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Uzak Şarkta 
hQzırlanan. 
HAİLE .. 
Devrin en korkunç ve 
ihtilat doğuran silahı 
Propaganda olmuttur. 
U zak,ark hailesini de 
iki tarafın biribirine kar
tı kullandığı propaganda 
tarzı davet etmektedir. 

~ -- -=---=~--..__ ....... ~ 
~ETEM i ZZET BENiCE 

1 llu harbin tecnüzleri hazırlı-
1:ıı. davet eden \e mes'uli3 etleri 
~ l<>pu gibi •iden ele dola~tıran 
~Pak ve fakat o nisbette kor. 

Ç silahı p.-opaganda olmuştur. 
lıı .\lllıan~anın harbe atılmasından 
1 t•; Propagandanın Südetler d~· ! 
~lödan başlıyarak hazırladığı 
~ 1n gözönilne getirilirs~, Lil. 
lı 'a ınes'uliyet bakımından pro
~•ndanın ılehşeti ve rolü hii· 
~I llliiteakip safhalarda ve mü. 

'•l hadiselerde tebarüz eder. 
, .. itııdi, propagandanın karşılıklı 
\'! dan harbine tutuştuğu bir cep. 
ıı.tı: l'zfk Şark '"' Pasifik cep· 

ı r. 

liı,\;tak Şarkta kanlı \e nihai har. 
~hazırlandığı muhakkakhr. Ja. 
t· ~·a: fırsatların se,·inri i~iude
IJ~ '• lakat asla bir ihtilat·n m""· 
j ~,'tinden uzak kalmak ni\·etin.. 

1'ıltt. Amerika n İngiltere diin
ı: harbinden galip çıktıkları tak
~de; Pasifik rn Uzak Şarktaki 
1t· hfaat , e rnıni~·etlerin endi~r-si 
~\~dedirl.r \'e bu. bahiı. üzerindeki 

1. ~at \e titizliklerini setretme. 
'~.tedbirleri pesindedirler. 
~· 1Yaın, Uzak Ş:ırk haile ini bir 
"ive Vern bir rerde daha ileriye 
"'!" • 
~ Ure,,ek hamle olacaktır. Pro-
4, h11<1a, bu memkkttin mnkad· 
"'atı Üzerinde imdi en çetin mü. 
ı,d•le ·i ·apmaktadır. Japonlar, 

I.' taraftan Hiııdiçinhi isgal eder, 
I} ' • 
•nı, Birmanya, Singapunı dahi 
~ı, kifayet ni•betinde bu böl
~·~. asker yığarlarken; Si~·amın 
l\tılııter tarafından işgal olııııa· 
ı ı:ı haberini yayıyorlar. lngiliz 
\t .\1tıerikan kavnakları c'la Siya. 
ı; 11 Japon bedefıerinden en )·eni 
~ ~ıı tazesini teşkil edeceğini ile-

ALMANLAR 
Odesa ile Ki
ye f arasını 
zorluyorlar 
1Jkrayaada lladıa
ıar, çocaklar mall
ıalö kaldırıyor 
Londra, 6 (.o;.A.) - Alınan tazyiki, 

Smole:nsk bölgesinde dcvan1 etmekle 
berab<'r, Byala - Çerko[ ve Koros
ten n. ıntakalarınd~ da So\yet tebliğ
lerinin Uç gündenberi kaydettikleri 

g:bi, ~:ddetll bir Alman hareketi te-
ressüm etmektedir. 

Aln~anların Odesa ile Kiye! araaın
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

F//lllANDiYA 

'"' llRESTLiTOtlJflt 

o \ 
ZlUIJ( O 

• 

ı 

Amerika Vişi 1 
Hükumetin-
den tam temi· 
nal bekliyor 

1 

Mihverin teleplerine 1 

boyun eğilmemelidir 
Va:,::.ıngtoıı, 6 ( A .A.) - Harici-

ye N[>zlrı Kord.('l H<:ıl dün Mat-

ı buat Konferansında, Amerika 
hükümetinin, Fransız Afrika:;ı 
hakkındaki Mih\:er devletlerinin 

! bütün taleplerinin Fransa tara-
fından reddedileceğine dair, Vişi 
hükfımetinden teminat beklediii
ni söylemiştir. 

~öıil 

Volgo -

Şark cephesinde Almanların taarruz istikametlerini gösterir harita 

Sovyet Tebliği Almcnı Tebliğ i 
ı )~ Sİirüyor ve Uzak Şark, Orta 

~ ,cenup Asyası İngiliz İmpara- B ı· r A 1 m a n 
ıı,' llğunun Japon tehdidine ma. 

lı:.~:~unduğunu bütün dünya3·a alayı dar m a 
20.000 tonluk 
Rus gemileri 

ha tırıldı 
ı ..... ,.. ik . 

~ b• ız ve Amer an aıan~ ve 

l;~ t•lerinde Uzak Şark ve Pasifik dagv ınık edildi 
~•rleri birinci plana ge.;tiği ka· 
,, ltıütaJea ve izahlar da giiniin 
~'iııde en ziyade dunııan m•v- Almanlar cep beye Alman Tay ya re le-
~ ~:~~:,;~m;!~~~~;ı1~aZi17i:'di 16-17 ya,ıada genç- rlnln Battı denlzln
\1dllr•c• ehemnıiyet '. istigal 1er1 gönderiyorlar de ki laallye t 1 e r 1 
l ~:uu olmamaktadır. d Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet As. Berlin 6 (A.A.) - Alman baş. 
'lıt.ll gi tarafın bu propagan 8 kerl tebliği: 5 Ağustosta Sovyet kıt'. k d J • li · 
,,•1ııd e daha ziyade hakikate uıman an ıgı !tb ·ğı: 
·ı.,~ aları Smolensk - Koro,ten - Byala- Dün Baltık denizinde Alman 
t.." oldugun"' u b izden önce- hi- Cerkov istikametlerinde ve Estonya 
."ti harp tayyareleri 20,000 ton m~-
lıı.ı 'r tayin edee~tir. Anuk. Ja· '::i~~:::;:: muharebelere de\'am eı.. muunda Sovyet gemileri batı;'• 
'ılıt•tın planlı ~e sistemli bir su. (Devamı 3 üno Sahifede) mışlardır. 

lı,d iterek Sovyel Rusya arazi· ı·-~~~~;;~~~;~;~~~~~~;~;~;~ı ~ t, gerek Hindistana kadar bü. 
~1 .\syada harekete hazırlandık· 
~d':"uhakkaktır. Hareketin mu· 
~ 1lllesini Hindİ('İniyi ~ga] teş .. 
~ ~tııi tir. İkinci safhayı Siya
~,~~Ş~ali takip ederrğe benziyor, 
'ı~i' Sovyet Rusyaya taarruz da 
~ ~llıanda ba lıyacaktır. An· 'd h ır nokta var: Siyamın işga. 
'ı ~ bir İngiliz. .ve Amerika?. 
\ ttek bareketının teknddumu 
~"'-....._ (Devamı 3 uncü Sohıfede) 

'1akineye 
Verirken 
~ldığımız 
!elgraflar 
Uçüncü 
Sahifede 

Almanlar Leningrad, Mosko
va ve Kiye/' e varıncıya kadar 
düşmanı imha edebilirler mi ? 
(Yazan: EME KLi KURMAY SUBAY) 
Bugünkıi tebliğlerden çıkanla- ı 

cak neticeler şunlardır: Bu sa hah bir 
Fin kıt'aları Ladoga • Onega 

gölleri arasındaki geniş geçitten 
ilerlemişlerdir. Murmansk demir. 
yolunu kesmek üzeredirler; bun
dan daha mühim olarak Stalin 
kanalına yakla~ıyorlarm~. Eğer 
buna muvaffak olurlarsa artık 

Sovyetler Baltıktaki donanmanın 
küçük gemilerini de kanallar va
sıtasile Buz denizine geçiremiye. 
ceklerdir ve hareket cenuba doğ
ru inkişaf ettikçe Leningraddaki 
Sovyet ordusu şarktan ihata edil· 
miş olacaktır. 

Estonya cephesinde Almanlar 
(Devamı üçüncü salıüede) 

Polis vapurdan 
denize düştü! 
Bemea k urtarıla• 

r ak baıta
baneye kaldırıldı 

Bu sabah saat 8,05 te Beşlktaştan 
tl'l)küdara hareket eden vapurda bir 
ka23 olmuştur: 

,,.apurun on tarafında bulunan yol
culardan ~34/34 numaralı polis me
muru denize bakarken ansızın üzeri

(De\·amı 3 üncü Sahifede) 

MÜCADELE 
bundan son .. 
ra daha çe
tin olacaktır 
Kızdordaaaa g a. 
zeteılode ne' re. 
dilen bir mtltaıea 
Moskova 6 (A.A)- Kızılordu

ııun organı olan Krasnaya Svesda 
gazetesi Şark cephesindeki hare 
kiı.t hakkında yazdığı bır ;nakale. 
de diyor ki: ·Altı hafta ge~ti v~ 
Almanlar henüz pl{ınlarını tabak· 
kuk ettirıneğe muvaffak olamadt· 
lar. Almanlar, Kızılordudan böy. 

(Devamı üçüncO sah.i!ede) 

Ml.Budiyeni 
orduları tehli
keli vaziyette! 

Çenberde:n kurtu· 
lup kurtula

mıyacağı rneşkuk 
Stokholm 6 (A.A.) - Finlandiya 

kıt'a.arı Ladoga gölünün garbin .. 
d'eki hareketlerini inkişaf ettir -
mektedir. Politovio ve Sortavala 
şehrinin muhasarası bu iki şehrin 
yakında Sovyet kıt'aları tarafın,. 

dan terk Ye tahliye edileceğini Ü

ıın>t ettirmek~cdir. Sovyet kuvvet. 
!eri halen Liıdoga gölünün garp 
sahilleri imtidadınca Kareli ber-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Almaa - Sov7et 
BABBINE 

818 BAKIŞ 

Şimdi asıl 

muharebeler 
Kiyef'in ce
nubuna in-
tikal etti 
~ Smolensk ~ 
muharebesine 1 

artık bitirilmiş 
nazarilc ba-

L kılıyor ~ 

Ber gtln cepbeden 
20 tren yarab Al
man askeri gerı-' 
ye gönderll lyo" 
ALMANLARA 
GÖRE 

Alman tebHği, Ukrnnyada m\.;,
has.ara edilen So\·yet kU\"\·rtleri
nin ('fj.n1beri yarmak için yaptık
larJ teşebbüs akim kaldığını ve 

(Deı·amı üçüncü. sahifede) 

L. 

- -

Karaköydeki inhidam Faciası 

Enkaz altında kalmış hiç 
kimse olmadığı anlaşıl d ı 

Çöken iki evin enkazı arasında dün gece bir 

keşif yapıldı. Yandaki bina da maili inhidam 

görüldü. Bir müddet tramvay işlemiyecek 
Belediye Bey'etl Fenulye llllllrl Ye alftadarlar ae diyor 'I 

Caddeye 

Fi orya Plajları- 1 

nın gece de açık 
kalması istendi! 
Yata ki ı lıa'blneıer 

otel halinde 
kullanılacak iDi 7 

Halkın Floryaya rağbetini gören 
p18j ı;ahipleri Beledıyeye müracaat e.. 
derek kapalı ve yataklı plilj kablnele
ı·ini geceleri kiraya vermek müsaade
sini ı&-:.emişlerdir. Floryada otel olmadı 
ğından bu suretle Fluryada bir kaç 
gün iı;;tir.:ılJ.öt etmek lsıiyenlt;r kabi
nelerde .)--atıp kalkacaklardır. Beledi
ye mUrac-<::ati tetkik etmektedir. 

lng ilterenin yiye· 
cek ihtiyaçlaaı 
V~ngton 6 (A.A.) - Ziraat 

dairesinin iki yüksek memuru, 
İngil:-erenin yiyecek ihtiyaçlarını 

ögrenmek üzere. tayyare ile İn • 

yıkılan binaların enka.::ı ve temizi eme ameliyesi 

Diın saat H,30 da Karaköyde Ne
catibey caddesinin Kapıiçi me\ kün
de iki binanın birdenbire çökmesi hA
disesi tahkıkatına bu sabah ta de\.-am 
olunmuştur. Bu feci hAdi~eye ait 
tahkikatınıızı sırasiyle yaz.ıyoruz: 

Kapı içinde avukat Halit \'e Cam
lıcalı Musta!aya ait 209 nuınaraıı, 4 
katlı evin tranıvay caddesi üstündeki. 
cephesi saat 14.30 da çatrdamıya baş. 
lamıştır. Çatırdıyı duyanlar pencere
den bakan iki kadına '° alttaki dük. 
kAnlarda bulurınlara hykırmış.lr, bun
lar kaçışırlıken müthiş bir gürültü He 
bina yıkılmıştır. Bu fJrada yoldan bir 
Beşiktaş tramvayı geçiyor ve cadde
de pek az kimse bulunuyordu!.. 

Tramvay hızlanarak kurtulmuş, 

yoldakiler de kaçışmıı;lardır. Biraz 
sonra da yeni bir çatıı·dı daha olmuı 

bitişikteki 207 numaralı ev de bu in
hidam te~iriyle çökmü-;tür 

Ortalığı kaplıyan toz, dwnan çe
kilince kö;;edeki bir ('Ikıntı üzerinde 
gen çbir kad1nla kundaklı bir çocuğun 

(Devan .• 3 üncü Sahifede) 

İstanbul· Ankara 
tayyare postası 
bugün yapılmadı 
DID ak,am da AD· 
karadan ,ebrlml· 
ze tayyara gelm'ldl 

Dün akşam Anka. adan • olcu 
tayyaresi hareket etmemı~tı. 

Dün sabah Yeşilköyden hareket 
eden tayyare ;se n""ıuavven sn ın

de An karaya \'arnıı, tır 
Dun ak~am tayyare ı;d. emiş 

oldug1;ndan Y !köy . Ankara 
yolcu, posla , .• bagaj la.) ar •<
feri bu s.:ıbah vapıla .... n..,. t 

H A L K FiLOZOFU 

KISKANÇ L K 
REŞAT FCYZf 

H agdarpaşada geçit 
gerinde feci bir kaza 

H em sevini)- orum, h em kıs. 
kamyoruın. Scviniyonım, ora. 
sı da bir yurt köşesidir. Kıska
nıyorum, orası, her ~ini bizden 
daha güzel, daha sağlam, daha 
modern ve daha sür'atle başa· 
n yor, 
Orası dediğim İ:ımirdir. 
Dünyanın iki eli kandadır. 

izmir, o muhteşem fuannı yine 
açıyor. Heıı:ı de, daha taze, da. 
ha zinde bir enerji ile, bir çok 
yeni sürprizlerle. 

Eğlence, zevk, ) azlık sa) fiye 
yeri mi, diyeceksiniz?. Yan·lı· 
yorsunuz. Kulağınızı diğer 

yurt şehirlerinde oturan \'atan
daşlarn verin de dinleyin. is
tanbulda bayatın ateş pahasına 
olması, onlara yaka silktiriyor. 
İstanbuldaıı hayretle '" deh
şetle bahsedi\orlar. 

Vagonlar bir arabaya çarptı, biri ağır 
olmak üzere üç ki ş i yaralandı 

Dün akşam saat 16 da Haydar. ı 
paşada bir araba, içindeki yolcu
larla beraber marşandiz vagonları 
tarafından parçalanmış ve biri çok 
ağır olmak üzere üç kişi yarala
narak hastaneye kaldırılmışlardır. 

Kaza şöyle olmuştur: 

43 ya~larında Sara isminde bir 
kadın ile oğlu 10 yaşında Avram 

ve kızı 24 yaşlarında Margarit 
Kad.köyüne gitmek üzere Haytlar
paşadan Nivazinin idaresindeki tek 
atlı binek arabasına binmişlerdir. 
Araba, Haydarpaşadak.i geçitten 
geçerken manevra yapmakta olan 
manşandizin vagonları çarpmış 
ve araba parçalanmıştır. 

(De,·aın ı 3 üncü Sahifede) 

Turizm, iç gezintilere mün
hasır kaldı. Partiyi, yine İzmir 
kazanauk. Yarın, on binlerce, 
yüz binlerce vatandaş İ:ımire 
akacak .. 

Fuar, İ:ımlıin blı etiketi. blı 
süsü, bir hususiyeti oldu. 

İstanbul un hiçbir fey ciği yok. 

Bir zamanlar, fe.sti,·aJ tuttur .. 

muşluk. Elimize Jiiziin1iize 
bulastırdık. O sahife\ i de <İ\·le
ce biiıiinle kapattık. 

Şimdi, İstanbula, en ., iz. 
mirin fuarı kadar kunetli bir 
etiket, bir süs. bir husu~ıyet, 

bir şahsi3 et n bir hareket 
ka~·oağı liizıtn. 

Bunu Liıt{i Kırdar yapabilir; 
Lulfi Kırdar, bizi, İzmiri kıs. 
it.anmaktan kurtaracaktır. 
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NAUNCI 

L~KILABI 

Bir arkadaşın yazısından öğre
niyoruz ki, nalınc:ılıkta büyiik bir 
inkılap olmuş.. Evvelce takunya 
yapan ustalar, \;imdi, plajlarda gi
yilmeie mahsus, kadınlar için tah
ta papaç yapıyorlarmış .• 

Nalıncı keseri tabirini biliniaiz. 
İki tanlb keser. Nahaetla.r ifle
rinde de IMil le iki taraflı çalışına
um bildiklerini ,&'iistUDtİI oiQ'_.. 
lar. Bir :mü4Wet soma:, .bir 4le a· 
kacaksınız ki, kırk yıllık takun
yacılar, lük mağazalar me~ anma 
gire<ek, Beyoilu cadffsin4e vlt• 
rinler siisliyecekler. 

PAPUÇ 

SATIŞI 

Bir büyük ve lüks mağaza, pa
puç satıflannda tamam yüzde lZI 
kar temin cdiy-0rmu~! Halbuki, ha.. 
tırlarsınız, lüks mağazalar, sade.. 
ce > üUle yüz kirla iktifa etlUite
ceklerini iddia etmi,)erdi. 

Yüzde 128 karla papuç sallJlnı 
du~unca düıundüm: Acaba, bu 
mağazaya ne isim -.·enne)İ, hangi 
sınıfa ithal etmeli?. 

ihtikar desem. bu, ihtikara dJt 
benzemiyor-

A CI 

BADEM 

Dostumm Selami İzzet Sedes, 
gesenlenle yazdığı bi.r fıkraya p 
erlevhal ı koymuştu: •Ba4lem ıöz.. 

lü kör .tanlar .. • 
Bizim Osmaa Cemalden bir 

mektup ahhm. Şöyle diyor: 
._ Belki, bu söx1erin manuuu 

anlıyamamışsmdll'. Selimi, acı 
badem, demek i ti yor_ Bilirsin 'ki. 
bademin eklindcn acı nu, tath mı 
olduğu heJU 4>1.maz.. Göz ile övl-. 
dir •• 

BİR YOL 

DAHA YAPSAK 

Son zamanlarcla İstanbulcla ya
p ı lan yeni yollara dair gazetelerde 
rakamlar, izahlar intişar ettt Çok 
üldir, yolla.rımm yavaı yavq di. 

zeliyor, yapılıyor. 
Fakat. birşeyia yolaau yapama.. 

dık: Yudan gaziaotann ::rüksek 
fiatları!. Bunlan da bir hale koy
manm yolunu yapsak, daha rahat 
l'Üat yürüyüp gideceğiz.. 

AHMET RAUF 

iL ! H!i. il 
Ayar ıaau 

Biri Üsküdar meyd:uıına, biri de 
yeni Unkap:ını köpriısü başıruı olmak 
üzere, Bcledıye iki ayar saati koy&
cakmlf,. Gelen geten. doğru saati an
lıyacak. Ayar snatl tarifini ve tabi -
rint garip bulanlardanız. Sanki, şehir 
diğer meyd:ınlanndakt bütün saatler, 
doğruyu l!ade için konınnmıştır. Uif 
o sun, diye, süs o un. cLye konmuş
t ı r. Binaenaleyh o saaUere bakıp 
itimat ebneyfnlz. 

Biz, b6J'le bir mana cıka.rvoruz. 
Halbuki, şehrin her tarııfındnkl umu
m! saatler birer ayar saaU olmak JA
zım değil midir?. Ve biz, bunlara ba
karak saatin kaç olduğunu doğru o _ 
l"rak: bilmemeli miyiz? Fakat, ne ya
ı•k kf, koca istanbulcb, birbirine u
yın saat pek az bulabılirsinfz. Ara _ 
l nnda b·rçok farklar \-&rdır. Bir klS
mı da vakit. vakit bozluur ve durur. 
Tamir görür. Sonnı yine bozulur. 

Her halde, yer.l konacak saatler bu 
anlattıtım1% neviden olmıyacak, .,-an 
tamam ve l1k:ı saat olacak. İsmine ba-
ktluza... • 

BVRHAN CEVAT 

SEBZE 
bahçeleri 
Şehir içindeki tekmil 

b o s tan 1 a r Be
lediyece kaldırılacak 

Belediye, şehir içinde ve bil
hassa mahalleler arasında sebze 
bahçeleri ve bastan olmamasını 
kararlaştırmıştır. Bu hususta tet. 
kilder yapılmaktadır. Şehir için
deki mahzurlu görülen tekmil 
sebze bahçeleri kapatılacaktır. 
Bostan 'Ve bahçeler için her semt
te mıntakalar tesbit edilecektir. 

---~----

Yüzme kampı 
Kız ve erkek muallim
ler için kamp açılıyor 

Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü, kız ve erkek mükelleflere 
yüzme öğretmek ve diğer sporları 
yaptırmak üzere büyük bir kamp 
kuracaktır. Dainü olacak bu kampa 
her mınınka rnükellclleri muay
yen müddetlerde iştirak edecekler
dir .Bu hususta tetkı1der yapılmak.. 
tadır. 

afrÇ'OB BABEllLEJI 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Mahmutpapdaki tarihi hamam 

Belediyece tamir olunarak Halk Ha· 
rnamı haline konulacaktır. 

+ Belediyedeki Otobüs Komisyo
nunda otobüsçüleri tem.sllen bir lıza 
bulunması istenmiştir. 

+ Bazı semUerde uyuz \'llk~n
nm çoğaldıll söylenmişse de Belediye 
ve Vil4yet Slhhat Mildarluklerince 
yaplbı kontrollerde yalnız on uyuzlu 
bulunmuştur. 

+ Alemdar Nahiye Müdürü B. 
Fahri Yenlköye tayin oulnmuştur. Nil
fus İşleri Umum Müdürluğü memur
lanndan B. Tevfik Kurma da Alem
dar Nahiye Müdürlütrüne tayin olun
muştur. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Bulgaristanla aramızdaki tica

ri münascbeUerin inkişafı lçin Bul
garlstandan memleketimize ,.enı bir 
tic:ırct hey'eti gelecektir. 

+ Ecnebi Petrol şirketlerinin de
potannda bulunan ikl bin yeni tene
ke, §irketler tarafından Mmtaka Ti
caret Mudilrlilğunc devredilecek ve 
zeytinyağı mıntakalarına gönderile
cektir. * Altın dOn 25 lıra 70 kuruş ü
zerinden muamele görmüştür. 

+ Ticaret Ofisi tarnfından evvelce 
satın alınan 10 ton na!1alin deri fab
rikalarına ve ecza depolanna veril-
miştir. Ofis Bulgrlstandan 50 ton da
ha nartaıln sipariş etmiştir. 

MÜTEFERRiK.: 
* iktısat Vekaleti Sanayi Tetkfk 

Hey'cti lrıbrlkalara gönderd ıği bir 
mektupla yedek malzeme ve ham macL 
de mcse!elerlnde dQçar oldukları 
mQşkül:it hakkında izahat istemiştir. * İnhts.ırlar İdaresi tutün depola
nnd:ıki işçilerine sıcak yemek tevzii-
ne ~laınıştır. Dün Üskfübrdaki işçi
ler idarenin yemeğini yemişlerdir. 

Bugün ve yarın da diğer depolarda 
sıcak yemeğe ~!anacaktır. 

(HALK SÜTUNU ~) 
ŞahaJelnameli bir daktilo . 

1f anyor 
Ortamektep 7 inci sınıfına kadar 

okumuş eski ve yeni yazıyı mükem
melen bllir ve elinde daktilo diplo
ması bulunan bir bayan il aramakta
dır. İstlyenlerin Son Telgraf Halk 
sütunund.ı Daktilo rumuzuna müra
caaUeri. 

Tefrika No : 17 

Sürü Çıngırakları 
l~azan: CAHİT UÇUK 

boynum sarıldı. Heyecan içinde: 
- Ah nbacım, dıyordu. Ab:ıcım ha

la gBzlerlmden gıtmiyorsun ... Seni çe
kecek kuvvetim yoktu. Koş um Recebe 
seslendım Allahtan o, C'W lnde imiş. 
Siğ rtti geldı de, nı ölümden kur -
tardı. Tanrım korudu"" Ah abacım yol~ 
sa gf tmf tin .. 

Rengt tembeyaz olmuş yan::ıklann
dan yaşlar yuvarlanıy r~ sessiz sessiz 
ağlıyordu. 

- Anam evde yoktu. "1cak basın -
d:ıkl takada duran şo şişeyi kaptım 
geldim. Ni.lSıl gidip gcldı{:iml bilmi -
yorum ... A lıyordun, ben o ağlamaların 
tadını tattım. Anam hastal•uı.mı~ı. İı;te 
o zaman . .. 

Ontm solgun yanaklarından öptum: 
- Üzülme Nezkcl •ım... Geçli. Hiç 

bir 6eylm kalmadı •• Artık gidebl-
llrlz. •• 

B r takır ı oldu. G rü t ye basımw 
çevirince R ebin elind k çifte dilş -
milş onun z m bovi1e eşikte do'1ı1J,.. 
mUI oldulunu &ör Wt. 

Ağır ağır 7atağa yaklaşU. Yavaş bir 
R.Sle: 

- Olmaz, dedi. Bugiln misafirim -
sin.iz.. S1b:ıb, hırsızlama bir iki av 
::yapmıştım. Şimdı onlan size p~lririm .. 

Nezik:, .-01 elinin şehadet P.3l'Dlağını 
131rarnk mütereddit duruyordu. 

- Ne vnr? dedım. 
- Öyleyse gld p anama haber ve-

reyim. M~nktan çıldınr. Tarladan gel
mlşlerdır her halde .. 

Recep, cna döndu: 
- Sizden de bıraz yiyecek getir_. 

Belki doyuramam sizi. .. Misafır um
duğunu değil bulduğunu yer amma .•• 

Nezik k.uş gibi cıktı gitti. Recep, ora
da nuhlanmış kalnuştı. Birşcy aranır 
gibi dört yanına bakındı. Sonra ace -
leyle: 

- Yıldızın gelme vakU yakfaşıyor, 
dedi. Onunla bir olunca güzel av ya. 
parız. Zaten şimdi av da yasak ya. 

- Niçin? 
- Kuşlar yuva kuruyorlar. Yavru ÇL 

karacaklar ... Yavrular kanatlanıp yu. 
vadaıl uçunca av mcvs iml b~lar •• 

Geçenlerde, blr muharrir arkadaş, 
intihar haberlerinin gazetelerde neş
rinin ikanunen memnu olduğu bahsi 
üzerinde tazı fikirler söylüyordu. O 
arkadaş, !ntıhar haberini değil, in -
tihar haberler! edebiyatını menet -
mell, haberin dahi nesri memnu o
lunca bazı intihar bAdiseleri, carlp ve 
yalan şekiller altmda gazete sütun
larına geçiyor, diyordu. 

BilirsinU, intihar haberi yazmak 
yasaktır. Çünkü, bu hidiselerl taf -
silrttne n romantik te:ferrüaUle 1ıız

mıık1 bir takım hasta, dejenere tlP-1 

lerl teşvik \•e tahrik ediyor. Böyle b~ 
adam, beni ae gazeteler ayni şekilde 
bir roman hnlınde yazsıhlar, diye, aY,
ni delıce hareketi tekrar etmeği dü
şünüyor veya teşebbüs ediyor. 

Bu yüzden gazeteler, bazan, inti
har haberlerini tahrir ederek garip , 
şekillere sokuyorlar. Mesela, tabanca 
kazaen patlıyor, merdivenden yuvar
lanıyor, karşısındakini yaralndıktan 
sonra, namludaki diller bir kurşun da 
kendi kalbine nasılsa isabet ediyor 
naıı_ 

Benim fikrimce de intihar haberleri 
yazılmalıdır. Çünkü, bilirsiniz, her 
memnu &e::r. her açık ve aşikar ~Y
den daha fazla muharriktir. Ancak. bu 
haberler, zabıta raporlarının verdiği 
hudut ve çerçeve içinde olmalı, sade
ce, h&ilse tesbit edilmelidir. Bunda 
herhangi bir mahzur düştinOlebilec~ 
ğinl zannetmiyorum. Esasen, vazıı ka
nunun gaye ve maksadı da bu olsa 
gerektir. 

En hoş tahrif edilmiş blr ıntilı.nr M· 
dlsesi vardır ki, Mll babrımdadır. 
Ylllar oluyor. Gazetelerde, oldukça da 
tafs115tlı, şöyle bir haber çıkmıştı: 
Bir genç kız, pencereden eğilmiş ke
lebek tutarken, kazaen düşüp ölmüş. 

Bu satırlardan sonra, genç kum qk 
ve al!kasından, husus! hııyatından 
bahsediliyordu. 

Fakat. kurnazlığa luzum kalmad!lll 
anlaşılıyordu ki. blldise bir intihar _ 
dır. 

İste, buna benzer, gazetelerde blr 
çok garlp haberler intişar etmişUr. 
Kanunu, dediğimiz tanda tadı! et -
mek, gazeteciyi de bu tahrif kaba -
halinden kurtarmış olur. 

Bilmiyoruz, ruhlyatcılar, lçtımniyat
cılar, hukukçular, bu mevzu etrafın
da ne dilsfinürler, ne derler? .. 

R. SABiT 

Şark memleketle
rine bir ticaret he
yeti gönderilecek 

Basra ve Suriye yolunun açıl
masile şark mernleketlerile tica
retimizde bir inkişaf başlamıştır. 
Bu memleketler de uzak yerlerle 
temas edemediğindn ticaretlerini 
daha ziyad bizimle yapmak iste

mektedirler. Ticaret Vekaletinin 
şark memleketlerine bir heyet 
göndererek bu mün1\5ebctleri da. 
ha çok genişletmek im.kanlarını 
arıyacağı haber verilmektedir. 

Y Julacalı meıcit ve feımeler 
Evkaf İdaresi, tarihi kıymeti ol

mıyan köhne çeşme, mescit ve 

binaları tcsbit ederek yıktırmağa 
karar vermiştir. Bunların tamiri 
ve muhafazası için lüzumsuz pa
ra sarf edilmesinin bu suretle önü. 
ne geçilecektir. 

Fener, F atilı merkez, Ômerli 
Nahiye müdürleri Jeiiıti 
Şilenin Alacalı nahiye müdürü 

Halit Sezer Fatih nahiye müdür. 
lüğüne, Fatih merkez nahiye mü
dürü Şeref Fener nahiyesi mü
dürlüğüne, Ağva nahiyesi müdü. 
rü Arif ömerli nahiyesi müdürlü
ğüne nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Gözlerinde ycpl vahşi pırıltılarla an
latıyordu. Birden geri döndu... Dı.şan 
çıkarken : 

- Şu kusldarı yolayım .. 
Diye mınldandı. Kapıdan hafifçe 

başını eğerek geçti. 
O zaman dirseklerimin çok yorul -

muş oldu~unun farkına \'raarak, ya. 
tağa uzandım. Çğlıyarun uğultularını 
duyuyorum. Bir korkulu rüya gorüp 
uyanmış gibi, yaşama hakkını duyu
yor, ara sıra vücudumü okşıyan bir 
ilrpcrti il :ı kıpırdanıyonım. 
Snrı tahta p:ınnaklıklı pencerenin 

açıldığı koyu, yeşil gfilleliklerdcn sü
rülüp gelen ince rüzglır, serln tcams
ıarla yiızume dokununp geçiyor. 
Dışarıda keskin bir ıslık, ı:ığaçlık

lann içini çınlattı. Biraz sonra pen. 
cerenin önundcn şeklini seçemedi -
iim bir cisim geçti. Ve kapı eşiğinde 
cKurb gorilndü. Kocaman ba~ını içe
ri uuıtnrak, havayı kokladı. 

- Gel kurt ıcl! .. 
Dedim. Recep, aceleyle içeri mi 

girdi: 
- Kurt o benim arkadaşımdır . .. 
Yanıma gelerek, yatağın kenarına 

oturdu. Elimi avucuna aldı. Bu serin 
avuç içime bir ürperti verdi. 

O, kurtla meşguldü. Dostu olduğu. 
ğu köpeğine anlatmak istiyordu. Eli
mi ya~ça çekerek, kurda uzattun: 

MAHKEMELERDE Yazan: 
llÖSEYIN BEHCET 

'Yeni Tuz 
stokları 

Bizim aile, aile değil, adeta 
meşhur yedi deliler 

- Dellliğin en nşağı yetmiş ti.ır -
lüsü varmış. 'l'ürlil türlil deli gördüm 
amma, bliylesfne ilk defa rastııyo -
rum. Bunlar sülülece deli be birader. 
Hani, yedi deliler der er. i:ıte tıpkı 
öyle ... 

il!ç çıkacak .. O ilacı alıp, hastalığın 
'l;e ilAcın hükmiine g5re, on iki saat, 
yinnl dört saat istirahat edecek. •• Ev 
adeta hastı.ne .. Hastane değil, tımar
hane ... 

-· Vah zavallı lr.ardeşclğln1 vah! 
Vallahi seni böyle muazzep gördilkçe 
öyle dertleniyorum ki, inanmazsın! .. 
Evlendiğini duydum, sevindlmdi. Şim
di başına gelenlere bakıyorum da ... 
Nedir derdin kuzum.. :'1eye böyle 
muazzep oluyorsun? 

- İı;te onu anlatacagım ya, Rnşlt
ciğiın_ Evlendiğimin ertesi gilnü, nasıl 
50ysop zirzop bir aileye çatbğımı an
ladım amma, iş işten gcçıni:ıti... Di
şimi sıktım, sıktım, sıktım.. Nihayet 
tahammül edemez hale geldim. İIJUlnh 
artık! Boğazıma geldi ... 

- Peki.. Dertleri, dellllklerl nedir? 
- Efendim .. Bir kere, bizim evde 

bir ilaç dolabı var .. Hani hemt'n he
men, küçük çapta bir eczane ... İçinde 
hemen bütün müstahzarlar -."ar. Bütiln 
ev halkı, sıhhat meraklısı... Haftada 
bir doktor gelir_ Herkes muayene e
dillr. Tabii iç güveysi olarak eve gir
diğımden itibaren, ben de bı: usule 
tabi tutuldum. 

- Bu feruı bir usul değil.. Hatta, 
sıhhat noktasından llizım da . .. Maale-
sef biz ynpamıyoruz, yoksa .. . 

-;- Dlnle efendini.. Bundan başka, 
7edısinden yetmişine kadar, evde her
kesin elinde bir derece.. Sabah ak -
şam, herkes derecesini alıp yatağının 
başı ucundaki kartona, hastıınelerde 
olduğu gibi, işaret edecek. Herkes 
birlbirinln nabzını yokhyacak .. Nabız 
da husust hanesine işaret olunacak., 
Defi ta bil, keza .. . Kimin başı ağrısa, 
midesi bozulsa, bilall veya kabzı ol
sa, hastalığı.na göre, büyük hanım
dan ilaç lsliyecek.. İl!ç dolabından 

- Vallahi çok iyi idetler.. Darısı 
başımıza.. Hepimiz yapabilsek!, .., 

- Danlma amma Raşltcltim. sana 
da pek tam akıllı diyemlyeceğim. za_ 
ten bir iki tahta, sen<ie öe ötedenberi 
eksile ti .. 

- Vallahi ciddl s0ylüyonım! 
- Ben de ciddi söylüyorum! Neyse , 

dinle~. Haydi kendlleri bu zır deli -
likle kalsalar da, o kadar gam de -
ğit ..• Bana da musallat oluyorlr. S..
bah akşam koltuğumWl altında derece .. 
Ya hanım, ya kaim·ıılde hanım, 7a 
kainpeder bey, ya baldız h:ıntm, ya 
kninhirııder ney, hatta, yahut da kah-
7a kadın veya hizmetçi, 

- Küçük Ley_ Bugün dereceniz 
normaldan iki diziem fazla.. İstirahat 
etseniz. .. Nabzınız normaldan fazla 
atıyor.. . İstirahat etseniz!.. Bugiln bir 
müleyyin alsanız da, sokağa çıkma
sanız. . . Biraz öksürüyorsunuz_ Sır -
tınıza \'nntuz çekip tentürdiyot sür
sek de, yirmi dört saat istirahat et
seniz ... 

Köpoğlular, hepsi doktor sanki ... 
Saatle istirahat takdir ediyorlar. Ya 
o kAhya kadının cbugün tievriniz 
normalden üç dizlcm fazla> demesi 
yok mu? Bütün cinlerimi tc~e bin
diriyor. Baban da mı böyle konu • 
§Urdu? Nereden (iğrendin böyle ko
nuşmasını? ... 

Nlhaye.t azizim, senin anhyacağın, 
isyan cttım artık .. Bu derece, llliç ve 
doktor manyaklarının evinden ken • 
~imi dar atUm. Doğru mahkeme')'e .•. 
4te şimdi, şu istidayı mahkemeye ve
ı-eceğim. 

Nişanlısını ve komşu kızını 
tabanca ile öldüren aşık! 
rattllte ı,ıeaen lecı cıaayetıa ıauı bl· 
dlıe,ı mabkemede naıd aaıattı 'l 
Fatihte Hacıüveys mahallesin

de oturan, çılgınca sevdiği 16 ya
şında Hayrüruıisa ismindeki ni. 
şanlısını kendisinden yüz çevirdi
ği bahanesile öldüren ve bir ser
seri kurşunla Şükran adındaki 
kızın da ölümüne sebep olan polis 
Ali Rizanın muhakemesine dün 
2 inci Ağırcezada başlanılmıştır. 

Cinayetin ağır yükü altında pe. 
rişan bir halde bulunan Ali Riza 
dün muhakemede şunlan söyle
miştir: 

<- Hayrünnisayı çok seviyor-
dum. Beni başından atma:;ı ~k 
sarstı. Karımdan ayrılacağıma ve 

Yeni bağcılar 
kooperatif 1 eri 

ku r ulacak 
Ticaret Vekaleti, Trakya üzüm

cülüğünun gittikçe inkişaf ettiğini 
görerek İzmirde olduğu gibi bu 
mıntakada da koperatif kurulması-

nihayet kendisile evleneceğime 
~air teminatlarıma aldırmıyordu. 
Üstelik vak'a günü bana hakaret 
etmesi de yarama 1uz biber ek.. 
mişti. 

Hiç adetim olmadığı halde git
tim, bir 49 luk yani 60 lık rakı a
larak Hayrünnisanın evi civarın. 
daki arsada içtim. 

Vakit gecıkmjşti. Tekrar gidip 
barışmak ve yalvarmak istedim. 
Hayrünnisa beni karşısında gö
riince en ağır laflar sarfederek 
hakarete başladı. 

O anda kendimi kaybettim. Son
rasını hatırlıyamıyorum. FakM 
kazaen öldürdüğüm Şükrana çok 
acıy-0rum .• 

Bilahare dava şahit celbine bı
rakılmıştır. 

AVRUPA HARBiNİN 
YENİ MESELELERİ 

nı kararlaştırmıştır. Mürefte ve ci-IA d 
varında bağcılıı.rla temas edilmek- sya a on sene .• 
tedir. Ereğli, Tavşancıl ve ~aban- yazan: Ali Kemal SUNMAN j 
ca bağcıları da bu kcoperatüe da-
hil edileceklerdir. 91.8 den 1930 senesine kadar A· 

Yeni modern bir cem evi 
Ağrı vilayet merkezinde modem 

bir cezaevi inşası kararlaştırılmış
tır. Bu işe 15 bin lira sarfoluna
caktır. İnşaata 15 ağustosta baıla. 
nılacaktır. 

- Gel, kurt ... Gel çocuğum! .. 
Daha, yatnğın kenarından kalka -

rak, ilerideki kapaksız dolaptan bil. 
yük bir parça ekmekle döndü. Bana 
uzatarak: 

- Ona yedir, dedi. Alışır belki. .. 
Ekmeği aldım. Kurt tatlı bakışlı 

gözlerile b:ına bakıyor, bumu seri ha
reketlerle oynay:ırak, havayı belki de 
beni kokluyordu. 
Ekmeği uzattım: 

- Al kurt, ali .. 
Tereddütle, bumu koklayıcı hare

ketlerle oynayarak yaklaştı. Ağzı siv
ri dişleri g5rünerek açıktı. 

Ekmek parçasını, büyük bir dikkat. 
le dı.Şlcıi ~rasına alarak birkaç adım ı 
gerllcdi. Ikl pençesini önUne doğru 
uzatarak yere yatb. Gözlerini bana, 
Recebe çeviriyor, yavaş yavaş yl -
yordu. 

Ekmek bitince sıçrayıp kalktı. MCl
tercddit adıml:ırla yatağa doğru gel. 
dl Kocamıın, tDylil kuyrut'Wlu sollı· 
yordu. Köpeğinin en ufak hareket -
lerlni kontrol eden Recep: 

- Bak, dedi. Sana ısınıyor! .. 
Yeni b ir ekmek arçast vermedi • 

ğiml görünce pençelerinin ilstilne· ba
~ını yaslıyarak yatağın dibine uzandı. 
İri tatlı gözleri bcP üsti.lmc çevrili idi. 

(Devamı var) 

merıka pek parlak bir refah ve 
servet devri geçirm.İJ oldu. 

Fakat Amerikanın kuvveti, İn. 
giltere ile Amerikanın arasındaki 
derin dostluk her suretle japonla
rın Asyada ilerlemesine birer en. 
ıel teşkil etti. Bununla beraber 

japonların ümitlerini kestiklerini 
zannetmemeli. Çünkü bir gün ıeL 
miş, Amerikanın hacpten sonraki 
o parlak refah ve servet seneleri 

de geçmiştir. Bunu anlıyan japon
lar 931 senesi sonbaharında Man
çuriye asker yollamışlar, oraya el 
atmışlardır. Amerikanın şikayet

leri, itirazları o zaman yalmz söz
de kalmağa mah!-Cımdu. Çünkü A.. 
m"rika Birleşik devletleri filiyat 
sahasında müeessir bir rol oyna.. 

mağa kendi kuvvetini kafi gör
mü~ or. şiddelle başgösteren iktı.. 

sadi buhranı Amerikanın bütüıı 

faaliyetlerine hakim oluyordu. ja.. 
ponların l\lançuriyi ele ~çirmı-
sine Amerikalılar hiç razı olac:ağa 

benzemiyorlardı:' Lakin ne çare ki 
japonlar girdikleri yerlerden çık
madıkları gihi l\fançuride de iste. 
dikleri şekilde bir hükümct kur
muş oldular. 

Bu scft'rki Avrupa harbinde de 
AwupaJılar arasındaki ihtilaflar. 
dan Amerikalıların kaç senedir 
müessir bir harekete geçmeyi İn
den istifade etme ·i bilen japon ta
rafı için hu;!iin de Hindiçinide is
tediklerini Vişi Fransasıııdan aL 

f n h i sar 1 ar idaresi 
yeni büyük 

depolar hazırlıyor 
İnhisarlar İdaresi tuz :ihracatı 

azaldığ•ndan yeni büyük depolar 
hazırlıyarak büyük tuz stoklan 
yapmaktadır. rnğer taraftan mem. 
leketimizde tuz sarfiyatı her yıl 
artmaktadır. Bilhassa sofra tUü-
1.arına rağbet çok artmıştır. 

Limon ithalab 
Yalnız Meyve Birliği 
tarafından yapılacak 

Bir müddet evvel faaliyetini 
durdurmuş olan İstanbul Yaş Mey
va ve Sebze Tarım Salış Koopera. 
tifleri Birliğinin Ticaret Vekale
tince ihyası kararlaşmıştır. Lisan

sa tabi olan limc-n ithalatını bun
dan sonra yalnız bu Birlik yapa
caktır. 

Bina bulamıyan mektep 
idareleTİI 

Bazı ekalliyet mektepleri. ala
kadarlara müracaat ederek mü
nasip bina bulamadıklarını (!) ve 
yeni sene yaklaştığı için kendi.. 
!erine bina temin edilmesini iste-
m~lerdir. Bu hususta tetkikler 
yapılmaktadır. 

Kayseri ilkmektepleri 
Kayseri 5 (Hususi)- Vil.8.yeti

miz tedrisatı iptidaiye meclisi ilk 
okulların 1 ıbirinciteşrinde açı~

masuu kararlaştırmıştır. Öğret.. 
menler bir hafta evvel, vaz.if el eri 
başına döneceklerdir. 

Tarihi tedkikat heyeti 
Kayseri 5 (Hususi)- Etnoğraf.. 

ya Müzesi Müdürü Osman Ferit ve 
Do~nt Ekrcmdcn mükşckkil ta
rihi eserleri tetkik heyeti Kayseri-
ye gelerek eski Selçuki eserlerini 
tetkik etmiştir. Heyet Bünyandan 
Samsuna hareket etmiştir. 

--o---

K.arata her aileye ymun kilo 
kahve verildi 

Kars {Hususi)- Belediyeden 
fiş almak surctile her aileye ki
losu 234 kuruştan yarım kilo 
çiy kahve tevziine başlanılmıştır. 

SON TELGRAF- Şehrimizde 
kahve satışları Ticaret Vekaletin-
ce serbest bırakıldığından Kars ve 
diğer yerlerde olduğu gibi satış. 
larm çiy çekirdek olarak yapılma
sını ehemmiyetle Vekaletten te. 
menni ederiz. 

Amerika zenginleri Çin
de çok para sarfederek 
o diyarın bütün iktiaa
diyahna hakim olmaiı 
iıtedilene de •• 

masında bir fevkaladelik olmasa 
gerek. 

Şimdi İngiltere kendi İmpara
torluğunu teşkil eden memleketler 

arasındaki rabıtaları daha kuvvet. 
lendirmek, bir d.e Hindistanı mu. 
ha.faza etmek azmindedir. Yine bu 
siyasetin icabı olarak Amerika ile 
dostluğu bugünkü cibi pek tleria 
bir samimiyetle devam ettirmek 
Anglo .. Saksonların müşterek 
menfaatleri iktızasıdır. Uzak şark 

işleri İngilizleri bu cihetlerden 
düşündürüyor, fakat bir zamanlar 

pek çok alışveriş ettikleri Çinde 
İngiliz ticaretini yine eski haline 
getirmek çn büyük hamlelere IU. 
zum var. 

Amerikalılar için ise Asya işle.. 
ri ihmal edilecek gibi değldir. O. 
nun için Asyanın istikbal~ mu. 
kaddcratı filen de mevzuu bahso.. 
lacnk bir safhada yeni yeni vekayi 
zulmr edec:ek. Bunu söylemek i
çin kahin olmağa lüzum yok. 919 
ile 929 arasındaki -0n sc~ zarfın. 
da Amerikanın zenginleri Çinde 
çok parn sarfederek pek çok işlere 
büyiik büyük sermayeler yatır-
nuşlardır. Fakat bu on senelik 

tecrübe bütün umdukları gibi ne. 
tice vermemiştir. Daha çalışmak, 
sermaye koymak lnzını geliyor. 
Halbuki Amerikalının bilgisi ile, 
parası ile, çalışması ile ergcç bil. 
tün Çinin iktısadiyntına hiikim 
olmak için uğraşması japon tara
fından bü:rük bir sekte •e r.ığratıL 
dı. lUücadelc böylece uzıyacak. 

Yazan: Ahmet Şükrü 
Sonbahar gelince; Şimali ~ 

kanın tekrar faaliyet saıınesa 
cağı yakın bir ihtimal olaralt 
len~ilir. 

Bu takdirde Mwr hükUdl -pi 
vaziyeti büyük ehemıniyet 
betmektedir. , 

Mısırdaki hükümet yarıın 
ne kadar siyasi partinin bir 
lisyonundan ibarettir. Geçeıı f, 
ye kadar hükUmetin dışında 
nız mecliste küçük bir ek• 
olmakla beraber, memlekette~ 
yük nüfuz sahibi olan Vef~ 1/ 
tisi kalmıştı. Malllmdur k.i 
Sait Zağlul zamanlarında ?Jısl 
en kuvvetli siyasi partisi idi 
bu parti, bütün Mısır ınilliyft 
verlerini kadrosu içine Sİ 
muvaffak olmu~tu. Fakat 
ZağlUldan sonra partinin Ii~er 
arasında ihtilaf çıktı. Partirı111 

sırdaki büyük nüfuzunu kırtıı• 
menfaati olan makamların dB 
rikile bu ihtilaf büyüdü. Ve!! 
yet parti son seçimde ikiYe 
rıldı: Biri Vefd namı altınd'ı 
ğeri d,e Snit ZağlUlün ismine 
feten Sadi Parlisi adı altınd• 
tihabata iştirak ettiler. HükU 
birlikte hareket eden Sndi 1' 
yetmiş beş kadar meb'us .. seÇ• 
bilmiş iken, Vefd partisi bufil 
zimete uğrıyarak meclisteki 
vetini kaybetmiştir. it 
Diğer taraftan Ah:rnet t.ta1' 

şanın liderliği altındaki . 
partisi hükumete iştirak ctııı{ 
kat bir müddet sonra bunlar• 
bineye dahil diğer zümreler~ 
sında ihtilaf çıkmıştır. aere ıt 
hili ve gerek harici mesele!!& 
alluk eden bu ihtilaf niha;r~ 
distlerin kabineden çeki1~1 

sebep teşkil etmiştir. c;erçı~i 
rağmen, hükumet mec~te it 
seriyetini muhafaza ctınışt. ~ 
var ki, ilk günden.beri esk1 

distlerin muhalefeti ile karŞ1

1 
hükumet için -~dist.. naırt 
tındaki Vefdistlcrin yardı~~ 
da mahrum kalmak b{iyil ~ 
darbe teşkil etti. Binaenale~,,t 
gündcnberl Af met Mahir ~ ı 
Sadistlerini tekrar hükiıt1' 
ne almak ehemmiyetli bir ırı 
halini aldı. ıt1' 
Başta Başvekil Hüsey~ S rt 

şa olmak üzere, diğer zuJl'l W 
harp dışında kalmıya taraf 
duklarına şüphe yoktur ,,e 
görünüyor ki bu siyaset~ 
kının da tasvibine mazhar ~ 
tur. Buna rağmen, Sadistler;: 
hal Mısın harbe sürükleıtl~ 
yebileceklerine ihtimal 
kıolay değildir. Herhalde 
den çekilmelerinin yegan.e 
bu harbe ~ştirak meseıesı di 
gerektir. Öyle olsaydı, şiJ1'l 
rar kabineye girmeğe raı;.,, 
ları, Mısırın fili olarak h~ 
raki manasına 8el.8.let ~ 
Halbuki S rrı paşa kabin ,,ı'I. 
niden teşkilden sonra ds 
harp dışında kalma politi~ 
ayrılması bahis mevzuu 
görülmektedir. Bu şartl~ 
da Sadistlerin kabineden ~1·, · itle !erini de ve tekrar knb 
melerini de icap ettire~ 
sebebi, harbe karşı alına~ 
yet i~ alilkalı görmek ~ 
masa gerektir. Herhald~ 

(Devamı 4 üne~ 

Biri!"i.2i."D~ 
punezan~, 

Bir Maarif sicil fi 
murunun lika)' .,,,ı1 

_ M:.ari.f Vekllinin nazarı :ıııı 1 
Eyüp kazasına bnğlı Jflıı'1 

hiyesinin İmrahor köYU • 
\·ekili B. Kamil anlatıY~ 

cSanyerln Ağaçlı, . ıerl 
Şilenin Yazımannyır t<l>Y 111ıı' 
allimliklerinde beş yıl~_,,ıı 
vekilliği yaptım. Bu ııı .,r .. 
muallimin hakkı oldU rııvıı: 
gördüğüm tcştişlere nil JJ~ 
nn bir surelml l\taıırif ~ 
lüğündcn istedim. ı3 tı r 
1941 5156/130~1 numara~ 
kere ile craporlannl~ ce"'p 
mamı:ıtın şeklinde bir ·r f(I 

rlldi. Halbuki beş yıl. bl e~ 
limin hiç teftiş ıör~ ~ 
mekteplere beş yılda b 1 •-" 
sun müfettiş geımcrnes~ 
bile mümkün olanı~ ~ 
raporlarımın :ırnnınndıP ~,ı., 
hl arandığı bedihidir· ~• ' 

ftllr>' 
miifettiş B. Sırrı, B. r tı'~ 
Bedri müteaddit defa!~ ~ 
teplere gelip dl'rsle~ 
te!Uş etmlşlerdır. N 
celbctmenizl d ilerin1.' 

dır. 
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HADİSELER 

(Bu yozının meUnleri Anadolu 
l 1 lb . .\Jansı bullenlerinden alınmıştır) 

11 eden: Muammer Alatur 

japonlar Hindiçiniye mü
temadiyen yeni asker 
getiriyorlar - Bir İngiliz 
filosu Siam sularında -
Karadağda ihtilal çıkbğı 
bildiriliyor - Bulgaria • 
tanda sabotajcıların ida
mı isteniyor 

\; 
ıa~ lııkşarlman gelen haberler, ====='= 
'lııd 0Yanın Tayland (Sıaxn) ü~ 
lili~lü lıazyikler1nc mukabil, İn. 
~ rın Singapura takviye Jrnv
'ıaı eri gönderdiği merkeziOOedir. 
\~1 aya garnizonuna birçok Hindli 
s"etı.,r iltihak etııniştir. . 
~ 'itıı körfe:oinde bir İngiliz ti.. 
~un göriirısiüğü ve bunların i. 
ı.... ~ Varspit zırhlısının da b u
~~gu bildirilıınelatıedir. 
~/U.tralya Bahriye Nazırının 
0ı; 411'renin icabederse Pasifik 
~~nusuna bir dona~a gönde. 
hp ltı hıU<kı.nc:iaki beyanatı, S in. ' 
4ıeiıı'da Ingil.erenin aııtık hare • 1 
dı..._ geçmekte oldğu hissini uyan.. 
j~"llştır, 
A,PQ~YAYA KARŞI BİRLİK 

~y 'llw!rj,ka gazeteleri, japonyaya 
~~la~n eğdumek için petrole ko • 
1;ıq; n ambargonun ve diğer iktı. 
)~ tedbirlerin artık kiıfi gelcmi. 
~İı:ı tğıni, ~rıka, İngil\ere ve 
ı,p arasıı-.ıa taıın bir ittifak 
lı.k ılrnasını tav:;iye et.ınektechrler. 
~11Yaııın Vaşingtondaki fevka. 
l·.ı. ll'ıUrıahhas Kanane Neagasugi 
~Ya dönmek fuoere Vaşing • 

n ayrılmış:ır., 

. HİNDİÇİNiNIN 
!ı iŞGALİ TAMAMLANDI 

h1~%çiniıde beş gün evvel baş. 
~ S Japon ~ali tamamlanmı~ • 
~ . aygon'dan bildirildiğine gö. 
•la 

'<ya Ponlar sayısı7. vapurlarla ka.. 
':llıutemadfyen insan ve mal. 
c,1. S•'li boşallımışlardır. İhra • 
11.ı~ bittigı söylenmesine rağmen, 
11.ı 

1 
bırçok j:ıpon kı~'alarının yol. 

ları 0 
dugu zannedlimelı:tedir. Bun. 

~n ikametleıi için birçok tıi.ııa. 
·ne et konmu~tur. İngiliz emliı.. 

lııp 1<lokunu1mamıştır. Yalnız Av. 
l,,1~ •!arın oturdukları büyü:k o. 
• I· r boşaltılacaktır. Buradakiler 
11.ı ~eşaı jofer• ismindeki vapur -
J~ <>ıneı ed<!roklerdir. 

q ~J>on "1\alzemesi çok iyi olmak.. 
'll taber. gelen askerlerin çoğu 

ç ıre tcerübesiroir. 
lvı.tı.ADAGDA İHTİLAL 

il ÇIKTI 
'lıı~r &ıriçt'e gazet>esinio Berlin 
\:J. atıırının bıı.dırdğrıe ıröre, Ka. 
t>,1•1Ma çok mlilıın bir isyan ç>k. 
~Ve Bertin.de büyük bır en~ 
~~UŞtur, Bununla beraber, 
)ııı,.:tak'. ltalyan kıtaatının vazıi • 
i~. hukııın olacağı kanaati var. 
ev 
~CARİSTANDA SABOTAj 

~>[ J\:p ANLAR ASILIYOR 
il, Ya flıÜdıdeıumumiliğinin, Bul. 
~ and~ İngıliz ve Ygosulav • 
~ lıaşllca ajanı olduğu beyan 
~~ doktor Dhnitrof ile 35 suç 
~~~ hakkın.da idam cezası ta • 
~ e !ıulunacağı bildırilınek • 
b' 
~~:tror, Bulgarkıtanda intizama 
' ~~ır ıh.ilal, sabotaj ve ted • 
~ t<!ketleri hazırlamış ve bun. 
~•ı,.;: hır çoğunu yapmllğa mu • 

11)1 ~lrnuştur. 
'#Vı'/Y A BAŞVEKİLİNİN 

l.:,n BİR NUTKU 
~~ili dracta bulunan Polonya Baş
~ll~t·Ceneral Sikorski Polonya 
~ti h~ne hitalx:n, radyoda söyle-
: ı: nutukta bilhassa deıniştiı 

1~~nJ'a hükumeti, Almanyayı 
~er,~l llıüşterek düşma~ tel~k~i 
1:oıı · ı Sovyetler Bırliğı huku

· lt;t~ anlasmağa karar vermiş
er •Mücadelem. ismindeki 

eo;erinde Almanlar, Ruslara galip 
geldikten sonra, Polonyalıları Si. 
biryaya tehcir edeceğini söylemig
tir. İşte bunun içindir k~ bugün 
Polonyalılar R uslarla yanyana 
mücadele etmektedirler. 

ALMANLAR, FRANSADAN 
AMELE Mİ TOPLUYOR? 

Beyru ttan, Vişidelti mütareke 
komisyonunun gizli raporları hak
kında yeni malumat verilmekte. 
dir. B u malf!mata göre, Almanlar, 
işgal altındaki mıntakalarda Al
manyaya gönderilmek üzere 18 
ila 45 yaş arasında toplanabilecek 
halkın miktar:nı öğrenmeğe te
şebbüs etmişlerdir. Bu haber iş. 
gal edilen yeT!erde şiddetli bir 
heyecan uyandırmıştır. Maamafih 
bu kayıt ve tescil işi, yalnız şimal 
departmanında yapılmıştır. 

Alman - Sovyet 
Harbine bir bakış 

(1 inci Sahifeden Devam) 
bu kuvvetlerin kısmı küllisinin 
imha edildiğini btldirmekted\r. 

Smolensk'in 100 kilometre Cenubu 
Şarklslnde yapılan tlerl harekMta 
baskına uğrıyan bir Sovyet le:iekkilli.l 
de kısmen imha ve kısmen ihata e
dilmiştir. 

Estonyada Tabs şehri zaptedilmiş
tir. Pelpus gölünün Şimali Garbisin. 
deki ormanlarda iki SovyE't atayı.da
ha imha edilmiştir. 

Smolensk muharebesinin sona er
diği bUdirilmektedlr, isvi~· .. e mahafi
li şimdi Ukranya muh;:ucbesinln baş
lamış olduğu mütaleas1ndad1r. La 
Süls gazetesinin Bertin rn~Jı.abiri, Ce .. 
nupta Budyenl ordusunun külll kuv
vetlerinin hemen henH~n taınamen 
ihata edildiğlnl bildirmektedir. Ber
li~de söylendiğine göre, büyük Smo
leruk oyunu Cenupta da tekrar başla
mıştır. Büyük imha ve ihata muha
rebelerinin üçüncüsü, Biyallstok ve 
Smolensk'ten sonra şlmdi Kiyef Ce
nubunda cereyan etmektedir. 

Diğer tara.Itan bildirildigine göre, 
Sovyet makamları çalışmıya ınukte
dir olamıyanl~r13 kadın ve çocukları 
Moskovadan tahliye etmekte ve lıun
ları Volganın Şarkında Ural mınta
kalarrna göndermektl~dir. Bunlar as
keri nakliyata sekte vermemek için 
arka yollardan aevkedilmektedırler. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

A'luharebeler Kolm, Smolensk, Bl~ 
yı•la ve Çarto! btikametlerinde şıd
c'etle devarn etmektedir, 

Sm0Jen3k'te Alman tazyiki devam 
etmekle bcr.ıber, &sıl muharebeler 
Ukranyada cereyan etmektedir. '-1-
man saflarında 16 - 17 ya!o;larında 

gen~ askerlere tesadüf edilmektedir. 
?ı.toskova Radyo-;u, heı giln cephe

den Almanyaya yirmi tren dolusu 
yaralı gönderilmekte oldugunu bildir
miştir. 

Bu seneki Sovyet hasadının !lOn ye
di senelik hasadın en mükcınmcli o
lacağl tahmin ediln1cktedlr. ---
Beyoğl nd dosta 

tarahndaa 
varalan kadın öldl 

Birkaç gün evvel Beyoğlunda 
dostu tarafından sokak ortasında 
tabanca ile vurulan Fatma jale 
dün Beyoğlu hastaneoıinde ölmüş
tür. 

Beygir çiftesi 
Beşikt~t:ı Valideçeşmesinde 

Taşlık mahallesinde oturan Mus
tafarun arabasım süren Mehmet 
Ali Sağlam dün araba beygirinir. 
göğsüne vurduğu bir çi!te ile ağır 
surette yaralanmış, Beyoğlu Bele. 
diye hastaneoıine kaldırılmıştır. 
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~i,.--C...;__in-a-·yet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

l\~~e rıı. - Bana bir daha böyle 
~,4Herseu yüzüne bakmam! 

l ı\ 44 ..._ l>oğruyu söy lüyorum. 
"tı •ııı H . ~en b - a)u yalan, Ferdı 
ı._ ~.4 a. kasına bakmaz. 
~tı,,ı._ Senden• ba,ka herkese 

' ~ I • • 
ı\~4 ll>bat ederim. 
~4 tın - İmkan yok. 
ı\b 4;' Var. 

1 lı,,b ın - Nasıl! 
1~ ~'-~t llasbayağ, en yakinin den 
lıı ,_ 4 .llıa .. kadar hepsini birer bi· 
~ q•4 ~: ııu,teririın. Bir kere sen 
\.\ h-~· lısın. O son dereee çap • 
>~~ -ı a tında ciddi hiçbir iş gör
ı.1· ~.n~llıaınış. Senin paranı yi
'llı.. ı ~ ... _ 1 . . • ka 
~ ' Qr ··~an a ış çevırıyor, • 

tıı,~~-ı,Veya kazanmıyor. • 
-,.. ne . ' ·'··· d Jru ıı, 11 ıç """'n en, ne ma-

e de herhanı:i bir zevkin· 

den geri kalmıyor. O dünyanın en 
ahlaksız, en seci)esiz adamlarından 
b irisidir. 

Güzin bu son cümleyi söyler söy
lemez profesör Cemil: 

- Protesto ederim, bu sözler~ 
dünyanın en tem iz çocuğu aley • 
hinde huzuru adalette bühlanlar 
savruluyor. 

Diye haykırdL Güzin de bunun 
üzeriııe: 

- Zaten annem bana bu ağzı 
kullandı ve beni yaoından kovdu. 
İş le onun için dir ki, gece yarısı 
bile olsa annemi bıraktım. O halde 
ben de babama gidiyorum .. Dedim, 
evden çıktım. Arkamdan nadim ol
d u ve.. bu nedametini beni takip 
eden haükırışlarile odaya koştu. 
Fakat, iş iş ten ı:eçwişti. Babama 

Ma ca ris tan rla 
yahudiler için 
bir tedbir 

j Bir heyet Ana- 1 Meksika-Ame
doluda halk hika- rika iktisadi 

Budapeşte 6 (A.A.)- Oli: 17 ya
şından 50 yaşına kadar bütün Ya. 
hudiler bugünden itibaren 3 birin
citeşrin 1941 tarihine kadar nüius 
dairelerine müracaatla askeri def
terlerin hususi sütunlarına ken. 
dilerini kaydettirmeğe mecbur tu
tulnuşlardır. Bunların askeri hiz
met vesikalarına (Yahudi) keli. 
mesi has•aten kayıt ve işaret edi
lecektir. 

Yugoslav demir· 
yolları malzemesi 

paylaşllacak 
Berlin, 8 (A.A) - Of!: Neue Zu

richer Zeytung muhabirlin bildirdiği
ne göre, Yugoslavyanın demiryolu 
malzıemesini aralarında taksim şekli.. 

ni müzakere etmek Uzere Almanya, 
İtal~, Hırvatistan, Bulgaristan ve 
MacariSt.an mümessilleri Viyanada 
toplanacaklardır. 

MI. Budiyeni 
(l inci SahUedc,1 Devam) 

zahı cilıeti.nıden bir ric'at hattına 
malik bulunmaktadır. 

Göl cihetinden bildirildiğine 

göre Stalin kanalı yolundan gelen 
deniz kuvvetleri göle girerek mu.
hasara kuvvetlerini lbombardı • 
ıman etmişlerdir. Finlandiya üze • 
rinde hava faaliyeti ziyadeleş • 
meğe bıışlamıştır. Finlandiyalılar 

12 Sovyet tayyaresi_düşürmüşler~ 
dir. 

Söylendiği.ııe göre, Suornosa!ııni 
mın•ıakasında seri Finlandiya 
kıt'alan Knittjaervi gölünün şi • 
malindeki düşman mevzilerıni el. 

de etmişlerdir. Salla ve Mourmansk 
cephelerinıde hiçbir değişiklik ol. 
ımaınıştır. Buradaki motörize ikuv~ 
vetler henü7. Litsa nehrini geçe • 
ımemiştir. 
Uk~aynada şimalden gelen ve 

Kiyef'e doğru giden Alman kıt'a. 
!arı Kirovo • Aleksandria mınta • 
kasındaki deaniryollarını ve Sov. 

.yet kuvvetlerinin ric'at edebile • 
eeği yolları kesıneğe muvaffak 
olmuşlar ve bu suretle Ma~l 

Boudiyenny oııduları için tehli • 
keli •bir va:z:i~t ihdas etmişlerdir. 
Şimdi Budiyenny ordularının bu 
tehditkar çemberden kendilerini 
kurtarabilip ilrurtaramıyacağı meş. 
kfıktür. 

Sovyet Tebliği 
( 1 incı Satuft.·den Devam) 

Diğer mıntakalarda mühim bir de
ğişiklik olmaınışbr. KJzıJ hava kuv
vetieri kara kuvvetleri Jle teşriki me
sai ederek dücınanın makineli kıt'ala
rma, piyadeleri.ne ve hava kuvvetle
rine ağır darbeler indirmişlerdir. 

Sovyetler 21 tayyare Jcaybe>tm1şler
dir. Düşman yerde olsun, hava mu
harebelerinde olsun 63 tayyare kay
betmiştir. 

Tebliğ, bundan sonra Kızılordunun 
elde ettiği ferdt muvarfakıyetlerden 
bahisle şöyle devrun etmektedir: 

Sovyet kıt'alart tarn az-imli bir ha
reketle bir Alman piyade alayını da
ğıtınışJarchr. 300 den fazla Alman öl
müştür. Alınan bir çok esir1er ara
sında alayın kumandanı da vardır. 

Alman zayiatı çok ağırdır. Düs
man, cephenin bazı mıntakalarına 

takviye kıtaatı göndermiye mecbur 
kalmıştır. Almanlar, 16 - 17 yaşın. 
daki gençleri de muharebeye atmı.ı
lardır. 

iltihak ettim ve onunla yiirü • 
düm. • 

- Babanız aşağıda sizi mi bek· 
liyordu? 

- Evet babam beni bekliyordu. 
Demin de işaret ett iğim gbi annem
le babanıı bir araya ge tirmek ve 
onlara aadctlerini vernlek için ça· 
lışıyorduın . Fakat, annem benim 
hakikat olan bütün bu söylMlik • 
!erimi istemediğim bir sekifde kar
ş ılayınca ve beni kovu~ca t~Hi be- 1 
n im için de yapılacak bir b~şka iş 1 
knlmanuştı. Daha saliın, daha va. 
zih ve endişesiz bir iç istirahdi ile 
babamın yanına gittim. Esas<.•n baş
ka bir şey de yapamaz, o e\ de o
turantazdtm. 

yeleri topluyor 
Kars, (Hususi) - Muhtelit siveler 

ve halle ltik:lyeleri itzerlnde derle
meler yapmak üzere Anadoluda ted
klklere çıkmış olan tlniversite Profe
sörlerinden Ahmet Cafer oğlu ile Do
çent Pertev Borata.odan mürekkep 
bir hey'et şehrimize gelerek: Arpaçay 
ve Kağızman köylerine gitmişlerdir. 

hrt Amerklan kruva
zörfl Avustraıyada 
Vaşington 6 (A.A)- Bahriye 

Nezareti talim seyahatinde bulu
nan •Norampton., •Salt ake Cily> 
ağır kruvazörlerinin Avustralya
daki Brisbane limanına girdikle. 
rini bildirmiştir. 

İtalyan limanlarına 
bava akmları 

Lor>dra 6 (A.A.) - Bu halta 
zarfında İngiliz tayyareleri Me • 
sina, Siragüze, Napoli ve P aler • 
moyu muvaffakiyetle bombardı. 
man etımişleroir. 

Rumanyada karı
şık unlu ekmekler 
Bükreş 6 (A.A.) - Oii: 
Milli İkıtısat Nezaretinin bir teb

liği, ekmeğin bundan böyle halk 
unu ile yapılacağını ve azami yüz. 
de on nisbetinde arpa, çavdar ve. 
ya pata '.es unu ile de karıştırıla • 
cağını bildimıektedir. Bir elonek 
700 gram siJdetinde olaca.le ve on 
ley'e satılacaktır. Bundan böyle 
un yalnız iaşe vesikaları muıkabi.. 
tinde satılabilecektfr. * Şanghay, 8 (A.A.) - Batavya'
dan haber alındığına göre, Batavya•
dki bütün ahali bugünden itibaren U.. 
fo ve koleraya karşı aşıJ~ı~caktır. Bu 
tedbirler muhtemel salgın h.asta.lıkla
ra karŞl alınmıştır. * Sofya, 6 (A.A. ) - Sotyadaki ye. 
ni Rumen Elçisi M. jorj Karanfil bu
gün Kral Borls tarafından kabul edi
lerek ltimatnamesini vermiştir, 

C.H.Parti·gru 
punun dün

kü toplantısı 
Cumhuriyet Halk Partisi umumi 

heyeti dün saat 15 de Ankarada 
Trabwn meb'usu Hasan Sakan.n 
reisliğinde toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
söz alan Milli Müdafa Vekili Saf
fet Arıkan kürsüye gelerek Refah 
vapuru faciası hakkınd<t evvelce 
b~lam;ş olan id~ri tahk'.katın şim: 
di işin mahiyeti ıhbarıl askcm 
mahkeme tarafından adli tahki
kat safhasına intikal etmiş oldu
ğunu ve Refah vapuru şühedası
na mahsus olmak üzere subay, 
erbaş, talebe, er farkı gözetilmek. 
sizin her birinin kanuni varisle
rine dörder bin ve kurtulanlardan 
subaylara sekizer yüz, erb~ ve 
talebelere dörder yüz ve erlere 
yüzer lira verilm~inin .kM"~r at. 
tına alındığını ve ıta emırlerı tan. 
·,im edilm iş bulunduğunu umumi 
heyete bildirmiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu söz alarak bir aydan fazla bir 
devreye ait siyasi ahval ve vakı
alar ve memleketin siyasetile aıa. 
kadar hadiseler hakkında tafsilatlı 
izahatta bulunmuştur. Azadan ba
zıları tarafından sorulan suallere 
cevap ver.!:l..ten sonra b •;anatı u
mumi heyetin tasvibile neticelen. 
miştir. 

Bundan sonra Cumhuriyet ga
zatesinde •Gençliği övüş. mev
zulu bir yazının gençliği tahkir 
m"hiyctinde olup olmadığı hak. 
kında se>rulan suale Adliye Vekili 
Has•n Menemencioğlu cevap ver
miş ve bu yazıda hakaret manas.
nı t~zammun eden ve tahk;katı i
cap ettiren b:r mana ve makı;at 
olmadığını izah etmiştir. 

Ruznamede başka bir şey olma
dığından celseye nihayet verilmiş-

i~~~ Polis denize dtl,ttl 
- Nçin?. 

- En başta sebep Ferdinin bana 
karşı olan tarzı hareketi idi. 

Güzin titrek bfr sesle devam e-
diyordu: 

- Hakimler tarzı hareke~ .. diye 
üzernde durduğum nokta ridden 
acıdır ve onun tavsifi ancak facia .. 
olabilir. Ben on yaşında filanken 
annem Ferdi ile evlendi. O zaman 

(DeY&mı var) 

(1 inci Sahifeden Devam) 
ne fen::ıhk gelerek denize düşmüş

tür! .. 
Hemen \•apur durdurularak kaza

zede kurtanlmıştır. Fakat başından 
hafit bere a1d1Rından ve fazla su yut
tuğundan Üı-;küdcardan otornobille 
H&yd::ırpa1a Nümune Hastane.sine kal
dırılmıotır. 

münasebetleri 
Meksiko 6 (A.A.)- Ofi: Şikago 

Üniversitesinde bir konferans se
risi verdikten 90nra buraya gelen 
Meksika Cumhurreisi Eduardo 
Villasenor bir ay zarfında MeksL 
ka ile Birleşik Amerika arasında 
tam bir iktısadi anlaşma yapılaca
ğını beyan etmiştir. Bu anlaşma 
iki memleket arasında muallilkta 
kalan bütün meseleleri ve bu me-, 
yanda petrol işini de halletmiş o. 
lacaktır . 

Sardunya adasında
ki islere btlcum 
Londra 6 (A.A.) - Amirallik 

dairesini:n tebliğine göre, lngiliz 
destroyerleri Sardonya adasında 
Allegre ve Porto Konte deniz üs. 
!erine muvaffakiyetle hücum et. 
mişlerdir. Bu deniz taarruzunu bi. 
la.hare Ark Ruayal tayyare gemi.. 
sinden havalanan İngiliz tayya • 
relerinin taarruzu takip etmiştir. 

AmeriKa Japonya• 
daki tebaasını 

çekiyor 
Nevyurk 6 (A.A.) - Nevyork 

Herald Tribüne gazetesinin Va • 
şingtondaki muhabirine göre, Bir. 
!eşik Amerika hükümeti japonya. 
d;ın ayrılmak i91.eyen Amerikan 
tebaasını almak üzere japonyaya 
bir gemi göndermek niyetinde • 
dır. 

Harp Vaziyeti 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

Taps şehrini almışlar, Finlandiya 
sahillerine varmak üzeredider. 
Estonyanın istilasından sonra do. 
nanma ancak Hango, Kronştad 
ve Leningrad üslerine dayanabi

lecektir. Peypus gölü cenubunda 
muharebe Kolm şehıı mmtakast· 
na intikal etmiştir. Alman motörliı 
kıt'aları İlmen gölüni.;n 70 kilo. 
metre cenubunda bulunuyorlar, 
bu taarruzun hedefi Duna nehri 
ile Narva arasındaki Stalin hattını 
yarıp parçalamak ve Leningradı 
ele geçirmektir. 

Smolensk doğusunda Almanlar 
tekrar taarruza b~laınışlar, Al
man tebliğine göre harekat sah· 
nesi burada Viajma ve Birjanska 
kadar genişle~lmiştir. Bu haberi 
şimdilik ihtiyatla karşılamak doğ. 
ru olur; ihata ve muhasara hak
kındaki haberler esasen müphem· 
dir. 

Ukranyada muhare>beler devam 
etmektedir. Eğer Almanlar Kiycf 
cenubund&n ilerliyerck cenuptaki 
Sovyet ordusunun ric'at hattını 
kesmcğe muvaffak oldularsa, Sov
yetler Alman ihatasından kurtu
lamamışlar, Mareşal Budieni ce. 
nuptaki kuvvetlerini vaktinde 
şarka çekememiş demektir. Bu
nunla beraber Kiyef cenubundan 
ilerlemiş olan Alman ku vvetleri
nin aşağı Bug veya Dinyeper bo. 
yuna vaııdl'ldarını şimdilik ihti
yatla karşılamak lazımdır. Kıyef 
bölgesinde Sovyetler mukabil ta
arruza geçmişlerdir, ancak böyle 
bir taarruzla buhranlı vaziyeti 
düzeltebilirler . 

Hulasa· bir kaç gün evvelki ya. 
zılarımızda bahis me\ zuu ettiği
miz tehlikeli vaziyetler hasıl ol
mak üzereciır: Artık Sovyetler Es. 
tonyadan ümit kesmeğe mecbur
durlar. Smolensk - N arva arasın. 
daki mıntakada kalan Swyet cep
hesinde Alman taarruz1arı yeni. 
den inki.l'af etmeğe başlamıştır 
Alman tazyiki önlenemnse Sov
yetler bu cephede şarka doğru u
muıroi bir ric'at yapmağa mecbur 
kalacaklar ve Leningradı da hıra. 
kacaklardır. Bu takdirde tekmil 
Sovyet cepheoıi üzeı inde büyük 
bir değişiklik olacaktır. Cephenin 
bu k:smı kat'i netice cephesidir 
Ukranya tali derecede kalır; fa. 
kat bu vaziyeti düzelt ek kabil
dir. Bu da Peypus gölü cenubu -
Smolensk arasındaki sahadan ce.. 
nubu garbi istikametinde yapıla· 
cak bir sevkulceyşi taarruza bağ
lıdır, Sovyetlerin şimdiye kadar 
bunu yapmaları icap ederdi. Bu 
yapılamadığı için, mağlf!biyet ve 
imhaya uğramamak kaygısile üs.. 
tün taarruzlar karşısında şarka 
d~u çeltil.ıJw>k daha doğrudur. 

S ..._SOK TELGRAF - 6 ACiCSTOS l!Hl • 

UZAK ŞARK
TA HAZIRLA
NAN HAİLE •• 

(Bıtma>aJedf"D Devam) 
ihtimali de bahis mevzuu olabilir 

'? mı .. 

P ropagnda ve telkinin hususi
yeti bu safhalarda kendi.ini gös
termekte ve hedeflerin tahakku. 
kıuıda mes'uliyet atfı tekaddü · 

mün birinci şartı telakki olun
maktadır. Japon işgalinin vukuu 
ihtimaline karşı; İn&ilizlerin bir 
emniyet tedbiri olarak Siyamı iş. 
&al eylemeleri ve mukabil darbe
yi J aponyadan beklemeleri de 

muhtemeldir. Japon1a, Siyamın 
İngilizler tarafından işgaline m ü
saade eder mi ve Sinppurda mü. 
tehaşşit İngiliz kıtaatı bu işgati ta
hakkuk ettirmiye müsait üstün
lükte midir?. 

Bu da apayn bir sual mevzuu· 
dur. 

Çörçilin •eylulde adalamnıu 
bir Alman taarruzu bekliyebili
riz .. • demesinde gerek taarruzun 
vuku bulması ihtimali ile, gettk 
bu ihtimale istinaden Sovyet • Al
man mücadelesi sırasında ı:arpte 
bir İngiliz cephesi açılmasına İm· 
kin bulunmadığını tebarüz ettir
mek vesilesi ile hakkı vardır. Fa. 
kat, Avrupa harbin in vaziyeti ne 
oluma olsu n; Uzak Şark hailesinin 
de yakınlaştığı ve İngiltere ile 

beraber; Amerikanın bel' • bu 
cephede Bri tanya adalarından ön· 
ce harbin tadını tadacakları ihti
mali de haksız ve yersiz bir görüş 
eseri olmıyacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Mücadele bundan 
sonra 

(1 inci Salılfeden Devam) 

le bir mukavemet göreceklerini 
zannetmiyorlardı. Zırhlı Alman 
fırkaları yeni bir yıld:rım harbi 
ile zaferi kazanacaklardı. Fakat 
zırhlı Kızıl !.rkaları Alman zırhlı 
fırkalarını sür'aUe imhaya mu
vailak c.ldular. Alman ordusunun 
miktarı ne olursa olsun. lıi~bır za
man muazzam Sovyet ordusunu 
adeden geçemez .• 

Bununla beraber Krasnaya Sves. 
da mücadeleni~ çok çetin olaca

ğ:nı kabul ,.tmekte, fakat ağır ız

tırap günler:ıtden sonra zafer şa.. 
fağının sökeceğini yazmakt~dır 

----<>--" 

Haydarpaşa geçit 
yerinde 

(1 Lno! Sahlr~en Devam) 

Avram muhtelif ycrk<".nden a
ğır surette y aralarımış ve sol kolıı 
iki yerinden k:rılınıştır. Saranın 
sağ ayağının altı parçalanmış, bir 
çok yerlerinde yaralar açılmıştır. 
Margadt de muhtelif yerlerinden 
yaralanmışt.r. 

Sürücü Niyazi geçit yerinde a· 
rabayı yedekte götürdüğünden 

vagonların önünden kaçmış, hay. 
vanlara da birşey olmamıştır. Üç 

yaralı Haydarpaşa hstanesine kal
dırılmışlardır. 
Avramın hayatı tehlikededir. 

Üsküdar müddeiumt • •iliği tahltl
kata başlamıştır. Geçit yerini ma. 

nevra sırasında açık b:rakanlar da 
vak'ada suçlu görülmektedir. 

Almanlar 
( 1 ıncl Sahifeden Devam) 

claki münaklltı kesmek n iyetinde ol. 
duldarı :ınlaşılmaktadır. Sovyet Rus· 
yadan gelen haberlere göre, Kwlor. 
d u Uk:ranyada barp sahalarında kalı.
ramanca muharebe ederken, kadınlar 
ve çocu.k.lar bu sene bilha.asa meb
zul olan hasadı Şarka doğru naklet
mek lçLn gece gündüz çalışmaktadır
lar. 

ZAYİ - Çankırı askerlik ıubeııin
den 1933 senesinde aıdıjlım ukerllk 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan zayün hükmü yok.
tur. 

324 Doğumlu Satilmışoğlu Ahmet 

Karaköydeki 
inhidam f aci~sı 

(1 ınci Sahlfed< Devam) 

kaldığı görülmüştilr. 
Hayriye isminde Uulundu&u ve S 

günlük lohosa olduğu anlaşılan bu 
kadınla çocuğu bir polis n:ıeınuru ta
rafından enkaz ara~ından sag, 'fıllm 
çıkarılmışlardır. İrfan ve Mes.'ude 
isimlerinde iki genç kadınla 1784 nu ... 
maralı gümrük muhafaza nıemurll 

Hamdi de yine enkaz ara"lndan kur
tarılmışlardır. Bu ik.l kadı:-t e\'in or
ta katında çırılçıplak banyo yapar
larken sarsıntıyı duymuşlar ve e:lbi. e 
aramıya koşmuşlarsa da o vakte ka
dar ev çökmüştür. Pek har!! yara al. 
dıldarından Beyoğlu hastanesine kal
dırılm.ışlardlr. H•mdi l.e ,-atlreden 
henüz dönüp uykuya yattığı zaman 
çöküntü olmuş, başından ,.aralan
mıştır. 

HAdise ıı.emen ltraiye;ye haber ve. 
rilınlş Vail, Polis Mildüril SalAhattln 
ile Merkez Komutanı, Belediye Rei.3 
Muavini LCltll Aksoy, Heyetl Fenni
ye Müdürü Nuri ve Belediye- mühen
disleri inhidam yerine gelmlıjlerdir. 
Müddeiumumi Muavini Hayri de tah
kikata el koymuştur. 

Enkaz altında insan kalıp kalmadı
ğını öğrenmek üzere evvelA evlerde 
oturanlar tesblt edilmiştir: 

Bunlardan birinde l 1 nufuslu 4 ai
le, diğerinde 14 nüfu!=:lu 5 atle oturdu
ğu anlaşılmıştır. Bunlar ayrı ayn bu
lunmuş yalnız Himit isminde bir 
gene bulunamam1şUr. Fakat bira7. 
sonra HAmidin korkudan ch·arda bir 

yere kaç!ığı ve sağ oldut..ı anlaştlmış tıt 
Bir yandan tahkikat yapıhrken ö

bür taraftan itfaiye ekibi ve ch .. -arda
ki Ragıbın demir eşya fabrikruotndan 
&:etirilen 130 işçi enkazı kald1rmış

Lar, Tramvay İdaresi de kopan teli 
tamir etmiştir. 

BU SABAHKİ VAZİYET 
Yol 6 saatlik bir mesaiden sonra a

tılmış, Bebek, Beşiktaş, Ortaltöy 
tramvayları hep Tophaneden geri 
dönmüşlerdir. Dün akşam allkadartar 
hadise mahallinde bir keşif yapnuş.. 

lardır. Bu keşif neticeııtinde yandaki 
183 numaralı bina da yıktlmıya mey
yal cörülınilş ve diğer bir bina He 
tabliye ettirilmiştir. Tramvay sarsın

b.sı tehlikeli görüldüğünden buradan 
sefer yapılmaması idareye bildirilmiş
tir Bu mi.ınasebetle Orta.köy ~ Ak ... 
saray, Bebek - Eminönü, Beşiktaş-. 
Fatih tramvaylarından Beşiktaş cihe ... 
tinde kalmış olanlar bu sabah ta Top.. 
haneye kadar iş ley ip geri dönmüşler
dir. Mukabil taraftakiler de Bahçeka .. 
pıdan dön.müşlerd ir. 

Bu sab;:ıh enkaz yerinin et.rafında 

halk toplanmış, yıkılmış binaları sey ... 
retmiştir. 

D UVARDA ASILI KALAN 
EŞYA.LA& 

Yol üstündeki enkaz clıı binaların 
yerine atılmış etrafına tahtaperde c:e
kilmlştir. Yıkılmış binalardan köşe. 
dek .nin sağlam kalan l\rka duvarının 
en üst katında bir çi,~iye as.ılmı.ş bir 
iskemle ile bir tel dolap bu sabah oı... 

duğu gibl yerinde duruyordu. 
Yandaki evin yine sağlam kalan 

Ost kat duvarında da bir kaç fotoğraf, 
bir ayna "·e yine duvarda bir çiviye 
a'illını' Oir saat ve kurşuni l>ir elbise 
gözük'.ıyordu. Enkaz. ara~ında yec yer 
yat.ak, yorgan ve f,;arşa!larla koltuk
laı-, iskr-mleleı:- tahta par(,'aları, tuğ
lalar arasında bulunuyordu! .. 

MES'UL K.İ.)l ?. 
Yıkılan binaların altında bulunan 

Sotlrinln meyhanesini. genişletmek 
icin bir Uitioat duvarını yıktığı ve 
böylece zaten harap olan binaların 
çöktüğu icidia olunmuş \'e Solırl tu
tulmu~tur. Bir kaç gün ev\•l'l l'\ in çö. 
keceğinin Naime l>ınindc b;r kadın 
tarafınd:ın Belediyeye haber venldi
ği iddia oluıımuş.ı;a da Naime sorgu. 
ya çekilince bunu rC'ddetmlşllr. 

ALAKADARLAR NE DİYOR?. 
Belediye Hey'eit Fenniye ~IUdüru 

B. Nuri bu sabah bir muharriı·imlze 
demiştlr ki: 

--c Yandaki 183 nunıaraU bına da 
maili inb.ldamdır. Sahibine acele ta
miri Lçin tebligat yaptık. Hemen ta
mir etmezse yıkacağız. Evvelden mü .. 
racaat edildiği doğru değildir. Ne bi
.u, ne de Beyoğlu Kaymakamltğını 

böyle bir müracaat vardır.> 
'Yabkikata elko7an müddeiumuml 

r ·uavini de henüz tahkıkata devam 
edildiğınl, gerek binalarda, gerek al. 
tındaki dilkkiıntarda enkaz allındı 

lkmsenin kalmadığının tesbit edildiği 
için enkazın binaların çöküntü.ıiü üs
tüne yığllmasında mahzur görülmedi. 
tini sôylemijtlr. 
Köşedeki binanın altındaki dükkan. 

da gömlekçilik eden Bayan Ntça 15()11 
lira parasının enl<u altında kaldı~ 
söylemiş ve para bulunarak iddiasını 
ispat etmek üzere blr torba:ra konup 
mühilrlenrniştir. Bir serseri de enkaz 
altından eşya çalarken tutulmuştur. 

iTiZAR 
Yazlllllzın çokluğundan <Onun Ha. 

yaUnı Anlatıyorum> tefrikamır: giro.. 
memiştir, ÖZür dileriz. 

nevlet lle11iryollırı ıelimanlırı fıletmeU. idıresi ilin lıı t 
Apğıda lsml, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gösteril_ 

miş olan ~ara hastanesi camasırhane ve mutfaic tesisatının yaptırılma!!ı işi 
18.9.9U günü sat 15 den itibaren kapalı zart usuliyle Aııkarada idare bina
sında sıra ile ve ayn ayn eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istlyenlerin listelert hizasında yazılı muvakkat teminat ll• 
kanunun tayin ettiği v~ikalan ve tekliflerini ayni gün saat ıt de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara ela malzeme dairesinden, Haydarpa,ada 
tesellüm ve aevk ıetliğinden dajlıtııacak tır. <8497> 
Yaptuılacak tesisatın adı Muhammen Bedeli ll411vakkat Teminatı 

1 Na. lu liste muhtevi,-ıtı çamaşırhane 
tesisab. 
2 No • .lu liste muhtevlratı mutfalı: tesl,, 
salı. 

Lira Lira 

9375.00 703.13 

187SO.OO 1408.25 
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SAN İN 
ı ~ 7 A~stO" ~arın.ki .t'er, .. mhe ak.-mı ı. 

Kadıköy İ N C İ GazinosunoP Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 79 
Yazan: Francis Machard Çeviren: 1skendeT F. SERTELLl 

İçinizde bir yabancı parmağı var, bu par
mağın bulunmasına yardım etmek lazım 
B ı sırada bnna pek yakın bulunan 

1abrıkanın ~addeye bak. n cephesin -
deki balkonlard. n birinden ıri boylu 
b r Frnn ız gorundu: 

l Güya o dn bir isçi bnbasıydı .. Bu sı
fatla ısçılerc neler söylemiyordu neler •. 

Bu muha ... ereler bence çok muhimdi. 

- işte, ıabrika dlrektöru söz söy. 
1 yecck .. 

D yorlardı. He kes birden susmuştu. 
Fabr ka direkto u kuvvetli bir ba

t p taliıkatile oze b ladı: 
- Muhterem .., e fedakar işçiler! 

llukumet, hakkınız.ı bugundcn itıba -
ren tanıyor. Ye\ )elerınlz artlırılcİı" 
Tebşir ederim. 

Binlerce amele hep birden: 
- Teıiekkur ederiz.. Yasasın hu

)lömet .• 
Sadalarile mukabele etiller. 
Fabrika dırektor[ı bundan sonra, 

lıı aca mllhlm bir noktaya temas ede. 
rek dedı ki: 

- Hukümet, istediğlnıtl memnu -
nryetle yaptı. Cunku bu, ı;;lzin hak -
kınızdı. 1''akat, şimdi, hilkümetın de 
sızden bir talebi var: İçinizde bır ya
bancı pamıağı bulunduğuna kani o. 
lan hükümet, bu p:ırmağın me> dana 
çıkarılma ında sizler n yardımınız.ı 
bekl yor! 

O zaman -birdenbire- u)andım: 
Ac ba hukümetln aradığı bu tah

rık ed cl p::ırm::ık Alman c::ısusunun 

parm:ığı nıydı? 
A eıeyl idare edenlerden biri, yük

ck b r yere çıkar. k, b::ılkondakı f::ıb
rıka d rektorunc ce ... ap verdı: 

Hukiunetin üphesl h ç de ye.rinde 
d ild r AT y b nM pnrmağile 
ha t ede b b dala Joktl r. BlZ, 
F n e" yız.. Y b ı dı

rek t < ecek b d alar-

ten yen 
t pl:ıntıya n l • l' et Hıç 
en n bumu k n m dı. Ve amele, 

p d zam nı geldı ı çln _ erte gün 
vn tinde işine baş lam k ızere - e" inç
le fabrıka önünden a:> rıl a b 1 dı. 

I te ş mdl, burada ban du en bır iş 
vardı Alman Casu unu arayıp y ka
lam k 

Jlıç uphc etml) orum kı, o buralarda 
dol. ıyordu. 

T hminlmde yanılmıyordum.. Biraz 
ötede bir işçi grupunun biriktiği yolun 
kenarında mavi gözluklil ve yanık de
rılı, amele kılıklı biri duruyordu Yn
nına kadar okularak onun Alman ca
susu olduğunu anlamı tını. 

O, beni tanımıyord ı ve tanıyamazdı 
Zira l ç C'rın b balannd n, b<'n m g bl 

kallı peıt çok k m eler bu nümayi e 
g lmişlerdl. Garip bir tesaduf e eri o
larak #Jmda ve sol mda da tx>nım 
g b sakaı;ı kim eler vardı. 
Kanadalı pro taci i sıiatile Parıse 

gelen Alman c:asu u burada Alsa lı bir 
i çl s·v~ıle frruızca konuşuyordu. 

Bılha a o dakik da dınledlklerim: 
c- Siz l ilerın, Frnn ız kapitalıst

leri )anında bır ha~nn silru ünden 
ne farkı \'ar? Üç aydnnben yevmiye -
lerınııı • oz \ erd kleri hnlde - artur
mıyorlar. Bugiln bir r ya toplanarak 
haklrınız.ı aradınız .. Ve aldınız. Yarın 
bir bır nizden ayı ılı ::ınız, yine buyük 
haksızlıkl ra ugrıyacnk ınız! Benim de 
sızin aranızda genç bır oğlum var •. Bu 
çocuk en n ır scr:ııt altında ateş kar
şı ında çalı~ıyor . Yalnız ter dökmu -
yor, canını da feda ediyor. Böyle agır 
şartlar ıçlnde çalışan işçilere neden 
fazla yc..,m'yc "crilmesin? Ben iddia 
ediyorum ki, bukümet yevmlyelerhıizi 
vaktındc \ e ;fazlaslle veriyor .. Fakat, 
fabrika direktörleri bu paralnrı bar -
larda, kulüplerde yiyorlar .• Hakkmw 
bu suretle israf ediyorJ:ır. Ge~n akljam 
fabrıka dırektörunun cvuıde \'erllen bir 
zıya!ette tamam uç yüz ~işe şampan
ya 1 ln iş. Bir fabrika direktörü bu kn
d p ra;ı: ı nerden buluyor? Bwtu sor
ma a luzum v r mı? Ufak bir zeka ve 
kuçuk b r tahmınle derhal keşfedebl -
lırız: ŞJn panya paraları sizden çalı -
nan ycvınıyelerden ba ka birşey de
gıldır > 

kt n had eyi t::ık p ediyordum 
n c:ısusu gerçekten yakayı ele 

..,e ı lydı: Yok a bıraz otede 
\ eya bırnz sonra par::ı le kurtulup gi. 
decek mıydı? 

Bir kundakçı rütvet verip 
kurtulJu 

:> k lnn ı' 
So u d şıyordu 
Ben dek laballğa karışarak bır yere 

inm tim Bu me elenin sonunu bek-
1 )Ord m. 

(Devamı var) 

lstanbul Gurubu tapu sicil müdürlüğünden : 
İstanbul ve mulhakalı tapu idarele rınde münhal bulun::ın 15 lira maaşlı 

k~tiplıkler ıçln lise mezunları arasında 11/8 941 T'azarte l gunü saat l4 de 
Sultanahmette De!terhane Grup Tapu Sicil Mudı.ıı lügu Dairesinde müsabaka 
imtıharu yapılacağından talip olanların mektep lihadetnameleri hüviyet ciız-

daru ve iyi hal vesikalarını imtijı.an vaktinden lkı saat ev\ eline kadar mez
kur ..lludürlük bürosuna te\ dı e"tmelerJ ve bundan ev,·elkı imtihanlara girip 
te tayinleri yapılmamış olanların da bu ımtlhnnıı tekrnr girmeleri !uzumu 
ılan olunur. c6713> 

lstanbul Defterdarhğından 
Bulunduğu Mahal \:C Nev'ı 

Şlşh Bomontlde Havuzlu Bahçe so
kagında 56 numaralı e\de müstcımel 
eşya. 

Tahmis önünde Nafia Hanında 18 
numnradıı üç kilıtlı kasa. 

Tar'labası Maliye Tahsil Şefliğinde 
bir adet kırık P1yano. 

Sırkecide Paket Po. tahanesınin arka
sında RıhUm uzennde bulunan demir 
ge ı ~apasiyle demir gemi ziııcıri. 

Ü küdarda Se1Amsı7.da Çınili Polis 
K rakolu arkasındakı ahır enkazı. 

MuhammeD 7edel 
Lıra 

11,20 

80 

25 

158,21 

70 

Temınat 

Lira 

1,50 

7 

2 

13 

e 

Y karıda yazılı menkulat; 11/8 94 ı P ıarte i gunu ant 15 de Mllli Em. 
lAk Mudurlüğünde toplanacak olan kom l yonda ayrı ayrı ve pazarhkla satıla-
cakur. Fazla izahat ıçın Milli Emlftk 4 cü kalemine muracaat. «6702) 

Hücum Borusu 
Yazan: RAHl\Iİ YAÖIZ Tefrika No: 92 

DİŞ MACUNU 

Dislere hayat verir. 
J ANCAK: 

1 Ha .abah, öile H alı
f'Ullı her yemekten •onra 
mutlaka lırçalamak pt-
ta. Bu uaılü fGftllaJan, 
muntcuam bir metoJla 
takib edeninin cliflai 
mikroblaTdan, hadolık
laTdan muhalauı edilmİf 
olur, paalanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Ha 
zaman temiz, parlalı ve 
güzel olarak kalır. 

:ile ubah, öğle ve alrfam 
her yemekten ıonra günde 

3 dela 
Ecza.hanelerle büyük ıtriyat ma

ğ • arınd bulunur. 

Fenni Sünnetçi 
NURİ EŞSiZ 

Bi.r harta evvel 
muracaat. 

Adres: Aksaral ı 
Polis merkezi 

karşı ında 

Tel· 21937 

r GÜVEN EMLAK 
ı tanbulun h r cmt nde her 

kc eye elverlşll s tılık apartı.. 
m:ın han d ıkk(ın l'\, arsa ar 
vardır. 

Eml k otm k t yenler Gti-
' en En Uıkc m ı nc.-aatlerl menfa
atlcrı ıktlzn ındandır. 

Gal:ıt::ı B nluıl:ır caddesi Boz. 
kurt jcncral h n 2 inci kat N. 15 
Telefon: 40672 

Dışlerlnizl muhafaza etmek is~erse
n1z, sabah ve şece yatarken .R 1 D A 
dlş suyu mahlUlil ile dışlerinızi tırça
layınız, ak::ıbinde gargarasını yapınız. 

6 Ayak General Marka 

BUZ DOLABI 
Acele atılıktır. Almak lstiyen
lerın (Dolap Rumu.z.iyle İstanbul 
176 f.()Sta kutusu adresine yaz-

• malaı-ı 

ZAYİ MAKBUZ - Çımento itha
Uıt resmi olarak Kilis Gümrüğüne 
verdıE,i1m 141 lira 71 kuruşa mukabil 
alınan 16 5/193R tarih ve 137830 sa
yılı makbuzu kaybettim. Yenisini a
lacağımdan, e kisinin hükmü kalma
dığını ilan edcnnı. 

Kili tüccannd n Mehmet ONAT 

Sahip ve Başmuharrl Etem İzzet 
Benıce - Neşr·yat Dırcktöriı 

Ce-.dct KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Bu akfam eaat 22 de 
Bay NECDET Saz Heyeti refakatile Kon.erini 
verecektir. Bu San'atkfır geçen sene Suadiye Gazinosunda yapılan 
müsa.bakalnrda mümtaz bir hey' et tar:ı!ından blrıncllHU kazanmıs 

YENİ BİR YILDIZDIR. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Cinsi 

Tereyağ 

Kuru uzum 
Kunıkaysi 
Bey::ız peynir 
:Makama fiChrl~ e 
NI ast::ı 
Pırinç unu 
Un 
Kaşcr peyniri 
Yumurta 
Soğan 
Arpa 
Soda 
Petrol 

Kuru bamya 
Salça 

'Miktarı 

1500 Kilo 
2500 > 

500 > 
1000 > 
5000 > 

600 > 
2000 > 
1500 > 
250 > 

?5000 > 
10500 > 
4200 > 
3000 > 

800 > 
75 > 

2000 > 

Muhammen Bedeli İlk Teminat 

1 Lira 50 K. 168 Lira 75 K. Açık 
37 > G!I > > >, 37 
90 > 33 > > > 75 
so > 37 > > > 50 
35 > 131 > > > 35 
35 > 15 > > > 75 
25 > 37 > > > 50 
19 > 21 > > > 37 
90 > 16 > > > 87 
1 > 60St. 90 > > > 00 
5 > 30 > > > 37 
8 > 25 > > > 20 
6 > 13 > > > 50 

19 > ll > > > 70 
110 > 6 > > > 19 

20 > 30 > > > 00 

Gureba Hastanesiyle fmareUere 941 Mali senesi iç.in !uzumu olan yukarı
da cinsleri yazılı yiyeceklere istekli çıkmadığından pazarlıkla. alınacaktır. Pa
zarlığı 21/8/941 Perljembe günü saat 15 de İstanbul Vakıflar Başmıidürlüğü 
bhıasında toplanan komisyonda yapıla caktır. Şarbıameleri Lev:ızıın kalemin-
de göriılebllir. c670h 

, ..... ~. 
~ 

1941 ikramiye Planı 
Ke§ldeler: ol Şubat, 2 Mayıs, 

tarihlerinde 
1 Ağustos, 

!"'apılır. 

3 İkinclteşrio 

1841 IKBAlllYBLBBI 
~ 

--o-- ~l 

3 , lOOCı :> - 3000. - > 35 > 100 > - 3500. - > ~l 
1 adet 2000 liralık - 2000. - Ura il 8 adC'\ 250 liralık - 2000. - lira ~~ 

2 > 750 > - 1500. - > 80 > 60 > - 4000. - > ~ 
4 > 500 > - 2000. - > 300 > 20 > - 600Cı. - > ~ 

6 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Dans Mu. 

(Pl.) 
18 15 Serbe t Za-

man 
18.25 Konuşma 
18.45 Çocuk Sa lı 
19 30 Haberler 
19 45 Fa ıl Heyeti 
20.15 Rad. Gaz. 

20.45 Halk Tür
küsü 

21.00 Zirraat Tak. 
21.10 Şarkılar 

21.25 Mtizik (Pl.) 
22.10 Şarkılar 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pi.) 

23.00 Kapanış. 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Bır borçtan dolayı mahcuz olup sa
tılmıısına karar \'erilen bir adet 15 li
ra kıymetinde buz dolabı ve bir adet 
40 lira kıymetinde büfe tesisatı 60 
lira kıymetinde bir adet harici \C dn
hılı elektrik etsisatı 16 adet beheri 
birer lira kıymetinde ııezlonk 70 a
det yirmi beş lira kıymetinde tahta 
s::ındalye, 20 adet beş lira kıymetinde 
hıısır s::ındalye 15 adet 15 lira kıyme-

df' rın tekli!tnl yani kasaba bouızını tes-

tinde demir masa 7 adet Yedi lira kıy
metinde t hta ma a 2 adet bir lira 
kıymetınde tablo 27 adet "e 27 lira 
kıymetındc hn ır koltuk b r adet 2 
lırn kıymetinde tavla 15 adet beş li
ra kıymctır.de ma ortüsü 2 adet 2 
lıra kıymetinde mermer tas cem'an 
200 lira kıymetlndekı eşyalar 11/8/941 

Sub y aatine b ktı: lım eden bır koyun gıbi teslim olmayı 
- Peki. k::ıbul ediyor musunuz? Yok a, kabılc-
Dıyerek çcldldı, gittı .. mı:z.in an'nne\i katı.rnmanlıb'lllı hatırlı-
Cemll Fuat lıızmctkarlarına emirler yarak bizi saran bu dilşmnnm kuvvetine 

\'erdi lcabedcn kar!jılığı vermeğl mi? 
- Ç b1 k Jhtiyarl r b raya toplan - Emir su tu •. Gözlerini yere egerek 

sınlar. Gençler de sıliihl::ınarak aşağı ses çıknrmıyan ihtiyarların teker teker 

tarihine mil adil Pazn e i günü saat 
14 ten 16 ya kadar Kadıkoyünde Kol
tukçular içinde açık arttırma ile pa
l nya çcvrıleceği ve arttırma esnasın
da teklif olunan bedel muhammen 
kıymetinin yiızdc 75 şini bulmadıgı 

vahada lçt ma etsinler. yüzlerine baktı. kimse blrşey söyle -
Tabur kumandanlan çağınldı. Ken- ı lıkla yol alıyordu.. Cok geçmC' en kabıle ihtiyarlan E- miyordu. Emir sinirli hareketlerle su-

d lerıne vazife ve talimat "erildı: Dort Güncşın ilk ı ıkları ufukta ilerler- mlrın çadırlı da top! ndılar. Ccmıl Fu- nlinı tekrarladı. 
toplu batarya hemen orada mevue ken ıhata manevra ı mu,·affnk ):elle at özü a1c'r - H ydı ce-.nbınızı bekliyorum. Söy-

takdirde ikinci arttırma ile 15/8/941 
tarihine mü adi! Cuma günü ayni 
saatte ve aynı mahalde en cok arttı
rana ihale edileceğinden talip olanla-

glrdı. Hesaplarını yaparak toplarını nihayet bulmuş, Bı rulberrıye \abası _ o manlılann k bı'e ze haksız lesenızc ne yapacağız? 
duşman ordugtıhına ezberden çeviren ve F\ı d lerln ord ıgahı tamamen çev- yere ilfınıh 1 umet ettıklerlnı ötedenberi Yine cevap alamayınca isimlerlle 
batarya lı:umandıını da talimatını alın- rllml tı. Alay kumnndanı bır zabitle hepiniz bıllyor unuz. Son aylarda bu cağırarak ı;öylemeğe başladı: 
c::ı şafakla beraber dilşmanı sarmak için ikı çavuşu Fııad lere gönderdi . Teslim hu umet tekmil kabılelere teşmil olun- - Sen Mahmudurrenlbl, kabilenin 
harekete geçıldl. olmalarını tekli! etti. Cemil Fuat et- du o manlılnr ::ıtı.rada rastladıkları en ihtiyarı, babamın en iyi muharibi 

Bırincı tabur şimalden ilerliyor, rafının O manlı taburlarıle sarıldığını kabılelere hlıcuma başladılar .. Dört ay olan knhrnman! Söyle ne yapalım? 
Bl'rlllberrlye vahasını şımalden sarı- kenclı i 1 ııy ndırıp haber verene fena e\\el, Cevdetlyede na ıl bizi bastır - İhtiyar isteksiz mukabele etti: 
yordu. Cenupta üvari boluğü vardı.. halae kızdı .. Dell gibi yatağından fır - dıklarını, tek l da larımızı şehit et- - Ben, berkesin vereceği karara iş.. 
Merkezde üçuncu tabur, dogru cephe- ladı haykırdı: tiklcrıni ht"J>i iz bUiyoruz. tırak edeceğim .. 
d d d h 11 il d H - imkanı yok b..ı olamnz' . en şm n or uga ına er yor u. u- idare izi kl<'ri yu ünden kaybcttık- - Ya sen Mustafa Elhalef .. Sen ne 

rın ~ezkiır giln ve saatlerde ma
hallinde hazır bulunacak olan me
mura müracaatlerl i15n olunur. 

941/1443 

e TAKVİM e 
•-ı un 

TF.MMUZ 

24 

Hı.sır 

93 

mc.t JMt 
UCEP 

J2 

Mt'mleketio hassas okuyucusu Bayan 

MUZAFFER GÜLER'in Konseri 
Dede Efendi ve Hacı Arif Be) lerin bir kaç 
eserinden sonra üstad bestekar SADETTİN 
KAYNAK'ın filmleıde okunan en yeni ve 
güzide eserlerini muhterem halkımıza din. 
leteccktir. 

Bayan MUZAFFER okurken, etrafında 
ZEYBEK OYUNJ. .. ARlol nanacaktır. 

Mutad sazımıza ilaveten 
her akşam: 

ANADOLU SAZ 
tnrafmdan MİLLi OYUNLAR ve Şarkılar. Pek yakında: } 

Şehrimize Amerikadan yem gelen ve kısa bir zamanda b~ 
şohret kazanan meşhur ZENCİ ALİ RİZA'nın idaresinde 9 Jtijl 

ÜÇ AYAKLl~.A~ REVÜS~ıd 
göreceklerini saj,n halkımıza muJdclerız. Masalarınızı e,. 

İstanbul Levazım lmirl;ği Satmalma Komisyonu llinlfl 
ilk Teminatı Miktarı 

Adet 
Tutan 

Lira Lır-' Kr. Cinsi 

8000 
6500 

470 

46,400 
61,750 
39,480 
42,300 

3480 Bakır karavana. 
4337 50 Bakır kapaklı bakraç. 
2961 Büyük bakır Xazan (Yerli 

4i0 3172 50 Buvük bakır kazan. (Yabıa 
A\'~ıpa bakır \C yekpare) t 

Yuk. nda yazılı uç kalem bakır edevatı 8/8/941 Cuma gunü sa:1 
Tophancd .. ı Lv. Amirliği ı;atın alma k omisyommda p:ızarlıkla ekS 
yapı1acakur. Her kalem ayrı a~rı talibe ihale edılebillr. Ev~af ve n\l~ 
komLyonda gönıli.ır. Taliplerin bellı 'akitte komis)ona gelmeleri. (1• 

Mıktarı 

Adet 
Fiatı 

Xuruş 

.,... 
Tcminnh 

Lira Cinsı. 

28,000 235 4540 • Tüylu kromlu po tek 
~8 000 205 4130 Tüylu şaplı P teki. 

Yuk nda ynwı tuylu pu tektlc:rde n kromlu vC')n plı ol ak i#ffl 
adet alın caktır. P zarlıkla ek ı ıı 8/941 l'a gunü s-' 
Tophanede İs . Lv. Amirlı ı sa.Un alma k syonunda yapılacaktlr. 

0 
C\" ~f , e .. rtnamc ı kom ) onda göriıl ur. T, liplerin bclll \ ::ık ıttc k 
gelmelC'rı. (154 - 6684) 

Beher kılosuna 160 kuruş tahmin 
cdılen On ton de yağı alınac.aktır . 
Pazarlıkla eksıltmesi 8/8/941 Cumn 
gunü saat 15,30 da Tophanede ist. Lv. 
Amirliği satın alma komlı;yonunda 

yapıl::ıcakUr. Kat'! teminaU 2400 li
radır. Şartnıımcsi komi yond::ı gö u
liir. Taliplerin belli vakitte komi yo-
nn gelmeleri. (152) (6651) .. 

Beher kılosuna 7 kuruş tahmin edilen 
32,500 kilo meııc kömuru alınacaktır. 
Pazarlıkh eksiltmesi 11/8/941 pa:zartesı 
gunU snat 14,30 da Tophnnede Lv. A
mirlıf,<i satın alma komi yonund:ı ya
pılacakUr. İlk teminatı 170 Ura 63 ku-
ruştur. ş. rtnam~J komi yonda görOlür. 
Tal' lerin 'lıcll' vak ttc komisyona gel. 
mcleri. (14~6611) 

:Mantar 
Adet 

* 
60,000 10 - 15 - 20 - 22 - 25 -

35 mllhnetrelik. 
10 000 1 X 3 - 1 X 3,5 mıllınetre. 

lik. 
5,000 ı X 4 - 1 X 4,5 milimetre

lik. 
Yuk::ırıda yazılı 75 000 adet mantar 

alınacaktır. Paznrlıkl::ı eksiltmesi 7 /8/ 
941 Perşembe gfinU saat 15,30 Topha
ned" L\. Amırliğı satın alma komb... 
yon nda yapılacaktır. Taliplerin geU.. 

rect"k1erl nümunclerden betenllmdc 
suretiyle alınacağından isteklilerin 
nümune ve teminatlarlyle belll va
kitte komliyona gelmeleri. 

(143-6541) 

* Beherine 165 kuruş tahmin edi-
len 335 adet rnzıbat kol bağı alı-
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/ 
8/941 Cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 
temınatı 83 liradır. Nümunasi ko
misyonda görühir. Tal.plmn belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(141-M87) 

Beher ktlo una 550 kuruş tahmın e
dilen 5800 kilo 46/12 No. Balık ağı ip. 
llğı alınneaktır. Pazarlıkla ek iltmesi 
8/8/941 Cuma g4nll aat 14 de Top -
hanede is. Lv. Amirli I satın alma ko. 

Göz Yaşları :~ 
Etem İzzet Brnicenin bu [~ ı 

romanı İnkılap Kitape,·i tara· 11 
fınclan yeniden basıJmıştır. I 
Okuyucularımıza tavsiye ecle-

Mııır BtllltmetlDID 
wazlyeU 
(2 inci Sahifeden Devam) 

J 

.. t 
mısyonunda yapılac khr llk 
2392 lira 50 kuru tur Nunuırıbf 
misyonda görülur. Talıplerin~ 
kıttc komısyona gelmeleri. 

(12 

• Kıl o 

800 50/12 Balık ağı pllğl· 
800 60/12 Balık nğı ipllğ\eo' 
Yukanda No ları yazıU 

11 balık ağı ipli ı paznrlıkl:ı sııtı 
caktır. ]hale 8/ 8/941 cuına 1 
nt 14 de Tophanede Lv. Aın r 
alma komisyonundn yapılac~• 
llplerin bclll "akitte komısY0.., 
melerl. Tnhmin bedeli 904~ 1 J1S4' 
minatı 678 J'radır. (13u--

Jf.. 
Beherlne 250 kuruş tahın ~ 

beheri iki parçadan ibaret Jı 
mahrut! ç:ıdır dıreği aıınacll 
:ıarlıkla f'ksiltmesi 13/8/941 ıı 
bn gtinü saat 14,30 da Toph8 

Lv. Amirl!ğı satın alma k011'1 1 ı 
d:ı yapıla<'::ıktır. İlk teminııtl. 
radır. Nü mu ne 'e şartnaıııc~ 
yoncl::ı gö. {lltilr. (155 -

çilncil t burun ol gerisinde kademeli Osmanlılar bu Q) kacl r gelemez • leı i harbin mil ebb b biz imişiz gibi d1yor un? 
bulunan lk nci tabur da hem tiçuncu ler, sonra diln milt reke yapıldığı için bize kaı 1 ıntıkam hı le hareket edı. - Ben de öyle ya Emir .. 
LYb ırl ih ı bolu u ara ında k::ıl::ın aılAh kullanamazlar . Bu yanlllj olacak! yorlar.. Dun mularcke yapıldığı hal- Diğer ihtiyarlar da birbiri ardına 

Va.ı;atı l'.mıDI lerin kabineye iştiraklerile milli 
s. D . Vakit s. D birlik daha ziyade kuvvetlenmiş 

gedl 1 knpntıyor hem de luzumunda bir F::ıkat biraz sonr ka ısına d kllerek ed hala elle ndekt sil ı bır .. kmıyan 1ltıve ettiler: 
dnklkad:ı kullnnılmağa hazır ihtiyntta mukvemetin b• olduğunu hemen tes- bu haydutlar şlmdı ordugahımızı sar- - Ben de, ben de ya Emir ... 
me ki alıyordu. Um olurlarsa kend leruıl ve mallarını mı bulunuyor. Bir z eneı buraya bir Cemıl Fuat, dudaklarında beliren a-

Bu hareketler gecenın sabahla yer kurt rma · imktınını bul. caklannı soy- :zabit gondcrcWer. Te lim olursak bize sabi bir tebessumü gizlemeğe lüzum 
dcğı lirı~ ndc beliren hafif ışıgın, yan leyince Cemil Fuadin benzi sap arı il sın yeceklerinl, muk vemetin bey - görmedi, nrı ... e etti: 
loşluğun ıçinde sükunetle yapıldı. Ta- ke idi. kekeledi: hude olacağını kan dökulmesin diye bu - O h9lde kararı bana bırakıyor -
b rlar vazifelerine gittiler. tekrti yantıklarını söylediler .. Karara sunuz dem<'k. Teşekkür ederim. Fua-

İntıkam oku y!!J:ından fı~r:!!la~mi!lllı Lı...J:he-!!:..J...Jl~.!!l;~~~wı:ıuw~:mı:ı.s:~rnına...J.._;xmneıuı"1D..~....,~..,a.......,......,~,...t__,i~ ............... __,d:.::l::.'le.,.r-'an=c..,,a'°'k""'E='n:.:.ı::.;;ir""l""er::.::in=e ...:.m~u:::.t:.:.la::.:k::....=s""u,..re,...t .,..._-"--_•.__.._,.= 

6 01 GiMf 9 40 ye Hüseyin Sım paşanın looalis-
13 20 ötıe ~ '9 yon hükumeti de takviye edilmiş. 
17 13 ._.. 8 53 tir. Fakat Mısırın, iki seneden-beri 
lO 20 .U..- 12 00 takip ettiği harp dışında kalma 
22 07 ı 46 

402 4..._._,__s_i_y_a_se_t_in_d_e_n~a_y_r_ıı_ac_a_ğı~n_a_d_a_i_r_b_ir __ _...a-.--... .................. -... ... "'"'""~-'---


