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IRANDA l lraada Barektt 
1 

. R US ve Sovyet kıt'a-
l IVGi Li ZLE R! Iarı Tebriz is

nu tarzı. hareke
tin bir hak fikri
ke dayandığına 
ani de ğili z •. 

tikametinde 
ileri harekete 
devam ediyor 
lnglllzler llu d u t ta

mub.telll nokta
ları işgal ettiler 

Londra 26 (A.A.) - Bağdattan 

gelen haberlere göre, Cenuptan 
gelen İngiliz kıt'alan, İran budu.. 
dunda muhtefü noktalan işgal 

etmişlerdir. 

-

lrlln'ın askeri bir iıgale 
uğranıaıı kartııın.sla Türk 
uınunıı efkannın müte • 
eaıir olmanıaaına imkan 
Yoktur. Bir anlatma ve 
Uzb.ınıa fikrinin hi.kiın 
0lınaaını arzu ederdik, 
hali. da o fikirdeyiz ı
ranın mülki tamamlığı 
Ve istiklali her hale rağ
nıen mahfuz olmalıdır. 

Bir İngiliz kıt'ası Bender Şa • 
pur'a ihraç edilmiştir. 

lmn luıttk8tının b~lıca sebep tıe ami!leri'lıden olan uı'!I•" lran petr ot kuyularının umumi bir görü.nii§ıı 

l' - -
~ETEM i ZZET BENiCE 

la~İldiseler tahmin ve mütalea. 

laf tnıun isabeti dahilinde inki -"e . . 
•an lr. ıstıkamet bulmaktadır. İ . 
daıı . 0tnşumuzun bir kaç bakını • 
lliııd •ş:aı tehlikesine manLZ bu • 
leı- i i~ı:~nu bu sütunlarda sebep. 
. Utıı e ızah eylemiş -.e fakat kom· I 
%yıuz ~e dostumuz bakkmda 
ııı,,: ~ •r. vaziyetin tahaddüs et • 
leııı esını dilemiştik. Bu arzu ve 

en · · ·~ı d .. n•mıze rağmen maattees • 
•aı.ı un sabahtanberi İran top -
tara~ıı. Sovyet ve İngiliz ordusu 
lanııı'tıadn işgal edilmeğe ha, _ 

t lŞtır. 
•an d 

larşı. or usunun işgal hareketi 
la,., sında esaslı ve fiili bir mu -
lı.,,ü~e~ göstttip göstermediğini 
llıahdu bılıniyoruz. Gelen haberler 
ne d . !tur ve İran mukavemeti. 

• ır p lr. l>o e az malumat vardır. 

(Devamı 3 üncü Sahltede) 

ıkl ordu irtibatı 
temin edince 

Londra 26 (A.A.) - İngiliz 
Sovyet ;.oıt'alannın İrana girmesi 
üzerine, İngilizlerle Sovyetler a
rasında bir irtibat temin edile -
cektir. Rusyaya ·\'adedilen yar -
dırn. sür'atle Mareşal Budiyeniye 
gönderibcektir. 

Iran Meclisin
de fevkalade 
bir toplantı 

Londra 26 (A.A.) - Tahran rad 
yosu İran parlament<J<iunun dün 
fevkalade bir toplantı yaplığını 
bildirmekterur. İran Başve)"ili bu 
toplantıda bir nutuk söylemiştir. 

BiT !Tan kıt'= Ve!iahdm düğünü münaseb.-tile Tahrana 
giden heyetimiz reisi t a.-a fı'lıdan tefti§ edil.irken 

Bu ne biçim otobüs tarifesi ? 

Bakırköy hattında 
Pazarları halktan 
fazla para alın ıyor! 

-------~ .... -------~ 

iıtal 5~ ve kom. u Iranın böyle bir 
karş areketine maruz kalması 
hııi~~ıııda Türk efkarı umumi • 
~n 1"ı 1~ür duymamasına im. 
!in ~ ••avvur edilem ez. Hareke • 
lına ;1 ~ir hak fikrine dayandı -
Yet d •n ı değiliz. İngiliz ve Sov • 
laıııı oStlarımızın İranla bir uz -
~•k.ı~ \1e •• anlaşmaya varmalan 
~iktııia ınurukün olabilirdi ve ge. 
~llıid ·ş 01masına rağmen bir itilaf 
laııı ı; de hala vardır. Fakat, an. 
•in .,, ~• k i Ingi liz ve Sovyetle -
~ltıı.a u şterek düşünceleri b ir uz. 
Dl t)d Ve anlaşma imkanı • 
ltiı "• " etmeğe müsait va
Çitııı • zamanı dahi sabırla ge. 
llı i t :r kati ve müteham -
harcı. tn aınış; fiili ve askeri bir 
\cı, ;1. tercih edilmiştir. Hare -
••rilenaık ve ınesncd olarak gös. 
llıa11 esbab ı mucibe Iranda AJ. 
'fanı Propagandasının ve Alman 
luııııı:~ının faal bir vaziyette bu • 

Yoıdakt~ • dır. Iran hükumeti bu Sair glnle 15 lıaruş olan lcretl, Beledl-
1••aı ~ ıthaın veya zanları ber • 
tcı , 11 1 ıne_k hususunda elinden yenin Pazarları 2215:1 çıkarmaıı garlptlrl 
te•iktııcd~ırleri almakta herhalde 
h en11 Çatalcada oturan, imzası mahfuz ve 1 
1 • Ve · k ,ş ve bitarafl ığını, sul - tanınmış bir okuyucumuzdan aldığı· 
~~- .;. ;

1 
Una bağlılığını mu ha - mız blr mektupla garip bir tarifeden 

~ 1 tet ~mck için azami hiisnü - ı ---------------1 
\a ı tııa ızhar ve ibrazından geri 
tcr, k ı::Ş~ı~. Fakat, anlaşılıyor ki 
ltafk3, . !ı•lızler, gerek Ruslar 
;ı ın,k · hııın emniyetini temin 
~ttııaİ. ~•.trol havzalarını elde 

•çın İranı da fiili işgalleri 
<Devaını 3 üncü Sahifede) 

~:::---~~~~-

~ECip F AZiL"' 
~ISAKÜREK 
'n c.,•tenıı 

Kömür tacirleri 
• • • 
ıçın yenı 

bir karar verildi 
Bazı odun ve kömür depolarının pe

rakende o1aıak kömür \'e odun ~at.mı
ya başladıkları görillmcktedir. Bunlar 
bu şekli daha kilrlı bulduklarından 

civardaki perakendecilere mal bile 
vernlcınektcdırler. 

Fiat ?.-Iürakabe Komisyon u bu va
ziyeh. tetkiri. eım:ş 939 Eenesi Ağustos 

şikayet edilmektedir. Mumaileyh di
yor ki: 

- Pazar günü istanbula geldim. 
Bakırköyüne gitmek üzere Sirkeciden 
bir otobüse bindim. Fakat bu binmek 
te kolay olmadı. Saat iki buçuktan 
dörde kadar bekledik, ondan sonra 
3069 numaralı araba geldi. Bindik. 
Hergünkü tarife 15 kuruş olduğu için 
biletçiye 15 kuruş verdim. Almadı, 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Dtlylk bir vapur 
kallleıı Slngapurda 

Singapur 26 (A.A.) - Uzak • 
şarka göndenilen ve şimdiye ka
darkilerden çok daha büyük bir 
İngiliz vapur k afilesi dün Singa
pura varmıştır. 

11 
gen;1 h Zde maddl ve manevi 

1 1 klı h uzuru bulmlll ve kar
'tt-rııı oıaer ~ü~.ıu itminana yol 
fl(l<ırnırn1 z n buyuk san'at ve fikir 
;•.. küç ~•cip Fazıl Kısakürek· 

ayında yani harp ba§1amadan evvel !-------------
toptancı olan kömür tacirlerinin yine 

l:ı~liııdcn u ve esassız bir ihtil5f 
O) tJ.rıın ı:1ahrum kalmıştık. Yan:< gibi he maın.;yetine malik ol
rtı ı·, ba r buyük kalem ada
~~- ~ .... es: ~~Ygusundan başka 
t dı.t~ınaz ~tlıgı olmıyan aziz ar
ı..~~'lıiıi t u ıavlye<ten yıne ıa-
•••ıı ere:ih h.a rrıaıt et.rn11 ve aramıza 

1, tıı.ıYar suı·~t,Je (Son Telgra!) ı tf "4ııı!tın,~tır. Bu ani deı;iiik· 
rrıtl de 0:1rnız~ . müjdeledia?lmiz 
~el \re ~n fıkır, edebiyat, ce
b~ iae ola 81

Yasct dünyasında bir 
"·•n bo.'.11 meşhUJ" Çerçevek!rine 

..., lYoruı. 

toptnncı olarak kalmalarını ve pera
kende batış yapamamalarını kararlaı
tumıştır. 

tık mekteplere bu 
,.ı ilaç doğumıuıar 

alınacak? 
İlkmekteplerin ikmal imtihanları 22, 

23, 24 EylOI günleri yapılncaktır. 
:rı.faarif \"ekiılctı bu ~eııe ilk mek

teplere 1934 doğumluların alınmasını 
kararlaştı.rmış ve !\l.:ıarif .l\.Iüdi.irlük
lerine bildirmi~tir. Kayıtlara 15 Ey
lı'.ild b~lanacaktır. 

KISACA 

&alını ödeyemezken 
Mektep kitaplarına zam yapılması 

için bir müracaat olmuş. Maarif Ve
kdleti bu teklı!i !et.kik edlyormıış. 

Bizim mahuda, 
- Ne dersin üst.ad?. .. 
D iye sordum da, gülerek su cevabı 

verdi: 
- Bilmem amma, mektep kitapla

rının asil ücretini ödeyemiyen talebe 
velileri acaba zam tahakkuk ederse 
onu nasıl ödeyecek ve çocuk.lanrun 
kitaplarını alabilecekler'!. 

Mahut ,. anJ.ış du~ünmüyor! 

A. SEKİB 

Dün sabah
tan bugüne 
kadar İran- 1 
da başlıyan ) 
harekat 

Verilen notalar -
ha rekata niçin 
lüzum görüldü?
İngil izle r muka
vemet karşısında 

ı·-~~~~~~~-' 

Menfaatlerimize 
. 

1 

dokunulmıyaca

ğı hakkında te
: mi na t verildi ı 
İrana karşı dün sabahtan iti • 

baren tı~şlıyan İngiliz - Rus as. 
ekri harekatı hakkında Anadolu 
ajansı !&rafından verilen nai:ıer

ler şunbrdır: 
.Resmen bildirildiğine giire, 

Sovyet ve İngiliz hükumetleri 
dün !randa müşterek bir askeri 
harekete tevessül etmişlerdir. Bu 
hareketin gayesi, mihveri, Sov • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Irandaki lngiliz kuınıetlerine 
kumanda eclerı General Vayııeı 

Kızın boynun· 
daki kolyey i 
koparıp kaçtı 
Jeneıtl alQam Beyol lu cadde&inde 

enteresan bir lıaptı ~tı vak'ası ol. 
muştur: 

Angeliya isminde 18 - 19 ya'1ann
da bir Rum kızı caddeden ııeçerken 
bir adam birdenbire üzerine atılmış 
ve boynundaki kolye ile buna bağlı 

alUn baçı koparıp aldıktan sonra kaç
mıya başlamıştır. 

Kızın feryadını duyanlar ve etraf
tan vak'ayı görenler derhal adamın 
peşine düşmüşler ve kalabalık içinde 
Hüseyin isminde olan bu hınuzı yaka
lamışlardır. Karakola götürlllen Hü· 
seyin şuursuz hareketler göstermiye 
başlamı:. Bunun üzerine Adliye dok
toruna gönderilmiştir. Adliye dok
toru Hü<eyinln Tıbbı Adl!de müşahe
de altına alınma.sına lüzum göstermiş 
ve suçlu buraya sevkedilml§tir. Altın 
kolye va h.ac k ı:ı:a iade edilmijllr. 

Iran kuvvetle· 
ri mukavemet 
gösteriyorlar 

Londra 26 (A.A.) - handaki 
askeri harekat hakkında L\Jıı.dra
dan yeni hiç bir malümat al.n -
mamıştır. Yalnız İngiliz kıt'aları. 
nın İranda bazı mukavemetlere 
tesadüf ettikleri bilinmektedir . 

Çimento, iğne ve 
gaz muhtekiri 3 
kişi tevkif edildi 

Küçükpazarda bakkallık yapan 
Abdürrezzak gazı kilorunu 5() ku. 

ıuşa sattığından dün Asliye 2 nci 
ceza mahkemesine verilerek tev -
kif olunmuştur. 

Ergenek.on caddesinde Ari to 

isminde bir nalbur 100 kuru~JJ;.o 
çımentoyu 25() kuruşa satmaktan, 

seyyar satıcı İsmail de yüz para
lık dikiş iğnesini 17,5 kwuşa ver. 
mckten mezkılr mahkemece tev. 
kif olunmuşlardır. 

Merdiven altında ölü 
bulunan şoför 

Tarlabaşında Recep sokağında 

oturan 30 yaşlarında Reşıt is • 
minde bir şoför, evinln merdiven 

alt:nda ölü olarak bulunmuş ve 
sektei kalpten öldüğü anlaşılarak 

defnine ruhsat verilmiştir. 

Alman • Sowyet 

BABBINE 
ııa BAKIŞ 

Sovyetler 
cenupta da 
bir şehri 
geri aldılar 
r- Fin ordusu~ 

d Vipuri şeh- ıl 
e b ir top ' 

nzili yaklaştı 1 
Alman llarıll4tı-

aıa laklıah hall:
kıada yeni bir 
mal6mat yok 

ALMANLARA 
GÖRE 

Alman tebliği cephenin muhte
ill bölgelerindelti harekat ink!. 
şalları hakkında yeni bir haber 
bildirmemekte, ııadeco bu hareka
tın muvaffakıyeUe devam etliğı.ni 

kayıt ile iktila eylemektedir. 
Fin cephesinde Vipuri ıehri 

(Devamı 3 üncü Sahifede) _______ .) 

26Ağustos 
19 yıl evvel bu sa
bah büyük ve şanlı 
taarruz başlamıştı 
Vatanı IUl4ya g6tlrıa blyllderı izi 
ve kalll'amaa ıellltlerımızı anıyoruz 

26 Alustos bugün Türk kurlu- za!erln ve kurtuluı;umuzun mub-
1111 ve ltil.lısının açıldığı &ünün dii Büyük B:ışkmnandan, Ebl'dl 
yıldönümtidür. 19 yıl evvel bu aa- Şef Atatürkle yurt için oanlarıru 
bah şafak sökerken sevglli :rur- feda vo annnğan eden mübar>k 
dumuzu düşman L.Ul~sından kur- şebiUerimW huşU ve hürmetıe 
taran buyuk taarruz başlaınış ve anmayı bir vazife bilirken ordu-
Afyon dağlarını yıldırımlardan muzun bu sabah başlıyan nihai 
daha mo'.hiı; b!r atcolc kavuran darbeyi indirebJ!n,eııl s<>beplerinJ 
pnlı Türk toJ>('uları ile kahraman hazırlıyan ve orduyu Büyük Ba --
piyade ve süvarilerimiz düşmanı kumandanın emirlerini tatbik e. 
iki hafta Jçinde ıarwnar ederek debilccek çalakl'ye kavuşturmu: 
denfı.e dökm iye muvaftalc olmuş- olan F&nlı kumandan Miill Şet İs-
lo.rdır. met İnönüne m\nnet ve şükranla-

Bu tarihi günün yıldônilmünde rırıuzı arzetmcyı borç sayan.. 

\.~----------------------------~ 

Şark cephesinin şimal ve 
cenubi kısımlarında 

Alman taarruz planı nedir ? 
(Yazan: EM EKLi KD llAY SUBA Y ) 

Bugiinkü Alman teb l iği, hare -
katın rephcnin her t arafında mn
vaffakiyetlc dC\·am ettiğini ka~· • 
detmekle iktifa ediyor. Sovyetler, 
Kcxlıolnı. Smolew;k, Gomel ve 
Din~·epcr dirseğinin bazı nokta -
larında muharebelerin devam et. 

tiğini bildiriyorlar. Finler , şimal· 1 

d e Vipmi §ehrine yak.la tıklarını 
haber vermektedirler. 

Denilebilir ki, Cenupta muha • 
rebe hafiflememiştir. Garbi l.'k • 
raynaadki Alman ordusu Diny"

(Devamı 3 üncü Sahifede) 1 

Şoförlerin garip bir hareketi I 
1 ~-

1 Şehir harici seferler 
için halktan dönüş 

parası da isteniyor! 
Seyrüsefer Müdürü sabahları istenilen yere 
gitmiyenlerin cezalanacağını, ~enzin mik
tarı için de toplantı yapılacağını söylüyor 

Bir kaç gündenberı şehı-.miz.de bazJ 1 rü bu hususta bize ıunları söylemiş..· 
şoförlerin uzak yerlere gitmedikleri , tir: (Dc\'amı 3 i.ncü Sabi!ede) 
ve ı.ebep l•larak ta bize verilen gün- j 
lük benzin kafi gelmiyor. Dönüş pa- Mlt~ka!tlerla maaş 
ra:>uu da verirseniz gideriz.> şeklinde 
bir müdafaa ileri •ürdukleri görül- tevzi gtlnler l 
mü:ılür. Bilhasa geceleri ve akşamlan 
rastlanan bu hal uzak yerlerde otu-

" ran halkı, hastası olanları müşkül va

ziyete sokmuştur. Seyrüsefer Müdür
lüğü vfikl slklıyetler üzerine barekete 
geçmiştir. Bu sabah Seyrüsefer Müdü-

-
ÇERÇEVE 

t AN DAVAll 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bekleniycrdu. 
Oldu. 
Bu yeni ve eski, gülünç ve 

k orkunç, basit ve muğlak, dü. 
riist ve kalleş harbin ta ba -
ıındanberi Almanyanın her te. 
~büsüne seyirci kalan ve bu 

hareketinde de başkalarının 

istikl.i.l ~ hürriyetine riayet 
duygusunu ileriye sürmekten 
başka mazereti olmıyan İngil
tere <;mdi İran sahası ü zerin. 

• • r 
de teşebbüsü eline almak va • 
ziyetine geçti. 

Belçikayı, Holandayı, N or • 
ve9i, Yunanistanı, Yugoslav

yayı ve daha bilmem nereleri, 
nereleri, Alman tecavüzünden 
evvel, ister siliıh'a, ister siya
setle hükmüne geçıremiyen ve 
bu hususta haklı i".irazlara ve 

Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyiıp, 
Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Adalar 
Malmüdürlüklerinde 2 Eyh"il Salı gü. 
nü maaş tevziatına başlar.ılıp ayır 
8 inci Pe~e &ünü nihnyeı ver!Je
celı:tiI. 

ahrekete geçmek teşvikkrıne: 
- Ben, ne maksat Ye şekil 

altında olursa oh-un ba kalan. 
nın h'irriyet ve istiklaline U... 
cavüz z;hnıyet.ine ka111 lıarp 

ediyorum. Bunu yapamam' 
Diyen İnı;:ltcre, İran ırev

zuunda asli prensıplerıne bir 
anlaşma vaktim kaza~a~ ya.. 

cak sabırsızlıkla pekala kulak 
asmamayı tecrüybe edeUdi. 

İranın işgal edilmek ıs' en • 
mesinde sureta üç maksat :nu. 
dafaa edilebilir: 

1 - İngiliz ve Amerikcn u.. 
mum! vicdanının İngiliz •. rdıı . 
!arından istedi:;ı ikinc• cep -
heyi J.urmak.. 

2 - Ruslar,a İran üzcrnden 
bir kara muvasalası temın et. 
mek ..• 

3 - İngiliz 
siklet merkezı 

İmparatornık 
üzerine Kaf • 

kasya yol ile g<!k~tk bır A !'lan 
1aarruzuna kıı ı Kafkas) aya 
kadar ıkri meu erı tutrr 

(De,·, Tll 3 uncu Sah ft'C~) 
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Gİ.'BRE 

KOKUSU 

Bir dostum var. Bu sene sayfi -
yeye Büyiikadaya gitti. Evi, tesa
düfen, araba ahırlarının yanında 
tutmuş: 

•- Bütün gece, diyor, 
kokusu dinliyoruz .• 

Bir ba5kası cevap verdi: 

gübre 

<- İnsaf be yahu .. Adaya oto
nıobil _ okmazsmız, motörlü vası

ta •okmazsınız, araba da mı sok • 
mıyacaksınız? •• 

GÜZEL 

SAN'ATLER 

Bir muharrir arkıul.aş, geçen -
lerde yazdığı bir Cıkrada, Güzel 
San'atlerin üvey evladı heykel • 

tra~lıktır, diyordu. Belki, olabi • 
lir .. 

Fakat, edebiyatı hiç hatırımıza 
bile getirmiyoruz. lleykeltraşlık, 
Güzel San'atlerin üvey evladı o • 

)ursa, edebi)·at ta, merhum 
Iadı olur. 

SİVRiSİNEK 

HLCUMU 

ev -

Bir rivayete göre KızıltopTBk 
ve Fener yolu civarında sivrisi • 

ne!der çoğalmış.. Bu taraflarda 
otı~ranlar sivrisinek hücumun .. 
dan bittabi kendilerini muhafaza 
için tedbirler almışlardır. 

Fakat, sivrisinek daha ziyade 
etli canlı insanlara gelir. Kızıltop. 

rak ve Feneryolu sakinleri, bu ba. 
kımdan memnun olmalıdırlar, 

SANDIK 

BliR. ·u 
Bir arkadaş, yaptığı bir röpor -

tajda Sandıkburnu'nun yeni ha -
!ini anlatıyor. Sandıkburnu, ev -
yclce gazinoları, eğlenceleri ile 
nteşlıur bir yerdi. Yakın zaman .. 

da oraya gitmedim. Manzarası ela 
çok güzeldir. Bütün Marmara a. 

yak altındadır. Hele, akşam, gu -
rup seyretmek pek hoş olur. 

Fakat, şimdi piyasada sandık 

buhranı var. Bilmem, Sandık -

burnu, halen, daha çok rağbette 
miC:ir? 

AHMET RAUF 

!Çok çocuk e,r0~~~~r~-~' 
1 lu aileler ~ ~.~Jil0JJJ 

'Ytlkıek dimağlar 

Sıhhat Vekaleti tara-
fından 

esaslı yardım görecek 
Sıhha: Vekaleti, bütün Sıhhat 

Müdürlüklerine bir tezkere ya -
zarak mıntakalarındaki çok ço
cuklu ailelerin bir listesini gön. 
dermelerini istemi~tir. Vekaletin 
bu ailelere esaslı yardımda bulu. 
nacağı ~nlaşıimaktadır. Sıhhat 
Müdürlükleri şimdiye kadar ya. 
pılmış müraraatlerin listelerini 
hazırlarr:katadırlar. 

Gece kursları 

Ticaret mektebinde 
memurlar için kurs

lar açılacak 
Yüksek Ticaret mektebinde bu 

sene geceleri memurlar için ku:ıs.. 
!ar açılacaktır. Kurslarda muha. 
berat, Iransız"a, İngilizce. mate. 
malik, muhuebe, daktiloğrati, 
stenoğrafi dersleri verilecektır. 

45 yaşına kadar olanlar kursa ka
bul edil<>cektir. Millet okulun -
dan vesı kası olanlar kurslara de
vam edetıileceklerdir. 

BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Belediye Reis Muavinı Lütfi Ak

soy dün sabah Belediye dahilinde hır 
te!ti~te bulunmuş ve mesai saatinde 
vazifeleri başında f-ulunrruyan 3 me
muru cezalandırmıştır. 

+ Şehrimizde bulunmakta olan 
h-taarif Vekili B. Hasan Ali Yücel dün 
Devlet Matbaasında mC":jgul olm~tur. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Fiat Murc.kabe Korni ·yonu dün 

perakende nohut azami satış fiatlerini 
de tesbit etmiştir Verilen karara göre 
ekstra nohutlar çuvalsız dökme olarak 
perakende kilosu 17 ,5 kuruştan satı

lacaktır. Toptan 15 kuru;;tur. 

MÜTEFERRiK: 
+ Yeni avı;katlar kanununa tevti

k;;ın avukat olmak üzere halen staj 
görnıekte olan hukuk mezunlarından 
staj ınuddetlerini dolduranların avu
ktlık imtihanı Blrinciteşrin ay ı içınde 
yapılacaktır. 

+ Halk tarafından Fiat J\.Iürakabe 
Kon\....lıy1.>nuna ihtln.o.ı1· ihbarları dewnm 
etmektedır. Bu arada Beyoğlundaki 
Lion mag;azasının fiıhl, f!atle kumaş 
sattığı hakkında bir ihbar v3ki olmuş
tur. Tahk!kata de\.·am olunmaktadır . 

Dün yapılan ihbarların yekfuıu. 9 
dur. 

(HALK SÜTUNU ) 
lf arayan bir genç 

enıttttlıCl ve Barp 
Affinize magruren, bugün biraz si

yas.lyııttan batısedeceglm. Ukalalık ya
paca&ım, sanmayın. Hen, i<;ln alay ta
ra.tuıdayu'1. Ru.. - Alman barbınin 
dokuzuncu hafta.::ı içindeyız.. On iki 
hafta olup tamamlandı mı, harp, üç a
yını bıtlreeek. Üç ay yuvarlak hesap 
doksan gün eder, 

Acaba, ikı taraf ta, bu .sav~uı bu 
derece uzıyacağını tahmin etm~ler 
miydi.,. Bu noktayı çok merak edlyo
rum. 

BugUnlerde Birleşik. Amerikanın ha
li ve manzarası pek şık. Ruzvelt'in ta
rihl miıliikatı n1üU:ak1p ,;;öyledıtı :;öz.
terde, heı·kcs g,;,bl ben de bir gariP
lık htSbettın1. Amerikanın ffitrbe yak
laşmadığını söyledi. llaı.buki, Japon 
gazeteleri, harbe Amerikan müdaha
leslnin yakın olduğunu yazdılar. 

Sonra, AmerLka, R~yaya ödünç 
malzeme de vermlyeceğlni bildirdi. 
Dl.t:jUnecek, ıleride verecek. 

Ne zaman?. 
Diğer taraftan ajans telgrafları co.lt 

~yanı dik.kat bir haber verdiler. A
merikalılar, bu habere fazlaca ehem
nıi,yet attediy1.>rlar. Elendim, Amerl
kad.a bir cYüksek Dunal!iar Enstitüsü> 
kurulmu~. Dünya ııidloa\tııı tetkik e
decek ve ona &öre tedbir alacak.mı$. 
Bir çok 8lin1ler bu enstitüde harıl ha
rıl çahşacaklarmış! Sanırsınız k.i, harp 
ilmi bir ameliye, bir laboratuar, bir 
lİniversıLe işi. Şu Amerikalılar, ne ga
rip in.sanlar. Beri tarafta mütemadiyen 
kan gö\.·deyi götürüyor, Onlar, Okya
nusun öte t.ara!ında enstitü kuruyor
lar. 

BenLn anladığım şu ki, Amerika 
harbe fllAn girecek değildir. Çünkü, 
harbe girecek bir büyük devlet, harp 
edecek va sılayı evvela hazırlar. Harbi 
yapacak ordudur. Şimdiki harpler miL 
yonluk ordularla ve bol modern tec· 
h!zatla yapılıyor. Amerikada böyle 
bir kaç milyonluk b1r ordunun kurul
duğunu duydunuz mu?. 
Hayır .. O halde, Amerika nasıl har· 

be girecek?. Enstitülerle mi?. 
Yeni dünya, daha ziyade işin Iat 

v& nutuk tarafında .• Bir sürü. W, fa
aliyet, konuşmalar, görüsmcler ve 
hepsi o kadar. 

Amer:ka.da Çf>lt kuvvetli bir e!k.3n 
umumiye var. Anlı:.şılan şu ki, Ameri
kan e!k:lrı umurniyesl harbe taraftar 
değildir. Kim ne derse deısin. Aksi 
takdirde, şıındiye kadar hazırlık gö
rülür, büyUk ordular kurulurdu. 

İtte benim anladığım ve düşündü
ğüm .. Bilıneın yanlli mı?. 

R. SABiT 

Kömürcülerden 
beyanname 

istenecek 
Fiat Mürakabe Komisyonu, e

linde 100 kilodan fazla odun kö
müni bulunaı.lardan beyanname 
is:iyeceklir. Beyannamede ma -
liyet fıatları c!a bildirilecektir. 
Peynirc!krin de ayni karara ta.. 
bi tutul:r.aları muhtemeldir. Bun
dan sonra şeh ıdcki kumür stoku 
tesbit olunars k ve yeniden fiat 
tesbit eJtlecektir. 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÖSEYİN BEHCET 

"n l • rarag a ımanın kimde 
olduğu belli olmaz ln 

Haline, kıyafetine bakılırsa, a -
lelade, orta halli bir adam gibi 
görülüyordu. 

Mahkeme koridorlarından göz 
aşinas; olduğum bir adam yanı -
ma sckuldu: 

- Şunu gördünüz mü, bey? de
di. 

- Evet dedim. Ne olacak? 
- Şunu şöylece kaça satın a • 

lırsınız? 

- Vallahi bilmem, dedim. şiın. 
di işim çok da, böyle şeyleri dü • 
şürunekle pek uğraşamıyacağım. 

- Hayır ... Yani kaç paralık a
damdır dersin şöyle kıyafetine ba
kınca?. 

- Ne bileyim ben? 

1 

damadı yiyecek ... 
- Allah afiyet versin! Güle 

yesin! Bize ne? .. 
- Bunların kimseye de fayda. 

sı y.oktur; cemiyete de... Parayı 

kapayıp hapseder .. işletmez. Ce • 
miyet için de zararlıdır. 

- Can:m ka.rdeşi"l .. cemiye • 
tin nizamını, faydasını düşüne -
cek seninle biz mi kaldık? Her -
Iresin keyfi de değiliz .. ister yer, 
ister saklar .. ne yaparsa yapar ... 

Artık, daha fazla yüz bulamı -
yacağını anlam:ştı. Benim de da. 
ha fazla dinlemeğe tahammülüm 
kalmamıştı. Onu da hissetmiş o.. 
lacaktı ki: 
-Allahaısmarladık! deyip gitti. 
Şu ihtiyar ve meçhul zenginin 

- Tam, dedi, altı milyon lira davası merakımı ceLbetmişti. Sa -
serveti vardır. !ona girdim. Davanın sonuna ye -

- Allah ziyade etsin ... Nemize tişmiştim . Yalnız, davanın bir se. 
lazım bizim! ·Zenginin parası, net farkından mütevellit on lira. 
züğürdün çenesini yorar!. der - lık bir dava olduğunu anladım. 
Ier. Onun parasının tasası bize mi Meçhul zengin mahkemeden çı. 
düştü? karken, samilerden biri, yanım -

- Yolı: amma, böylesine para da, bana doğru mırıldandı: 
haramdır. Bu, var da yemez. Şu - Sekiz on milyonluk adam, 
sırtındaki ceketin yakasındaki on liranın peşinde aylarla koşu -
yağa bak .. Bunu bir bilsen azi • yor. Sen ben olsaydık, on bin ke. 
zim. Ôğle yemeği yemez .. yüz pa. re vazgeçeriz ... Sonra ilave etti: 
ralık peynir, yüz dirhem ekmek- - İşte onun için de bizim iki 
le a~amı eder. Bir kızı vardır.. yakamız bir araya gelmez ya! ... 
gelinlik çağına geliyor. İşte bu - Meşhur sözdür: •İşten artmaz, 
nun paralarını onun kocası, yani dişden artar!• 

---------
Dostunu bıçakla yaralayıp öl
düren bir katilin idamı istendi 
Medihanın kendisini aldatmasına 

cinayeti işliyen Hızır ne bu 
kızarak 

diyor? 

!Çocukla
rın sayımı 

İlkteşrinde şehrimiz
deki ilk tahsil 

çocukları sayılacak 
Maarif Vekaleti bütün Maarif 

Müdürlüklerine bir tamim yapmış, 
ikincite;1rinin ilk haftasına tesa. 
düf eden cumartesi günü ilk tah
sil çağındaki çocukların sayıla -
cağını bildirmiştir. O gün, yur -
dun her tarafında sayım yapıla
cak ve ılk tahsil çocukları tesbit 
edileceıdir. Sayımda yüksek okul. 
!ar hariç olmak üzere resmi ilk 
okullarla orta ve mesleki tedri. 
sata ba~lı gündüz ve akşam mes
lek okullarınııı memur, öğret -
men ve talebeleri vazife alacak. 
!ardır. Köylerde muhtar, öğr<.' -
men, nahiye müdürleri, ilk ted
risat m'ifettişleri ve vilayetin 
tensip ~deccği diger kimseler de 
sayım ;şındc çalışacaklardır. Ge
~n sayımda memlekette ilk tah. 
sil çağında 3.749,000 çocuk bu -
lunduğunu, bunlardan 216,720 si
nin tabsil mecburiyetini ifa et -
tikleri ve halen 884,709 çocuğun 
da mekteplere d~vam ettikleri an
laşılmıştır 

---~~---

FuaT kupası 
Şehirler arası Futbol 

maçları 
alh Eylulde başlıyor 

İzmir Fuarı dolayısile İzmirde 
şehirler .ırası futbol takımları a. 
rasında vapılacak maçların ta -
rihi 6, 7, 8 eylül olarak karar -
laş'.ırılm•ştır. Müsabakalara An -
kara, lstanbu:, İçel ve İzmir muh
telit tak,mları iştirak edecek, ka
zanan taKım Fuar kupasını ala • 
caktır. 

Bey azıdda Soğanağa mahalle -
sinde, dostu Medihan:n kendisini 
Ali adında birisi ile aldatmasına 
kızarak, bir gece evine girerek 
Medihayı öldüren ve Aliyi de ağır 
surette yaralıyan Hızırın ikinci 
Ağ;r Cezadaki muhakemesi dün 
bitirilmiştir. Müddeiumumi mü -
taleasını serdederek katilin ölüm 
cezasına çarpılmasını istemiştir. 
Muhakeme müdafaa ve karara 
kalmıştıı. 

Kati! Hızcr dünkü celsede idam * Türkiyde ecnebi orta mekteple. 
talebini pek iyi anlıyamamış ve rin.i bitirmiş olanlar (devlet orta okul) 
mahkemeden çıkarken: <Gözüm imthanlarını kazıuımadıkç;:ı, orta mek-

benzin iştialile 

iki motör 

teopten mezun sayılmıyacaklardır. 
döndü!.. Nasıl vurduğumu bilmi- !-------------·
yorum ki ...• demiştir. 

Kavgacı ameleler ı 
Bcşiktaşda, Hasanpaşa dere -

sinde bir inşaatta çalışan amele 
Yaşar ile Hüseyin, bir iş yüzün • 
den kavgaya tutuşmuşlardır. Kav 

ga sonunda Hüseyin, eline geçir. 
diği kum dolu bir teneke ile Ya. 
şarın kafasına vurmuş, kendisini 
ağır surette yaralamıştır. 

+ Fiat Milrakabe Komisyonu haf
tada iki gün sebze fiaUerinin peraken
de rıatıerinl tesbit ederek gazetelerle 
ilô.n etıneyi kararlaştırmıştır. 

( ' 
1 Tıb Fakllteıı 
Dekanı iyileşti 
Tıp Fakültesi Dekanı Profe _ 

sör Operatör Kemal Atayın bir 
kaç haftadanberi devam eden 
'rahatsızlığının tamamen şifa 
bularak dünden itibaren mua • 

yenehanesinde hastalarLnı ka -
lı b~I. ve tcdavi~e. başladığını bil
dırır ''" kendısıne muvaffaki • 
y,etler dileriz. 
\. - .1 

İki taraba bil~~~; r 
Yazan: Ahmet Şükru &5. A 

ı~ı I'. 
Alman - Rus harbi evve .qe; 

ikinci ayını bilirdi. Bu .;e» ,1) 
·~ı •. 

Ruslar ve Almanlar, bu 1 ~; 
harekatın bilançosunu Y\ıiııl 
bir takım rakamlar neşreııerı' 
Askeri harekata ait her .h~e ~· 
bi, bu rakamlar da biribır ·~i ~ 
mamaktadır. Almanla.:• \u I' 
içinde bir milyon iki y~zı:ıeı ~ 
esir aldıklarını fakat 0 u-1' 
yaralılar da dahil olmak ıf' 
Rus zayiatının beş mi1Y00~ 
olduğun·ı ddi&. etm~"\ıeı f 
Bundan başka on bir btn 0 ~ 
tayyare, on beş bin top ,:e otfl /. 
bin tank tahrip veya iğtıI13 ı;t 
mişlerdir. Almanlar kcııd~erf: 
atları hakkında malümat sıııi > 
mektedirler. Yalnız son re ıı r
liğlerinde Alman ordusuıı~ ıl' 
velini tamamile muhafa seÔ' 
mekle olduğundan 1>3Jı ı ı' 
diğine göre, bu zayiatın ~tııı~ 
hemmiyetli oimadığını ali 

istedikleri görülüyor. ;:i 
Ruslara geliııce; bun~r ,~1· 

z:ıyialile birlikte kendı ııı.rt' 
\'e 

!arı hakkında da rakam pil 
!ar. Fakat Almanlar~n oıı dil 
beş yüz tayyare zayıatı ıd el 
karşı kendilerınin ancak .b f ı 
tayyare kaybetikleri~i Jt 1\~,ı' 
diyorlar. Ruslara gore j\ed' 'I 
tarın tayyare zayiatı Y ~ 
beş yüzdür. Almanlar :ııuiııt 
on beş bin top kaybettiklef d•' 
dia etmışlerdir. Ruslar keli ),; 

zayiatlarının yedi bin .~!~ 
Alman zayiatını on bıll 

1 
r ~ 

göstermektedirler. Alman .~t . 
!arın on ctört bin tank_ k3\ıJ" 
terini ıddia etmişlerdi. . lı" 
kendi zayiatlaı"ını beŞ b':;ı b' 
yüz, Al:nan zayiatını sı;~r 1" 
olıv:·ak ı:esbit etmekted:r 

1 
rl~ 

san zayı,,•ına gelince; ~~5. 30ıı~ 
re Almanların esir ve ohJ ıııcl 
zayiatları iki milyonu geç 
tedir. r ~I' 

Görülü.yor ki bu rakaIP1~JI 
ribiriııi tutmuyor. R~sla\oo tıl' 
!arın iddia ettiği gibı, ıı. 

3 
~~ 

yare mi kaybettiler? yok.•, ııl". 
di iddialan gibi beş bin Jll\ f 

· tank mı? Yoksa 5,500 taııuıı.~ 
15,000 top mu? Yoksa bU~rc il'.' 
rısı mı? Belki de bu suall P ı~ 

ceVB .tr bin sonuna kadar bir ·)<i t>' 
nuyacağız. Fakat her \dur'' 
zayiatının da büyük 0 

şüphe yoktur. .< sl / 
Almanlar tarafından .,g eİI 

len arazinin geniş!ığine g 
bu noktacW. ıhtilaf yoktur· . 1~r.1" . k"t b' Işte iki aylık hare a ıııı'ı.ı 

erlerine ne 
konacak? 

• Orta Derece tahsilim vartlır. İnhl. 
sarlar İdaresi Dep,ıalrında vekaleten 
kltiplik yaptı.m. Yeıime asilin gelme.. 
sl üzerıne açıkta kaldım. Askerlikle 
alcikam yoktur. Resmi ve husus! mü
esseselerde kfıtipllk veya bllna ben ... 
zer iş ar::ıyorum. Bana şefkat ve mer
haıneUe el uzatacak muhterem iş sa. 
hiplerinin Unkap.anı Zeyrek caddesi 
No. 132 de Şaban Karamana 7aı.ma

larını hUrmetie rica ederim. 

bir kişi öldü llekteplerde kayıtlar yandı 
Dün akşam Haydarpaşada mü

essif bir kaza olmuştur: 
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Bir Cinayet Davası 
su bundan ibarettir. j\ ı8ı"'. 
tarafından işgal edilen a 1 ~ 
genişliği ve rusların .m~~~ ı~. 
ılıkları ~ayiatın büyiıklı.I pıll'~ 
lli olmakla beraber, _b~erı t 
çonun • akamları ve soı ~l . 
sından bazı hakikatler. ~~ ııP,; 
dana çıkmaktadır. Bırın O• /_ 

Res~i yazılara, kanun metinlerine 
kadar yabancı kelimeler einniş. işe, 
e-.: veia kanunlardan b~lanıyor. Bir 
kJç koır.lsyon kuruldu. Kanunların 
iç ndcki yabancı keliıneler çıkarıla

cak. 
İyi. Fakat, bazı öyle kelimeler var

dır t.l, tam mukabilini Türkçede bula
mazsınız, arada mlna ve mahiyet far
kı vardır. Bazıları, bu .farkı hiçe sa
yarlar. Halbuki çok mühimdir. Bil
h ... ssa bir kanun metninde bu fark, 
dnhn :ziyade ehemmiyet kazanı.r. 

Türkı;eleri hazırlandı mt?. Çıkara
cağımız ecnebi kelimelerin yerine ko
nacak Türkçe kelimeleri seçerken çok 
d.kkat edelim, Bunlar menı.tS olmalı. 
hayatiyet arzetmeli, yaşamayı vadet. 
meli. Sonra tekrar değiı;tınnl7e kal
kıı;mıyalıın. 

BURHAN CEVAT 

Eski türkçeyi de bilen genç 
bir kız iı arıyor 

Orta:mcktep mezunu eski Türkçe
yi de mi.ıkeınınelen bilen genç bir kız 
müessese veya ticareUıanelcrde ka
naatkar bır ücretle çalışıp hayatını 
kendl yapmak, istikbalini hazırlamak 
arzusundadır. Şimdiye kadar bJc bir 
yerde çal~mam~. dlırüst, lemiz bir 
ailenin bu mahcup kızını ha7at yolu
na. attıgı ilk adımda yanlarında vazi
fe vernıek suretiyle teşci etmek isti.
yen muhterem iş sahiplerin.in Son 
Telgraf H.a1k Sütunw1da H. Y. Z. ye 
7a.zmatan rica olunur. 

Sürü Ç;;;g,;akları l 
Yazan: CAHİT UÇUK 

yağ meydana çık17or. Yıkanıyor, için- ı 
den ayranı çıkarılarak temi;ı ve bo
zulmaz hale a:etlrilioyor. 
Yağ çıkannağı da öğrendim. Köy ka

dınını e:ördü.ke, şehir kadınının neka. 
dar lüks ve süs kadını olduğwıu an
lıyorum. Köy kadını, bütün müşkül 
hayat şartlarile mücadele ederek c.a -
lısmaktan yılmıyor. Hiç bir genç ka. 
dın çocuksuz değildir. GUnleri mun -
tazam bölümlerle, muhtelif i,ıere ay
rılmı,lır. Şehirlllerln çaqıdan tedarik: 
ettlğ:ı her yiyeceği ve heı· çeşit giye
cek e$yayı, köy kadını cviılın !cinde 
~ırlıyor. Buğdayını bjçiyor, ayıklı
yor, yıkıyor, değjnneen gönderilen buğ
d y un halini alıyor. Bundan muhte. 
li.f k.lşlık erzakla, gi.ınIUk ekmeği ka
ı:ı...n yapıyor. $Ut sağıncak, yogurt yap
mak, yağ cıkarmak yagı ahnan ayr::tnl 
Çökelek denen ;,ir nevi ya~ız pey ... 
rur haline r;ev1rmek; yUn Wramak, 
bukMek, işlemek dikiıjlerini dikmek, 
çocuklarını \'e hiç yardım görmeden 
bakmak v;ız felcrtnt, büyük bir usta
lık.hl bc<:ı:.en kut kJtiınt, yurdun temel 

taoı, bu muhakkak ... 
Köy k..;'ldını, bana her dakika nok

sanlarımı söyliyen miikemmel insan 
nüvesi halinde görünüyor. Onlara erış.. 
mek, onlar gibi olmak i~ in çalışıyo· 
rum. Ve bu çalışmalar içinde, ruhuma 
bir at.es seli halinde akan, kudretli, 
garip hisler var ki, bunlara henüz 
isim ve:remiyor, başımda sihirli rüz.. 
g~rlar eserek, bu ha7ata kendimi kap. 
tU"mJş )~ıyorum.. 

Tabiat i\.·are bir aônül &ibi titrbcst. 
Yarın altın denizler halini alacnk san 
bo.şaklarını güneşe, rilzıka bırakan e
kilmiş tarl<.tJa· ın yanında, ü.stu yaban! 
çiçeklerle örtüh..ı u~uz1 bucaksız top
raklar var. Gündüz güneşle, ay:nz ge
celer de bile yıldızlarla parlıyan in
cecik sular, gümüşi yılanlar gibi kıv
rım kıvrım topratın üstunu sarmış. 
Her adını ba,)ında bir kaynağa, ondan 
kopınadan uzayan bir dereciğe rastla
mak mumkün. 

Toprağı daha çok görebilmek, tanı. 
yabilmek için ona yakın olmıya karar 
verdim. Burda tıpkı blı- k.oyl~ gil>i 

Orta 'li<ullarla liselerde dün 
başlıyan kayı' 20 eyllıle kadar 
devam edecektir, Bundan sonra 
hiçbir sı..rctle talebe kaydolun -
mıyacaklır. İik mekteplere kayıt 
8 eylülde b.ışlıyacak, 22 eylüle 
kadar dPvam edecektır 

Mebuslar halkla 
temaı ediyor 

Meclisin tatilınden istifade e
den meb'uslarımız intihap mın • 
takaları'1a giderek kaza ve köy • 
lerdeki halk!:. temas etmeğe, on
ların ihtiyaçlarını ve dıleklerini 
tesbite oaşlamışlardır. İstanbul 
meb'usları da kazaları dolaşacak. 
tardır. 

yaşıyorum. Başım ve kalbim dost ol
mak, ..,evmek:, eğilerek bakmak anu
lariyle dolu. 

-1-

Köye yaz geldl. 
Rüzı6r ekin kokulariyle dolu. Artık 

karşı sırtlar altın rengine büründü. 
Guneş alçalnuş gibi1 ortalığı kavuru
yo•. Tarlalarda rüzglrla ürperen ekin
ler, ağır başaklariyle boyunlannı eg· 
diler. 

Bu ubah, harmanlar başlıyor. Orak
çılar hazır, oraklann bilenmiş parlak 
ağızları biçmiye ha7ır, ve ben hazı
rırn. İçimde büyük bır heyecan var. 
Ben de orak biçeceglm, tarlada çalı

pcağım. 'Yapama7sın! Dayanamaz .. 
!itn!• diyenl(•re y~nıldıklarını göstere
ceğim. Bu .seferberliğe ben de katıla. 
cağım. 

Gittim, kahvaltımı yaptım. Ayva
nın önünde bir gidi~ gclı~ v.:J.r. Orak
çılar toplanıyor. Ali Çavuşu, mütema
diyen baiu·ıp çağırıyor. Zehra kadın, 
aece yarısındanberl ınutfakta çaı~ıyor. 
Orakç•lara yenlek hazırlamakla meş
gul. 

Sırtımda, anneme sipariş ettiğim, 
yeni e:elen elbj em var. Beni köylü
den ayır1 etmeğe imk5.n olmıyaca!c. 

Basıma onlar gıb~ üstüste örtüler sa
racağım. 

Yakıt geldı. 8'ı ta Ali ÇaVUf, yola 
dw.,:..utı.. Yı:>ldı &iderk.en, Ali Ça\·UŞ, o-

Fahri Türkoğlu namına gelen 
iki ,·agon benzin dün gene Fahri 
Türkoğiı.. tarafından Haydarpa -
şa rıhlır.ıında tesellüm edilmiş, 

yüklediği motör rıhtımdan hare. 
ket ederken birden makine daire
sindeki uir kusur neticesi iştial 

olmuş, ıtfaiye gayreti ve diğer 
yardımcı vasıtalarla yalnız bu 
motörle rıhtımda buna yakın du
ran diğer bir motör kamilen, ü. 
çüncü motör de kısmen yanmış
tır. Yakınlarında iki motör kısmen 
hasara <1ğramıştır. Başka ziy,an 
olmamıştır. Bir motörcü ölmüş, 
iki ağır, bir hafif yaralı da h<!. 
men hastaneye nakledilmiştir. 

rakçlları muhtelit tarlalara taksim edi· 
yor. Bana: 

- Sen, dedi figen kızım. Nezik.le 
beraber, cAltın Dere> kıyısındaki ar
mutlu tarlaya gidin. Orada gölgelikler 
vardır. Yorulursanız, ağaçların dibin.. 
de yatar dinlenirsiniz .. Hem de bütün 
orakçılara nezaret edersiniz. 

Onun tıkrini kabul ederek kendi pa
yımıza düşen yirmi beş orakcı ile be
raber kafileden ayrıldık. Dere bo
yunca hızıh hızlı yürüyoruz. Güneşin 
doğma.sına çok vakit var. Ortalıkta 
derin bir sessizlik hüküm sUrüyor. A
yağımda çarığa benziyen dilz altlı san
dallarla1 rahat, bir kuş gibi hafit yürü.. 
yorum. 
Yanımda giden Nezik, gözlerinde pı

nltılar tutuşarak bana bakıyordu. Ni
hayet: 

- Abam, dedi. Urban ne ıri!zel ol. 
mu;:! .. 

- Çok mu beğendin Nezik?. 
- Çok, Figen abacığım ... Birşey de-

ğil, köy dellkanlıları sana vurulacak
lar, kimsenin kızını jstemiyecekler .. 
Güldüın: 

- Sel gider, kum kalır Nezlk ... Ben 
şehirliyim. Nasıl olsa bir gün gidece
ğim! •. 

Nezik'in göılerinde bir h.üzün göl· 
gesl uçut: 

- Gitme abam ... Gitme, tek sana 
kul kurban olsunlar ... Kızlar kocasız 
kak,ın~ .. .,.(Devamı var) 

Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

- Bunların şaahdetini sıhhatli 

bulnıu.)·nr ınusunuz? 

- Hayır bulmuyorum. Çünkü, 
onlar Ferdinin en yakın ve en 
nıalıremleridir. Şalıadetlerinde 

bitaraf ve dürüst olmalnrıno iın -
kan yoktur. Hcıısi öğretilmiş, bu
Taya getirilmiş, papağan gibi ez • 
berledil.lerini huzurunuzda söy • 
!emişlerdir. 

Profesör Cemil: 
- Tahkikatın seyri Vedadı bu. 

raya getiren sebepler a~ikardır. 
Ferdi ile bu seyri değiştirmek im
kanı yoktur. 
~di, ilave etti: 
- Haydi şahitler yalan söylü

yorlar, polis tahkikatı, müddeiu • 
mumilik tetkikleri, hazırlık talı.. 

kikatı da hep yalan nu? Böyle bir 
şey düşünmek bütün zabıta ve ad
liye kuvvetlerimizi istihlaf etmek, 
itham altında bulundurmak olur. 

Muzaffer: 

- Avukat Cemil beyhude te -
!iş ediyorlar. Ortada polis ve ad
liye kuvvetlerinin dürüstlüğünü 
şüpheli gösteren bir iddia, ileriye 
siirülen bir itham yoktur. Muha. 
kemenin vasıl olacağı netice ha • 
kikatı bütün çıplaklığile meyda • 
na koyacaktır. Müsterih olsunlar. 
Katilin kendisini artık uzun za , 
man saklamasına imkan kalına -
mıştır. 

~edi. Hakim tekrar sorularına 
geçti: 

- Annenizin bütün serveti 
bankadan ~ekilen paramı idi? 

Güzin: 
- Hayır .. 
Dedi, ilave etti_; 
- Evleri, apartunanları da var. 

dır. 

kat ağır zayiata rağıl"' ,ııl 
Bir saniye düşünerek aklına mukavemetinin henüz k 1~sf 

gelen bir eyi kaçırmamak için a. mış olmasıdır. Beş milyorı il ( 
cele eder gibi hızlı hızlı söyledi: on bir bin beşyüz tayyar:· ,.t ', 

- Herhalde onun bir planı da bin top, "n dört bin ta~ re ~~ 
şu idi: Annem ölecek .. tabii onun kiz yüz elli bin kiloıne' 'f ııl 
malları bana kalacak. Ben de ken rabbaı arazi kaybeden J>l~. 
c!isinin olunca Ferdi, annemin ö. Jeket hfıla kuvvetini tB0ıJV 1 
lünıünden hiçbir şey kaybetme - muhafaza eden Almaıı ~1' , 
miş olacaktı. karşısında ayakta our~OÔ"~ 

- Şahitler Vedadın anneniz - Leningrad. Kiyef ve ıııtJJ 
den para istediğini, vermediği i. şehirlerini müdafaa et ı'~ır 
çin sizi kaçırdığını söylediler. dir. Ya Rusların r8fıff' 1 

- Söylemi1 olabilirler. Fakat, hakknıda Almanlar .~ ııı': 
yalandJr. Babam hiçbir vakit böy. verilen rakamlarda ınu~rı ı~ ı 
le bir teklü ve dilekte bulunma - malıdır. Yahut da Ruslar ıJl / 
mıştır. nakları, bu derece a~ır il ~~ 

- Belki haberiniz yoktur. tahammfü etmeğe musŞ ,1 

- Haberinı olmamasına im - · ıe b ı al d r ~ zıyet u unm ı ı . 8rı ~, 

kin yoktur. İkinci bir nokta da zıı~ıı' 
1

1 ~ 
- Şükriye Vedatla konuşurken selesidir. Ağustosun soll ,,,ı;' 

siz de yanlarında bulunuyor muy- rıyoruz. Askeri ınütelı~18r 
dunuz? kanaatine göre, Alıt1a1' 8 1r11) 

- Her konuşuşlarıuda yan - ancak bir aylık zaman 
0
,e'"' . 

larında değildim. Fakat, annem Ondan sonra yağmur )' 8rıl'.;.' 
ikelime kelime bütün konuştuk. başlıyor. Ve Onu da .ıı.us ~11 ,r 
!arını bana anlatıyordu, şı takip ediyor. Yağr;'u~,rıı~" · 

- Ayşe ile münasehetiniz na. minde 'ıarekat zarurı 0b,r3 · 
sıldı? vaşlıyacak ve belki de 'ııvf 

- Bir sır ortafı gibi idik. Fa - ra büsbütün duracaktır· j(Bd 

kat, benim hesabıma kendisine kaveme:inin bu zam•03escl' 1
' 

tevdi edilecek bir sır mevzuubahs vam edeceğ artık 1ıer1' 8c.ııı'~ 
olmadığına göre sırlarını o bana !im edildiğine göre, 8~' , ' 

•öylerdi. Ve .. en çok anlattığı şey cephe n~rede kurulaC ,_,r ;. 
• ers.L'"' '\ı 1 

!er de Ferdi ile kendisine ait olan soğuğu ve karıyla b e~! 
işlerdi. manlara neleı gctirrc M ô' 'f 

- Ferdinin bütün bu hadiseler : nu takip eden ilkbah3~. 10d' 
karşısında noktai nazarı ne idi? rekat ne ıribi ~artlar 3blU i~ ,. , 

- Ferdi gayet allame ve garip lıyacakt•~? Alınan,V3 J<Bt r· 
düşünüşlü birisidir. Ayni zaman- ferler ka<anm.~tır. fa ıOe' 

cııııe ıff"' da menfi bir adamdır. Daima her nın stratejisi kış g 811 t J 
söylenene ve her şeye itiraz eder. vel, nihai zaferin 1<

31
19ô' t · 

Ben evden ayrıldıktan sonra, ta • mani ol1Y1aktı. Bu n°\ı~r1 

bil beuim için ne söylediğini, ne feri Rusların kazanf!l 
(Devamı Var) mali vardır. 



, 

- Alman ıazeteleri, lııveç 
bitaraflığını muhafaza 
etmekle yeni Avrupa ni
zamında yer alamıya • 
cağını aöyliyerek ihtar-

"'" da bulunuyorlar. 
'r Jt;a Yazının metln1eri Anadolu :::=::::::::::::::: tlh• nsı bultenlerınden alınm~tır) -

ıa e<len: Muammer Alatur! sirlerde hulunan Amerikan ga • 
h Unıhcte .. . zeteleri şöyle yaz.maktadır: 

ll!ıa, ter _çıkan •Folkıscher Be- •Çörçil kehanetinin tahakkuk 
ıı., ı·is:ı.~•zet.c>ı, Sovyet Rusya ettiğini göıen bir kahin gibi ko • 
İıveoi ınucadele karşısında nu<ır.aktadır TecaYÜz~ nihayet 
y ,ntaki tr·b· flk · , .• · · 
aseı.nd . p • ıgı ıtare l • sı • vermek. dünyaya hürriyeti ve a-

t,n diı-o~\~ahs0derck, hulasa · dalcti iade etmek için açılan. mü. 
·~•Çıik ı. cadelede İngiltere ile Amer 'ka • 

flr;ıgi hu Finlandanın . h~ııbe nııı. kendi noktai nazarlarına göre 
bu 'n 1 anrla lsveç mılletı ve kat'i surette ortak olduklarını a -
lıı.ıa bsveç gcnçliğı bıtaraflar sa. çıkça göstermiştir .. 
11.ı~ · ulunddğunadıı dolayı ula. . 
~sveç milleti harbin dı;ında ROMANY ADA Y AIIUDILER 
~t .. eke SU.retile şimali A vıupada lÇİN BIR KARAR 
•- ı u•r 1 b '''Yhect '?~ <ıynamak hak kını Pazar günü ımza anan ey an • 
lııta~ •ceı:ıni müdriktir. İsveç name ile Romanyada 18 den 60 
r,~ b lcdakiırlıklara katlana - yaş na kadı.r olan bütün yahudi-
C.n •'llretıi davranırsa vazıh ve ler mecburi iş hizmetine tabi tu. 
Jta.·ı. gsuıette vaziyet alarak hare- tutacaktır. 
lu~" eçerse yeni Avrupada ro _ Bu emirname üzerine bütün 
tıı, 0l'naınak hakkını kazana _ yahudiler. bu işe tahsis edilen 

• listelere kaydf'dilmek için saıa-
c·,r ~R.çİL'İN NUTKU hl)ettar polis makamlarına mü -

çılın nutku hakkında tef _ racaat etmiyc mecburdurlar. 

}indberg İngi· 
lZ galibiyeti-
~~'0"'lnanmıyor 
; ),r, .' 26 (A.A.) - D. N. B. bıl
~~rıea, ~'.ndberg, NC\•york journal 
.,,~lir n _a verdiği bir mülAkalta 
-.... ır kı: 

~lııııı ~1"i·lt Amerika tarihinin en 
1\.a haı·~hranınl geçJrmektedir. Ame

tı.ııııı•ıı . k•t etmezden evvel çok dü-
ı..,;; •dl. 

S. ~l'ge Kilre Almanyanın, İngi!.. 
~· ın&allı &alıp geWnesi munıkün
~ daılt(.renin. ise Birleşik An:ıerl
~chr Yat'dımıyle galip gelmesı im
ı...ı,.lU• ' 
:"llltık~e harbe devam etmektense 
~ lla~a •nziye(e mustcnld bır sultı
~ lıir}e Ç"'k ıstıfade edebıhr. Har-

> ~ şı~ Amerikduın yardınııyle 
• •ttiril . . d' ~ ".ar . mesı, Amerık:ının :şım ı-

1\ dog lor'lle-ciiği ekonomik bir bub-
ura~ktır. 

ÇOtu-;: -d.. ·- k . " uşurme 

ıı~~terken öldü 
~ Şıkta t 
l~ran } a. Anbar~ğa sokağında 

c!ı~ !'.; Luhrtye ismınde bır ka -
~~ °;~r_t adında bir hamileye 
~t • uşurmek için iliıç vermiş 
% öİ ova rt Haseki hastanesinde 

ınuştür. 

tte yeniden 
tı "arh kondu 

~ on E'' 
4 kıv ıat Murakabe Komisyo -

tııı fia;rcık ve kuzu etlerınin aza
~tl;, eti •nı tcsbit etmıştir. Kt\'lı -
'11~4 ~ın kilosl1 kasaplarda 60, 

kuruştan satılacaktır. 
.., -----'"av dükkanın-
~ .. !• yangın 1 

ıı,, ı.ıa ~ed• Kafesı;iler sokağında 
'1tırı. t:ık cı.lanın manav dükklrundan 
·u •lbı..,".'ıı ve Mustafanm iki ta
~1"iıktan ııonra •öndll-

5 yaşında bir 
kız tramvay 
altında kaldı 

Dün a~am saat 18 de Haydar
paşada Yeld«ğirmeninde feci bir 
tramvay _. ası olmuştur. 
Rasimağa mahallesinde rıhtım 

iskelesi ,,okağında 106 numarada 
oturan De.mi!·yolları İdaresi ma
kinistlerinden bırinin kızı 5 ya. 
şında Ay .a annesi ve arkadaşla -
ııile yanmakta olan motöre bak.. 
mak üzere merakla koşarken Yel. 
değirmenınde karşısına çıkan bir 
tramvay çarpmLŞ ve bacaJile 
gö,·desinden tehlikeli surette ya. 
ralanmıştır. Zavallı yavru Hay • 
darpaşa Nümllne has' anesine kaL 
dırılmıştır. 

MOSKOVA 
konferansı ge· 
ri mi kalıyor? 

Roma 26 (A.A.) - Stefani a -
jansınm bıldirdiğine göre Sovyet 
iıükümeti Londra ve Va~ingtona 
birer nota tevdi ederek 1 Eylülde 
akdedilmesi takarrür eden askeri 
konferansın bazı teknik sebepler 
dolayısile tehirini istemiştir. 

Çocuk Esirgeme Ku
rumun\Jn piyangosu 

Çocu>< Esirgeme Kurumu İs • 

tanbul 'Il~rkezi zengin bir p!yan· 
go hazırlamaktadır. Pıyangoda 

birçok !<•ymetlı eşya bulunacak, 

hasılat küçük yavruların bakı -
mına sarfcdilecektir. 

japonların Asya kıt'a -
Hnda ilerlemeı~, Avua
tralyaya da yaklll§maaı 
istikbal için türlü ihti -
mallere yol açıyor. 

dia edilebilir'?. Vaziyetin japonya le
hinde olduğu kadar lngıliz - Ameri
kan tarah içın çok musait bulunan ci
heUerl de Tokyı.>da göz Onüne getiril
mektedir. 

Bu harp çıkmadan evvel Singapura 
-İngilizlerin se:nelerdenberi tahkim 
etUjl Sigapur- yalnız. tedatüt bir kıy
met veriliyor, oraya kuvvetli bir do
nanmanın barınarak tecavüıt faallyet
te bulunaınıyacağı söyleniyordu. La
kin harp çıktıktan sonra laler daha 
başka bir ~ekle gırmişUr: Holandanln 
donanmasından istifade mümkün ola
bileceği gibi Amerikan donanması ile 
teşriki mesai sa.yc~lnde de İngiliz a
miralllerinin işi kolaylnşacak görünü.
yor. Jaı>onlar harbe girıneyi göze al
madan ev\•el her iht:mali düşünecek .. 
ler, karşılaşacakları tarafın kolay ko .. 
lay yenidemtyeceğini eoz ön\ıne geti
receklerdir. Bu onların bilece&i iş. 

Fakat ne olur a olsun bugunkü hal 
Uzak Şarkla bUyWc devtelleri.n nü!ua 
mücadelesi ergeç siliihlı bir kavgaya 
karfar v:ıraC'ağına dair olan endişeleri 
ha!ıflet('cek gibi değ:lldir. İngilizlerin, 
Amerikahl:ı.rın şu 5lralarda daha zi
yade Uzak Şark işleriyle meşgul gö.. 
rünmelerlnin m:ina~ı kolay anlaşılıyor. 
japon tar:ı.fının lchındc kaydedilecek 
noktalar var; fakat ingil ı zlerln, An1e.. 
rikalıların ellerindeki ınevkHC'r İngi
liz - Amerikan teşr;ki msolsı.ni ko
laylaştıracak görünüyor. 

RUB - Alınan harbi devam Pderken 
İngiliz adalarına taarruz ihlima11erl 
yine mevzuu bal\.solurken Uzak Şark
ta japonların iledey4;i de bugtinlertn 
b!rint'i deı·t\:cdekı n:esele!erlnden ı;>

luyor. 

SOVYET ve 
İNGİLİZ fır
kaları hangi 
noktalardan 
• 
Irana girdiler? 
ıran Kıt•aıa r ı btl· 

ylk maka· 
avemet gö::.terlyor 

Roma 26 (A.A.) - Alınan ilk h~ 
berlere 'göre İngilizlerin İrana taarru
zu Bülılcistan'dan Ormuz Boğazının 
sahlini takiben Silop nehri ve Babut 
Kalat şehri istikametine doğru ya
pılmıştır. 

İngiliz1eı· ayni zaınanda Basra mın
takasında da askeri ta~ldatta bulun
muşlar ise de İrak yolu ile ilerleme
dikleri zannedilmektedir. Sovyel k:ıt'
alan ise İrana Hazer denizinin Şar
kında bir noktadan rute Astrabad'a 
doğru ve Garp sah.ilinden Rumiye gö
lüne doğru girmlc;lerdir. 

En mühiın hedeflerin müdafaası 
için memleket dahiFnde tahaşşüt et
miş olan İran kıt'ahın, haya kuvvet
leri mfu;lesna olmak üzcte. }>üyük bir 
mukavemet gösteriyor gibi görünmek
tedirler. 

Ma~av&mete karşı 
telfblrler atında 

Simla 26 (AA.) - Hindistan • 
daki İngiliz kuvvetleri umumi 
karargô.iıındaP tebliğ edilmi~tir: 

İranın mukavemet.ine • karş,ı 
koymak ıçin bütün ihtiyat ted -
birleri alınmıştır. 

~--

Trenlerde lzdlbam 
İzmır Fuarı dolayısile trenlerde 

çok fazla izdiham başlamı~tır. Bu 
yüzden hu Sd"ahki Ankara eks. 
presi Ankara•ian ge~· katkını< \'e 
Haydarpa~aya da bir .aat beş 
dakika rotarle ııelmişlir. 

İngiCtere lrana 
ihracef ı kesti 
Londra 26 (A.A.) - Ticaret 

Nezare : lııin bir emri mucibince 
26 ağus~os tarihinden Hibaren 
lsans alınmadıkça İrana her nc,·i 
emtia ıhraca'. yasak edilm, 'lir. 

--<>----

Demiryolları işçilerine 
elbise 

Devlet Demiryolları Umum Mü. 
dürlügj.i atclyclcrinde çalışan ış· 

çiler içi~ 25,000 adet işçi elbisesi 
yaptıracakbır. Bunlar amelelere 
dağıtılacaktır. 

ÇERÇEVE 

iBAfi DA VASi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Birinci madde, akıl ve mantı
ğa mümkün olduğu kadar u -
zaktır, Zira Alman ordularını 
inkisama uğratmak ve meşguli

yetinden istifade ederek ona 
bir darbe indirmek maksadi • 
le açılacak ikinci cephe, an -
cak Avıupanın garbında ve -
ya cenub doğusunda olabi -
lirdi. İran üzerinden Ruslarla 
buluşmak ikinci cepheyi 
kurmak olmaz, tek ceptıeyi 

gerilerinden ve yalnız İngiliz 
menfaati sahasından takviye 
etmek olur. 
.İkinci maddeyi de keza bi -

rinci maddeye verdiğimiz ce -
vahın devamı şekLinde tefsir 
edebiliriz. 

Üçüncü madde ise hareketitı 
maksat ve ruhunu açıkça tem. 
sil etmektedir. Alman - Sov -
yetler habinin nelicesirıden 
sona İngilizler Almanlarla an
laşa.mazsa, ona karşL vaziyet. 

te hiç !Jir >a;' nokta bulun _ 
durmamak azmindedir. 

Her ne o:ursa olsun; dost, 
kardeş ve dindaş İrana ~ r•ı 

dost ve müttefik İngiliz 
devletinin bu tutumundan bır 

Türkün hakikatte memnun oL 
mıyacağını ve daima bir an -
!aşma imkanı varken silaha 
müracaattan başka çare bırak
mıyan bir vaziyet bulunduğu. 
ğuna inanmıyacağ nı ve hala 
bir anlaşma ümidini muhafa. 
zada devam edeceğini bilhassa 
belirtiriz. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

HALK FiLOZOFU 
Arkadaşımız Reeat Feyzinin yazıla

rına yarın.dan itibaren ikinci sahife ... 
miı.de muntazaman. de·van1 edeceKlz. 

SOVYET TEBLIÖI 

Ruslar Novgo
rod şehrini tah· 
lige ediyorlar 
Karadenlzde bir 

Alman 
denızaltııı batırıldı 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet res
mi tebliği: ŞiddeUi muharebelerden 
sonra Novgorod ~ehrini tahliye etlik.. 
Pazar günkü hava muharebelerinde 6 
tayyare kaybetmemize mukabil 46 
düşman tayyaresi düşürdük. 

Karadenizde dip bombalariyle bir 
Alman tahtelbahlriııi batı.rWk. 

Maksat Iranda 
Almanları 

önlemektir 
Londra 26 (A.A.) - Matbuat 

İngiliz kuvvetlerinin İrana giri. 
şinin İran petrol kuyularının mü
dafaasını müınkün kılac11k ma -
hiyelte bulunduğunu, müttefik -
!erin bu hareketlerinin tamami. 
le meşru ve n ak>adın Almanları 
önlemeK olduğunu yazmaktadır. 

İran hareke.i hakkında müta • 
lealarda bulunan İngiliz gazete • 
!eri bu :ıareketin Almanlara ebe
diyen şark yr.ıunu kapamış ol -
duğunu yazmaktadırlar 

işgal ne k d r 
devam edec~K ? 
Londra 28 ' A.A.) - Alınan ma. 

llımata göre İranın işgali askeri 
zarureti erin icabettiği müddetçe 
devam ~decektir. 

Harp Vaziyeti 
(! inci Salilleden Devam) 

pere yanaşmeğa çalışmakla ve 
G<"n1el'dcki kuvvetler de taarru .. 
za devam ederek cenubu ~arkiye 

doğru ilerlem<'ğe gayret ctınck -
teıl;r!cr. Yani bu cephe kısmında 

Almanlar Didyeperden bir cephe 

taarruzu ve Gomelden de yarma 

ile başlıyan bir cenah taarruzu 
yapmağa girişmişlerdir. Sıno -

lensk'deki Sovyet mukabil taer -
ruzunun Goınel'deki muharebe • 

lere ne dereceye kadar müessir o
lacağıııı bilmiyoruz. Çünkü bu 
n1ukabil taarruzun yeri, istika • 
rncti ve kuvveti hakkında hiç bir 
malfunal yoktur. 

Cenuplaki Alman taarruz şekli, 
hemen ayni şekilde cephenin şi· 

mel kısmında tekrar edilmekle -
dir. Leningrad • Novgorod istika.. 
metinde bazı Alman kuvvetleri 
cephe taarruzu yaparken, diğer 
bazı kuvveller İlmen gölü cenu -
bundan yarka doğru tnarruza geç 
mişlcrdir. Halta biz, Almanların 
molörlü ve zırhlı birliklerini İl 
men gölii cenubuna kaydırarak 
Boroviç istikametinde önce bir 
yarına ile başlıyan bir cenah la -
arruzuna girişeceklerine kaniiz. 

Evvelce bahsettiğimiz Alman 
taarruz planı değişmemiştir. Bu 
pHin Voroşilof ve Bud)·enni or -
du!arını cepheden tesbit etmek ve 
şimal ve cenup cenahlarından ya
ni merkez orılıısile mevcut ara 
batlarınadn ihataya teşebbüs et • 
mektir. Almanlar önümüzdeki 
günlerde ve haftalar içinde bu tıı
arruzları muvaffakiyetle bitir _ 
ıııeğe, bu suretle l\loskova _ Le -
niııgrad arasındak i mıntakaya ve 
şarki Ukraynaya yayılmağa ça -
Iışacaklardır. 

Şimalde Finlerin bugünlerde 
sürekli taarruzlarda bulunınala _ 
rmın sebebi, Leningrada doğru 
tazyiki arlhxmak ve Voroşilofun 
şimalden k\Lvvet çekmesine maw 
olmaktır. 

Fakat yann öbürgün başlıya • 
cak yağmurlarla Almanların oto 
kollarına inhisar eden geri işleri 
daha büyük müşkülata maruz ka
lacaktır. Bu itibarla Alınan taar_ 
xuzlerı hmnı biraz daha kaybet
miş olacaktır. -----

ıranda BareJrAt 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Sovyet kıl'aları da İran ara -
zisi dahilinde 30 mil bir mese -
feye ka:lar ilerlemişlerdir. Bu 
kuvvetler, Tebrize doğru giden 
yol üzer:nde ileri hareke'lerine 
dvam etmektedir. 

İRANDA 
R US ve 

İNGİLİZLER 
(Ba:;makalcden Devam) 

altında bulundurmak fikrini ter. 
cih cylcn1iş bulunu)·orlar. 

Hakikatte İranın işgaline ve • 
sile teşkil eden sebepler arasın -
da şu vaziyet ve mülahazaların 
da mevcut olduğu aşikardır: 
A - Hindistan ve Arap yarım. 

adasının şimalden gelecek 
bir tazyika karşı birinci 
kilid noktası olan Kaf • 
kasyade Rus • İngiliz mü. 
dafaasını hakim kılmak. 

B - Rus cephesine İngiliz yar
dımını götürecek Hind • 
Basra yollarını açmak. 

C - Baku, İran, Irak petrol 
havzalarının Almanlar e
line geçmemesinin İlnki ... 
nını fiilen temin eylemek. 

İran bugün bu maksatları ta -
hakkuk ettirecek harekatın yolu 
üzerinde bulunmanın bedbaht • 
lığına maruz kalmış bulunuyor. 
lranın istiklal ve mülki lamam • 
lılığını korumak azmih' Rus ve 
İngiliz ordularına karşı mukave
met derecesinin ne ve ne kadar 
olabileceğini şimdiden bilmiyo -
ruz. Fakat, herhalde i~galin mu. 
harebe şeklini alması her iki tara
fın da kan dökmesini ve yirmi yıl 
boyunca umran ve kalkınnıası i. 
le meşgul bulunan İranın hare • 
bisini mucip olacak ve bitaraflık, 
istiklal ve masuniyet prensibine 
dayanmaktan başka dünya har -
bi ile hiç bir alakası olmıyan t • 
rantının durup dururken bin bir 
türlü iztıraba ve muharebe (eli -
keline kallanmasına vesile ola -
caktır. 

Koınşumuz ve- do~tttn1uz İrarun 
bu vaziyete maruz kaln1a~ı kar -
şısında herhalde müteessiriz ve 
her ne vaziyet olursa olsun İra .. 
ııın tanı istiklal, mülki tamamlık 
sahibi bulunması fikrine daima 
hiinnetkar ve taraftar kalaea~ız. 
Umuyoruz ki. So,~yet \'e İnctiliz 
dostlarımız kendileri için haklı 
sebepler düşüncesi içinde dahi bu 
şekil ve hareketi tercih elmis ol. 
salar bile İrerun tanı istikliiline 
ve mülki lemamlıfrına sadık ve 
riayetkar kalacaklar ve bu top -
r.:klar üzerindeki rolleri bittik • 
ten sonra komşu ve dost İranın 
bi\tün haI-larını iade ve hatta tez. 
min etmekten geri kalmıyacak • 
!ardır. Demokrasilerin müdafaa 
ettikleri milleller hak ve hürri • 
yeti prensibi de ancak bunu em.. 
reder ve aksi hareket terClax ve 
hareketler arasında ferik bir ölçü 
esası b~rakmaz. 

FTPM iZZET BENiCE 

Bu ne bl(!lm otobls 
tarileıı ı 

( 1 ıncl Sab1fed<" Devam) 
cPazarla.n 2215 kuruştur.> dedi. Benim 
gibi taşradan eelmiJ ve Bakırköy has
lanesınde olan oğullarını 2iyarete gl. 
den üç kadından mürekkep bir aile de 
buna şaşırciL Biletçi: 

-« İşte musadd&k tarifemiz Bele· 
diye böyle kabul etti!• dedi. HayreUe 
çarnaçar verdik. Fakat biraz sonra 
hayretimiz biliibulün arttı. Çünkü o
tobüs Bez Fabrikasının kö.iesinı dö
nünce durdu ve: 

- Bakırköye gidecekler buraya 
kadar biz yenş yerine gidiyoruz. Pa
zarları Bakırköy otobüs durağı bura
sıdır!> diye bizi indlrdiler. Fazla para 
verdiğimiz halde Bakırköyüne kadar 
yayan yürüdük. Şimdi soruyorum: Bu 
ne biçim tarife ve hareket!. 

SON TELGRAF - Oku:rucumw:un 
bu pyanı dikkat mektubu ü.ıerine 

tahkikat yaptık ve filhakika Bakır

köy otobüslerinin Paz.arı..rı Sirkeciden 
Veliefendi yarış yerine adam başına 
22.5 kuruta sefer :rapmalanna Bele
diyenin müsaade ettiğıni öğrendik. 
Tabii böyle yüksek tarife bulunca da 
Bakırl<öy otobüsleri hergilnkil Ba
kırköy durağına gitmiyerek Bakırköy 
;yolcularını Be-z Fabrikası önünde bı

rakmaktadırlar. Belediye he'leyden 
evvel balkın menfaatlerini temine 

mcbur bir müessese olduğundan bö:r
le yolcuların zararına bir tarifeyi ka
bul etmesi gariptir. Her günkünden 
7,5 kuruş !azla veren halkın üstelik 
bir de Bakırköyilne kadar yayan yil
rümiye mecbur bırakılması ise hiç 
tecviz edilemez. Derhal bu garabeUn 
izalesini Beledlyeden ehemmiyetle iJ· 
tlyoruz. 

Mektep kitapları 
pahahlaşacak mı? 
Kağıt fiatlı>rinin pahalılığı m!i.. 

nasebetile bu ders yılında mek • 
tep kitaplarına bir miktar zam 
yapılması çıok muhtemel görül -
mektedir. 

iş Bankasının 
ytl dönümü 

Bugün İş Bankasının kurulu -
~nun 17 nci yıldönümüdür. Bu 
ır.ünasebetle Banka şubeleri ka • 
palı bulunmaktadır. 

11 T~LG 

Dün sabahtan bugüne ka~ar 1 

iran~a başlıyan l r .at 
( 1 inci Sahifeden Dcv:ım) 

yet Rusya, Ortaşark ve Hındi:;la. 
nın emniyetlerine karşı bir teh
dıt le~kil edcclk heı·hangı yeni bir 
fırja . tan mahrum ctmi!k ye pet .. 
rol ile İranın diğer menbalarının 
Naz.ilerin elinı geçmesine miıni 
olmaktır. Zira, İran bu gibi ih
timall€rin tahakkukuna mani ol
mak kudretini haiz değildir. 

Bu yoldaki İngilil . Sovyet 
hareketi sırf bir emniyet tedbiri 
mahiye• !nde olduğu için İranın 
istiklalini ve arazi bü. ünlüğünü 
ihlal etmiyecekti'!' .. 
MOLOTOFUN VERDİ(;İ NOTA 

Sovyet Harıciye Komiseıi Mo. 
lotof, Ru' ordularının İrana gir· 
mekte .:ılduklarını Mosko,·adaki 
İran Büyük elçisi Mohaır.med 
Saed'e t~bliğ etmiştir. Yine .i.\los. 
kovadak;i İngıiiz sefiri de ayni 
mealde o,r no• ayı Iran büyük eL 
çisine tevdi etmiştir. 

Sovyet notasında Rusya ile İ· 
ran arasındaki siyasi münasebet. 
lerın bir tarihçesi yapıldıktan 

sonra. son zamanlarda Alman a. 
janlarının İran topraklarındaki 
genişliyen faaliyetlerinin İranı 
tehdit et.tiği ve 50 den fazla eya. 
!ete nüfuz edc·n Alman ajanları • 
nın İranın hayat:nı sekteye uğrat. 
mak için. karga<alıklar çıkarmak, 
İranı Sovyetlere kar~ı harb~ gir
meğe icbar etmek teşebbüsünde 
bulundukları •liıve edilır.ek'edir. 

Notada, Sovyetlerin öledenberi 
İrana ka:şı besledikleri dostluk 
hisleri tebarüz ettirildikten son. 
ra, Sovyet • İran muahedesinin 
6 ıncı maddesi hatırlatılmakta • 
dır. 

Bu maddeye göre, başka lir 
devlet İran topraklarını Rusyaya 
karşı bir hareket üssü. olarak kul. 
!anmak isterse, ve\·ahut b ir ec • 
nebi devlet 50vyet!cr Bırlıg!nin 
veya müttefiklerin;n hudu !arını 
tehdit ederle•· de, İran hükümeti 
bu tehdidi Sovyetler!n yapacak • 
!arı il!< ıhtarda bertaraf edemez. 
se, Sovyetler Birliği kendi müda. 
faasının icabettirdiğı askeri ha · 
rekatta Lulunmak üzere kıt'ala. 

rını İran içerilerine sevkedebı • 
lecekt:r. Maaınafih Rusya teh • 
like zail olur olmaz kıt'alarını 

geri çe;,meği taahhüt eder. 
Notada, Sovyet Azerbaycanına 

ve bilhassa Bakü pe rol mınta • 
kasına ve So·ryet Türkistanına 
karşı İrandaki Alman ajanlarının 
faaliyeti uzun uzadıya anlatıl -
maktadır. 

Tahrandaki Alman büyük el • 
çisi, Baıdya ı.,öndcrilmek \'e Sov. 
yet topraklarında yangınlar ve 
infilaklar çıkarmak üzere İranın 
birçok noktalarında silahlı grup. 
!ar teşkil etnuştir. İranın birçok 
yerlerinde Alman ajanlarının mü· 
himmat depoları \·ardır. B'lhassa 
İranın sımalinde Mianai ch·a • 
rında Alman ajanları 50 tondan 
fazla infilak maddeleri biriktir. 
mişlerdir. 

Binaenaleyh Sovyetler Birliği 

icabeden tedbirleri derhal almak 
mecburyetnde kalmıştır. 

mecburiyetinde kalmıştır. 
Ayıı.i sabah, Sovretler Birli 

ğinin İran büyük elçisi de İran 
hüküme:ine İngiltere namına bir 
nota vererek, İngiltereyi İran 
topraklarına asker sokmak mec. 
buriyetinde bırakan sebepleri i • 
zah etmiştir. 
İNGİLİZ VE SOVYET KUVVET. 
LERİ NERELERDEN GİRDİLER? 

İngilizlerin harp gemileri hi • 
mayesinde yedi Fırkayı Basra 
körfezinde Bendeı; Şapur'a İran 
topraklarına çıkardıkları ve az 
çok mukavemet gördükleri anla
şılmaktadır. Sovyetlerin de altı 
fırka ile Kafkasyadan İran top -
raklarına girdikleri tahmin edil. 
mektedir. 

Diğer Ingiliz kuvvetleri de Blü. 
cistandan İrana girmişlerdir. 

!randaki askeri harekatın sey. 
ri hakkında henüz tafsilat yok -

1 
tur. Sadece İrandaki Britanya 
kuvvetler: ,in Hindistan Başku.. 
mandanı Gen('ral Vayvel'in emri 
altında bulundukları bildirilmek. 
tedir. Basra körfezinden çıkarı • 
lan kuvvetl~re şarki Hindistan 
suları Başkumandanı Sir Cofrey 
kumanda etmektedir. 

İngiliı kuvvetlerinin karşılaş • 
tıkları mukavemet derecesi hak • 
kında h~nüz n'alümat yoktur. 
1NGİLTERE TÜRKİYEYE 

TEMİNAT VERDİ 
İngiltere hükumeti, !randa gi. 

rişilen harekatın sebeplerini Tür. 
kiye, Mısır, Irak, EfJanistan. Sü. 

s 1941 

A lman - Sc").et 
harbine bir bakıt 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
düşmek Uzeredir. Finler şehre bir 
top 1nenıih yak.~ırlıtlardır. 

SOVY1'.TLERE 
GÖRE 

Bütün cephe boyunca nıuharcbeie
re devam edılnıekted.. Çarrışmalar 

bilh~ <.ı Kekşhotrn S , t>nsk, Goı ·1 
ve D~n_y ,1e. "'p~lru, ~k 1~1 iwn.cUeı·~hcı. 
siddetli olmuştur, 

Sovyet Stivar~i cur·eık:Ar bir ıaar. 
ruz esnasında cephenın Cenubu ~r .. 
k:1 mınUııka.suıda .B• reınizi ile anılan 
bJr ~eh.irden Almanları Lart \'e bır tü
men karare:ihını zaptetmi.şlerd,r Mın. 
taka tasrih edilmernek .. bCidlJ. , O;n .. 
yeJ>E>r diı;ı;eginin içinde oldugı... unne
dilmekledir 

Ak4am uzerı ellı icı.şiden ır.i.ırekktP 
SÜ\'ari öııculer ı şelırc 'Cu-nı!ş, Atman 
askeri :ıra .iında J-J<ı-.-ı k ç.k nuı eh
rin Şimal varoşlarını iıgal et:ı ı ş ve 
b::- tepede yerlcşnıhtır. Alman· " te
peyi istirdat etmrk isLen14-:< dt 
So\'yet sü,·ariler1 ~ehre her t.. ı ftar._ 
hücum etmışler<lır. 

Almanla:- ıiddetlı taaınıza muka 
ver.1et edemeyince GarllC r'f'l~ru ı:rkil. 

mişler ve şehir $0k ~·klarında l."lkrıf){tı 
700 subay ve erin ce· f'tlerinı bır·ık· 

mışlardır. Şehirde 50 mitralyu.ı, 40 
kamyon ve yüzlerce bisiklet iğtin:lrl' 
~dilmiştir. 

Diğer t::ırartan imha edildiği bild1 
rilen üçüncu Rumrn fırkası kararg;i. 
hında ele gecirilen bir vt>sikada Ktz.ıl• 
ordunun müda!a.uı övülmektedır. 

Şoförlerin garip 
bir hareketi 

(1 :.nci Sahltcden Devan-
- cŞoförlere verilen benzinle ye .. 

miye 00 - 100 kilometre yol kate i
lcbilir. Tevziat sabahları yapılma} a
dır. Yeni benzin almış bir şoför >il.
h~ss:ı .sabah.ley~n istcnl1en yere git
mezse veya o gün aldığı benzini sar
feltlğini ispat edenıezse derhal c< a.ıa. 
nacaktır. Halkı,, bize telefonla şika
yeti üzerine takibata geçile :ekt'r. 
Yevmiye verllen benzinin az ı:cldıgi 

iddialarını tesbit it!n rle bugJnlerde 
Şoförler Cemiyeti Reisinin d• iştira
kıyle bir tc-plantı yapılıp vaz y-.•t tel
k.k olu~acakU.r.> 

SON TFLGRAF - Bu ~tk'"'a!ın 

bir an evvel yapılma~ı 1:\zı Hem 
halkı ve heın do} şofurleı·t n. ';Kul!ı.lt&n 
kurtannak itin alaadarJaı uı derhar 
tetkikata gcçmcleriui isti7cr ve bek
Uyoruz. 

udi Araoistan hükumet], rine bil. 
dirmiştir. 

Röyter ajansının d:plomatik 
muharririnin yazdıgına göre, bil
hassa Türkiye hükume mc a val 
ve hadisat her • e olursa o. ~n, 
Türkiye:ı i a n~e .. faal erine d ... ~.u .. 
nacak hiçbir şey yapmamağı •D· 
giliz hükümetinin taahhüt etmiş 
olduğu temin olunmuştur 

İranın siyasi istiklali ve top • 
rak bütünlüğu hususunda verilen 
teminat da TJrk hükumetınc bil. 
dirilmiştir. İngiliz hükumeti İra. 
nın dahili iktıtadiyatına ve haya. 
tına mü.nkün olduğu derecede nz 
engel olmayı tasr•, .ın taah'-üt 
ey !emiştir. 

Birleşk Amerika devkllerı hü
kumeti de İnııiliz ve Sovy ' bü
kumetlennin giriştiği har kiı tan 
tamamıle haberdar edilm şl" 

BERLİN NE DİYOR? 
Yarı resmi Alman kavnak!a • 

rına göre, İrandaki İngiliz • Sov
yet har:;keti Almanyada hayreti 
mucip olmuştur 

Berlinrle, bitaraflığı zerre ka -
dar şüpııe götürmiycn bir mern. 
lekele vapılan bu lıulül hareketi, 
her türlü ahlaki kayıtlar dışında 
telakki edilmektedir. 

İtalyada da İngiliz kıt'alal"'nın 
İrana girişi İranın istiklal ve 
hakimiyetinin apaçık ihliıli sure
tinde telakki olunmaktadır. 
ŞEHİRLER BOMBALANIYOR 

Tahran redyosu, İngilizler_ .• bit 
kaç İran şehrine bombalar a:oıgı. 
nı bildirmiştir. Sovyet tayyare -
!eri de Tebriz şehrine yaptıkları 
bir hücumda tayyare meydanını 
ve kışlaları b~mbalamışlardır. 

iRANlN KUVVETİ 
İran , bir milyon 607,000 kilo -

metre murabbaı araziye, 12 • 13 
milyon nüfusa maliktir. 

Harekat üç taraftan yapıldığı 
cihetle İran ordusu halen 3400 
kilometre gibi fevkalade geniş 

bir saha üzerınde harbi kabule 
mecbur ı<almı•tır. 

Bugünkü İran ordusu 17 piyadt 
tümeni, l zırhlı tugayı, 10 jan • 
darma t ımeni, 15 mü•takil jan -
darma 1layı ,.e müteadd:t ri.ls. 
takil hudut birliklerinden rrü -
rekkeptir ki •ilah al ın a bl'lu • 
nanların mecmuu 200 bin k;ş; ka· 
dar tahm;n edilek'cdir. 

İranın 300 • 350 tayyaresı mev
cuttur. 

Deniz kuvvPtleri yok gibıdir. 
Yanı İranın 6 gambotu ile 4 ka· 
rakol g~m isi yardır. lran onlu • 
sunun bllyük k!S!;ııları R 11s ve 
Irak hu,lutlar•nda tahşit <1il • 
miştlr. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN J:lKKI [KR[M 



4 - SON TELGRAF VSTOS JHJ , 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 95 -J 
Yazan: Francis Machıırd Çeviren: lskender F. SERTELLl 

Eğer "Takma bacak,, kilise faciasından da 
sağ dönerse, ben ne yapardım? 
Kendioıni bir kenara çeküm. Ve bl

raz sonra sokakt.akl yaralıları kaldı -
rırlark:en, onu da bir arabaya bindir .. 
dUer .. Hastaneye götürdüler. 
Yarahların arzettiği bu feci man -

zarayı dah ala:ı:la seyredemedim. Ve 
derhal kat'iyeUe hükmümü verdlm: 
Bu işi yapan takma bacaktan başka 
b;r, değlldlr, 

Sırndl içimde bir merak var: Acaba 
kendisi ne oldu? 

Kurtuldu mu? 
Kcnıtin1 de !eda mı etti? 
Bunu anlamak kolaydı. Hemen pan

siyona &ittim.. Odama &i.rdim, bek .. 
ledim. 

Takma bacaklı adam henüz dön .. 
memişti. 

.rı.terakımdan çıldıracaktım. 

Eğer bu adam dönerse, biç şüphe 
yok. k.i, bu ikinci mucizeile kendi 
memleketine bü~ük bir hiunet etmiş 
olacaktı. Zu-a, kilisede Fransız devlet 
adamlarından, Ahnan düşmanlığ:ile ma
rul ikı mühim adamın da tele:! oldu
iu söyleniyordu. 

Alman casusu .. emmim. ki ... bu 
cinayeti, o adamların "iicudünü or .. 
tadan kaldırmak için lı;leml~ti. 

Bu hükmu vermekle beraber, neti
ceyı bekliyordum. Pencerenin iç ta
rafına oturarak sckağı gözetliyordum. 
Eğer o ııun (takma bacak) kllJse 

facıasından da sağ olarak dönerse, ne 
yapacaktım? 

CcmlyeU beşeriye için bu kadar mu
;ur olan ve bir kişi için daima yüz -
lene masumun kanını dökmek.ten çe. 
k.hım:ıyen böyle bir adamı re'\•olverle 
öldı.irmekten başka ne yapabıliı-dim? 

Onu manasız ve ıayesiz takipten 
başka birı;cy çıkmıyordu. 

Nihayet bu cinayeU ijleyenin de o 
olduğunu biliyordum amma, benüZ: 
kat'iyetıe kendislle karı;ılaşıp son hük
mümü vermiş dejildim. 

Eger o ise, kendisini vurabilecek 
miydim? Hayır .. Böyle bir saliıhiyetiııı 
yoktu. Onu ancak bir tu7.ağa d~ür -
mek suretile ilna edebilirdim. Kur -
ıunla öldürmek ve yakayı ele vermeli: 
auretile deiil. 

l\Iaamalib onu kurşunla öldürüp 
yakayı ele vermemek de mümkündü. 

* 
İşte o.. Ta ltendlsi. 
Geliyor. 
Fakat, bu sefer koh.pıd:ı takma ba

cak paketi yoklu. 
Kendi kendime: 
- Öyle ya_ İsini bitirdi. Senpal 

kilisesini bomba ile berbavet etti .. Bir 
tok kimselerin kanını döktü, ocağını 
sondürdü. İ:ınl bitirdi. Bundan sonra 
takma bacağı ne yapacak?! 

Diyordum. 
O, pansiyona Jird! .. Ve sotuJı:k,an -

lılıkla üstümdeki odasına çıktı. 
Pansiyonda lkl satten !az.la düşün

dilin,, Bekledim. 

Tekrar onım çıkmasını bekledim. 
Acaba ne sek.il ve klyaJette çıka ... 

caktı? Eşyasını alıp gidecek miydi? 
Oturacak mıydı? Ne yapacaktı? Bunu 
bllrn.iyordum. 

* G;u:etelerin fevkalade nüshaaln in-
tişar etti. 

Parisuvann ögle nüshası kapıdan 
geçerken bir tane aldım. 

Okuyorum. 

Hayret.. 
Bu satırları okurken beynim.in içi 

zonkluyor. 

Evet, hayret edilecek bir mesele. 
Gazete baştan başa bomba hfidisesin
den, kilisede yüz yetmiş üç kişi tele! 
olduğundan, ve bir o kadar da yaralı 
bulunduğundan ve henüz enkaz altın
da kalanların miktarı belli olmadıltn
dao uzun uzadıya bahsettikten son
ra şu malOmatı veriyor: 

.... Bu işi, takma bıyıklı ve dilenci 
kıyafetli bir adamın yaptıgı, vak'a 
esnasında kendisinin de telef olduğu 
anlaşılmaktadır. Kilise bahçesine 
tırJıyan bir takma bıyık üzerinde za... 
bıta me~gul olm~ ve bu neticeye 
varmıştır, Kilise kapı.sında dolaµn ela 

1mJ dilenciler de, böyle bir dllenci
nin son günlerde kilise avlusuna lllk 

sık gelip &ittiğini, bir miktar ekmek 
parcı.sı topladıktan sonra çekldiğin.1, 

ve ekseriya sabah Ayinlerinde bu

lunduğınıu söylem.işlerdir. Zabıtaca 

ıüpheli eörillen bu dilencinin para 
ile bir anaJ:'llste alet olduğtı tabının 
edilmektedir.> 
Bu havadısln üzerinde dunruımak. 

kabil mi?. 
(Devamı var) 

En idareli 
.~~LAMBA 

~·.·.:~":17~': HCLIOS HOESSESATI :":: t::.: 

~Z'~,..~ ... ~-·:=:Hm:m:t 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1883 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lir<Uı 

Şube ve Ajam adedi : 265 

ı Zirai ve ticari her nevi banka muamelele:ri 
' ~l 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarsız tasarruf hesapLınnda en 
u 50 liruı bulunanlara senede C defa çekilecek kll!"ı. ile aıaiıdald 

plana &öre ikramiye dağıtılacaktır. 

ol adet 1.000 LirtiU 
" • 500 • 
" • zso • 

40 • 100 • 
100 • q • 
120 • " • 
160 • !O • 

4.000 
2.()(10 
1.000 
4.000 
5.000 
-l.800 
J.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki J>l ralar bir sene !ç'.nde M liradan 

<.•ai!ı düsınivenlere ikramiye ç.ld ı~ takd'rde % 2~ fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylıll. 1 Birincıkanun, l Mart 

• ve 1 Haz:ran tarihler'.nd., çekilecektir. 
"1~~: ':.t:ıi JSQB~~_:,T. ; I~ 
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SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 1 

MÜESSESESİ MÜDÜRİYETiNDEN 
O'k>ma\ik Te2gA.blarla çalışan Fabrika ve müesseselerin her nevi pamuklu istihsalA.tını imalAt programlarına 

raptetmiye ve bunlardan 170~ ve buna ek 3018 sayılı kanunlara Jstlnaden evsalı tesbit edilen kaput bcz.lerlyle 

bunlar haricinde kalan ve fakat amba)jj malzemesi olarak küllanılabilecılk olan her nevi pamuklu dokumaların 

tek elden mübayaa ve tevziine 3480 numaralı Milli Korunma Kanununa müstenit 190 sayılı Koordinasyon 
Heyeti kararlyle 25.VllI.941 tnihinden itibaren İktisat VekAleti aalftlılyettar Jtılınm:ıatır. A;rni karar mucibince 

bu tek elden mUbayaa ve tevzi lflyle İl<.tısat Vektleti namına Sümer Bank ve dolayıslyle Müessesemiz tavzif 

edilml~r. Binaenaleyh yukanda iııaret edilen kaput bezleriyle amba!AJ malzemesi olarak kullanılabilecek do

kumaları imal eden Fabrikaların 25.Vlll. 1941 tarihinden itibaren piyasa ve alelil:num müstebliklerle kendl nam
alrına alAka ve irtlbatlan kesilrn.i, olup bu maddelere müteallik tevziatın tamamen müessesemiz te§k::i]Atınca ve... 

ya müessesemizin talimatı dahilinde yapılacağını bildiririz. Binaenaleyh İktısat Vck;llet.nden bu mevzua müte

a1llk tebligat almış olan bilômum Fabrika ve müesseselerin derhal müesse~emtz Pamuklu Şubesiyle temasa ge

rerek rnllıemmlm teminat alm:ılan lazımdır. Herhangi blr sureUe lı.enüz bu tebliği almamış olabil«:ek ve fakat 

kaput bezi veya pamuklu ambal5j malzemesi imal eden ve Otomatik tezııah çalıitıran diğer Fabrika ve mıies""5e
ıerin de ayıti hükümlere tabi olarak ayni sureUe hareket etmelerj icap ettiğinl llAn ederiz. 

~----------= ... --------------------------!' 

Türkiye Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesinden: 

1 - Müessesemize ait Zonguldakta bulunan bin bet 
yüz ton miktarındaki Kre ozotun Zonguldaktan Hay -
darpqada Devlet Demiry olları Mayi mahruk deposuna 
veya tanklara nakil ve teslimi ve b<>§ bidonların Hay
darpaıadan Zonguldağa iadesi acık e-kıiltme ıuretile 

müteahhidine ihale edilecektir 

2 - Açık ekşiltme 1 eylul 1941 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on be şte Ankarada Atatürk bulva
rında 129-131 numaralı dairedeki müessese merkezin
de yapılacaktır 

3 - Muhammen bedel dokuz bin dört yiiz elli Türk 
lirası olup isteklilerin yüz de yedi buçuk muvakkat te -
minat olarak yedi yüz se kiz Türk lirası yetmit bet ku
ru,u 1 eylul 1941 tarihinde saat on dört buçuğa kadar 
müessese veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - Şartnamesini gör mek ve daha fazla malumat 
almak için müe11esemiz Ankara merkezine müracaat 
edilebilir. 5804 

Yapı ve imar işleri hanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Atatürk Lisesinde lüzum CörWen 

babçe tanzimi ve ll>.dil5t l~idir. 

Keşi! bedeli <18335.00> liradır. 

2 - Eksiltme 16.9.941 Salı günü saat 15 de Nafia VekAleti Yapı ve İmar 
İşleri eksiltrt.e komisyonu odasında kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme e\'rakı ve buna müte !eni evrak c46> kırk altı kuruş bedel 
mukabilinde Yapı ve İmar İ~leri Reisliğinden aJınabUir. 

4 - Ekşiltmcye girebilmek iı;!n iste kli1erin c 1375,13> bin üç yilz yebnJs 
beş lira on üc kurllşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekô.letinden 
bu iş ıçln alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri l!lzımdır. İ~bu vesikayı al
mak üzere istc-klilerın eksiltme tarihinden en az ctatil günleri harıç> üç gün 
evvel bir istida ile Nafia Vekciletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine en 
az bir kalemde bu Jşe benzer •15.000> lircı.hk bir iş yaptıklarına dair ~i yap. 
tıron idarelerden alınmış vesika raptetm eJeri ldzı.mdır. 

5 - htcklller teklif mektuplarını ihale günü olan 16.9.941 Salı günü saat 
14. de kadar eksiltme komisyonu reisliği ne makbuz mukabilinde vermeleri lA
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabili edl lmez. c5839> c7476> 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 

cMaden boruları lifli maddeler 
ve çimentolu mevaddı mayii ile 
hariçten iksasına mahsus usuh 
-hakkındaki ihtira için alınmış o -
lan 17 eylül 1928 tarih ve 1496 

numaralı iht.ıra beratının ihtiva 

------
ettiği hukuk başkasına devir ve
yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebi -
kceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla malumat edinmek 
istiyenlerin Galatada Aslan han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri Han olunur. 

26 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Orkestra 
18.30 Serbest Za-

man. 
18.40 Orke•tra 
19.00 Yuva Saati 
lJl.15 Orkestra 
19.30 Haberler 

19.4~ Fasıl Hey'eti 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Müzik (Pi.) 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Saz eserleri 
21.30 Konuşma 
21.45 Klislk Mü. 
22.30 Haberler 
22.45 Dans Mü. 

(Pl.) 
23.00 Kapanı~. 

Sultanaıımet 3 rü Sulh Hukuk Ma~ 
l<emesinden: 941121 

Hay~ano~ ve Ayşe Şalı.ende ve Mak
sut ve Madlen ve Mıjırd.Jç ve Kap
riele izafeten maliye hazinesinin ~
ylan müstcreken muta.saıTlf olduk.lan 
İstanbul Büyük Langada KAtip Kasun 
maball .. inde SepeU;i sokağında ka;y
den eski (51) ve yeni (54) ve mahal
len (34) No. lu hanenin lzaleyi şuyuu 
zımnında fürubtu tekarrür ederek mü
zayedeye vazohmmuştur. Kıymeti mu
hammcnesi (420) dört yüz yirmi lira
dır: Birinci açık arttınna>1 (19/9/941) 
tarihine mi.ısadif Cuma günü saat 
(10 dan 12) ye kadar icra olunacaktır. 
Kıymeti muhammencshıfn yüZ:de yet.. 
mi~ bc~ini bulduğu takdire.le o gün iha
le! kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı 

takdirde en son arttıraıun. uıahhi.ıdü 

baki kalmak üzere on gün müddetle 
temdit edilerek ikinci a-.ık arttırması 

(29/9/941) tarihine mü.adil Pazarte
si günü saat (10 dan 12) ye kadar ic
ra kılınacak ve o gün en çok arttırana 
!hale edilecektir. İpotek sahibi alacak
lılarla digcr alilkadal'ların l,jbu gayri
menkul üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleriyle on bes gün lçln
de bildirmeleri lizımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit olmadık
ça satış bedelinin paylafmasından ha
rç kalacaklardır. Müterakim vergiler 
hissedarlara ve deUAliye ve yirmi se
nelik vakıf tAviz bedeU ve ihale pulu 
ve tapu masralı müşterlye aittir. Art
tırma şartnamesi !§bu ıl5n tarlbinden 
itibaren mahkeme divanhanesine tallk 
kılınmıştır. Talip olanların kıymeU 

muhammenesinin yüzde yE::di buçuğu 
nlsbetinde pey akçesini hfımilen o gün 

ve saatte İstanbul Sultahmette Tapu 
binasının alt katında dairei mahsusa
smda Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Mahkemesi Başkltabetioe 941/27 
No. ile müracaatları il!ln olunur. 

• TAKVİM e °' 
Rumi 1357 Hııı:ır Hicrl 1360 

AGUSTOS 
113 

!IABAN 
13 3 

Yıl 941M1 "Va..\&h -A~USTOS 
S. D. Vakii S. D 

6 21 Güneş 10 28 

26 
1316 Öğle '23 
17 00 İkindi 9 08 
19 S2 Akşam 12 00 

SA l I 21 31 Yatsı ı 38 
-4 32 İmsök 8 39 
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SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
MÜESSESESi MÜDÜRİYETİNDEN 

3780 numaralı Mllll Korunma Kanununun verdiği salAhlyete istinaden hususi labrlkalar da dahil olduğu 

halde otomatik tezgfıhlarla istihsal de bulunna müesseseler tararından imal edilecek her nevi kaput bezleriyle am. 
ba~j malzemesi olarak kullanılab itecek pamuklu dokumaları tek elden mübayaa ve tevzi 190 sayılı Koordinas
yon Hey'eti karariyle İktisat VekAJeU memur edilmiş ve bu vazite mezk.Or Vekf:ılet namına Sümer Bank'a ve do
layısiyle müessesemize verilm~tir. 

Mevzuubabs karar 25.8.941 tarih.inden itibaren mer'iyete girmiştir. Binaenaleyh bu tarihten itibaren kaput 
be-ı.i ve pamuklu ambalij malzemesi yapan :fabrika ve müesseselerin piya ı::a ve mü terileriyle bu maddelere ait 
her nevi alftka ve irtibatı kesilml§ buulnmaktadır. Mevzuubaba mamuller bu tarihten itibaren müessesemizce mü
bayaa ve tevzl edilecektir. Bu mamulJerden piyasaya ayrılacak kaput bezleri Sı..imer Bank Pamuklu Fabrikaları 
mamullerinin balen müessesemiz tarafından yapılan tevzi esasatı dahilinde ve müesseı:;emizden bu suretle şim
diye kadar kendilerine mal verilen tüccar ve esnaf vasıtasiyle tevzi olunacaktır 

' 
Çanakkale Nafia Müdürlüğünde~ 
İkinci dela olarak kapalı zart usully le eksiltmeye konülan iş çıın• ıı: 

Balya yolunun 57 + 500 - 87 + 200 ldlometrelerl arasındaki 9700 
kısmın tamıratı esasiyesidir. 

Bu !fi!! keşi! bedeli 20799 llra DO kuruştur. 
İ.hale 1/9/941 tarlbine müsadil Pazartesi günü saat 15 de Nafia 

ğü binas1ncia toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. . ,,.ı 
Ekslltrneye girebilmek için taliplerin 1560 Urahk muvakkat terrı~r' 

meleri ve ihal~ gtinünden en aı üç gUn evvel VHAyet makamına rP .. fl' 
&lacakları ehlıyet vesikası lle 941 yılı Ticaret Odası vesikasını kOrrı}: 
raz etmelerı lAzımdır. 

Talip oianlar bu işe ait kesif ve şart nameleri Nafia Müdürlü~e 
olarak görebilirler. 

Tekli! mektupları ihale &ünü aaat 1-4 de kadar komisyona veril~ 
iar!tır. Postadaki cecıkmeler loabül edilmez. c6910> 

GAUTHIER VIDAL 
Ev İşlerine mJıbsua her clru Kumaş için 

A N I L I N • ,. s,u. HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumı 
deposıı: 

,~ 

İstanbul Çiçekı>"'',ı 
,~ 

sokağı AJllP" · ı 
Han No. 3.,,, 

1 

Tokat Nafia Müdürlüğünde~· 
Tokat merkezinde yap1lacak olan ta hsisatı dahilinde 39956 HrO !) 

bedeli keı;l!li Cezaevi inşaatı l~l tarihinden itibaren 20 gün 
ve kapalı zar! usuliyle <ksiltmeye çıka nlıruştır. ae. 

!halesi 5-9---941 Cuma &ünü aaat 15 de Tokat Nafia Dairefltı 

-~ 1 .il 
Muvakkat teminatı olan 2996 Ura 74. kuruşa ait makbuzla bfrlı -,.J°' 

nen verilınesi icap eden vesaik.in kapalı ve mühürlü zarf deruntı~~& de J 
atinden bJr saat evveline .kadar teklil mQ.ktuplan makbuz mukabıliJl iJl 
yona teslim edilecektir. İn~aata ait keşif ve projeyi görmek istıyenJef 
Na!ia Dairesine müraca.ıtleri UAn olunur. «7295> 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-_..,./'_ 

,- IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLA}{! 

Haseki, Cerrahpaıa, BcyoiJu ve ZO hre>1 Hastalıklar Hastaneler~ 
lık ihtiyacı için aılnacak 1127 kilo Tere yağı açık eksiltmeye koıı S' 
Tabmin bedeli 2366 lira 70 kuruş ve ilk teminatı 177 lira 50 kuruştıı'· gı 
rncol Zabıt ve Muamejjt Müdürlüğü kaleminde ıı;örülebillr. iıı.ael 8/

9
· ı( 

:z.artes1 saat 14. de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilJc rbıc 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası ve&lıtal 3 
günü saat 14 de Daimi Encümende billunmaları. (7373) 

ZAYİ - BoyAbad AskerllJc Şube- ı DOKTOJt t9r 
siııden 19a6 senesinde aldığım as1tert IF eyzi Ahmet Oıt.~5 
terbis tezkerem! zayi ettim. Yenisini CİLDİYE VE ztııııtf~ 
alacağtmdan eskfolnin hllkmil olmadı- ..!' 
ğı llAn olunur. MtlTEBASSJSI ı C"I 

(BabıAll) Ankara cadd .. ıi' 
1326 tevellütlü Kemal oğlu oğlu Yokuşu Klişe baııııd• 

Etem TOP / 

~~~~~~~~~~~~~~------

, 
iMA•• 

~ 
K.A51 ~ 

~ ~ ~ ~ ~ • Küçük 
Hesapları 1941 

Tasarruf~~ıj 
ikramiye .P! 1 

Keşideler: 4 Şubat, 2 M071.1, 1 Atusto•, 3 fkincıtt 
tarllılerlnde 7apılır. 

1941 IKBAMIYELEBI f 
/ı 

ıoO': /' 
~ 1 ..tet 2000 liralık - 2000. - lira il ı ada .ıso ı.ırawı: - ı5~ ' ı 
~ 3 • 1000 • - 3000. - • 35 • 100 • - 400o / 
~ 2 > 750 • - 1500. _ • 80 • 50. • - soo · 

4 , 500 > - 2000. - , 300 , 20 , _.. "' 
·· ~ ,.; .. -.. ~ ~:.&:-~~~~·..-:-~~..,.-

• 
f 
t 


