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Alnıanyanın İRANDAKİ 
eanı petroldür İngiliz ordusu 

lran en başta 1 k:ırargah!~!n 
bu endişenin ılk t~ blıgı 
kurbanı oluyor Benderbuşir'de altı 

Mihver gemisi 
müsadere edildi 

Gemilerin 
tebatı esir 

müret
allndı 

' 

Almanyanın Jıarbe de • 
Vam eaebilmeıi petrol 
bulmaı.na bağlıdır. Sim· 
dilci harp sahasına en 
Yakın petrol kaynak • 
ları da Kafkasya • İran -
lraktadır. İranın uğra • 
dığı haksız tecavüzün 
en baıta aebebi muhak
kak ki budur· 

KIZ/LORDU lran .Şehintahı ha::r.r.tleri Iran orduaunun bir manevra ıını takibe geliyorlar 

!' 
~:ETEM iZZET BENiCE 
it 
ı.,llııuı Sovyet ve İn&iliz orduları 
ı,ı·afıııdan iş:;ali harekeli devam 
~ 'Yor. Tahranda başlıyan miiza
~elerin ne netice verdiği bak • 
llıı da henüz maliımat alınama • 
>ıı .ıtır. Ancak, bu müzakerelerin 
~~s~ı bir netice verecei:ini zan. 
~ı;''Yoruz. Mü•bet netice iki şe-

e olabilir: 
~.'\- hanın bitaraflığını ter -
li~ttıesi ve Sov)"t • İngiliz it. 
d •nı liilen harbe müdahale e· 
"'•"kah il ul etmesi. 
İsll "':'" İranın mülki tamamlık ve 
de' lalinin garantisi mukabilin -
lan tıpkı Bulgaristanın , Macaris • 
la \ e Romanyanın Alınanlara 
~~· laptıklarını yapması. 

"a• ~· \'e İngiliz ittifakını; mu • 
•isi a a temini, Kafkas cephesi te. 
ıaı:. Petr_ol ka) n'!1'lannı muba . 
~•l endı§esi ile Iranın karşısına 
tiı·•~an zaruretler yine Rus ve İn
ı.:\er için mahfuz bulundukça 
_,,,

0 8 ba~ka tiirlü bir anla,..a • 
llıııd ~ııkua gelme5ine imkan ol • 
~tce'~ı görülüyor. Eğer dava sa. 
llıa •andaki Almanlann 'i'ıkarıl· 
ket;' davası olsaydı işgal hare -
tan~~. b• !anmadan önce Tah • 
lo.lte llkfuneti ile yapılan ilk mü. 
llıaa •elerın kat'i bir netice al • 
\ay •na kadar intizar edilir ve ni· 
l et bu m ·· · d b. :ili\ttt evzu uzerın e ır an-ha: •ld~ edilirdi. .. .. 
\;t dakı Almanların vucudu, 
l;;

0 
•ıılaşnıay ı ga~'fikabili müm • 

\"h ~•hiyete sokarak kadar 
til•· 8 de müşkiil bir mevzu de • 

~I Va J 
İt ç o anıazdı. 

\~&~nı teessürle karşıladığımız 
ı •Unkü · ''hk ışgal hareketine maruz 
llıııı, ~'!_ &ebep her şeyin başında 
\iıı ~""llk ki Almanyanın bar • 
"ın, ~ndan sonraki safhaları ba· 

n •n eatıını teşkil eden pc t
'-..___ <Devaı:ııı 3 ilnctı Sahifede) 

!2Jkkat • , 
'1UHTEREM 
01tuvucuLAR 
~"'Ubarrlriınlz Etem İzzet 
lotllı:ı · Sar1tta kısa bir vazi!• 

() 
1 Y•ııacaktır. 

t unun · 
~l •e llyas! Mdlselerini en 
~I~ ,en Dıütolı.amil bir \arzda 
'-••ııı ~iye alışmış olan mub
lııUı;.1 ° "Yucu1arınuzm 1ikir ve 
lı:;,, ıı•a zevklerin! aksatmamalı 
'" an.. "'"-'harrirlmlzln pek kı
;-na;,:k olan bu gaybubeti 
ı..ıeı.liıı~ ıaıetemızin Başma
~da 1 &fuıu gününe güzide 
ııı., 

1 
ilııı., Ahmet Şükrü El.. 

l!o aı.acakUr 
lı 11 'l'eı · 
><~ l'ııuu ırat okuyucuları=, 
Oı"' bir a~ Yazılarını pek bü
~•rı aka ve zevkle takip 
1\ııi l'eı >J;nıcı Şükrü Esmer 
)ı, "'1da &riJ. ın Başmakale ıU.. 
>ıı. ""4,.,:,,,hiç •Üpheelz olı.u
~ı.. <lıar •ıaml ralbe\.ine 
>tıı !erini olacak ve ıünün hA
ıı.ı> .. u,.ı., 'l'üriuye e!kArı umu
r a, •• u Uınumı kanaatle ilı
ıi' en ın Y•kalini kabul etıi-

ltıı<tre;:":•ınnıeı bilgi ve \ah
lı~ 11• İ:<ab edecekUr 
1ıa"ııı•~al Sillu·u Esmcr'i.n illı 
~. .., Cuına CUnkti nüs. 

~ltı.yu lllU.ar edecek Ur. 
"- ~larınuz aynca Etem 
\ ~"'nı C<!'nln ;yaz1lanndan 
~"4b.~ kalm.ı;,acaklar ve 
'> toıit "1 Yoldan ve Şarktan 
~mu.mı ernıe.k.et meseleleri 
'•tı ıııÜırık~ası hadisel"1' üze. 
~ >•zııan uıı oldukça yaza

' 
0

•Jrediimek ÜZ"1'e 
ıanderl!<:elttir .. 

iki istikamet
ten ilerliyor 

Londra 27 (A.A.) - İranda İn.. 
giliz ilcl'i hareketi tam bir intıi • 
zamla devam etmektedir. 

İngilız kuvvetlel'i, hiçbir ta -
rafta sivil halkın hasmanc ht•si
yatına maruz kalmamıştır. 

Simla'da İngiliz Başkumandan. 
lığı karargiıhından neşredilen 
Hk teblifıdc ıo; le drniliyor~ 

·İngiliz ve Hınd fırkaları , pa. 
zartesi -;abah. muhtelif nok a -
lardan İran Lududunu geçmiş -

(Devamı 3 üncü Sahirede) 

• 
Iran Şahinşahı 
Alman sefirini 

kabul etti 
irana llerllangl bir 
yardım vldl yo• 

f!Hdapeşte, 27 (A.A.) - Macar '.!'el. 
gra[ Ajan~ının Berlindeki muhabiri
nin bildirdiğine gôre İranın Berlin 
Büyük Elc;isi AJm;:;,nya Hf\ı·iciye Ne
zaretiyle yapmakta olduğu konuşma
lara Pazartehı "' Salı günleri de de
van1 eylemlstir. 

~ Ayni habere nazaran vez.lye~ hazı-

s 0 V Y e t /er rLeDfE~;;;ı ~:;t:ah;:·~,, 
Tal/in şeh- ;rlkabll hale konmuş 

• • yakıyor Londra 27 ıA.A.) - Novgo • 
rını rod'un ı\lmanlar tarafından işgo. 

Hc.•'nkı 27 (A.A.) - Dün 
;ık~amdanben Finlandiya 
körkzinin cenubunda müşa. 
'ed edilen muazzam ak 
.ıtı:;.nlan Rusların 'I'allin ş<'h -

r:ni •ahhye ha11lrhklanna 
başladıklarını gösrermekte 
d.ir. Yanr;.n dakikadan da 
kikaya şiddetini arttırmak • 
1aclır 

SOVYBT TEBLIÖI 

Bütün cephede 
pek anudane 
mukavemet 

Lealagrad bilgeıın
d e 100 

tayyare dtlştlrtlldl 
Mosko\'a, 27 (A.A.) - Asker! Sov

yet tebligi: Dün bütün gün Sovyet kıt"
aları bütün cephede anudane mukave
meıe de\·aı"\ etmişlerdir. 

li. Almaalann bu bölgede iler • 
lern<ikte oldıık.larıru göstermek· 
tedk F lkat Leningradın müda. 
faası için alınan tedbirlerin bu 
şehri zaptı gayrikabıl bir hale 
kovd ğu kyadedilmektediı. 

IRAN HA REKA Ti 

Muhasamat 
müzakere 
yolu ile dur
durulabile-
cek mi? ___ , ___ _ 

Londraya göre, 
t r a a muvalallat 
etuıı takdirde, 

11

1 

llareklt der il a ı 
durdurulacak 11 
!randa. müşterek Sovyet • İn· 

giliz askeri iıarekiıtı hakkında 

bugün öğleye kadar Anadolu a • 

jan.sının muMelif kaynaklardan 
alarak verd ğ ha rlere nazaran 

CDevamı 3 üncü Sahırede) 

Pazar (Ünü e'-velce btldırild lği gibi 

(Devamı üc;:ilncil sah,;fede) /randa harekat istika metlerini gösterir harita 

Merkez Bankasında bir hadise 

Bomba bulunduğu 
vehmedilen çanta
dan neler çıktı? 

Kflçtlk bir keli e yanlışlı ı ve bir şofö
rün hıt;ısı Bankayı tellşa dlş8rdl ı 

Dün Merke-L Bankasının Galat.ada 
Bankalar caddc:sinde~i binasında yan
lı~ anlaşılan bir kelime ylUünden ıarip 
bir b;idise olmu,,-tur: 

kw'&ralt teUşlanmıştır. Kapıcının SÖ!.

leri bazı memurlara bambatka $ek.ilde 
aksetmiş bir kaı; kadın memur heye. 
canlarunıştır! 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

l Türkiye ilk 
Atletizm ı 

Kongresi bitti 
İstanbul, Ankara, Bur5a, iz.mır, EIA

zığ, Seyhan, Halay. Diyuı"i..ı< k.ıı: Kay-_ 
(Devaını 3 üncü Sahifede) 

KISACA 

iri yer, blrl bak r 
Gazeteler Anadolu Ajansının verdi

İti harici haberlerden ıayrlslnl koya
mazlar. Radyolardan ancak Devlet 
Rei~leri, Başvekil ve Hariciye Nazır

larının nutukları ile resmt harp teb
liğlerini almıya mezundurlar. Bunda
ki isabeti milli siyasetimizin dürüst 
icabını ta\bik ve her nevi propagan

Edimecie bulunan komiserlerden bl
ri ~hı'ııni:te hareket eden oton1obil
lerden birinin ~oförl.ne c;anta vererek: 

- cBunu İstanbulda Galatada Ban
Ular ?vlerkez.ine bırakıver!> 

ı---------------1 .,daya mAni olmak bakımından takdir 

Demıştlr. Şoför de Bankalar Aier
kezin.i cl\lerkez Bank01s.ı> ~klinde an
lamış ve doğru bankaya giderek bü
ıük kapının önünde duran kapıcıya 
vermiş ve: 

- ..:Al bunları; Edirneden glınder
diler. Gelip alac:ıklannış!.> 

Demişi.Jr Kapıcı şu!ürden izahat is
temij,_se de i~i okluğu beyan1yle ar ... ba
yı silrüp g::mlştir! .. Aradan bir hayli 
vakit gcçtıkten sonra kimse çantayı 
araırı::ıyınca kapıcı evhama düşmüş ve 
içinde ı>aatli bomba olma.:ı {!) h:<yaliDJ. 

etmek yerinde bir vazife olur. Ancak 
son günlerde ba.ZI gazeteJerde cteblıp 
mezuniyetinin suiistimal edildiğini &ö
rüyoruz. 

Bizim mahuua bu ba.hsi konuşuyor
duk da: 

- Birı. yer, biri bakar, kıyamet on.
dan kopar .. derler .. Doğrudur •• 

Diyerek devam etil: 
- Bu mezunlyeti aşmak bir kere 

görenek kabilinden siraye-t halini alır
sa herhalde doğru olmaz. Fakat, sira
yet halini aldırınaJY\ak ta bizim va-
7.i!emiz de~L 

A. ŞEXİB 

Fin Ordusu 
Viborg'a 

girmek •• uz ere 
Şehrin ka,atllmaıı
na devam ediliyor 

Stok.holm, 27 (A.A.) - Pek yak,nda 
şukut etmesi beklenilen \"iborg ~eh

rinin Şimalı s~"'ki \·e Şark istikamet
lerinden Finlür.diya t:uvveUerı tara
lından kU§3tılması dE!v3rr• etmektedir. 
Lcningrad'd.:ın \?iborg·~ giden demir. 
:ı.·olunun kesilmiş olduğu ıöylenfyor. 

t 1nh\ndiyalı1ar '\.'lborg'un 13 kllo
mct e ŞimaJinde bulunan Ahvolayı 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

HALiÇ 
Vapurları 
Otobüslere rekabet 

etmek için yeni 
tedbir 1 er alınıyor ! 

Denizyollan İdareı;i, Haliç va • 
pur !arı için yenı bir sefer tarife. 
sı hazırlamaktad.r. Bu tarif<> !le 
seferler oıklaştırılacak \'C vapur. 
!arın karşıdan kar~ıya geçerek 
!azla ıskeldere uğramasına mey
dan verilmiv~cektir İki sahil için 
ayrı ayrı rnpurlar hareket ettiri • 
lecck ve bu suretle iskeleler ara
s.nda gidip gelme zamanı da kı • 
saltılarak otobüslere rekabet e • 
dilec<'ktir. 

Alma• • SoYyet 

BABBINI .,. BAKIŞ 

ALMANLAR 
Dnyeperpet
rovsk 'a gir
diler mi, gire
mediler mi? 
r Almanlar 
lı girdiklerini, 

Londra bu ha
berin t e ey y Üt 
etmediğin bil-

diriyor -

Ruslar LeDlngrad 
bölges ı nde NO'f· 
gorod'u bo,aıttı 

ALMAN KAYNAKLARINA 
GÖRE 

Alman Başkumandanlığı fevka· 
llıde bir tebili\nde Fon Klayst or. 
dusuna menslıp sert t~ekküllerW 
Dinyeperpetro\s.k köpıil başını ve 
bu jehri cet.in muharebelerd('t} 
soınra zaptettlği bildirilmektedir. 
Bu suretle Sovyetler Kiyef'in Ce

(De,·nnıı 3 üncü Sahifede) 

\ J 

Yeni ve mühim bir karar 

Ordu Beden Terbi
yesi talimatnamesi 
sivil mekteplere 
de teşmil ediliyor 
Atıeuzmde 'f& Beden terbiyesi dersinde 
mu'fallall oımıyanıar ııml geçemlyecek 

Ordu Beden Terbiyesi Talimat. 
namesinin ccnçlik klüpleriyle si. 
vil lise ve ortamekteplere ~mil 
olunma5l kararlaştınlıruştır. Öğ
rendiğimize göre bu talimatname
nin özünü atletizm te~kil etmek
tedir ve Beden Terbiyesi ders.inde 
muvaffak olam.ıyan talebeler aı-

,,. .. 

nı! ıeçemlyecelderdir. Her talebe 
atlıyacak, ko;acak, sınıf seçmek 
için lıiakal orta derecede bir at. 
leı olacaktır. Mekteplerde boks 
ve hentbol de mecburl olarak &ü&
terilecektir. Bu sureUe J.i.nde di
mağlarla ıenç, gürbüz bir n .. ıı 
yetiştirilecektir. 

H A R P VA Z İ Y E T.i 

Leningrad cenubunda Alman 
taarruzları inkişaf ediyor! 
(Yazan: EMEKLi llUaMAY SUBAY) 

Bugünkü tebliğlere göre, Aşa. 
ğı Dinyepcr garp sahilinde Rus -
!arın son müdafaa ettikleri Di • 

yeprpetrovsk mevkii de Alınan • 
!arın eline geçmiştir. Burada e • 

lektrik istihsal eden ve Avrupa • 
daki bendlerin en büyüğü olan •• 

bendi nrdı. Ar1ık cenuptald Al • 
man ordu.su bundan sonra Khtt'i 

(Devamı 3 üncü Sahifede) ı 

150 Türk Musikişinası Belediyeden soruyor: 

Musikişinasların ge-
1 ri ''Esnaf Cemiyeti,, 
değil''Akademi,, dirı 

1 Bizi Belediye mi yetiştirdi ki şimdi 
mecburi imtihana tabi tutuyor? 

!~O Türk rr m ild san'at.kin ,amına hakkındaki Belediyenin kararının ıa-
Neyzen B. Gavsı Baykaradan aldıb.- rabet ve isabetaizliğine işaret ~ lerell; 
mız bir mektupta wnuml yer1enle o- töyle denilmektedir: 
lruyan, çalan alaturka musikio:inasla- - 4EvvlA biz musikişinaslar •c:al-
rın imtihana ~bı tutulına1aTı ve E.."?l.81 aıcı • defillz. Dünyanın her medtnt 
Cemiyetlerine merbut görülmeleri (Devamı 3 üncü Sahıfede) 

-
ÇERÇEVE 

Tezat va Maamma 
NECİP FAZU.. KISAKÜREK 

Bu dünyada bir millet vardır 
ki, birbirini toslayan toprak ve 
insan kıt'alarımn siklet mtt • 
kezinde, birbirine yol arıyaıa 

bedel ve istikamet eereyanla
rımn düğüm noktasındadır ve 
harp evveli onun garbına, 
sonra cenubuna, daha sonra ş.i. 
maline, en sonra da §arkına 
geçmiştir; bu korkunç yangın 
ortasında o, müthiş bir sihir • 
baz gibi bir mucize sandalye • 
sine oturmuş, saçının tek teli 
yanmaksızın ufuklan üzmek· 
te ... 

Bu millet hangisidir? 
Bu dünyada bir millet vardır 

ki, hak ve istiklal mefhumu • 
nun müdafaası uğrunda kah -
ramanca çarpışırken, topyekii.a 
hak ve istiklAI mefhumunu• 
kurtarılmasına yardım etse bi. 
le kiiçük ve iciz başka bir mil. 
Jetin kapısını öfke ile çalamı. 
yacak kadar hassas ve dikkat • 
ildir; bu millet şimdi, mesele 
AvfU11anrn madde ve ruh hari· 
tası dışına çıkınca , bugünkü 
şartlara göre kendisine o isti. 
kametten bir taarruz gelmesi 
mümkün olmıyan küçük ve L 
ciz başka bir milleti pekiila 
çiğneyebilmekte ... 

Bu millet hangisidir? 
Bu dünyada bir millet nrdır 

ki, oyun n tedbir dehasını son 
kıvamına erdirdikten sonra, 

ruhunun en n1ahrcn1 l...ö~c ı sa
mimi kalmış bir hokkabaz gi· 
bi bütiin maskelerini atını~, 

gerilrcinl ,.c yanlarını tehlike· 
~e sokarak kendisince biit~in in
.anlığın hakiki ih til5( n le • 
zad merkezi üzerine ~uJlan • 
mıştır; bu hareketile geni' İn• 
sanlık aıentindcn kendi::ıir.e u .. 
mumi bir af çıkmasını bekle • 
yen bu millet, dünya sl'lh \O 

mü\'azenesini bir hemlede kur. 
tardığı ~eri Re biisbütiin :zorla,._ 
t1rd1ğı nıukabelesini görın~k .. 
to.. 

Bu millet hangisidir? 
Ve bu dünyada bir ınilld 

'ardır ki, garbi A' rupa İ\tika-- • 
mc-tinden gtlcn ~! i,n1 çığlı' la .. • 
rına karsı horul horul uyur ,.e ' 
arada bir ~ayılı.lareasına her • 
keı,e sulh ve anlasn1a ıa,·si\ e 
ederken, şimdi lıirdenbire ~·; • 
tağındar_ fırlamış, çiklet fab • 
rikalarıno kadar bütün motor 
ve beygir kuv,·etlerini harp 
sanayii emrine vt.rmi~tir; şim· 
di bu millet Avrupada brliren 
•nlh ve anlaşma havasını ud. 
nt ve şiddetle reddedici biri. 
clk engel halinde harbi devam 
ettirmek azminde ... 

Bu millet hangi•idir? 
Günümüzü'ft bas hususiyeti 

olan tezad, tohumun merkez 
hüeeyresinden yaprağın uç a. 
tomuna kadar maddeyi lü lif 
ve nokta nokta bürüyen tezad, 
hiç de hayra aU??"t değil... 

Bu tezad düi:oiimünü her • 
hangi bir Bü~·ük İskenderi.n 
kılıcı bir hamlede kesip ata • 
mazsa, insanlık onu yıllarca 
çöze çöze ayıklayamaz,, ~ 
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HALK FiLOZOFU 

MEHMEDE HEDİYE 

Vatanda~ heyecanlanıyor: Bu 
kı~ da, i\1ehmede kışlık hediye 
ve~ecek. Mehmet. bu hediye -
terden memnun ve mütehas .. 
sistir. Onun teşekkürünü, ııza.. 
metli ve minalı sükUnunda, a.. 
sil vakarında arayın. 

Ona biç bir şey vermeyin: 
Ebediyete kadar istemiyecek
tir. 

Ona dünyaları verin: Yü -
zünde en ufak bir haz titremİ
yeccktir. 

O, bambaşka bir ilem, de • 
ğeri ölçülmez bir kainattır. 

Mehmedi yakından görmek, 
yakından tanımak, onun bü • 
tün güzellik ve hususiyetle -
rine vakıf olmak bir yeni ci • 
han keşfetmektir. Tevazuu on. 
da seyredin, gururu onda sey_ 
redin, •saleti onda seyredin. 

O, bir güzellik ve insanlık 

rnmuzecidir. 
Mehmet bu . soğukkanlıdır. 

Se yaman soğukkanlı. Soğuk -

ŞAKASlN 

TAVZİHİ 

Geçenlerde Şaka mecmuasın • 
da hir tavzih inli('llr etti. Şakacı 

inlzasının dostumuz Selami İzzet 

S<'dcs'e ait olmadı~ bildiriliyor. 
du. 

Keyfiyeti Selami'den sorduk. 
•- Ben, tabii şakacı değilim, 

dedi. Orada zaten şaka etmiyor
dum ki, çalışıyordum .• Şimdi, şa
kanın sırası mı, ya?. 

ELDİVEN 

.rnRAKl 

Eldİ\·en kullanan bir hırsızdan 
gazeteler geçenlerde hay1etle 
bahsettiler. Bu hırsız, eldivenle 
icrayi san'at ediyormuş! Fakat, 
bunda şaşılacak ne var? Ameli • 
yat ) apan. doktorlar, kışın vat -
manlar, bazı züppeler eldivenle 
çalı~ırlar. 

Hırsız da adam değil mi?. 

YENİ ÇÖP 

ARABALARI 

Haber verildiğine göre, bele • 
di~·ı:miz , yeni bir tip çöp arabası 

Japtırıuış. Bu arabalarda fıçı da 
\arınış. Yazın, fıçıh araba daha 
iyidir. 

J\Ialılm ya, kavun karpuz sulu 
~ey terdir. Bir taraftan araba çöp 
toplarken, arka taraftan sokakla
ra çöp dökmez. 

KADIS 

ÇORABI 

Kadın çorapları gittikçe paha • 
hlaşıyor, Çünkü, ipek pahalı. Ço
rapların sun.'l ipekt..n yapılması 

düşünülüyor. Bir arkadaı şöyle 
dedi: 

•- Kadınlar sun'l ipek çoraba 
daha çok rağbet edec6kler. Çün • 
kü, onların üzerlerine dikkat e • 
diniz. Ne kadar çok sun'i şey ver
dLr. Yüzlerinin rengi, gözlerinin 
kirpiği, saçlarının kıvnmı ilah 

AHMETRA.UF 

REŞAT FEYZi 

kanlılığı meşhuru iilem olmuş 
milletlerde, Mehmet benze -
rinde bir soğukkanlı tipi bu -
lama.ısınız. Yüreği sağlam, ba.. 
zu.su kuvvetli, kararı sabit, &'Z

mi geniş bir soğukkanlılık. 
Geçen kış, vatandaşların 

Mehmede verdiği hediye el • 
bette makbule geçti. Fakat, 
Mehmet, ağzını açıp da size bir 
tek kelime söylemiyecek: 

«-- Biraz ıı:~ kaldınız, geç 
topladınız. demiyecektir. 

Mebmedi, böyle mevzularda 
konuşturamazsınız. 

Çok şükür Allaha ve devle • 
tc. Mehrnedin her şeyi vardır. 
Nesi eksik?. 

Fakat, bu kış da hediye ve -
recekscniz, aziz \•atandaşlar bi. 
raz acele edin, kış hediyesini 
ilkbaharda toplayıp gönder • 
nıeyin. 1\tchmcde karşı ayıp mı 
oluyor? Hayır .. 

Mehmet, dü~manırun ayıbını 
bile yüzüne vurınaz. 

Petrol 
tevziatı 

iki misli tevziat için 
Vekalete 

müracaat edildi 
İa;e Müdürlügü, benzin ve pet.. 

rol me,;elesi hakkında Vekaletle 
temas etmekted:r. Bakkallara ya.. 
pılan petrol tevziatın;n iki misli.. 
ne çıkarılması hakkındaki kara • 
rın tasdiki için Vck:ıktten emir 
beklenmektedir. Bu hususlarda 
kararlar vermek ve bugünkü tev 
ziattan hasıl olan netıcelcri tet -
kik etmek üzere bugünlerde şeb.. 
rimizde bir toplantı yapılacak -
tır. 

Deniz mötörleri 
Bunlara nasıl mazot 

verilecek? 
Deniz motörlerine ve mazotla 

işleyen deniz veoaıtine bundan 
sonra bulundukları limanlardaki 
iaşe teşkilatlarının benzın ve ma
zot vermeleri kararlaştırılmıştır. 

Vesait sahipleri istida ile vilii -
yetlere müracaat edecekler ve 
sonra iaşe müdürlükl<>rinden ih
tiyaçlarını alacaklardır. 

llCÇ'OB. BABEBLEa 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Tünelin tatil olunrnası üzerine 

Tünel memur ve mUstahdemleri Elek
trik, Tram\.ay ldaresıne devrolunmuş
lard.ır. 

+ Sineınacılann fiaUerin arttırıl
ması hakkındaki talepleri kabul olun.
mamı;;tır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Kaşar ve beyaz peynir stokları

nın tesbit oulııması F'iat Mürakabe 
Komisyonunca k&rarlaştırı.lmıştır. 
+ Basra limanından transit olarak 

şei>r.lm.ize mal ıı:etırilmesi bir müddei 
için durm~tur. 
+ Dun bir altın 25 lira 90 kuruştan 

muamele &örmüştür. 24. ayarlık altıM 
nın ıramı 350 kuru;atan satılmıştır. 

MVTEFERRIK: 
+ Köprü ıözünden ıeçecek deniz 

ve33itinin &ayet hafif seyretmeleri bil
dirllmiştir. 

Tefrika No : 38 '"\ 

Sürü Çıngırakları 1 
\.. Yazan: CAHİT t::ÇUK .J 

Böylece, şuradan buradan konuşa

rak, y ... run saat kadar yürüdük . Kar
şıd;.ı. sabah meltemile hafi! hafif sal... 
ıanan, o!ııın ba.şakl~ altın ı.ıaıar eö
runUnce, Nezlk: 

- i>te' dedi. Geldik! .. 
Tarlanın kenarında, hepimiz omuz

lar .mızdaJ<l ora klan lndlrdık. Orak
çıların en ihtıyarı dua ederek işe baş ... 
Jadı. Onun yanına tarla boyunca sıra
landık. Makineleşmiş bir sür'atle genç 
kollar harekete e:eldi. Parlak ağızlı o
rdklar altın başaklı buğd:ıy saplarını 

U:çerek yere ıeriyol', adımlarla lr;erl 
doğru ilerledikçe, arkada kısa, kökleri
le, toprağl üı.1ünü kelebekler, mavi 
Peygamber çlçeklerı, yoncalarla OrtUlil 
sar sert tuylil blr halıya benı.iyen tar
la. yukündea kurtularak hafifliyordu. 
Or'alıkta büyük bir b~ırtı var. Tar
layı bo~ltarak yiyen, parlak çelik a
~ulann ekinlere carpan sesi, yere 
ınen ağır yüklü sapların fısıltıları. 

KLŞtn kar altında başlıyan, bütün 

yat kavgası artık sona eriyordu. E -
k.i.nler, olaıun ba.;;aklarını buyük bir 
gururla, her çarpana karşı dik tut ... 
muşlar, a:üncşin özünü., topraktan gı -
dasın1 alarak, mahsullerini vermişler
di. Artlk, tatlan1n, eelincikler, mavi 
Peygamber çiçekleri., yoncalar, sar
ma.şıklarla dolu yüzünde, feyı.e, sert, 
saplarının ustünde rahata kavuşuyor
lardı. 

Baş döndlirücü bir bu4day ve top
rak kokusu \.'ar, Acemi kollarımla o
rak biçmeıı::e Uğra;jıyorken, tabiatın 
kudretini itimde hiSl>ediyorum. Rc:nk
ler, ~ıklar, seslerle dolu büyitk.1 ve -
rimli, bitkim kudret. 

Yanımdaki orakçılar, beni bnümde 
U otlara kadar uzayıp giden biçilme
miş ekinlerimle yaln.ız bırakarak çok
tan uzaklaştılar. Sol ellerile başakları 
kavrıyor, safa doiru bükülerek geniJ 
kol hareketlerile oraklarını sallıyor, 
ekinler yere serillyorlar. 

Nezik. slrtını kaplıyan 

rı bükWu 

lempatt ve antıpatf
DID tesirleri 

Günler var ki, hci.18, yirmi dört sa
at mezarda kalan, şu öldü, diye me
zara gOmtilen Termeli vatanda~ı dü -
şünüyoruın. İlk !irıza. ve mezar hatı
rası, zavallı bedbahtla nefes darlıı!J. 

[MAHKEMELERDET·.o,mi;c ... 

Avcılıkta bir kaide vardır: 
"Av vuranın değil, kapanındır!,, 

İkisi de centllmen kıya!etli, ikisi 1 di. Ki.ıfretmeğc başladı. Bizde, avcı -
de kibar, nazik adamlardt. İklsi de Ukt.a bir kaide \'ardır; Av vuranın de-
b irb iri aleyhine hakaret da\.'asJ aç - ğil, kapanındır. Hoş çulluğu ben vur-
m4lardJ. İk.isl.nin de p.hitıeri vardı. dum ya! .. Amma, ben vunnasam bi ... 
Birinci davacı ve müddeialeyh, ku .. le, çulluk benimdlr. Ziya bey bana 

başlaması oldu. Filvaki, muharip yumcu Mihran.dı. Evvela sözü o aldı küfretti. Küfrederken de, bütün arka-
memleketlen!e bir çok insanlar, bir. ve anlatmağa baı;Iadı: daı;lar asada ıdi. Ben ona küfretme -
çok gecelerini sığınaklarda ,ceçiriyor- _ Geçen hafta Cumartesi gecesi. dlın. Sade, ne dediyse esensin!> de-
ıar. Fabt, ne de olsa, mezar 7lne baş- ıece yansından, bir otobus ilti oto • dlm. 
kad1r. mobille yola çıktık. Yirmi Sekiz kişi İkinci davacı ve müddeialeyh Ziya 

Acaba, yirmi dört saat, mezarda hu idik. Ava gidiyorduk. Sabaha l<a"it, da, ayağa kalkıp ayni hiUyeyi an -
vatandaş ne yaptı? Hatıraları ve in .. Çekmecenin ilerisine doğru açıldık; !attıktan sonra: 
tıbaları bir hayli bıeyecanll ve merak- Orada otobüS.le otomobiller durdu. - Avcılıkta cav vuranın değil, ka-
lı olsa gerek. Yer y(ııünde, ölmüş de Hep lndik. ileride bir ağaçlık var. panındırl> diye bir kaide yoktur. Bu, 
tekrar dirilmiş bir kimse bittabi yok. Onun etrafında hep yayıldık. Biz, te- lmlyane bir sözdür. Mihran efendi 
Mezardan sesler, Ölü evinin. hatıra _ bana hakaret etmiştir. Kendisin.den 

aadüt, Ziya beyle yanyana düstilk. Zt- davacıyım! deyip otur\lu. 
Iar11 Öteki dünya, Ahiret yolculuğu ya bey de fyi atıc1d1r .. ben de... İki. Bundan sonra şahitler dinJenildi. 
gibi bazt eserler hatırılyorum. Bu e- m1z de, uçara da, kaçara da atar, ev- HAktm, on daklka kadar müz.akere.. 
serleri kaleme alan muharrirler, bu velallah, kaçırmayız da ... İleride ben den sonra, salon açılınca, karan bll -
kitaplarını nasıl yazmışlardır, bil.mı.. bir çulluk gördilm. Çitteyi doğrult - dirdL Her ilci tarafın da birbirlerine 
yorum. Fakat, herhalde, ayni mev ... twn. Ben çi.!teyi doğrultunca, Ziya ddiyen hakarette bulundukları sabit 
zu üzerinde en sa!AhjyeUe yazı yaza.. bey bağırdı: olduğundan ikisinin de birer ay müd-
cak insan, mezarda 24 saat kalan va- - Mihran.. atma! O «atma!> di ... deUe hapislerine, ancak, hakaret kar .. 
tandaş olurdu. ycslye kadar, ben tetiğe dokundum. §ılıklı olduğu için bu cezaların suk.u-

Ara sıra, dünyanın muhteill yer - İki ses birden çıktı. Ben de abnı§lm.. tuna, mahkeme masrafının da her ilci 
lerlnde, böyle öldu zanrule gömülen Ziya bey de atmış. Hayvan bir tak ... taraftan yarı yarıya. tahsJline karar 
insanlar vardır. Bu gibi h.iidiseieri, lak attı .. çalıl9rın arasına düştil. Ben verilmlşU. 
gazeteler, acayip, garaip nevinden ya- koştum .. Ziya be-y de koştu. Çulluk, Yirml, yirmi beş avcı birden malı.-
zar, dururlar. yerde çırpınıyordu. Hem de, bir yağ- kemeden çıktılar .. koridorda, giılüşe 

lı, bir besli, bir anaç çullukdu .. . Al ... k.onn::ıa yürür lerken, sim ilerden biri, Na~rettin Hocaya atfedilen bu ka ... ..._.... 
lah sizi lnandırsın, tavuktan büyük ... yanındaki diğer bir sAmie: bil h.ik.iyeler çoktur. J\.l<>ı.ara &öm.U -
tü. Ben yerden hayvanı kaptım. Ziya - BW1lar avcı mı be? d iyordu. Av-

len olduğu gibi, tabula konup da yol- bey de koşup yetişti. Bir tarafından cı dediğin, avı vurur da başkasına bı.. 
da giderken, kendine gelen bazı has- da o tuttu. O çektı, ben çektim .. Ziya rakır .. kendi vurduğunu belli etmze. 
talar da vardır. Bunlar, daha ehven bey, Avcılıktan maksat karın doyurmak 
kurtulmuş addedilmelidir, Bir de, şu- - Çulluğu ben vurdum, bırak! de - değil, meharet denemektir. 
nu dü~ünüyorum: Dünyanın kurul ... ----------

!~~e~U::d~~!~üneg~~::ı~~~.'ıc":;, Allah tarafından tekmil istav

~~~a:ıı:d!ig:~::ı:::mı~:=.::- ırozlan imhaya memur edilmiş! 
ölüp gitmiş kimseler yok.mu dur? 

Bu bedbahUarın hali pek hazin ve 
feci olmu~tur. 

Bazı zayıf, nahif ki.ınscler için: cMe 
zar kaçkını!> derler. Bu ta.birin ne ... 
reden gekllğıni sarih olarak bilmiyo
rwn. Mezardan çıkan, yahut, daha 
doğrusu kaçan insan korkunç )'ilzlil 
mu olur? Acaoa, bunun için midir ki,. 
surat zUğürdU olan insanlara m-eza.r 
kt:!çkınl. derler? 

Çirkınlik fena şeydir. Biz, bu glbi
ıere antipatik, diyoruz. Antipatinin 
tesiri büyük.tür. İçimizde, bu gihilere 
karş ı, .sebeps iz bir aoğ'ukluk, hatta, 
dl.ışmanlık. vardır. Böylelerini sevme .. 
ylz. Halbuk~ bi<e bir fenalık yapma
~lardır. İhtımal, iyl, temiz kalpli, 
hotsohbet adamlanlır. İnsanlara kar
şı iyilik yapmak ister~r ve yaparlar. 
Buna rağmen, duyduğumuz .. ntıpati -
yl titdil edemeyiz. İlk hissimiz degif
mez. 

Bazan da öyle insanlar vardır ki, 
çok sempatiltdir, çehre itıbarlle, hal 
ve hareket itibarile seınpatik.dlr, se -
vimlidir, hoşu.muz.a gider. Böyle in • 
sanlara karşı da ille görü{jte blr ya ... 
kınlık duyarız. Halbuki, bö1leleti 1 • 
çlntle lerıa adam olanlar da vardır. Bu 
gibi tiplerin hepsi de mutlaka h.üsni.L
nlyet sahibi, temiz kalbli insan de
ğillerdir. .. Bir çok hataları, Jbmal -
leri, !Aüball ve yolsuz hareketleri, söz 
leri vardır. Bunları görürüz, fakat, 
h5.la, sempati te;;iri altındayızdır. Bu 
kabahat ve kusurları hoş görürüz, af
fetmek tarafına gideriz. Bu kabahat 
ve kusurları müınk.ün mertebe kü ... 
çük gOrmeğe ça~ırız. 

İşte, dünya, böyle garip bir fi.lem -
dlr. 

R. SABiT 

Kendini Peygamber sanan bir meczup "Cen
net bahçelerinde hatiften emir aldım,, diyor l 

Evvelki akşam Beyoğlunda İs • geldi. Peygamber olduğum anla. 
tiklılJ. caddesinden geçmekte o - şıldı. Akşam üstü huriler alemin-
lan Eleni isminde bir genç kadı • de, cennet bahçesinde gezerken 
nm üzerine bir adamın atılarak iradei ilfıhiye sudur etti: 
çıplak göğsündeki pırlantalı kol- - •Ya Ahmet nerede istavroz 
ye ve istavrozu kaptığını, gayri • görürııen onlan imha edeceksin!.• 
şuuri haller göstermesi üzerine dendi. Ben de bu semavi sese uy. 
tıbbı adliye gönderilmesinin ka. dum. Yallah edip kadının göğsün. 
raralştınldığını haber vermiştik. deki istavrozu kopardım!. .• de • 

Ahmet isminde bulunan bu miştir. 

genç dün tabibi adlinin önünde Aklından zoru olduğu anlaşı • 
muayene edilirken ve cürmü - lan bu meczup Bakırköy asabiye 
meşhut mahkemesinde: ve akliye hastanesine gönderile • 

- cBana iki aydanberi risale! cektir. 
--~~~~~~----~~~~~~-

Öldürül en kedi ve Yeni alınacak müez
ve kayyumlar köpekler 

Son bir hafta zarfında şehri -
mizde yapılan sıkı takibat neti
cesinde 433 köpek ve 117 kedi 
öldürülmüştür. Her tarafta kedi 
ve köpek mücadelesine şiddetle 

devam olunmaktadır. - - ------

Bir Anadolu kasabasında oturan bir 
okuyucum bana ounları yazıyor. 

zın 

Evkaf idaresi camilerdeki mü • 
ezzin ve kayyumların bugünkü 
maaşlarile geçinemediklerini gör 
müş ve paralarını arttırmak için 
tetkiklere geçm.İ§tir. 
Diğer taraftan Büyükada cami

ile Beşiktaş ve Beyoğlu camile _ 
rine imtihanla yeniden müezzin 

ve kayyumlar alınması kararlaş. 
tırılmıştır. 
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Almanlar-1 
la ticaret 

1 

Ay başında Berlin
den şehrimize 

bir hey'et geliyor 
Yeni Türk. Alınan ticaret rr.ü

zakereleri için Berlinden memle
ketimize gelmesi beklenen Alman 
ticaret bey'etinin ay başında şeb.. 
rimize geleceği haber alınm:ştır. 
Hey'et buradan Ankaraya geçe -
cek ve der·hal müzakerele~ baş -
!anacaktır. Anlaşmanın kısa bir 
zamanda ihzarına çalışılacaktır. 

Büyük bir içtima 

İnhisar müdürleri şeh
rimizd~ toplandı 

Yurdun her tarafındaki iuhi -
sarlar müdürleri şehrimiıe davet 
edilmiş ve Umum Müdürün reis
liğinde bır toplantı yapılmıştır. 
Satış ve nakliyat işleri gövüşül • 
roüş, Umum Müdür tarafından ye 
ni bazı direktifler verilmiştır. 

Dahiliye Vekili ay ba
şına kadar 

Yalova'da kalacak 
Yalovada istirahat etmekte o -

lan Dahiliye Vekili Faile Öztrak 
ay sonunda şehrimize gelecek ve 
kısa bir zaman kaldıktan sonra 
Ankaraya dönecektir. 

Mezbaha genişletiliyor 
Karaağaç mezbahasında harap 

bir halde olan eski barsakhane 
binasının 20 bin lira sarfile kesim 
yeri haline so:mlması için inşaata 
başlanmıştır. Kışa kadar tamam. 
!anacak ve bu suretle fazla hay • 
van kesmek kabil olacaktır. 

Yeniden llAve tren
ler ı,ıetuecell 

Fuar iolayısile Dıniryollarında 
!azla izdiham olduğundan muh
telif hatlarda Fuarın devamınca ye 
niden ilave trenler işH!tilmesi ka
rarlaştırılnuştır. İşletme Müdür
lükleri bu hL:susta.ki raporlannı 
Umum Müdürlüğe bildirm.işler
d.ir. Bugünlerde yeni tarifenin 
tebliği beklenmektedir. 

Son Telgraf - Ayni tedbiri 
Den.izyulları İdares.iaı.in de al • 
ması ve bilhassa Bandırma - İs. 
tanbul yolcuıarını şimdiki muz
tıarip vaziyetten kurtarması l"-1. 
zımdır 

Vali yarın geliyor 
İzmirde bulunmakta olan Vali 

ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
yarın şehrimize dönecektir. 

(HALK SÜTUNU) 
.. istanbulda iken otobüslerin çok 

yolcu aldığından şik3yet edildiğini 
duyar, dururduk. Anadoluda, şehir ve 
kasabalar arasında işleyen öyle oto • 
bW;ler gördüm ki, İstanbuldakllertn is 
tiap hacmine taş çıkartıyor. Miıbala
gaaız 5ti7lil1orum, kırk kişinin bind.lği 
otobüsler vardır. Bunları büyük şey
ler sanmayın, haddizatinde yirmi ki
şiliktir. Bir de otobuslerin üzerine 
konan ve yolculara ait eşya vardır. 
Bunları da hesaba kalln. 

Bir Cinayet Davası 
Gelen İt Verme Mektupları 

Bayan H. Y. Z. Namınıza gel.. 
miş olan yeni iki iş verme mek • 
tuhu bugün taahhüdlü olarak ad
resinize gönderilmiştir. 

BİR GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

Kimsesizliği dolayısiyle 1lkmekla>l 
bitiremeden t.ah6ili bırakmıya mecbur 
kalmlö on beş yaşında bir kız mües
seselerde, fabrlkalarda iş aramakta
dır. iı1 .t 9.hiplerinin gazetemiz Ha.lk: Sü
tunu vasıtasiyle (Sabahat) ismine bil
dirmeleri rica olunur. 

gerJyim. Her taş yerinde ağırdır. Tar
la kıyısında doğan, toprak üsti.ınde o. 
nun bütün kuvvetini alarak büytiyen, 
pulat insanlarla boy ölçl4M:mem. On -
lar buranın, köy tabiat oUarın malı. 

OrakçıJardan geri kalmamakla be ... 
raber, her deı.kika bira.t daha u.stala -
şıyor, aradaki uzun buğday yolunu 

• kısaltıyorum. 
Serin bir rilzgAr, müjdeci gibi her 

taraf~a dola5tı. Ek.i!ller buğday koku -
tarını bu rüzgara verdıler. Çiçekler, 
yoncalar, gcllncikler dalgalandı. 

Ardımız.da kalan sırttan e:uncş do .. 
ğuyor. Orta!ıga baygın blr peıobelik 
suziıldü. Sonra çiy, ke~kin bir aydın ... 
lık, doğudan evvelki yumu~ak ışığa 
alışan gözlerimi kamaştırdı. Nib.'.lyet, 
büyük ve altın güneş, kendi rengini 
alan tarlaların üstiıne doğdu. Göl -
eelerimiz toprağın Ustüne birer dev 
libi uzandı. 
Güneş aydınlığında, ümit sıcaklığı 

gizlidir. Tarlayı, ellerindeki orakla -
rın çeHk dişlerine takan genç kızlar, 
delikanlılar, güneşle beraber ne~·~ -
lendiler. İlk önce bir mırıltı halinde, 
tek tek ba.şlıyan türküler, birbirine 
eklendi. Bir ı:ıes zinciri halinde ekin -
teri huduthyan şarkılar, öğle zaına -
nına kadar, hiç susmadan uzadı gitti. 
Ateş ı·ene:i almış yüzlerinden bon -

cuk boncuk ter akan orakçılarla, tar~ 
la k ı.Mndaki bil ilk armut ağaçlan. 

ve artık, otobüsün nasıl bir yükle 
yola çtktlğınl dü;;ünün. Acaba, bu şe
k.ildeki nakliyatta hiç bir mahzur yok 
mudur? 

Okuyucu mektubuna hiç bir şe7 1-
liive elmeğe lüzum görmüyorum. 

BURHAN CEVAT 

ı;ına geçtim. 
Tarlanın biraz. aa;ağı.sından ge_çen 

cAlttn dere• nin söğüdleri altındaki. 
kaynakta soğutulan, taze yayık ayra
nını, bakır taslar içinde bölerek, her .. 
kesin öntınc verdim. 

Daha bulgur pil.ivına, tandır ekme
ğine kin-u;e el sürmeden ayranlar ya -
rılanmlıjtı. Arn1ut ağacının içi kuş 
seı;; lerj le dolu yapraklarının gölgesi, 
ve buz gibi soğuk ayran vücutleri -
mizın ateşini aldı. · 
Öınrümde bu kadar büyük bir aç -

hkla yemek yediğimi hatırlamıyo... 
rum. Tabağınıda bir bu'gur tanesi, 
ta~ımda bir damla ayran, önümde 
bir lokma ekmek kalmamıştı. 

Sepetler ic;-inde pınarda soğutul _ 
muş, erik, hıyar, armut gibi çeşit yi .. 
yeceklel'dan üstlük yaparak, yemek 
agırlıll:ı çökn1eden işe kalktık. 

Aralarında benim bulunuşuın, o -
rakçılara büyük bir gayret ve şevk 
veriyordu. ?-'Iütcmadiyen birbirimize 
takılıy •Jr , onların t.rtbirince .yaren -
lik• ederek. calışıyoruz. 

Ayni fa.c;ıJasıı çalışmayla gün, u!
ka kavuşurken, tarla dlundüz olmuş
soJ yandaki uçta büyük bir altın 
kubbe.-ıi vığılmıştı. 

Yine, belki daha büyük bir istek
le ak$am yemeği yenildi. Nezik, kap
ları .ılmağa gelen küçük Ha$anın 
peşine takılarak g iderken: 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

dü~ündiiğünü bilıniyorunı, Ancak 
babamın günün birinde çıkagel • 
mesinden Jıerhalde hoşlanmadı. 
tık günler, annemi adeta tazyik 
altına almıştt. Babamın eve gel • 
mesini istemiyordu. Annemle ko
nuşmasını istemiyordu. Fakat, 
sonradan hattı hareketini değiş -
tirdi. Bir halaskar rolü oynama • 
ğa başladı. 

Daha sonralan anlıyorum ki 
babam, onun adını kendi düşüıı. 
celerini kuvveden fiile çıkarmak 
içiu tam bir şekilde istismar etti. 
Bnnun tek sebebi de daha önce • 
den söylediğim gibi annemi ür -
kütmck, paralarını almak, bütün 
mal ve parasını ele geçirdikten 
sonra da onun ölümünü teshil et. 
mek .. katil o mudur, değil midir. 
Fazla bir şey söyliyeınem. Ancak 
katilin o olduğunu kuvvetle tah
min etmek yerinde olur. Hem an. 
nem öldükten sonra, tabii şekilde 
onun cnılo'.ikine de ben tevarüs et
miş olacağım için benimle arası 

iyi olursa binnetice bu mirasa da 
sahip olmuş bulunacaktı. 

Filhakika karşı taraf bunun 
aksini ortaya altı. Babamın ann&
mi sırf bu maksatla öldürdüğii
nü söylediler. Bana öyle geliyor 
ki, bunlar kendi yaptıklarını is • 
nada kalkıştılar. Hem, mantık L 
tibarile de çok çürük değil mi? E
ğer babam annemi sırf bu müla· 
baza ile öldürmüş olsaydı ban -
kadaki parayı daha önceden çek.. 
mek i•lcyecekti. Nihayet onlar 

1 bana alacaklardı 

ve .. b~n babamdan bunların biç 
birisini esirgemiyecektim, 

Güzi:ı cümlesini bitirirken a -
vukat Şekip söz aldı: 

- Yüksek hey'eti hakime" 
Diyerek devam etli: 
- Bu kızcağız tuurundan şüp. 

lıe edilebilecek ve adeta hemen 
kendisinin tıbbı adliye sevkini 
icap eltirttek şekilde konuşuyor. 
Guya Ferdi Şükriyeııin parasını 
almak için onu öldürmüş veya 
öldürtmüş. Yine bırakacağı ser • 
veli mülahaza ederek kendisine 
tecavüzde bulunmuş .. buuJar baş
tanbaşa uydurma ve hayal mah • 
sulü sözlerdir. An,'1k bir mec -
nun bu lakırdıları huzurunuzda 
söyliyehilir. Sonra, Vedat hak • 
kındakl sözü de gülünçtür. Anne. 
si ölünce onun servetine kendisi 

varis olacağı ve Vedat da yine 
pek tabii olarak bu servetten is
tifade edebilereği için daha önce.. 
den Vedadın Şükriyeyii tazyik 
ederek bankadan para çektirme -
sine li.izum yokmuş. 

Bundan daha gülünç bir iddia 
nasıl tasavvur edilebilir? Vedat 
öyle bir adam ki, kızının yiyece. 
ği mirastan istifade edebilmi~·e en 
sonraya bırakmış, daha önceden 
kendisin.in menfaatini emniyet 
altına almıştır. Onun için bir ih _ 
!imale bağlanr,ıaktan ziyade doğ
rudan doi.'.ruya muhakkak bir 
serveti cel ·ne koymak daha el • 
verişli idi. Ve Vedat da onu ~·ap· 
nıışlır, 

{Arkaı;ı Var) 

Almaaya'nıo 
mltteUklerl fJ 

Yazan: Ahmet Şükrü ESM 
ııusYll-

Almanya, 22 haziran~ ııı~ıı. 
ya karşı harp ilim ettıgı za ın , 
yeni ba~ladığı muharebeY1

• ııerı 
giltere ııe 1939 eyIUtünd:Oen 
yapmakta olduğu muhare, t İP 
ayn tu\mıya çalışmış'.ı. rıı.k• ıll 
gi.lizler, kendilerinin AlınaııY',..:, 
olan muharebeleriyle Rus • ··yle 
man muharebesi arasında l:>Orıil 
bir ayrılık gözetmediler. ço ,r 
Almanyanın mağlubiyetiııe a!ı·, 
dımda !l'1lunacak olan her 

1 
f'µ 

Jeti İngilterenin tabıii nıüt ~jıl' 
sayacağını beyan eckırek lııgb3r 
Alman narbin' Rus - Alın•" 
bine karıştırmak istemiştir. re· 

. ub• 
Almanyanın, Ingiltere ıu .... ,~ 

besindeki müttefikleri bilyu•
0 

, 

l d . R s oı kudretli dev ~tler ır. u #' 
harebesiııdeki müttefık'er;rı'g.JY 
küçük olmakla beraber, ı\ ~11' 

b .. "'k rd ... °'" b0'. yaya uyu ya ımwr"" r ,. 
maktadırlar. Hakikat . şud~et11' 
eğer bu devletlerin iştıral<ı ıı•' 
edilmem~ olsaydı, Alman)"J ıe• 

ııı• yaya karşı hiç harp yap•1,~1ıı Bu devletlerin Alman ıtt'. 
1 0tı' 

girmelerinden başlıca mes u jSİO r 
devlet de Rusvanın kend ,~·· 
Bu hata Kusy~nın İki serıe ~s"' 
Polonyayı Almanya ile pav tı'l° 
meşhur ı.,aktı ımzalamasi~·Je .. r 

P"' !ar. Pakt imzalanıncıya da ır 
Rus;:a ile Almanya arasın JIO;;. 
mas 'noktası bile yoktu. p; 
ağustos paktiyle Alman) •Y1rbJ 
Ionyaya karşı harekette ~~ıtJ' . o 1 
bırakıruş ve bır ay son t~!" 

ladığı ikinci pakt ile Polo:ıY~n'' 
raklarını Almanya ile pa} 1 ~.:ıl 
rak büyük dilşmanını kell' ıııı::' 
hudut komşusu yapmıştır. ,si 

·a,·3 (• dan sonra Ru;ya, Alman) · ~~ 
ve sol cenahlarında RusyaY• e-J2' 
şı hare;,;ete geçmesini teı1liıı. ııııl' 
bir takı·n hat:ı.lar işleıuiştif .:.,~111 

h•" . ya Finlandıyaya karşı rı ~r 
geçmiş ve binnetice FiJıle ,tpıll' 
manyanın kolları arasın• .. ,/' 

rav. J 
· tır. Bundan sonra BesB bıın'. 
Romany~dan koparmış ve J<S~~ 
nehcesın1e de Romanya Jjl:t· 
nnı Almanlara açmış~:: ıe''; 
memleketleııinde giriştıgı Jt~e , 
vüz politikası da bu ıueJllıerf.J, 
ler halkının AlmanyaYa. e ,-ti 
yül etmeleri gib1 bır netıc 
miştir. 0ııJI' 

Yirmi aylık bu hatalı 1'°.9 -/ 

dan sonra Alınanya Rusy•~ 0ı61 
ıır , 

şı taarruza geçmeğe ha 1''ıı 
ğu zaman, Finlandiyadaıt rıır 1.f 
denize .cadar Sovyetıer 1eı~·, 
bir takım düsman dev 01) 1 

F . laO 
komşu oulnuvordu. uı 

9
(il 

lılar, bir ~ene evvelkı te< pıl' 
intikamını almak için l<;ıııııl' 
Alınanyaya açtılar . \'~ ifct• , 
lar, Rusyaya karşı gır ·~İ 
taarruzda Finlandiyayı -~sn ı/ 
nahlarında bir hareket v ,ıtll( 
rak kullanmak için tedbir 51 

b avı JI 
Romanya da ~sara Y :af' /J 
dat etmek içın AlmanY ıP 
pılarını açtı. Ve AIJ1l;~ ııifp1 
cenahta ıia Rusyaya k~ 1!rıt' r 
temin ettiler. Macar15 ıefl''/: 
mücadelede ne istıf.a.de. . 6/. 
deceği maUlm degıl~,ıo~1i;e' 
evvelce Romanya, çel< iO t" 
ve Yugo;lavyadan te~J>f1o /.. 
topraklara karşı bir ~.,,,ıı.''p, 

"d k .. J.w·,e'J CUnU O eme ıçLll tJ<i <> oif, 
ittifakına girmiştir. se ev' ,l 
carlara l'olonyadan "ı0P1 

mıntakalardan ~ka .ı/ 
vadedilmiştir. . .,,r' ı' 

Bu küçük devletJeriJ\ ~ f 1ı 
!arı iki taraflıdır. E~e5~eı'.,ı 
zımsan3,nıyacak ol~ Bılı'~ 
vetlerini Alman erkaı;,~c: · 
sinin emrine vcrrnıŞ d;\'9 1 
!ar. Macar ve Finlan. ·;ii~l 
!erinin r,ok !_vi döğ~~·ıcrD 
aydanberi gelen 11ab 
!aşılmaktadır. 1 

8-;-. . . A11E,.,111 
ırı !"'.z'."Dr.:"~ 
epımızın~el 

'--..;..._----;- .. rtl' 
IVıalullere btl 

lazıJtl 1 &" . 
L · ıcci ftel',P Tophanede u d' ıı1 

mazında 1 nurnıır.11 şı1lft rt1 
malül B. Feharn~ttın f1l""" 

- tA1alül, fukır, ~tııfl tf-t' 
vatanda1ım. Bele:~ .ı:1J1 f 
tine ıniiracaat Ptnı , 1 .,;ı dl-·· ...ı 
Mektupçusunun ° r.'.I ~J ıf' 
P.1:;.ıksadımı anla.fıJI dı.J· , .,r 
~ane. hakaretle k0 ". fT,c41'r 

~l:~~.;~~k~ı1ı:~ı!';~a~I 1 d 



- Yeni Zelanda Batvekili 
Uzakşarkta bir harp olur -
sa, bühin Yeni Zclanda 

üsle['inin Amerikanın em
rine bırakılacağını söy - Vergi borçj_arı 

tapu işlerini 
durdurmıyacak 

<.Bu yazının metinlcn Anadolu ::::l:e:m:i:şt:İ:r:. :::::::.= t Ajan..ı bültenlerinden alınmıştır) -
tlhis eden: Muammer Alatur de edileceğ:ni ve tam bir işlıirliğ. 

l3ırl k , 'k R · · ·· h yapılacagını bildırmiştir. b Ciii. .h.merı a eısıcum uru . . . 
<ıUzv,,Jı•· ·· ·· .. d k o 1 YARALI INCILIZ HARP 

.. " ın onumuz c ı c-azar e. El\lİLERİ 
~~ ~L nü radyoda bir. nutuk söy _ G 
"illesi beklenmektedir. Lalinea'dan bilclirildiğine göre, 
ftuzveıt Kent Dükü'nün ziya _ biroçk İngiliz harp gemileri ağır 

lltini kabul ettik.ten sonra, dün hasara uğramış bir halde Cebe. 
:alikanesinin bulunduğu Hayd _ lüttarık .imanına gelmiştir. 
arktan ayrılm:ştır. Ruzvelt Va- Makineleri bir tayayre bomba-

l~&tona dönünce, bilhassa Milli sile tamamen harap edilmiş olan 
"'Ud f k bir dest.-oyer daha başka ciddi ,_ .a aa, icar ve iare anununun 
'«tbıkatı hakkında Kongre reisle. hasara ugradığından muhtemel 
l'Ue bir çok defalar görüşmüştür. olarak bizzat !ngilizler tarafın -

a, dan tahrip edilecektir. Dolayı -
da lll\'elt, deniz üssündeki mü • sile İngilız bahriyesi bu gemiye 
~ faa tertibatını teftiş etmek ü • 
:..~e Virjinyada kain Norfolk'a gi- kaybolmuş nazarile bakmaktadır. 
~ktir. Di~er '!.ıir destroyerin baş lara-
J fına bombalar isabet etmiş ve 
APONY ADAK! AMERİKAN mürettebatından birçok !kişi öL 

SUBAYLARI DÖNÜYOR müştür. 
J Japıon lisanını öğrenmek üzere, Bir der.ızalt.nın kulesi bir bom. 
aPonyrıya göndcrilmic: olan A - ba ile tahrip edilmiştıir. e . • ıı 
~1kan ordu ve deniz subavları RUSYAıDAKİ POLONYA 
~ erika hükumetınden mcmle - ESIRLERİ 

lerine dönmek için emir al • Londradan bildirildi~ine göre, 
lard.r. Ru.syada mcv!~uf, esir veya men-

l:>iger taraftan Yeni Zelanda fada buıunan bütiin Polonyalı -
. ek li, bir nutuk söyli) erek, lar serbeht bırakılmıştır. Bunlara 
~ilkşackta vaziyet gayet eidcıi ol yardım etmek üzere tedbirler a. 

Unu. şayet biı ._ nrp patlarsa lınmıştır. Bun ıırm Leh ordusuna 
tleşi!-<: Amerikanın Yeni Zelan. iltiha \ı ıçin her türlü kolaylıklar 

~lerıni kullanmasına müsaa- temin erlilmi~i ir. 

- Sovyet 
bir bakış 

(1 inci SabUeden De,·am) 
llubunda Dlnyeper nehrinin Garp 
&ah,hndcki son istinat noktasını 

AJ. da kaybetmiş ~ulunmaktadırlaı·. 
ltıan kıt'alan limen gölU ile Pey
&Ölü arasında bulunan Luga sa

~~1 iehıin! de zaptctmişlerdir. Mu
·~lcrcte 6600 toı pli toplanmıg ve 

beton sığınak muharebe harici 
~tta .tir. Luga bölgedndc şimdıye 
~r 23 bin esir alın nı,..lır. 

rııanya Kralı Mıhaıl, Baş\ ekil ve 
"1 1<ltı Ordusu Başkumandanı Mare
~ ~lonc..>ku ile bırlıkte Odesa böl-

Ilı zlyrııet etmiştir. 

~~ET K.AYNAKLAnlNA 

~\')et tebllii I..en&n&rad'ın 180 ki
\ re Cenubunda, Novırod'un tahli
~ 'dıldliini blldlnnektcdlr. Londraya 

) bu, Almanlann Şimal ceph.esln-
eııi terakkllcr kaydettiğini gös

t 
~ Bununla beraber Lenıngrad'ln 
lı..~!aa hatları henüz hiç bir ;>erde 
~ benzememektedir. 
~ra kaynakları, Almanların D~ 

lı lrovsk'u zaptettikleri lddiası
ı..enuı tceyyUt etnıcdlğlnl bil-e,. IJ ·edır. 

!:eı· lanıftan Odc.sa cephesi de a
ile n.ukavemete devam etmekte-

t Un (.'(>phelerde şiddetli muhare
lte 01Irı<ıktadır. Alman tayyareleri 

re d:ıh:ı Leningrada taarruza 
~larsa da, dağıtılmışlardır. 

t ctn ile Rusya •• 
~: Ali Kemal SUNMAl'I\ 

\ ~ karşı yeniden teşebbüs
\;." 1-Yor. Bu vesile ile de müs
"-"'~anın L•itaraf kalmak hu. 

lran Şahı Arman 
sefirini kabul etti 
('llr'IAaQ uap;ın~s f:>UJ 1) 

r:ı itıb:ınle İran hilkümctlnin Alman
ya ile dahn sıkı bir temas muhafaza 
etmek istemesinin aşikar olduğu Al
manya J,nriciye Nczaretmde trbaruz 
ettırilmektedir. 

Alman mahaiili Tahrandaki Alman 
Büyük Elç" inin huzura kabul edile
rek Şehinşah Hazretleriyle uzun müd
det göruşmcsi esnasında Almnnyanın 
İrnna yardım vadinde bulunduğunu 
bıldrınesi hakkınd:ıki rivayetlerın sa-
de<:e maksadı mahsusla uydurulmuş 
bir balon olduğunu bt•yan etmektedir. 
Diğer taraftım M~11.:al" Kısujsag ga

zetesinin Bc.rlindcn aldığı telgraf ara 
göre İran hadiseleri karşısında her
hangi bir vaziyet almm11 olmam. kla 
beraber Alman mahafllinln vıızlyeti 

büyuk bir dikknt \'e :ılfl.ka ile takip 
ettiğini de bildirmektedir. Ayni za
manda İran hAdlsclerının hariçte tev
lit ettiği nklSler de buyuk alaka uyan-· 
dınnaktadır. 

Öd mabtülr tatalda 
Unkapan.nda Tekirdağ iskele _ 

sinde kömürcü Mehmet Emin 5,5 
kuruşa satılması icap eden kö -
mürleri 6 kuruş 10 paraya sattı • 
ğından adliyeye verilmiştir. Bir 
musevi seyyar satıc da 90 kurus. 
luk jiletleri 300 kuruşa sattığm -
dan müdgeiumurr.ıl ğe \erilmiş -
tir. -

Sovyet Rusya, Çarlığın 
İran~ kar~ oljin tahak
küm, cebir ve ıiddet po
litikasını bir tarafa at -
mAğı taahhüt ebnişti. 

larui nüfuz mıntakası olarak ta
nındığı görüldü. 

Fakat diğer mühim bir rakip 
daha vardı: Kayser Almanyası. 

Tapu işlerinin daha kolay ve daha 
seri bir surette yamlabilmPı;ini t~nı n 
için yeni bir proje hazırlanm~tır. Baş
vekalete verilmiş olan bu 15ylhada bü
tün is sah.iplerinin şikayet mevzuu o
lan ihtiyar hey'eUerinde ve Beledi
yelerden alınması mecburi bulunan 
ilmühaberlcrin kaldınlmasma ve gay
ri menkule müteallik ol:ın vergi borç
larından dolayı muamelenin tehir e
dılmıyerck derhal yapılmasına dair 
yeni hükümler \'ardır. 

Çlnde bir .amarlllaa 
askeri be11etl 

Vaşington 27 (A.A.) - Ruzvelt, 
dün matbuat konferansında, iki 
haftaya ~adar Çin hükumet mer. 
kezi olan Çunking'e bir Genera -
lin riyasetinde askeri bir Ame
rikan h11 yeti gönderileceğini be
yan etmiştir. Heyet Çan.Kay. 
Şek'e yapılan yardımın tacili işi.. 
ni görüşecekt r. 

Varoşllol ilanının 
son bir dam!aı ına 
kadar çarpışacak 
Mo~ko\·a, 27 (A.A.) - Bır So\'yet 

tebliğine gore Alın::ın iddirılarına ce
\'ap veren Lcnuıgrad rady.ısıı Marcsal 
Voroşilof'un kanının soıı dnınlasına 
kad::ır Lcningrad'ı ınUdnfanya azmet
miş oldugu bildirıtmcktcdir. * Vaşington 27 (A.A.) - Uru.. 
guay is'.iklali yıl dönümü müna
sebetiyle cenubi Amerikaya hita
ben rady'lda söylediği bir nutukta 
M. Summer Welles diğer Amerika 
devletlerine de müda[aa mal • 
zemesi vereceğini söylemiştir. 

' -----o--

Kaput bezleri 
için beyanna
me verilecek 

Fita Mürakabe Komi yonu, E> -
linde, ambar veya b, nka ard!ye_ 
sinde veya merhun olarak kaput 
bezi ile ambaliıja ve çuval ima ... 
line eh-eri§li kaput bezleri bulun
duranların .bunların miktarı, cin. 
si ve · nere::!e bulunduklarını bil
diren birer beyanname verme _ 
!erini ka.-arlaştırmıştır. Beyan -
nameler ayın 29 uncu günü saat 
12 ye kadar Sirkecide Liman ha
n:nda İaşe Müdürlüğüne verile _ 
cektir. Beyannameler laini! edil
dikten sonra Sümerbank Yerli 
mallar pazarları Müdürlüğüne biL 
dirilecek ve burası hükumetin 
kendisine verdiği salfıhiyetlcre is
tinaden bu maddeleri mübayaa 
edecektir. 

Diğer pamuklu mensucat da lü.. 
zum görüldükçe bu şekilde mü • 
bayaa edilecektir. Bu husustaki 
karar, yalnız otomatik tezgahla -
ra aittir. El tezgphlarında imal 
edilen bezler harictir. 

-----o---
Sılıbat VeklU dindi 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunmş.k~ olan Sıhhat Veklll Doktor 
·Hulüsi Alataş dün akşamki trenle An
karaya dÖnmQljlür. 

---<>--

Ruslar Te.briz . . 
ve Erdebil'e 

girdiler 
Londr<ı, 27 (A.A.) - (B. B. C.) 

Sovyel l!:ıtaatı, İran dahilinde iki 
istikametten i:erlemektedıir. Bu 
istikameıtcn hiri Çulfadan şimen.. 
difcr bojunca cenupta Tebrize, 
diğeri Hazer denizinde kain As
tara limanından Garbe Erdebil 
şehri üzerine müteveccih bulun. 
maktadı:-. 

Moskova, 2i (Radyo) - Bu sa
bah neşr.:dlcn Sovyet resmi tebli. 
ği: Kıtaaiımız. İran dahilinde 6 
saatte dO k<ilometre ilerliyerek 
Erdebil ve T~briz şehirlerini iş. 
gal etmBlerdır. 

Tahran bombardı
man edildi 

Vişi 27 (Radyo) - İran resmi 
tebliğ,ndc bildirildiğine göre düş
man tayyareleri dün Tahranı 

bombardıman etmişlerdir. Halk a. 
rasında zayiat vardır. 

Leningrada bir 
hava akını 

Mos! o,·a 27 (A.A.) - Alman 
tayyarel<?rinin pazartesi günü 

Leningrada y~pmak istedikleri 
hücum i.eşebbusü püskı.irtülınüş
tüt. 

Japonlar lran ha
rekatını 

nasıl görüyorlar? 
Tokyo 27 (A.A.) - D. N. B. bll -

diriyor: 
Domei nj:ııısı, ecnebi işlerine tam 

bir vukufu bulunan bir müşahidin İ
rann karşı yapılan İngiliz - Sovyet 
tecavüzunc tahsis etUği bir makale -
sini ncşretmektedir. 

Bu makalede şöyle yazılıyor: 
İngiltere ve Sov~etlcr Birliği bey

nelmilel itimadın ne olduğunu ıat'ly
yen bilmediklernln ve beynelmilel ka
nunları mutat tammamazlıklıırının ye· 
ni bir delılinl göstermişlerdir. İrarun 
kendi topraklarını Sovyet Blrlliine 
karşı Bir Alman askeri üssü haline 
konulmasını kabul etmiş oldugu hak
kındaki Sovyet iddiaları hakikaUerl 
tamamen tahrir eden br yalandan iba. 
l'<'ttir. 

Tahrandaki lngiliz 
tebaası ve Elçisi 

Londra, 27 (A.A.) - Londra
nın salahiyetli mahf:illeııine gelen 
malumata göre, Tahrandaki in. 
giliz Bü,Yük Elçisı ve İngiliz te. 
beasına hiç bir şey olmamıştır. 
Hepsi saf; ve salimdir. 

---ı.>--

1 randaki lngiliz 
ordusu 
( ı Jncl Sahlfcden Devam) 

lerdir. Hava ,·e deniz kuvvetle -
r.inin mı.izaheretile Abaclan'a bir 
müfreze ihraç edilmiştır. Küçük 
Bender )ahpur limanı da ayni 
suretle ışgal edilmiştir. Bu li • 
manda a.~ır hns .. ca ihi Alman ve 
hafif has:-lra uğramış iki İtalyan 
gemisi bulunmuştur. Diğer aki 
Alman _'5emis.ı de mürettebatı ile 
beraber ".aka ianmıştır. 

~1.ki azmini hatırlamak li-
~or. 
\1ıg bir zam1lnlar İngiltere 

~a gibi kuvvetli rakipler 

Geçen harpten çok evvel Irana 
karşı bir alaka göstermeğe baş • 
lamış ohn Almanlar orada gitgi
de faaliyete girişmekten geri kal

mamışlardı. Onların en ziyade 
çalıştıkları saha İran körfezi ta. 
rafları olmuştur. Fakat İra~dan 
geçmek suretile Hdndistanı teh. 
dit etmek tasavvuru geçen harbin 
en canlı m~selelerinden birini 
teşkil etmiştir. 

Tür)(iye ilk Atletizm 
kongresi 

İngiliz tayyareleri Tahrana ye 
diğer şer.ırlere attıkları binlerce 
beyannamede, İngilizlerin niçin 
kendi m4"mleketlcrine geldikle • 

~ nüfuz sahası teşkil etti. 
~ ne v~kit nihayete erecek 

\ıo ~ ldenirken Alman nüfuzu 
~~hada kendini göstermeğe 

tı f:ır. Geçen umumi Harbin 
de ve devamı esnasında 

~~·"ekayi türlü türlü safha
.ılı> etti. Bugünkü Avrupa \{e . . 
b :Yıne Irandan bahsedi -

'ı!rı Ugünkü İran ile o ges:-
~ elerın lranı arasındaki 
~farkları görmek icabeder. 
~llhtelif nüfuzlann müca. 

ası ikE.n orada türlü im
l'~lırıak için büyük Rus -

... ~andaki elçileri uğraşıp 

il . 
~ ~?nal tarafında Ruslar 
tı r~e devam ediyorlar, 
b aıx.,.ı olmadan o mm -

~~~Şka yabancıya bir im • 
~ lernıyordu. İranın ce • 
~~da İngilizler kendi nü-
tlt Ilı genişletmeğe çalı • 

\lt: 

Geç<m harpte Rusya ile İngil • 
tere müttefik bulunuyorlardı. Al
manya bu müttefikleri Asyada 
müşkül bir mevkie sokmağa ça. 
!ışırken İranın bitaraflık vaziye. 
ti de buhranlar geçirmiştir. Bu

nunla oeraber İran müşkülata 
rağmen bitaraf kalabildi. Harp -
ten sonra ise ortalıkta büyük bir 
değişiklik vardı: Almanya mağ • 
llıp olmuş, çek"ilmiş, Çarlık Rus.. 
yası da kalmamıştı. İşte o zaman 
İran ile Rusya arasında bir mu
ahede aktediidiği gôrüldü. 

Geçen harpten evvel 1ranın 
türlü sarhalar geçirerek kunetli 
devletlerin Asya politikasında kah 
şu tarafa, kah bu tarafa göre va
ziyet aldığı, bu ) üzden nekadar 

(1 incı Sahifeden Devam) 
seri, İsparta, Zonguldak, Balıkesir, İz
mit, Gaziantep, İçel vilayetlerinden 
gelen Beden Terbiyesi milmessileriyle 
Askert Okullarımızın Beden Terbiye. 
sl Mütehassıs Öğretmenlerinin iştira
kiyle evvelki akşam Tuksimdeki Be
den Terbiyesi İstanbul Şubesi bina
sında Türkiyeni,. llk Atletizm Kon
gresi toplarunıştır. 

Kongre Reisliğıne B. Oürhan Felek, 
k~tipllklere Zıya Atlet (E!fızı~>. Suat 
(Istanbul) seçllnıiş!cı·dir. İçtıınada At
letizm ajanlarının vazife \'e salahiyet
leri h:ıkkındaki talimatname tetkik o
lunmuştur. Dün ak~arn aat 16 da tek
rar toplanılmış ve mtısab.ıka ıalımat
nomesi tetkik ediloolı:llr. Ati t zmde 
inkışaf tedbirlerini de ehemmiyetle 
tetk k eden kongre dunkü celse.sıyle 
mesaisini bitirerek d .. J11Jı,11~tır. 

0---

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sahifeden Devam) 

46 değil, 66 Alman tayyaresinin tahrip 
edildiği tesbit olunmuştur, 

Pazartesi gi.ınü 13 So\·yet tayyaresi 
kaybolmuştur. 

Son günlerde Lenıngr:ıd ilzC?rlne ya
pılnn hava akınlanı da JOO Alman 
~:ıresi tahrip edijın~tir. 

rini halka izah etmekte ve İngi
liz kıt'alarının İran halkından bir 

şey istem;?diği ve İran halkına kar
şı derin bir sempati besledi~ bil. 
dir.ilmek li!dir. 

So\•yet kıt':iları, İranda iki is. 
tıikamette ilerlemektedir: Biri 
ıÇolfa'dan gelerek cenup i~ika
meti, diğeri mühim Tebriz şeh. 
ri istiknme.idir. 

İngili7Jerin Abadan'dan başka 
yerlerde gördükl<'ri mukaveme _ 
tin hafif olduğu anlasılmaktadır. 
Ancak. :ıükumetlerinden emir a
lan İran kıt'aları mukavemet gös
termekte:ıirler . 

Fin Ordusu 
(1 inci Sahifeden Devaml 

~eçm~lerdir. Ru.~ kıtaatı rlc'aUeri sı
rasında bi.ıtun köyleri yakmışlar, kop
rülcrı berha\ a ctm41eı· ve ehemmlyeL 
li has:ırat ika eylemişlerdir. · 

Ladoga göliinlin G:ırb!ndc Fin kuv
vetleri Finlandiya körfeziyle Sack Tl
Jammi'nin Şimalinde!d Sovyet kuv· 
\'ellerinin son me\•zilerini tchdıt ve 
tazyik allında bulundunnaktadırlnr. 

Kareli berzahında Finler vaziyete 
hakim olmakla beraber Rus mukave
metı henüz kırılmış değildir. 

Almanyanın 
canı petro!diir 

(Başmakaleden Devam) 
roldtir. Roman) a, Mac:ır. Leh 
petrol kaynakları Alman ordusu
nun mazot ve hl·nzin ihtiyacının 
ancak dörtte bir buçuğunu kar~ı
lamaktadır. Holanda, Belçika, 
Fransa. Çekoslovakya ,,.e Yugos. 
lavya ile Yunanistanda ele geçi · 
rilen külli~:etH miktardaki hen -
zin ,.e mazot stokları Alınan ve 
İtalyan ordularanın ihtiyacına sar. 
fedilmiştir ve edilm~ktedir ve 
harbin başJadığı l Eylül 1939 • 
danLeri ne Alm:>nyn, ne de ital • 
ya hariçten tek damla bensin ve 
mazot getirtememiştir. Harbin 
devamı içinde Alman:rnnın Sov • 
yet Rusyadan aldığı benzinin mik 
tarı da pek azdır \'e Ruslar nakil 
vasıtası yokluğunu ileri sürerek 
Almanyaya istediği miktarda hen. 
zin vermemişlerdir. Alınany:ımn 
So\'yet ~usya<la başladığı harp 
tahminin ~ok iistünde çetinlik -
it> karsdaşnuş \'e uzun siirmüş -
tür. Daha ne kadar uzayacnğı, kışı 
ne ~artlarla ge~frcceği de malıinı 
değildir. 

Alınanyanın harbe devam ede
bilmesi ve miistnkbcl planını za
fere ulaştırması birinci derecede 
benzin ve mazota bağlıdır. İngil -
tere ve Sovyct Rusyanın menfa. 
ati ve birinci derecede hassasiye
ti de Almanyayı petrol kaynak -
la::ına kavuşmaktan mcııeyleınck.. 
tir. Almanya, petrolü Bakfıda, L 
randa \"C Irakta bulabilir. İngil -
tere ve Sovyet Rusya ~imdi işte 

bu noktayı emniyet altına almak 
ve Almanyayı can noktasından 
vurmak, petrole l·akınlaştırma -
mak istiyorlar. Anlaşılıyor ki, İn
?.İltcre i~in Sovyet • Alman har -
binin birinci hassas noktası Kaf. 
ka .. yarlır. Buna inzimam eden i · 
kinci bir sebep de Hindistan 1 -
rak \'e Arap ~·arını adasının Kaf. 
kasyadan müdafaa edilebilcl·eği • 
dir. Almanya cenubi Knfknsyaya 
inip İrana girdiği takdirde İngi • 

liz Asya, yakın \:C ortaşark impa
ratorluğunu müdafaa bakımın -
dan müşkül bir \'aziyete girebi • 
lir. Bunun için tngiltere harbe 

başlamasman sebeplerine müte -
zad olarak chthi İrana tecavüz ey
lemekte mahzur görmemiş bulu
nuyor. 

Bilmukabele Almanlar da Kaf
kasyaya gelmeğe ve buraya bil • 
hassa Kırım yarımadasından sür_ 
atle ulaşmaya büyük bir ehem • 
miyet veriyorlar. 

Herhalde, sonbahar Ye harbin 
ikinci yılı bir taraftan bedbaht l 
ranın vaziyeti teessür mevzuu o. 
_lurke" "rtaşark ve yakınşark mu 
kadderatı kadar harbin Almanya 
hl'sabına kat'i \"e nihai istikbali 
bakımından da büyük bir ehem
miyet ifadesi içinde bulunuyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

Emniyet Sandığı Mildürluğunden: 
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İran harekatı 
( 1 inci Sahl!eden Devam) 

v1z;. ·et ~udur: 
İran Başvekıli Alı Mansur, 

parlamentonun fevkalade içtıi -
n:aında .nillet mümessillerine söy
lediği nutukta, vaziyeti izah et
miş. İngiliz ve Sovyet hükumet. 
!erinin lrandaki Alman tebaa -
::.ının çıkarılması hakknıdaki ta -
leplerine İranın verdiği cevabı 
anlatmıştır. İran hükumeti bu ce
vabında, İranda bulunan ecnebi. 
lenin nezaret altında olduklarını 

•ve az miklardaki Almanlann ı.e 
tehlike teşkil edemiyeceklerini 
İngiiliz ve Sovyet hükumetlerine 
temin etmiştir. 

Hal, bÖyle müzakere safhasın. 
da iken, pazartesi sabahı saat 4 
de, İngiliz ve Sovyct sefirleri, İ
ran Başvekilıni ikametgahında 
ziyeret ederek, birer ültimatom 
vermişlerdır. İran Başvckilınin 
sözler!ne göre, daha bu ültima • 
tom verilmed€n evvel, Sovyıet 
tayyareleri İran Azerbaycanında
ki bazı ~~hirleri bombardıman et
miş ""e Kolfa istikametinden Tcb
rize doğru ileri harekete geçmiş 
bulunuy lrlardı. 
Diğer taraftan İngiliz kuvvet. 

lcri de Bendeı Şahpur ve Ho • 
ramşahre hücum ederek, İran harp 
gemilerini baskına ve hasara uğ
ratmışlardır. İngiliz tayyareleri 
Ah\·az'a bombalar atmışlardır. 

Büyük l:ngilzi motörlü kuvvet • 
leri Ka.,,rışirın'den Kennanşaha 

doğru yola çıkmışlardır, 
İran :1ükumeti bu tecavüzün 

sebep ve maksatlarını aydınlat • 
mak için derhal teşebbüslel'e geç. 
miş.ir. 

İRAN ŞF.HİNŞAHIN'IN 
lYIÜDAHALESl 

Vaziyet bu şekli alınca, İran 
Şehinşahı hazretleri İngiliz ve 
Sovyet .;ı::firlerini kabul ederek, 
kendılerile görüşmüştür. Şehin • 
şah hazretlerınin bu müdahale • 
sinin maı1iyeti hakkında henüz 
bir haber alınmamşıtır. 
İNCİLİZ - MOSKOF İLERLE • 

YİŞİ DEVAM EDİYOR 
İngiliz ve Moskof kuvveUeri 

evvt>lki ')abahtanberi muhtelif 
istikametlerden giriştkilerıi ileri 
hareketlerine devam etmektedir
ler. 

Bu kuvvetler. askeri müfreze
lerin muka,·emetleri ile karşılaş.. 
makta ıseler de, sivil halk has. 
mane hiçbir harekette bulunma
dığı için, İran ordusunun zayiatı 
binnisbe hafif olmakladır. 
Neftişah petrol tesiS,Wı, Kasrı • 

şirin kasabası, ciddi mukavemet. 
le karşılaşılmadan işgal edilmiştir. 
Tayyarelerle nakledilen İngiliz 
askerleri Anglo - Persyan petrol 
şirket.nde çalışan İngıliz aile • 
ler:nin himayesi için tedbirler al. 
mıştır. 

İNGİLİZ • SOVYET TAARRUZ 
PLANI NEDİR? 

İrandaki İngıliz - Sovyet taarruz 
plünı şu suretle hulasa edilmek • 
tedir; 

Sovyet kıt'slan altı, yedi tü
menle Tebrize doğru ilerleyecek 

1 Harp Vaziyeti 
( 1 iuci SahlCeden Devam} 

almağa \'C Dinycpcri şarka geç • 
meğe çalışacaktır. Bunun için de 
HoıncJ'den cenubu şarki istika • 
metinde taarruza geçen Alman 
ordusunun yardımııuı intiz.r.r e • 
dccl'klir. Bu ~·ardım. Mareşal 
Budyenni ordl su .• un şimal c.:: • 
nahmı \'e yanını tchdıt ederek 
Dinyeper boyundan şarka çekil • 
mcğe mecbur etmektir. Bu say ... 
de iki Alman ordusu şar.ki Uk • 
raynaya sirecelder ve Kosto\ 
Barkof umumi istikametlerinde 
ilttlemeğe gayret edeceklerdir. 
Kısaca, Dinyeper şark uhiliude • 
ki Sovyet mukncmeti, Ginıel şarw 
lundaki tehlikeli Alman taarnı • 
zunu önlemeğe ve durdcnnağa 
bağlıdır. Alman hava ku\'\'etleri 
l\loskovadan şarki Ukrayu:ı n u .. 
zaoan demiryollaranı \"e i~tnsvon. 
ları şiddetli han hücunılarile iz. 
aca ve tahribe başlamıştır. Bu 
hava faaliyeti Gomcl şarkıoJald 
Alman hareketinin çok ciddi ve 
sürekli olacağını gi;stermektedir. 

Cephenin şimal kısmında hare
kat Sovyetlerin aleyhine olarak 
inkişafa denm ediyor: Lenin .. 
grad cenubundak! Luga ve Gov. 
gorod şehirleri Almanların eliae 
geçmiştir. Bu iki şehir limen ve 

Peypus gölleri arasında Leningradl 
uzanan iki demiryolu üzerinde • 
dir. Eğer Alman birlikleri No\' • 
gorod'dan şarka dönerek taarru• 
u deum ederler ve muvaffak o. 
turlarsa Luga nehri aPı ile llmea 
gölü arasındaki Voroşilof cep .. 
hesi gölün hemen şimalinden ya-

rılmış olacak, bu takdirde Voroşilol 
ordusu kuşatıJmamak için şarka çe 
kilmeğe mecbur kalacak ve Le • 
ningrad yavaş yavaş muhasara o.. 
dilmiş bir şehir haline gelecek • 
tir. 
İlmen gölü cenubunda bir kaç 

gün e\'Vel Sovyet kıt'al. Tı Alman 
taarruzlan karşısmda Lovat neh. 
ri gerisine çckilm~şti. Almanlar 
göl cenubundan Boroviçi'ye uza. 
nan demiryolu boyunca taarruza 
de\·anı ederlerse Voroşilof ordusa 
daha fena vaziyete düşebilir. AL 
manlar şimalde çabuk neti~e aı... 
mak istiyorlar, zira sonbaharc!a 
yağmurlar ve hatta kar ileri ha. 
reketi ve geri işlerini ağırlaştı • 
rabilir. Bu itibarla Ruslarm aynJ 
mmtakada bir parça daha vakit 
kazanmaları l~ımdır. 

Mırlııı ltnlıaııada 
( 1 ıncl Sahlfedt:n Devam) 

Nihayet İl miıdunyete aksetmiştır. 
Bank& Müdurluğü de çantayı zabıt \ a• 
rakası tanzım edıp açmak içın polıse 
haber ver~ur. Gelen motosikletli 
memurların önilnde kJA bır tetkıkten 
sonra çanta açılınca heı1tes kahkaha. 
!arla gillmiye başlamıştır. Çünkü ıçı.n• 
den kolonya 111.şeler • .,.e pudra ve t.~ 
valet malzemesi çıkmıştır!." 

---~---

150 Tür musikişinası 

Zeyrek Katip Çelebi mah. No. 55 de 
mukim Bayan Fatma 12.!i.941 tarih.in
de Sandığımıza bıraktığı para için "e
rilen 5765 lie 57668 numaralı bonolan 
k:ıybettiğini sllylemlştir. Yenisi \'eri
teceğinden eskisinin hOkmil olmadığı 
ilfuı olunur. 

ZAYİ - Araç Askerlik Şubesinden 
alm~ olduğum askeri tezkeremle nü
fus cüzdanımı zayi ettim. Yenisini a. 
lac:ığıından eskisinin hükmü olmadıtı 
i!An olunur. 

1319 tevellütlü Abduallah otlu 
Halit AfuMt 

,.e Tahrapı Kafkasyaya bağlıyan 
yolları ve şimendifer hatlarını 
işga~ edecekler. Dört. beş tümen. 
lik Ingdiz teşekküllerı de İngiliz 
tayyan-leri ile birlılkte Basra 1-
manındcın İran petrol mıntaka • 
larına, Basra KÖrfezirıe ve cenubi 
İran demiryo.ıarına doğru iler • 
liyecektir. İng·Iizlerfo bağdat yo.. 
lu ile doğrud-:ın doğruya Tahrana 
ve !rakın ~imaıinden Tebrize iler
lemek ve kabıl olduğu takdirde 
~ovyet kuvvetlerile birleşmek 
niyetinde oldukları zannediliyor.• 
Şimdiki hal:le Kızılordunun bü. 

yük blr :nukave.met görmeden 
Tehriz ';apılanna vardıkları tah. 
miıı edilmektedir. 

(1 ine! Sahifeden i>enmJ 
.memleketinde olduğu gıbl ve musıld 
de resim. şiir, mimari gibi Guzeı San'
aUardan madut ol 'uğundan csan'at
kin ız. Esnaflıkla hiç bir al!ıkamız ol
madığından Esna! Cemiyetlerınde de 
yerimiz yoktur. E~er bizun başımızııı 
bir teşekküle boığlanması mutlaka a
zımsa uu teşekkulün cEnsaf Cemiyet. 
leri degil bir «Federasyon> bir <Aka• 
demi• olması ldzımdır. İmtihana ge. 
lınce: Biz musiki san'atk5.rları klın&e
den bir ,ey öğrenmedik ki şimdi hesap 
vet"ınek mecburiyetinde olalım, yani 
maalesef memlkelimizde alaturka mu
siki san'atklrl yetiştiren bir muessese 
yoktur. Biz hep kendi kendlm.iz.ı yetiş
tirdik! .. İçimizde altmış Y&ilnda olan 
ve ömrünQ hep musikiye haareden. 
P'1'&sa7ı kavrayıp halltın rıihunu kav. 
"7AD musikişinasları şimdi imtihana 
tib tutup «nota bllmiyorl> diye san'• 
atten menebnck reva mıdır?. Belki 
bir toför ehl17etnamesiz çalıpı:naz. 
Çünkü kaza yapar. Fakat bizler?-.> 

Çünkü bir TASA.RRU!' 
BONO'su sizin paranı
uı Caiz, yurt müdafaasına 
bir çelik zırh \•eya bir çe-

lik kanat ilfıve eder. 

J\LMAN KAYNAKLARINA 
GÖRE TAARRUZ 
İSTİKAMETLERİ 

Alman resmi istihbarat ajan • 
sının verdiği malt1mata göre, t. 
randa ilerı hareket, Musulun yüz 
mil şimaiinde Rcvandiz ve Ra • 
yattan başlamış ve Azerbaycan. 
dan ilerliyen Sovyet kıt'alarile 
.iltisakı hedef ittihaz eylemiştir. 

Hnnikinden hareket eden orta 
kol Bağ'd adın yüz mil şimali şar • 
kisinde Kasrışirn stkametne 
teveccüh etmiştir. 
Yukarıda zıkredilen telgraf ce

nubi İr:ın mıntakasındak hare • 
katın Basra körfezi üzerinde B<?n. 
der Şahpur ve Abadan petrol sa. 
hasında inkisaf etmektedir. 

Irandaki İngiliz ordusu Baş -
kumandanlığı karargahının bir 
tebliğ.ne göre, İngıliz kuvvetleri 
ileri hareketlE>rinde çok az mu • 
kavemetle karşılaşmaktadırlar. 

İRAN ŞEHİRLERİNE 

lııluslklşinuların şayanı dikkat i<i
dilarına 7&rlıl ela devam edecetlz. 

diğer İran şehirlerine beyanname. 
ler atmışlardır. Bu beyanname • 
lerde İrana düşmanca bir niyet
le girilmediğı 'Ve harp biter bit • 
mez İran topraklannın tahliye 
edileceği bildirilmektedir. 
Diğer taraf•an Londra radyosu 

Irandaki hadiselerden bahseder. 
ken, harekatın cenuptan ve fi • 
maiden ilerleyen İngiliz ve Rus 
kuvvetlerinin birleşmelerine ka
dar devam etmesine mahal olma
dığını, İran hük.Umeti meınle .. 
ketten Al.manian çıkardığı tak • 
dirde harekatın derhal durduru -
lableceğini, esasen Taiıran, Londrı 
ve Moskovada mütekaoHen sd 
lerin hala vaz.ıf el eri başında ı. 
lunmaları.nın da buna bir 
olıiıığunJ ileri sürmüştür. 
HAREKAT PLAN MUCİBİNCF 

DEVAM EDİYOR 

~l~rı Şah ile Muzafferettin 
anat devirleri bu nü. 

"tq~lesinin nasıl başlıya
l9Qend.iğini göstermıştir. 

il 'il 7 de iki büyük rak:p 
1aşarak lranın cenubu 

Qı, ıırnal taran da Rus-

müşkülata uğradığı daha unutuL 
mamıştır. Bugünkü İran mazinin 
o acı hatıralarını tazelemek. ev. 
velce tecrübe edilenleri ynid~n 

denemek istmıyor. Bitaraf ka!mak 
istiyor v bu emelini hala da mu. 
halaza etmektedir. 

ZAYİ - Araç Askerlik Şubesinden 
almış olduğum askeri tez.keremle nü
fus cüzdanımı zayi eltim. Yenıslnl a
lııcnğımdan eskl~lnin hUkmii olmadığı 
ilan olunur. 

Sovyet ku1.-·vetlerlnln tahliye eltik
lcri son Rus limanı oı:ın Sortanlahtı 
tı.:ılen Fin kU\ vetlen ıaratmdan 111gal 
~dılmiş bulwımaktadır. 

BİR TA~APDUF BONJJ!J ALiNiZ BEY AXNAMELER ATILDI 
Kahireden bildıril.dığine göre, 

Londra 27 (A.A.) - Mosk~va 

radyosu İrana girmiş olan Sovyct 
kuvvetlerinin ileri hareketlerınin 
derpiş edilen plan mucibince de
vam etmekte olduğunu bildiri • 
yor. 

J.315 tevellütlü All otlu Abdullah. 
(7587), !ııgıtliz tayyattleri Tahrana ve 



4 - SOM TELCltAF -

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 96 -J 
Yaun: Frııncl$ Machard Çeviren: iskender F. SERTELLİ 

Zabıta aldanıyor, bahçeye fır)atılmış 
bir takma bacak yoktur 

Zabıta aldanıyor: Bahçeye .ıırlaın.J.§ 
bır takma bacak yoktur. Zabıtayı al
datmak ıçln bahçeye bir ıakma bacak 
bıralul~lır. Dilencilerden hiç biri 
herhangi bır a.narşı.ste alet olmuş de
gikiir .. Anarşlst, takma bacaklınm biz
"at kcndisidi.r. 

Pansiyon lilihibe•inin kuçük kızJ da 
.. yni ıazteden biraz sonra blr ta:ce al
dL, Ost kata (,'lkardı. 

Demek ki, o da hiıdı~eyi merak e-
dıyor .. Ve ıazeteyJ okuyunca {imdi 
k.lmbllir ne kadar sevinecektir. 

Ne yazık~ Yüzlerce ınsanı rr.ab'\·e
den bir adam tU dakikada iıstlımdeki 
odada oturu;yor .. Akıbetinden emin o
larak gazete okuyor ve hiç şüphe.!lz 
lrıerkeıle alay ediyor .. Ben bunu bıldi
gim, 'ördüiüm haJde bir iey yapamı
yorum. 

Niçin?. 
Niçl.n susuyorum?. 
Neden zabıtaya böyle ıüpheli bir a

d iıtffll ihbar etmiyorum?. 
Bir :in için düı;ılndüm: Zabıtaca ben 

de şüpheli bir adam değil miyim? Ya 
Zilbıta benden de &üphe ederse?.. Ve 
beni onunla yüzleşt.irirse? ! .. 

Bu beril, kend.i.n.i kurtarınak 'lotya 
hiç deiil:;e cezasını ıkiye böU,,.,k için 
benhn baı;ımı da ateı.e yakmıyacak 
mı?. 

~unu yap~cağında hıç 5üphem yok. 
I .te, bu end:1e, beni zabıtaya bu ili 

aksettirmekten menedjyor. Şu dalo
kada \"Ok len:ı. vazıyetlesi.ıı>- .Mull>lo 
vh:dan azabı içinde klvranıyorum. -

Suı;u ıŞ!eyen başka.<ı. Fakat, az:ıp 
çtken ben.mı. 

Ne 3·apmalı?_ Ne yapmalı? .. 
Evet, ne yapmalı?_ 

Biı. çare buldum: Zab.ı.taya telefon
la hadL'>t"J"I ~Hü\-:iyetJ nıeçhu} bir Vı0t
t1.n1..ı~ s sıfat.le- ihbar etnıek .. ve tak 
ına b~cagın adre3lnı vermek. 

Orıun, U..Slümdeki odada dola,tıiıJ.nı 
.h ~ettikte &inirJerim bozuluyor. 

Ya\ aşça ı;ıkll), civarunıı.da telefon 
.!:l.ı. raundruı bu 41 becereceğim_ 

O canavar bir daha ben;.rn e!iır.e 
düşemez. 

Onu mutlaka yakalatmahyun. ... 
PARİS POLİS MfDÜRti 

İLE KONUŞTmJ 

- Allo - Allo .. Parls Polis Müdil -
ruııU arıyorum.. ha, siz m.1.siniz mös... 

yö? Ben, Parish bir vatand3$ .. bu 
sabah Sen - Pot kilisesi faciasında ben 
de buulnmuştum.. tesadüfen caoırr.ı 

kurtardım .. ve yine te:-;adüfen, bu ci -
nayetın failinı ö~rendim. Evet, evet, 
tel;; ş ctm<'yın, mösyö! Bu canavar, 
~im~, hiç bir şey yapmamı~ ıibl. pan 
~;;jyonda vturmaktadır. 

Bu .söı.leri söyleı·ken, ben ne kadar 
sojukkiinll i.senı, rnuhat..ıbımın da o 
dcJ"eCc he)'ecana düşti.ıği.ınü telelonda. 
seziyordum. Polis Müdürüne onun ad. 
reSJni verdun .. ıck.lını Larit ettim .• ve 
il yetMJ şı.1111arı da söyledim: 

- O, gunlercc kıllı.enin kapısında 

m.ıa.y3 en ~~tlerde dilcnJrdi. Kendi .. 
wu orada buJunan ve kurtulan dai .. 
mi d Jencnerle ylJ.ı.le~Urirseniz, bu 
cana"·arı derhal teşhis ederler. Şimdi 
bJr ihUınal \·ar: Elıne geçen takma 
bat"'Jğı belki de lnk.ar edecektir. Size, 
bu tak.na bacatı kime yaptırdıiınl ve 
bunu ::ılmak için ne kadar çok para 
verdiğlni de söyliyebUirlm. 

BWldan sonra, marangoz ustası An
ı ,. "·anın adre;in.i verdim ve ıeletonu 
kapadım. 

Şlmdl tam evimizi gören bir meze .. 
ci dükkanında oturdum .• yavaş yavaş 
şarup i(iyor ve bol meze ile karnımı 
doyuruyorum. 

ıabıta memurlarının nerdeyse ge .. 
leceklerıru umuyorum. 

O, biıla pansıyondan çıkmadı. 
Ortalı&ın bu derece karıştı&ı saatler 

de neden dışarıya çıksın? Rahatça o
d&!J.nda oturup gaze te okuyor , v• 
hiç tuı>-• bulun dımya ile eglen>-
yor. 

~le polis otomobilleri. 
llk önce sokaguı iki ağzını kestiler. 
Ne kadar da çok polıs gelmiş ya .• 
Danlard~n bir kısmı bizi.'ll pans1 .. 

yonu dört yandan sardılar. Bir i:ısmı 
kapıya kO§tu. 

Uzaktan seyrediyorum: Kapı açll .. 
d: . memurl:ır içeriye giriyorlar, 

Mezeci baı.a soruyor: 
- Çoktanberi bu ı;okak polls: yüzü 

gOı nıerıııştl. Ne var acaba? Bir süıii 
polıs •. şu sessiz, mütevazi, ihtiyar ya
hudın1n panslyonunu bastılar. 

- O bastıkları yer bir yahudj pan .. 
siyonu mudur?. 

- Evet.. çok zararsız bir adamdı. 
- Belki pansiyonerlerden bi.rlni a. 

nyorlar .• 
(Arlı.ası Var) 

lstanbul Defterdarhğından : 
İ>tınbul Kadirııada Talebe Yurdu binasında yaptırılacak (7347) lira (17) 

kuruş keşi!JI tamir işi; 15/9/941 Pazarte.ı gunü saat 15 de Milli Emlak Müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Mfuıa.. 1 

Jı..,a evrakı Milli Emlak İ~resinde görülebilir. Muvakkat teminat (552) liradır. 
hteklilerin en az bir taahhütte (5000) liralık ı.ı işe benzer iş yaptıklarına da-
ir idarelerinden alınmış vesai.ka mü!.teniden İstanbul Vilti.yetine müracaatla res
mi tatil gunlerl hariç ihale taribinden üç ı:ün ev,·eı alınmış ehliyet ve 941 yı-
lına alt Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri muktezidir, (7563) 

- .. _.... '• ·, ' 

SİZİN DE T AKDIR 
. ETTİGİNİZ ÜZERE 

Aslmıs mod•sıınm antet ve lncdli ine inU:nam eden üstad 
lenllerlıı ınabarell , kadı.uda -!ite malul f&J'&DJ bay~I bir 
beden tenasubô. anreder. 

Fakat 7ÜZ ve onun hototn. r-evf'udirler . Eier bu noktaya 
ıa~oa ,.elen ihtimam cOaetttlmeae, M-neler bu hallan başka
la.nna pek çabuk fa.r1ıt eUlrlrler'. Bu. siz.in bir stm.nızd.u ki, u · 
falı: bir dlklı a'6!3l!k veu ihmal ıırii<"<S.i ralı.ibelulnizln dikkat 
naz.anndan uM kabmaı.. i f)te senelerin (hlthaf€' nazik ve 
hua.., clldlere musallat olan o tahripki r senelerin ) cildinize 
~lmıekle olduiu oo binlttco t bld:.y e41e p yrt malıs11s) ınee 
ch:ı'lltte Wunalk i r kalmayınız. 

Zamanla cild1rıiz1 MldurMıak e la.n ve s lrJ pek (ok dda valdtslz han.p 
- b• irualan aqam ft sabah KREJ\I P ERTEV"le y:.pacatın,s -
bir ınasaJJ:. refedlnlz. KREM P ERTEV'ln bu mucizesine yüz binlerce 

'bftneltwlnh c lb l si2 de ha.ynt ve memnmıiyetle fl&hlt olac.a.ksmız. Gö· 
re D sjnfs ki sima.ıuz, ebedi centlltlnizJ herkese ınafruııuıe aöy liye
c~. 

KREM PERTEV'ln leriı:.lbi n.ı.-1 f aal ana.ısır •n derin çiql!eri bile 
b:alede ceelbnly-tır. Bu&1lııd<n itlba.ı"en siz de bir l ü p KREM PEll
TEV'i tun.Jet maaam-zda balunduru.nu.ı:. O, ayn i zamanda. .IJıtl't rü:qir

brm ve lurn eUI &imqln en tyt mulıafuıclır. 

Ll....;;;...;...;..u.;;;;...;;;N...;;;_.I \ a~anmı, A~k ve Mııcera Hatıralan 

1 Hayalını Anlabyorum ! .. 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 66 
İnce oe;•az battaniyeyi kaklı • 

rınca yastıktan tuhaf bir koku 
yayıldı. Eğilerek kuvvetle gen • 
zime çektiın: Nerede- o bizim yıı
t;.klanmız:ın bakir, temiz rayi • 
hası? .. Bembeyaz yastık örlüle -
rimizin mis gibi sabun kokusu? .• 

Bunlar yalnız levanta kokuyor
du. GıcıKlıyan, kuvvetlı tcs;rine 
bakılırsa henüz yeni serpilmiştı. 
Tıtrek parmaklarımla battan. • 
yeyı kapatırken yandaki oadda 
b.r şangırtı oldu. Sürahı, bardak 
kınlışına benzer bir gürültü Ve 
bunu gevrek bir kadın l<ahkahas1 
takip etl· Bozuk bır türkçe iie 
bır Rum kad.nı sarhoş sarhoş 

gu!üyordu: 
- Uğurdur mamakam! .. 
Du,·arlara çı.rpa çarpa etrala 

yayılan kahkahalar keskin ve sert 
bir taş gibi kalbimi acıttı. Tüy
lerim diken d.iken oldu. Nerede 
bulunduğumu nasıl adi bir zevk 
ve sefah~t eY:ne getirildiğimi bii. 
tün deh~efüe anlamıştım: 

Burası zengin taşralıların, ki
bar ins~nların dinlenmek, istira
hat etmek içın geldikleri sakin, 
müteyazi bir aile köşesi değil 

şehvete .usa~anların böyle ~u -
ursuz kalıkahalarla soludukları. 

benım .,ıbi gonül ve ihtiras' sa . 
hoşlarının ko'danıp soldurulduk. 
!arı bir sünah yuvası idi. 

Demin imrene imrene seyret -
tiğim bütün bu eşyalar, r güzel, 
lüks şeyler goz boyamak, toy !'a
zarları ~Jdatl1'ak ıçin konulınui-

• .', - ";..~ • • •/ .., ' • ' • r'· • •.' '., ' J • ~ ' : • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında günde 3 kaşe alın abi li r. TAKLİ'H.ERİNDEN SAKIN INIZ. Her yerde p ullu kuruları 

ısrarla isteyiniz. 

.-' .... -..c- j:- I'•. ~- ,.- ,ı' • ' -~-~~'t. ·• • ..... - ... . . 

POLiS MEKTEBİ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Cinsi Miktarı Tahmin Bed. Tutan ilk T. Eksiltmenin ne Eksiltmenin 

K ilo. Gram Lr. Kr. Sn. Lr. Kr. Sn. Lr. Kr. Sn. suretle yapılacağı Tarihi ve saat 
----

Birinci ne\·ı f'kmek 42000 Adet 13 5460 409 50 Kapalı Zarf 5/9/941 10 
Bcy;u Karaman Eti 10000 Kilo 55 5500 412 50 > > 5/9/941 il 
Sade Yağ 3500 > 1 70 5950 446 25 > > 5/9/941 13 

Buna Pirinci 4000 > ~ 2160 ) 
Horoz Fasulyesi • 2000 26 520 ) > 
Nohut Kara Biga 1500 > 23 345 ) 
Kuru Solan 3500 • 6 210 ) 
Patates Adapazarı 3500 > il 385 ) 304 50 Açık l:luil\me &/9/9U u 
K u.ru Barbunya 1000 > 18 60 185 ) 
Kırmızı Merci.mele 500 • 24 120 ) 
Yeşil Mercimek 500 > 27 135 ) 

Zeytin Yağı Apalık 1000 > 90 900 ) 
Zetin Gemlik 1000 > 38 380 ) 147 56 • • 8/ 9/ 941 10 
Beya• Sabun Ayvalık 1250 • 55 687 50 

Beyu Peynir Edirne 1000 • 75 750 ) 
Kaşar Balkan 750 • 1 20 900 ) 156 Ol • • 8/ 9/941 11 
Yumurta 23000 Adet l 87 430 10 ) 

Kesme Şeker 21i00 • 49 1225 ) 178 12 • • 8/ 9/ 941 14 
Toz Şeker 2500 • 46 1150 ) 

U.. .JlaDllova 11100 , 20 u 307 65 ) 23 07 • • .&19/KI 16 

ı-Mektebmıizin H 91 mali .eııesmin ıonuna kadar Y17<!<•k ih.tiyacı olan yukuıda cins ve mlktan yıwlı 20 kaleın 
,.ı,.eceğin eksiltme suretiyle salın alınmalan için açık ve kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - asiltme bizıılannda yazılı ııünve saatte Beyotlu istiklal caddesinde İstanbul Liseler Muhasebeciligi binasında 
\oplana<oak komisyonda yapılacaktır. · 

s - Taliplerin :yukandıı röstttilen teminatı evttliyelerıni sinü ıeçen muhasebeciliğe yatırmaları. 
4 _ Bunlara ajt şartnameleri &örmek istiyenlerin Yıldızdaki Polis mektebine müracaatlan iltın olunur. •729'1> 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

30 Ağustos Zafer Bayramına iştirak edecek talebelerimizin 29 A -

ğustos Cuma günü saat onda Okulda bulunmaları lüzumu bildirilir. ı 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
1 _ Son akdolunan anlaşma mucibince Almanyadan da retırtileblleceill 

ve pazarlıkla alınacağı evvelce uan edilmiş o1an c 133J. kelem malzemeden 
mühim bir kısmı için henüz teklif alınmadığından bu işin pa.arlık müddeti 
temdit edllmiı;lır. 

2 - Bu malzemenin müfreda t listesiyle şarbıame1eri Kabataşta Levazım 
Şubesindeki alım komisyonunda Salı ve Cumadan gayri her lün öğleden son-
ra görülebilir ' 

3 _ Taliplerin % 7,5 teminatlari;rle birlikte bu hususlaltl teklUlerinl 15/9/ 
941 günüı•e kadar mezkOr komisyona tevdi etmeleri. c7356> 

,- SATILIK SEPETLİ MOTOSiKLET 
6 beygir lik Rudge marka Motör ayrı, sepeti ayr ı da satılabili r. 

Görmek isteyenler in Edirnekapı Motosikletçi Hasan Ustaya mü_ 
racaatları. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
99 No. ıı İlan: 

Elinde, ambar veya banka ardiyesinde veya merhun olarak kaput beziyle 
ambalclja ve çuval imaline el verişli kaput bezleri bulunduranlar bunları cinsi 
miktarı, nerede bulunduk.lan ve kendi adreslerini gösterir birer beyanname 
ile en geç 29/8/941 Cuma günü saat 12 ye kadar Sirkeci L iman Han .emin ka
tında İstanbul İaşe Müdürlüğüne bildirmeleri Milli K orunma K anununun ver-
dıği salfı.hiyete istinaden il.An olunur. t 7534> ....... 

lstanbu) Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
100 Numa ::-alı İl;ln: 

İ1i\ıı tarihinden itibaren perakendec1 kasnplarda kuzu eh azamı 65 ve kıvır .. 
cık ta 60 kuruştan satılacaktır. «7557> ...... 

İstanbul Fiat Mürakabc Komisyon undan: 
101 Numaralı İlan: 
Elinde kaşar ı.·e beyaz peynir bulun duranlar bunların miktarlJll~ cinsini nc

t ede bulunduklarını ve kendi adreslerini gösteren birer. beyanname ile en geç 
29/8/9!1 Cuma günü saat 17 ye kadar İstanbul Fiat Mürakabe Bürosuna bil
dirmeleri Jllilli Korunma Kanununun verdiği salahiyete istinaden ilan olu.. 
nur. «7557• 

SAHİP VE BAŞMUHARRiıd 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

tu!... Kımbilir buraya benden ev
vel daha kimler gelmış, daha kaç 
gcnı, kız tes>aiifün kendilerini 
sürüklediği bir odada benim gibi 
imrcnm - ürpermişlerdi? .. 

Bezgin, kırık bir halde tiksine 
tkısine koltuğa büzüldüm. Göz.. 
!erim ka:ııda, beni uysal bir fino 
gibi pepne takıp itaatle sürük -
leyen hami beklerken acı arı dü
sündüm ki: Zaten hayatta bız 
genç kızları, tecrübesiz. görgü -

süz aile yavrularını iyiye de fena
ya da gotürcn hep tesadüfler de
ğil mi? .. Hen'iz yetişen masum 
gönüller rıerhangi bir rastlamanın 
karşılarına çıkardığı bir çift ha
raretli bakış, birkaç tatlı gülüş 

önünde t>ir tJy gibi kapılıyor, 

eks<riya bir lıaygın öpüş, bir 
caı;p vaıt uğru!"'a mcvsım. gelme ... 
den koparılan bir fidan gibi mer
hametsiz b:r Kucakta soluyorlar. 
sonra y!_~e tc_.ıdüf ya onları sa
kin bir <Ô<ıeye bırakıyor yahut 
da uçuruma fırla·ıy0r. atıyor! .. 
Nasıl k.. bu lrsDdüf de beı hir 

mecnun Jibi ı<apıp onun kolla -

ETK'I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABILGİN 

MATBAASI 

rına atarak ~ kırli odaya dü • 
şürdü is-' ... 
Karşı apartımanda piyano dur

mu<. yandaki odada ince kadın 

sesi arlık lşit.!lez olmuştu. 

Merdıvenlerde arada bir hafif 
hışırtılar duy·1luyor, açılan ka -
pıların 1ıcırtı;arına anlaşılmaz 

m~ııtılar kanşyordu. Sakin ma -
damın \ ı ı apartımanı hiç de sii. 

künette değilai. Koridorda gidip 
gelmeler, tuhaf sesler vardı. La.. 
kin hepsi öyle yavaş ve itinalı idi 
ki.. . Belki yeni çiftler geliyor, es

kleri gidıyordu. P ek az evvel baş
kalarının bulunduğu odalar şim
di di~rlerine yarıyor. daha ha • 

vas:nı, kokusı•nu bile değiştir -
meden ı>ahipl#ri değişiyordu! .. . 

Bunları hissettıkçe korkum çok 
artıyordu, Oturduğum koltuk • 1 

ta yerdek" halının üstünde ben -
den evve'kilec:n temaslarının iz.. 

!erin görür gibi oluyordum ye 
her daki:rn kapının açılacağını, 
yabanoı ·,ir huyalin bir ~ölgenin 
içeri gircce~ıni 'anıyordum. 

(Arkası Var) 

r- GÜVEN EMLAK ' 
istanbu1un her semtinde her 

k~eye elver~U saWık: apartı .. 
man1 han, diikkfın, ev, arsalar 
vardır. 

Emlak satmak Jstiyenler Gü
ven Emlake müracaatlerl menfa
aUeri iktizasındandır. 

Galata Bankalar caddesi Boz.. 
kurt jeneral han 2 inci kat N. 15 
Telefon: 40672 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
İl.ANI 

cDevvar satıhlı tayyarelerde 
veya tayyarelere mütealhk isla -
hah ha..:kmdaki icat için alınmış 
olan 1 Ağustos 1934 tarih ve Hs60 
No. ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fiile konmak içln 
icara dahi verilebileceği teklif e.. 
dilmek\e olmakla bu hususa faz.. 
la ma!Uıııat edinmek isteyenlerin 
Galatada Arslan Han 5 inci kat 
1..3 numaralara müracaat eyle • 
rneleri ilan olunur. 

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk 
hakimliğinden: 

Mahkememizce terekesine vaz'ı.. 

yed olunan Dokumacı Ahmet 
Şevket Başbuğun terekesi me -
yanında bulunan elbise ve doku
ma tezgahlan, paket halinde ve 
dağınık muhtelü numarada iplik, 
filoş, dokuma, ipek kuşak, yeni 
ve eski çelik, demir ve kamış der 
kuma tarakları, makara ve ma -
sura gibi dokuma levazımı ve ye_ 
ni havlu ve futa peşteınal pa • 
muklu abani vesaire gibi doku • 
malar ve ufak tefek eşya açık art
tırma suretile müteveffanın Ha -
seki caddesinin 96 say1lı dükka • 
nında 28/8/941 Perşembe ve 
2/9/941 Salı günleri saat 15 de 
satılacağı bütün alakadarların 

malümu olmak üzere ilan olu -
nur. 941/53 T 

. ~ i C> ~
CJ i $ SU"'V't.J 

Sun"! diş takımlan Rida diş suyu 
mahlülünde bırakılmakla mikropları
nı öldürür v<> hem de tuıılara ıüzel 
bir koku verır. 

BALKEVLERİNDE 

Tepebaıı bahçesinde 
Zafer meruimi 

Beyo&lu Halkevinden: 
30 Agust.os Zafer Bııyramı münase

betiyle Halltevlmizin tertip eylediği 
Tören 30 Ağın:\os 941 Cumartesi günü 
aaat 18.30 da Tcpebn:ı Belediye Bah
çesinde yapılacaktn Bahçeye glrif 
serbesttir. Törene herkes gelebilir. 

Program: 
İ5tikl31 '.ılarşı, ZafC>r ha:~l:ında bir 

kaı; söz, Mandolin ve kitar konaerl, 
Koro konseri, Tcrıı$il. 

DOKTOR 
Ha ız Cemal 
LOKJUAN BEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Divanyolu 104 

''t'l\Ytne &&.'ttlerl: Z.5 - 8. Telt ı!391 

--•-- ·.OF n 1-----:(A ·. ~-·- ·I 
-çı :. .. o 

' . 

27 Ağustos 1941 
18.00 Proıram 
18.03 Dans Mü. 

(Pi.) 
18.15 Serbest Za-

man. 
18.25 Konuşma 

18.45 Çocuk Saati 
19.30 Haberler 
19.4~ Fasıl Heyeti 
20.15 Rad. Gaz. 

20.45 Halk Tür-
küsü. 

21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılar 
21.25 Müzik · 

(Pl.) 
22.10 Şarkılar 
22.30 Haberler 
2245 Dans Mü. 

(Pi.) 
23.00 Kapanlı;. 

ZAYİ - Ankarada Topçu Mühlm
mat deposwıdan almış olduğum terhis 
tezkeremi kaza<'n zayi ettim, yenisini 
alacağundan e.sk.isin1n hükmü yok· 
tur 

Galata Yağkapanında Makaracılar 
caddesinde No. 42 İnebolulu İbrahim 
oğlu Mahmut TÜRKEŞ 

AskerJik işJeri 

Kadıköy Yerıı Askerlik Şubesinden: 
Askerlijpne karar verilmiş olan 337 

doğumlu ve bu doğumlularla muamele 
gören kısa hizmet i] \am ehliyetname.. 
liler 1 Eylül 941 de Yedek Subay O
kulunda bulunmak iu.ere 28/8/941 ta
rihinde sevkedileceklerdir. 

Bu gibi tam ebliyetnameyi haiz era
tın mezkUr &ünde şubeye müracaat
ları1 bu ılanın davetiye yerine kaim 
olduğu ve müracaat etmiyenler hak
kında As. mükelletiyctl kanununun 
89 u."lcu madde~lne göre kanuni takı
bat yapılacağı ilAn olunur. 

+ 
Makiniat aranıyor 

Üskü.iar Askerlik şubesinden: 
Etü makinisti şehadetnamesi o

lan bir malunist ücrdle kadroya 
alınacaktır. İstekliler şehadet • 
namelerile birlikte Üsküdar as -
l<erlik şubesi başkanlığına müra
caat etmelidirler. .. 
Beyoğlu yerli askerlik şube 

sinden: 
Ş.ıbem;zde kayıtlı malı'.il subay 

ve malül eratla şehit yetimle -
rinden henüz 941 yılı tütün ik
ramiyelerini almıyanlann malili 
vesaikle ,.e en çok bir ay jçinde 
şubemize müracaatle jkramiye -
!erini almaları ikinci defa olarak 
Han olunur. (1 3093) 

e TAKViM e °' 
Rumi 135 7 Hısır 

AG~~TOS 114 
Hicri 1380 

llABAN 
4 

~il Hl M I Vaoalı -

A~USTOSı-s~-2°~2· ı-:-:~e: ı-150-· 3---~ 
13 15 Ögle 5 2'4 

2 7 16 59 ikindi 9 08 
19 .51 Akşam 1200 

P 1, 21 30 Yatsı 1 37 
y8f$8ffiu8 -4 34 imsak 8 42 

Güzel 
SağlaIJl 

Ve iştahlı! 

ÇÜNKÜ 

---------s.ı· 
Çocuklarıuız ı küçükten •i;O' 

NİN dif mac unu nu ı.cı~~·' 
m ıya, S A N t N di~ nı8' ·; 

ile günde ü~ defa dişl~;il" 
fırçalamaya alı ş tırını:t.. ,ı 

bü• yetişmelerini teJJl.lP 
n1iş olurs unuz. 

· ı· ıl 
Eczanelerle büyük ıtrı., 

ıı. 

mağazalarında buluP 

Sarıyer 

841/187 
Sulh 

Gıyap Kararı . t; 
Davacı avukat Ural Dil<l'f1ı,,O' f 

mutas::ırrıf bulunduğu Bogaı e51;_J 
mirgftnda Mirgün caddesinde 9"'~ 
mirgfuı ve Yani Kalfa yeııl .~iP 
Hakkak Yümnü sokaı;.ınd• ~ 1ıe ot• 48 ve 10 yeni 72 1/10 mıırı ~ıl',ış 
rakkam gayri menkul h3k tı~ 
eedar müddeialeyh Emire aıe~1pı1 
tığı izalei şuyu dava:ı;ınıı: Y~~ııı' 
ruşmasında mtiddeialeyhJJl iti .. '"".t" 
hının meçhuliyetl nıübaşlr~uıı' 
meşruhat ve zabıtanın tah~ır °' 
!en anlaşılmış olduğundan 11ııJ• 
detle i:ınnen gıyap kararJJ1 1~11ı 
karar verilmiştir. Duruşnıa ~,1 
kıldığı 3/10/941 saat l0,30 d• ı•~ 
mede hazır bulunmanız ve'Yilı<~"; 

·· ııt 

bir vekil göndermeniz, go ·ri' 
niz ve bizzat gelmedlğiniı :1"'• J 
göndermediğiniz takdirde dı3l"" 
gıyabınızda devam edec<'1"' 

1 

!iğ olunur. (6482) 

ŞAKİR ZÜMER ~· 
T;;~~ci". uF;EZB;İd;~e ;~;;İ~S~!l 

vesaiki le bir likte Fabrikaya nıii!9~, 
:.:: ..,,,..~~:.-.~-.. ..... ~'.,.;::<r;~~ .... /'11'..,..~~ ~ • 

lstanbul Nafia Müdürlüğünde"' 
26.8.941 Per0embe giınü saat l~ de i.tanbulda Nafia Müdürliı~IJl 

Komisyonu odasında «3400> lira muh. bedelU Trakya Yolları ihtiyacı p 
dl~ ve 16 adet 32X6.5 eb'admda iç JAsti.k satın aılnması pazarlt.klS ,, ) 
konulın~tur. ,ıııf: 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni .~:ct'I' 
proje keşif huUlsaslyle buna mütelerri diğr evrak dairesinde gorLI 

Muvakkat teminat (255) liradır p 
. -~ Isteklilerin en az bir taahhütte (3000) Jlrahk bu ise benzer ı;. tiflt 

ir iaarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul \1il"->~ .. eti 
caatle eksiltme tarihinden tatil ıünleri hariç c:3t &ün evvel alın°1 ~ 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri. (7526) l 1 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ ILAN_L~ 
eıerııe 

Hasekı, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi Hastalıklar JJ&.bi.Rtı j.l l> 
!<Amil Doğum Evinln yıllık lhtiyaCJ için alınacak 7491 kilo SadeY" ı sD rl'. 
usuliyle eksiltnıeye konulmuştur. Beher kılosunun tahmin bedC1!ı V 
ilk teminatı 101 l lira :?~ kuruştur. Şartname.si Zabıt ve :ııuarııcl3~I 
kalcıninde görülebilir ihale 8/9/941 Paz:ııtesi günü saat 15 dC 1,rı. ,ı 
mende yapılacak:t.ır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya nıekt.UP\-e~~ 
ait Ticaret Odası vesikaları ve kanunen ibrazı tazım gelen dıl~r tııP~ 
numaralı kanunun tarilaU çevresinde baı..ırlıyacakları teklif rrıclt ,7-1" 
günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri ltızımdır. , ", 

lstanbul .o~niz Komutanhğ~l'l~:,-ı ., 
Deniz Gedikh Orta Okulu mmabak• ııJl tıV'-1 

1 - Deniz Gedlk!i Orta Okulunun 18.8.941 de yapılan ."'~ ıl" 
nına yetişemiyenltrin 10.9.941 gılnü ııaal 9 da yapılacak ırntıh• ~ 
i çin şimdiden kayıtlarının yaptınlması, b;ıı•S ,,ıııP 

2 - Okurların ayni gün ı.·e saatte Deniz Gedikli Qkulıı Jtı ~ 
maları ve yan1arın.da •mürekkepli ve kurtun kalemi ve ıaı»t J 
!arı. c752b ,ır 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisy_onundan: 

sa••" 
·'~ . . ~jtdC~ 

Mektebin 1941 mali yılı iaşe ihtiyacı a,,.ğlda göslerildill' ri)Jl•~d 
re konulmuştur. Faı:Ia tatsll8t için Gümuisuyunda Yüksek l\ 
ne rr:iıracaat. •7539" 

:&rzaltın ~ İlk Terr.ina.t 
Llra 

Silivri yoğurdu 66 
Reçel 142 

Un \·esaire 2111 

Sekli 

Acık 

• 
> 

• • 


