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Alnıan - Rus 
harbinde bekle
rı~n sürprizler .. -

Alman • Sovyet harbi 
Çok kritik bir safhaya 
r~rmiıtir. Askerlik fen -
nınin tekamülü ve yeni 
teknik bakımından önü
ınüzdeki günlerde bir 
çok ıürprizler beklene
b'I' ı ır .. 

)' 
~ETEM iZZET BENiCE 

~ ~k cephesinde her iki tarafın 
~~n neşrettiği tebliğler harbin 
~ dığına ve seyrine nazaran 
i\tisa Çok dehşet verici b r . ud 
lar P e.ttiğini gösteriyor. Alınan
ilt ~lle7ındeki her türliı im~n 
t(! • Udıyeni ordusunu bır an on. 
llr~lllha etmeğe ve Dinyepcrin 
li illa allamağa çalışıyorlar. • 
~ ~larca süren ve adeta kla • 
tu arp usullerinin aşırtmaya ve 
~etlen bir noktaya teksif et -
ftı.tii.e Yarayan hamlesi ile Rus 
llos av~tini vıe seferberliğini 
~ 'tovo, • Velensk merkez bölge
bird Çeken Alman taarruzunun 
~ enbire İtalyan • Rumen • Ma
~p 0rdularının da yardımı ıle ce
~ ~besinde patlak vermesi 
b111 ÇUPhe yok ki Almanlar hesa.. 
tıJ.'tı.a f~Ydalı olmuş ve Rus ordu -
l'a~ Oldukça şaŞJrtmıştır. Buna 
~i:n ~vyetlerin cenupta gös. 
ft\r't 11;rı mukavemet derecesi de 
ı.~a a ade yüksektir. Ric'at mun. 
ilo'ttllıdır, Dinyeper henüz hiçbir 
'#~~sın~an sağ sahılinde geçid 
'tıi. errıı§tir ve Odesa tecrit edil-

"Y \'a . 
ll\ii<laf ııyette kalmasına rağmen 

Od aa edilmektedir. 
de esaııııı mukavemeti belki 
~ltılııun sürmiyccektir Fakat, 
~la a~ ordusunun daha bir hay. 
~~~~t Vermesi mukabilinde dü-

Alman lstihkAmcılan bir nehir 
üzerine köprü kunzyorlar-

Ankarada biı 
yüks~k teknik 

mektebi açılıyor 
Maarıı Veklletı pro
ı e ı er ı llazırlıyor 

Yeni san'at mekt<'plcrl açılması ve 
Ankarada Yüksek teknik Okulu ku
rulması hakkında Maarl.C Vek51eti ta-
rafından projeler haz.ırlanrnaktadır. 
Verilen malQmata nazaran bu işler 
itin karşılığı :fevknl!ıde tahsisattan ö
denmek üzere 70 milyon liralık mu-
azzam tahsisat aynnlcaktır. Bu para
nın 15 milyonu ilk iki sene i~inde sar
:folunac:ıktlr. 

Hırvatistan 
• 

ı ile Italyanlar 
1 

anlaşıyorlar 

Kavgalı arazide 
ıızuaıa bazı Jlnl 
tedbirler alındı 

Londra, 24 (A.A.) - Zağrepte 
dün a~ağıdaki tebliiln neşredi1cti
i1 öğrenilmiitir: 

İtalya hükClrni?ti, stratejik se
beplerden dolııyı Fiyume ile Ka
radağ arasındaki sahil mıntaka
sınm müdo.fa:ı haline konulması
nı makul tellıkki etmediğini Hır
vat hükumetine bildirmiştir. Bu 
vaziyet dolayısiyle nlınması icap 
eden tedbirler, wnumı emniyet 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Amerikadan İn
giliz Afrika

sına. yeni bir yol 
Vaşington 24 (A.A.) - •B. B. C: 
Panamerikan ha\'a kumpanya

sının yeni hattı açılmak üzere -
dir. Bu hat Atlantiğin en dar nok 
tasından ge-çmektedir. Tayyareler 
Liberyada \'e Belçika Kongosun
da ~pold Vil'de yere inttek • 
)erdir. Bu suretle cenubi ve şar • 
ki Britan~· a Afrikası ile Kahire a-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Stlmerbaall Umam 
llldlrl ııtııa etti 
Sümerbank Umum Müdiirü 

Bürhan Zihni Sansusun istifa et. 
tiği Ankaradan bildirilmektedir. 
yerne Ziraat Bankası Umum Mü
dür Manini B. Midhat tayin o • 
lunmuştur. 

1U~ıaş;lıyor ki, Alınanlann bü. 
fe\r~retini umduklarının pek 
~i h· e çıkan Rus mukaveme • 
~l<l ıç olmazsa kıştan önce şi -
~"rı hen .l\ırım eteklerine kadar i. 
tasy attın Sağın~ atmak ve Kaf-

300 Mlbendlı arasında Ban

dırma lıtanbal yolcalal• 
au aya ulaşmak teşkil ediyor. 

lu'tı. ~un .ne dereceye kadar müm. 
~l'ld abıl~eğini ise bu haftalar 
~u;taLeningrad bölgesinde ve 
~ler· cereyan edeceli muhare. 
t•~ak~ n9eticesi göz önüne çıka.. 
~du~: 'Yalnız bir noktada te • 
~~Ot· uz hüküm vermek iktiza 
~~·Alınan muvaffakiyetinin 
~l'I) 1 

1 ne. olursa olsun Rusyada 
~ltıit 942 ılkbahanna da intikal 
"it ha olacak ve ıbütün Rusyayı 
\t ~ ?rılede teslim almayı istih -
~~ltıı§ en Alınan plaru 'başarıla • 
"ıbıanı bulunacaktır. Bu itibarla 
~iıı ar çetin ve çetinlik dere • 
~ ı ~la bu derece olahilece
d· ltı bi hı etmedikleri muaz • 
)lt, ai l' savaşın içine düşmüşler-

Yeni modern Bandır
ma iskelesi 1,5 aya 
kadar tamamlanıyor 
2 bin tonluk beton sütun bir in
/ il akla nasıl denize indirildi 
(Röportajı Yapan: BALCK CEll&L ) 

d~ o.r:aen~ıeyh 1942 de de Sov. 
~ ~ll lta Usu ıle yine Buz denizin • 
.at ii~ ~as sağına kadar inen bir 
~alt tinde çarpışmak ve belki 
~1 btr afkas silsilesinde de ikin
~ 11~ k.c;"Phe açmak mecburiye • 
~u'tı. :~c~k gibi görünüyorlar. 
~~ b ~ ancak Sovyct ordu
!). ~ti kg-ün muhafaza ettiği 

- •Kaptan dikkat! .. Açıktan 

gel!. 
- .Hey sandal sola kır!. 
- 2 numaralı kotra hizaya gir! 

Leningrad' da ki 
Rus hazırlığına 
Alman cevabı ~hır 8.~tmesine ve beklen. 

~ozun tüye uğramasına 

~ <llevarnı s üncü sahifede> 1'1 JApılırıa yapdllD 
~b •• k b. Baııarı belıllyen 

l~ JU ır hava· Allıbetdetı,mıyecekl 
sahtekar l ı g"' 1 Berlin 23 (A.A.> - o. N. B: 

'

t... .........___ Völkischer Beobahter yazıyol": 
'fi .. • Mosk.ova radyosunun St. Pet • 

'· • 1 ta nakliye re~urg'daki vaı.ıyet hakkında an 
~.... t l.la r (Devamı a üncU S~e) 

lh tıl!ııcı· ewau edildi 
lıt) lk P<> t 

~ ıt <lrınd 8 ~esi nakliye me • 
ı, ~ l>ostalllı lf useyin Erkay muh 
~: ll!r ları~lere uydurma ha • 
l!ıı~rtıak ım ederek sonra bun
~tı etrrı.ı su.retile binlere< lira 
~tı c!~fa ~ §tır. Hüse~ Er kay 
~,~a 1~nd.ik postancs.nutn 
'tİıı ~g(jlld ~ll':alık sahte lbir !ha. 
'~ l!ll<l~ış ~ ibunu almak 
~~ g~el 1 .B~ya gidip bir o -
' ~ ~~ıştir. Halinden §üp. 
'ı~ ~~aıa:.ı:rıar parayı alır • 
\.:~ 1~~ ·~lardır. ~hrinilie 
"'lttut. &uçlu dü.n tevkü olun • 

Mlnakallt VelllU 
ba ıabab geldi 

Münakalat Vekili Cevdet Ke. 
rim İnccdayı, bu sabahki ekspres. 
le Ankaradan şehrimiıJe gelmi~
tir Şehrımizde birkaç gün kala. 
rak tetkiklerde bulunacaktır. ---o---

vı,ı nazırları 
yemin ettiler 

Vişi, 24 (A.A.) - Nazırlar Mecmi
nin dünkü içUmaında, Nazırlar ve 
müsteşarlar Mareşal Peten'e sadakat 
7em.ini etmlflerdlr. 

1 
Tıklım tıklım insan kalabalığı • 

nın dıOldurduğu Bandırma sahil 
boyunda bütün gözler yeni iske
lenin ilerisinde büyük tahta }ca -
laslar üstünde istinat ettirilen iki 
bin ton ağırlığındaki muazzam 
bfton ı.iituna dikilmşi mesnedi. 

• nin dinamitle patlatılıp kesonun 
denize indir)lmesine intizar e • 
derken koyda da kayık, yelken 
yarışları başlamıştı. Hakem mo. 

(Devamı üçfuıdl sahifede) 

Leningrada 
yaklaşan 

tehlike 
Moskova 24 (A.A.) - Ma • 

reşal Voroşilof Leningrad 

halkına, yaklaşan tehlikenin 
vehametini tebarüz ettirmek 
üzere yeni bir beyanname 
neşretmiştir. 

Libya bllgeıladı 
bava mabarebelerı 

Kahire 24 (A.A.) - •B. B. C:• 
Ortaşark İngiliz hava umumi ki. 
rargahının tebliii: Ak.denizde ge-

mi nakliyatını ketfe çıkan İngi -
liz ,.e ce-nubi Afrika tayyareleri 
ile Alman tayyare-teri arasında 

(Devamı 3 ündl SahlfedeJ 

' Halkımız tren ve va- J 

purlarda bu meşak
katten kurtarılmalı/ 

Alman. loWJet 

BABBINB 
aıa BAKIŞ 

ALMANLAR 
Odesa müda· İstanbul - Bandırma yolculuğu iz

dihamdan bir iztırap halini alıyor! faa hatlar -

Odesada Rus
lar hala muka
vemet ediyor 

Londra 24 (A.A.) - Sovyet teb 
liğinin, Leningrad civannda. Nov. 
gorod. Kingisp .. ayni mahalle • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

iimir Fuarı münasebetiyle şehrimiz
den ve diğer yerlerden İzmlrc halkı
mızın akını de\•am etmektedir. Fakat 
İstanbuldan hareket eden vapur ve 
trenlerde yolcului','Un çok sıkınUlı ol
duğu, birinci mevki yolcularının bile 
izdihamdan ayakta kaldıkları hakkın
da gazetemize ve al!ıkııdarlara müte
addit şikayetler yapılmaktadır. Sika· 
yeUer bilhassa İstanbul - Bandırma 
vapur ve Bruıdfrma - İz.mir tren yol
culuğu üzerinde tekfısil! etmektedir. 

(Devamı 3 üncü Sahi1ede) 

nın içinde 
r. Almanlar 
Dinyeper üzerin
de bir adadaki 
Sovyet üssünü 
- zabtettiler 

Alman lstihkAmcıları nehirdeki 
HARP V,AZİYETi 

Lenlngrad lıtlka
met la de 111 taar
ruz mavallllatea 

ı EJ11\1 Pazartell ga. 
al tevziat ba,ııyor 
Mütekait, eyt<ım ve cramilin üç 

. aylık n:.aaşlannın tevzii hazır -
lıklanna geçilmiştir. Emlak Ban
kasından maa~ alanlara l eylfıl 

(Devamı 3 üncü Sahıfcde) 

Şimalde Leningrad istikame • 
tinde yapılan Fin ve Alman taar. 
ru:z:ları muvakkaten durmuştur. 
Buna sebep Rus muknemeti ve. 
ya Almanların taarruz için yeni. 
den tertiplenmek ihtiyacını duy
muş olmalarıdır. Leningrad, Al • 
man kuvvetlerini üzerine çeki • 
yor; geri muvasalası sağlam kal. 
mak şartile bu vaziyet Ruslar i. 
çin hiç de fcra değildir. 

yedi milyonluk Merkezde Tiınoçenko ordusu • 
na mensup kuvvetler mukaltil 

b• ·ıı t• tnarrut.a geçmişler ' 'e 48 saat i · 
}f mı e JD çinde 9 köyü ger! alnuşlardır. Bu 

h k d • taarruzun ku\'vet ve istikametini 
al p U le t ı bilmiyoruz.. Eğer, Gomel ve do • 

layısile aşağı Din)'eper boyunda. 
Londra 24 (A.A.) - •B. B. C: , ki Budyenni ordusiJe <'ephe-yi ek. 

•ardaral••t 
.ALMANLARA 
GÖRE 

Alman - Rumen mü~ teb
liği, tamamlyle çevrilınif olan 
Odesa ,ehri etrafındaki Sovyet 

(Devamı 3 üncü Sahilcde) 

Avustralya Baş\'ckili l\lenzis, A • temek n Almanları geri atmak 
\:ustralyanın başaranııyacağı zan. (Devamı 3 üncü Sahifede) :Hwyet ortlaaanan çekildiği yollar 
nedilen bir çok işleri başardığını 1---------------------------------------
söylemiştir. Seri haJindc tana • 
re motörü imal edilmektedir. l\Jii· 
himmat ~anayii de en ince dikka
~ ihtiy,acı olan malzeme yapmak. 
tadır. Avustral)·a bir taraftan 
barbetme-kte, bir taraftan sınaileş 
mektedir. 7 milyonluk bir camia _ 
nın bu kadar kısa zamanda, bu 
kadar büyük iş yaphiı görülme -
miştlr. 

• l ngiliz askeri 
heyeti reisi 

Rus cephesinde 
Bir aaı rırkaıınıa 
blcamaaa talrlp etti 

Londra 24 {A.A.) - B. B. C.: 
Sovyet Rusyadaki İngiliz heyeti 
askeriyesi reisi General Makfer
lin cepheyi vuku bulan ziyareti 
neticesinde müşahede ve intıba -
Iannı a!l1atmıştır. 

İngiliz Generali, yollardn çok 
miktarda Rus tnnkı ve göklerde 
Almanlannkinden fazla Rus tay. 
yarcsi gördüğiinii , So,·yet geri ve 
levazım hizmetlerinin iyi işledi. 
ğini, askerlere iyj bakıldığım, her 

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 
---<>---

SOVYET TEBLIGI 

Bütün cephe
de muharebe 
devam ediyor 

Mosk0va 24 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Dün, muharebeler cep • 
henin umwni heyetinde. bilhassa, 
Novgorod. Kingisep, Smolensk 
ve Odesa istıkametlerlnde cere
yan etmiştir. 

Almal"Jar 22 ağustosta 19 tay. 
yare kaybetmişlerdir. SovyeUe. 
rin kaybı 17 dir. 

Hükumet Pa
, muklu mensu· 
cata el koyuyor 

• 
Yalnız muayyen 
mıntakalarda 

satış yepılacak 
Sümer Bank da dahil olduğu 

halde her nevi husus! ve hUkml 
fabrika ve tezgfölnrda istihsal e
dilen ve edilecek olan her nevi 
pamuklu mensucata İktısat Vekiı- 1 

Jetinin el koyması kararla~tınl
mıştır. Vek!Hete bunun için 400 · 
bin lira müteda\ il sermaye verj. 
lecek ve yalnız ,lüzum görülen 
murıyycn mıntakalnrda satışa çı

karılacaktır. 

Şeker saklıyan 
iki bakkal 

tevkif edildi 
Bir manifaturacının 
dükkanı da on beş 
gün kapatılacak 

Balıkpazarında Süngercilerde 
43 numaralı dükkanda bakkal 
Kosta ve oğlu Mihail, ardiyele • 
rinde 7 sandık şeker olduğu hal
de müşterilere şeker yok demilı'
lerdir. Bu suçla adliyeye verilen 
baba oğul tevkif edilmiş ve du -
rusma, şahitlerin celbi için başka 
giine kalmıştır. 

Sultanhamamında kaput be-zi 
ticareti}~ uğraşan Ali Cahit A • 
nadolu tüccarlarına mal satma • 
d.ığından düa asliye 2 nci ceza 
mahkemesince 1 hafta hapis, 50 
lira para ceusile düklclnının 15 
gün kapatılmasına mah)füm edil· 
mişlir. 

(BUGÜNKÜ AT YARIŞLARI) 

Balısi müşterek pek 
hararetli olacak 

~--------+4ı~-------

B aglnkl lloıaıarda llu111D1a11 mabtemıı 
attar bak~ndalll tahminlerimizi yazıyoru 

Altı haft.adanıberi yapılmakta 

olan İstanbul at yanşlannın en 
meraklı ve heyecanlı koşuları bu. 
gündür, koşularda kuvvetli atlar 
olmaması ve şimdiye kadar ayni 
kuv~ti gösteren atların birlikte 
yarışması bilhassa bahsi müşte • 

rekte meraklılara Ç<tk apra kazan
dıracaktır, çünkü meselfı üç ko.. 
§Unun t:l rincilerini ıbulmak için 
aşağı yukarı bütün hayvanlara 
bağlanmak icap ed€Cek ve böyle. 
likle de kazanmış olanlar fazla 

(Devamı ~ üncil Sab!Jcdc) 

HALK FİLOZOFU 

AT 

Bu yıl, at yanşları, İstanbu • 
lun belli başlı mevzu ve meş • 
galelerinden biri oldu. Kadın, 
erkek, çocuk, ihtiyar, fovç fevç 
Veliefendi çayırınıa yolunu 
tuttu. 

At, an'ane itibarile sevdiği • 
miz bir kıymettir; eski bir ata 
sözü vardu: Türk, silihma, atı
na, kansına iyi bakar. 

At Yl.l'l§larile, at sevcisi u • 
yanıyor, yayılıyor mu? Mu • 
hakkak. Çünkü, her yıl, Yarlf

lara iştirak eden at adedinin 

çoğaldığını, meraklılarının art• 
tığını ıöriiyorsunuz. 

At ya.nş)anna, Kiğıdhaneye 
gider ıibi, eğlenmek için, bir 
Pazar ıeçirmek için cidenleri 
bu akın. 

Seyirci blababğuwt, m ml
him kısmına gelin: Bunlar, ne 
at merakWan, ne mesire dilt. 

'REŞAT FEYZi 

künü insanlardır, Bunlnr, dü • 
pedüz oyunculardır. 

Bu hafta 20 kaybetmiştir, o. 
nun acısını çıkaracaktır. Ge .., 
çcn hafta 10 kazanmıştır. llusı 
artmış, 10 daha kazanmak se'I. 
dasına düşmüştür. 
Oyuncuların profesyonelle • 

riai bırakın. Amatörleri pek 
mühim. Ve ıittikçe de, bu a • 
matörler zümresi çoğalmakta • 
du. Elim ata sürmemiş, bir ab 
yakından beş dakika se~ rctme
nıiş, bir at üzerinde ~·üz metre 

gitmemiş in sanlal'm at ~ nrı§ • 
}arını takip için Veliefendi ça. 
yırına koşmalarında, oyundan 
ibaşk.a bir zevk, bir heyecan a • 
l'ar mısınız? 

At yanşlarınm hakiki gaye. 
sini kaybetmiyelim. Oyuna de
lil, ata merak salalım. 

At var, me)·dan yar, at aevea 
de olmalı. 
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Esnaf has_-9r0~l'J1~.r~r~-;7 
ta h a n e s ı 1 rüll3!IIGIJl!lJlJ ~--

Aıeme verir telll:inl 
kendi atar ıalkımı GALATASARAY 

SERGİSiNE DAİR 

Bina bulunamadığı için, niha -
yet, bu sene yerli mallar sergisi
nin açılmaması kararlaşlL Gala -
lasaray, yakında techisala başlı -
yauğı için, zemin katını ve ~ah • 
çesini veremedi. Bir tarafla Izmir 
fuarı bütün ihtişamile açılırken, 
Galalasarayın zemin katında ve 
bahçesinde yertt mallar sergısı 
açmak, zaten pek prip ve hazin 
olmaz mıydı? 

İstanbul, Galatasaray sergisi i.. 
le bir kere daha fukaralığını ve 
yoksuzluğunu teşhir etmekten 
kurtuldu. 

LAF 

TATLI 

Sulh lakırdıları göze çarpacak 
kadnr ziyadeleşti. Galiba, muha. 
rip, gayrimuharip, bütün düuya -
nın istediği de budur. Dövüşmek, 
insanların hem vücudünü, hem 
kesesini, hem de asabını yoru -
yor. 
Yakın bir sulh mümkün değil.. 

fakat, sulh lakırdısı yalnn da ıı\. 
sa, lilı tatlı geliyor! 

Söyleyin bakalım? 

DOCRU MU 

ACABA? 

Gazetelerde okumuşsunuzdur: 
Bırkaç a\'ukat belediyeye 16 miL 
yun liralık varidat bulduklarını 
iddia ettiler. Doğru mu, yanlış 
mı, Allah bilir. Fakat, işin içinde 
bir mübalıiga olduğu muhakkak, 
çünkü. havadis~n ilk verildiği 
gilnlerdc, gazetelerden bir kısn11 
Ib mil~ on. bir kısım 8 milyon lira, 
diye yazd ı lar. 

Gelin, doğrusunu bulun! 

Mevcut cemİY.etlerin 
yardımlarının arthrıl

ması istendi 
Tıbbi müstahzarat ve al-etlerin 

pahalılanması ve masrafların ço. 
ğalması üzerne esnaf cemiyet -
!erinin Esnaf Hastanesine daha 
fazla yardım yapmalarına lüzum 
görülrnıiştür. Cemi}"!t bütçele -
rinden bu iş için para ayrılacak
tır. Dij{er taraftan binanın 36 bin 
!.iraya satın alınması için sahibile 
müzakereler yapılmaktadır. 

Yeni ölüm ve 
yardım sandığı 

Şehrimizdeki esnaflar 
• • • 
ıçın yenı 

bir sandık kurulacak 
Esnaf Cemiyetlerinde birer 

ölüm sandığı teşkiliitı kurulması 
için tetkikler yapılmaktadır. Bu 
sandık :le Cemiyet azasından biri 
öldüğü :aman vasıyet edeceği bir 
kimseye 500 liradan aşağı olma.. 
mak üzere nakdi yardım yapı -
lacaklır Her ölüm vukuunda ve.. 
yahut a~-da esnaftan ehemmiyet. 
siz bir pcra toplanacaktır. 

&tJÇtJK llASEBLEB 

ViLAYET ue BELEDiYE: 
J... El.'k: ı f, memba suları damacana

sına beş kuruş zam yapmıştır. Bunun 
bardakla satılan sulara tesiri olmıya
cktır. 

Genç ve müstaid meslekdaşımız Na 
dir Nadi geçenlerde; t Yurddan ya -
zılan setlevhalı bir fıkra nc:;;rctnüşt: 
l\.'.l uhar rir bu yazısında huias:1ten d i -
yor ki: 

•- Anadoludan buhr,eden bütün e
dlp ve şolirelcl', meınleketin da;ma en 
güzel yerleı-ı ni anJatırlar, y~il vadi
ler, zümı·üd yamaçlar, co;;kun ırmak
lar, İsviçreye benzetilen karlı dağlar, 
zengin O\-alar vesaire... Yurdun ya. 
şanma:;ı, oturulması zor, tabii şartları 
fena olan nııntak:aları yok mudur? 
Muharrirler neden orwJarda dolaşıp, 
bızc bütün yurd köşelerını biltıte!ri.k 
anlatmıyorlar?> 

Genç muharrir, yazısun şöyle bağ -
hyor: 

c:- Galiba, diyor, muharrirler ora -
lara gitmiyor.> 

Ha, şunu bileydin, dostum .. 
Muharririni kiramın, galiba o gibi 

yerlere yolları dil.şmüyor. Şöycl su -
suz, bozkır, suyu az yerleri bir dolaı;;
sınlar. Sıtmalı, mıntakaları gezsinler, 
kireçli sular içsinler, güneş altında, 

çıplak ovalarda saatlerce araba içinde 
701 gitsinler .. fakat, bu babay iğılliğı 

yapacak kim?. 
Büyükadadan röp<>rtaj ı, p!AJ lntıba

larını herkes yazar. 
Fak.at, bizim türkçeın,Lz ne güzel, ne 

tatlı Usandır. Hani, bizde bir atalar 
sözü vardır: 

Herkese verir telk!ni, kendi yutar 
salkımı .. Bizce, dostumuı , Nadir Na -
dl, bu fikirlerini bbyle k48.cık b ir fık
ra halin.de yazacağı yerde, bahsettiği 
o yurd kö~elerini dola$ıp, bir seri rö
portaJ yap:>aydı ve bunları gazelesin... 
a e neşreuerek: 

..,_ :i~te, memleketi böyle karı.ş ka
nş uuıaşmalı, 

cıeseydi, çok daha isabet ederdi. 
Bilmiyoruın , genç mcslekdaş, o 

fıkralarını, İ.st.anbu lun hangi deniz ke
:ıan sayfiye~inde, hanı; i otelin terasın
cia, önunde buzlu sular. püfür püfür 
:ruz.gara karşı yazıyor?. 

Bir de kerpiçten yapılmış altı ha -
neli bır köyde oturarak, kireçli sular 
içerek o yazıları yatn \nlı! 

Marilet, bunda, aslanım! 

. R. SABiT 
İHTİKAR LA 

MÜCADELE 

Geçenlerde bir yazı aramak i. 
çin. eski gazete kolleksiyonları -
nı karıştırıyordum. Bundan tam 
20 yı l evvel, İslanbulda, İhtikar. 
la Mücadele için, bir değil, üç ay
rı komisyon teşkil edilmiş! 

+ Şehir 1\-leclisl 1 EylUl gUnü saat 
14,30 da fevkal:ide içtimaa çağrılmııs
tır. Ruznan1ede a:ı ker aileferıne yar
dımla Marmara - .Auladolu sahill 
imarı hakkındaki Encumen nlazbata
sı ve Belediye alacakları hakkında bir 
avukatla arkadaşlarının teki!Ii mevcut 
bulunmaktadır. 

TiCARET ue SANAYi: 
+ Altın fialleri yükselmiye başla

mtŞtır. Dün, bir Reşadıye ahının kıy
meU 25 lira 65 kuruş idi. 

1 
10 dan faz la Yerli 

Mallar 
Pazarı açılıyor 

Netice malUmdu(: Bittat.i, yi • 
ne mücadele edilememiş! 

Düşündüm; eskiler, daha çok 
komisyon meraklısı imiş ! İş, bir 
tek komisyona düşünce dahi u • 
ıar, gider; artık, siz, üç komisyo
nu varın kıyas edin! 

AHMET RAUF 

Gıda maddeleri 
İstanbulda sebze ve meyva fiatle .. 

rinln pahalı olauguna dair doksın do
kı.ı.z defa yazı lm • çiz i lmişti r. Fakat, 
ıımdiye kadar b ir tedbir alındığı b t -
ıtnmiyQr ÇUnkO, alınm ış olsaydı , f' 
ter ocuzıardı . "Ieyva ve sebze Turki -
y~de ye tijir. İs l.ilnbulun uzagındakl 
vila1·f' t ve kazaWrdan gelir. Nakliye 
m:ısra!t ileri ıUri.ilecek . İy i a~..n'!a, 
ı.ncseıa, bir kllo ıe!taliye, bir tek kar
puza, bir kılo uzi..ı!TIC ısabf!t eden nak
lıye ma~ rıı fl ncJu-7 nu, hiç hesap edil-
m i.j mie. i:-? • 

:;a1:;1h v,:ıziı:oi~rda , lckantal:ı.rJa, bil
ha3a neyvalann, ne kadar pahahya sa 
tıldıgını lüç sormayın. Oralarda Jş bU
tun bUtun he!apslZ ve kltapsıtdır. 
Y ırdun muhtelit Föşelerjnde bilt.ın 
gıda maddeleri İstanbuldan çok daha 
ııc•Jzdur 

BORHAN CEVAT 

+ Şetwin1iz Fiat Mürakabc Komls
yonu azaları arasında bazı değışHdık
ler bC'klenmektedir. Komb;yonun t mi
rl kel.ıim• ı olan Ticaret Odası Umuml 
Kfıtibi B. Ce\·at Nizami !>üzenli'yc de 
bir ay mezuniyet verilmıştır 

MÜTEFERRiK: 
+ İzmirden bildirildiğine göre Hal

kın Fuara gösterdiği rağbet gün geç
tikçe artmaktadır. Ü'ç günde 1'~11ar1 
gezenlerin tı:ayısı 70,730 u bu lınu~tur 

+ Evvelki gece Karagümrükle i:;
lcnen cınayetin faili Ahmet dün Adli
yeye teslim olunarak tevkif edilıııiş
tir. Vak'a esnasında yaralanan Sıdıka 
teda\.·i edilmijtir. 

+ Türkiye Atletizm Blrincılikleri 
M.--çmelerine dün Fenrbahç StadLnda 
tki bine y akln bir seyirct kütlesi önun
de devam ed ı ldl ve n ihaye1lendirild1. 
Bugün saat 15 de ayni statta fina l mü
a hakaları yapllack ve Türkiye Atle. 

t ,,m Birincllı.ği nihayeUendirilecektir. 

(HALK SÜT~NU) 
Esk i türkçeyi de bilen genç 

bir kız. iı arıyor 
Ortamektep f'O'eı.unu eski Türkçe. 

yl de rr.ui<emmelen hilen genç bir kız 
ı r,U~ese \'eya t ıcsrcthanelerde kı:..

n~atk3r bir ücretle çalışıp hayalını 
kendi yapmak, L ... tikballni hazırlamak 
arzu:;undadır. ş :mdıye kadar h.ic bir 
yer.le çalışmamış, dürüst, temiz bır 
ailt"n ln bu mahcup kızını hayat yolu
na attıgı ilk adJmda yanlarında vtazi
Ce vernıek &-..:rctiyle teşci etınek isti· 
yc.-n mı.1hterem iş sahiplerinin Son 
Tt>lgr&lf l!:ılk Sü~ununda H. Y. Z. ye 
yazmaları rica olunur. 

Tefrika No : 35 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAIIİT UÇUK 

Sustuğunu görünce tekrarlttdı'. 
- Be".1.l öldi.lrJ .• Suçum b iiyük!.. 
Gülil.msedim. galiba. Ruhumda bir 

~evtnç meş' ale!! a icvlcndi. Vlicudüm 
k uru bir toprak gibi ruhumdan yatan. 
se\ inç a le~lnl içiyor. 

O, bu> uk b ı r azapla k:llllmda la$ • 
la.şnı.ış, guzlt:ri <ludak tarımdan ayrıl -
n.ad<il n bek .. yor 

Ba.şımı geny~ at~rı: k. ta ı cJmden ko
pon berrak, g iJn U kahkl nalarla gul
ıneğe başladın1. Gozlerimden yaşlar 

sızıncaya k adar güldüm . K:1hkgha ln -
n m, ı~ ı k" ı ıe.; da1t:;ı.ları hı:clir.de orma
nın ! ,., ı nde urpc . dı. 

- Gü oyor!:.ıt.ı" Bana mı~ . 
Birden d ,Jr r. Recebuı dudJ.kları-

nın bile reng .., ..ı tG . Gözlerinin 
pa ·hık y eşi 11iı,; . ni bir buğu ta•:>af~:u.ı 

OrtmliştU . ~ 1 

- Oldur bent! .• Amma gülme! .. Bi.
lıyorunı suçunı LUyuk .. . Ü.ıdür beni!. •• 

O ı.an1an? Reccb ı:ı g('rı 4j omuı;laruı
dan yak:ı y" rak sa · tım 

- Hayır Recep, senin de, benlın de 
suçun1oz yok! .. 

Elimle ul'kn ic:a ret ederek: 
- - Sut u alı; d ;.: ir:.i n! ••. 
Dcd.:n. lrı2n -~1aını.ı, ıı ı üteredd it ba -

kısla rhı v ı• n ı ( ı1t:iıyor -
d". Sonra bap önüne dUstü. E71lmiş, 
kırlk b ır ;>.c: 

- Yan1)ou.ını1 dedı, y:ınıyorum. .. 

-V -
O gü rı , llk at talıınt •Kızıl Harım>a· 

g id işi gunu, biı· d:iııüm !'IOkla sı old J. J 

U~ı;u.ı kı.rlar ., s ~yu berrz:k deı-f' l.:rı, 
bıı ·;... · p ınaı oa .·ı , k. ...ışl ... rı, il! çhktarı blı~ 

tin gi:i1.ellig ı le tab ıat ben i hukmu altı
na &idL .. 

Sümerbank tarafından hazırlık.. 
ları yapılmakta olan Anadolunun 
birçok yerlerinde açılacak yeni 
yerli mallar pazarı ~ubeleri, (.um
buriyet Bay ramında merasimle 
küşat edileceklerdir. Bu suretle 
Anadoludaki vabndaşlar muh -
tek,rlcrin elindrn tamamen kur. 
tarılaca.< ve bütün yerli mamu.. 
lal doğrudan doğruya kendile -
rine uc·ua sa '. ılacaktır. Yeni şu
belerin adedi 10 dan fazladır. Ço. 
ğu şark vilayetlerindedir . 

--~··--

Sayfiye yerlerin
deki Posta mer

kezleri 
Posta ve Tergraf Müdürlüğü 

şehir c;varında ve bilhassa yaz 
mevsimıııdc sayfiye oldukları i,. 

çin çok ·ağbet gören köylerdeki 
posta v~ telgraf teşkilatını ge • 
nişletmeğc karar vcnniş : ir. Bu .. 
ralarda ııalen pazar günleri pos. 
ta ır. erkezleri kapanmakta ve 
köyde birisint bir yıldırım tel • 
grafı bile gelse verecek memur 
bulunmamaktadır. Bu sebeple bu
ralardaki memur adedi fazlalaş.. 
lırılacak ve pazar günleri nöbet. 
çiler boiundum!acaktır. 

+ Vali ve Belediye Reisi B. LO.tfi 
Kırdar dün İzmir Fuarını gezmi3tir. 
Salı günü. sehrimize dönme:;i beklen
mekted ir. 

hulün peşinde koşuyordum. Bu, ölçü
si.iz, sinirsiz bir aşk dramasıydı. Bu -
gün, bir dağ başında , blr dağ adamı -
nın karş1S1nda, Lırdcnbire d:..ırdum. 

Ruhuına hiıkmedtn bir kuvvet var. 
O gün, o s1cak1 ilmitsiz sesle: • Ya

nıyorun1! Y.'.l ıııyorum ! . . . > rledikten 
sonı :ı, h.iilA ı"'lak duran kuvvetli elini 
:ı v•Jf;h.ı. rıma almış, gözlerimde :·aş lar. 
la , u1un uzun öyml.ıştüm. Bu rareke
u,, sebebıni k ~·nd i kendime izah ede -
miyorum. Yalnız, şunu lılliyorum k i, o 
bUyük ve !:u\·vetli el, beni meçhuHer 
pe$inde koşmuklan ~lıkoydu. Daha 
heı· şey pembe bir duman arkas-u-.da 
lf7.li. Vazıh olarak hiç bir h issimi hl -
çeıniyorum. 

Elınl bıra ktığım vakit, y ;..zün i.i n be .. 
yaz rengi1 fl'Ski tunç kız !lh uıı a ', •uş, 

gözlerine sıcak bir ü ınit aydınlığı çu~
müştü. 

- f' Kızıl Hatım>a gidecektik. 
Demıştim . li ıc:bir .şey söyleıneden 

eg ı lerck, bent kuca t;ı na alıp dogrul -
ınu lll. D&kıko:iarca kucağında yolcu
luk yaptım . 

_ Yorulacaks ın! ... 
OC!nüştlm. Göı:lerinı e bakarak gü .. 

1Uın 3eın ıştı. 

- Bir baı,; demeti gibi hatilsin! ... 
Cevabını vern11;;ti. Beni, h.akikt bir 

ba~k deıneti gibi , yorulmarlan , tKı-

f MAHKEMELERDET HÜS~;';~l 1 G_ A z,o ~ 
L __ J.. J şışe erı 

iVe yapalım ? " F elek y ar 
o m dı b al tı s iyahe ... ,, 

S ·,.4 ° teşebbüs". en mahkemeye 
vcrilnıiş ti. Müteaddit sabıkas ı ol
duğu · için mevkukn muhakeme 
edilecekti. Mahkemenin kap'1sı 

önünde, bir jandarmanın muha. 
fazası altında oturuyor, sigara 
içiyordu. Yaşı yirmi • yirmi iki 
kadar görünüyordu. 

Bir aralık, kendisine nazaran 
kelle kulak daha düzgün. fakat 
ayni kategorıden, hemen , a y ni 
yaşlarda bir delikanlı yanına so. 

kuldu. Bunun. fazla olarak, ba
şında kasketi, ayaklarında pa • 
buçları, boynunda, kirli , simsi • 
yah bir yakalığa takılmış, kul -

!anıla kulJanıla hakiki rengini kay. 
betmiş ve çamasır ipine dönmüş 
bir de kravatı vardı. Dişleri ara
sına sıkıştırdığı ağızlıkla tüten 
küçücük bir de sigara vardı ki, 
tam sigara yanarak mı bu hale 
gelmişti, ucuna takılan bir izma. 
rit mi biraz ya!'ldıktan sonra bu 
hali almıştı, kestirilemezdi. Arı. 

cak, ağızlığın ucunda tazelenen 
bir izmarit, hakiki vazi}"!t.i ayan 

ve beyan kıldı. Yeni gelen genç, 
bir eli cebinde, bir eli bel inde, 
mevkuf gencin önünde durdu. 

- Yine mi piyastos oldun u
lan kirpı ? d-edi. Sen de amma a.. 
vanaksın! .. Bari birşey vurabil • 
din mi? 

dudaklarını kıvırıp başını salla -
dı ve an.atmağa başladı: 

- Demir parmaklığı söktüm .. 
Pencereyi kaldırdım .. Tam ıçeri 
girerken. bacağımdan yakaladı -
!ar ... 

- Kimmiş? 

- Kim olacak? Bekçi! .. Bekçi 
de ·yabancı değil.. Ben" tanır .. 
Yalvardım, yakardım .. Paçamı e. 
Jinden Kurtaramadım. Hani girip 
bir şeyler yapsam, yüreğim yan. 
mıyacai<tı.. Ne yapalım? cFelek 
yar olmadı bahtı siyaha ... > 

- Felek Mustafaya yar olma.. 
yınca öyıe olur ... 

Bir kahkah~ koyuverdi ve u -
zaklaştı... 

Beriki mahkemeye girdi. Zaten 
kendi de itiraf ediyordu. Şahit. 

!erin şelıadetlerile de suçu sabit 
görüldü . Müddeiumumi tecziye. 
sini istedi. Mahkeme, sekiz ay 
müddetle hapsine karar verdi. 

Kirp; Mustafa mahkemeden çık.. 

mıştı. Diğeri tekrar yanına yak
laştı. 

- Ne oldu, Kirpi? Diye sordu. 
- Ne olacak? Sekiz ayı kafa.. 

dan yedik.. Sallıyacağız. 
- Tüh AIJah belanızı ,·ersin 

sizin! Şu canım zanaatimizi ber
bat ettiniz .. Bari enseleneceksi • 
niz, beceremyeceksiniz .. Yapma
yın şu i~i! dedi ve yürüdü. 

Beriki, meyus 
Öteki de onun arkasından , ağız 

ene gezer?• gibi dolusu 1'üfür yağdırıyordu. 
~~~~~~~ ... ~~~~~~~ 

• 
ihtikar suçile tevkif edilen iki 
Musevi tüccar beraet ettiler 
Y ako kararın okunmasını 
deiumumidin ellerine 

müteakip Müd
sarılıp öpmek istedi r 

Dün Asliye 2 inci Ceza :ft.{ahkeme
sinde enteresan bir bi'ı.dlse olmu.ştur: 
Kayserili tacirlerden Mehmet Kaya 
ile Mehmet Uzunlulu bir müddet ev
vel şehrimize gelmişler ve Sultanba
mamında manitalturacılık yapan Mo
ris Şayonun mağazasına giderek mal 
istemişlerdir. 

İddiaya göre, Moris Şayo ile tezglih
tarı Yako, bu tacirlere istedikleri ma l
ların mevcut olmadığını söylemişler

dir. Bunun ilzerine iki tacir Fiat MQ
rakabe Bürosuna giderek vaziyeti an
latmışlardır. Derhal iki mürakabe me-

ci Ceza Mahkemesine sevkedilerek 
tevkif olunmuşlard ır. 

Mevkufen görlllcn muhakemeleri sı-
rasında daima inkAr eden suçlulcnn 
davası dün b itmiş ve suç sabit görül
miyerek beraet etmişelrdir, Çok uzwı 
oaln mahkemenin kararı okunurken 
Yako sürgün cezasından korkarak hep 
titremiş ve 15 dakika sonra okuma 
bitip te beraet sözünü işitince heye
canla yerinden fırlayıp Müddeiufnuml 
Muavini Tahsin Okur'un eline ~rılıp 
öpmek t ... tiyerek : 

muru mezkO.r mağazaya gönderilmiş, - AIJah sizden razı olsun adalet 
bunlar mağazayı arayınca bir hayli yerini buldu!> diye sevincinden ağla-
ma! bulmuılrdır. mıştır. BiLihare de dışarıda b~ltli.yeıı 

Bundan sonra Morls Şayo ile tezgah- karısı ile çocukl.ırının arasına meser-
tarı Yako yakalanmış ve Asliye İkin- retel kollmuştur. 

~----- .... --~-~~-~ 
En fazla ihtikôr nerede 

yapdıyormuf? 

Ticaret Vekaleti yaptığı t;tkik
lerde en fazla ihtikar yapılan 
şehrin İstanbul olduğunu lesbit 
etmiş ir. İstanbul Fiat Mürakabe 
Bürosunun yeniden takviyesi ka.. 
rarlaşmıslır. Ankaradan yeni kon. 
trol memurları gönderilecektir. 
Büro, :;;mdilik bilhassa Beyoğlu 
perakendecileri ile İstanbul ta -
rafındak; tcptancıları sıkı bir 
kontrol altına almıştır. 

Lima n kontrolleri 
genişletilecek 

İstanbul Mıntaka Liman Re • 
isliğin i n kontrol ve limrn me -
murluğu kısımları genişletile • 
cektir. İlk olarak liman m-emur. 
!arının adedi fazlalaştırılacak ve 
böylelikle kontrol işleri daha 
muntaza'Tl ve sıkı yapılacaktır. 
Yeni bir iki deniz motörü de te.. 
;nin olu nacaktır. 

türdü. Orada hava, yabani gWlerin 
solgun pembellklerinden taşan bir ko
kuyla örülmilştil. İçinde yaşadıtım 
ha kikat, bana hayal kadar tatlı geli .. 
yordu. 

fKız ıl Harım> ın gül duvarı altın .. 
dan akan bir su başına beni bırakır .. 
ken , dudaklarımı em in \'e cesaretli bir 
klıdrctle bir kere daha aldı. Yalnız 

durlaklarımı ... 
Svnra öğleye doğru çiftliğe döndük. 

Ben, yalnız başıma ata binecek halde 
degildi.m. Onun atının 6nünde e-.re 
e .:. ld im. Nczik, beni Recebin atı

nın öntinde a:c.irünce, o kadar gar ·p bir 
sesle ıüldil ki, içime bir bıçak ~:ı plan
m ... , keskin bir iztırap duydum. 

Recep. sakin, yüzünde bir hat kı

pırtla rnaksızın kazayı anlattı. O, kısa ' 
l:.. ~ l :.e nlatırken, Nezik'in yil-
1 ı d ur.ellyor, acı, zehirli manası de -
gışiyordu. 

Ogü:ıun ü tünden günler geçti. Re
cebi ~ ncak l:u·Ialarda görmek imkanı 
var. Oü.n, tarladaki ırgatlara yiyecek 
götUren kü•;ük Hasanın peş ine düşe -
rek, çiftliğın yarım scıat dışındJkl . A-

Fenerde kaJcutrosu biten 
bir mahalle 

_ Fat.h kazasının Fener nah iye. 

sine bağı. Katıp Muslihittin ma_ 

halJesin:n kadastrosu bitmiştir. 

Mezkfır mahallede bina veya 
arazisi olanlar 2 ay içinde yeni 

kayıtlara itirdz edecebileceklerdir. 

Kah söz, kah iş .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

İngiltere yalnız kendi adal tından 
ibaret değildir ki Britanyayı müda -
faa etmekle kalınsın. Onun içın İngi l

tere de, sonuna kadar tedafüi bir va
ziyet alarak hazırlanmağı ve bekle -
meği ileri sü.ren askeri muharrirle rin 
n1ütalea.sı hillfına İngilizler gerek 
Avrupa kıt'a...11\da, ıerek Afrikada 
muharebelere ıiri;;;mek vaziyetinde 
kalmışlardır Çünkü İngiltere yalnız 
B ritanya adaları demek değildir 

İngilterenin Oyle :;onsuz bir zaman 
içln kendini tedafUi vaz•yette tutarak 
bütün faa liyeti kendi adalarında ha-
7.lr lannıaktan ibaret olamıyacatmı 
~öyliycnler de ~ağı yukarı i~te böyle 
demektedir . lngiltere bir keN rlünya
nın en kuvvetli devletlerinden biri 
olarak bu ınuharbeye atılmış bulu -
nuyor. Onll n ~ rkasında Amerika Bir
le~j k Devlelleri vardır. Birleş:k Dev -
letierin servet n ıembaları çvktur. A
ınerikanın çallşmak kabiliyeti ile, ser 
vet ve k'u\•veti Ingilteı-e için en tabil 
b irer yard ımcıdır. Bu birinci nokta. 

İkinci bir nokta daha var ki o da 
İng i ltere dendıJi zaman hatıra gelen 
büyük bir unparatorlu un her yerini 
b irbirine bagh.ımakta olün yolların ilci 

.-;enedir harbe devam etınekle beraber 
h..1lil kesılmeden kalmış olmalarıdır. 
Bu yollardan her sur(>tle gelip g itme 
oluyor. llul<'.i sa kendi geç~cckleri yer
ler gene İng i llzledn elindedir. 

Ağız la rı mantarlı, 
mumlu şişelerde satı
şa müsaade istendi 
Gazoz fabrikaları şişe ağızla • 

rını kapamak için bol teneke ka.. 
pak bulamadıklarından alaka • 
darlara ;nüracaat ederek açılır 
kapanır kapaklı şişelerle ve ü -
zerleri mumlanacak mantarlı ~i
şelerle >alışa müsaade edilmesini 
istemişlerdir. 

Diğer tar aftan İnhisarlar İda. 
resinin de bira şişelerini rakı ve 
şarap ·siş-eleri gibi mumla k apa.. 
tacağı söylenmektedir. 

Çalgıcıların 
imtihana itirazı! 
Düğünlerde çalış an 

san 'atkarlar 
imtihan istemiyorlar! 
Bazı çalgıcılar ve bilhassa ev. 

lere giderek düğünlerde çalgı ça

lan san'atkiirlar, Musiki San'at • 
karları Cem iyetinin, çalgıcıları 

imtihan etmek hakkındaki kara.. 
rına itiraz etmişlerdir. Bunlar 
müracaat ederek kendilerinin 

imtihan edilmelerine lüzum ol -
madığm ı çünkü halk tarafından 

sevilerek dinlendiklerini söyle -
ınişlerdır. 

--<>--

Berber re-: için yeni 
bir imtihan 

Prmanant rt'akinelerini 1: ·,lla • 
nanlar arasında açılan imtihan -
larda muvaffk olamamış berber
ler için yakında yeni bir imtihan 
açılacaktır. Berberler Cemiyetı, 

berberleri bu ikinei imtihana ha. 
zırlamak üzere her salı günü sa.. 
bah saat 10 dan 12 ye kadar Ce. 
miyet merkezinde mütehassıs bi

risi tarafından berberlere parasız 

dersler ver ilmesini temin etmiş.. 
tir. Derslere 2 eylül salıdan itı • 
baren b1şlar-1oak ve her 
berber gidebilecektır. 

isti yen 

Aaker ail!!,lerine yardım 
tevziatı sıra numarasile 

yapılacak 

Muhtaç asker ailelerine para 
tevzii işlerinin muntazam '!ıir şe

kilde yapılabilmesini temin için 
bazı tedbirler alınması kararlaş

mıştır. Tf-vzi günleri binlere' ki. 

şinin biraen tcplandığı göruldü • 
ğünden hundan sonra cüzdanlar
daki sıra numaralarına göra mü. 
racaat giınleri tesbit edilecek ve 
buna göre para dağıtılacaktır. 
Kaymakamlıklara bu hususta 

tamim yapılacaktır. 

iki senedenberi asker -
likte ve diplomatlıkta te
fe i>büs kuvvet ve im -
kanlarının kah bir tara
fa, kah öbür tarafa geç. 
tiği görüldü. 

merikanuı arasını kesmek zor görQ -
nüyor. 

İngilizlere göre bu maksa tları.na var 
madıkça diğer muharip tarann İnlil

tereyi yenmesi kabil olmıyacaktır. O
nun için bu kanaatle istikbale kat'lı 
emniyet duyarak İngiltere hazırlana
bilir, bektlyebilir diyorlar. 
Şüphesiz ki endişe ve helecan vere. 

cek günler daha bitip tükenmemiştir. 
Lakin İngiltere ile Amerika arasında
ki Atlas Okyanusunun başka ellere 
geçip geçmiyeceği öyle bir meseledir 
ki buna yeni dünya hiç bir suretle 
litkayt kalamıyacakhr. O denizde ay
lardanbcrl bir mu+tarebenın devam 
ettiği ı ıalUın. Amerika; Atlas denizin. 
de n~ıer oldugunu dikkat ve hassasi
yeUe takip etmektedir. 

Bu ttıbarla şimdiki İntıliz - J..nran 
muharebe"i. gözönüne getir.iterek ha _ 
tırda konul~cak bunlar olmak, üstta
ra!ı tcterrüat s;ayılmak ıazım geicce
l:ini söyluyorlar. Gerek a~kert hare • 
k!ıtta, grrek diplomasi faaliyet saha • 
sında te~ebbüs, kuvvet ve lmk;ln kJ.h 
bir tarafın , kiıh diğer tarafın eline 
geçmektedir. Yirmi dört aydır bunun 
tUrlü ::.afbaları göruldU. Bd:zı zaman 
söz söylendi. Fakat i~ yalnız sOyleınek
ten ibaret kaldl . Bazl vakit de söyle
meğe lüzum görülıneden harekete ge. 
çUdiği oldu. ~tuharipler için kendi 
hesaplarına ınuvaifakiyetli .::iayılacak 
zamanlar söz :söyleıneden harekeli ba
şarmak oldugu anlaşılm~tır. 

- - S ..ıç c ı . , 

• 

O gttn, necep bana, te;p utgın n.cç -
hul uc!: eUerile be. i1!1m ş 5-1! n i bır 

meyvasıuı tems il edf"n kız ıl durlaklan
nın ateşini \'erdi. Bu ateşJ~ yureğınin 
yana:ınt doluydu. Kırılt, iırkek bir "es.
le, umitstz ıe\·da wı: • Ya'iıyorurn! ••• 
Yanıyorum! ••. > diye SOyUyen Recep, 
dı.odak id.rımd ·kJ.. a~eşder. yilreği ınl o .. 
kudu mu ataba? '\:·ı1ıardanbcrı, genç
: • · ı .. utun hlzile birisinin. ve meç .. 

lan •a gıtt i m . Yemeği ırgatlarla bera .. 
ber yed im. Sonra onlarla beraber bos.. 
tanla f- ın kök;erini çapaladım. Akşam 
ü stü y lızilın kollarım kavrulmu~ bir 
halde döndiJ?n. 111 1 tarım• in pCın :-.e tillerıe örtülü 

nuo.hl~eul. )eo;U duva.ıına kadax ,o "' . J" (Devanu var) 

Üc;üncü ve daha az mühim olmıyan 
bır nokta da ~udur: Dogrudan doğru. 
ya İngiltere a<lalc1ırına taarruz halinde 
b ile bu ınem l cketin Ame rika ile olan 
irtibatı kolayca kP-.ilı ıiş olmıy:ıcak, 

iıuv.ıl·aı.oı:iuguu diger klıiımlarile A .. 

İki scnedenberi askerlikte ve dip1o
mathkta teşebbli.s kuvvet \.'e imk.ın

alrının kfıh bir tarafa, kiib öbU.r tara
fa ge~ı.ı~ı gtirlild.._ 

iaglllz abluka•• 
baıkııı .. f.5~ 

Yazan: Ahmet Şükrü 
Her iki tarafın da ırzıe, l 

bir hakikattir ki ~~e 
harbini açarken, e n zıY~;Ue~ 
kuvvetine güvenmiş. İllli~ 
donanın:ısı tarafından 1tııfll 
olan ablokarun basJcıSın3• P• 

Acaba ili tarabn da bU 
d ki ·· · tle · derece ve a umı n oo • nı~ 
tahakkuk etmiştir? Alln3 

· 

rafından güvenilen sil.8 tııl' tJ 
başardığı meydandıdır: N!fı 
tehassıslar tarı4ından tesl•· · 
len bir halci)<ıı ltir ki h_8v~sl. 
kara k uHetile ışbırligı tr· ~ 
kal'i netice temin edebi 1, 

manlar Polonyadaki, . !'lo~;rı 
ve nihayet Fr&nsadald ıa sd• 
buna borçludurlar. İ lk 1~ 
karşısındaki düşmanın ıJI~ 
hava kuvvetlerini ;ınh• . 
havalara hakim olduktan si• 
tayyarekrin tanklarla f 
işbirliği, Almanyaya Avruıt''" 
ası üıerınde hakimiyet te 
~tir. 

Ve ger.e hava kuvve"' 
kuvvet.ile isbil'liği h~infd 
zaferler temiı. edebılir. fil 

ITranto'da İtalyan do~r 
b u tabiye ile ağır darbı?1cıı, 
diler. Matapan burnu rııU -el 
sini kazandılar. Ven ,ııaY f 
mark zırhlısır.ı ba ~ ırdılaf · 
hava kuvveti yalnız 1>3Ş' 
tedhiş v .. sıtas ! olmaktan /o 
bir şeye yaraıııamakt.adır:,, 

etıı-L 
lar, yalnız hava kuvv, ~ 
liz adalorını işgal etınege 
büs etlikleri zaman bU 

8 
anlaşıldı. O zaman Al~ 
anladığı hakikati şimtl 1 r 
!izler Almanya üzerine Y~3~ 
tayyare saldırışlarile an sn 
dırlar. Deme'< ki AlınllııY,1 
vendiği hava si lahının ıı c-ı• 
şarıp neleri başaramtY8 

rülmüştui. . . , 
İngılterenin güvend.ı~' ;.! 

nasıl bir netke veriyor · ;n 
Jar hava kuvvetinin teJll 
bileceği n-eticcde ne de 1 
nılmışlarsa, İnglizler ~e 
nın temın edeceği netı ,.ııı 
rece yanılırn.şlardlır. 
Almany~yı büyük bask1;.! 
aldığına şüphe yoktur. ~I 
yada iaşe vaziyeli norı~b;J ı 
dir. Her şey vesikaya 1ğ,ııı• 
mek udır. Et bol de ıor 
ker ve b' !hassa yağlar ı 

ısr 
lunuyor. Fakat Alınan n 1 
ğildirler. İaşe bakımıııd~!l 
tereni~ daha iyi va~Yel e 
dığını Ingilizler de itır• 
tedirler. • ıı-

Almanlar, ablokanııı ef 
iaşe bak mından ziy~derıer 
sahasınrla hisselmektedı 
madde «:aynaklarınd•0 •• ! . k e:;r 
kalan Almanya. birço ·;t• 
delerin ;un'i olarak 

1 

eheınmi\·et vermiştir· 0~ 
Bütü~ bunlar doi\~ı<' 

beraber abloka, tnı:ı ı'n 
mit etliği gibi, başlı b•b;r 
manya,yı yıkabilecek 1,n 
değildir. İngilizler. t8~0e 
mit edilen nelicenın e jl 
memesi birkaç sebeptell 
meklediı : r !4 

ı - Evvela Alman!• deP 
binden aldıkları a~ı ıer • 
istifade etmeği b ilın ıŞ 
için hazırlanırken, b~ııi> 
yalnız askeri saha~·a d' 
ti rmyip i ktısadi sah•Yıı, 
etmişlerdı r. Alınan18109 
evvel bıiyük stoklar ıı• 
Bu stokları tasarrufls . 1<" 
tadırlar. Ve tevzi işle~ " 

(Devamı 3 urıc 

Kayseriden yazılıYr~~ ~· 
cBtı rada bazı işi~ ~1" 

nin ı .... mi var kend1 .~.,d~..)'. 
MeseI :ı otuz Uç gJ JY. 
çöpçü uğramamıştır!··1eri 
l"Şyas ı, gıda mt?cidf' ş('JJ_~ 
dükkanlarda mali•• ,.e ~ 
olun .r.akla, tuhafıye 1,:e~ dl 
ra eşya sı da plrlnc:. nı»}' t.1 

kapları yanında dur toS 
za etler de açıkta, 
saUlmaktadır.> f( _,, 
50,~ TE:LGRAF .-, V pi 

birincl s ınıf ve ıcflf '.~ ı: 
ınorkcz inrte aeıed) ııııı" e' 
kaydis ine insanın ad" ' 1 
geliyor' .. Acaba or ı1'ı 1' 
cilik• ındece l<ifrı:dS. e~ 
rtır. A!Akadarlorıo Jb,.ır · 
nazarı dikkatini ce 
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İngiliz motörlü kuvvet
lerinin İran hududuna 
tahşit edildiğine dair çı
kan bir haber Londrada 
tei..zip edilmektedir. Bu
nunla beraber Suriye ve 

~ .. - .... ,..---.-----..- .. Alman - Rus 

..-.~."' ....... ~.~. - __ ... - ... -...... .... 

~tsu yazının meUnleri Anadolu. İ t,JL. Aiaı»ı bültenlerınden alınrnııtır) Iraktaki ngiliz kuvvet-
QI& d A' )eri taJ.vive edilmi,lir. 
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İtand 
laıı· aiti Alman tebaasının faz. 
İta gına a t İngılız taleplerine 
~ın verdiği cevap el'an Lon-

' a leikık cdılmektedir. 
b,;llaı!er Nahrıh:~n· ismindeki 
ıııute. gazetesinin Londrad~ki 
!iliı ab,. , lraktan gönderilen ln. 
lilı· kı"alannın •ve motörlü bir
~~~1;1ihı İran hududunda top • 
1te/~1n.ı dair dolaşan şayiaların 
ll Yut etmediğini bildirmiştir. 

ııı~.nla beraber Evening Niuz 
ilan k 1: lrak ve Suriyede bulu
~. b 11

• aların takviye edildiğini 
ha~ıtunı,rın her ihtimale karşı 
Orı,d bolundıığuna inanmak için 
Olau." oırçok sebepler mevcut 

ı:ıı~u yazmıştır. 
in y J\. l'ViL BAŞ YA VER 

ba_1~gı '>. Kralı, Hindistan ordusu 
h\y unıal'>danı General Vayvil'i 
t,li averJiğine tayin etmiştir. Bu 
bir ~e?•neralin vazifesinde hiç 

Jf\.&:liklik yapmıyacaktır. 
·-uNyA YARDIMA MANİ 

ı\ııı . OLACAK MI? 
~ı. ~'1<anın Vladivostok tari • 
t, ~ldu~etler Birliğine yapmak. 
~'Lth gu maddi yardım Tokyo 
~Ilı Uat.nın bütün dikkatini ceL 
ıı,~.~ledir. Rusyatlan bu yolla 
~lı ~ tnühimmat hususunda ka-

Ca 
1 

tarlarda bulunulmaktadır. 
~~h·zeteler, Amerikanın Bahri -
l!ıııı,~ YoHıe Ruslara yaptığı yar
ı11~,d gızJı maksadı uzaktaki Kı. 
d,~nuyıı kuvvetlendirmek ol • 

)) • u ıleri sürmektedir. 
• d ·ger ;ı~ • ıunı taraftan Japon sozcusu 
, de J. arı söylemiştir: ·Bu harp-

ı· •""-''\ı;/"''11Ya da sesini yükselle -

u• ~eııı~ 1Runu hiçbir millet bil -
~l.\ı · >k edemez., 

~ ~ı\' J\. SULH TEŞEBBÜ • 
n' lıy ~DE BULUNMADI 
er ı.~. ~·de çıkan • Gazet dö Lo. 
'~ ~n1 'J lrııanyanın suMı imkanla-

1~,Ie,~klamak üzere, bazı teşeb -
1 .ı.ırıı e bulunduğunu yazmıştır. 
ıtı' ~•b~l'i an Hariciye Nezareti bu 
' ~ı~ v J\.vrupa havasını zehirle • 
el. '-- vakıası olarak telakki et _ 
,b· -......____:. 

'' l ~~ eningrad 
ı ~lı~la cı i:lci Sahifeden Devam} 

!ıı' b-~a ~>na bakılırsa, oon damla 
ı ' ~!Un 

1 
dar şehrin müdafaası için 

d'1 ~ !So~alcedbirler alınmıştır. 
ıit· tetilnı ".11.>h_arebeleri usulünün 
ıf · ~rıı"ıt· es, ıçın hususi kurslar a.. 
ıc > liııe •t. Iler müessese bir kale 
ıııı <ıı~an 80kulmuştur. Halk askerle 

, ~ lli2 ba harp edecektir. 
:ı~ ,'Ph~.u. haberi not ediyoruz. 

~tııu~~z ki ~u giıbi haberler ö -
ıf e., tap ~kı hadiseler üzerinde te 
,~. ! · .ev;~aktan hali kalmıyacaktır. 
,f · İ 4,a lahrıbatını takdirle kar
·~< n._.eh >' ~ıy udutsuz bir hayran • 
1; ~.:ıı L-0ndranın bu ıı.okta. 
ııl ~~'Ilı 1tıbara alması lazımduc. 

" ese " 

mektedir. 
Berlin mahfillerine göre. bu 

gibi hab~rler tefsir edilmeğe değ. 

mez. Berlindeki bir muhabir lara.. 
fından gazet...sine verilmiş olsa 
bile bu, Berlinin havasını d<ğil, 
.,ısa olsa münhasıran muhabirin 
mahiyetini gösterir. 

BALKANL!\RDA 12,000 NAZİ 
VE FAŞİST ÖLDÜRÜLMÜŞ 
Sovyet radyosunun bildirdiğine 

göre, Bcsna . Hersekte, Hırva • 
tistand:t Makedonyada. Karadağ. 
da, Sırbi~tanda ve Yugoslavyada 
harekatta bulunan çetelerin re • 
isleri Alınanlara ve İtalyanlara 
karşı gir.ş\iklıeri mücadelede şim. 
diye kadar elde ectilen netice hak. 
kında gbrüşmek üzere Bosnada 
bir dağda toplanmışlardır. Çete. 
ler son ııltı hafta zarfında 12,000 
Nazi ve Faşist öldürmüşler, 200 
köprü atmışlar, mayi mahrukat 
ve cephdrre dolu 400 depo a'.eş -
!emişler ve birçok trenleri yol -
dan çıkarmışlaırdır. 

BULGARLARIN BİR 
TEKZİBİ DAHA 

Bulga,· ajansı Sofyadan şunları 
bildirmiştir: 

·Bulgar ajansı cenubi Bulga • 
ristanda Alm,,n kıt'alarının ha • 
rekette bulunduğuna dair Röy. 
ter ajan•ının verdiği haberi en 
kat'i bir tarzda tekzibe mezun • 
dur .. 
İSKE:m>ERİYEYE ALMAN 

HAVA AKINI 
Bir Alman tebliği 21 - 22 ağus. 

tos gece>: İsk< nderiyedeki İngiliz 
deniz üoıerine yapılan bir hava 
taarruzurda liman tesisatına ve 
iaşe müesseselerine isabetli bom.. · 
balar atmışlar "" büyük yangın
lar çıkacınışlardır. 

İngiliz tanareleri de dün hü. 
cumlannı bilhassa Almanyada 
Manhaym enr.üstri şehri üzerine 
teksif etmişlf'rdir. Havr, Ostand, 
Dönkerk doklan tekrar bomba -
lanmıştır. 

Odesa'da 
(1 inci Sahifeden Devam) 

ri zikretmekte olması, AlmatJa. 
nn birkaç gündenberi ıbüyük te

rakkiler elde edemediklerini gös. 
termektedlr. Gerçi Voroşilofun 
beyannamesi daha ciddi mahiye -

te bir delli teşkil etmektedir. 
Cephenin merkez bölgesinde, 

Smolensk'de Rusların mukabil 

bir taarrıız teşebbüsünü ele al • 
dıkları zannedilmektedir. Gene • 

ral Makheferlan Rusların bir gün 
içinde 8 köyü geri ald.ıklarını söy
lemiştir. 

Cenupta Odesa hfilA mukave • 
met etınektedir. 

EN SON 

DAKiKA 

Alman ordusu 
Leningrada 
yaklaşıyor 
Moskova 24 (A.A.) - cLenin. 

grad müthiş bir tehlikeye maruz 
bulunmaktadı'. Kat'i an hulül 
etmiş:jr. Dü~man şehre yaklaş. -
maktadır. Mukaddes vazifemız 
Leningradın eıraıını müdafaa i -
çin kend;mizi feda etmektir.• 
. Bu sözler Sovyetlerin şimali 
garbi ordusuna hitaben Mareşal 
Voroşilofun nesrettiği emirna -
metle !J'Ünderiçtir. 

Bu emirname şu suretle hitam 
bulmaktadır: 

cLenıugrad büyük teşrinievvel 
inkilabı,.,ın beldesidir ve ebedıy. 
yen öyi.o kalô.caktır.• 

Odesaaan mtlteciler 
Bulgarlstana geliyor 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Odesa mül
tecilerinden bir çok kişi bir Bulgar ıı .. 
ınanına gelmişler ve Sovyet siyasi ko
ntlse.rleri bülün .deniz nakil vasıtala
rını müsadere elmiş olduklarından 

dolayı şehri son dakikada terketm.ek 
mecburiyetinde kaldıklarını beyan et
mişlerdir. 

Bu haber dün ak~m Budapeşteye 
yarı resmi bir membadan gelmiştir, 
Mülteciler liU beyanat.ta bulunmuş

lardır: 
Alman tayyarelerinin mütevali ta-

arruzları şehrin hayalını tama -
miyle ı felce uğratmıştır. Odesada 
pasif korunma hemen hemen yok gi
~idir. Limanda demirli bulunan va
purlar kısmen vaktinde kaçmağa mu
valfak olmuşlardır. 

Yarın Moskovada 
miting var 

Mıoskova 24 (A.A.) - Yar n 
Moskovada bütün musevi m!llet
ler bir miting akdedeceklerdir. 
Bu mit:ng geçenlerde akdedilmiş 
olan bütün Slav milletleri mitin
gine mümasil olacaktır. Mitinğde 
söylenecek nutuklar ve aLnacak 
mukarrerat radyo ile neşredile • 
cektir. 

Tahran Büyük 
Elçimizin vefatı 
ıranda derin b:r 
teeııar uyandırdı 
Tahran, 24 (A.A.) - İran Şehin

şahı nezdindcki Türkiye EJçisi Bay 
Suad Davaz bir kaç günlük bir has
tahğt müteakip kalb sektesinden ve
fat. elmişir. 

Merhumun ölümü İran mehati -
linde derin bir teessür tevlit eylemiş
tir. 

Amerika dan ı. lngilJ gore. Bolşeviklerin da : 
,ıf f ~61~; Zlerın davasıdır. M ••t k "t E t (1 inci Sayfamı.o Deyoml 
er. ~~e b;~h.er Beoba.ııter yazısını u e aı ve y am rasında sıkı bir temas hasıl ola -
nl ·-., ırıyor· (1 inci Sablfeden Devam} eaktır. Bu suretle Amerikan tay. 

lııı'u;~ller ·bu gibi vasıtalara pazartesı günü tevziata başlana. yareleri Ortaşarka harp malzeme-
'~ d, "1t,~k.la kendilerini bekle • cktır. O gün saat 12 ye kadar si de taşıyacaklardır. 
~ !ia.s,1 1~.değiştiremiyecekler • askeri ır.aıaıı .. re tevziat yapıta - lngiliz askeri hey' eti 
lı~ r in ı cephe boyunca bu caktır. Yenidt>n temlik yaptıra • {l inci Sahifeden Devamı 

,911 Q,~ dası 2 sfan hayatına mal olan caklarla kuprnlarını vize ettir • · b' 
Ç1 b edak" tarafta ııazzme karşı denn ır l ~ h.UYİikl" ... arlıkları, orduları • mek suretile muamele yapacak • nefret beslendiğini bildirmiştir. 

~ l;,:"'Ziııı leugu nisbetinde büyük !arın müracaatleri 5 eylül cuma in 
'İ ~ "'llıış : Uğramasına mini o. giliz Ge'1erali bir Rus fırka. 
r. qu lıva e en mühim kaynakla- günündEn itibaren kabul oluna - sının yaptığı hücumu da görmüş-
i ~,1:u.tUkıe~. ve İngilterenin dör caktu. Herkes fotograflı nüfus tür. Bu fırka 8 mil ilerlemiş, bir 

'ıni , Ugunde arazi kaybet • cüzdanını da beraber getirecek • çok maızeme ve sahra topu ele 
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l,. Cinayet Davası 
lı~ 
~."'•ı · 

Yaz;n: ETEM İZZET BENiCE 
' •ıııı 1••tıı . ~;~4 ~l;ı . ış göremem. Bıı çeşit 
~il• v• b 1§ ancak mahremiyet 

\· •h;ı;, 11~1lsiyet anlarında hal-
·• ··diy· 'il;. '• s~. e ınanducdı. 

< ·•ııı 
e hız \•ererek devam 

t •qııQ •d 
\~Ilı '>ıııd 1 aın dünyanın en baya· 
~.., •lı. iç- r. Bunu taı.a vv1"' ede. 

~-~ ı~ıı. 0tııı çok yalruıdaa ta
\'~ı•t;1~dır, Evin içinde bile 

1 !ı.. •h•t lllıınduğunu söyler. 
~ -~~. etıneın lis' . 
11 , • •v· . e mıı.. 
'> '• · 111 lr~d . 
\ ~~. ıı.,>ıı h' ..... e ılk k1"'banı o-
' 'hı ıld' .. .,, lı. ıgını Ayşedir. Bu 

ı. '•'- ••ııı 
~·it' •ıı. adını huzurunuzda 
1 lij ıliilı.~11 ınahremiı etini ale
~~aş111 •k istemezdim. Fakat 

ı,. 1~. il lı.~~aı:na rağmen toy. 
1hıı 1 . ıılınıyan annemin 

11 Ve b'I 1··· ı mcmez ıgı 

hesabına bu ifşayı yapmıya mec
burum. Zavallı kadın bir aşka bağ
lanmak yüzünden hayatında hiç 
birşey bilmeden, tanunadau, gör. 
medcn öldü. Aşk insan ruhlarının 
tazelenmesine, tasfiye görmesine 
yarar.. derler. Annem bunu da 
yapmış değildir. O doğrudan doğ
ruya Ferdiye, onun behimiyatına 
bağlanmıştır. Gözleri saııl<i onun 
erkekliğinden lmv~et alan bir 
sihirle örtülmüş gibiydi ve evin 
içinde renk vermeden, hiçbir şey 
duyurmadan ona belki de ilk re
kabet ve hiyaneti yapan yine ken. 
di beslemesi ve yetiştirmesi Ayşe 
idi. 
Ayşe aslında Bayındrrlıdır. Bil· 

yük harp içinde annemin yanma 
evlatlık olarak verilmiştir. Mah. 

kemenize geldi. Güzel, fettan, bir 
erkeği yalnız tatmin edebilen de
ğil, hatta her i.ıı için baştan çı
karmağa kudretli olan bir kadın
dır. Bnnu böyle söylerken seciye 
ve ruh itibarile Ayşeyi itham et
mek istediğim asla akla gelme
melidir. Onun da zavallılığına en 
başta acıyanlardan brisiyim. Ay. 
şe, bu bedbaht kız bugün dahi 
Ferdinin hususiyeti içindedir ve 
konakta onun mahremiyetinde o 
vardır. 

Bu sucada avukat Cemil kıpkır
mızı olan ve durduğu yerde bütün 
mesamatını yıkıyacak kadar suya 
boğulan ter damlalannı taşıran 
yüzünü buraştıırarak yerinden 
kalktı: 

- Yüksek hakim bir şahidi din
liyor. Fakat, şahit maatteessüf ilk 
dinleyişte müessir ifade ve hüvi. 
yetini veren bir tarafkirlikte bir 
haysiyet ve hayatı yıkınıya çalışı.. 
yor. Gerek Ayşe, gerek Ferdi hak· 
kında söylenen bütün bu SÖ'Zlerin 
uydurma, yalan, bühtan ve iftira 
olduğunu ifade ve protesto ede.. 
rlın. (Devamı var\ 

harbinde bekle

İngiltere deki inen s(~~a~e~e~!.~~r 
Mu••t'·efı•k herp b<>ğlıd r. Halbuki. Almanlar d~hi 

l. bugun Rusların c&nla başla Çiil'-

•ı e pıştıklannı ve erlerin ölünceye 
gemı erı k_adar siperden çıkmadıklar.nı -~ -

Londra 23 (A.A.) _ Bahrıye tıraf edıyorlar ve Ode~anın m~ -
Nazırı Aleksander dün akşam dafaası sırası~da bu mısallerı us-
radyoda şu beyanatta bulunmuŞ- tüste verıyor ar. 
tur. Her halde. Rus .- Alman har. -

İçerisinde 1200 subay ve 15000 binin eı hu~unetli, en kanlı bır 
deniz eri bulunan 90 müttefik ge- safhası.ne girmiş bulundu!;~ .ve 
misi Britanya bahriyesi ile yan • Alman ,.,rd.u~c.nun bu hana ıçın. 

h t kted. deki ga,·esının Dınyeperı aşmak, yana arp e me ır. . 
M Al k d bey tında Kırım yarımadasına dalmak, Kaf-. e san er ana , ak K d · So 

hür Fransız bahriyesinin ehem • kas yolunu açın • ara _enız v. 
· ıı· ,_. d d b- .. d .. gu... yet donanma merkezl<!rını ımha mıye ı ·IJır erece e uyu u - . 

.. 50 k "· b ıun eyleme>< olduğu anlaşılıvor. Belkı nu ve ye ya ın gemısı u - · 
d • t ih t · t' 59 ı..' de Alın• •lar Kırım yarımadasını ugunu asr e ınış ır. gem - · . 
d N 1. .. ı• bat d ele geçirdikten sonra yenı bır e or\'eç 1 mure e var ır. b .. 
Holandalılara ait 50 gemi içinde taktiğe baş vuracaklar ve cenu ı 
bir de kruvazör mevcuttur. p0 _ Kafkas;-, istikametinde beklen • 
lanyalılar gemilerini Büyük Bri.. medik b'r a l&ma teşebbiısünü de 
tıınyaya get'rmekte çok müşkü _ deneyecl'klerdır: Bu. atlama~a Kı. 
Iat çekmişlerdir. Bununla bera • rumın. şark sab~erınden _Novo _-
ber onlar da şimdi 12 gemiye ma- rosıskı. şı".'a.I sahıllerıne Gmd mı.. 
lik bulu.•uyorlar. sali goz onune alınarak bır tec. 

rübe yapılması ihtimali çok kuv
vetlidir. Böyle bir tecrübe mu -
vaffak <';duğu takdirde Alman • 
!ar hiç umulmadık bir anda ce. 
nubi K~ikasya sahillerinde mü. 
hiın bir köp?übaşı kurabilecek
leri gibı Dinyeperi geçtikten son. 
ra Azal< denQ:inin şimalinden 

Kafkasya hudutlarına dayanmak 
için daha bnlerce kilometre kat -
ından VP binbir türlü tabiat m;l. 
nüni aşmaktan da kurtulabilir ve 
bu esasi, h~kete devam etmekle 
beraber Kafk::syadaki Rus mu -
k.avemetinin gerisinde de bir 
cephe açmıya muvaffak olurlar. 

Ruslar uzun 
bir harbe 

hazırlanıyor 

ilJ! baharda ,ı ddetH 
b·r mulrabll 

ta~rruza geçecekler 
Nevyork, 24 (A.A.) _ Rusların u

zun bir muhn.rebcye hazırlımdık1an 
beyan edihnektedir. Ruslar, ancak se
kiz ay sonra yani önümüzdeki bahar
da teslim edilebilecek siparişler ver
mektedirler. 

İlkbaharda Ruslar şiddetli bir mu-· 
kabil taaaITUza geçmek kanaatini bes
lemektedirler. 

15 inci Rumen 
fırkası ağır 

zayiat verdi 
M.oskova, 24 (A.A.) - Ruslar. 0-

desa civarındaki Rumen kuvvetlerine 
ağır zayiat verdirm~lerdir. 15 inci 
Rumen p:yade fırkası biJhassa ağır 
zayiata uğramrşhr. 

Londra, 24 (A.A.) - Son h;ıberlt>

re göre, Gomel'in ~O mi! ŞimaJi Gar
bisinde şiddetli mu?-.arebeler cereyan 
etmektedir. 

Gl. Antonesku 
Mareşal oldu 
Bükreş, 24 (A.A.) - Romanya Kralı 

Mişel Kumanda ettiği orduların ka
zandıkları zaferlere mük5faten G('ne
ral Antoneskoya Romanya lVIareşalli

ği rütbesini tevcih eylemiştir. 
1\'lareıjal Antonesko ayni zamanda 

h.rfişcl le Brave nişanının birinci rüt
besi de verilmiştir. 

Bu nişan şimdiye kadar yalnız Ro-. 
manya Kralı Ferdioand ve İkinci Ka
ro! tarafından verilmiş olan en yük
sek askeri mretebedir. Marc:;al Anto
nesko Romanyarun Üçüncü MareşaU
d~ ... Bwıdan evvelkiler geçen Büyük 
Harpte terfi eden Mareşal Presan ve 
Averesko idi. 
+ Bükreş, 24 (A.A.) - Dahiliye 

Nazırı mern1ckcte muzir faaJiyeUer-in
den dolayı yilz elli kişiyi mecburi ika
mete t~bi tutan bir emirname neşrey
leıniştir. 

Amerlkadakl Jepon 
ıellrlDln beyanatı 
Vaşington 24 {A.A.) - japon 

sefiri Amiral Nomura dün Ha • 
riciye Nazırı Kordel Hal ile gö.. 
rüştükten sonra gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 
•- jaı:onya ile Amerµ.:a ara

sındaki uçunımun d-0ldurulması 
l;izımdır. Kordel Hal ile Pasifik.. 
teki vaziyeti görüştük. Diplomat. 
ça değil, fakat insani duygularla 
görüştü'< Maamafih hiçbir an • 
Iaşma yapılmış değildir.• 

Libyada 
(1 ine! Sa.hlfedeQ Devam) 

bir muharebe olmuşl1"'. Bir çok 
Alman tayyaresinin tahrip ediL 
miş ı>lması muhtemeldir. Diğer 
bir Alman avcısı Sidibarani ya • 
kiıtinde alevler içinde düşürül • 
müştür. İngilizler 4 tayyare kay• 
betmişlerdir. 

İngiliz bombardıman tayyare • 
leri Trablus ile Bingazi arasında 
motörlü bir nakliye kolunu yaka. 
Iamışlarduc. Birçok arabalar talı. 
rip edilmiştir. 

Lampa • Doza limanında yapı
lan bir keşifde 18 Ağustosda ta
arruza uğrayan bir nakliye ge • 
misinin hala yanmakta olduğu 
görülmüştür. 

Her h~lc!P .'\iman - Sovyet har. 
bi en şiJde.li ve en sürprizli an. 
!arına g;rmi~ olarak devam edi
ym ve aı.kerl'k ilmi, yeni teknik 
bakımından çok enteresan vak'a. 
ların açılısına namzet bulunuyor. 

E:TEM iZZET BENiCE - --~---
Harp Vaziyeti 

(1 inci Sah!fedeıı Devam) 
maksadile ya pılıyorsa yerinde bir 
tedbirdir. Almanların Smolensk -
den Gomel'" doğru kuvvet kay· 
dmnış olmaları da muhtemeldir. 

Almanların Şarki Ukraynaya ya. 

yılmak istedikleri aşikardır. Rus. 

lar Gouıel'deu cenubu şarkiye 
doğru tevcih edilen Alman taar • 
nızunun tehlikesini anlamışlar -

dır. Artık bu tehlikeyi savuştur
mak taarruz kudretlerine bağlı • 

dır. 

Gomcl istikametindeki Alman 
taarruzu hakkında hiç bir malu -

mat yoktur. Bunun SOVll"t mu • 
kavemetile şimdilik d1"'muş ol -
duğunıı kabul edebiliriz. Ruslar 

Kursk ve Harkof istikametlerini 
sıkı tuttukça Aşağı Dinyeper bo. 
yundaki Rus ordusu nehri ve KL 
yef'i müdafaaya devam edebilir. 

Cenupta Alman ordusu Dinye.. 
pere yanaşmakla meşguldür. 

Nehrin garbında bazı köpriibaş 
Iarı hala Rusların elindedir; yal. 
ruz Kiye! cenubundaki Şerkassy 

Almanların eline geçmiştir. Al • 
manlar için Dinyeperi cepheden 
zorlayıp ı:eçmek çok müşkül o • 
lacaklır. Fakat bir defa da geçer• 
lerse artık Don nehrine kadar 
böyle büyük bir nehir kesimi 
yoktur. Onun için Dinyeper be>
yu.ndaki Rus ordusunu şimalden 
kavramak suretile geçişi kolay • 

laştırmak istiyorlar. Herhalde ce.. 
nupta büyük muharebelere inli • 
zar etmelidir. 

Hulasa: Merkezde Sovyet mu • 
kabil taarruzu dikkate deier bir 
harekettir. En az olarak bize ş11-
nu gösteriyor; Sovyet maneviya. 
tı sarsılmamıştır. 

Hırvatistan De 
ıtaıyaaıar 

(1 inci Sahl!eden D<!varn) 

ve münnkalAt meselelerinde as. 
kerl kuınan<!anlığma bazı nüf\1%· 
lar bahşedilmesini istllzam 6-
mektcdlı-. 

Hırvat hükürneti, Mastakil 
Hırvatistanm ve müttefiki İtal
yanın mü~terek menfaatlerinln 
müdafaası husus.unda bu tedbir
lere ~tirak etmekle bahtiyar ola
caktır. 

Bu sebeplen aşıığıdakl tedbirler 
alınmıştır: 
Hırvat Nazın Fariçiç bu arazi

nin adlt işlerine bakacaktır. 
Fiyume - Spala to telefm ve 

telgraf hattı askeri kontrol altı
m alınacaktır. 

Bütün Hırvat teşekkülleri İtaı.. 
yan Başkumandanlı.ğlnın emı:hıde 
bulunacaktır. 

3 - S C N T ! L G R A P' - 2.4 AÖUSTOS lNl 

Bandırma iskelesi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

törü, sa:adallar, kotralar arasında 
dola-arn.c megafonla emirler ve
rilıyordu. 

İs as;c·ndar. mendiref:e kadar 
uzanan 'ahilde üstü çadır bez • 
!erile • .;~rdakıarla örtülü gölge -
likler yapılı:tuştı. Bunların hepsi 
hıncahırç dolu.. Kadın, erkek, 
genç. çocuk, ;htiyar mübalağa • 
sız bütün Banci.ınna halkı burada 
idi~ ... 
Yarışa giren kotraların sayısı

nın pek mahdut olmasına rağ'men 
müsabakalar herkes tarafından 

aliı.ka n heyecanla takip edildi. 
Fakat asıl he.vecan ve alaka mu. 
azzam pelon sütunun - kesonnun -
üzerind~ idi. Yarışlar bittiği za
man sa;ıt 0e5 olmuştu. Hiıliı sü. 
tunun denize indirileceğine dair 
işaret YPrilın~miş olınası heye • 
canı büsbütürı arttırmıştı. Bu es
nada iskeleden ayrılıp koyda de
mirlemiş olan cTırhan• da da 
merak az<:mi haddini bulmuştu. 
Yüksek mühendis B. Halit Köp. 
rücünün hususi olarak kiraladığı 
bu vapurla Bandırmaya gelmiş o. 
lan 300 mühendis. müteahhit, mi. 
mar ve ailelerinin ekse~isi gü
vertenin sahil tarafına birikmiş. 
lerdi. Sabahtanberi kah po • 
ker. kah tavla ve dansla va • 
kit geç;• en davetliler sabırsız -
!anıyor. sahllle vapur arasında 

kocaman bir hail gibi duran Ke. 
sun'a ısrarla bakıyorlardı. Yara. 
mza bir çocuk annesinin e:ekle -
rini çekerek mütemadiyen soru. 
yordu: •- Hey anne patlamıya
cak mı 'ala? .. • Masa başında ar
kadaşlarile hararetli bir moda 
bahsine da!m.ş olan kadıncağız 
evvela aldırmadı. Nihayet afacanı 
tuttuğu gibi yerden kaldırarak 
çıkıştı: 

- Sus yumurcak şimdi ben 
sana şaman patlatacağım! ... 

Niha)'1!t bir motör gemiye ya. 

naştı. E:değe giden Nafia Veki • 
linin döndüpünü ve merasimin 
başlıyacağı anlaşıldı! ... 

Saat beşi on geçiyordu. Tek 
bir çıt bıle duyulır.ayan koyda 
gür bir ses işitildi: - Tamam!.. 

Arka arkaya pat!:ı·an üo el si· 
!ah derin sübitu YJrttı. Bu; di • 
namitlere elektrik cereyanını ve. 
recek işçiye bir işaretti. Küçük 
bir şerare görüldü. Sonra büyük 
bir iştial ve etrafı sarsan hir in.. 
filiı.k.. 

Sütundaki tahtalar, ka!;ısla· 

havaya frrlarıarken s!msiyeı biı 
düman sütunu e rafı kaplad!. Dü· 
mandan b'rşey görü'müvor. lah. 
talar havada uçu•uyorlardı. Ni. 
hayet düman dağı'dı. Per ıinkı 
muazzam belen 'ütun den ı di. 
bine ~ökerek yer' n·.:! mu\· af ... ?{i -

yelle o'"ıırrnus ya~ı?. uzun t.:ıhta 

kazıklardan ;skele kalmıştı 
Akşam:n soluk fatüsü Brndır. 

ma yamaçla!":na ağ·r ağır .ncr .. 
ken vapururıuz avdet için rare. 
ket etti. Cazband. neş'e ve kah -
kaha ar••ındo dönüş geliş:en d"
ha eğlenceli o:du. 

Yolculuk devam ederken mu • 
harrir a ·kada~ım Sadettin !~ıkla; 
iskele, rıhtım gib[ inşaatı d;in • 
yada ilk defa olara!· bu şeki'de 
yani denizin üstür.de yapıp d. · 
namit1c ,yerine oturtrra usı:' ·'"'Ü 
bulan ylik:sek mühcrıd:~ B r7 .... ~ 

Köprüciiyü gördük. İşın m:.vaf. 
fakiye!l~ neticelenm-esin~ n:em .. 
nun olan B. Halit Kör-rücü mü. 
tebaki ı:ışaatın lfr buçuk a~·a ka
dar bite~eğini söyledikten sor.ra: 

c- Bu usu1 sayesinde h·err. k8. .. 
milen yerli malzeme kullanııı~·nr 
ve demırden yed;d,. altı tasa"ruf 
ediliyor. Yükı;ek Nafıa Vekale • 
tinin arkadaş!m şerik.im yük~k 

mühend's B. ~dık dirinin ,.e 
mühendislerinu.zin işi tesri hu .. 

1 
susundak.i mesaileri bu mm·af -
fak neticeyi vermiştir.• dedı. 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış l laglllz ablüas!nın 

bas ısı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

müdafaasının esas hattının çok 
§iddeUi ve ekseriya kanlı muha
rebelerden sonra yanl.rnlş aldu,!u
nu bldirmii'lir. 

Tebliğde Alman - Ruınen kıt'aları
nın ı;ehre 15 kilometre yaklaştıklarını 
bildiriyordu. 

Leningrad cepl:ı.esinde de, Alman 
kıt"aları son günlerde cereyan eden 
muharebeler nellcesinde 207 blokhavz 
ve isUhkAm zaptetmişelrdir. Bu istih
kamların büyük bir kısmı 75 ve 105 
tik tareUi toplarla mücehlı.ez bulun
makta idi. 

Dinyeperde hill Sovyetterin elinde 
bulwıan bir kaç köprü başıru.n zaptı 
için şiddeUi muharebeler olmaktaclı.r. 
Ruslar burada ağ.ır tankları yere gö
merek istihkam &ibi kullanmaktadır
lar. Dinyeper üzerinde Çerkassi sehri 
$iddetll sokak muharebelerinden son
ra zaptedilmiştir. İstihkam kuvvetleri
nin yardımı ile Alman1ar, Dinyeper 
üzerindeki bir adaya çıkmışlar ve bu
radaki So\'Yet üssünü ele geçirmil
lcrdi.r. 
SOVYETLERE 
VE !NGİLİZLERE GÖRE 

Bütün cephe boyunca siddetli mu
harebelere devam edilmfşUr. Niosko
va, kaynakları Leningrada yapılan Al
man taarruzunun muvakkaten durdu
rulduğunu bildirmektedir. 

Kingisep'ten Lentngrad'a giden bil
tün yollar ~ebirden uzaklaşan halk 
kafileleriyle doludur. Bil kaJ'ileler, bil
hassa ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar· 
dan mürekkeptir. Pek az eşya götU... 
rebilmektedirler. Leningrad'da fahri .. 
kalarda mesai normal olarak devanı 
etmektedir. Tiyatrolardan birinde .cal. 
gılı komediler oynanınaktadır. Sıne-
malarda geçen büyük harbe ait vatanı 
filmler gösterllmekedir. 

Halk müdııfaa işleriyle meşgul ol
duğundan başka eglence yeri yoktur. 

Cephenin merkez kısmında General 
Komj;yef'in kumandasındaki Rus kuv
vetleri mukabil taarruza gecmişler ve 
48 saatte 9 köyü geri atmışlardır. 
VOROŞİLOF'UN 
GİZLİ EVRAKI 

Berlirulen bildlrildiğine göre, Sov
yet Şimal ordusu Başkumandanı Mar~
şal Voroşilof'a ait evrakı götüren bır 
tayyare alcaktan uçarken, motörüne 
ateş eden Alınan piyadesi tara!ından 
inmiye mecbur edilm.i~tir. Tayyarede 
.Maf:i3,le ait mühim gizli evrak bu
lunm.u:>tur. 

Halkımız 
cı inci Sahifeden Devam) 

Bir kerre Ga!atadakl bire! verme ei
şelerindekl memurların gayri kat! ol. 
duğu, ikinci ve birine! mevki yolcu
larının yerlerine •Yer bula -

(2 inci sahifeden deı:am) 
harbe nazara'l daha büyük inti • 
zam ve ılisiplin ile yapılmakta • 
dır. 

2 - İkindsi Almanların bu 
defa harbederken sarfiyatları ge
çen harbe nazaran daha az ol • 
muştur. Geçen harpte Rusya ve 
garp cephelerinde aylarca süren 
taarruzlHa girişmişler ve her de. 
fasında dağlar kadar malzeme 
sarfetm~erdir. Bu defa Polonya 
harbi ü.; i:ıafb sürmüştür. Norveç 
ve garbı Avrupa mücadeleleri de 
kısa sür::ıü. Uzun bir mücadeleye 
şimdi Rusyada girişmiş oluyor • 
!ar ki, belki l.>unun tazyikini son-
ra hissederler. 1 

3 - Üçüncü bir sebep de az e. 
mek ve malzeme sarfiyatile ge • 
niş memleketlerin ve bu memle -
ketlerle beraber birçok st<ıklann 
Almanların ellerinne geçmesidir. 
Almanya bugün bütün Avrupa -
nın kaynaklarına hakim olduğu 
gibi, A vrupanın endüstrisi de elin 
dedir. Böyle kıt'aya hakim olmak, 
Almanyaya münakale bakım:n • 
dan da büyük avantajlar temin 
etmektedir. 

Dırha başka amiller de sayıla • 
bilir. Fakat başlıca bu üç amilin 
tesiri altında Almanya. İngiliz ab 
lukasının baskısını büyük ölçüde 
hafifletmeğe muvafak olmuştur. 
Almanya. abl0kanın tazyükni his. 
setmektedir. Ve edecektir de. Fa
kat bu tazyikin İngilizler tara • · 
fından ümit edildiği gibi. başlı 
başına Almanyayı yıkmağa kafi 
geleceği çok şüphelidir. 

---
DEVREDİLECEK İHTİRA 

İLANI 
cDevvar satıhlı tayyarelerde 

veya tayyarelere müteallik isla -
hah ha.<kındaki icat için alınmış 
olan 1 Ağustos 1934 tarih ve lll60 
No. ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fiile konmak içtıı 
icara dahi verilübileceği teklif e. 
dilmekte olmakla bu hususa faz.. 
la ınal\ı.mat edinmek istevenlerin 
Galatada Anılan Han 5 incı kat 
1.3 nınnaralara müracaat ey'1c • 
aneleıi ilan olunur. 

= ..... ,. ~""'" ~·· ~· .. ~ . . . .... ·ı:: f . . . uın oturduğu yanaya.Jnla ıiklıyet edil- /· .-_-:.A·:-; · '" 'k- -:-:-:ı 
mektedir. V.apurlar Bandırmaya va- 9 •. · ı 
rınca trende yer bulmak için te!A:ıla • . 
herkes kosuşmıya ba::aldığınd.an bu a... . · • O 
ra kadın ve cocukların ezilmek tehli- 1 · • 
kesine maruz kaldıkları da görUlmck- ... 
tedir. Dem.iryolları ve Denizyolları İ
darelerinin bu hale sür'atle bir çare 
bulmaları lAzımdır. Bunun için de bi
ıetıcre ve yerlere numara konulma
sı, numara sayısından fazla bilet sa
b.lmaması mevkilerden bir digerine 
geçilm~esi lüzımdır. Halkın istirahat 
ve sel..imeti namına bu tedbir hemen 
alınınalldır 

24 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Müzik 
19.00 Fa:;ıl Heyet.i 
19.30 Haberler 
19.45 Müz:k (Pi.) 
20.00 Konuşma 
20.15 Şarkılar 

21.10 St.rkwrl 
21.40 At ya.·ı 1 ~rı 
21.50 Müzik (Pi.) 
22..30 il l:cr 
22.45 3 r 
23.00 h .. :tpanış. 



4 - SON TltLCaAP - 2 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 93 
Yaıan: Francis Machard Çeviren: lskender F. SERTELLi 

Pencereden baktım, sokağa çıktı, yine 
kolunda büyük bir paket vardı 

Boyle olmakla beraber, İspanyol 
madamının böyle ~üphell bir hizmet
çiyi dairesinde uzun za.mandanberl n1-
cın tuttuiuna ıasıyorum. Bu hizmetçi 
kadın acaba kimin hesabına çall.6tŞ"Or7 
Jspanyol madamının mı, yoksa kapıcı 
janın hesabına mı? 

Bunu ancak yarın anlı;rabUeceiiJn. 

• 
t:RTESİ SABAH .• TAKMA BACAGIN 

PEŞİNDEYİM 

Şimdi ne yapmalı? 
Kilb.eye a:irmekten başka çare yok-

tu. 
Yürtıdilm .. 
Kiliseye ciriyorum. 

Xulaıuna bir fı;;ıltı aksetti. Yanı -
ba~ımda bir adam arkadaşı.na ::;unJ.irı 
söylüyor; 

- Buıün kil4eye gi.rmke tehlikeli 
amma .. Allah korusun. · 

- Ne var"' Allah ev ınde tehlike olur 
mu? 

O &eceyi hemen hemen uykusuz ıe
~ırdım. ÜJtt W.atta.ki pansiyonerden ştiP- 1 

hem ırttik:ce artıyordu. Sabahleyin er- f 
kenden kalk.hm.. Giyind im. Makya- j 
junı yaptım. Hasmımın benden sı.ip -
helenmesl.ne ihtimal vermiyordum. 
ÇUnku sakallı bir Lehli kıyatetinde 

- B ir anar~ ıs t Pari.ste bütı.in mühim 
binaları bombalıyacakmış. Burası da 
P~risin tn büyük kllh:ıelerinden biri. 

- Haydi canım gevezcliğı bırak. 

Ht'.'; kesi tel;i;ia dU~ünne. 

- Ben de kimseye bir ~ey söyleme
di.ın ya. Yalnız seni ikaz ediyorum. 

- Bwıu önceden söylemeliydin. Ba~ 
ka k.il!!ieye ciderdik. Şiındi çıkmanın 
imkanı y ok. 

o kadar muvaffak olmuştum ki.. 
Kahvaltı sırasında üst merdiYendcn 

bir ayak sesi duydum. Kulak verdim: 
~le o .. iniyor. 

ve pencereden baltlım .. Sokağa çık
tı. Yine kolunda bir büyük paket .. Ay
nı adam.. Karşımızdaki soka!;a sapı -
~or. 

Derhal odamdan çıktım.. Sokağa br
ladım. 

Bu şüpheli adam, bana öyle &eliyo.r 
ki, Alman casusunun ta kendisidir. 
Eğer yarulmıyo.uam, Alınan casusu. 

ıımdi önümde &:id.1yor. 
o yürüdü .. 
Ben yürüdn.. 
O ne? Byülı: bir kiliaenin bpUJnda 

dw-du. 
GaJ,ba o ııWı yortu vardı .. Kiliseye 

sabah ~mine &elenler çoğalıyordu. 
Bu sırada k.illi;enin bahçesındek.i ab -
d thaneltte giren mahut dostumuz. 
biraz sonra takma bacakla d.:şarıya çık. 
tı . . Ve kilisenin kapısında şapkasını 

çıkararak dUenme&e başladı. 
Ne güzel bir hile. Ne iyi bir numara. 
Belli Jd, burada birini eözelliyor. 
Acaba ldmi?. 
Gözünde bir mavl götlük. Eski bir 

ceket. Sanki bir harp malülU. 
Yavaşça yanına sokuldum .. Cebim

den bir frank çıkardım, uzanan şapka
ama koydum. 
Kırk yıllık bir dilenci mehareWe 

reveranslanna devam ederek: 
- Meni mösyö_ 
Dedi. Yan tözle yüzüne baktım. Tak. 

ma bacatını nasıl da. kendine uydur
muş.. Kurnaz, kabilıyeUi bir adam .. 
Buna hiç şüphe edilemeı.. 

Fakat o, hergiln bu takma bacakla 
buraya mı celiyordu"' 
Düşündüm .. aklım almadı. Kiliseye, 1 

herg\ın yortu ;yok ki, bu kadar kala
balık celmi~ olsun. 

Blr an içinde tereddüt ve şupheler 
içi.nde bocaladım. 

Kili::;enin yan dehliz.inden tekrar 
dönerek, bahçeye çıktım. 

Takma bacaklı dilenciyi arıyorum. 
İçime bir korku girdi: Acaba bu a -

dam kHisye bombamı atacak?! Böyle 
bir şey yaparsa, ikinci bir transatlan
tik hadisesi &:ib, yüzlerce masum tele.l 
olacak. 

Kiliseden çıkar çıkmaz «Takma ba-
caklı dilerıcbyi aramağa başladım.. 

İz.ini bulamadım, 
Meydanda yok. 
Acaba ..nereye saklandı? 
Butim bahçeyi altüst ettim. Bir ili

timal var: Bcllti takma bacaıtını de -
ditirn1ek üzere yine abdesthaneler -
den biruıe Ci.rmlitir. 

Bunu düşunerek, bahçede dolapycı-
rum. ,,. 
KİLİSEDE PATLAYAN BOMBA 

Bahçede dolasırken, o gün saat üçde 
İspanyol madammın h.i.zrnetçislne ii
dt'<-·eğimi ve aparlımana varınca ne -
lerle kar~ı.lasacağımı da d~ünü,yodum. 
Kafamın içinde binbir ihtimal.. bin 

bir düştince yer etmi~tl. 
:ıousede lıyin başlamı~u. 
Kilise avlusunda toplanan dilenci

ler ~yinln biran evvel bitmesini bek
liyordu. Zira, herkes ayin dönüşünde 
sadaka vermek itiyaduıda idi, Benim 
kıyafetim pek. düzgün olmadılı içinJ 
beni de bir dilenci sanıyorlardı. Fa -
kat. ben dilenciler gibi el açmamış -
tını . Bu rolü ctakma bacak> çok iyi 
oynuyordu. Ben avluda sakalh bir u
şak hissini veriyordum. Hatt.A dilen -
cilerden blrf, bir aralık: 

- All~h hUJ.urunda da e1tndililt1 

uşaklık var mı? Sen de ıiniene k.ill 
...ye .• diye ııöylenmişU. 

(Devamı var) , ~ 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

İstanbul Kızılay Satış Deposunda çalışmak üzere imtihanla 75 
lira ücretle 3 Stajiyer memm alınacaktır. 

ŞERAİT: 

l - Ticaret ve diler u~e mezunu veyahut en az Uç sene bankada ça.. 
lişmı~ ohnak. 

2 - 35 ;raıını tecavilz etmemla olmak. 
3 - Ahvali ııhlı.iyesl müsait ol mat. 
4 - Nil!us tezkeresi, sıhhat raporu, mektep diploma veya tasdikna

mesi, hüsnühal vardkası ve var::ta Bomervislerinin asıl veya ıureUerl. 
ı - Kendisini tanı;yanlardan üç kl§inin isim vı adresler!. 

İMTİHAN MEVZUU: 

1 - Ticari muhasebe~ 
2 _ Ticari hesapJ 

3 - TOrklye ilr.tısadl coi,raly..., 
4 - Nazari ilr.tısat, 

5 - Mubaherat ve Kaliıratı. 

imtihan İstanbul Sirkeci Ku:ıla7 Hanında K.ızıla;y Satış Deposu Direlt
tôrlüğiinde 5/9/941 tar1iı.!ne müsadif Cuma ıünü ıaat 10 da icra edUeceiln
cren taliplerin vesaikle birlikte mezlı:ilr ~e kadar müracaatlan. 

1 ON u N 1 Ya~ammt Aşk ve Macera Hatıraları 

J Hayatını Anlahyorum ! .. 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 64 

Şaşırır gibi oldu. Sonra •- Me. ı 
rak mı ediyorsun? dedi. Ve ya -
zııma yaklaştı. Dışarıdan işitilme
.sini istemiyormuş ııibi yavq ili. 
ve etti: 

- Zengin iken düşııüş sakın 
bh kadıncağızın apartımanı.. Es.. 
kiden kucasil.e Batumda büyük 
lbir otel Jşletiyorlarnuş, Umumj 
Harbin üstüne oradaki ihtilal 
bunlan da perişan etmiş kalkıp 
İstanbula gelmişler .. Geçen yıla 
kadar K~dıköyde bir lokanta tu
tuyorlardı. Kocasını oradan ta • 
nırım. Axa sıra arka~larla gL 
derdik. Ada:mcıot.ız kışın öldü. 
Kadın da idare edememiş kapat. 
tı. Bu apartımanı tutm~ .. Dört 
odw var. Bir::nde kend.i otunı • 

~r. Dlğ~rlerinden de istifade e. 
diyor!.. 

- Nasıl istifade? ... 

Toyluğumun bu dereresine hay
ret ettiği attı[(ı küçük bir kahka. 
hadan belli idi. Maamafih şüp -
helend.irmemek için derhal izah 
etti: 

- Tanıdrkları çoktur. Hepsi 
z.engln, ·~bar !nsanlar .. icalıettiği 
zaman otele gidip rahatsız olmak
tansa bliraya gelirler, dlnlenir • 
ler. Kü~ük bir oyun salonu da 
var. Bazı geceler büyük poker, 
bakara :>arlileri yapılır!.. 

Yüzüme bakıyordu. Birdenbin! 
hala ay1kta durduğumuzu yeni 
farketmiş gibi taaccüple: 

•- A.. Sen de amma tuhafsın 

S'CMEB B.llfll 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

• 
Hazır Elbise lmaliyesi Mü na kasası 
Şartnamesi müeısesemizce hazırlanan as.cart 2:0,000 azamı 30,000 muhteill cins hazır eibıse ve palto imali,Jeleri 

münakasaya koDulmuştur. 
Şartnamesine göre alfiadarların teklitlerini kapah zarfla 1 Eylül 941 Pazartesi günü saat 14 e kadar Müesse

se Merkezinde Müdiriyete tevdi etm eıerı ilan olunur. 

Orta Mektep Mezunlarına 
Hayvan Sağhk Memurları ve Nalbant 

Mektebi Müdürlüğünden 
Tahsil müddeti lk . ders yılından ibaret mektebimizın hayvan sağlık me

murları kısmına orta mektep mezunlarının kayıt ınuameleslne başlanmıştır. 
Ta!sil<J.Uı kabul şartları vilayetlerde v• .eriner müdürlüklerinde kazalarda ve-
terinerliklerde ve İstanbulda Selim.iyede mektepten öğrenilir. •592b 

. SATIŞ iL.ANi 
Üsküdar İcra Memurluğundan : 

Nadirin Hava Kunımu Plyanko Müdürülğünden borç aldığı paraya mukabil 
ipotek göstermiş olduğu. 

Kadıköy İçercnköyünde Üi>küdar cadd~i ve Karaman Ciltıiği sokağında 
eski 24. 25 yeni 9 kapı No. Ju sağı Mehmet Ali ve İsmail ve Osmanın müşte
rek bağları ve tarlaları sol taralı Lôt:t:i El veresesi tarafından ahare ferağ olu
nan ve olbaptak.i harltaamda 67 dönüm 200 zira olarak ıöstcrilen 26 atik No. 
lu harap fırın ve ahır ve od.alan mü:9temfl tarla arkası yine atik haritasında 
güri.imden arl 2737 zira oldui\ı halde LUtfi Efendiye aidiyeti gösterilen ve 
muahheren veresesi tarafından ahere ferağ olunan tarla cephesi Kayışda&ı cad
desi ile mahdut 6798 metre murabbaı miktannda ve tamamı 262 Ura 50 kuruş 
kıymeti muhammeneli ebniye ve gürUmüniln mi.ilk z.em.ini arazii em1riyedcn 
Tasarruf Kanununun neşrinden mukaddem .. muhtes maa müştemilitt ve 
bahr;e ve köşk ve değh·menin 8 hisse iilbariyle borçluya ait 2 hissesi. 

2 - Erenköy İçerenkÖy Karaman yolu sokağında eski 19 No. lu Şarkan 
mukaddema sahibi senet elyevm Nadir Ağa tarlası Garben Necibe ve Mehmet 
lhlrlaları Şjmalen tarik Cenuben mukaddenıa Saraylı Andelip elyevm zevci 
Lutfl ve Nadir Ağa bağı ve köşkü ile mahdut 122 lira 50 kuruş kıymet! mu
hammeneh 3217 metre murabbaı miktarında ba4 yeri elyevm ahır ve samanlık 
mahalli. 

3 - Ayni mahalle ve sokakta e.k.i 12 kapı No. Ju ŞaTkan mukaddema Ali 
el;yevm Nadir Ata tarlası Gartıen Mehmet tarlası Şimalen tarik Cenuben Mu
kaddema Habibe elyevm Nadir Ata tarlası lle mahdut ve 210 lira kıymeti mu
hammeneli ·\'e 5!il4 metre murabbaı ıWi:tannda tarlası: 

4 - Erenköy İçererıköYttnde Kanınan yolu caddesinde eski 21 kapı No. 
lu Şarkan mukaddema İsmail elyevm Nadir tarlası Garben mukaddema sahf .. 
bi senet elyevm Nadir bağı ve Osman veresesi Halide tar1a~ Şlmalen tarik 
Cenuben mukaddema Saraylı hanım elyevm zevci Lôtli Ef. ve Ndir Ağa bağı 
ile mahdut ve 122 lira 50 kuruş kıymeti muhammenell 2757 metre murabbaı 
miktarında tarJası. 

5 - Ayni mahalle ve sokakta 22 kapı No. lu Şarkan Mehmet tarlası Gar
ben mukaddema Ali elyevm Nadir tarlası Cenubcn mukaddema Saraylı hanım 
elyevm zevci Llıtfi Bey ve Nadir tarlası ..Şimalen tarik ile mahdut 210 lira kıy
meti muhammcneli 5514 metre murabbaındakj tarlası. 

6 - Ayni mahalle ve sokakta 23 kapı No. lı Şarkan ve Cenuben mukadde
ma Sara1lı hanım elyevm zevci Lütfi ve Nadir Ağa tarlaları Garben İsmail 
tarlaları Sirnalen tarik ile mahdut 210 lira kıymeti muhammenell 5514 metre 
murabbaı miktanndaki tarlaların 2280 No. 1u kanuna tevfikan açık arttırma 
Jle satılmasına karar verHmiştir. 

EVSAFI: 
).fezkt1r gayri menkuller mahallen biribirlerine muttasıl 6 parçadan iba

ret olup tapu kaydında yazılı köşk değirmen ve müştemilatının hiç biri mev
cut olmadığı ve halt=n 6 parça aayri menkul tarla halinde ve kısmen ekilmiş bir 
haldedir. 1 

1 - İıbu ıayri menkulUn artb.rma 6arlnamesi 3/9/ 941 tarHWıden itibaren 
440/895 No. ile Üsküdar İcra Dairesininmuayyen numarasında berkesin görebil
mesi için açıktır. İl8nda yazılı oJanlardan fazla malümat almaJr. istiyen!er, jşbu 
şartnameye ve 440/895 dosya numarasiyle memuriyetimlze müracatAt etmelidir. 

2 - Arttımaya i;;tirak için yükanda :razıh kıymetin yüzde 7.5 ğu n!sbetinde 
pey ve1a milli bir bankanın teminat mektubu tevd.i edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sa.bibi alacaklılarla dlğe r al:lkadarlarm ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki haltlarını hususiyle faiz ve masra.ta dair olan 
iddialarını i~bu nan tarihinden itibaren 15 &:ün içinde evrakı müsbitelerile blr
lilcte memuriyetımize bildirmeleri icap eder. Ak~i halde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bffielinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterllen aünut= arttırmaya ~tirak,.. edenler arttırma j&rtnamesini oku
mıış ve lüzumlu malümatı almış ve bunları tamamen kabul etn1i1 ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Ga;rrimenkul 19/9/90 tarihinde Cuma (ünü saat H \en 16 7a 
kadar Üsküdar İcra Meınurluğunda üç defa bağ'rıldık.tan sonra en çok arttıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz 
veya satış istiyenin alacagına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bun1arın bu gavrimf'1'1kul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmaz.sa en çok drttıranın taahhüdü baki kalınaJc üzere arttırma 10 gün th::.J:la 
temdit edilerek 29/ 9/ 941 tarihinde Pazartesi günti saat 14 ten 16 ya kadar· 
Üsküdar İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satıs i.stiyenin alaı.,:.ı
ğına niçhanı olan diger alacaklıların bu gayri menkul He temin edilmiş alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıym'ftin % 75 lnl tutmak 
şartiyle en çok arttırana ihale edılir. Böyle bir bedel elde edilmcı.se ihale ya
pılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna te\'!ikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya \'erilen müh
let içinde parayı verme-.t.Se ihale karan f~holunara.k kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimı;e arzelmlş olduğu bedelle almağa razı olursa ona1 razı 
olmaz veya bulunn1azsa hemen 1 gün müddetle arturmaya çıkanJıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve aeçen günler için yüzde 5 ten 
hesap olunacak faiz Ye diğer ?.ararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetim!zce alıcıdaıı tahsil olunur. (Madde ı33) 

"/ - Alıcı arttırma bedeli )lariciDdeolarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi 
senelik vakıf tfıviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve deH5liye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bed«:
linden tenzil olwıur. işbu aayri menkul yukarda gösterilen tarihte Üsküdar Ic 
ra Memurluğu odasında ij;j:bu iUuı ve aôsterllen arttırma prtname~i dairesinde 
satılacaiı ilim olunur. (940/895) . 

Müjgan dedi. Hala pardesü ile 
duruyor•un. Baksana terlemişsin 
de. Şunu çıkdr da rahat et!..• 

Ve bana cevap verdirmeden in.. 
ce. beyaz paraesümün yakasından 
tuttu. Gayrühtiyarl sokularak çı

karmasına yardım ettim. 

seni nasıl beğendl. Takıldı! .. 
- Sahi niçin öyle söyledi?. 
- Güzelleri ıyi anlar, takdir e. 

der de ondan!.. 
Kapının önünde bir fısıltı ol -

du. Onu çağırıyorlardı. Kalkar -
ken sordu: 

- Ne içeceğinizi söylemedin? 
Bira mı, şarap mı, vermut mu? .. 

Boğazın serin rüzgarı ve oto • 
mobil yolculuğu orada içtiğimiz 
biraların başımdaki a leşini da • 

ğıtmıştı. Fakat hafif bir sersemlik 
hala devam ettiğinden, art>k bir 
şey istemiyordum. Reddettim: 

- Müsaade etseniz de ben iç • 
meseın. Eve de gecikiyorum za -
ten ... Ba.bam gelmeden orada bu
lunmam lazım!. .. 

SAN İN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere hayat verir. 
f ANCAK:-, 

Her sabah, öğle ve aJı. 
fam, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu usulü ıaımadan, 
muntazam bir me!odla 
takib edenlerin cli,leri 
miluoblardan, hastalık
lardan muhafaza eclilmif 
olar, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ve 
güzel olarak kalır. 

ile sabah, öğle ve akıam 
her yemekten sonra günde 

3 defa 
Eczahaneletle büyük ıtriyat nra

ğazalıfrında bulunur. 

ILVi&Yll 
Ağız ve boğaz iltihapları RİDA diş 

.ruyu malılOlünün gargarasly fifa 
bulur. Salgın bastahk1arda gargara 
yapılması tavsiye olunur. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

•--

Soldan sağa< 

ı - Haberler, kısaıtılmııı Firt eda
b, 2 - AdaleUi, keder, 3 - Ellene
cek yer, sulh hali, • - Emirler, il~ve, 

~ - Bir cins geylk1 bir nevi şapka, • 
8 - Para konan yer,beyaz 7 - Ara, 
8 - Büyüklük, 9 - Dolu, dere, 10 -
Derinlikler, başk::an. 

Yakandan .Aşaiıya: 

ı - Havadis, büyük bıçak, 2 -
Düşmanlık, il~v~. 3 - Harap, duvar
cının fılctlerindcn, 4 - Kırmızı. ne et, 
ne kaD, 5-Korumak, 6 Mamur k.ılmak, 
keskin fıleUerden, 7 - Alaturka mu
slki tnkınıı, Vücudı.imüzün ıruyu, no
ta, 8 Bayat değil, sual. 9 _ Baı;tan a
;,ağıya, matem, 10 - Bir emir. şefi.at. 
madde. 

Evvelki Günkü Bulmauınwn 
Halledllml, Şekil 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 HAZ ı RAN.15 E 
2AZ -fMETe MOR 
3 RAFADAN.-[..\ 
4AM -A--LAF Z 
sREii - iAMesT 
6 E T 9j K A R A Q Ü _L 
7 T 1MeK1 Z 1 L 

Kırmm koltuğa otururken göz.. 
bebeklerinde kend;mi gördüm. 

Gözlerinv n ta içine nüfuz eden 
bu s.iyah kadifeler şu yabancı o. 
deda bana tek aşina hazinelerdi. 

Bilrneıtı neden nazarlarım onlar
dan da ürküyor. pencereden vu

ran güneşin ışığile köşede esrarlı 
b.ir gölge haline gelen karyolaya 
kaçıyordu. Cıcıklayan, korkutan 
yanımda olm~sından cesaret a • 

lan garip hisler altında idim. EL 
!erimi tuttu: 

- Nasıl burası? .. Beyendin mi?. 
- Eh .. Fena değil dedim. La. 

kin o kadın pek hoşuma gitmedi. 

- Hiç öyle şey olur mu? Da • 
ha akşama yıl var. Korkıruı ben 
seni yine otomobille Beşiktaşa 

bırakırım! ..• 

8 N1KeMeŞOT 
9MEeACIYANA 
toA A.RIZActiN 

- Madam Mari mi? .. Niçin .. 
O kadar nazik, kibardrr ki .• Emin 
ol ki seveceksin. İnsanı kendlne 
çabucacık ısındırır. Görmedin mi 

Yalnız kalınca zengin iken düş 
müş sakin kadıncağızın odasını 
tekrar gözden geçirdim. 

(Devamı var) 

Sahip ve Ba$D1uharrl: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARAHİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Bugünkü At Yarışları 

Bahsi müşterek pek 
lıararetli ·olacak 

(! inci Sahifeden Devam) 
para alacaklardır. Koşulara yine 
saat 16 da baJjlanacaktır. Tah -
minlerimiz şunlardır: 
BİRİNCİ KOŞU: 
Üç yaşında saf kan arap erkek 

ve dişi taylara mahsustur. Tar -
zan, Meliketülhavva, Gülgeç, Ku
ruş, Süleyk isminde beş hayvan 
yazılmıştır. Mesafe: 1200 metre. 
dir. Geçen haftanın galibi Tar -
zana üç kilo daha verilmiş ve 
böylelikle kuvvetli rakibi Meli • 
keden fazla olarak 8 kilo taşıma
sı kaıbul olunmuştur. Mesafenin 
de geçen haftadan daha kısa ol -
ması, bu iki hayvan arasındaki 

mücadeleyi daha çok şiddetlen -
direcektir. Tarzandan 20 kHo ha
fif koşan Kuruşu da ihmal etme
mek lazımdJr. 
İKİNci KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 

kazançları 1000 lirayı doldurmı -
yan yerli yarımkan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. Mesafe: 
1600 metredir. Ce"~r. Neriman ve 
c~mi!e isimlerinde üç hayvan 
girmiştir. Koşu Neriman ile Ce
surun arasındadJr. Geçen defanın 
galibi N erimanın, mesafenin kı -
salığından istifade ederek ibu ko. 
§Uyu da kazanması daha muh :e_ 
meldir. Geçen defa piste çıktığı 
halde yarışa 'başlamıyan Cemi -
lenin ne yapacağı merak edil -
mektedir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 
İki yaşındaki yerli safkan İn -

giliz erkek ve dişi taylara malı • 
sustur. Mesafe: 1100 metredir. 
Cengiz, Yavuz, Saron, Pardon ve 
Bomba isimlerinde beş tay koşa
caktır. Bu ibeş hayvandan birin -
ciy: ve ikinciyi kestirmek hemen 
hemen imkans:zdır. Hepsi aşağı 
yukarı bir kuvvettedir. Yalnız 

meşhur Karanfilin kardeşi olan 
Cengiz ile Saronu biraz daha 
şanslı görmek mümkündür. Ne -
tice itibarile üçlü bahisde bu hay
vanlardan hepsine bağlanmak 18.
zımdır. Yavuzun da tecrübelerde 
güzel koştuğu söylenmektedir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

Komisarj, Dandi, Karaııfil. )11 

ca ve Rua isimlerinde ııe<(;eo ' 
van girmiştir. Bu koşu bJ';ı' 
men koşusu olduğunda~ eetll' 
lara amatör cökeyler bıll ,.-ıo 
Centilmen koşular:nda tıai el' 
fardan ziyade profesyoııt ~ 
keylerden tabiatile dalı~, 
rübesiz olan amaoor ~ 
lere ehemmiyet verıne li 
dettir. Koşuya Karanfil v~ ı1 
cadan yalnız biri girecektır~, 
vanlar itibarile bakılırsa ~e 
nun Gonca \·eya Karanfil 1 ı ' di tarafından kazanıJ..ırı8_5.~ 
dır. Cökeyler de nazarı ıtı .. 
lındığı takdlrde bütün hB) 

ra şans vermek lazımdır. 
BEŞİNCİ KOŞU: 1>l· 
Dört ve daha yukarı yaŞ ~ 

kan İngiliz at ve kısrakları uıC 
800 Jile 

swıtur. Mesafe: l . 'f~ 
Bora, Işık, Sevim, Simrı, ırı-"" 
cuk, Tuna, Kısmet, Yıld Jıl)' 
Budak isimlerinde doJcUZ -ı; 
girmiştir . Bu koşunun da_~ır 
koşu gibi birinci ve ikıncl!i bl· 
mak çok güçtür. Işık, s<J(1 ,ı 
lar kuvvetli atların heıne~ıf 
sında gelmektedir. Bora. rt 
ve Mihrülcanı mağlup ~d:·r ~ 
rincilik alacak kadar iY 1 ~~ 
varıdır. Kısmet de son kOjfll 
da çok düzelmiştir. Turıa· ~ 
Savanın ahır arkada~ 

Sevim, Ankarada ve , ~ 
de kuvvetli atlar arasrnd:l i f. 
addit iyi koşular yaparıı)ıll. 
olmuştur. Tomurcuk ise ,_J1'.. 
hastalığı yüzünden ~ııfı e~ · 
rünmediği halde geçen sell 

0
; 

yük muvaffakiyetıeri ~e~ 
rnamış, ihmal edilemıyeC p!Jl • 
hayvandır. Nihayet mesııf~1 ;p 
salığı ve kilolannın hafı -e~ 
diğer hayvanlara da şall 5 ' :' 

mecburiyeti vardır. N'euce~<'l 
rile günün en llıeyecaııl~a 01 
bu dokuz hayvan arası~ çO~ 
ve talihliler ihtimal kı ,,_ 
kazanacaklard:r. B'zce, l:!Oöf 
murcuk ve Işık diğerıerııı 
raz daha şanslıdırlar 

3
, 

Bu hafta ikili bahis: J, ,; 
ci koşularda. çifte bah ·d''. 

ıı .. Üç ve daha yukarı yaştaki saf
kan 1ngihz at ve kısraklarına ma:h 
sustur. Mesafe: 24-00 metredir. 

4 _ 5 inci koşular arası 
1 

r 

ı bahis de: 3-4-5 inci koŞtl ~ S 
rindedir. ~ , 

lstanbul Orman Müdürlüğünde'!' 
1 - Orman Umum Müdürlüğü merkez viliiyeUer teşkllAU için " .,r 

rlne ve şartnamesine göre yapılacak evrak, cetvel, tezkere cild ,.e 
rin tab ve tecdidi işi atık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştı.ı.r. · 

2 - Bunlann kAğıdı, mukavvası, kabhk &:Ağıdı maliye kırt.afiye 
nndan verllecektlr. 

3 - Tab ve işçilik muhammen bedeli 4200 liradır. ~ıJ•1 
4 - Eksiltme 5.9.941 Cuma (ünü saat 15 de İstanbul Orman 

ğünde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 315 liradır. 

6 - İstekliler bu işe alt prlruımeyl ve nümuneleri İ•tanbul 
dür1üğünde görebilirler. 

7 - Milna)ı:asaya gireceklerin muvakkat temin2t makbuz ve ı490f' 
kanunun ikinci maddesin~ ve şarbıamede yazılı vesaik ile birliJctt dıf· ' 
&österi!en gün ve saatte mezkllr k.OmiS:J'onda hazır bulunmaları 1azırtı 

~ Vakıflar Direktörlüğü lıa11l9~ ı..::.:::: _______________ ~ 
Pey Akçesi Cinsi Kıymeti 

L; Kr. 
Enkaz 

L. Kr. 

/ 
70 00 • 5. 25 ""~ 
Karagümrükle Muhtes!p lskenderhe1 mahallesinde KabakUl•I<, 1~jl 

381 40 No. ıu Kabakulak tekkesinin ihata duvarJan hariç olmak uzerti)'ıe 
var taşları 29/8/941 Cuma günü saat 11 de mahalinde pazarlık sure ıı<l~';· 
cağından lı::teklilerin mezkfır saatte mahallnde bulunacak olan nıer01 

. 

racaatlerl. «7457• / 

Yüksek Mühendis Mektebi 5stı~ 
Alma Komisyonundzn ~ıır' 

.,. J 
Mekteblmize kapalı ~rf usuliyle •6500• kilo sadeyağı sıırı 

. 90Z' 
her kilonun muhammen bedeli «185> kuruştur. I1k teminat ' 
Eksiltme 1/9/941 saat 11,30 da mektepte yapılacaktır. c6994' 

fstanbuJ Akşam Kız San'at Okıı1" I 
MüdürJüğündan: 

Okulun Eyltll. devreai birinci ve ikinci Sınıt İmtihanları ve 
(25) Ağustos Pazar\esl""lünü bql11acaktır. (7120) 

Sirkecide Amlılik yiyecek anbarllı
da soluk hava tesisatı yaptırılacak

tır. Açık ekııUtmesi 25/8/941 Pazar>
tesl tünü saat H de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonwıda yaa 
pılacaktır. Keşi! bedeli 7266 lira 60 
kuruş ille teminatı 545 liradır. KeıH 
ve prtnamesi komisyonda &örülür. 
Taliplerin belli vak.itte komisyona 
ıelmeleri. ( ı 83 - 6898) ,,. 

1500 adet düz ,,. aoo adet destere
ll reıola kesim bıçağı alınacaktır. 

Kapalı zarfla ekalltmesl 2/9/941 Sa
lı günü saat 15 de Tophanede İst. LT. 
Amirliği sab.n alına komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 19500 li. 
ra. ilk teminatı 1462 lira 50 kuruŞ
tur. Nümuneleri komisyonda &örü
lür. Taliplerin k:uıunl veslkalariyle 

Rumi 1357 
AGUSTOS 

11 

ı1 tn A:t a 

24 
PAZAR 

~.,, 


