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Başmuharriri: ETEM İZZET BENİCE iN SON TBLOBAfLABI VE BABEBLEBI VBBEN AKŞAM GAZE TESi Gazeteye gönderilen e,·rak iade edilmez 
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Sulh olur mu? 

8llnu bugünden 
to.yin edemeyiz 

E:den'in sulh hakkında -
ki &Özü her tarafta ve 
l!a.zetelerimizde müna -
ka§a mevzuu oldu ve bir 
Çok hükümler verildi. 
Bizce, bizzat lngiliz Ha
riciye Nazırı da dahil ol
duğu halde bugünden 
kat'i bir hükme vaııl o
lunamaz .. 

~~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

İngu· Ed ~ ız Hariciı·e Nazırı Bay · e· 
lı,. •uıı, hakkında •ö~ !ediği söz
d" • &etek mcnıleketimiı.de, gerek 
Qnı·a · b' ~I.;, gazetelerinde umunıı ır 

~l ita Uyandırdı. Eden, SO\) et • 
ltı l'tıan harbi neticC'lenir neticelen· 
lQ"ı; ı\lnıanların bir sulh taarru
iQ~a ge~meleriniıı muhtemel ol
d gunu ı-e fakat bu taarruzun red
'~ile. .. . .. 1 d' 
~ \.Cgınt SO.}" C l. 

~i· ark cephesinde Alman zaferi
t n tahakkuku takdirinde; Alman
ın,n b' · · · k ıi ır sulh teklıi etm<";ının pe -
hd b .. tQ • muhtemel olduğunu u su-
~ blarda <ok önceden tahmin ve 

11 taı · · - · · ill . l'a etma.ş bu1unduguınuz ıçın 
, t•liz llarid-e Nazırının ifsaatı 
"'f • " ~ 
,,· •ırııizde tahiı telakki edilmek-
n\ı:aı ri bir tc>ir uı andırmadı. . 1 

'e~. n1an, anın Ru~yaya t0:ıarruz 
ı,. •Pları i~indc ~u esasların bu-
~du~u "~ikardır: 

I <\_ .... .. • . h 
r.ı .. n.on1un1ın1ayı ını a \e 

j
0 
llıuni>t aley lıtarı milletlerin 

,.. ~tluk \ e menınuni»<lini kazan-
•••!( ' 

ı,':- Harbin İngiltere ve Ameri· 
ı Ue devamı takdirinde; Sov) et 
ı: ı\sh kaı·naklarına dayanarak 
~ ... ~~rup~ '~nayiini umumi sefer• 
-.,\~e tabı tutarak muka,·emet 

•nını arttırmak 
!;,, C..... Alnıan)anın arkasında bir 
1/~et kabusunun ve ordusunun 
... : • hazır bir ,·aziyette bulun-
bını önlemek 

11. - Japonya, İtalya Almanya .. ,.lld J 
~ a Avrupa, Asya, Afrika 
lQ~al arının taksimi planın! ıahak
ı,.1 1 ~ttirınek ve İngiliz Impara-

<\ ugunu küçültmek .. 

tı. ;ıııanya; şimdi sıraladığımız bu 
~i~' ar_ı tahakkuk ettirmek azmi 
~1}tıtiin \·arını ı·oğunu ortaya 
'~ak lıarbediı or. Rusya da bu 
.\ıı;; tları tahakkuk ettirmemek, 
' aıı ordusu ile bir arada naziz
ı,/~ laşizmayı imha eylemek ga-
4ı',ılc, Rusyanın selametini he
i~ •llihaz ederek çarpışıyor. Her 
lıaıt.ı'a!ın da iyi döğiiştüğü, insan, 
~,~"rııe, vasıta uyiatına aldır
l~ııı •zı? ve mücadelenin bir ö
lııd: dırirn mücadelesi olduğunu 
l..ı: ır ederek, biitün kozları ile 
~.,~•laştığı gözönündedir. Harbin 
~~~tııası ile beraber; Sov~·etler 
lılı 'nda nazi Ye faşistlerin yap· 
!ı~1~~1 tahminler tamamile yanlış 
l!ıa gı kadar; Alman ordusunun 
lıdd ~ları da yanlı veya tahminin 
~n ~~a çok müşküllerle kar~ıla
'naı •r Vaziyette çıkmı~tır. Bina
~~ .·~h. dün olduğu gibi, bugün 
L. ••rb· 
~a ı Rusya veya Almanya 
luııı nacaktır .. diye kat'i bir hü
lıı.,,}••ınenin henüz zamanı gel
"· ''"jl' ""Yle ır. Rim ne söılcrse yanlış 
~iııd >ııış veya gelişigüzel tah
'''n e bulunmuş olur. Çarpı'jma
:•a..., daha hızlanma,ı, kar~ılıklı 
1tin ~la~ın sona ermesi ve takat-
1•rd •sıtınesi irin henüz vakit 
ı••v' •ıınd' •lnız şurasını herşeı·in 
,~~h•da kabul etmek lazımdır ki, 

1 
Qlıın • buııün cereyan etmekte 
11ın :ıı ınuharebeler; her iki ta

!tti• a kafi takat ve külli kuv-' ..•. 
~··· il ıstinat eden muharebeler
\ı /\.tıı Dıuharebelerin en sonun
~ ıı,ı 8,~8nlar galip gelirler ise, 
~la 1d an diğer hatlarda veya sa
)' ~,'lı a bugünkü kadar esaslı mu-
1 lııe /\.~t beklenemiı·eceği kadar; 
ı'b•leı· "'anların bugiinkü muba-
11~ıııaıı kaybetmeleri tekrar topar
'• l •rıu f ~ · ~i 1 a ırsat bırakmıyacak-
! ı,,İııdlQaf da muayyen bir bölge 
' 1• • b''t•• k ti . ·ı ~ "''~lll ' u un uvve erı ı e 

~-'. •lııı •ktadırlar ve hedef şebir· 
'tt,in ak_,.e vermekte değil. yek-

tııketrnek esası üzerinde 
<Devamı 3 üncü Sahifede) 

r 
Sovyet Tebl iği 

SMOLENSK 
vePorkofta 
dünde muha
rebeler oldu 
Baıtıllta b r Alman 
t orpltosa ve bir 
nakliye gemisi 
d a lla batırıldı 

Almanlar Leningra
dı bombardımana 
t eşebbüs e t ttil e r 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyeı 
A>ked Tebliği: 2 Ağustos günü 
So\'yet kıt'aları Porko1 ve Smo-
1l•n,şk istikametlcırinde muharebe
ye de\.an1 etmişlerdir, Diğer mın-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Londra, 3 (AA.) - Sovyet Mlbba
rat Bürosunun neşrettiği husus! bir 
tebliğde, Srr.olen:sk mıntakasında Al
man 137 inci piyade !ırk.asının nasıl 
dağıtıldığı izah edilmektedir. 

Sovyet tankları görünür gôrün;rıez 
Almanlar silfı.hlarını atarak kaçmlşla.r 
bir ('Ok harp malzemesi bırakmı~lar .. 
dır. 

E~as Ru~ kuv\'etleri bayatı ehem
miyeti haiz noktalarda Alınanları ge

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Almanlar tek
rar Moskovayı 
bombaladı 

Moskova 3 (A.A.)- Alman hava 
kuvvetlerine mensup bir çok te
şekküller dün Moskovaya taarruz 
teşebbüsünde bulunmıışlardIT Bir 
kaç tayyare müdafaaları geçn.e,;;e 

(Devamı 3 üncu Sahifede) 

Japonya petrol 
bakımından 

müşkül vaziyette 
Vaş:nglon 3 (A.A.)- japonya

nın petrol bakımından mü~kül va
ziyette bulunduğu anlaşılmaktadırr. 
Dün, Harbiye Nazırı Alba,· Knooks 
söylediği bir nutukta denllijtir ki: 
•japonyanın, ancak 14 ila 15 haf
talık bir harbe kifayet edebılecek 
kadar petrolü vardır .• 

ihtiyat ıınılındakl 
Japon bahrlyeuıerl 

Tok) o 3 (AA.)- Ofi: jap<>n 
Bahriye Nezareti bugün mer'iyet 
mevkiine giren bir i.mparakırluk >
radesini neşretmiştir. Bu iradeye 
göre, yarım maa~la ıhtiyat s.ınılm
da bulunan birçok bahriye zabit, 
küçük zabit ve mühendislerin hep
si fili hizmete alınml§ bulunacak
lard,r. 

KI S ACA 

Şarllıları 
hatırladıkça 

lapon ordusu Hindiçint'ye yerlestl. 
Şimdi Siam'Ja bir ı~birJiği ve müda
faa iştiraki yapmak: niyetınde bulun
duğu haber veriliyor. Bizim mahut 
arkadaşa bu ha\'adisl söylcdiJn de 
gülerek; 

- japonyanın Siam hakkındaki po
litikası bana yine bir ıarkıyı hatır

lattı .. 
Diyerek devam etti: 
- Hani: .-:Gel mjnimini ya\.nım> 

diye nihaventten bir $<.,,..Kı vardır ja .. 
ponya, Siam'a şimdi kitar elde bu 
şarkıyı söylemiye başladı galiba?! 

A. ŞEKiıı 

(Yazan: EMEKLi 
Alman tebliğinde, •Kiyefiıı ce

nubundan 250 kilometre me»afede. 
bulunan mıntakada neticeleri kat'i 
olacak diğer büyük bir meydan 
muharebesinin cereyan ettiği bil

'c!irilmekte ve Macar tebliğinde 
de, Macar ordularının Buğ nehri 
boyunca cereyan eden muharebe
lere muvaffalciyetle iştirak ettik
leri haber verilmektedir. 

(Devamı üçüncü sahifede) 

Japon ordusu 
Viladivostok'u 
tehdit ediyor 

Londra 3 (AA.) - 011: 

Amerika, Vişi 
hükumetine bir 
ihtarda bulundu 

Vaşington 3 (A-A.) - Hariciye 
müsteşarı Samner Vels aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

100 milyon ster· 
linlik cephane 
ve malzeme 

Alman Tebliği 

SMOLENSK 
mıntakasında 
muharebeler 
bitmek üzere 
Klyel'ln cenubun
da Almanlar bir 
miktar daha ller-
ıemı, balunayor 

Dün yüz yirmi dokuz 
Sovyet t a y ya r es i 

düşü r ül d ü 

Berlin, 3 (Radyo) - Bu sabah. 
ki Alınan tebliği: Sınolen k'in 
Şarkında iki haftadanberi devam 
eden muharebeler bitmek üzere
dir. Müttefik kuvveUer Kiye!'in 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

6 haftada Al-
man zayiatı 1 
buçuk milyon 

HarriHopkins 
dün Moskova

dan ayrıldı 
Moskova 3 (A.A.)- Amerikanın 

malzeme yardımının hızlandırıl
ması için Sovyet zimamdarları ile 
görüştük ten ve Stalin tarafından 
iki defa kabul edildikten sonra, 
Ruzveltin hususi mümessili Harri 
Hopkins Moskovadan ayılml§!ır, 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bugün Mançuko'da mühim i•Pon 
kU\'\·etJerinin bir taraftan Kore'den 
ve diğer taraftan japon denizinden ha. 
reket etmekte oldukları haberi veril .. 
mektedir. Gelen malflmata ıöre Çinin 

!Devamı üçüncü sahifede) 

Londra, 3 (AA.) - İnglltereye 
mühim kıı!ileler ıelıniı bulunmakta· 
dır. Birine• binlerce Kanadalı mu. 
harip, yüzlerce tayyareci, dlj!erlnde 
ise 100 mtlyon İngiliz lirası kıymetin
de cephane vesair bir çok malzeme 1--------------J 
vardır. 

... __ 
' t 

Bir Sovyet zırhlı t'l'enı 

Halkın dilekleri tesbit edilecek 

lstanbul mebusla rı 
kazalarda halkla 

temasl~ra başlıyor 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İs

tanbul Meb'uslarının balkın dilekleri
ni dinlemeleri kararlajtırılmışbr. 

ıtec1is-ln yarın başlıyacak \'e bir 

hafta, on gUn kadar siırttE>k olan top
lantısı soJllUlci.ıt A·lcb·u:-ı.ıı unız ~ehri_ 

mizde toplanarak, evvelA Partide Vl-
13.yet ve Beledıye erkfı.nının iştirakile 
kazaların 1htiyaçlaT"ınt tesbtt edecek
lerdir. Bilflhare de h.er kazaya ayrı 
ayrı giderek lfalkevleı i \'Cya Parti 
n1erkezJerınde hal;.cın dılc-k slkiıyet ve 
ihtiyaı;;ldrnu dinlıyc1.t.•kltrdir. 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
818 BAK IŞ 

Kİ YEF'i n 
cenubunda 
büyü k bir 
muharebe 
daha başladı 
r= Lenlngrad ..........._ 

ve Klyeı•ın 
sallatu bekle-

n l yor ........,.., 

Sovyetler Smo
lenks'te bir A lman 
tümenini bozguna 
uğ r atmışlar 

ALMANLARA 
GÖRi: 

Alman tebliğine göre, Alman 
kuvvetleri Ukranyada derin bir 
sahada Sovyet ric'at hatlarının 
Jçlne girmişlerdir. 

Kiyefin 250 kilometre Cenu
bunda, neticeleri ka.t'f olarak di_ 

(Deı-amı İİ\'Üncü sahifede) 

Şehirli ile köylü arasındaki kaynaşma 

•• 
Usküdar köylerine 
geziler tertip edildi 
•• 
Usküdar Parti azalarının 
Alemdağı gezintisi nasıl geçtj 

.-ıtemdağında 

Şehirli ile köylü arsındaki te
masları arttırmak Ye köylüleri her 
sahada tenvir ed'p ihtiyaçlarile 
meşgul olmak maksadile Üsküdar 
Halk Partisi reisliği tarafından 
·Köy gezintileri. tertip olunmuş
tur. Bunlardan birincisi Üsküdar 
Halk Partisi Reisi, Belediye Reis 
Muavini Lütfi Aksoyun riyasetin-

(Devamı üçüncü sahifede) 

203 Musevinin 
ölümüne sebep 
olan kaptan/ 
Silivri deniz faciasının 

muhakemesi bitti 
Bir müddet evvel Silivri açıkların· 

da içinde 203 :h-lusevi ile batan Unı
guvay bandıralı Sa1vator gemisinin 
kaptanı Vıktor İvanorun Birinci Ağır 
Ceıadaki muh.ak.emeı::i dün blbniştir. 
Mahkeme kaptanı tedbirsiılikJe ka
zadan mes'ul görerek 1 yll hapse ve 
100 lira para ceıasına mahki'ım et
mı.ur. 

Hükumet mu
habere vasıta-
1 arına el ko-
yabilecek 
Hükı'.ımet; şehrimiz de dahil ol

duğu halde 21 vilayette telefon, 
h!I, telgraf fincanı, anten teli ve 
buna mümasil muhabere alat ve 
edevatı satan ticarethanelerin 10 
gün içinde beyanname vermele
rini mecburi tutmuştur. İcabında 
bu mallar değer fiatla hükı'.ımetçe 
satın alınacaktır. 

HAL K FİLOZOFU 

AtaturK oustiZ 

. -w .... 

-.ı, 

i 

1 ayda 2 buçuk 
milyon liralık 

emlak satılmış! 

Şehrimizde ipotek 
ve gayr imen

kul satışı artıyor 1 
Son aylarda İstanbulda e• .... K mu

ameleleri artmış1ır. Yalnız :hTa -tta 
şehrimiz tapu dairelerinde l milyon, 
933 bin lira df'~eruıde 1929 potE'k ve 
satış muaır.elesi yapılnn$tlr, Aynl <.ı.y• 

da tG7 bin 200 liralık iPQtek tekke. 
dilmiştir. Nisand:ı 2 milyon 400 bin 
ltrülı.k ~alı$, yarım n11lyon liralık ipo
tek yapılır.ış ve 47 4 bin Jir<tlık lpotek 
boztıJmuşhır. S&tı' ı e kira bede1Jcri 
de gcc,;1!n aylara na.1.aran dil.$ ıU:;;ti.ıı 

Parasız leyli 
talebe kayıt., 
/arı başladı 

İmtihanlar hangi g :in° 
lerde yapılacak ? 

Bu yıl .•ı>e ve ortc.onektepleo·e aJı

nacak leyH. mecc&ui tal~bcler için 1 
Ağustostan ltıbaren knyıthı.ra başlaı:ı .. 
mJ$.tır. Talip olanlar 20 Ağu~tos ak
şamına kn..dar buh.ındukJarı yerıo h ... o 
veya ortaokul müdürlüklerine mUra
caot edtteklerdir. İ'l1tihan günleri 
tekmil sınıflar içln şunlardır: 

Türkçe, edebi).at l Eylill Pa7.i.ırle~l 
sabahı saat 9 da. mat.oı.matik 2 Eylül 
Sah sabahı };aaı 9 da. 
Diğer taraftan Ankara J-Jukukuna 

alınacak meccani. leyli tlebelerıo 18 .. 
30 yaş arasında olmat::ırı evli bulun
mamaları \'e hiç hır yerde rlışmama ... 
}arı rsart konulmuştl..ir. 

BİR ZÜPPE K ADIN! 

Züppe erkek gibi, züppe ka
dın tipi de, başlı başına bir a
lemdir. O, yazını plaj ve say· 
fiye köyünde, kışını lüks apartı· 

man salonlarında geçirir, Onun, 
hiç biı: ciddi menula alô.kas.ı 
yoktur. Dünya harbi dersiniz, 
dudak büker, geçer; pahalılık 

dersi!l!z, gözlerini süzer. Bütün 
işi deilikodu, havaiyat ve lak
lakiyattu. Ley le-ğin ömrü laklak
la geçermiş. O da bir nevi ley· 
)ektir. Harnhdır, havalardadır, 
gözü yükseklerdedir. Uçmakta
dır, hala da uçmak ister, 

Bu tip, dejeneredir. Cemiye
tin düz ve geniş sathı üzerinde, 
ince si\'ilcclcr halindedir, Ona 
göre kendi ömründen ve zev
kinden daha kıymetli hiçbir şey 
yoktur, Kıskançtır; herşeyi kıs
kanır: Ser\'eti. refahı, a~kı, gü
ıelliği, herşeyt, 

REŞAT FEYZi 

On:ı nazaran, bütün ınen1le
ket kendi oturduğu ~czlongtan 
göründüğü gibidir. Akshıi &Öy• 

)ersiniz, inann1az. Zaten, onda 
m az şey inanmak karakteridir. 
İnandığı ~ok az şey nrdır. Ga· 
rip telakki ve zihniyetlere sa
hiptir. Kendisi ile münaka a &

demezsin iz. İddialarının aksini 
asla kabul etmez. Bütün bil· 
dikleri ya yanlıştır, ya yalandır, 
ya kötüdür, yn aşağıdır. 

Buna rağnıcn, kendisini yiik· 
sekte vehmeder. Yalnız bi.r nok
tadaki kiistahlığ'ı asla affedil· 
mcz: Bir dnada Türk kadınına 
düşen \'azife n rolden bahse
diniz: Kendisini derhal, o cami· 
anın mümessili )·erine koyar. 

Halbuki, Tiirk kadın camia
sile hiçbir münasebeti yoktur. 
Çünkü, Tiirk kadınının tipi ve 
karakteri bu değildir. Bir hasta 
bir cemiyeti tem>il edemez. 



AOİSELER 
... KAA5151ND A 
SON TELGRAF 

İSTiDA 

PULU İLh 

· ı 
1 

Geçenlerde, birim S..n Telgrafta 
18 yıldır muallimlik yaptığı halde, 
hala vekaleten kuHanıhna ve bir 
türlü asil olarak tayin edilmiyen · 
bir hocanın acı şikayetnamesi in
tişar etti. İddiaya ı:öre, adaıncqız, 
\ucüne kadar ~lerinia iüz i 
için tamam 110 istida venniş.. 

Maksat, üç beş kuruş fazla al
ıuk ve ı:eçiıuaek.. 

Bir ark..ı., şiyle deıli: 
•- Maaşının artmasını istemek 

için, bu istidaları vermemiş olsay· 
dı, tla.ba isabet ederdi. Çünkü. liO 
istidanın pul parası liulı:ça lair 
aervettir. Ba para ile gül ı:ilıi 68-
poir, giderdi. 

KUŞClJLAR 

PAZARI 

Mıııırçarşu;uua isfm.Jiki l>itti. 
Burada yerlqmiş el.. meşhur 
ku çulara, limd.i miinasi.p l>ir yf!!r 

aranıyorsa~!. 
İstanbubm laışçular pmn, vıılı:

tile meşhurdu. Burada ne kıışbaz
Iar, ku çular vardı. · d.i, kıa,.<a 
merak e<lnaler, eskisi giDi çok cı.
liL KUHularm, ~zlarm saıı-
11 da u. Bilmiyor-, Jaqçulan. 
Jehrin neresinde ııaünasip lıir ya: 
bnlu-bilec:ek?. 

Bari, \u sefer, k111 uçmu :ker
van ı:eçmez bir semt bul cı., 
kuscular ora)·• nakledilse, ba su
reti~ biraz olsun orası şenlenir, 
kuş cıvıltılarına ..ahne olıu!. 

tzDİHAMA 

J[AJt 1 ÇARE 

Yaı gelince, Ada, Boj!'aı, Kadı
köy vapurlarının iz4ih•m•ndan 
bahsedilir. Hakikaten, bin ayak, 
bir ayak üstündedir. Tramvay sa· 
hanlığı, pazar dönüşleri vapudarı 
yanında, kocaman. meydan haline 
g •Jiyor. 

Bu halin öniioe geçmek için ne 
l apmalı?. Pazarları böyle uzak 
yerlere gidenler, dönmemeli, gece 
yatısı misafirliğinde mi kalmalı?. 
Fakat, o zaman da, sayfiyeye ba
şuıı dinlemeğe gidenlerin evi, ayni 
izdihama sahne olur. İster misiniz, 
sayfiyede evi olan herkea, puar
ları bir misafir kabul edecek, diye 
bir nizam çıksın!, 

AHMET RAUF 

Yaya ka lhnmları 
i:ıtanbulun yaya koldırımı miıhlın 

bir meseledir Şehrin birçok ıemtle
rinde, en işlek caddeler nde yaya k:ıl. 
dırımların ne b•lde olduğunu tı.ep gö
rüyonıı. 

Beyoflu caddesinde, Bankalar cad
deslnde, Sultanahmette, Jlarbiyede, 
Şişlide, huli\sa, ınyrr:.akıa bftmiyecek 
bir fekllde, birçok na caddeltrde ya. 
ya kaldınmlar bozuktur. 

Sporcu 
kızlar 

Zafer Bayramında 
silahlarla ge-

çit resmi yapacaklar 
Fabrika ve imalathanelerde ça

iışaıı lcz ve lı:adm beden teı:ıbiyesi 
mükelWlerinin de bwıdan sonra 
erkekW gibi silihla talim ve ek
zenizler ya:pmalm için hazırlık
lara ıeçilmiŞtir. Sporcu kız ve ka
dın mükellefleri yeknasak resmi 
elbiseletj ile ve silfilılı olarak 30 
ağustos zafer bayramında yapıla
cak geçit reomıine iştirak edecek
lerdir. 

Büyükada plajı 
Belediye burasını 

genişletip 
kendi işletecek 

Belediye Reisliği Büyükadadaki 
Yorguli- Yürükali plijmı genişle
terek önümüzdeki yıl ıkendisi iş
letmek için tet.kilder yapmaJ.;tadır. 

Mevcut kabineler ihtiyaca gay
riklii ..,ı_diğinden burasının ~ 
letilmes: zanıri görülmek:tedir. 

PLAJ SEFERLERİ BUGÜN 
BAŞLADI 

Diğer laraftan plajla Adalar a
namda bugünden itibaren vapur 
se!~derine başlanılmıştır. 

dçb BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ İunlr Belediye Reisi buıün şeb.. 

rimi.zden İzmire dönmektedir. 
+ F.minönünde yapılacak olan k~ 

palı tramva1 bekleıre yerinin pliııı 

b.azırlanmı,,-tır. 

+ Kandilli Rasathanesi Belediyece 
tamir olımup bir ıiperisaika da kona
caktır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Dün bir altın 26 lira beş kuru:ı

tan muaıneıe görmüştür. Külçe altı
l!lll Gramı 343 lı:uru§tur 

+ Karstan alınan haberlere göre 
,.at fiatlerl ll5 kuruıtan 105 lı:urtll;& 
düşmüştür. 

+ &sra yoluyla yakında 10 bin 
çuvaJ gelecektir. 

+ Fial ııurakabe Büroları nra.cnn.. 
da dJb..:l · 1cı bir işbirliği yapılacaktır. 

MÜTEFERRiK: 
* Eski İktınt \'ekili H" Çakır 

dün istirahat C'tmç-k üzere ~ehrimize 
gelmıştir. 

+ Üslcüdarda Debağhane mahalle
sinde t 7 numarada oturan Sadtrtlahın 
)'nUlda ça~ışan Recep oğlu Ahme dün 
evde kimse yokken evin kızı 20 yaşın
da SJnl)eye tsamız etmek l~temiştir_ 
Saniye, arzusuna rim olmayıp şid .. 
de•le r . .,uk vrmet edince de bıc;akl.: 

bir kac; yer:nden ynralamışhr. Namus 
düşmnnı Ahmet y.:tkalanmıştır_ 

+ :Maliye \'eltill Fuat Ağralı ile 
Maarif Yekill B. Hüseyin All YOceı 
dün ak~m ıchrlmizden Ankaraya 
dönmiiıtOr. 

+ Adliye k!itiplerinden 166 ıun..n 
as' cuı ları 10 liradıin 15 liraya Ç\-
k.r.ı.rı-mıştır. 

Bu boı:ukluklar ekseriya bir çukur
dan, birka~ ta~ yerioden oypama _ ( 
rmdan ibarettir. Fakat, yii.rurken y ı- \. 
yalar için blr tehlike olabilir. Bö) · 

HALK SÜT U ·u ) 
1§ ar1yaular ufak tefek bozuklaklar dolayısile, 

mutlaka, yüzlerce binlerce metrelik 
7aya kaldırımı baştanbaıa tamir 
ettirmek, l!ı.ale ettirmek liızım 
gelmez. Bu, lüzumsuz bir hareket o-
l r. Kanaatimizce, her kaza, kendi 
rn1ntakası dahilinde bulunan yaya. 
kaldınmtarıaı gayet küı;ük bir mas _ 
rafla tamir ettirebilir. Bu tilmlelı:ler, 
çukurlar kapanıp kaybolunca, mese
le de kalmaz. 

BURHAN CEVAT 

Lise son slr.l(ına kadar okumu, ve 
biraz da daktilo bilen ç<.ıl1$kan genç 
bir kıı resmt veya h.ususl müene<>e
lerde 1$ aramaktadır. Son Telgraf 
Halk <;utununda K. K. rumuzuna ya. 
ı.ılması rica olunur. 

DERS VEl\İYOR: Emekli bir zat 
ehven ücretle Fransızca ve riyaziye 
dersleri vermektedir. Evlıere de gider 
Bu sütunda Emeitllye yazdması mer. 
cudur. 

Tefrika No : 14 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAUİT UÇUK 

Artık ne kwnarlarda Jı:oııan ayakla
nmwn yumuµk: sesl, ne yanımda 
göz.lerl pırıltılarla, yanak!a ı gonce
lenaılş Nezlkin saç aitınlannuı şıkır
tı!'lı, ne solu muzd;,ki a&atların yaprak 
bıitrtıları hiç bL. ıey dııyu!muyor. B~-
7ük, hAkim 'bir ses ortalığı kaplamı~. 
her şeyin ilstunU örten bir cağ!ayış 
var. 

Durarak, heyecandan mı, yorgun -
luJttan mı olduğunu kestiremedıglrn, 
bana yabancı gelen bir sesle, bağırar,:ık 
"Nezike sordum, 

- Da.ha cok var mı? 
O da Mgır:ırak cevap verdi: 
- Bıraz ileride! .. 
Yme koşuyo~ Artık benim ıle a

;raklanm mes'ul KAb çimenlere, kah 
kumıara cıımu uyar. bazan bir taşa 
carı:ıarak acıyor. Fakat buna rağmen, 
ylll&Idantıcri giydiği pntlk, iskarpin 
çeşitli kabuk lçınden kurtulduğuna 

O r hat:. ğı, bUtiln vii.cudilmde hisse -
diyorum. 

Bıraı daha kosunea, yilzl!me, iç! ru 
elel'ile dolu ı.sla.k bir hava çarp - 1 

ffillia ba$ladı. B~ hava su kokuyor. 
c:Altın dere> nin kokusu. Gürültü, gü. 
rilltü. Yalnız bu ses, ve artık şiddetle 
vı.icudilme, yQz:üme çarpan ıslak, ıu 

.kokan hava. başka h:çbir t"Y yok. 
Nez.i:k, t..ne i'~·tt. Solumuzdaki, mer

mere benziyen beyaz, parlak kaya tüm
seğine hrmanıyor. Başım uJultularla 
dolu. Ruzglar net .. iıni t')?yacak kadar 
knvveUi 'e ıslak eslyor. 

Ben de onu taklit ettım. Kayalann 
cıkıntıh kö~elerlne tutunarak tırman .. 
dlm. Tümsek tepesine çıkınca. hayretle, 
'buyfik bir korkuyla duraladım. İki 
.metre ilerimizde lista l'!ffaf bu- bu -
ğuyla örtruü derin ye,!! bir boşluk 
vardı. Onun diblnde sonsuz bir ova 
görünüyor. Rüzı&r vücuUeriml:1Jn si.. 
11\etlnl tJkararak, bize çarpıyor. Hay
ı'etle sat tarafa bakıyorum. AUın dere, 
aıkıjıtc_ mermer ağızdan, beyaz köpillt1 

mavi ıiık. altın pınltılar halinde boş
luklara fırlıyor. Onun düşerken çıkar
dığı büyfik çatlayışlara, aşntı<Jan ce. 
vap veren eesler yükseliyor. 

Nezllc. kulalıının dibinde, ıözlerinl 

Balktan bir vatan-· 
daşıa açık mektuba 

Bir okuyucumdan ~ayanı dikkat bir 
mektup aldım. Aynen ııatı:ledlyorum: 
~ayın ba,., 
~!enle bir gazetede sözüme 

iliıtl; deniyor ki, halk tipi ~abı.
lar neden yapılamıyor?. 

Dotruoıı bu sual karşısında bende
n.iz! bir gdımedir, ahlı. Halk tipinin 
evye!A, manasını dilşllndüm. Bende • 
niı ballctan bir vatandaşım.. Halit de
yince kimi anlı7or, ka.sdediyorw:?. Bu 
noktanın ta:rln.i mühimdir. Ben, ken
diınl Jıallttan addediyorum. O halde, 
yapı}mw .mevzuaıbabl .,.akkabı Ü 

benim için ,.apılacak, demektir. Fa -
kat, benden.iz berıilz bütüıı bu ifler • 
den habemar cteı:ıı;.m.. • 

Mesel!, h&llı: tipi a,.alckabılar, Mdeıı 
yapılamı)'or, auall .oonıhJ,-or. Bil wal 
hayli gariptir. Çünkil, henüz ölçüm a
lınmadı. Ölçlls(l alınmadan bir ayalı:
kabı naml yapılır?, 

Belki, ~yağurun ôlçüsii.ne elıemmiyet 
veriyorlar. Fa:at, hiç olmazsa, lı:e&emin 
lllçüsü alınmalı: !Azım değil mi?. Yapıl
~ dOJiliıüien papuç, bakalım benim 
keseme gireblllyor mu, giremiyor mu! 
K-in ölçil>ü naaıl alınacaJı;. diJe, 
aklınıza bir sual gelebilir. 

Kese, öyle bir öl<;ildür ki, uzun boy. 
lu aanümc vurm.ata lüzum 7oktur. A .. 
yakkabıyı uzaktan gösterlnlz, benim 
lte9eme ıöre yapılıp yapı.lmadıtJiıı ben 
hemen söyliyeyim. 

Sonra bana anlattıklanııa g6re, hallı: 
tipi ayakkabısı lakırdıları ilkbaharda 
~ yaza kadar devam etmiş, ,.at. 
mur mevo.lmini atlalmıf, 11calı:lara e
rişm!J .. Simdi sonbaharı doiru 701 a
lıyor. 

Halbuki, mevsime söre, a,.alı:lı:abının 
rengi, ııekli, çefidl de değişir. MeseIA, 
,.azın, sanda.!, yemeni CİYmeil ten:ilı 
ederlm. Kışın ise, Kapalıçarşıdan ta
.mir &örm:Uş müstamel bir ayakkab171 
2 liraya alır, kıfl feçirirlm. 

Bilmem, iki liraya, benim ölçüme 
göre bir ayakkabı yapabilirler mi!. 
Bu halk tipi ıyakkabı~ı mevzulle meı .. 
,gul olan zevata lOlfen, benden bir se
am OÖ7leyin, bo~lıofuna Uğl'lilOa -
sınlar, ben, onlardan pabuç istemi... 
yorun1, halimden memnunum. SelAm
lar .. > 

R. SA.BiT 

Beş aumarab IAmba 
şişesine narlı kondu 

Ankarada Fiat Mürkabe Komis
yonu 5 numaralı lamba şişesine 
loptan düzüne ile (108) kuruş pe
rakende 12,5 kuruş fiat tesbit et
miştir. 

Şehrimizde de tetkikler yapıl
maktadır 

Yeni luanbal Matbuat Bürosu 
Şeli 

İstanbul Matbuat Bürosu şefli
ğinde değişiklik yapılmış, bu va
zifeye Ankaradan Süreyya tayin 
edilmiştır. Eski şef Suadin İstan
bı. I mntc·,ı.t mıişaviri olacağı söy
le .. T.ektedir. 

( 
eıad b r evlenme 
İst:Ulbul lVIeb"usıı ve İkdam 

ı;:utıc i Başmuharriri Bay Abi
din lhverin kızı Bayan Priz:ıd 

D::ıveı ile Cumhuriyet Jı.terkez 

E:ınkjsı İdare ·r.ıeclisl Reisi :!'llü.ı:; .. 
ret "'.fetyan n oi;lu Z:ifi l\.1etya'nın 
evlenme törenleri dün alqam 
Tak~imde Belediye Gazinosu fa
loıılarında ya.,ılnııştır. Mera.sim
de mcb'uslar, Otgeneral ı-~ahrtL 

tin A!tay 1 İstanbul '.Komutanı Ge
nl'ral i~1ıak Avni,, Tümgeneral 
\~um.ali, An-jral llüsnü, Deniz 
Albaylarından Ruhi Develloğlu 

ve dtfer bir ~ok a:ikerl erkAn ve 
ümera ile Vali ve Belediye Reisi 
Dr. l..Qtfi Kırdar, Bankatılık ve 
lV[atbuat fılemlne mensup bir çok 
yillo;ek zevat Ye iki tarafın ak. 
raba ve dostları hazır bulunmUJ
lardır. 

Yeni evWeri tebrik eder, son
suz ~adetler dileriz. 

bana duyurmak lçio haykırarak konu
fuyor: 

- ~ağıdan gelen eesleri duyuyor 
musun!. Bunlar, yıllardanberi kendini 
ça~~~an atarak ölen kız.tarın ata! -
yıjlarıdır. 

Güz.terimi, insanın ta içine akıyor
muş gibi hıı,,ryet veren •ılardan ayır
mıyarak sonlum: 

- Kı%'!ar niçin kendilerini atıyor
lar'!'. 

- Sevdikleri deUkaniıla• ölürııe, bir 
başkasını sedp alırsa, kendilerini çağ
naya allırlar. 

Dönerek hayretle baktım. Süzgün 
mavi gözlf"rirrl:e, fnrecik yüzW"de 
ona mert bir insan manası \•ettn kes
kin bir ifade vardı. cBaşına öyle bir 
hal gelse,. sen de at:ır mısın'• diye 
sormadım. Eu l:iUale lüzum yok. Yü
zünün nazlı görünti: ·üne kat'iyet ve .. 
ren o kesk:nliket bunu okumr.k müm
kllo. Bu kilçüc!ik nahif vllcudun göğ • 
sünrle ateş gjbl sıcak, celik gibi ı;ağ
lam bir yürek var. Sağlamlığfle ha .. 
yata göğüs gererek, ateşle yanarak 
,.aşamak l-akkı onun .• 

Tekrar, Altın derenin boşluklara 

fırlıyan sularına döndüm. Onlann. 
ovaya dilştük:\ert yeri görmek iati ... 
yorum. Arıu!ar blrdenb!re içimde do
ğuyor, ve önüne geç-ilmes:I kabil ol -
mıy.ıcak bir kudretle irademe lıAlcim 
oluyor. 

MAHKEMELERDE Yazan: 
ırtl'SEYİN BEHÇET 

Kuş, hele Cermen kanaryası 
çok hassas hayvandır! 
- Herkeste bir mrak, bir zaaf var

ıbr ya!. Bilim zaatıııı ta~ Jı:arl'
dır. K= her tilrlüsilne, çocuktan -
beri mel'Ü:llyUD. Ne tı:mnanm vardır .. 
Ne işret.i.ııı. vardır.. Ne lı:a.dma kaqı 
meylim, !Dciı:abım vardır. Bendeniz 
telı:Jlüde ııevkedileli, tam dört ...,., 
iki ay ohqof:. ii.n!Wtlm süven:ln. lı:a. 
tıaf7a. mubabbe!lı:uşu, papatıuı .,., ta
vwıbnn CİIUi. • deyin elli, - '17&
y!m 11iz elli. •. 

Biraz ilerimi24e, ~ hattatial'daıı 
eell7 llotadı Klhri zade küçük h>.tôp 

efendinin hafidi Milzd.at :S.,-in k5ikil 
var. Milzdat 'Be7 de kanarya menık -
!Jllı.. Yüzlerle Iaıı:ıar,.aa var. Birkaç 
kere onun lı:anar,.alarmdan bir ikisi 
lı:aı;ıp bize celdi. Catınp kendisine 
iade ettiın. Bırlbiriınlze bu vesile ile 
ınıp celmege, ahbaplığa başladık. 

Beııim (iize~ erkelt bir Cermen :tı:a • 
naqam Yardı.. Müzdat Bey buna göz 
koydu. Evveli istedl Sonra elli lira 
verdi.. YüZ lira verdl.. Vermedim. 
<Döl alacağım> dedi 

l/IüZdat Beyin güz koyduğu Cer -
men kanacyesi, &üniln birinde kafes
ten çıkıp lı:açryor.. Doiru Mü.ulat Be
yin ıro,tı:ünıe, cm.un lı:a.ııaryalarmın ,.a.. 

rıma... Ben - biliyorum.. Başlı:a 
,..,..., citmesln.in l.mlcılnı 7011:. ıtuşJarın 
sesine katlı zaten a. .. lllüZdat Bey de, 
bizim Cenrıeııl kOJUJ'Or .ka.lese ... Ba
lcyorum_ Uzalı:l&rclan benim Cerme
nin ııesi ~liyor .. Dlnleyo dinle,-e k/lf
ke gidiyorum.. Cennen orada ötüyor. 
ltapıyı çalıp Milzdat beyi an1orum. 
Beni ki;şke kabul ediyor. Oturup boJ 
beş ediyoruz. Kahve, sipra içiyoruz. 
Ziyaretimin sebebini anlatıyorum. 

- Yok! diyor .. Bize :rab1111cı kUJ 
ıeJmedi. İ•tersen cet batı: kardeşim.._ 

Çıkıp kuşlara bakıyoruz. Ceımen 

ka!este ... ıtuı da beni tanıyor .. santı:i 

utancından başını kanatlan arasına 

alıp &aldanıyor, Fabt berlt tı:uıu 

ttrmlyor. 
- Pelı:i! De,.tp çıkmaktan bqka ça.. 

re yok. Çıkıyorum .. Yazıyorum bir is
tida .. dayanıyorum. mahkeme,..e .. 

Kanepeden kalktı. Nlba,et, tı:uı 

Qitaclı maliteınqe cttdi. Yarurulaı. 
oldı.ılı:;a ,.aııı, altın cQolüldil, parmak_ 
lan ..,.. SU'.'a yüz(iltlil, yqiı. burufulı: 
yilzlil bir adam oturuyoni!L ıtuı ii.s
tado, 1ı:anary1ıanın prip macenmıı 
ın]att1ktan m. 

- Ben lı:aııarymJ. istrrlm_ dedi. l!ta
n&ryam. 'kf':nd lsitıde, evinde. kafeste 
duruyor. 
Diğer !ruf ıaeraklın da bllı:tı .. Bu 

ııöylenenlerl ıöyle reddetti: 
- Ben o söylediği Cermen! meşhur 

kuş moraklılarından bakliyat taciri 
Hacı Diyamandi efendiden aldım. Dl-
7amandi Efondl de phil:tir. 

İki taraf da yedişer sekizer phit 
ismi 7azdırdılıır. Bu p.hJUerin VO bir 
naıöin huzurile maballlnde kuşa bakı • 
larak lı:lme ait oldufunun tesbitine 
karar vwildl. 

Mahkemeden çıktılar. Maznun da
vacıya: 

- Arlf Bey, dedl kUJ çok hoşuna 
cittl,...., bu IN!lle döl alacağım.. Sana 
yavrularından lstediğio kadar vere
;rim ... 
Davacı hiddeUendi: 
- Benim ıııma ıı6ylediğlml timdi 

aen bana mı ııö,-lü7onun? Ondmı döl 
alabilsen helll ol.tın sana kanarya 
amma, yazık, neslini inkıraza uğra • 
tacaksın! Neyse.. Yakında ~Dl'ÜfÜ.rÜZ. 

Asabi asabi yürüyüp merdivenler! 
inmeğe baıladı. Mazmm, arkaaından, 
aizı k:ulaklarm vrarak f{ll!lyor, aı_ 
tın tabakasından çılcanp yaktığı siga_ 
ramcı düauuılartnı havaya üfi.iıilyor
du. 

Tahan helvasını 120 kuruşa 
satan bakkal mahkum oldu 
50 gram lıelvadakl lbtlkArına makabli 
tıkkbı lllr balta tlddetle kapatılacak 

Harbiyede bakkallık yapan Misak 
Çivlclyan isminde biri evvellı:i gün 
dükklmına relen bir çocuğa 50 gram 
tahan helvasını 6 kuruşa $8.bnak su
retiyle ihtik.ır yaptıtından Aı;liye 

2 inci Ceza Mahkemesine verilmiştir. 
Dünkü muhakemesi neticesinde tahan 
belVR!ını 120 kuruşa satan bu muhte
ktrın 25 li.ra para ceza.""l vermesl ve 1 
hafta dülı:kAnının kapaUlması kara•. 
!aşlı rı Imı,ıtır. 

Çahnan bir yüzük 
nasll satılmış ? 
&yoğlunda A.smalımescitte Cemil 

oğlu apartımilllının kapıcısı Yusuf oğ
lu Sait tıpartıman kiracılarından Ya
Wade ile anahtarla atıp içeriye gir
de ederek ıanahtarıa açıp içeriye gir
miş ve 5()0 lira değerinde bir yüzük 
çalıp ayni Sp.lr!ımanda kiracı Se:nra... 
ya ayda 15 lira vermek suretiyle 250 
liraya salm11tır!., GeCC'n gün Yani ka
pıda Semrı ile kar~ıla;mış parmağın_ 

da kendl yii.ı.ü6iinU görünre polise 
koşmuştur-, NJıayet h5dise anlaşıl

mıı "·e Sa.it tevkil olunmuştur. Semra 
serbest bırakılmıştır. 

Yüksek Ziraat En~titüıünde 

doktora verecekler 
Şehrımizdeki alahdarlar teb

liğ olunan yeni bir emre göre dok
tora yapmak maksadile yübek zi
raat enstitüsüne müracaat edecek 

Üniversite ve yükcek mektep me
zunlann.n doktora tezi vermesi 
için Yüksek Ziraat Enstitüsü asis
tanları gibi mezuniyet tarihlerin
den en az dört senelik bir zaman 
geçm~ olması icap etmektedir. 

Öne doğru henüz bir adını atmı..ştmı 
ki, Nezikin dev gibi aağlam parmak_ 
larını koluma yapışmış buldum: 

- Gitme! .. Gitme abam! .. Seni çe.. 
ker ... 

Parmaklarını yavaşça kolumdan 
sökerek: 

- Korkma, dedim. Beni çekemez! .. 
Hayata. toprağa, yaşamağa o kadar 

bar:lıydnn ki, benl hiçbir kuvvet ondan 
ayıramaz. İcim d.lpdlrl, şahlanmıs ar
zularla dolu. Suların düştüğü yeri 
görmek istiyorum. İki adım daha at
tım. Nezik: 

- Gttıne! .. 
Diyt' gf1rUltüleri yırtan bir feryatla 

h::ıykır1yor. YavaKa yere eğflerek:be. 
y~z kayalıkların üstOne uzandım. Rüz. 
g~r artık beni de,iremez. Üstilmılen 
çarpıp gtçiyor. Sivri uçlara tutuna .. 
r~k, vücudümil öne, uçuruma doğru 
çekiyor, llcrllyordum. 

Baoım boşluğa sarkınca, büyük, 
dc~et ve en bir korkuyla ürperdim. 
Paımaklarım kenara kıskaç gibi ya
pışmış olmasına rai;ı:nen. b~ım viL 
cudümd•n ağır geliyor gibiydi. <Altın 
dere> sonsuz boşluğa beyaz bir ıütun 
halinde uzıınınııtı. Üstü buğulu bir 
örtüyle koplı aşağılar nekadar uzak. 
O son uzlukların içinde, ucu ebedi
yete ı:ldı;-or:-nwı g bi gelen Altın de
renin, ince bir sırma şerit gibi ov~yı 

(Devamı var) 

Çekmece hattmda trenler 
Cumartesi ve pazar günleri 

Çekmeceden geç vakit yapılan son 

trenlerin her gün işlemesi karar
laştınlmıştır. Diğer taraftan adi 
günlerde de Floryaya gidenler ço
ğaldığından pazarlan olduğu gibi 
lüzumunda ilave trenler işletile
cektir. 

Temizlenecek liman 
İzmir limanının uzun seneler

denberi temizlenmemiş olduğu göz 
önünde bulundurularak tarak rna

kinelerile temizlenmesi kararlaş
tırılmış ve limanımızdan vesatt 
göndeı-ilmiştir, 

-
AVRUPA. HARBİNİN 
YEt:Ji':. MESELELERİ 

Eski Kiyef .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Eskiden Kiyef kiliselerindeki 
aziz resiınlerile, ortodoks mabet· 
!erinin ihtişamı ile meşhurdu. O· 
rası Ruslar için mukaddes sayılan 
bir merkezdi Delipetronun çok 
sonraları tesis ettiği ve •Aziz Pct
ronun şe'bri• diye taruttığı payı. 
tahtın tarihi ile Kiyerm mazisi göz 
önüne getirilince §Üphesz ki Uk· 
ranyanın merkezi layık olduğu 

şöhrete her vakit mazhar olmuş· 
tur. 
Rusyayı kuranlardan biri meş· 

bur Viladmir olınuş ise onun 1015 
ele ölmesinden sonra yerine geçen 
bu Yarosla{ da türlü türlü beylik

lere ayrılmış olan Rusyayı birleş
tirmekle <öhret kazanmış. Kırk se· 
neye yakın siiren devrinde Rusya· 
da cenuptan gelen te irin, Bizan
sın tesiri altında inkişaf etti di
yorlar. 

Viladmir pek çok karım olm11kla 
da ayrı bir şöhret kazanmıştı. Her 
tarafa dçiler yollıyarak Ruslara 
göre bir din aramak için •tetkikat. 
yaptırmı~ hkat iptidai bir halde 
bulunan elçiler üzerinde Bizans 
kili,esinin ib tişamı, o parlak me
rasimi kadar mü~sir bir intıba 
bırakan olmamış. Viladmir de ni
hayet bıristiyanlığı kabul ederek 

ortodoks oluyor. Kiyef de bu su
retle kiliselerile, kili.•elerindeki 
resimkrile Ruslar için mukaddes 
bir şehir halini almıştır. Artık on· 
dan sonra her devirde Kiycf ile 
J{udüs arasında g-elip giden bin
lerce papas ı:-örülüyordu. Hıristi-

En güzel 
Fotoğraf 

Fotoğrafçılığı teşvik 
için mükafatlı 

müsabaka açılıyor 
İzmir belediyesi İzmir fuanndan 

ve şehrin en güzel yerlerinden lZ 
fotoğraf çeldlı:nek üzere bir mü
sabaka açmıştır. Resimleri en zi
yade beğenilenlerden 1 inciye ~ 
lira, 2 inciye 125 lira, J üncüye 75 
lira verilecektir. Hec btiyen l 1"l
r:inievvele kadar iştirak edebile
cektir. 

Ser,ller 
Diğet' taraftan Halkevleri her 

yıl olduğu gibi bu yıl da. en güzel 
fotoğraf çekenlerin eserlerinden 
mürekkep birer sergi açacaktır. 
En fazla beğenilen fotoğrafların 
sahiplerine para mükafatı verile
cektir. 

Yabancı isimler 
Bazı Sokak, cadde 

isimleri 
değiştiriliyor 
Vilayet mmtakasındaki sokak, 

nehir, tepe, dağ, cadde gibi yerler
deki yabancı isimlerin değiştiril
mesine memur olan komite top
lanmıştır. Değiştirilmesi icap eden 
bir kısım yabancı isimler hakkın

daki rapor müzalı;ere edilmiş ve 
bunlara dair kararlar verilmiştir . 

Heybelide tanzim edilecelı 
çamlık 

Heybeliadada papas mektebi al
tındaki çamLğın belediyece düzel
tilerek buraya yeniden çam fidan
ları dikilmesi kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca burada bir de kır gazinosu 
yapılması dii§ünülmektedir. 

Memleketimizde kaç yabancı 
mektep varmlf? 

Maarif Vekaleti .memleketimizde 
hususi Türk, ekalliyet ve yabancı 
okulların adedini tesbit etmiştir. 
Buna göre halihazırda yurdumuz
da 35 hususi Türk okulu, 94 ekal
lıyet okulu ve 33 yabancı okulu 
vardır. 

Hususi mekteplerde verilen 
cezalar 

Maanf Vekaieı:ı 1apt'.ğı bir ta
mimle hususi okullarda talebe, ö~ 
retmcn, memur ve m:istahdemlere 
taalluk eden inzıbati hadiselerden 

maarif idarelerinin vakit geçiril
meksizin haberdar edilmesi:ıi ala
kadarlara bildirmiştir. 

Rusyanın birliğini tesis 
etmek için uzun bir dev
ri kaplıyan Macarlar da 
Bu §ehirde büyük bir 
ehmiyet kazanmlflı. 

yan olduktan sonra da Viladmir 
sarayındaki o kadın kalabalrğın
dan ayrılınamış. Bir çok oğlu da 
varmış. Bunların her birine bir 
yer vererek birer beylik temin et
mek suretile gözü arkada kalınıya· 
rak dünyadan gitmiş. 

Fakat bu kadar çok mirasçı ara
sında taksim edilen Rusya darına· 
dağınık olacaktı. İşte Rusyayı biz... 
leştirmek rolü de Yaroslafa kal· 
mıştır. Yaroslaf Kiyefin Bizans 
tesl'ri altında kalmaktansa ona ra· 
kip olmasını tercih etmiş ve bunu 
temine uğraşmıştır. Onun için Ki
ydte muazzam kiliseler, ortodoks 
azizlerinin isimleri verilen büyük 
mabetler yaptımış, tebaasının göz· 
lctini Bizaustan çevirmiştir. 

Sağlığında kendilerini dört du
vm· i~ine kapıyarak hiçbir çıkacak 
yer bırakmamak üzere diri diri 
111ezar ördüren ruhaniler de orada 
ı;örülüyordu. Bunlar kapandıkları 
yerde öliimü beklerken dünya yü
zünde neler olduğunu artık dü
şünınliyorlar, fakat Rusya yeniden 
dağıtıyordu. Çiinkü Yaroslaf öl
nıiiş. Viladmirin mira~çıları ara
sında yine kavga başlamıştır. Rus· 
yada yine birçok irili ufaklı bey
likler türemi tir. On beş, on altı 
kadar sayılan bu beyliklerin hep
sinden kuvvetli olarak Kiyef bir 
nıüJdet daha mevcudiyetini ko
rumuş, fakat bir gün rakiplerin 
istililsına uğramıştır. 

Ondan sonra yüzlerce sene geç
mi~. Kiye( bir daha Rusyanın payı
tahtı ,,ımamıştır. Fakat eski aza
metinin hatırası da unutulmamış. 

Po .. oaya ve sovyetl 
Yazan: Ahmet Şükrü f;5/' 

b 

Polonya 1939 harbinin b· 
kurbanı olın~tur. PoJonYıı. · 
yirmi senelik esaretten sorırı. 
bi umuminin neticesinde dU 
canlaruruş, fakat şark bU , 
yüzünden çıkan ihtilaf c11ııaı 
ilk adımda Rusya ile bir ııı 
beye girişmişti. PnlonyaiıW• o:J «i 
leketlerini kııhramanJıkla '.'."'~ 
faa ettiler. Ve şark budu~ ıfı !le 
lonyalılann milli emeUeıiJll. 
min edecek bir şekilde ~; 
Burulan sonra da Polonya e 
tini, gerek Versayda hudutlaf~ 
fll!niş çizilmesinde ve gere1'.,. 
yaya karşı mücadelesinde l~ 
mını gördüğü Fransaya bl . 
Fransa ittifakı, Milletler ce ııJ 
ve kallektif barış sisteınİ, 
ya harici politikasının teıtl' 
teşkil etti.. 1 

Bu müddet zarfında RusY; 
lektif barış sisteminden uııı rı 
m~tı. Fransa ve PolonyanlP '.J. 
ya ile münasebetleri de ~~ 
Fakat Orta Avrupada ku.,..e ~ 
Almanya belirince, Rusy•. ~ / 
tif barış sistemine ve b;ııP 
garp demokrasilerine doğTU 
yül etti. Tam bu sırada fC 
da bu sisteme karşı vaziye~ 
ya başladı. Almanya ile 
dığı meşhur 1934 paktı pol 
kııllektif barış sisteminden f. 
otoriter devletler cephesiıle 
dü. Bundan sonra Polon>'' 
lek.tif barış sistemini saııoıt 
yor, otoriter devletlerin ~ ı 
!arına ilet oluyor. Ve hat 
koslovakyanın parça 
rol oynuyor. Şark koınşıı5'1 
Rusyaya karşı kafa tutuy~r;,ı. 
demokrasilerini gücendırıY ıJll 
bay Beck ve diğer politika' ~· 
rafından takip edilen bu pO ,il' 
Almanyanın Danzig mesele 
leri attığı güne kadar deV~ 1 
Gariptir ki bu mesele ileri 
mazdan çok kısa bir zaman e_ 

Polonya, Almanya ile bifıeı~ 
Çelwslovakyayı aralannda 0 
.ınışlardı. • 

·pı· 
Almanya Danzig meseleSl . 

sürünce, Polonya politikacıl' 
akılları başlarına geldi. ~ıl 
garp demokrasilerile b;r[eşt. J' 
bu defa 1934 senesindenbC~0ı 
luk paktı ile bağlı bulurı .. 

101~ 
Almanyaya karşı kafa ~ 
başladılar. İstiklallerini ]<a ıl' 
!arı gündenberi müna;;ebe 1 

düzeltmeğe hiç ehemr.ıiye:ııı 
medikleri Rusyanın kendıle~,ı 
fedeceğini ümit ett:ler. fa ~ 
kidenberi gücenmiş oları~·' 
komşularile yeni güceııd 'J9, 
garp komşuları, ağustos 19~ 
hinde anlaşınca, Pıolonya. , 
ziyeti nazik.leşti. HiidiseleJ'~ 
dan sonraki inkişafı Polofl !" 
feci olmuştur. Almanlar el· 
yaya karşı taarruza geçtı~ 
lonya kendisini müthiş d ı:• 
na karşı müdafaa ederken• J! 
arkadan vurdular. Esaseıı ~ 
nn darbesi gelmeseydi IJI~ 
yine yıkılacak!:. Bu darbe ı)l' 
mı tacil etti ve Polonya eY1 tP; 
larında yapılan bir anla~' 
Rusya ve Almaı>ya arasırı 1,ı· 
!aşıldı. 18 inci asr n soıı eP_ 
alduğu gibi, Polonya bır d f> 
ha tarihe intikal etmişti. ~,( 
harp nihayetlenmedikçe, 1;.;ı 
nın akıbeti de taayyün e .;, 
yılamazdı. Filhakika 1ısd1 o 
son inkişafı Polonyalıları il'i 
düşürmüştür: Memleketler P. f 
larında paylaşan iki ~üşın:,ıı 
ya ile Almanya, birbırıle ~c 
!inde bulunuyorlar. Bu ııı • · 

ıı(·•,; 
nin ilk safhasında Alma ' 1~, 
eylı'.ıl anlaşmasile Rusya):',{, 
tiği toprakları işgal etrıı~~ı ı· 
Jonyanın tamamını istıla dl f 
almıştır. Bu şartlar altı~; 
!izlerin aracılığı ile po rP ' 
Rusya el ele vermeğe l<~ 
mişlerdir. ~ 

Bugün Rusya da, ~01~Şıl' 
İngiltere de Almanya ıIC10ııı 
!inde bulunuyorlar. po !' ,ı 
mamile Almanların işga 1

1 ı ]f . 
bulunduğundan hu deV o1 
harekat sahasında bir r0Jıı1 
maz. Fakat Rusya ile ~e 
Almanyaya karşı bir ccP 
kurdular. ..,8/ 

İşte, mukadderatı rııu iP~ 
neticesine bağl: kalan P,~8~ 
Rusya arasındaki mU ..ıll 
bakımından değil, lıw'· . .I' .. ıı"°) 
Rusya arasındaki mu :;o'. 
bakımındandır ki son ,.e 
Polonya anlaşrr:ası her 'ıııl' 
yük bir dikkat!e karş· 18 

lr 

t• 
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(Bu Yazının metinleri Anadolu 
t "lh. Ajansı bıiltenlennden alınmıştır) 

11 eden: Muammer Alatur 

buiahrandaki İngiliz elçisi İranda 
~ıkaunan Almanların memleketten 

rılnıa• tay
1 
t ıarını talep eden bir no. 

di l ~n Hariciye Nezaretine tev
e rruşr Do ır. 

gı~ Yçe Algemayne Zeytung, İn. 
~ Hariciye Nazırının Avam 
ıı.- i arasındaki beyanatı esnasın. 
\l ~t ikaz yolundaki İngifü: 
~ tJİisünün Sovyet hükfunetile 
'<iJl lllutabık olarak yapıldığını 
dır. enıl'Sıni manıdar bulmakta • 

ti~İ gazete diyor ki: cingilizle • 
illan randa bulunan bir kaç Al. 
habeırı faaliyeti hakkında yanlış 
&ayt rler Yaymak için sar!etıikleri 
llıah:t sok şüphe uyandıracak 

1~ttedir.• 
StıRlYF;DE BULUNAN' 

ıı~ VESİKALAR • 
Sıır~t Fransız umumi karargahı, 
taı 1benın işgali sırasında Gene • 
da, d f.llıtz'in umumi kararg:ihın
gi~ OSyalarda ele geçirilen bazı 
n Vesikalar neşretmiştir. 

ti!!~ V:sikalardan, Vişi Harbiye 
aon~ e~ı .ınütareke dairesinden 
~iş olanlarında, Mada • 

l•blr11 ne koyll 
de A.le (1 inci Sahifeden Deva.'ll) 

tor d' tndağına yapılmıştır. Dok
•aıi ~i •.. kabile, muallim ve em
daıı gıbı Usküdar Halkevi azas n
~ya::o kişinin iştirak ettiği bu 
~ti at çok şen geçmiş ve köylü
la.rcı.e Şehirliler hemen kaynaşmış
has~r. ~afileye dahil doktorlar 
ve . koylüler1 muayene edip ilaç 
ltıo tınişıer ve köylere içlerinde a
ila ll.J'ak, kinin, aspirin ve emsali 
da~ bulunan ·Ecza dolapları» 
.\kgıtılrnıştır. Parti Reisi, Lutfi 
İtık7!' ll'lilli mücadele ve büyük 
aııı 1 ab.ınız hakkında köylülerm 
"er'Yacağı bir lisanla bir konferans 
~ek onları tenvir etmiştir. Bi- ı 
Yetıe ~ocakları te.ftiş ederek faali
te\t· l'i hakkında izahat alıp cli-

9: •~er vermiştir. 
4~1·tın Alemdağının yeşil ağaç
ı:ııearı arasında akşama kadar köy
llıı~e bir arada kalıp samimi ko
blld alar yapan kafile dönüşte 
bit ı.ıl.~u köyünde tevakkyf edip 
ğ~ ~usaınere de verilmiştir. Di
ıı1 t alkevlerine nümune olması
d~\1:rnenni ettığimiz bu gezilere 

....... rn edilecektir. 

1a, .. ~ . 
ınci Alman pı-
~ade fırkası 

tı>'t d ( 1 inci S:ıhl!cden Devam) 
lıır:ı, ,0ihıı tazyik etmektedir. Diğer-
~ .~ltr~ Almanların gerileri de Rus 
"<il l' tarafından rahatsız edllmek
~~;etelcrin miktarı hCrgiln arL 1 
~ 

-

İngiliz hükumeti, lranda 
bulunan Almanların bu 
memleketten çıkarılması 
için T ahr.an hükumetine 
bir nota vermiştir. 

-
gaskara ve Hindiçiniye insan veya 
malzeme takviyesinin gönderil -
mesinin Alınan mütareke komis
yonu tarafından menedildiği bil,. 
dirilmektedir. Vesikaların tarih • 
!erine nazaran, daha yılbaşında 
Fransızların Hindiçiniye takviye 
kuvvti göndermelerini menettik
leri anlaşılmaktadır. 
ARNA VUTLUGA MUHTARİYET 

VERİLECEKMİŞ 
Arnavutluğun İtalyaya ilha • 

kından sonra, Romada bir Arna.. 
vutulk işleri müsteşarlığı ihdas 
edilmişti. Şimdi bu müsteşarlık 
lağvedilmiştir. Bu müsteşarlığın 

kaldırılması Arnavutluğun .ınuh. 
tariyetine doğru yeni bir adım 
telakki edilmektedir. Tirandaki 
Arnavut hükumeti. bundan sonra 
hükumet işlerini İtalyan umumi 
valısinin yardımı ile ifa edecektir. 
FİLİPİNDE 10 ALAY SEFERBER 

EDİLDİ 
Maniliı'dan bildirildiğine göre, 

Filipin Cumhurrcisi, Uzakşarkta • 
ki Amerikan kuvvetleri Başku -
mandanlığının talebi üzerine Fi
lipin ihtiyat kuvvetlerine mensup 
on alayın, yani 15,000 kişinin se. 
ferber edilmesini emretmiştir. 

Sovyet TebUği 
(1 inci Sahifeden Devam} 

takalt?rda ehemmiyetsiz mahalll 
çarpışmalar olmu tur. 

Sovyet tayayreleri ve harp ge. 
mileri, B:ıltık Denizinde beş tor
pidonun hinıayeslnde Alman kıt'
al:ırını hUmil 8 nakliye gemisine 
hücu:n etmişlerdir. 

Bir nakHye ve bir torpido bahrıl
mıştrr. İki torpido ile bir nakliye ge
misi h:ısara u~ratılmışhr. 

So\·yct tayyareleri kara km·vetlerl 
ile teşriki mesai ederek, rlüşmanın 

mııklneli ve motörlü kuvvetlerine ve 
tayyarelerine ağır darbeler indirmis -
lerdir. 

Cumartesi günü Almanlar, Sovyet
lerin 19 t::.yayresine mukabil 41 tay
y:ırc kay;Jctmişlerdir. 

Perşembe günü bir Alman hava te
şekkıılü Leningradı durmadan bom. 
b. rdıman i t~bhlis etmişlerse de, 
druı bataryalar ve Sovyct avcıları ta
rafından puskürtülmilşlerdir. 

Almanlar Moskova-
J• bombaladı 

(1 inci Sahif<'ıien Devam} 
muvaffak olmuştur. Diğe..rleri dafi 
bataryaların şiddetli ateşi ve Sov
yet avcıları karşısında geri dön
meğe mecbur kalrnışl.::ırdır. İka
metgahlarda çıkan yangınlar sür
atle bastırılmıştır. Hi~bir askeri 
hede.fp isabet olmamiştir. 

Barrl Bopklas 
(1 !ncl Sahifeden Devam) 

Muşarünileyh Sovyet hükume
tinin bir mümessili, İngiltere ve 
Amerika sefirleri ve Moskovada 
bulunan İngiliz askeri heyeti ta
rafından uğurlanmıştır. 

7 Ağustosta çekilecek 

l\tlLL1 i ·an oda 
O,.ta büyüklükteki ikramiye 
Qdedi çok fazlalaştırılmıştır. 

t l.tllıı 
~~ . llı:rangonun 7 Ağustosta, İsta nbulda çekılecek Piyangosuna iştirak 
~.~tt ~i liralık tam biletle (20.000) lira ktzanmanız kabildir. Bu suretle 

~I) bu Verdiğiniz paranın (10.000) mislini cık.ırabilirsiniz. Hangi ihtimal 

il. llu ltacıar fazla bir k!'ır temin edebi Hr. 
~ ita lldan başka iki bilet sahibi onar bin lira, dört bilet sahibi Beşer bin 

~anacaıct 'l ır. 

~~<11 ~ilci Tertibin bu birinci çckllişin de orta bi.iyüklükleki ikramiyelerin 
,.l'ı ~ e tok arttırılınış ve blr çok kiın selerin kazanması ve sevinmesi imk3n

~lt\.a ( ~Üzııt rınuştır. 
~) l. U anıca kırk tane (2.000) lira, kırk tane (1.000) Ura, seksen tane 

1 on 7• dort yüz tane (100) lira, dört yilz tane (50) lira vardır. Dört bin 
~:t~ lra kazanacak (80.000) ~ı de eğer bu ikraıniylerdcn bir şey kaza

tıı ~11. ' bilet için vcrdıği (2) lirayı geri alacaktır. 
~~dı Sefer dağıtılacak ikramiyelerin yekUnu (480.000) liraya balif ol. 

r , 
l i l 

talık bir biletle talih.in izi dene yinlz. 
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Almanlar Rus
ların zayıf yer
lerini arıyorlar 

Londra, 2 (A.A.) - Almanlar 
bu dakikada, Rusların en zayıf 
noktalarını bulmağa çalışmakta 
ve buradan kat'i zaferi temin ede 
bilecek kuvvetli taarruz yapmağa 
hazırlanmaktadır. Fakat Sovyet 
orduları 1914 teki Rus ordusun
dan çok üstündür. Diğer taraftan 
Ruslar yalnız kendileri için değil, 
ayni zamanda Büyük Britanya ve 
Alman istila ve tazyiki altında bu
lunan Avrupa memleketleri için 
de harp etmekte olduklarını bili.. 
yorlar. Rusyada Büyük Britanya 
ve Birleşik Amerika ile işbirliği 
yapmak için büyük bir arzu var. 
dır. 

Garvin, ObserV'el' r.azetesinde 
r,.sların altı .haftadan beri Al. 
man ordusunun hücumlarına anu. 
dane mukavemet etmekte olduk. 
larını yazıyor ve diyor ki: 

cRusya kendi başına Hitleri 
mağlup edebilir, fakat bizim şiın.. 
diki vazifemiz Rusyaya yardun et. 
mektir. Ruş milleti ile ordusunun 
ve muvaffakıyetli mukavemeti 
karşısında şapkamızı hürmetle 
çıkarıyoruz. 

Japonya geniş 
akseri hazır

lıklar yapıyor 
Londra 3 (A.A.)- japonyanın 

geniş mikyasta askeri hzırlıklarda 
bulunduğu öğrcnilmi~tir. 

Mareşal Peten 
Hitlerin ültima
tomunu reddetti 

Bern 3 (A.A.)- Ofi: Mareşal 
Petenin Hitlerin ültimatomunu 
reddettiğine dair alametler vard.11'. 
Bu ültimatQm diğer bazı mütale. 
bat meyanında Fransız deniz üsle
rinin ve bu arada Dakarın Alınan.. 
lar tarafından himaye ve muhafa
zasuu ve Lavalin tekrar kabineye 
alınmasını istemekte idi. Fransız 

gazetelerinin bu mevzua ait neş
riyatı, Vişide sansüre tabi tutul-
maktadır. Ültimatomun reddedil
diği işgal altındaki Fransada Vi-
şinin murahhası olan de Brinona 
bildirilmiştir. Alman Ültimatomu 
Vişiye salı günü tevdi edilmiştir. 
Alman ültimatomunun mütalebat 
serisi, bunlardan herhangi biri
nin reddedilmesini Almany ile 
Vişi arasındaki mü.nasebatı işbir
liği yapan iki devlet münasebetin-
den ziyade galip ile rnağlôp ara. 
sındaki münasebetlere ibenzeteceği 
tehdidini de ihtiva etmekte idi. 

Bir Alman potroı 
gemisi batırıldı 

Londra 3 (A.A.)- Dün, İngiliz 
tayyareleri Ostan'.d açıklannda 
2000 tonluk bir Alman petrol ge
misi batırmışlardır. 

Macarlar· 9000-
esir aldı 

Vişi 3 (A.A.)- Resmi ajansın 
bildirdiğine göre, Macarlar Bug 
nehri cephewnde Ruslardan 9000 
esir almışlardır. 

FİN TEBLl~I 
Mançuko istikametinde kıtaat 

sevkiyatı yapılmıştır. Diğer taraf
tan japonyanın Tayland üzerinde 

Helsinki, 3 (Radyu) - Bu gece 
bilhassa iktısadi şiddetli bir taz-
yikte bulunduğu zannedilmektedir. neşredilen Fin tebliği: Fin kuv. 

vetleri eski huduttan Cenubu 
Moıkovadakl FID dip- Şarki istikametinde ilerlemekte. 

ıomatları dönemiyor _dir. 

Moskova 3 {A.A.)- Ofi: Mos
k.ova radyosu Finlandiya ile Sov
yet Rusya arasında her iki mem 
leket diplomat gruplarınin nor-
mal şekilde istibd.alinin kolay ol
duğunu düşünmemek icap ettiği 

bildirilmekte ve Finlandiya heye
tinin diplomasi teamül ve kaidele
rine t ! '- ırı hareket etmi~ bulun
duğunu da bir sebep olarak gös
termektedir. 

t ' ~,. t ... .... ,.. ~ ı .. ... ~_ ~· 

Alman Tebliği 
(1 inci Sahl!eden Devam) 

Cenubunda ilerlemişlerdir. AL. 
man hava kuvvctl~ri onuncu defa 
olarak Moskovada askeri hedefle. 
ri, Volganın Ş•mal mecrasını ve 
Ukranyada muhtelif hedefleri 
bombardıman 'Ctmiştir. 

Bcrlin, 3 (Radyo) - Alman 
Başkumandanlığı tebliği: 

Bir Alman kıt'ası Smolensk'in 
Şarkında ve Vjasmar ilerisinde 
bulunan ve Moskovaya giden bir 
otostradı işgal eylemiye muvaffak 
olmuşlardır. Burada bulunan Rus 
teşekkülleri ihata edilmiştir. 

}29 TAYYARE DÜŞÜRÜLDi i 
Berlin, 3 {Radyo) - Alman 

Ba~umandanlığı teblıği: 

Alman harp tayvareleri dün 
Şark cephesinde 129 Sovyet tay. 
yaresi düşürmüşlerdir. 

---o----

AMEBlKA 
(l ine! Sahifeden Devam) 

•Amerika hükümeti, bundan 
böyle Vışi hükümetinin istikla • 
linı muhafaza etmesi ve Mih\·er 
devletlerile teşrikı mesaisınde 

mütareke şartlarını gc~ernesi 
nisbetinde Amerikanın vaz.ıyctinı 
ona göre teilf edeceğini Vi.\ii hükU.. 
metine bildirmiştir. 

Fransa, Hin<liçiniyi japonyaya 
bırakmakla Amerika emniyetını 
tehlikeye düşürmüştür. 

lEP BAŞ 
Fi 

BU AKŞAM 

BELEDiYE BAHÇESİNDE 

i ~AIL 
E ve ARKADAŞLARI 

Ki !.EB AYINI 12 tablo BGYO BEVtl 

DüMBÜLLÜ 
ve 

arkad şl rı BEKÇi YusuF 
============•ı============== 

-

Sulh olur mu? 
(Başm:ı.kaledr.n Devam) 

temerküz etmektedir. 
Mücadeleyi Almanlar kazandıkla· 

rı takdirde l\foskovaya, Lnin~rad, 
Odcı.a ve Kiycfe girmeleri ,.·e Rus
ya içlerine dalmaları zor olmıya
cakbr. Zira, Alınaııların gayesi; 
Rus ordusunu imha, sanayi mer
kezlerini işgal, donanmasını ve 
üslerini amelden sakıt kılmaktır. 
Keza, Ruslar da Alman taarruzunu 
durdurur "e mütemadi mukabil 
taarrazla Alman ordusunu yüz
pri söktürürlerse, Alman orduSll 
hiç bir noktada toparlanamaz ve 
mağlup oJur. 

Bu takdirde tle Almanyanın sulh 
taanmu ınev:11ıu kalmaz. Fakat, 
Almanların zaferi takdirinde, sulh 
taaUll'ZUD.UB, yapılacait ana Ve 
şartlara göre; bir tetkik mevzuu 
olacağı muhakkaktır. Şiı;t1diden 
dostumuz ve müttcfi.kimiı; Ingilte
reoin Hariciye Nazırının Alman 
ıo:aferi takdirinde İngilterenin bi ı 
sulha yanasınıyacağını tebarüz et· 
tirmesi pek tabiidir. 

Ancak, bizim şahsi kanaatimize 
göre; bizzat İngiliz Hariciye Na
nn da dahil olduğu halde, bugiin
den bu hususta kafi bir hükme 
vasıl olunamaz. Bugün prensip 
itibarile n ideolojik mücadele 
saihası üzerinde; İngiltere ile Al
manyanın anlaşmasına .,,e ebedi 
bir sulh akdetmelerine, elbette ki 
imkan yoktur. Fakat, Almanyanın 
şarktaki zaferi tnltdirinde; bu za· 
ferle beraber tecelli edecek Alman 
vaziyet ve takatinin de harbe de
vam veya ademi devam bakımm
dan nasıl bir mahiyet anedcceğini 
kat'iyetle k~tirmiye ve ortaya çı
karacağı teklü ve şartların hakiki 
şeklini ö]çmiye bu anda imk.in 
yoktur. Binaenaleyh, 

- Sulh olur mu, olmaz mı?. 
Sualini bugünden ce,·aplandır· 

mak. kat'i bir hükme bağlamak 
mü~kün değildir; henüz beklene
cek günler. alınacak netlcelcr, se
yir ve inkişaf edecek hadiseler 
vardır, 

Yalnu: bir nokta üzerinde kat'i 
hükme varmak kabildir. O da 
şudur: İngiltere ve Amerika; Al
manyanın dünyaya tahakküm et-

Alman - Sovyet 
Harbine bir bakış 

( 1 lncl SahlJ'ede.n Devam) 
ğer muazzam bir meydan muha
rebesi cereyan etmektedir. 

Smol.!'.lsk'in Şarkında S<ıvyet tü
menlerini saran çember daha daral
mıştır. 

Anadolu Ajansının husust muh:ı. 
biri, Lcningnıd ve Kiyef'ln düstüğü
nü bildiren fe\·kalfıde tebliğlere in
tizar edilmekte olduğunu bildirml.s
tir. 

D. N. B. Ajansı. Sovyet tebliğlerin. 
de on gündenberi ismi geçen Novor
sev, Nevel, Smolensk ve jitomir şe

hirlerlnhı daha Temmuz ortalannda 
Almanlar tarafından upt.edi.lmJ.i oı. 
duiunu tasrih etmektedir. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyetlere göre, Smolensk 'istika.. 
metinde cereyan eden meydan mıı

harebesi esnasında 137 incl Alın.arı 
piyade tümeni b07.gUna \ltratılııuş.. 
tır. 

Novo:zhev, Nevel, Smolensk ve il
tomir ;stikametlerinde mlıharebeler 
devam etmiştir. Cephenin diğer isti.. 
k:ımetlc:rinde mühim bir dei.işikllk ol
mamıştır. 

Japn Ordousu 
(1 b:ıcl S&rladn Den.m) 

muhtelif mıntakalanndalı:i japon kuv _ 
vetleri buralardan çekilmiş "\·e Mançu
koya nakledilmlşUr. Bütün bu malü.. 
mat, Mançuko'daki japon kuvvetlerinin 
halen tuvi7e cdlimiş olduğunu gös -
termektedir. Bu m.ınt.akad&ki japon 
tt-hdldi gayet aşikftrdır. Vllidivostok 
etrafındaki Rus toprakları t.ehlikededir • 

iTIZAR 
Yazımızın çokluğundan cBir cinayet 

da\•ast1> ve cOnun hayatını anlatıyo -
rum., tefrikalarımrz bugün de gireme. 
m.iştir. Ö.ı:ür dileriz. 

ZA Vİ -· Rize askerlik şubesinden 
almış olduğum askerlik tcrbiş tezkere
mi zayi ettim. Yenislıti alacağımdan 
eskisinin hilkmU yoktur. 

1317 doğumlu Rifat 

mck ı.·e milletle!' istiklal ve hürri· 
)·etiııi iade etmemek huı.-usunda 

inat ve ısrar göstermesi takdirin· 
de, her ne pahasına oluna olsan, 
sulha yanaşmazlar ve harbi yıllar 
boyunca sürmesi ihtimaline karşı 
dahi devam ettirirler. ki, Edenin 
sözündeki kat'iyet de daha ziyade 
bu esasa ve bu zihnh·ete daynn
maktan ileriye gelmektedir. 

S DU 

Harp Vaziyeti 
{l ınci Sahlfedc.ıı Devam) 

Kiyefin 250 kilometre cenubun
daki mıntaka (Balta - Uman · 
Pervomajsk) şehirlerinin bulun
duğu sahadır. Bu saha da Buğ 
nehri Pen"Omajskde iki kola ay
rılır. Bu izahtan ve Maca!' tebli· 
ğinden anlaşıldığı üzere yukan 
Dinyestcri geçerek şarka ilerli
yen Alman ve 1'.'lacar kuvvetlert 
Buğ nehri boyuna \'armışlar; vt 
burada tekrar So\·yet kıt'alarilt 
muharebeye tutuşmuşlardır. Bal 
ta şehri -evvelce zaptedilmiş oldu 
ğundan Alman ve Macar ileri bİ.l' 
liklerinin şimdi Berdiçev _ Vian
niza - Uman - Pervomajsk hattı· 
na kadar yanaşmış olmaları muh
temeldir. Gerek bu şehirlerin ve 
gerekse aşağı Dinyesterin şark 
sahili üzerinde bulunan ve met
hur demiryol köprüsü mevkii <> 
lan Tigina ile Odesa şehirlerinin 
zaptedildiğine dair Alınnn, Macaı 
ve Rumen tebliğlerinde hiç bir 
kayıt yoktur. 

Biz evvelki yazılarımızda Sov
yetlerin yukarı Dinycsterden - Stı 
lin tahkimatına uymak ve bir iha
taya meydan vermemek maksa· 

• dile - kısmen şarka çekilecekleri~ 
ni yazmıştık. Bugün Ukranyadı 
ayni vaziyet hasıl olmuş buJunu
yor. Bizim anladığım.za göre 0-
desa şimalin?e bl} şehir bölgesin
deki Sovyet kuvvetlerine karşı <bir 
Alman ihatasının inkişafı varit o
labilir. SovyeUer bu ~ehri de son 
kurşun bitinciye kadar müdafaa
ya karar vermişler ,.e o bölgede
ki kuvvetleri şarka çekmek iste
mişlerdir. 

Alman tebliği, Alman seri te
şekküllerinin bu cephe üzerinde 
Sovyet hatlarının içerisine girdik
le~ini de haber \•eriyor; bu haberi 
ihtiyatla karşılıyoruz. S•:)\-yet teb
liğinde bu vaziyetlere dair hiçbir 
malümat yoktur. 

Hulasa: Denilebililir ki Zitimir 
doğusuna geçtiklerini iddia eden 
Almanlar, yukarı Dinyesterden de 
ilerliyerek Buğ nehrinin yukan 
kısmına varmışlardır. Tigina ve 
Odesa bölgesindeki Sovyet k1t'a
ları şimalden cenuba doğru bir 
Alman ihatasına maruzdurlar. 



4 - S O N T E L C R AF - 3 AÖUSTOS lN. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 78 
Yazan: Francis Machard Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

Yarın yine bu saatte buraya uğrarsanız, top
layacağım malumatı size vermeği vadederim 

- Bunu bUmem1 Muhakkak olan 
bu·şey varsa, sizi daha önceden teş .. 
his ve takip etm~ olmasıdır. Böyle 
olmasaydı, a;ece ·karşımıza çıkar mıy. 
dl! 

Jı/{adam janetin verdiği malümat 
benim itin pek mühimdi. 

- Peki, dedım, bu vaziyet karşısın
da ne yapmalıyım? Ben, bu 1şiıı 
Ti-Vongtan ge1diginl tahmin ederek, 
.,ansiyondan ı;ıkmnğa karar vermiş -
tim. 

:tvladam janet, Alman casu nun 
verdiği mektubu çekmecesine koydu: 

- TelAş etmeyin! Bu nişanlanma 
işi benim için pek müJUmdlr, Bu me. 
seleyi yarıda bırakmak b<>nim işle -
Timi altüst edebilir. 

- O halde ne yapayım? Böyle 
Lehli bir tacir kılığile S<lkallı geze • 
mem ya. 

- Gezmele mecbursunuz. Bunun 
1çin ayrı bir oda tutacak.~ınız. Pansl -
:yona girerken bıyıklı, sokakta dola
eırken de sakallı gezmek sureti le gün
de iki klya!ete girmeniz 14zımdır. 

Madamın sözler\ ve mantıkı çok 
doğru; çok kuvvetliydi. Bundan baş. 
ka yapılacak birşey yoktu. 

Hergün bir tiyatro aktörü gibi 
makyaj dej:iştirmekle bir hayli yo • 
rulacağımı biliyordum. 

- PekUft, dedim, bu şekilde hare. 
ket edecetım. Şimdilik. mühimmat 
fabrikası etra.!ında Lehli ve saktillı bir 
adam Jtılığile dolaşacağım. Fakt, siz 
bana bu fabrikalar hakkında biraz da
ha malUmat veremez mlslniz? 

...!:. Yann ylne bu 63.atte burnya 
utra-rsanız, tophyaeağım malümatı sl
z.e vermeği vadederim. 

İspanyol madamını ertesi günil tek .. 
rar ziyaret etmek üzere yanından ay .. 
Ttldım. 

* FABRİKA KAPISINDA BİR 
AMELE NÜMAYİŞİ 

O gUn sokakta do1aşırken, kulağı
nıa şöyle bir muhavere ilışti: 

- Neden koı:uyorsıın bu kadar'> 
- Mühimmat fabrikru;ı amelesi 

\oi.ndeli.kl.eriııin arttı.nlmaısını lste ~ 
mlşler. Ben de o fabrikada çalışıyo • 
rum. Bugün izinliydim.. Bu haberi 
duyunca oraya gitmeğe karar verdim. 

- O halde ben de geleyim .. Belki 
gazeteye mühim bir reportaj mev • 
zuu çıkar 

Bunların birisi labrika amlesi, ö
t.eki de ı;:ozete muharririydj, Konuş.. 
malarından bu anlaşılıyordu. 
Yakın t.lr yere gittikleri belliydi, 

H,ç bir nakil vasıtasına binmemişler. 
dl. Peşlerine ı.akıldun. 

Onlar gitti .. Ben de gittim. 
Peşlerini bırakmadım. 

Caddeler kalabalık olduğundan, 
kim?-e kinu,eyi takip ve tecessüs ede
Cf'k t..alde de~Udi. 

Nihayt bir fabrikanın önünde dur .. 
dular. 

Ben de durdum. 
işte bir kalabalık .• 
Saat liç. Binlerce amele, fabrikanın 

kapısında toplanmış .. İçlerinden birisi 
yu..~ek t;esıe. bu toplantının hedet ve 
sebebini izah ediyor: 

c- Arkadaşları Fabrllta direk -
toru üç ay evvel yevmiyelerjmizin 
arttırılması için söz verdiği halde, 
el'an sözünde durmadı. Bu yüzden 
borca ,girdik.. Zarar gördük. Alın 
teri dökerek, ateş karşısında ömrü
müzü eriterek ça1ışıyoruz. Hakkı -
nıızı &temek için bugün buraya 
toplandık. Fabrika diıektöril bu • 
gunden ıtlbaren, verdifıl sözü ita 
etmiyecek olursa, fabrikada çalış -
marnağa hep birden yemin ediyor 
musunuz"~ 

Binlerce aır.elcnln .. hep birden -
bağrıı;arak 

- Yeının Ediyoruz. Hakkımızı ver. 
mez.lerse çalışmıyacağız. 

Demesi, bir uğııltu halinde yük -
seldlkçe. amelenin heyecanı artıyordu. 

Bir başka ame1e, ilk s0y1enen öz
lerı tekrarladıktan sonra. yemini teyjt 
ve ttkrar ederek: 

- Çahşmıyoruz_ Diye bağırdı. 
(Devamı var) 

Devlet Denizyolları i~etme U. Müdürlüğü ilanları 

Yürükali Plaj ve Adalar -Anadolu 
zikzak seferleri 

Yürülrall plAj - Adalar - Bo hıncı - Maltepe zikzak seferlerin• 2/8/ 

141 Cumartesinden itibaren tarife muci bınce başlanacaktır. (8555) 
+ + 

Devlet Denlzyollar İşletme Umum Mi.ıdürlilğtinden: 
Gemilerimizdekl ı:emi doktorluklar ı milnbalfür. Bu münhaller için doktor 

alınacaktır. 

Kendilerine verilecek azami ücret 170 liradır. Tayin \ azJyeti Barem Ka
nt.mu çerçevesi dahilinde yapılacaktır. 

Talip olanlann bu hı1ı1u'ta ıazım gelen ve~aiki h3rnil ol~rak ıdaremiz Zat 
İşleri Müdür1üğüne müracaatıeri lüzumu ilAn olunur. (6585) 

.... .... 
Galata rıhtlmı üzerinde bulunan m crkez ve şube acentalıklarımız gişele

rinde vapurların hareketlerinden bir hafta ev\ eline kadar bilet tedarik edil
mesi mümkündür. 

Mevsim hasebiyle yolcu nakUyaHn ın z:yarle:ı:>· TıC :ndc•1 dohıyı \·apurları. 
mızın hareket gün ,e saatlerinde izdih anın ~':al l ,:ımak Uzere sayın 

yolculanmı2ın bir kaç gün ev\"elinden bu g c erden b .• c:..ertni ~imalarının 
mümkün o1duğu nan olunur. (6614) 

Fatih 1 Urıcü Sulh Hukuk Hakim-
li~'1nden: 941/47. T. 
Adı Boba adı Ölduğü Tarih 

Hicret 
Sıdıka 

Halime 
Nazi! 

Aptullah 
Ali 
Hüseyin 

Nuri 

13/2/941 
27/2/941 
12/41941 
16/4/9U 

Yukarıda islmlerl yazılı Haseki 
hastanesinde vefat edenlerin alacak 
ve borç]ularırun bir ay ve varis iddia. 
&lnda bulunanların Uç ay zarfında 
mahkemeye müracaatıan aksi takdi~ 
de terekenin h.:lzlneye de\.Tedileccği 
bütün al5kadarlara teblil makamına 
kaim olmak üzere ilAn olunur. 

e TAKVİM e 
a-t ıu1 Hızır - UH 

TEMMtCZ IlECEP 
21 90 9 

Yıl 941 M 8 Van.ti -1 

AGUSTOS 
S. D. VYJI S. D 

5 58 Gtıa.,. 9 34 

3 
t3 20 Öf!• "36 
17 15 tuı..ıı s 51 
20 23 Ak.- 1200 

PAZAR 
2213 y- 1 48 
3 ~7 t~ak 7 32 

Hücum Borusu 
Yazan: RAH:Mİ YA(iIZ 

ha.reketinl önlemek hem de mukave. 
melini kırmak kolaylaşacaktır. 
Osmanlı tebaa~nın umum! valiye 

müracaatı ve vasıta isteyişi Romaya 
bildirildi.. Bu maksaUa Trablus Türk
lerini ahp ana vatana götürmek üze
re İtalyadan Egari vapuru Trablusa 
gönderildi. İlk kafile olarak teşrinlev. 
velin on yedisinde 254 Türk Egarl 
vapurile Trablustan ayrıldı, yola çık ... 

tılar .. Trab1u.stan elli mil açılınca va
pur sü\'arlsi kafileye şöyle bir teb. 
liide bulundu: 

- Gemi, sizi ancak Malta adasına 
kadar götüreblllr. Oradan tedarik ede
ceğiniz post vapurlarile memleketi • 
nlze dönersiniz! 

Bu hııber yeni bir meyusiyete mey. 
dan verdi.. İngilizlere alt bulunan 
Malta adasında muhaceret sefaleU 
ic:inde yeni naktı vasıtaları, posta va
purları beklemek sefaletin uz.ama -
sına sebep olacakb. Fakat çare yok. 
tu .. Egari vapuru bu kafileyi 20 ter 
rinlevvelde Maltaya ıetlrdi, 

Tefrika No : 90 

Maltadakl İngiliz makamları; genıi 
limana &irer girmez etrafına motör 
devrlyeleri çıkararak yolcuların çık. 
masına mani oldular. Bu yolcuların 
transit şeklinde de olsa adaya kabul 
edilemiyeceklerini ıöyledller .. Bu ye .. 

ni zorluklar 254 kitllik muhacir küt... 

lesinde büyük bir meyusiyele sebep 
oldu. 

Maltadaki bekleylı bir hatta sür • 
dil. Hafta sonunda limana uğnyan 

J.Iedoza Alman vapuru bu Osmanlı 
muhacirlerini nüfus başına yedi altın 
lira üereUe kabul etti. İstanbula ge_ 
Urdi. 

BU TOPRAK HAİNLERİ 
AFFETMEZ! 

Osmanlı İmparatorluğunun İtalyan
larla mütareke yapışı, arkasından da 
sulh şartlarının acele konuşulması 

Trblusta, Bingazide. Demede ve tek
mU Osmanlı Alrikasmda bir bomba 
ılbi heyecan uyandırarak patlaıruotı. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebinin 
talebe kayıt ve kabul şartları 

l - i\Iek o.n tdhsıl nıuddeti: Lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı ,se
nedir. Yatılı ve parasudır, Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve makin.ise ye
Uştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin &:iyimi, ylylml vesair hususatı mek
tep taralıııdan temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız Jise blrincl aını.tına orta okul mezunu talebe alınır. 
cOrta okul muadili diğer okullar mezunu alınmaz.> 

A - A1ınacak talebe1erin yaşlarının 15 den küçük ve 19 dan bUyük olma
ması şarttır. 

B - Orta okulu geçen sene biUrmiş olanlar arada geçen bir senelik zamanı 
oe ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - iısteklilerin htektep Müdürlüiüae karşı yazacakları istidal.ara aşağı
daltl vesikaları raptederek ı Ağustos 941 tarihinden 26 Ağustos 941 tarihine 
kadar Pazartesi, Çarşamba ve CUma günleri saat 9 dan 12 ye ve ölleden sonra 
saat 14 den 17 kadar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı Kağıdı. 

C - Mektep ıehadetnarnesi ''eya tasdikname \'e yahut bunların tasW..ll 
örnekleri. 

D - Polisçe tasdikli iyi hal klığıdL 
E - Velilerinin izahlı adresleriyle tatbik imzaları. 
F - 4 X 6 eb'admda 6 adet kartonsuz fotoğraf. 
4 - Talipler sıhhi muayenelerini, bulundukları mmtakaya göre: Ankaraı 

Sıva~. Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nilmune hastaneleriyle, İstanbul Ço
cuk hastanesinde ve İzmir, Bursa, Konya, Adana, samsun, Balıkesir, Aydın 
Memleket hasta.nelerinde yaptıracakları raparu yukarda yazılı ~aikle beraber 
göndermelidirler. 

Raporun yazılacağı muayene k5ğıdı evvledcn mektepten istenmelidir. Ra
porun tamamen bu şeklide olması lftı.ım dır. 

5 - Fazla tafsll~t için, Orlaköyde Mektep Müdürlüğüne müracaat edil· 
melidir. 

İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaaUere matbu <duhul bil· 
glsi> gönderlllr. 

Muhaberat için posta pulu gönderilmelidir. e5563> 

Memur Aranıyor 
Sümer Bank Yerli Mallar 

Pazarları Müessesesinden : 
~ ~ 

~~ Müeaaeıemiz Pamuklu Şubeıi için Ticarethanelerde i~ 
~ çalı§ml§ ve Aıgari Orta tahsili görmÜ§ tecrübeli Üç me- ~ 
~ mur alınacakbr. Taliplerin veaikalariyle birlikte en geç~ 

~ 10/8/941 tarihine kadar her gün ıaat 10 - 11 arasında~~ 
ı~ Birinci Vakıf Hanında ikinci katta Pamuklu Şubemize.~ 

müracaatleri. 

• 
inşaat 

Sümer Bank Umumi 
ilanı • 
Müdürlüğünden: 

ı - Kayseride inşa ettirilecek işçi pavyonları , .. e evleri ile bunlara ait 
yol, kanaUzasyon, harici su teslsaU &i bi inşaat kapalı zarf usullle eksiltme-
ye konulmuştur. . 

İşbu inşaatın muh•nunen keşif be deli 481892,06 lıradır. 

2 - Eksiltme ~vrakı 24 lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank Mua
meHlt Şubesinden almııcaktır. 

3 _ Eksiltme 14.8.941 tarih.ine mü sadi! Perıembe gUnü saat 16 da An.. 
karada Sümer Bank Umum ~tüdürlüğ ünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 23100 lira dır. 
5 _ İ,tckliler tekli! evrakı meya nmda şimdiye kadar yapmış olduldarı 

bu gibi işlere ve bunların bedellerine, firmanın telanik te~kildtının kimle~ ... 
den terekkup ettiğıne ve hangi bank.al rla muamelede bulunduklarına daır 
vesikalar koyace.klaı:dlr. 

e _ Tekli! mektuplarını havi zar:! lar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umum! Katipliğine tes
lim olunacaktır. 

7 - Posta ne gönderilecek teklifler nihayet ihale !ôaatinden bir saat ev. 
veline kadar celmiş ve zarfın kanun! şekilde kapaWmış olması lAzımdır. 
Postada vAki olablJectk gecikmeler na zan itibara alınmıyacaktır · 

8 - Banka ihaleyi icrada ııerbesttir. (4821) (6336) 

Mobilya Merakhlarına • 
'5andalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

nevi şık mobilya lar fabrika fiatına 

vesair her 
satılıyor. 

ASRİ MOBİLYA MAGAZASI: Ahmet Fevzi 

İstanbul Rızapaşa yok~ No. ~6, Telefon: 23407 

Yüksek Mühendis Mektebi Alım ve 
Satım Komisyonundan: 

cSoba, Boru, Kağıt, Saç1 Bakır ve~a ire gibi> 1 J O kalem ve 2809 lira 5 ku
ruş muhamrrıen bedelli köhne eşyalar 11.8.941 tarihine rastııyan Pazartesi 

günü saat 10 da açık arttırma usuliyle satılacakbr. 

Teminat mlktan 210 lira 5 kuruştur. Taliplerin mezkür eşyayı görmek 
üzere Pazartesi ve Per embe günleri sa at 10 dan 16 ya kadar mektep ayniya' 
muhasipliğine müracaaUeri. .-6249> 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
90 No. lu lliın; 89 No. lu ilana elti ir. 
89 No. lu ilinının son fıkrasındaki tenzilfı.ttan mak at şudur: 
Toptan .satışlarda toptancı ayakkabıcılar perakendeciye t.esbit edlıen 

kdr yüzdesinin % 15 ni terkedecektir. •6575> 

Haber eV\·ela Tmblus kumandan _ 
lığına Harbiye Nezaretinin bir telgra
fıte bildirildi.. İtalyan umumt valisi 
Refael Borya. Albay Kanodanın ri
yru:.et etlijti bir subay heyetini kol • 
larına beyaz isarel bezleri bağlana
rak Osmanlı ordug!ıhına Az.izlyeye 
gönderdi. 

Bu heyet, İtalyan mild::ı!aa hatla ... 
nndan itibaren Türk muhafızların hi
mayesinde Neşet Bl'Vle erk!Lnıharbiye 
reıscı:n huıunuıa tık:ı. ~tağrur K11_ 
no,·:-ı. kı ..... •l,.l-ıntı::•n ı- ,,,. 1=cvinç ihsas 

eden hareketlerle Türk a1bayını sf 
la.miadı, beral>cr getirdikleri bir ter. 
cUman vasıtasile meramını anlattJ: 

- Haşmetlu İtalya Kralı ile şev
ketlü Osmanlı PadJşahı arasında bu 
sabahtan Jtibaren her türlil ihtilat hal. 
ledi1mJş, iki taraf kuvvetleri arasında 
hemen mütareke yapılması jki de\'let
ce de kabul edi1miştir .. Size, Harbiye 
Nezaretinden çekilen bir telgrafı tak
dim ediyorum. l\llütareke şartlarını 

konuşmağa ve kararlaştınnağa memur 
komisyonun reisiyim! 

Neş'et Bey kısaca teşekkürden son
ra uzatılan telgra!l aldı. Bu, Harbiye 
NaZeretin!n derhal mütareke yapıl • 
ması hakkında apaçık bir emriydi.. 
Trablus kumandanı ne~'esiz bir eda 
ile mukabele etti: 

- Mademki hükümetımız öyle mü· 

nasip görmüş, tabll emrlni yerine ge
tlrecegiz. Buyurun, oturun da mtita. 
rekc şartlarını konuşalım 

İtalyan heyeti otururken Neşet Bey 
de verdiği emirlerle hemen bir müta. 
reke komisyonu kurdurdu. İki taraf 
üc:- saat müzakerede bulıınarak müta
reke ıartlarını kararlaştırdılar. 

Bu ~artlar ara!-tnda şunlar vardı: 
1 - Muh<:ı~amat derhal terkoluna. 

cak .. 
2 ik~ t•ı ar da mUsalehaya kadar 

buhındukları hat ve mevkiltrinl mu
hafaza edeceklerdir. 

3 - Osmanh kıt'aları mtisalehaya 
kadar kendi mıntakalarında istedik • 
leri gibi hareket edebilecekler .. 

Osmanlılar arzu ettikleri takdirde 
hemen esirlerin mübadele!'ine başla • 
nacak! 

Kanova ve maiyeti o~manlı karar
gahını terk ettikten sonra Osmanlı 

zabitleri kendilerini bunaltan ağır bir 
hüzün hava~ına gömüldüler. Trablus 
kumandanı, kendls-ine milislerin ne 
olacağlnı soran süvari albayına şöyle 
cevap verdi: 

- Biz emir kuluyuz .• Bir devletin 
ordu cüzü1erlne kumanda eden emir 
kulları.. Hükümetimlzden telgrafla 
bir emirde muhasamatın hemen tatili 
ve müteakip emirlerin beklenmesi 
bildiriliyor. Bwıa; kendimizden hiç 

(Devamı var) 

Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇUNKÜ 

KulJanıyor ! 

Çocuklar1D1Z1 küçükten SA
NİN di§ macununu kullan
mıya, S A N i N diş macunu 
ile günde üç defa dişlerini 

fırçalamaya alıştırınız. Gür
büz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

Eczanelerle büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Dikkat! 
ANTINIKOTIN 

DiFi 
lftlıotıııı - .......... 

baJ1'fC Mr bulufl.ur, BUUlıD det· 
Wlaf taratmd&n \a\'.4b' edlltn il· 
1ıu ADDft mamol&tant btr dt!a 

-- ..... ldlnlli " 9hhaUDlll -Kutuou 12 Yz kunıtm· 
BD\Ga eaantkrde Tt \QUblcQ .. 

Jude •&ılır. Toptan •C&t J'Wl: 
oaı.ıa. aııtııtuııı boN •o. sn Toldon: _, 

AnkandM BD&na BettrUI Oene-
ata aputımaN No. 1 

OTOCO ARANIYOR 

Sun'! di& talamları Rlda diş suyu 
mahhllilnde bırak:ılmak1a mlk.ropları
m öldürür ve hem de bwılara güzel 
bir koku verir. 

RALCO 

lşvlcrenln PRESiZYON saatı 
Oaklk Zarif 

ıt-IER YERDE ARAYINIZ• 

Fatih Reşadiye otelinde seneler
den beri müşterilere ait terkeclil

miş eşyanın sahipleri tarafından 
bir aya kadar alınmadığı takdirde 
sahipsiz telakki edilerek z:yaın

dan hiç bir mes'uliyet kabul cdil
miyeceği uaıı olunur. 

Fatma Erkaya 

Fatih Reşadiye oteli 
sabık müsteciri 

3 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Cazband 

19.00 Şarkılar 

19.30 Haberler 
19.45 Milz'k (Pi.) 
20.00 Yurd Saati 

20.15 Şarkılar 

21.00 Ziraat Tak, 
21.40 Spor 
21.50 Mandolin 
22.15 Dans Mü. 

(Pl.) 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 
23.00 Kapanış. 

SİZİN DE TAKDİR . " . . .. 
ETTIGINIZ UZERE 

Asrunı"& modasının zuafet ve tnceıttine lnUnam eden usta.d 
terzilerin mahareti, kadında ıe~llte ma.luf pyanı hayttl bir 
bıeden tenasübü arı:eder. 

Fakat yüz ve onun hututu cevezedlrler. Eter bu nokta.J• 
Jizmt. ıelen ihtimam l'öster!tmezse, sııeneler bu ha.tlan b~JL.a· 
larma ~ çabuk fark ettirirler. Bu. shin bir sırrınızdır ki, •· 
fal< bir dlkkaislzlllt veya ihmal neticesi ra.Jdbelerlnizln clikk•I 
nazarmdan 117.alı: kalamaz. İıpte oentlei'ln (bllJıassa nuik v• 
hMSas cUdleu m-1Jat olan o tahripkir svıtl•rln) cildin~ 
fb:n"'1ıle olclutu on blnl..-ce (bidayette pyrl mahsiis) b)ee 

~il ere ihmaJUr kaJmay ı ıın. ,.r 
Zaman.la ciildlnizl solduncait olan ve sizi pek ı:ok defa vakif6b JıJ r.> 
..ı.n bu iruaJarı alt .. m ve sabaJı KREM PERTEV'le ya.pacaiuıtS ~rô 
bir masajla reledlnb. KREM PERTEV'ln bu mucizesine yüz biO ot 
hemcinstnh cJbJ stz de hayret ve memnuniyetle phit ola.ca.kSID~ 

1
;1t· 

receksinlz ltt ılmann, ebedi cençllğ1nhl herkese matrurane .01 · 
celrUr. . ııı1' 

KREM l'ERTEV'in terkibindeki faal ıuıabır •n derin çiz~IJcr~ıı· 
ıuı..ı., ~edkmiyecdt!lr. ~den ;libaren sh de bir tüp KB.Elif .,,;r 
TEVi tuvalet masanızda bulundurunuz. o. 3,,J'nl umanda seri ru 

l:wın ft !kuvvetli ıünqJn en iyi muhafızıdır. 

Silivri P. T. T. Şefliğinden: 
Silivri - B. Cekmecc - İstanbul ara . .ı.nda ijiartnamesi mucib~ce 

gün gidip gelmek ve gidiş, geliş 300 kiloyu geçmemek şartJyle c300J ur• 
Jeti ve c300> lira aylık muhammen bedelli oto sürücillüğü 25/7/941 
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. J1 

8/8/941 günil saat 10 da yapılacak eksiltmeye iştirak edecek ~;;.ı' 
vesikalariyle, 270 lira muvakkat temin aUa Sihvri Pastahanesinde ınil 
komisyona mtiracaatleri Ufuı olunur. c6451> 

• 
Bahkesir memleket hastahanesi 

baş tababetinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Balıkesir Memleket Ha•tanesinln 3~ 

muhammen bedelli ve 143 kalem tıbbi ecza, alA~ ve pansuman malzerl1 et 
2 - Eksiltme 12.8.941 tarihine rast Jıyan Salı günü saat 15 de VilM 

kamında müteşeltkil Dalml Encilmen huzurunda yaptlaoaktir. 
3 - Eksiltemeye girmek istiyenler % 7.5 nisbetinde muvakkat .' <' 

rını yatırdıklarına dair banka mektuplariyle Vi15:yet Daimi Encümenille 
raiti an1amak listesini görmek istiyenlc rin de Balıkesirde ?ı.1em1ckct fi 
ile İzmir ve İstanbul Sıhhat Müdürlüklerine müracaatları nan olun\lT· 

İstanbul Levazım Am:rliği Satınalma Komisyonu ilanl~rı 
Un fabrikası için aşağıda yaztlı mal

zemeler alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 5/8/9U Salı günü saat 14 te Top. 
hanede Lv. Amirllğl satın alına ko- 1 
m.Jsyonunda yapı1acaktır. Katı temina
tı 485 lira 78 kuruıtur. İsteklilerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Metre 

50 6 Numara elekler için ipek. 
50 7 Numara e1ekler 1çfn ipek. 
50 8 Numara elekler için ipek. 
50 9 numara elekler için ipek. 
20 10 Numara elekler için ipek. 
30 5 Numara elekler için ipek. 
50 12 Santim genişliğinde kayış. 
30 18 santim genişliğinde kayış. 
30 U Santim genişliğinde kayış. 
30 10 Santim genişliğinde kayııı. 

30 7 Santim genişliğinde kayış. 
30 8 Santim genişliğinde kayıı. 
20 6 Santim genişliğinde kayış. 
30 5 Santim genişliğinde kayış. 

2 Paket çivi ipek elekler için. 
(120-6220) 

Beherine 80 kuruş tahmin 
10.000 adet bakır yemek tab• İ 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltrnesı ~ 
Çarşamba günü saat 14,30 d<lk 
nede Lv. Amirliği. satın aırna. ,t 

• 1111 nunda yapılacaktır. Ilk ten d 
liradır. Nümunes\ komh;yon ~ 
lür, Taliplerin belli vakitte k 0 

gelmeleri. e 142 - 6540> 

* jj; 
Beherine 2 kuruş 75 s8deı 

at tahmin edilen 184,900 8 ı 
murta alınacaktır. Kapalı ııt 
eksiltmesi 14/8/941 Perşerııl/ 
nü saat 15 de Tophanede ~ 
mirliği satınalma JoomiSY~ı 
yapılacaktır. İlk teminatı ~,ı 
36 kuruştur. Taliplerin ıı 
vesikalarile teklif meJttU~el 
ihale saatinden bir saat e<''," 

f ~" misyona vermeleri. Evs,a .. JUf· 
namesi komisyonda gorıw;ııı 

(13&"°'. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınsl 
Komisyonundan 

Mektebım.ize kapalı zarf usuliyle 48000 kilo ekmek alınacaJ<!tf· 
kilosunun muhammen bedell 12,25 kuruştur. 
11.8.941 saat 11,30 Mektepte yaptlacal<tır. 

İlk teminat 441 Uradıf· 

•6107> 

Hediye Kazananla' 
Çocuk Sahi!emizdeki mükMatlı 

Blılmacaınlz.ı doğrU hallederek kur'a 
neticesinde hediye kazanan okuyucu
larıınızın t:on Ustesinl bugün yazıya. 
ruz. Kendtlerine bir şev isabet etmi
yenlere talihlerinin müteakip kur'a. 
ıarda yhr olma~ını samimiyetle te
menni ederiz. 

Hediyelerinin po~ta 11e gönderil. 
mesıni arzu edenler Bilmece Memur
luğu adresine kitap ve kart için 1 ku .. 
ruşluk diğerleri için 6 şar kuruşluk 
pul göndermelidirler. Hediyelerin 
tevzhne Sah günü ~aat 10 dan itiba
ren başlanılacaktır. 

NOT: FotoğTal göndermiş olan oku_ 
yuculanmızm resimleri Cuma günü 
ncşrolunacak.tır. 

Bırer Şık Yazı Kalemi Kazanan1ar: 
Feriköyünde Lalaşabin sokak 91 nu. 
ma.rada Kürt Hü~eyin apartımanı 1 
inri katta Bayan Samime Turan, Ka ... 
dıköyi.ınd-:o Bahariye caddesi 12 numa
rada Günuy. 

Birer Kurşun Kalemi Kazananlar: 
Çcngelköyilnde 28 inci İlkokul 5 inci 
sınıfında 269 Ayşe Yelkin, Karagilm .. 
rük 27 inci Hkokul 3 üncll sınıfında 31 
Gülten Başarır, Cihangir Oba sokağı 
Yıldız apartunanı 6 numarada Bayan 
Sim Baykal, Aksarayda Taşkasap Ca
mi sokak 18 numarada Nebiye Süna, 
Kızıltoprak Reşit Paşa ı;okağı 28 nu .. 
marada M. Aykut, Beykoz Fevzipaşa 
caddesi 9 numarada bakkal Hikmet 
Ari yanında LiitfuHah Ergün, Kadı

köy HünkAr İmamı sokağı Fıstık sa .. 
kak 33 n'Jmarada Fethiye Aysen, Ka
dıköyünde Tuğlacı Emin Bey sokağı 
9 numarada Kaya Okay. 

Birer Hatıra Kartı Kazananlar: Be
şiktaş Akaretler 9 numarada Zirni, 
Kadıköy Yeldeğlnneninde Nemlizade 
sokak 49 numarada Bayan MuallA 
Sıdar, Besiktaşt<t Muradiye Derg:ih 
sokak 32 numarada Lütfi Efsun, Ka _ 
dıköyünde İkbaliye Hamiyet 'okak 46 
numarada Ali Elgün, Fındıklı Dereiçi 
Bardak wkak 13 numarada B. SJit 

d••Jl' ... 

1 
Kuzgun, Kasımpaşad~ ÇaY !"'"' 
kağı 14 numarada Irf:ın •"'' . c 
Kuzguncukta Beylerbeyı . c•"' 
27 numarada Mediha sevifl tlıı • 
mez Su1tansuyu sokak 16 ~ 
Kemal Özdemir, Paşabahçe~. /! 
önü caddesi 18 numarada J' 1 

Modada Gürbüz Türk soka~sıı 
marada B. Bürhan Günan, P 
da Yekta Efendi sokağı tl ıs! 
K:izım Kaya, Sarıgüı.el rrfoll 

1
ei 

41/2 numarada Şükran T•• 31ı' 
koz Kundura Fabrikasında ( 
Ersoy, İzmltte Çarııbaşınd• 
Osman eliyle Orhan özk•Y:~~ 
Telgraf ve Telefon şefi~ I 
Şuhut, Afyon Karo:ıhf!'ar 'f 
Macit, Bilyükadada çın•.ıl'), 
~inde Pen·ane ~n_kağı~da ~~;.; 
B'1y9.n Nebahet Ibrahırn, # ~-· 
ye caddesi 51 numarada 1'tl ;.· · 
Hüsnü DJnç e1iyle Erdoğ31' 11 ıı 
giip Postnhane caddesi 8 11 ıı: · 

•·J11fV l 
Erdinç Aydemir, Karngu pJCI d 
tesip Iskender malıaJle~i '(11 • 

~nddesi 70 numarada sev~ 11ı; 
Izmitte Demiryolunda 12 ...ıet:ı/ı 

rl'' Terzi Ahmet Eliyle B. 
5 0 

İslanbul Askeri Posta ı.os .. ,ao~ 
Salfthattin Yazgan, Yeşill<~dl J 
kalı caddesinde 28 nufl1 9 ~I 
Çekerer, Kanlıcada ."Y:;bLJ ~ 
~2 numarada Solmaz,. Js -;os'L 
icra ~Iuavinj B. Bedrı /tıs 

yerde bakkal İlyas ellYle evııı"" 
min Erşoy, Üsküdar ceı~t~ 
meci B. Zeki Çehrell, aı·3d' 
Umran sokaiında 42 nıtJl"l 1 1 

tb . 
hat, Edirnekapı Ortomek şi~· 
nıf talebelerinden Halis, •• oD' 

tıı'·P'" 
kuşu 41 r.umaralı apar · 
Alkan. 

-soN- ,, .. · 
"' ' ·ri: r .. ·.' 

Sahip ve Başmuharrı il'"· 
Benice· Neşriyat ~ılf~) 

Cevdet :Kara ıP' 

SON TELGRAF 1\1' 


