Hiç bir zaman: 

- Hakaret ediyorsun! demedi. 
Dişçi denıek, dişle, diş Berile uğ. 
raşan adam demektir. Bence, diş. 
çi ve di:; tabibi gibi bir tasnife 
lüzum olmadığı glbi, dişçi demek 
d<! hak~,·et değildir. Sami Beye, 
dişçi demekle de hakaret etmeği 
kasdetmiş değilim. Bu mürettep 
ve musaıına davadan beraetiınıi 

isterim. 
On on iki kadar şahit dinlcnil. 

dı. Şahitler, Salahattinin Samiye 
mütemadiyen ve musirren dişçi 
dediğini söylediler. 

Muha1<emenin devamı, karar 
için başka güne bırakıldı. 

MahkP.medcn çıkıldı. 

Düşman olduğu genci düğün 
gecesi öldürtüp gömen muhtar 

Çimento 
F iatla rı 

Toptan ve perakende 
olarak tesbit edilecek 

Fiat Mürakabe Bürosu top•an 
ve perakende çimento fiatlr·•ni 
te9b it ~dccektır. Kendi namla -
rına çimento alan tüccarla• ko -
misvonun fiatı üzerindE:r.. scttış 

yap~caklardır. Ayrıca h»l ka ya. 
ptlacak Latışlar i.çin de perakend<! 
fiatler tesbit edilecektir . 

Ziraat hakkında 
Resimli bir broşür 

hazırlanarak 
köylüye dağıtılacak 

Ziraat Veka;eti, ziraat usul -
!eri ile ziraate zararlı haşerat 
ve hastalıklarla mücadele şekil • 
!erini g)steren resimli b.ir bro
şür hazırlama~a karar vermiştir. 
Bunlar Ziraat Müdürlükler i ta • 
rafından köylüye ve toprak sa • 
hiplerin~ dağıtılacak , köylerde 
duvarlara asılacaktır. 

Belediyede bir 110:· 
kOphane 

v 1 c u de getiriliyor 
Belediye Neşriyat Müdürlüğü 

bir kütıiphane tesis etmeğe ka -
rar vermıştir. İstanbul hakkın -
da yazıimış bütün eserler :n bu -

rada toplanmasına çalışılacaktır. 
Bu sure<1e şehrin bir tarihe vü -
cude gctirilmış olacak ve şehre 
ait her ıürlü malumat burada bu
lunabilecektir. 

\'emin ile iş hallolursa, ala! in. 
·aallah, kal>e\\at eski veminde -
dir! 

\'f;RE. Iİ:". 

TEDAVİSİ 

&t)Ç0K BAB~BLEB 

ViLAYET ve BELEDi YE: 

Şair Nedimin anlata anlata bitire
mediği SAdabtı.t Alemlerini bırakın; 

bundan 30 - 40 yıl evvelkl Klfltha ... 
ne sa!a1arı dahi çok şayanı dikkatti. 
Bugiln orta ya~ lı olan bütün İstanbu.l ... 
hlla1', Kftgıthanenin bu eski ve zevkli 
1Unlerıni hatırlarlar. O zamanlar. Kd
,ı;ı:hane yalnız bir kısım halkın ucuz
ca eQ:lendiği bir yer değildi. Zamanın 
a ilzadcleri, k i barları, Paşazade ve 
Beyzadeler de buraya eğlenmiyc, ııez. 
miye gelirlerdi. Bugünkü Suadlye, A
da ne ise, K:lğıthane de o idi. Hatta, 
K<igıthaoe Köyüne, yazın oturmıya 

giden bir çok kimseler vardı. 

Kartal'ın Başıbüyük köyü civarında bir gece 
vakti işlenen cinayetin muhakemesine başl andı 

Ziraat .. ekteblne 
ali nacak 

parasız talebeler 
Gazetelerin yazdığına gore, bir 

1\-Jacar ilimi, vercınin tedavi ça -
re.ini bulmuı .. hastaların kanına 
ı. :naden tuzu zerkedilerek koh 
denen mikroplar imha ediliyor • 
mtı-=! 

İJi amma, harplerde ölen in -
san!ar, veremden ölenlerden her .. 
halde daha çok.. acaba, harbin le.. 
dnisi ni bulan bir il.lim ne zaman 
zuhur edecek? 

AHMET RAUF 

,,... .. 
;, 

• 7.:J/zh/ze '". 
~. . . . . . 

· dıre edUemlyen iş 
Geçen senelerde, Belediye, ıehrin 

blr lki semtinde ucuz halk hamamla
rı ~çmqtı, Bunlardan biri de Balat 
lI.ı lk Haman; ı ldı . Fakat, bu halk ha
mam!arı meı"& inıle, nuluklarla açıl
ınış olınasına rağıncn pek te .faydalı bir 
_, &ı..1rmedL ilk zamanlar. mütemadi
yen suyu kesildi, bozuldu, tami ~ 
muhtaç blr hale düşlü . Günlerce ka
p . kaldı . Hulasa, halk !Ayıkiyle is
llh de edemedı. Cüııl<ü, binaları, za. 
ten, eski, harap şeylerdi. 

Son günlerde haber veriliyor ki, Ba
lat Hamamında bir yolsuzluk görül. 
müştür. iki müstahdeme (jten el çek. 
t:rilml~Ur. Bir halk hamamlDda yol
ıuzluk. olması cidden hazmdlr. Bu ka. 
dar çirkin bir hAdbe taıavvur edile. 
mez. Bu halk: hamamlannın masrafı 
da epeyce tutuyor. Belediyenin üzeri· 
ne büyilk bir ,-ükten ziyade üzilntü o. 
luyor. En iyisi, eeuen li.yıkl7le isti
fade edilemiyen bu hamamlan k apa
n1aktır. 

BURHAN CEVAT 

+ Beşiktaş kaymakamlığına tayin 
edilen Sabri Sözer, yarın vazifesi ne 
başlıyacaktır. 

+ Dahiliye Vek:lleti, kaymakamlar
la mektupçular aras1nda yeniden ba
zı değişiklik yapılm~a karar ver
miştir. Bu husustaki proJenin h.aıLr
lanm8$lııa başlanm~tır. 

+ Adliye VekAleti b.lkiml.:- r ara~ın
da bir tebeddül listesi hazırlAmakta
dır. 

TiCARET ve SANAYi : 
+ Fiat ~iürakabe Korr yonu dün

kü toplantc.ında toptü.n ve perakende 
kuru fasulye flatlerini tesbit etmijtir. 
Barbunya fasulyrsi toptan 15, pera
kende 18 kurup satılac a ktır. }foroz, 
tombul ve fındık .t:asulyelerine de top
tan flat konmuatur. 
+ Ticaret Veknleti Ltanbul Fiat 

Murakabe Büro . .;unun kctaro.:1unu tak
\-"i yeye karar vermiş ve buı arada An
karadaki kursu bitire1ılerden üç kon
trolörü. İstanbul te~kllitına ildve et.
mittir. 

MUTEFERRIK: 
+ 22 Eylülde ba,lıyacak olan Üru· 

versite imtihanları için Fakültelerde 
hazırllklara ba~alnmışlır. İmtihanlar 
22 Birincit~rınde bitirilecek ve ted
ris:.ıta İki ncite:1rin iptclasında ba~la. 
nacaktır. 

+ Dün anat il de Aksaraydo Valde 
camit karşısında 351 numaralı apar
tımanda yanıı:n çık.mı:;tır. İtfaiye yan
ııını çabuk söndürmüştür. 
+ H...,köy un !abri!Gı>ında çal4an 

amele Mchmedln sağ ayağına 300 ki
lo ağırlığında bir demir parc;a!iı düı
mUıtür. Sağ ayalı hurdehaı bir hale 
gelen amele Balat hastane.>ine kaldt
rılmı~tır. 

+ Kızılloprak civarında köpeklerin 
sUrü ile cezerek kuzuları yedikleri ve 
çocul<ları da kovaladıkları Beled,yeye 
şlkAyet olunmuştur. Köpek:lerle ı;ld

deUe milcadele eclilme;t bllı!irilm~
tlr. 

r Tefrika No : 34 

1 Sürü Çıngırakları 
~ Yazan: CAHİT UÇUK J 

Hiç cevap vermedi. Ortalıkta bö- l 
.eklerin, Oten bülbüllerin, akan suyun 

oesl var. Bülbüller, kuilar, böcekler, 1 
su. ş ırıltısı, butun kortı ya h;lkim ... 

Gözlerim! beliniz tııreyi,le salla. 
nan yapn. kların yeşil kbkünden ayı • 
rarak, suson Recebe baktım. 

Suyun kenarına çömelm~. sağ eli
ni, kayalardan akan suyun içine u -
ı.i:ltm~tı . Gözleriode yangılı, şimşek 
gı::,i keık.Ln bakıılarla bana bakıyor, 
yilzü alev ve akislerile tutuşmuş; tunç 
ıcng ;nde . Bakışlaıın1ız lkl ııcak hüzme 
halinde b ırbirine çarptı. Cözlerlnin 
iı; i ate~ dolu. Bakışları dejdiği yeri 
yakacak sanki. 
Başım dönıiyor, gözler;ınln önünde 

bcrşey sıi;:.n di. ı.1 1:<.: natiJe tutulnıuş de
mir gibiyim. BQtun orman Recebin 
gt>zlerinin derinlıklerine dolmuş. Ya
nan, tutu .şan, ucsuz yeşillklcr... Bu 
genç dağ adamJntn &özlerinde bir kuv
vet var_ Gozlerimi onun gwzlerindeıı 
ayıramıyorum. Kulaklarımda uğultu
lar başladı. Ke1lbim &öt:'Silme sert 
darbelerle ı;unıyor 

- Rcı.:cp uıc;;in. böyle bJ.klyorsun?. 

Yine hiç cevap yok. Ayni tereddüt.. 
silz, cesur bakışlar, bent kucaklıyan, 

ruhumun ~n derin, gizli köşelerine 

ı ık hal inde sız.an y~U bak11la r göz
lerimde ..• 

_ N ıçln böyle bakıyorsun Recep? 
Aramızda korunun sealerj gen1~11-

yor. Esen hafit rUzgAr, sarı •Tavşan 

Çubuk> !arının baygın kokulannı ge
tirdi. İnsanın &özlerini k patan, içi
ne tatlı bir eza:inlik veren da&, kır, 
kokulan na karışan bu baya: ın çiçek 
kokusunda, toprağın meçhul hlsımı 

\'ar. İradeyi yok eden, bu meçhullerin 
esiri olduğum muhakkak. !!er soluk. 
ta içtiğ i m bu çiçek kokusu, beni si
hir bir A.leme götürüyor \.•tıcudüm bir 
ateş seli içinde yanıyor. Dudaklarım 
kupku.ru . 

Recep, bt\l~ bakıyor. Vi.lcudüın onun 
ıozlerindekl ateşle yanıyor galiba. 

- Niçin susuyorsun Recep? 
Gözlerimin çlzalleşen aralıkların

dan onu &örüyorum. Saı? eli h31A, '4 

kan suyun altında. Dudaklarını ne 
kadar kuru.. 

Fakat, düne nazaran, bugün, KAğıt

hanenin havası çok bozulmuştur. Ha.. 
llçte kurulan !abrlkalar, mezbaha ve.. 
saire, K~tıthaneyl bozdu. Silihtarağa 

civarındaki bahçe ve kır kahveleri, 
artık eturulmaz hale gelmiştir. Baka
lım, Kağıthanede yeni ihdas edilen 
Ye~ll Saha ne zevk ve safalara sahne 
olacak? .. 

R. SABiT 

Emlak Bankasının 
yeni müdürleri 

Emlak ve Eytam Bankası U -
mum Müdür muavini vekili Fe
rit Renda, Etibank Umum Mü. 
dür muavinliğine nakledilen Ke. 
mal Türkerin yerine mezkur Ban.. 
kanın Umum Müdür muavinliği
ne tayin olunmuştur. Hukuktan 
mezun bıılunan Ferit Renda kıy. 
metli bir banl<acımızdır. Şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da kenıdsine muvaffakiyetler te. 
menni ederiz. 

Emlak Eytam Bankası İstanbul 
şubesi Müdürlüğüne de Ankara 
şubesi Müdüı ü Nizamettin Tez
can tayin edilmiştir. Nizamettin 
Tezcan da vazfeşinaslığı ve dü -
rüstlüğü ile tanınmış kıymetli biı 
bankacıdır. Yeni vazifesinde ken. 
disine muvaffakiyetler d ileriz. 

- Biraz su ver Recep! .. 
Ge\.·şek parmaklarını biriblrine ya. 

pı.ştırarak, ak-.n suyun allına tuttu. 
Vücudü öne dogru egik, yavaş adım
larla bana yakla~lı. Onun bileğini ya. 
kaladı.n1. Kuru dudaklarımı avcuna 
yapıştırarak, son damlasına kadar iç
tim. Dı..ıdak.laruTidan sular sızaı·ak ba. 
şımı kaldırınca, Recebin gözlerini göz
leriınde buldun1. Yüzlerimiz biıibirine 
yakın. Gözlerinin biı-er damla siyah 
elnıas &ibi parlıyan bebeklerini, yeşil 
birer halka kucaklamLŞ. Koyu renkli 
uıun kirpikleri ne kada r hareketsiz, 
üstleri ltoyu kumral bıyıklarla ürtü
lü ağzı, mercan dudak1ariyle gülüm .. 
&i.ı.yor ıibl. Soluğu iki ateş teması ha
linde yüzüme dokıınuyor. 

- Recep niye bdy!eo bakıyorsun? .. 
Parlak, mercan ducia · ları gerilerek, 

dişlerinin ara. nda ezilen kelin1cler 
kulaG"ln:a. çarptı: 

- Güzelsin:.. Gözlerin ı i alamı;·o
rum .... 

Güzel olduğuınu bir çok kiJnReler 
söyleın.işti . Faka Recebin yürejt ko
nuşuyordu. Nasıl sıcak, nasıl içten blr 
Jtlrazdı bu?. 

Beni dinlemiyen 'öz kapaklarım 
şeffaf birer örtü halinde gözlerime 
indi. Küçük suyun sesi, büyi.ık $3rıltı. 
tarla kayalıklardan di.i:şliyor. Yap
rakların, kuşların b~klerin se~i çağ

lıyor. 1-fer .)oluk. Qlı;ila cTav~an Çu.-

Kartalın Ba~ ıbUyilk köyil civarın- ikrarla .ben, arkada.,lm İbrahim ve 
daki mandırasırıa bir gece yarı!'lı gi... bekçi Halil, bu işi köyde düğün yapıl-
derek mühtedi çoban Muradı döve dö- dığl bir gece mandıraya giderek. b ir-
ve ve telle boğarak öldürmekten maz- tikte yaptık. Blzı teşvik eden muhtar, 
nun köylülerden çoban İbrahim ve o gece kendisi köyde eğlendi, bizi man. 
Sabahla bekçi Halilln ve bunları ci.. dıraya yalnız gönderdi. O, yaptırdığı 
nayete teşvikten suçlu n:ıubtar M~s~a- işin suç olmadığına, ceza görmiyece-
fanın muhakemelerine, Istaobul Ikın- ğimize bizi inandırmıştı . Muratla a-
ci Ağır ceza mahkemesinde diln baş.- rası açık olduğundan onu bu maksat-. 
lanmıştır. la öldürttU&i.inli, iş l~lcn geçtikten 

K öy muhtarı Mustafa ile bekçi Ha- sonra anladık .. demiştir. Muhakeme-
lil bu işle hiç bir alAkaları olmadığı- nin devamı, İbrahlmın sorgusu yapıl-
n11 söylemişlerdir. Çoban Sabah, suçu mak üıere kalmıştır. 

-------~ ... ~------~ 
'Yeni lıt1mıa11ıere 

haıırbk 
Belediye İstimlak Müdürlüğü 

bu yıl içinde yapılacak istimlak.. 
!eri tesbit etmektedir. Eldeki pa
ra ile bu işlete kı~a kadar giri • 
şilmiş olacaktır. Bilhassa cadde • 
!erin ge:ı..şletilmesi ve yeni cacL. 
del:er açılması hakkındaki istim
laklere ehemmiyet verilecektir. 

Maliye Vekaleti memur ve 
daktilo alıyor 

Maliy~ Vekiıltoli merkez leş -
k!atında 12 dereceye kadar ma. 
aşlı ve muadil ücretli memuri -
yellere ıise veya muadili mek • 
tepler mezunlarından imtihanla 
memur alınacaktır. 17 eyliıl çar. 
şamba gününe kadar müracaat 
olunmalıdır. İmtihan 18 eylul 
perşembe gunu saat 14 dedir. 

Yine Maliye Vekaleti merkez 
teşkilatına memurin kanununun 
5 inci maddsindki şeraiti haiz o • 
!anlardan daktilo alınacaktır. İm
tihan 19 eyl\ıl cuma günü saat 
14 dedir. Müracaat müddeti 10 
eylul a:qamına kadardır. 

buk• !arının bayıın kokusunu içiyo
rum. &:ışımda ilAhi bir sarh~luk var. 
Şimdiye kadar böyle bir sarhoşluğun 
rüyalı sırrına ermcmlştim .. 

Recebin solukları yüzümde. T1pkı 
•Tavşan Çubuk> lan gibi ba.şdöndü.
rücil bir hu~usiyeti var. 

Birden yuınuşak, sıcak dudaklar, 
sert hfıkim bir kavr!'lyı.şla dud :ıkları
mı örttü. Bir ateş cC'nnctinde kendimi 
kaybetmiştim. Yanımda sarkan kolla
rım, ~uursuz bir hrtreketle kıpırdıya. 
rak uzandı. Recebin kaltn boynuna 
kavuştu. 

Bu ateş, dudaklarımdan bütün ru
huına ;sızıyordu. Yavaşça onu iterek, 
keııdilnden uzaklaştırdun. Ba~ım ağa
ca d.:ıy tı lı, dak ikaJarca gŞzJe rim kapa
lı durrlu:n. Bütün kanım dudaklarım
da gibiydi. 1.-1antığım durmuş, yal
nı,; derin, \"e ebedi bir zevkin ölçüsüz 
h.a zı n 1 >iuyuyor, onu kaçırmaktan kor .. 
kar f l lı ! , kıpırdısız kalıyordum. 

Aradan dak:kalar; belki saatler 
geçti. Gozlerin1l açınca, Recebi tek 
dizi üstüne tökmü~ b ir oturuşla kar
sunda buldum. Yüzü bembeyazdı. 
Yalnız gözlerl büyük birer menba gibi 
kaynıyor, dudakları ateş g~biydi. Göz
lerin1le karşı l ;;ışınca, derin bir ürperti 
ile bütün vücudil sarsıldı . Kı.ıık bir 
sesle: 

- Beni öldür! dedi. 
(Devanu Var) 

Belediye aeıs Mua
vlnlnln teftişleri 
Belediye Reisi Muavini Lutfi 

Aksoy şehrin bütün kazalarında 
bizzat Belediye teftişleri yapma. 

ğa başlamıştır. Reis muavini bu 
teftişlerini ani yapmakla ve her 

kazanın fırınlarını, esnafını kon

trol etmektedir. Lutfi Aksoy gör. 

düğü k-.ısurlar hakkında yalnız 

esnafı jeğil bunları kon trolle mü. 

kellef alakadar memurları da ce 
zalandırmaktadır. -

AVRUPA '.HARBİNiN 
YENİ '~ME.SELELERİ ' 

Yıl dönümü .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN \ 
Unutulmıyacak bir y ıldönümü ol

sa gerek: 23 Ağustos hatırlardadır ki 
Rusya - Almanya misakının aktedil
di.gi tarihtir. 939 senesinin 23 Ağusto
su çok bahsediJen bir gün oln1u§tur. 
Ru~ya ile İngiltere ve Fransa arasın
da 939 İlkbaharında başlıyan müza
kereler beş ay uz:.ımış, fakat bir gü.n 
bütün dünya az çok hayretle şu ha
ber karşısında knlmıştı: Almanya ile 
Rusya biribirleriııe ılişmeıncgi, biri .. 
birlerinin işini kolaylaştırmay ı taah
hüt ediyorlar .. 

Böyle bir hildke az çok hayretle 
karşılanıyordu. Yoksa büyük bır ta
accüp uyandırdı denemez. Çünkü sl
yast.!t Alen1inde taaccübe yer yokmuş. 
Her hiıdbeyl beklemeli imiş. Ru-"ya 
ile Aln:ıanyanın arasında 939 ~\gu ~ to.s.a 
gelinciyc kad.:ır altı yedi senedir 
kav&a çıkmamış lc;e de öyle gıpta edi .. 
lec:ck bir doştluk. ta yoktu. Gerek Al
mnnyanın, gerek Ru. yanın g~çen h~ırp. 
ten sonra artık hatırı sayılmaz bir 
halde bulundukları bir devir ... -ardı. O 
zaınan, 922 de Rapallo bunlarl biri 
birleriyle rınlaşnrak dost olmayı ta
ahhüt ettikleri görüldü. Bu tnbU bir 
haldir. 

Sonra o devir geçti; gerek Alman
yaya, gerek Rusyaya etn:flan itti. 
fatlar arttı; her ikisi de kuvvetlen. 
mlye başlamıştır. Aral:ırındaki o dast
luk muahedesinin yırtılmamış olması
na rağmen Bertin Ue Mo,.,kovanın miL 
nasebatı bas;kalaşmıştı. Öyle ki gitgi
de her iki tarafın birlbirine açıktan 

&ÇlftR düşmanlık ilfın edecekleri gün
lerin yak.la~tığına hUkmedildi.J:ti. oldu. 

Bu yıl İstanbul Ziraat Mekte. 
bine par,ısız olarak alınacak ta. 
!ebelerin Hst~si hazırlanarak Ve
kalete gönder,lmiştir. Liste tas -
dikten geçtikten sonra kat '! kayıt 
ve kabul muamelesi yapılacaktır. ---Ki% Muallim mekteplerinde 

cumartesi günleri yarım 
ders verilecek 

K tz Meslek Muallim mektebi -
nin haf alık 40 ders saatinin 39 a 
indirilmes< ve cumartesi günleri 
öğleden rnnraya ders bırakılma. 

ması Ma.ırif Vekaletince karar -
laşlırılmıştır. 

lnönü A nsiklopedisi için 

vilayetimizden malUmat 
istendi 

Dahiliye Vekaleti Vilayctımize 
gönderdiği bir tamimle İnönü 
Ansikloped.isi için lüzum görü -
len şehir, kasaba ve meşhur yer. 

!erin eski isimlerinin -acele bil -
dirilmesini istemiştir. 

iki seneyi bile doldur -
mıtdan maziye gömülen 
Rua - Alman misakının 
yerine bugÜJl bir harp 
var. 

Bununla beraber Rusyanın Orta 
Avrupa işlerinde Almanyayı serbest 
bıraktığı görüldü. 938 de ne Avustur .. 
ya, ne de Çekoslovakya meselelerine 
karış tı . Rusya Asyada meşguldür, A · 
rupa işlerine karışabilmesi için daha 
yirmi beş sene llzı nı .. dediler. 

939 Ağustosunun 23 ilncü günU Mo:>
kovada ~ek samimt bir renk veril
mesi istenmiş, merasimle imzalanan o 
misak i.::ıe ışte senelerden sonra hem 
922 Rapallo muahdesinl canlandırmış 
oluyor, hem de Rusyanın hakikaten 
uzun bir zaman için Avrupa işlerine 
kanşmıyarak komşusu Almanyayı ser
be$t bırakacağı fikrini kuvvetlendi
riyordu .. 

Ondan sonra ncleL· olduğu daha u ... 
nululmadı Rusyanın bundan karlı 
cıktığı söyleniyordu. Fakat onun iki 
büyük entdşesi olduğuna daha o za
manlar İngilizler ileri sürmü~lerdir : 
Alm;:ınya ile herhangi bir lu.ırbc hı

tuşm31nak, japonya ile bir kavga çı

karmaınak. Ll' kin bu siyaset bir ya
tıştırma ııyaseti idi ki ne vakte ka
dar dc\•am edebileceği kestirileme
miştir. Vakayıi.n nereye vardığı gô
rüldil. 

941 Aılwto•unun 23 üncü ıünü 
Berlin ile Moskova arasında misakın 
yıldönilmü münasebetiyle karşıhkU 

tebrik telgrafları çtkilmiyecekUı-. İki 
yaşını doldvrmadan lnD.ziye gömülen 
o misakın akti nasd Oyle büyük bir 
hayret uyandırmamış 1se artık tarıb.e 

karışmış olması da pek şaşılacak gibi 
degil .. Bugün Rus ve Alman orduları 
tam iki aydır geceli gı.indüzlü ciha
nın en şiddetli bir muharebesini de
vam ettirmektedirler. 

Şimali J.. fr tkada)l 
f!.ıtier , 

.. tarek~ 
Vişi, Almanya ile mu lOl' 

imzalıyalı, on dört ay 0 ya 
Teşrinıevvel gelirse, A~'.'.'a~aıf' 
prensip ıtibarile işbirlıgt · ~!1' 
ya razı olalı da bir seneye ' si' 
caktır . Fakat fngiltereııın.. 11 • 
mag"lubiyetine inanarak nıO ~ 

dl. 
rekeyi ımzalıyan ve sonra ıJ 
manya ıle işbırliği münase!ı" 1-

girmiye muvafakat eden ~!~ 
müddet zarfında Fransız 8 ' 

ratorluğunun parçalanJl'lasıo " 
. lı<' 

hit olmuş. Ne fngilterenırı ~, 
!enen mağlubiyeti tahakk~·r 
miş, ne de Almanya ıle 1~ ıb. 
için prat;k bir zemin bulull 
mişlir. 

.. fflr. 
Bir sene içınde Vışı ef 

Hindiçiııisini, Suriyeyı. Arılll' 
k ı t' asındaki müstemleke 
Fransız Hattıüstüva ırıü;t.\ 
kesini ve belkı de Cibul'..'ı~r 
betmiştir. Bu müstemleke. peı 
gün, bir veya iki şekilde l 1 1 
yaya, Bırleşik Amerikay• '~.: 
giltereye taıbidirler. Bin•~0f 
geniş Fransız imparatoru f. 
dan Vişi'nin elinde katarı 10gl 
lar, Tunus, Cczair, Fas ' : .tı 
Arrika müstemlekelerine u; 
etmektedir. Şimdi AJınanl 1t 
kalan bu memleketlerin d: ıı: 
kede olduğunu ileri sürere!" 
ların müdafaası için Vişi ı ee~ 
!iği yapılmasını teklif e~rtl i 
Almanyanın önünde bin ~i~~ 
Yi anlatan. diğeri de ten • 

'ki. 
kurtuluş temin eden 1 u 
vardır: Vişi, Suriyeyi ka.)~ 
tir; çünkü bu memle~etı ı".I 
başına müdafaa edecegırıı 0,-ı 

mişti. Diğer taraftan JapD ~ 
anlaştığı için Hindiçini m0 

,/ 

bir İngiliz tecavüzünderı.~ıı 
rtlmışt.r. Bu örnekler go 0ıJ! 
iken, Almanya, Cezair, '.l'~ıl 
garbi Afrikarun da kurt ~et 
için Vişi'yi işbirliğine d8 ,,~· 
miştir. Bu işbirliğinin ':r. ı' 
ma!Um olmamakla beralıif b~ 
rilen haberlere göre, tekl yı ' 
raklar üzerinde AJmanY8

1ıııe> ler verilmesini istilzam e · 
dir . 

Müzakerenin mevzuurı~e~e• 
eden topraklara müstertl ,,,~ 

nW 
veriliY')rsa aa, bunlar ~tsf 
Avrupadaki Fransız toPf8

.01r · 
Afrika içine doğru uzanıŞ~ııf 
hassa Cezair, bütün ~ıii 
Fransız vatanının bir cı.t ffıf'. 
yetiııdedir. Ve Avrupad• oıır' 
nın uğradığı felakeUen 5 ı"" 
gün Fransız istiklalınırı 811 
mesnedi olmuştur. peterı Jir 

topraklar üzerinde hak'~ııV 
naenaleyh Cezair üıer•Vi;,i 
fuzunu kaybettiği giın, 11ı . et• 
meli hikmeti mevcud•Y C~ 
betm.iş olacaktır. Jşte 111 f 
Ingilız ve Japon nufuzı.t ketıl' 
diğer Fransız müstem1~8ıJ~ 
den ayrt .bir hususiyet• rt 

ol• 
Amerlka yakın zam• i! 

dar Vişiyi Almanya ;le :eıı .. 
ğinde fazla ileri git~~~/ 
ned<!biliyordu. Çünku .. 

0
s>e 

giltere uasındaki mu .ur 
çoktan inkı taa uğrat1'~ IJ 
Suriye hil.disesinden son -rf ~ 

··1se de ~ devlet resmen degı nır9 
de filiya tta birbiriyle JB" . .t 
yeti nde bulunmaktadır gil\I', 

Görülüyor ki Vişi. ı~,..ı 
karşı düşmanca b ir sıY rf 
ettiği gibi, Amerikayı k

3 si 
müstakbel bir düşın•11 ,e~ 

. l 13iO ~ 
mıye t>aş amıştır. . i :t 
Almanyanın t~k!iflerı~ ,~,· 
mütalea ederken, esk• 

1 kıyle veyahut da yüz e.~t" 
dostu ile olan Jl'lüıı•:e,~ ' 
belki de hiç düşünrıı•:. 

• 

Bi ri!"i.zi.n
epımı zın~ 

~elı ı 
Bozuk ve 19,. 
çıkan si garıl 

1119'1~ f 
Eyüpte Akarçcşll"~"".Jjı 

de Daba Haydar cad il"'' ,r. 
marada.oturan B. f:ir ~, 
!erden aldığımız d 1oP,.il' 
bilhassa o mıntal.;: 9 f0,ıer;,ı: 
ralardan cBafra> cdtt Jel iılt 
zuk ve ekseri:f8 rP' 
ğı bildirilerek in~i•; ~1~~ 
nın nazc.rı dik~ı:ıllf'l 'f(tt' .v · 
rira olunmsktzıcıır" . i I~ 

e ırl 
renin tetkik etm 
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Jranın, İngiliz notasına 
verdiği cevap Londraya 
gelmiı ve tetkikine ba.1-
lanmışhr· Cevap mü&ait 
değilse, seri ve kat'i ye
ni tedbirler ahnacağı 

Bulgaristan 
hazırlanıyor 

\d1.ı Yazının metinleri Anadolu 
"' A.Ja bildirilmektedir. ''illi. nsı bultenlerınden alınmı~ttr) _ 

eden: Muammer Alatıır ~ .. . 
24 S şunu tamanıılc anlamıştır. 
t:ı AAT 1 1 İRAN ,TECAVÜZE KARŞI 

lraıı ~~.ra?an ıbıld~rılciiğine göre, KOYACAK 
~ Ukurnetinin lngiliz notası - Yine Nevyorktan •bildirildiğine 
~\'ahı Tahrandaki İngiliz el • göre. V.:ışingtondaki İran -elçisi 
ll'ıtllt: '>'erılmiş \'e ıbu cevabın tam Muhamm(.'<i Şayeste Ruzveltlc gö 
~ 1 dün Londraya gelerek, tet. rüştükten sonra şu beyanatta bu-

İr başlanmıştır. lunmuştur: ciran, her nereden ge. 
ltt-ıaıı Cevabının İngiliz hükumeti lirse gelsin ve hatta bire <>n nis -
~lak~an memnuniyete şayan ıbetinde de olsa, herhangi bir te. 
d~ ki edılemiyeceği daha şim - cavüze karşı koyacakt·r.> 
.~ b~ldir.ilmektedir. HIRVAT_ İTALYAN İHTh .. AFI 

!il~ Ylı Ekspres. diyor ki: cfn • Hırvat _ fta1yan ihtilafları hak. 
r~ Ve Rusya 1000 Alman aja- kında. Alman Hariciye Nezareti 

~:~ İr_andan dışarı çıkar.iması bunun dahili bir mesele olduğu -
ltı ~.tıne •hayır. ile ce\'a~ ve • nu bildirmektedir. 

~aesı~i kabul edemezler. Eğer Hırvatistanda daima İtalyan 
sa. r/' Şayanı memnımiyet olmaz. kıt'aları bulunmuş ve bunlar Hır 
lır, el'hal yeni tedbirler alınacak- vatistanı hiç bir zaman tamami. 

l:> le terketmemişlerdir. 
Y() e_Yli lierald. da şunları söy. Diğer bir htbere göre ise. İtal -

~ıı{ •l\föttefiklcrin İran hak - yan kıt'aları Dubrovnik \'e Ra -
'Q.• •lacakları önümüzdeki ted. guzayı işgal etmiş. Hırvat - Ka -

lklahiyeti ifşa edilemez. Yal. radağ _ S.rp muvakkat hududu • 
"'- lirası bilinmelidir ki bu tcd- nu geçmiştir. 
"il' ser· , 

l t ve kat'i olacaktır.• LORD HALİFAKS LONDRAYA 
?iGttiz KUVVETLERİ GELDİ 

!) İRA.NA GİF,Dİ MI? İngilterenin Vaşington sefiri 
~~ taraftan Nevyork radyo. Lord Halifaks tayyare ile ingil. 

a ~hiy<'tJi bir membadan öğ- tereye ~<'lmiştir. İngiliz - Ame -
d %ni beyan ederek, Hindis _ rikan münesebetleri nin muhte • 
ıı~i İngiliz kuvvetleri başku. lif cepheleri hakkında bir rapor 
ııı· nt general Vayvil'in İrana verecektir. 
la~ h~lunduğunu söylerriştir. HİTLERLE MUSOLİNİ 

Cif ~kı Londranın salahiyettar TEKR R GÖRÜŞECEK Mİ? 
&ili ıtı, Blucistandan ilerleyen •Dcyli Telgraf• ın bildirdiğine 
~~kuvvetlerinin lrana gir - göre. Hitlerlc Mu.,~l.ni arnsında 
tı.l'ı Yolundaki Arnerikada d~ yeni bir mülakat yapılacağı hak. 

~ YrYialan yalanlamaktadır. kında İstokhoJm'de şayialar do-
er, bu şayianın aslı olma _ laşmaktadır. Berlin mahfilleri, bu 

-'rtı~~~~rncn b:tclirmektcdir. mülfıka ı Ruzvelt - Çörçil görüş. 
'ılt 1 aadn gelen haberler, At- mesine bir eC\'ap telakki etmek-

~ ç, llluUıkatında Ruzvelt ile tedirler. 
4 

aras nda İran meselesinin MAREŞAL BLÜHER KURŞUNA 
bl_ı surette görüc:ülmüş ol - DİZİLMİŞ 

ili ııa rilmektcdit·. Ruz.velt, Alman kaynaklarından bddi • 
\' /\lrnanlardan temizlenme- rildiğine göre. Uzakşar)(tak. So\'. 
b~ !ranın Sovyetler Birliği yet ord•ıları Başkumandnnı Ma-

111 • r_ansit yolu haline s:ıkul. rc~al B:iiher Gepeo tarafından 1 
ISbhdaf eden İngiliz görü. kurşuna dizilmiştir. 

leningradda 
'l'~ (1 inci Sahifeden Devam) 

\ )~ :)olu ile Lenlnırada doğru 
~ lltı .\lrnan kıt'nlarmın .arkasın
~ rı an Narva Rus mukavemet 
)~ 1'l henüz bazı eksperlerce ta
d.ır ~rılmış addedılmemcsi mA

~ ~1~,_arva'nın işgali dün akşam 
ı..·~d ~tır. Bu hal Almnnlann Le. 

ları ~tikanıetinde zaptettikleri 
~ ıı. ftu 111ce ellerinde tutncnk mlk-
C ~~~etleri bulunmadıgmı ıös· 

~l'Jıt r · 
~~~ E:stonya henüz mukavemet 
ıarı:· Alman tcbllğlerlnln \"C 
~ı acılarının bu hususta bir 

\ı..~i)~rtıerneleri vaziyetin henüz 
~ır.e tebelür etmediğini göster-

' --~ 1111 an: Sovyet 
"bine bir bakış 

~'<t O inc:i Sahi!~deı Devam) 
11t.ı~ liman tesisatı tekrar bom
r · Gemilere karşı ynpıl::ın 

~u esnasında 6000 tonluk bir, 
ıtııı~ iki Sovyet vapuru hasara 

'.'>'s>e r. 
">et kavisinin satında trenlere 
lıt . .\kollarına bombalar yağdı
~ılrrı~nl mahalde 120 kamyon 

it ~ur. 4 tren haltan cıkarıı-
>'etıe 

\.". "-1111 r tarafından haCif bir deniz 
~~ıı,._;e Cet.irilen Oçakof kalesi de 

~ 
\Seı 
~ ~te_!>ltjtleri Gomel'in tahliye. 
~~ rnüh.lm bir hAdlse bil-
~~ lr. 

~Ş:; Un hitabealoden sonra, · ta. balcikı bir kale halini al
~ IÜlh tutan kadın, erkek 
~ l>beye gitmiştir. Evleri te
~ tltıUdafaa etmek üzere tahrip 
et ' ıuı edılmi$tlr. 

~~"... ~1'a~leri Berline yeni bir 
~' ~ )'apmışlardır. Şehrin sı-

' 

~, ) ert hedeflerine yüksek in-
• 'naın bombaları atılmıştır. 
l ----..___ 

~\lhtekir Y ozgada 
tı " .. t .. -..~t·~ _un edilecek 

(J~ 1Plik fabrikası sahibi 
t~ fahiş fiatle yapağı 
t e ve kardeşi Zeki Sa.. 
1\ \' 

0rtakları Viloblos Kaba. 
"4ı. ~ bunların lehine yalan 

ı~irı~t Yaptıgı iddia edilen 
;~ duruşmaları dün As-
t t 

1 Ceıa mahkemesinde 
~~· 

ıı, tce suç sabit görüldü
Itaba an \"C Zeki Sarıbe • 
1~ sakal 500 er lira para 
1\1: :: 2 şer sene Y ozgada 
~ l'ııatık~r..pağıların müsade. 
~ırı urn olmuşhırdır. 
~rı bSUçu sabit görüle • 
'~ıı eraet etmiş ve ser

ntıitır. 

Yugoslavyada 
tl inci Sahifeden Devam) 

dilmiştir Çet€ci \'e komünist ba
şına üç bin \'e bunların şeflerinin 
her biri için yirmi beş bin dinur 
verilecektir., 

Yuğosiavyada çete muharebe
sini yapanlar Yugosla\'ya munta. 
zam ordusunun dağlnra çekilmiş 
olan kuvvetleridir. Bunlar silah _ 
larını saklamışlar ve hiçbir vakit 
teslim olmamışlardır. 

Bu kahramanların ve aileleri • 
nin sürdükler: hayat birer cıe~ -
tandır. İr.sanlnrın tek("r ~'('k r geç. 
mesine ancak müsait yılankavi 
keçi yollarile muhat dağlara çe. 
kilen ve burada mağaralarda ya. 
şıyan bu askt.rler gayri kabili 
mürur ormanlarda toplanmakta 

ve düsmanı mütemadiyen lıırpa
lamaktac.iırlar. Kadınlar \'e ço • 
cuklar da ibu sık.ntıh hayatı 

paylaşmaktadır. Düşman hava 
bombardımanıarile bu kahra • 
mantarı teslim olmağa mecbur 
bırakmak istemişse de, bu hare • 

k.:-t sarp Ye geçit v'Cımcz. yüksek 
tepelerde adeta dağ ke!;İSi ada -
mak kabilindrn olmuştur \'e hiç 
bir netice vermemiştir. 

Mihver havl teşekkülleri şimdi 
Yugoslavyada pek azalınıştar. 
Müstevliler l~iddct ve hırslarını 
ancak yaptıkları idamlarla tadil 
edebiliyorlar. Zağrepte vuku b~ 
lan bir suikast neticesinde üç gün 
devamlı surette idamlar yapıl • 
rnıştır. Bunların arasında mü • 
şevvik olarak ittiham edilen ha
hambaşı Marco Engel de bulun. 
maktadır. 

Almanlar; İtalyanlar ve Ma • 
carlar T1...na ~imal mıntakasının 
julienne Alvlerinin, şimali ve 
garbi Slovenıa'nın yerli halkını 
vasi mikyasta kitle halinde ceb

ri tehcire tabi tutularak bunlann 
vücuOerinden kurtulmağa çalış
mışlardır. 

• 
Denildiğine nazaran koyun sürü 

sü muamelesi gören beş yüz bin 
milliyetçi eski Sırbistana sürül. 
müştür. Sırplar bunları birer 
kardeş fibi karşılamışlar ve zaten 
pek nadir olan yiyeceklerini de 
bunlarla paylaşmakta .bulunmuş
lardır. Düşmanın bu hareket tarzı 
gıda maddelerinde vahim bir 
kıtlık peyda etmiştir. 

Kahirenin malumattar Yugos
lav mehafilinde yukarıki haber • 
lerin .kat'iyen mübalagalı olmadığı, 
vekaylle tahakkuk ettiğinin teyit 
edildiği beyan olunmaktadır. 

Son Telgra~·fla..,_, 
..... ~ ' •• t ...- ·l .... ·• 

Askeri icmal 

Karadeniz' de 3 
Alman 

vapuru batırıldı 
Londra, 23 (A.A.) - cB. B. C.> 

Moskovadan bildirilcHğlnc göre, Sov
yet tayyareleri Karadenlzde iki Al
man nakliyesini batırmışlar, üçüncü
sünü alevler içinde bırakmışlardır. 
Diğer vapurlara da isabetler olmuş
tur. 

Finler bir t•hlr 
aldı 

Londra 23 (A.A.) - Finler dün 
Ladoga gölü sahilinde Keşoln şeh. 
rini işgal ettiklerini ıbildirmişler • 
dir. 

Aşağı Dinyeperde 
Londra 23 (A.A.) - Budapeş

tedcn bildirildiğine göre, Ruslar 
Aşağı Dinyepcrclc köprüıbaşlan • 
nı tutmaktadırlar. 

Dört Ustaşi idam 
edildi 

Buda~le, 23 (A.A.) - Ofl: Usta
şller mahkemesi, ihtıyaten hapsedilmiş 
olan bir knç Sırbı gütarerck öldüren 
dört Ustaşiyi idama mııhküm etmış
tlr. Zagreptcn gelen bir telgrafa gö
re, büküm derhal infaz edilmiştir. 

----0---

Harp Vaziyeti 
( 1 ine! Salılleden Devam> 

Birinci habere göre şark cephe. 
sinin şimal kısmında büyük bir 

değişiklik ~oktur. Peypus ve İl -
men gölleri arasından Leningra
da tevcih edilen Alınan taarruz -
ları tamamile cephe taarruzları • 
dıı:.. Muvaffak da olsa Rusları a • 
dım adım şarka doi:rru itebilir. 
İlmen gölii ile Seliger gölü ara • 
smdan Voro~ilof \ 'C Tiınoçenko 

orduları arao;ına yapılması bek -
lenen se\·kükeyşi taarruza dair 
hlç bir malUnıat yoktur. Belki 
Almanlar ayni şeyi Novgorod is • 
ti'rnmetinde yaııınak istiyorlar, 
fakat bu istiknmct üzerinde iki Rus 
ordusunu ayırmak kabil değil • 
dir. Bu taarruz tumanıilc Voroşi. 
lof ordusunun cqıhcsine çarpa • 

caktır. Jlrı halde İlmen gölii ile 
Scliger gölü arnsmdan Boroviş 
istikametinde km vctli bir Alınan 
taarruzunun belirmesi mubte • 
meldir. 

Gomcl'in Alıuaıılar el"nc gc<; -
mesi kıymetli bir muvaffakiyct • 
tİI'. Zira cenubu şarki~ e doğru i. 
lerlemek için müsnid bir vaziyet 
kazanmışlardır. Ruslar Gomcl şar 
kında Kiyd. ff.ursk \ c Harl.of İs
t ikaınetlcriııi kap:ıyuc::ık ~ckildc 

ycnidcn cephe tutunıazlarsn. Al
mnn tıı3rruzunun iııkişafla Kiycf 
ve Aşni;:ı Dinycpcr ~arkındaki 

Rus ordııl:ırı sinıuldcn fena \'a -
ziyctc dü erle~. ihata edilmemek 
ve uımımi \' aziyete uygun cephe 
tutmak için nihayet şuka doğru 
çekilmeğe mecbttr kalırlar. 

Gomel'de mühim bir meydan 
muharebesi cereyan cdcnğini 

e\·veke yazmıştık. Fakat Rusla • 
rın Gomel'den bu kadar rabuk 
çekilmeleri Kiyef ve Diny"pcr 
bo~·ımdaki Rus ku\•vetlcri için hiç 
de i~· i olmamıştır. Bununla be • 
raber kun·etli tutulacak bir cep. 

he ile Gomel şarkında Alman i -
leri hareketini durdurmak ve teh
like~·i önlemek kabildir. Ruslar 
tehlikenin büyüklüğünü sezdiler. 
se, bu Alman taarruzunu durdur. 
mağa çalışacaklardır. 

Saraglmrlk 
ela ayeti 
(1 inci Sahifeden Devam) 

rı yaptın, kardeşim Yncııırı da iki yıl 
hapse mahkum ettirdın!• deıniştır. 

Böylece başlıyaıı munaknşı.ı netice
sinde Ahmet bıçağını çcknıış ,.e lize
rine hücum ederek evvela gırtlnğın
dan sonra muhtelif ycrlerıııdcn delik 
deşik edip öldürmüştür. Ramazanı 
kurtarmak istlyen Sıdıka isminde bir 
kadın da h:ıfıf surette yaralanmıştır. 
Vak'adan sonra katil firar etmişse de 
bir evde yakalanmıştır. 

Tahkikata Müddeiumumi Muavin
lerinden Turgut el koymuştur. Ynp. 
rın elye\·ın ıne\·kuf olduğu , e fllha.k;
ka karısından ayrılmııt buh.mdutu ög
rcnilml~ir. 

Bir ıaat lıır1111 
(1 lnol S:ı.hlfeden Devam) 

yakalamıştır. Jo'akat İbrahim birden. 
bire polisin elinden kurtularak trenin 
içinde koşmıya başlamıştır. Memur 
da peşine dUşmfi$tür. Bu h.eyccanlı 
tnkip esnasında İbı·ahim bir vaıon
dan diğerine geçerken hızla giden 
trenden ayağı takılıp düşmüş ve der
hal parçalanarak auçuıı11 ha,yatlle Me
Qllştlr. 

KIZILORDU 
bir şehri daha 
yakarak terketti 

Roma 23 (A.A.) - Ofi: Sera ga. 
zetesinin Helsinki'deki hususi 
muhabirinin bildirdiğine göre Be
yaz Ru.,;yanın hareket merl:çezi o. 
lup yüzde kırkı yahudilerden mü
rekkep üç yüz bin nfusu e>lan bir 
şehir, halk tarafından tamamen 
terkedilmiştir. Hava bombardı • 
manları ve topçu ateşi şdıri bir 
harabe ve enkaz yığını haline ge
tirmic:tir. Ruslar ric'atleri esna -
sında her şeyi yakmışlardır. Le -
niııin Bronzdan mamul heV1keli 
de bu meyanda yıkılmıştır. v 

Bfrf sı bolalda 
cesedi bulunamadı 

Dün gece Haliçdc Sebze hali ö
nünde henüz hüviyeti teshit '-'di -
Jemiyen 18 yaşlarında bir ı~cnç 
müvazencsini kaybedip d .. :ize 
düşerek bo~ulmuştur. Cesedi bu. 
lunamamıştır. 

Sahte ldrofil 
fabrikası 

Yedikulcdcki İdrofil Pamuk Fabri
kasının gcçcıı hafta yanması pıyasada 
idrofil pamuk azlığına sebep ulmıış
tur. Bundan istü'ade etmek lsllyen 
bazı açıkgözlerin ıne,·cut pamukları 
topladıklıırı göı·ulerck harekete geçil. 
miştlr. 
n:ğer taraftan ı;ahtc amabal!ıjlar 

içmde piyasaya tııklit ıdro!ıl pamuk
lar ı;ıkarılclığı anlaşılmıştır. Bunların 
yııra ve berelerde kullanılması telı
lıkcll olduğundan imulı meınnudur. 
Şehrımlzde İranlı bir fabrikatörün bu 
şcklldc sahte idrofıl pamuk i ı et
tiği haber alınornk !abrık.ısı basıl. 
mış ve bulunan mallar mils:ıderc o
lunmuıttur. 

Sovyetıer3 gire 
ı 1 ıncı Sahl1cden Devam) 

2 ayl.k harp bize şunu gö.,ter -
mL~lir ki, Kızılordu inıha edilmek 
şc>) le dursun, bila·kis, her geçen 
gün biraz daha ku,·vctlenmiş, 

mukavemeti biraz daha artmış • 
tır. 

Buna karşılık düşman gittikçe 
zay.flamıştır. Yalnız ~.on üç hafta 
zarfında düşmanın: 

A - 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 1d, lY, 
20 nci tank fırkaları. 

B - 5, 11, 24, 26. 28, 30, 31, 44, 
50, 52, 62, 71, 79, 8G. 94, 95, 99, 101, 
106, 110, 111, 121, 125, 137, 150, 151, 
165,206,243,262,263,290,293, 297, 
298, 299 uncu piyade fırkaları. 

C - ı 7, 18, 20, 25, 27 ve diğer 
motöı-lü f rkaları. 

D _ 3, 11, 3'} uncu muhtelit fır. 
kalarla S . S. Germanya ve Viking 
piyade fırktl ~ .. ı. 

E - 35. 199, 135, 253, 260, 268 nci 
279, 307. 311, 312,462, 480,485,486 
ncı. 530, ve diğer muhtelif fırka. 
lara mensup piyade alaylar. ya 
kısmen veya tamamen imha edil. 
mi~tir. 

2 aYlıı:t muharebe netic<'sinde 
birçok Alman fırkalarından ya. 
digiır olarak, yalnız numaı alnrı 
ve isimlPri kalmıstır. Esirlerin 
ifadC'lı.!rine nazaran, mevcutları 
10 • 12 ye inen fırkalar bile mev
cutmuş. 

Almanıarm 2 aylık ölü, yaralı 
ve esir .1larak zayiatı 2 milyon • 
dan fazladır. Bunun haricinde 
Almanla.-, yine bu iki ay içinde 
8 bin tank, 10 bin top, 7,200 den 
fazla tayyare kaybetmişlerdir. 

Alman propagandası Sovyet 
zayiatı hakkında şu fantastik ra
kamları zikreıliyor: 14 bin tank, 
14 bin top, 11 bin tayare, 5 milyon 
asker zayiatı. 

Hakikat haJdc bizim kayıbımız 
şudur: 

150 bin ölü, 440 bin yaralı, 110 
bin kayıp ki cem'an 700 bindir. 
Buııdan maada, 5500 tank, 7500 
top. 4500 tayyare kaybımız \'ar. 

Kahramanca ve cf sanevi bir şe. 
kilde dô·:üşen Kızılordu, Alman.. 
ların bütün planlannı altüst et • 
miş ve Alma:ı ordulannın namağ
lüp olduğu hakkındaki iddiala • 
rı yıkm•..ştır. 

İki aydanberi cereyan eden mu. 
harebedrn şu neticeleri çıkarabL 
liriz: 

1 - Harp bir yıldırım harbi ol. 
maktan ~ıkarak, Almanların kork. 
tuğu uz:.ın ve yıpratıcı bir harp 
halınl almıştır. 

1-
(Başmakaleden Devam) 

So\•yct • Alınan harbinin 
kat'i neticeye vasıl olma • 
sını mütrakip Akdeni7.e dö
nüş takdirinde Alman or -
dusu ile birlikte vazife al
mak. 

Z - So\·yd Rus.rada harp eden 
Alman ordusunun gerisine 
Bulgaristan Ege sahil bo -
yundan yapılacak herhan • 
&i bir baskın ihracına kar
şı hazırlıklı bulunmak \'8 

ilk müdafaayı yapmak. 
3 - Fırsattan istifade ederek, 

Demokrasilerin zaferi tak • 
dirinde bilhassa Çtirçil ve 
Eden'in defolarla işaret et
tikleri Öce uğramamak i~in 
hazırlanmak ve kuv\•ctli 
kalmak. 

Herhalde Bulgaristanın ordu • 
sunu tensik \'e techiz ederek har. 
be hazır!::ındığı muhakkaklır. Fa· 
kat, tek başına tanrruzi hir fiarp 
icin hazırlanmasında mana olma. 
dığına göre Bulgar hnzırlıklarıııı 
yukarıda işaret ettiğimiz gibi bir 
kaç bakımdan mfülnfnayı istih -
daf eder, mahiyrtte telakki et • 
mek \'e her feydc oldu~u gibi, bu 
bahisdc de Rus - Alınan nılicadc
lesinin kat'i neticesini b~klcnıck 
laztmdır. 

F.TFlW iZZET BENiCE 

SOV"lE1 TEBL Öi 
(1 ine! "l:ıhlfedr.Jı Devam) 

ve beş deHiyc gemisini batırmış. 
Jar, diğer üçünü de karaya oturt
muşlardır. 

21 A~ustosta düşürülen Alınan 
ta~'yare i 21 o] .. 1ayıp 32 tane ol _ 
duğu tesbit edilmiştir. _,. __ _ 
Amerika imalatı 

C1 inci Snhl!eden Dev&m) 
yoldadır. Bu tayyareler Alaska yo. 
hıyla Rusyaya göndcrilmektectır, 

Sovyct Rusyanııı Amcrlknya sipa
rlşlerı bir milyar doları bulmu tur. 
Bu slparlşler!n yllzdc onu bir kııç 
hatta sonı·a teslim edilecektir. Sov
yeUerin tayyare benzini hakkındnkl 
bütün talepleri karjılanmı~ıı". ---v--

Blraglze bomb1ılaadı 
{ 1 :nci Sahifeden Devam) 

Perşembe günü Sicilya ncıklarında 
bir düşman şllebi b-Ombalanml.$, en
kazı ha\ aya fırlamıştır. Siragilza li
manına da taarruz edilmiş, baraj ba
lonlarından üçü düşilrulmOş, bir çok 
deniz t:ınnrclerl ha.sara uğratılmış. 
tır. Pefrol tanklarına mtK<errer ısa. 

bet olmustur. Bu harck:Htnn üç tayya
re geıi dönmemlstir. 

ÖLÜM 
Karamürsel Mensucat Sirketi 

emektar \'ezncdarı Bay NlSSiM 
FRESKO TAZE 

Kısa bir hastalıktan sonra \'c -
fat etmiştir. Cenazesi 24 Ağustos 
1941 tarihine miisadif Pa7.ar giinü 
saat 11.30 da Bü~ iikada l\tuse\'i 
Sinagosundnn kaldırılncaktır. Al· 
1ah rahmet eyll'yc. 

Paznr giinü Köprüden Biiyiik -
adaya saat 9.15 de bir vapur kal. 
kar. 

CENAZE SERViSİ 
l\IOSJCOVİÇ 

a ,
l8t.ıobul Levazım Amir· 

liğl Sahnalma 
Kom ilyohu llioları 

2000 kilo balmumu. 
800 Kilo ataç çivi. 

3,240.000 adet kapsol. 
864,000 adet torok raptiye. 
Yukarıda yazılı dört kalem malze-

m'e pazarlıkla sntın alınacaktır. İha
lesi 25/8/941 Pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede İsl. Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
munclcri komisyonda görülilr. istek
lilerin teklif edecekleri flnt üzerinden 
ilk teminatl:ıriyle belli vakitte komis
yona ıelmelerl. Her kalemi ayrı ayrı 
bayllere \erilebilir. (176-7138) 

Yeni Alman taarruzları •• uç 
J Sovyet ordusunun ara 
hatlarına tevcih edilmiştir 

Yazan: Emekli KUIDAJ' la bay 
Almsı - Sovyet harbinin bu -

gün 8 inci haftası bitti. Toparlak 
hesap 60 gün içinde Alman ordu. 
ları 600 • WO JdlfJmetre ilerlemiş
lndir. Bu günde vasati 10-15 ki
lo metre yürüyüş süratidir Alman 
orduları asıl hedefleri olan Lenin
grad, Moskova ve Kiyef ~·kik-. 
rini ele geçirememişler ve Sov -
yet ordularını da büyük kısmile 
imha edememişlerdir. Fakat ka. 
znndıkları zaferler asla :ldiçüm -
senem ez. 

1 - Küçük Baltık memleket • 
leri, Beyaz Rusyanın ıbir kısmı, 
Galiçya, Besarabya ve Garbi Uk. 
rayna Dinyeper garp sahiline ka. 
dar tamamile işgal edilmiştir. 

2 - İnsan, malzeme ve silah i
tibarile Ruslar ağır zayiat ver -
mişlerdir. Anc&k msan zayiatının 
5 milyon göı.tcrilmcsi dıoğru de • 
ği!dir. Biz Sovyet ordularının ya. 
rıs nm değil, üçde birinın bile 
imha, esir veya tahrip edılmedı -
ğini sanıyoruz 

3 - Sovyet Harp sanayii garbi 
Ukraynada zengin kaynaklar 
kaybetmiştir. 

4 - Rus donanması gerek Bal
tıkda ve gerekse Kara demzde en 
mühim üslerinden maıhrum kal • 
rnııitır. Knraden:zde Odcsa ve Si
vasto.pol, Baltkda Lenhıgrndın iş. 
galile Rus don nmalur.n n felce 
uğrayacağı muhakkaktır. 

5 - Rusların bütün zirai m h. 
sulatı topkmı:ıdan veya tatırıp eı
mcdl!n çekilmeleri Almanların i. 
aşe müşkulatını hafıfletmiştir. 

6 - Alman orduları Lcningrada 
100. Mo<;kovaya 300 ve Kıyef'e 

ıo:ı kilometre yaklaşmağa mu -
vaffak olmuşlardır. 

Duna neıhrile Dinyester ve Din· 
yeper nehirleri Alman orduları • 
nı durdurmak, vakit kazanamk 
ve bu müddet zarfında umumi 

seferberliği ikmal etmek için kuv 
vetli birer müdafaa hattı idı. Fa
kat Alman orduları, büyük ne -
birleri geçişde takdire değer bir 
muharC'be kabiliyeti gösterdiler. 
Dunayı, Yukarı Dinycper 'e Din
yester nehirlerini, geniş ve ecre • 
yanl. suları yalayan şiddetlı a • 
tc~ler altında gcçmeğe mu\·affak 
oldular. 

Şimalde Dunayı müdafaa t'de -
miyen Ruslar için ikinci kuvvetli 
müd,Jaa hattı Göller mmtaka -
sıydı. Peypus - İlmen _ Seliger 
golleri arasından geçen hatlı kuv 
vctli müdafaa ~ebilirlerdi. Bu 
hatta Ruslar Alman tanrruzları -
n:.n ıstikrunctlerini kolayca kes. 
tirebilirler ve ona göre müdafaa 
tertibatı alabilirlerdi. Fakat Al • 
man sevk ve kiaresi ve Alman 
kıt'alarmın taarruz kabiliyeti da
ha üstün çıktı ve Rusların bu göl
ler aras ndan geçen müdafaa hat. 

tını da 'başlıca şimal ve şimali 
şarki istikametlerinde çökert • 
meğe. şimalde Lcningrad \•e şark
da Borovis istikametlerinde iler • 
lemeğe mu\•affak oldular Boro • 

vis istikametindeki taarruz teh • 
likelidir. Voroşilof ordularının 
şarka çekilip yeni bir cephe tut -
masına mimi olmak maksadile 
yapılmaktadır. 

Merkezde artık kuvvetli bir 

nehir rnanii kalmamıştır. Volga 
nehrine kadar Almanlar için bir 
nehir geçişi meselesi yoktur; 

Moskova garp ve cenubunda-ki 
geniş O\'alara yayılmak üzeredir
ler. Cenupta A§ağı Dinyeperin 
geçilmesi müşküldür. Fakat Al • 
mantarın bunları yalnız ccrhe -
den zorlıyacaklar nı kaıbul c c -
meyiz. Almanların Gomel şi ~a • 
linde iddia ettikleri muvaffr ki -
yetli muharebe, onlara cer.ubu 
şarki istikametinde yani Kursk 
ve Harkr.ıf'a doğru ilerlemek im. 
kanlarını vermek üzeredir. Eğer 
Gomcl mıntakasınad 25 Sovyet 
tümenini imha veya esir etmiş _ 
lerse, bizim evvelce tasavvur eı
tiğımiz sevkülceyşi hareket baş • 
lamış demektir. Bu hareektle Ki. 
yef ve Aşağı Dinyeper boyunda.. 
ki Sovyet ordusu şlmaldcn ihata 
tehlikesine dü~ek, bundan kur
tulmak için Ruslar da Don hav. 
zas.na doğru çehl_Lmeğe çalışa -
caklardır. 

Denilebilir ki şimalde Boroviş 

ve merkezde Kursk - HarkJf is -
ti-kametlerinde başlıyan iki Ai • 
man taarruzu, üç Sovyet ordusu -
nun ara hatlarına teycjh edilmiş. 
tir. Sevkülceyşi gaye, Voroşilof 
ordusunu cenuptan \'e Budyenni 
ordusunu şim&lden ihata ederek 
imha veya esir etmek, Leningrad 
ve Kı;ef'i işgal e.) ]emektir. Bu 

pliın tahakkuk eder.ııe, ~ani Vo -
roşilt>f ve Budyenni orduları şar
ka doğru çekilip Moskovn gar • 
bındakı Timoçenko ordusile bir 
hiznda yeni cephe tutma a rru -
vaffak olamazlarsa merkez ordu-
su ve Ml.>skova cascavlak ortada 
kalacaktır. 

Sovyet cephesini düz bir demi. 
re benzetirsek, Almanlar önce 
Minsk ve Smolensk meydan mu
harebelerile bu demiri ortasın • 

dan buktüler. Şimdi uç kısımla
rını büküp kopar.mağa çalışıyor. 
lar. Kaba teşbih ile manzara bu -

dur. Ac:ı.ba bütün bu zararlara 
rağmen Sovyct mukavemeti mu-
harebeye devam kudretini kay • 
lbetıi mi? Sovyct ordularının üç-

te bir kısmı bile imha edilme -
diğine göre böyle bir netice çı • 
karmak yanlış olur. 

Istnnbul İclrofil Pamuk Fabrikaları 
T. A. $.den: 

Şırket Fabrikasının yanması dolayı. 

siyle cs:ıs mukavclcnamcmlzln ve Tı
caret Kanununun ahkamına tevfikan 
Ankara caddesinde vihiyet kapısı k:ır
şısındaki 15 numaralı binada İdare 
Meclısı Reisinin muayene salonl rında 
G 9 941 larhlnc mus:ıdıt Cum:ırtc i ~U
nu ,.;ınt 10 da HisscJnrruı Hey'eti U
mumiycslnin !evkali"ıdc olarak lçt ma
ına ıuzum hasll olmuştur. Asaleten 
veya vckfıleten 25 hisseye sah p s:ıyın 
bis.o;edarlnrın yevmi içtimadan en nz 
bir hafta evvel malik oldukları hı -
sclcrlni Yeni Postahane ka!1'ı ınd ı 
yeni Valide Hamnda zemin knt 20 -ıu
marada Şirket Müdüriyetine veya ban
kadan alacakları makbuzl:ın gctir<'rek 
mukbilınde dübuliye varakası almala
n llln olunur. 

İDARE MECLİS( 

Ru%n:ımei Milukera.t: 
Yangın dolayıslyle Şirketin tasfiye 

Jne ve13 faaliyetinin devamına ka
rar lttnıuı. 

,,.. Tilrk Musikisinin en güzel şarkıları ve gaze1leri7le silılerıen 
Amerikanın soruıuz neş'3l7le bezenen 2 büyük Film birden 

A 

Bugün LALE Sfnemasında 
~ 1 - Hurmalar Altında 2 - Aşk Maçı 

~ 
C E M 1 L E KATHERINt HEBURNE ~1 

TÜRKÇE ~ CARY GRANT~ .., .., ..,~ 

ı--- BU AKŞAM 

TEPEBAŞI aııedlye 

Telefon: 42690 

BAHÇESİNDE 
Cumhuııiyet Halk Partisi Fen~r nahiyesi şere tine 

Sant 3 çe kadar B 0 Y Ü K G E C E E ~ L ENCE S 1 

SAFİYE ve-ARKADAŞLARI 
Bakireler A) ini Büyük Revü'nüa eon haftası 

Yauın: Zıya Şakir, Müzik: Şefik Gür:neriç, Rejisör: Ali R!Z' 

San'atkar İSMAİL DÜMBÜLLÜ, Varyete programile birlikte 
GELİN ODASI Komedi 3 perde. 

Alafranra kısmı: OABDBN BABÇESI 
Restoran. Tel: 426!JO 

2 - Tarafımızdan kaybedilen 
mıntaka ve şehirler büyüktür. 
Fakat bunlar ordumuzun bundan 
sonraki mukıwemctıni ve muha. J 
rebe kudretini azaltrnıyacak ma- Saat 3 e kadar Dans, Caz, bu akşama mahsus zer ıin varyete 

hiyetted:rler. -------•••••••••••••••• ... ••••••••••••••-



Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 93 
Yazan: Francis Macluırd Çeviren: lı~nder F. SERTELLl 

Ben alnımın teri ile hayatımı kazanıyorum, 
açıktan zengin olmayı hiç düşünmedim 

Son izahat ııl~amı uyandırmıştı. 
Bu kapıc.ınm adını sordum. Antu -

van: 
- jan ısminde ayyaşın bi.rhiydi.. 
Ded~ Birdenbire ürperdim. Muba • 

tab1ma bir sey sezdirmeden biraz da
ha :fazla malünl.Bt almak istedim. 

- Çok meraklı bir macera. Bu ka
J..iICı &imdi nerede? 

- Garip bir tesadüf. Dün gazete -
lerde okudum.~ onu da esrarengiz bir 
meseleden dolayı tevkif etmişler. 

Antuvan işine gidecekti. Fakat bir 
tUrlü ben ondan aynlamıyordum. 

Yolda bir müddet birlikte yürüdük. 
O isine sadık bir adamdı : 

- Ben, alnımın terlle bayatını ka
zanan bir insanım. Atıktan zengin ol
mayı hit bir ıaman düşünmem ve dü
~Wımedim . .Fakat, eski kayınbırade • 
rim olan jan havadan para kaı.anma
ğa bayılırdı. 

- Nas1l zengin oldu acaba? 
- Efendi.sini öldürerek. O yetml • 

yormuş &ibi, entrikalı işlere de gir -
rnlş. Galiba Japonlara casusluk yapı -
yonnuı.. memleketin kıymetli evı.1t. 

Jarını bir avuç altın pahasına heder 
edip duruyormuş. Hainlerin AkibeU 
ya hapishanedir, ya idam. Baska ne o
Jabllir? 

Antuvanm &<!rtsbıi almıştım. İstical 
ettiğini ıörün:ce, yoJ üstünde tazJa tu
tamadım. Dükklıuna geleceği~ vi • 
dederek aynldım. 
Artık son ,.e kat1 biJ.kmümU ver -

m~tim: jan lehllkell bir adamdı ve 
\IJcd'8.JJll tamamne japonlara .utm~u. 
Bunda ıüPlıem yoktu. 

* isPANYOL GtlZELt NEREDE? 

Ertesi ıün sokağa çıktım. İspanyol 
madamının hizmetçisinin tayin ettlii 
saatte, bir kolacı dükkAnından tele -
fon ettim. • 

- Madam geldl mi7 .. Beni tanı -
madınız mı? Dün bu saatte sızl tele
funla uraınamı ı.öylenıişt .iniz .• Demt-k 
Ml:i bir haber yok. Ne yazık !~ Acaba 
ne zaman döneceğini tahmin ediyor -
•unuz? Yarın mı?_ O halde bu i:ı.atte 

yine telefonla siz.i arayabilir m iyim?. 
Teşekkür ederim, mad(mkı yarıı1 saat 
üçte apartımana uğramaklığımı mü -
nasip görüyorsunuz.. MuUaka &:elı -
rim. 

Telefonda bundan baeka ıö~eme-

din•. J.!ada.m henüz dönmemiş. Nereye 
gitt igl, y3hut nereye ıötUrüldüiü beW 
df>gil. Hızmet.(i kadın yarın saat üçte 
b :r kt>re aparıımana utramakhiJmı 
soyled ı . AcabJ madamın geleceğini 
tahmin cttigi i«:•n mi? Yoksa beni bir 
tuz.;.ığa duşünnek mi istiyor? 

Öyle ya. Madam janetl böyle ısrarla 
arayan fakallı bir Lehliden eüphe et
mek hakkıdır . Maamafih, ne olursa ol
sun, yarın saat t.u;te uğrayacağım. 

Bll muamm:ıyı kendi elimle çözmek 
azmindeyim. 

* \·eni puns;yonumda ,,az.ıyctimi teh
Jikey. dilştlret'ek hiçb ir enıel yok. 
ııevsı .n.rnd i halinde 1.ru.anlar. Yaln12 
ıüpheu bir pansiyon varm}1' .. Yilhut 
bana şUpt:ı eJi göriınüyor. Bu adamın 
Alman casusu olmasından oüpbeleni
yorum. 
Adarnca&ı• her gün kolunda büyük 

b ir paketle gider ve yine ayni pa ... 
ll.eUe pan::>iyona dönermiş. Hiç k.i.rme 
ile görüşmezmiş. 

Acaba hergün, bu pansiy<ıner, elin
deki büyük paketile nereye cidiyor? 
Ve bu paketin içinde neler var?! 

Ondan nlçin şiiphelendiilmJ de kay· 
detmek isterim: Marangoz Antuvan 
Çinliler salonunda bir takma bacak
tan babsetm~ti. Acaba, bu paruiyo • 
nerln kolunda her gün taşıdığı pake· 
tin i'inde bir takma bacak mı var? 
Şüpbelerimde ruçblr zaman aldm

madım .. Bu adam kimseye yüzünü gös
terrr. iyor .. Erkenden kalkıp gidiyor. 
Yarın sabah ondan önce kalkıp ken
dia.ıni takjp etsem. hiç de J:ena ol.mı. 
yacok. 

T..ıtma bacak .• Maran&oz Antuvan •• 
Kapıcı joın .• Bütün bunlar birer is -
tiJham halinde z.ihnlmi kurcalayıp du
ruyor. 

Acaba, bu pansiyoner beni m1 takip 
('1ti'? \~ok a tesadüfen mi blr pansi
)'On~ dü;tük. İşte, iç inden çık.ılır)az bir 
muamına ! 

~e olursa olsun .. Yarın sabah, her 
gün kolunda bir bılyilk paket taşıyan 
bu hü\·iyeti meçhul pansiyoneri ta -
kip edCl'f'ğim. 

Yarın ı.aat üçte de İspanyol mada
n1ının hıı.metçlsine randevu verdjm, 
Apartımana uğrlyacağım. Giderken 
ihtiyatlı bulunmalıyun. Bu hizmetçi 
bana pek şüpheli görünüyor. 

(Devamı var) 

Tokat Nafia Müdürlüğünden: 
Tokat merke-.ı.inde yapılacak olan ta hsittatı dah.1lın !e 39956 lira 48 kuruş 

bede!I keşifli Cezaevi Jnı;aatı 16--3-941 tarihınden iLbarrn 20 gün müddetle 
ve kapalı za.r.t usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 5-9-1141 Cuma cuuu saat 15 de Tokat Nafia Dairesinde yapıla· 
caktır 

Muvakkat teminatı olan 2996 lira 74 kuruşa ait makbazla b ırlikte kanu· 
nen verilmesi icap eden vesalkin kapalı ve mühürlü zarf derununda ihale sa
atınden bir saat evveline kadôı.r teklil mektuplan makbuz muk.lbilınde komis
yona teslim edilecektir. in~aata ait keşi.f v-; projeyi gor-r.ek lstiyenlerin Tokat 
N.o!ia Dair<"Sine miJracaaUeri il3n olunu r. ci295> 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 
İkinc, defa o.ıarak kapalı zarf usuliy le eksiltmeye konuiAn i~ Çanakkale -

Balya yolunun 57 + 50-0 - 67 + 200 kllometrelerl arasındaki 9700 metrelık 
kısmın tanııratı esasiyesidır 

Bu jşi!l ke$lf bedeli 20799 lira 90 kuruştur 

Jhale 119/941 tarihine müsadif Paza rtesı gunu f a<ıt 15 de Na! :a AtüdürlO
ğu bınasJn(ıa toplano.cak koınisyon buzu runda yapuacaktır. 

Lksiltmeye i ireb ı lı n ck için taliplerin 1560 llrah.:t muv;,kkat teminat ver
melerı ve ihale gününden en az Uı; gün evv<:l '"j];iyet makamına müracaatla 
alacakları ehliyet veı=.ilcası ile 941 yJ1ı Ticaret Odası vesikasını komisyona ib
raz etmelerı 13.zımdır. 

Talip olanlar bu i,ee ait keşı1 ve şart nameleri NafJa MüdUrlüğünde 
olarak ıörebilirler. 

parasız 

Teklif: mektuplan ihale günü saat 14: de kaa..,.r komıgyona verUm~ olması 
,.rııır. Postadaki ıecikmeler kabul edilmez. •6910> 

lıtaabal deniz komatanblJndan 
Bu yıl Denh Li3esi.ne kayıt ve kabul için mfiracaat eden olrurlann müsa

baka sınavlan 1 Eylfil 94:1 Pazartes1 gCJniJ saat 9 da Istanbul Deniz Komu
tanlığına müracaat edeceklerin mezkUr koır.utan J)da ve }ı.1ers : nde Deniz 
Harı Okulu ve Lisesine mtiracaat edec eklerın de mr.zkür okulda yapılacakUr. 

Sınava 1ştirak edeceklerin kursun ve milrek.kepll kalemlerıyle yazı l~s-
tiklerlni beraberlerinde getirmelerj l~zı mdır. c7070> 

ı o N u N ı Yaıanmıı AŞ& ve Macera Hatıraları 

1 Hayatını Anlahyorum ! .. 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 63 

O dakikada içime bambaşka, 

doldu. Ö:y le istedim ki bu azgın 
gözlerin sahibi erkekliğinin bü

tün huşunetile birden üzerime a. 
tılsın, saçlarımdan sürüklesin, 
tokatlasın, hırpalasın!..• 

Tekmil vüc-udürn hu arzu ile 
kıvranırken diğer bütün düşün • 
celeri eriten bir bangmlık içinde 
ah ne yazık mağlup ve raz.ı ol • 
dum: 

- Peki sevgilim! 
Koşebaşına kadar beraber yü. 

rüdük. Orada bir defa daha ihtar 
ederek ayrıldı: 

- Anladın ya ben girdikten 
bıraz sonra geleceksin!.. 

- Evet! .. 
Çıktı2ımız aokağııı aOiıııe ~ 

rası kalabalık. çariı gbii bir yer. 
di. Gidip gelen halkın arasında 

onu kaybetmemek için hızlı bızlı 

yürüyordum. Heyecandan ayak. 
!arım dolanıyor, adımlanmı sa • 
şırıyordum 

Bır sokak daha saptık. Merdi
venli bir yokuştan indik. Niha. 
yet büyuk bir kapının önünde 
durduğunu ve bir saniye arka • 
sına bak! ık tan sonra kayboldu • 
ğunu gördüm . O anda heyecanun 
azami haddini bulmuştu. Şakak
larını uğuldayor, Nefes alamaz 
gibi oluyordum. Bu halde kısa 
bir müddet bekledim. Sonra uy. 
ku halinde geren bir hasta gibi, 

kend.i.me maili< ohruyarak ka • 
pıya dolru ilerledim. Oradan n~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabi lir. TAKLİTLERİNDEN SAKJNINIZ. Her yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyi niz. 

' . . . ' "" ~. ·, •" ... ",ı . • · ..... _ ·. 

POLiS MEKTEBIMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Cinsi Mlklan Tahmin Bed. Tutan İlk T. Eksiltmenin ne Eksillmenln 

Kilo. Gram Lr. Kr. Sn, Lr. Kr. Sn. Lr. Kr. Sn. suretle yapılaca~ Tarihi ve saat 

---
Birinci nevi ekmek 42000 Adet 13 5460 409 50 Kapalı Zar:' 5/9/941 10 
Beyaz Karaman Eti 10000 Kilo 55 5500 412 50 • • 5/9/9U 11 
Sade Yağ 3500 • 1 70 5950 «G 25 • • 6/9/941 13 

Bursa Pirinci 4000 • 54 2160 ) 
Horoz Fasulyesi 2000 • 26 520 ) 

I Nohut Kara Biga . 500 • 23 345 ) 
Kuru Soğan 3500 • 6 210 ) 
Patates Adapazan 3500 • il 385 ) 304 50 Açlk l:Uillıne 5/9/94.l 14 
Kuru Barbunya 1000 • 18 50 185 ) 
K1rmı21 Mercimek 500 • 24 120 ) 
Yeşil Mercimek 500 • 27 135 ) 

Zeytin Yağı Ayvalık 1000 • 90 900 ) 
zetln Gemlik 1000 • 38 380 ) 147 56 8/9/941 10 
Beyaz Sabun .Ayvalık 1250 • 55 687 50 ) 

Beyaz Peynir Ed.inıe 1000 • 75 750 ) 

Ka:ar Balkan 750 • 1 20 900 ) 158 Ol ) • 8/9/941 11 
Yumurlı> 23000 Adet 1 87 430 10 ) 

Ke~me Şeker 2500 • 49 1225 ) 178 12 • • 8/9/941 14 
Toz Şeker 2500 • 46 1150 ) 

Un Maııltova 1500 • 20 51 307 65 ) 23 07 • • 8/9/941 16 

1-MeJ<tebimizin H91 mal! senesinin sonuna kadar yıyecek ihtiyacı olan yukarıda cinı ve m tan yazılı 20 kalem 
yiyecegin eksiltme suretiyle satın alınmaları için açık ve kapalı eksiltmeye konulmu&tur. 

2 - Eksillme hizalarında yazılı gün ve saatte Beyoğlu istiklaı c:addesinde İstanbul Li!eler Muhasebeciliği blna""'da 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Tal iplerin yukarıda &österilen teminatı evveliyelerint sözü reçen muhasebecilt!e yatırmaları. 
4 _ Bunlara aıı i'lrtnamelerı görmek lstiyenlerin Yıldızdaki Polls mektebine müracaatları illin olunur. •7297> 

==========================~~-~~~========================= ! 

Devlet &enizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 

21 Ağustos Perşembe gilnü yapılacağı JIAn edilen Burgazada JskelesJ tami
ratı eksOtmesi 25 Ai;ustos 941 Pazartesi günilne tehir edilmıı;tir. Taliplerin o 
gün saat 14 de kadar kapalı zarflarını alım satım komısyonu reisliğine mak
buz mukabil indc tevdi etmeleri lAzundır, Bu 1şe ait evrak ~unlardır: 

Hususi fenni §artname, vahidi fiyat, mukavele eksiltme e:artnamesi, um.umJ 
fennt şartname, proje. c7378> 

' GAUTHIER VIDAL • Ev İşlerine mahsus her cins Kumaş için 

A NIL/N 
HOROZ 

MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

DEVREDILECEK 1H~ı.RA BERATI 

cMaden boruları lifli maddeler 
ve çimentolu mevaddı mayii ile 
hariçten iksasına mahsus usul> 
hakkındaki ihtira için alınmış o • 
lan 17 eylul 1928 tarih ve 1496 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiğ i hukuk başkasına devir ve
yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebi • 
leceğ ı teklif ed ılmekte olmakla 
bu huscısa fazla malumat edinmek 
istiyenlerin Galatada Aslan han 
5 inci kat 1 • 3 numaralara mü • 
racaat evlcmeleri ilan olunur. --

Umumi satış 
deposu: 

btanbul Çiçekpazan 
sokağı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 

8 TAKVİM 8 ~ 
Rumi 1357 
AGUSTOS 

10 

Hııı:ır 

110 

Hicd 1360 
UCEP 

29 

Yıl Hl 11.y 8 Y..,.ti Yoklt l:.a.I 

A~USTOS 5
h ı~· ı-G_tbtq_,_:~-2~-1 

23 
\316 
17 02 
19 57 

Cumart6s; 2 ~ ~~ 

s 19 
9 05 

12 00 
1 39 
s .10 

, YENi EVLENECEKLERE ' 
(~Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vesafr her 
\1 . nevi şık mobilya !ar fabrika fiatma satılıyor. 

ASRİ MOBİLYA MACAZASI: Ahmet Fevzi 

ı 1 İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66, Telefon: 23407 

sıl gil'<i.ğirni, 
çıkarken nasıl 
rif edemem' .. 

loş merdivenlen 
sars.ldığııru ta • 

Tamamen şuursuz, iradesiz bir 
\azıyette, sıkıntıdan. korkudan 
ter iı;ınde kendimi antre gibi bir 
yerde bu !unca parmaklarıma bir 
el yapıştı. Ve varlığımda sesini 
duydum: 

- Aferin çocuğum!. .. 
Karanlık methalden aydınlık 

bir odaya girdik . Burasını evveliı 
pansiyonun yemek, istirahat sa
lonu zannetmişHm. Fakat daha 
kapıdan adımımı atarken lake 
bir karyola ile lavabo ve tuvalet 
takımı görünce tuhafıma gitti 
K endi kendime: 

•- Belki ev sahibinin yatak 
odasıdır. Her halde gizli bir otel 
olacak '.!eğil ya!• dedim. 

yordu. Üzerinde şık bir ev eibi-
sesi vardı. Dönmemle beraber , 
mütebessim b'r nazarla beni sü. 

zerek manalı manalı güldü. Son. 
ra yanıma gelip hafif<,"' çenemi 
okşadı ve hayretle takdir karı • 
şık, yıltş:k blı eda ile: 

•- Sen ne şeker şeysin böy • 
le? ...• dedi. 

Ötede,1 Hikmet Bey teklifsiz 
teklifsiz Btıldı: - Yooo.. Ma • 
dam ari nışanlıma takılma yok!. 
Haydi bakalım sen bize yemek 
hazırla .. Biraz da içki getir .. Ar. 
navutköyündekini burada tamam. 
Iıyalım! . .-

Öbürü ayni bakışlarını üstüm· 
den ayırmıyaralı: masaya doğru 
ilerlerken cevap vrrd:: 

•- All:ıh r.ı .. a bağışlasın!. 
Masanın üstündeki sürahi ve 

bardaklan kald:rdı. Getirdiği be
yaz, keten bir örtüyü yaydı. Dı • 
şarı çtkar çıkmaz sordum: 

23Ağustos1941 
18.00 Program 
18.03 Çitte fasıl 
18.30 Serbest Za.. 

man. 
18.40 Cazband 
19.00 Konuıma 
19.15 Cazband 
19.30 Haberler 
19.45 Şarkılar 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 İstekler 
21.40 Konuşma 
21.55 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Kapanış. 

Mahdut Mes'uliyetli 

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikagı Memurlar ve l§çİ

ler İstihlak Kooperatifinden: 

Şirketimiz, fabrikada yapılan 

yeni bir teşekkül dolayısile feshe. 
dileceğinden, sayın ortakların 29/ 
8/941 Cuma gl.inü saat 13,30 da 
Beykozdaki İdare Merkezimizde 
yapılacak fevkalade Umumi Heyet 
içt:maında hazir bulunmaları lü
zumu bildirilir. 

RUZNAME: 

1- Şirketin 

görüşülmesi 
feshi hususunun 

2- Tasfiye heyetinin seçılmesi. 

r GÜVl<:N EMLAK ~ 
İstanbulun her semtinde her 

ke:;eye elverlsU sablık apartı_ 

man, ban, dükkan, ev, arsalar 
vardır. 

Enıllık satmak istiyenler Gü
ven EmlAke müracaatlerl menfa
atleri iktizasındandır. 

Galata Bankalar caddesi Boz. 
lrurt jeneral han 2 lnci kat N. 15 
Telefon: 40672 

Mirascılık ve alacaklı 
verecekli ilanı 

Sultanahmet 5 inci Sulh 
Hukuk Hiikimlii;,rioden: 

Küçükpazar Hacı Kadın mahallesi 
Hızırbey Çeşme sokağı 15 No. hanenin 
bir n<.a ı:1da s:ıkın iken 23/6/941 ta
rihinde olen ve zabıtanın ihbarı üze
rine terekesine mahkC'mcmizcc elkon
mu~ olan Tahlr K1zı Satıa mira~çılan
nın lşbu 1lfın tarihinden itibaren 3 ay 
ve alacaklıları ile vereceklilerinin de 
1 ay içinde Sult.ınah ınctleki tapu da
iresi alt katındaki mahkememize liizu. 
mu müracaatları ve bunlardan ala
caklıların o muddct içinde müracaat 
etmedikleri takdirde haklarında Ka
nunu Medeninin 561 inci maddesi 
hilkmilntin tatbik edlleceği !IAn olu-
nur. 941/54 

4 Parça Hakiki 

ÇEŞMi BOLBOL 1 

1 

1 

Türkiye Kömür Sahş ~e 
Tevzi Müessesesinden: 

1 - Müessesemize ait Zonguldakta bulunan b~,ı 
yüz ton miktarındaki Kre ozotun Zonguldaktaıt 1~ 
dar:;>a,ac!a Devlet Demiry olları Mayi mahruk deı>°~ı. 
veya tanklara nakil ve teı limi ve bo' bidonlat111 e~ 
darpa,adan Zonguldağa iadesi açık f'ksiltıne ,ııt 
müteahhidine ihale edile cektir 

2 - Açık eksiltme 1 eylul 1941 tarjbine 
pazartesi günü saat on be şte Ankarada Atatürk ııeı' 
rında 129-131 numaralı dairedeki müaaeıe 111et 

de yapılacaktır 1 
3 - Muhammen bedel dokuz bin dö~t yüz elli 1 ıı 

lirası olup isteklilerin yüz de yedi buçuk muv~idı:et 
minat olarak yedi yüz se kiz Türk lirası yetın1! ~' 
ru,u 1 eylul 1941 tarihinde ıaat on dört buçugıı 
müeaaese veznesine yatırmaları l~zımdır. il 

4 - Şartnamesini gör mek ve daha fazla ıııııl , ..,. 
almak için müesseıemiz Ankara merkezine ııııt 
edilebilir. 5804 7387 

.. ~~l.lı!llııııl~~~~ııı:ııı:ıııı~~-1'2ZSllRl-!l.'1~~ıeıll!:li~~~~ ~"'~ 

ı •' Bursa ve Bolu Orman Mekteplerine a 111 

talebenin kayıt ve kabul şartları: 
l•'~ 1941 - 1942 tabs!I devresi için Bw.-a , .. Bolu Orman MeJ<teP etli' 

•ız yaWı 60 talebe alınacaktır. Mekteplerin tahsil müddetleri üç 6'0 ııf" 
zun1an c:Orman Mühendis Muavini> unvaniyle meslekte kullanıUt· 
den &§ağıda yazılı şarUar aranır. 

1 - Türkiye Cümhuriyetl tebaasınd&n olmak 
2 - Yaşı 20 den yukan ohnamak J 

. ,~t? 
3 - Sağhk durumu normal derecede )"ani dil, eöz, Jrula)t ve vo ıt"tl 

za, noksanlık bulunmamak, arızalı ve dağlık yerlerde yürQyilp g~ 
vana binmege bünye teşki~tı milsait ve dayanıklı olmak cBu JıUS 
raporda tebarüz ettirilmesi Iazımdır.> 

4 - İyi ablAklı, hüonilbal sablbl olmak, ıeçmış mablı:UnUYeti 
mak. 

5 - Orta mektebi pek iyi veya Jyi 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa 

yazıp gönderecekleri dJlekçeye: 

derecede bitirmiş bul~· 
Urman Mektebi MüdürI~ 

A - Nüfus cüzı:i z.ö1 ı asıl veya tasdikh sureti. ~ 
B - 3 üncü maddede yazın sağlık durumlarını blldirjr tarn d'

ha~tanelerden veya bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde hükiınıtl ~ 
rından alacakları tasdiltll raporu ctam teşekküllü hastane ohnı)'aJl 
kahul edjJecek isteklilerin kayıtları mektepçe yaptırılacak muayene ıJI 
kadar esaslandırılamaz. Ve bu muayenede yazılı evsaf kendisinde b 
lar mektebe ;:ılınmaz. 

C - Çiçek aŞJ.Sı vesikası. ~ 

D - Dördüncü m;:ıddedeki yazıya göre müracaat edenin ikB
01

: 
Belediye veya polis merkezleri tarafından tanzim ve tasdik ediJect 
mazbatası . 

E - Orlamektep şehade\nameı;!nln asıl veya tasdikli ömcl!. 
F - 6 X 9 eb'adında 6 fotoğraf bağlamalıdırlar. i1ıt 

Noksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş naıa1' f! 
7 - Mekteplere gireceklerin kayıtları 1 Eylül 1941 tarihin.den 15 

akşamına kadar yalnız Bursa Orman Mektebinde yapılacaktır. 
İstekliler evraklarını doğruca bu mektep müdürlüğüne ye. b.tızlt 

ahhülül olarak postaya tevdi etmelidulcr, f J' aa 
Kayıt ve kabulde müracaat sırası nazan iübare alınır. su lttl to.c'l 

illerin miktarı bir günde a ltıı:ıı~ı tecavüı. ettiği takdirde kur'a y~P~o.JOJ 
8 - Be~inci maddede yazılı ~artları haız lalebe, kadroyu ıl',ı) 

takdirde orta dereceli isteklller arasında bir müsabaka imtihanı a~(t' 
9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman 

kur'a He ayrılacaktır. e<' 
10 _ Mekteplere alınan talebeler kendilerine verilecek nüJJ'ıJlll~ 

notcrliften tasdikli birer taahhüt senedi vereceklerdir. Bu senedi 
]erin mektebe devamlarına müsaade edil rnez. "7218> 

Tahmin Bcd. İlk Temi. 

2095,00 157,20 

1050,00 78,75 

2606,48 195,49 

823,75 61,'ı• 

1080,00 81,00 

Darülaceze hastanesi 
kalem tibbl ecza. 
Cerrahpaşa ve Beyoi:lu . ~çi!I • 
Zeynepkfımi! Doğum E'" 
1050 kilo Adana pamuğıl· W ,ı 
IIaseki, Cerrahpasa, Be>'~!r~Jt 
revi Hastalıklar Ha~t~rıe .1JP' 
nepk~mil Doğunı Evuıuı Y ~ 

IY" · için alınacak, kuru Iasıı ~· 
Nohut, YcsU mercim'ek, JcJ 
mek ve kuru bamya. ııJ1 { 
Kon.t:ervatuar yatı oku:tırı IS-~ 
tiyacı itin Qlınacak p!riPç, 
but vesaire. ııt 

Şehir Tiyatrüsu t1rafırıcl';ı ~ 
&ünde bir çıkarıJan Jf'lec 
işi. .~ ~ 

Tahnnn bedell ·ıe ilk teminat mlktarlar1 yukarda yazılı 1şleı p)rı~ıl 
ekı::iltrr..eyc konulmuştur. Şartnameleri Z :ıbıt ve Muamel31 Mild~ e1 
mlnde görulebilir. İhale 3/9/941 Çarşamba günü saat 14 de poi~ıı < 
yapılacaklır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
Ticaret Odı:ı.ı::ı ''C5.ik 1lıırlyle ıh;.Je günü muayyen ıaatte Dalmt 
lunrrıalaıı. (7248) 

I 

1 inhisarlar U. Müdürlüğündeıt' 
ııı· 

1 - Son akdolunan anlaşma mucibince A lmanyadan da ::ı ~ 
ve pazarlıkla alınacağı evvelce ilan ed~lm ş otan c133:t kJ11 s.tiıJ 
mühim bir kısmı için henüz teklil alın n1adığından bu işin pı:ıt 
tfn1dit edilmiştir. tB~tl I 

2 - Bu malzemenin müfredat listesiyle sartnameleri Jt:a~ ~11 

Şubesindeki alım komisyonunda Salı ve Cumadan gayri btr ı 
ra gön.llebilir. ~ .,P 

3 .-. 'taliplerin % 7,5 temlnatlariyle birlikte bu huSU$taI<I ~~ 
941 ı:untine kadar mezldlr komisyona tevdJ ~ 

,..-_ ' Yatılı - Y atııı• ,ws;_ - wz Kııı: - Erit;'~ 

İSTİKLAL LİS ~ 
·lif· 

Talebe kaydı için her gün müracaat ediJeb• 
Şehzadebaşı, Polis karakolu arkası 

rı~~m--~ -. ı Telefor.: 22534 
~ 

Henüz hayretle etrafı tetkik 
ediyordum ki arkamızdan nazik 
bir kadın sesile irkildim: 

•- Safa geldiniz kızım! .. • 
- •Burası pansiyon değil, otel 

değil, lokanta değil fakat nedir 
söy~r misiniz kuzum"!• 

25 ağustos pazarteıi 
saat 13,30 da 

Sandal Bedesteninde mü
zayede ile aahlacaktır 

1
-- - t 

UHiP VE BAŞMUliAJIRİRi ETEM tzzı;T Bı;1{olJI 
Kapının eşiğinde zayıf, san 

saçlı çipil gözlü bir kadın duru.. (Devamı var) J 
NI:ŞRİYAT nmFKTÖRtı: Cl:YDET K-'R.<\6 

______ ___ , SON TELGRAF MATBAA.51 

. . 


