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11-an kendini -

müdafaa 
edecektir 

• 

İran Bitaraflığını, ıulha 
ıadakatini sonuna ka • 
dar müdafaa edecek, ne 
Şimalden, ne Cenuptan 
her halde bir tazyike 
fırsat vermiyecektir .• 

~ZZET BENiCE 

Ankaradan: 
lo 7'l'et • Alman cephesinde en 
·~ ttıücadelelcrin devam ettiği 
tittt nlerde; bir taraftan kat'i ne
~ ~e intizar ediJirken, bir ta
~ da dünyanın muhtelif isti. 
' lttinde yeni yeni hadiselerin 
~ lığında bulunulduğu daha 
~ \'e ayan bir surette görü-

ot. 

it ~l~an diplomasisi tekrar garp
\ıa •hyete gesmiştir. Vişi Fransası 
-C~a~liyetin mevzuu içindedir n 
~hı ihtimal yeni Alman tasav. 
._. 1•rının hedefi üzerindeki me-
;İrıe maruzdur. 

t. iŞİ •·ransasının yeni Alman 
-ı.it;lerine karşı nasıl bir vaziyet 
~ '•ğı ve ne vakte kadar muka
\ı'-ıet gösterebileceği tereddüt 
t\·ıu d l k • ._ u ur. Buna karşı ı Amerı. 

~ 11 
\'e ingiliz diplomasisi de Vişi

i._ '-ı \'e tehditkardır. Fransanın 
~ı-atorluğunu miidafaa etme
lil · takdirinde; Amerika \'e İn. 
~~rıin ae lüzumlu gördiikleri 
~ almaktan (ekinmiye
~ri, bilhassa llind içini miu
~ 11onra anlaşılıyor. Dakar, 
'a F-s 'isleri de bu arada hu. 

1 
'hir \•niyet arzetmdltffir. 

t....'~n)·a • İngiltere - Amerika 
~u de yavaş yavaş hazır. 
~kta ve kn•amını Almıya 
~ &itmekt~ir. Japonlar; hem 
~- Üzerinde hazırlık görmekte, 
fıtı...'hnakle tahşidat yapnıakta
,. Fırsatı har.gi noktada bu-
' ise: orada hareke•e geçe. 
"> tdir. Siyawıın gönül riıası ile 
iL~ tebren işgali takdirinde; ln
~llin bir adım daha ileriye 
~ıı ve Amerika ile beraber 
'-tı 'bil tedbirlerini art tıranğını 
~ \'e tahmin ettiren sebepler 
il l11uıtır. 
'" ırada, tnıilterenin Hindis. 
' "e Arap yarımadasının •Üda. 
'it tedbirlerini sür'atle almakta '"it. da gözden ka~mamakta
~ ~u müdafaa n emniyet ted· 
\.; ti arasında, dahıt çok önceden 
!'I; liitunlarda mütalea ettiğimiz 
~ l ran ,.e Efganistan nezdin. 
~teşebbüsler birind saflıada 
'it ektedir. lngilterenin bu cm
~ tedbirleri it:Jnde \'e Rus -
' il harbinin Almanlar hesabı. 
~!i'!'i bir inkişaf temin etmesi 
'-> tinde; Baku \'e İran petrol 
'-• '•ltlarının ''aziyetinin de he-

41 ltıe\':tuu olduiu muhakkaktır. 
~, "-111•nların can noktası; benzin 
·~tottur. Harpten önceki stok, 
!'tirıı 8 işgal mıntakalarında ele 
'1 ı._ tn petrol, benzin ''e mazot 
)'te rp Yılı boyunca Alman tay· 

'~ ~otör \'e zırhlı ku\'\'Ctleri. 
)'>• tıyacım temin etmiş \'e Rus
ttı.._, lt~rşı taarruz için de kafi 
,~hr. Sovyet harbinin uza
.._ ~ .. ~kdirinde; Almanların ben. 
~ 'Yacını temin ede(:ek kay
'" t onda altı nisbetinde Ro
ı..: ~·· Lehistan petrol kaynakları 
~ b 0~ ~ et!cr, bunu nazara ala. 
~ ~ etıe.Yın başında Rumen pet
~ "lasını ve yerüstü deı><>la· 
'tli, boınbarchman etmişlerdir. 
'Jae01lların iddiasına göre; Ru. 

troı havzası yalnız maziye 

<Devanu 3 üncü SabUede) 

~.m -.e n:Nt srlL ,,,
'<>t o . 
~~ BILYA 
:'İt&'ç'Çı·· w. 
tıLıı Limited 
~lllllBTi 
~ ~:i bir defa ıezmekle tat
~~b er. 
, "lltlı ~~ Plncancılar, R17.apaf8 

• 59161/63. Telefon 2 

Alm•• . •••ret 
BABllNI 

BIB BAllll 

Almanların 

KİYEF ile 
ODESA ara· 
sında ileri 
hareketleri 

A.ıman m.otCi1"lü kolbO§lan vardıkları ileri 

Eden, Japo·n
gaga çok şid
detli bir ilıtar-

noktal""'4 1 

İrandaki .41-

Almanlar 
şimalde Lenin
grad önlerine, 
me r ke z de ise 
Kiyef kapılan

d a bulundu 
Taylanda llar.. bir 
lap on llarellatı, 
llN8APDB'a 
llarıı demektir 

T~ondra, 7 (A.A.) - F..den, dLm A
' am Kamarasınd::ı Uzak Şarktaki va
ziyet hnkkında çok dikkate deger be
ynatta bu!unmuştur. Nazır bilhassa 
demi~tir ki: 

fjaponymun, Hindiclni'yi ışgalden 
sonra, YllyJand'a karşı girl&eecii her 
hareket, !ngıltere ile japoııya arasın
da çok ciddi bir 'az.iyet ihdas edecek
fu. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Almanlar 
Vişi hüku
metine On 
Ağustosa 
kadar müh
let vermişler 
Fakat yine Alman 
taleplerinin kabul 
edilmiyeceği zan-

n ediliyor 
Londr;ı, 7 (A.A.) - Ofi: !lir 

kaç <ı) danberi Vlşi hllkOmetinde 
ikı mukabil partinın lOe\'Cudlyeti 
göze çarpın. ktadır. 

(Devamı 3 uncu Sahifede} 

. .. 
manlar Iran 
istiklali için 
bir tehlikedir 
aeıapıaıma glnl 
geldlll zaman 
Balgarlıtaaın llare
lleU aaataı .. Jacall 

Londra, 7 (A.A. - Hariciye Nazı
rı, Avam Y.amarasmda İran hakkında 
aşağıdaki ~anatta bulunmuştur: 

(Devamı 3 üncü Sahifede) ---

Asker ailelerine gar
dım kanunu Mecliste 

So vyet Tebliği 

Muharebeler 
hep aynı mın
takalarda de-
vam ediyor 
Moskova 7 (Radyo)- Sovyet 

istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah neşredilen Sovyen harp teb
liği: 

Mavallllat lacımende tedlllll edilen • 
ıa,uaa llecllıte Pazartell1e glrı,aıecıll 6 ağustos günü, ordulanmız, 

Kıolm, Smolensk, Bjelaya, Çerkof 
istikametlerinde ve cephenin Es. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ankara, 7 (Hususl .Muhnbirimiz 
Blldiriyor) - Asker ailelerine yar
dlm ıçln hazırlanmış olan kanun 111-

yıhası Meclise 'erilmiş \ e dunkti top
lantıda, D:ıhilıye Vekilinin taleb.yle 
Nafia, Mali;> e Butçe, Milll Mudafaa 

•• 
Uç azgın man-
da Mezbahayı 
altüst etti! 

Mt'zbah:ıya kesilmek Uzerc gctıri
len Nntı'e alt m::ındalardıın \içil diin 
saat 14 te ansızı:ı a n ış \ e demir pnr
mnklıklı ke .mhrnc k:ıpıc::ına hücum 
edcr<'k dt')arı fırı. mı•lıırdır! •. 

Me b ... ha sahcıw1eıa ~ııgın glbi etra
:fa saldırrnıya başhyan mandalardan 
ikisi tabanca ile öldıırülmuştür. Di
ier biri denize aUıyarok Eyüp ist.ika-

(Devanıı tlçüncu sahifede) 

Bez satışı mü
saadey e 

tabi tutuldu 
Sümer bank Yerli Mallar Pa~ 

larında bilfımum yünlü ve pamuk
lu serbest bez satışlan durdurul. 
muştür. İhtiyaç sahipleri ancak 
Fiat Mürakabe Komisyonuna ih
tiyaçlarını isbat edip müsaadç al.. 
d.ktan sonra Pazarlardan bez ala. 
bileceklerdir. 

Bu karara, bir çok kimselerin 
ihtiyaçlarından fazla bez alarak 
saklamaları sebep olmuştur. 

Postahaneler 
sabaha kadar 
Uçak mektubu 
alacaklar! 

(YUUl 3 IWCU Sabifeee) 

ve Dahiliye Encümenlerinden milrek
kep muvakkat bir encUmt:n tarafın
dan tedklkl kabul edilerek, bu encü
men tedkiklerine başlıımıjitır. Pazar
tesi cünkiı toplantıda bu liyihanın 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Dün gece de 
Moskova'ga 
akın yapıldı 
Mosko\·a 7 (A.A.)- B.B.C. Al. 

man tayyareleri dün gece de Mos
kovaya hücum etmişlerdir. Akıncı 

(Devamı UçUncO sahjfede) 

· BaglD bir ••1111•· 
medı 22 lllUlılr 

üwuı glrlllror 
Bugün Asliye 2 inci Ceza mah

kemesinde 22 ihtikar vak'asına 
bakılmaktadır. Leo·nyadis, Fuat, 
jirayer, Petro, İsak Davit, Sezai 
Meriç, Ahmet Hamit, Murat, İb
rahim, Agop, Zeki, İhsan, Kleos 
ismindeki muhtekirlerin muhake. 
melerine öğleden evvel başlanıl-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Galatada çöken binalar 

Mai li i nhidam 
3üncü bina yıktı
rılmıya başlandı 
Tramvaylar bu akşam veya 
garın sefere başlıgacaklar 
Et·cclki gün Galatada Ne. 

catibcy caddesinde vukucı ge. 
len inhidam hadisesi tahki • 
katın<l devam olunmaktadır. 
Esasen çüriik ve eski okm bu 
binaların vaziyeti hakkında 

çok evvelden Belediyeye mü. 
racaııt yapıldığı teeyyüt et • 
memi.ştir. Yalnız tahkikat de
rinl~ştirilince, çöken binala • 
nn 209 nu.maralısmda oturan 
btr kiracımn hadise giinii sa.. 
at 12 yi beş geçe Beyoğlu 

kaymakamlığına müracaat et. 
tiği. ve ihsan isminde bir me. 
murun da kendi.!ine derhal 
istida ile müracaatta bttlun • 
masını söylediği arılaşılmt§tır. 

Ayni kiracı saat 14,30 da isti. 
dayı getirmiş ve ka.ymaka.m 
ha.vale e<Wrken telefon çalıp 
o anda inhidamın vuku bul. 
duğu. bildirilmiftir. Kayma. • 
kam da derhal hadise ma • 
halline gitmiştir 

(De\ amı 3 üncü Sahifede) 

na vardılar 

Sow1etıer Alman 
zayiatının çoll 
atır oldatana 
blldlrl1orıar 

ALMAN FEVKALADE 
TEDBIRELERI 

Alman Başkumandnnlığının son 
tebliğinde bahsettiği fevkaliidc 
Alman tebllglerl nesredilmiştir. 

(Devamı üçüncü sahifede) 

Amerika Hariciye Nazın 
Koniel Hat 

Taglandda 
JAPONLARA 
karşı hududa 
asker yığıyor 
T•Jlaada llarp bir 
llarellıt & m er ık a
nı• ımDIJıUal teb-
11 k e 1 ı lloyacalltır 

Londra, ; (A.A. - <B. B. C.> Am~ 
rlka Harıcıye Naz.ırı Kordel Hal, İngi • 
llz Haric le Nazın Eclcn'in Avam Ka

(Devamı uçtincü sah.i!ede) 

Beykozda çirki.n 
bir tecavüz vakası 
Dün gece Bey kozda çok çirkin bir 

tecavüz hadisesi olmuştur. Beykoz. 
"da Feyzipaşa caddesinde 51 nlr 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

KISACA 

lllraıllavgau 
Bizim mahut arkadaljla konuljUyor

duk da şöyle dedi: 
- Fransanın vaziyetini hlç takip 

edh·or musun?. Almanya istiyor, A
me~ika istiyor, İngiltere istiyor, ja
pony;ı istiyor .. 

Kimi nüfuz, kimi müstemleke, ki· 
mi ortaklık, kimi üs şu ve .. bu! 

Ona, 
- Peki niçin bu böyle?. 
Dedim, gülerek liU cevabı 'ffl'di: 
- Buna ıu ve bu kalıp !cinde bir 

nevi mins b•gası .. derler. Malüm a, 
All:ıh gösterınlye 1'1r yerde asarı iz
mıhlall 

'.Alman motörlil va.sıtalan Sovyet1erin tahrip ettikleri 
yerlerden geçerken 

[ ~ HARP VAZİYET i .; 
Dört fevkalade Alman tebli
ğinden çıkarılacak netice 
(Yazan: llllllLI K D•llA Y 1 UBA Y) 

Alman Başkumandanlığı 4 tane 
f evkalide tebliğ neşretti. Baştan 
üçü, §imal, merkez ve cenup cep
helerindeki <>rduların şimdiye ka
dar yaptıkları sevkulceyşi hare. 
katın umumi tarihçesinı göster
mektedir. Üç Alman ordusu Prus
yadan, Polonyadan ve Galiçyadan 
Sovyet aratlsine uz.anan esas de. 1 
miryollan istikametinde ilerle-

(Devamı 3 ıincu Sahitede) 

Valde hanın (~ 
yangın çıkıyord 

DCill akşam saat 21,30 da Çakmak 
çılarda, V&lide Hanı ic:inde Ham Ma 
mudun oto silındlri lmalathruıl'sınd 
~çllerden Hüseyin Tezcan, çnlı-ırke 
elindeki ampul içinde 40 kilo bC' z 
bulunan bir kllunı tutuŞturmıış v 
bu suretle yangın çıkmıştır. ne ha~ 
lUaiye yetişmiş \'e yangını buyumes' 
ne .meydan vermeden sôndurmu~tur. 

Belıdl1• Ç6p lllDtlreceJI 
Batlla Yer Balı• m 7 

Kuruçeşme halkının 
sıhhatine dikkat 

ve iti na edilmelidir i 
Evlerin arasındaki çöp tecem
mu geri derhal kaldırılmalı ! 

Kömür tozundan, suyWldan, yolsuz.
luğundan ve susuzluğundan uzun müd
dettir şilkayet edilmekte olan :ravallı 
Kuruçeşmenin bu sefer de nasibınl 
pislikte bulduğu ıikfıyet edilmekte
dir. Kuruçeşmede oturan okuyucu
larımızdan aldığımız mektuplarda e
sasen burasını ihmal etmekte olan 
Belediyenin şimdJ de çöp tecemmu 
merkezi yapmak suretiyle bilsbiltiln 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

HALK FiLOZOFU 

Bakkallara bu-
gün Petrol tev
ziine başlandı 

(Yazı51 3 üncü Sahifede) 

Prensip buhranı 

Prensip, sistem, proeram, 
plan .. 

Ban if1erimizde~ hareket 
hattmm hu münteha noktalan, 
Bimalaya dajmuı Everest tepe. 
•İ gibidir. Güaii sün etmek, mu
vakkat, arızi tedbirler almak, 
alaturka dilfhilp, aı.tnb it 
görmek zevkine doyamayı:ı, bir 
türlü ... 

15 yıl kadar evvel karar ver. 
mişiıdir: Zonguldakta bir ma
den mühendis mektebi açarız. 
Burada, maden miihendisinden 
başka, şaire kadar herşey yeti
şir. Sonra, mektep kapatılır. 

Neden açılmıştır, neden ka. 
patılmıştır?. 

Kimbilir?. 
Aradan yıllar geçmiJtir; ye~ 

bir karar ver iriz: Zonguldakta 
bfr m8en •ühea4ia .mektebi 
a~a~ağız. 
Buıün baaa ibtiyac nna a-

RESAT FEYZi 

çalım. Giizel bir tcşebhii . 
Fakat, bu ihtiyaç, mesela bir 

sene evvel, iki sene C\' \ ' C], üç 
sene, dört sene evvel yok ma 
idi?. 

Kim bilir?. 
Geı;enlerde birisi anlatıyer

ir. Y.ıllara nvel, l.ir şehre. 
mini, Eyübe tramvay hatti 1•.
tırmağa karar \'ermiş, kcı;fi, ha
zırlığı, planları yapılım" \'e 
hatta, rayların fe~ine, 1 ıu. 

zam merasimle başlanmı !. 
Sonra ... Kimbilir?. 
Bugiln, Eyübc, ~·enideıı bir 

tram\'a~· hattı uzatmak lfıı.ım 

gelse, eski planların, ke;iifl<'rin, 
projelerin, masraflann tek zer
resinden istifade edemez iniz!. 

Neden?. 
Kim bilir?. 
Allah aşkıaa, yeni a~acafımıa 

maden mühendis mektebini e
betliyete kadar kapatnu'\ alım. 
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GÜLMEK 

ZEVKİ 

Şehir tiyatrosu rtistlcrlndeıı 
Bazımı , geçenlerde bir nzeteci 
arkada bir mülikat yapmıştı. An. 
ketin uali şu idi: cGülm mi, 
yoksa, güldünnck i daha zevk-
lir .• 

Ba sual. bizce · • Çüa-
- , h dise ,yerine ve adamıtıa ö. 

n de • • • esefi. baa • R1ar 
vanlır ki, etkesc güliiaç elmak. 

zevk du7arl • Keyif 'bu Jaf 
onların her harekeUeri pliinçtiir. 
Zannetmem. ki, u gibilere gü.lea
lerin zevki, cülti ç Oland n. daha 
fazla olsun!. 

O YIL EVVEL 
V:E BUGÜN 

Amcriknnm sinema payıtahtı o. 
lan meşhur Holivut şehri, daha 
altmış ene evvel, basit bir köy 
ınıış ve burada kırmıu derili 
vahşiler otururmuş!. 

Bunu haber \'eren gazete, bir de 
bugünkü insanları hnlırlatar k, 
bir mukayese y pıyor. 

Fakat, bugün de, bütün modem 
insanlar, yine kırmm derili. Hele 
Holivutda .• Şu farkla ki, bugünkü.. 
ler, plôjda güneşle yannrnk kıza
rıyorlar. Bnşka türlii kızarnn ara
mayın. Teretle bu zamanda?. 

Bir muharrir nrkadn~. yazısına 
şu serlevhayı koymuş: ı 'ut oL 
mak hüneri. 

Mes'ut olmanm bir lıiiner, bir 
arif et olduiunu, şimdiye nclnr 

hiç · ittiniz mi?. Bizim bildi>. 
ğinıiz, bu işi.o hüneri~ ouıriictle 
lakası yoktur. Çünkü, saadet, 
ünnet düğünü hokkabızınm elin. 

deki maşa değildir ki.. 
Olsa olsa, aadet, bir piy ngodur. 

Bazısına büyük ikramiye çıkar, 
Lazısına morti vurur, bazısı dır 
hu·a hr. 
Yalnız piyango lle şu. farkı var. 

dır: Kendisine büyük ikramiye 
çıkan ve mes'ut dediğimiz insaıa 
dah~ moril vurmu gibi yine t.. 
kilyetçidir. 

AHMET RAUF 

Tiiiiii?' 

Yeni iliç 
p r iler· 

Almanya ve Maca
ristandan muhtelif 
ilaçlar g e ti r ti 1 i y o r 
Sıhhat Vekaleti Almanya ve 

Macaristanla yapt:ı.ğı tem3slar ne
ticesinde yeniden mühim miktar
da muhtelif ttbbi müstahzarat ve 
ilaç getirilmesini temin etmiştir. 
Bir kısmı hastanelere ve bir kısmı 
da ~ depolarına tevzi edilecer .. 
tir. Bunun için hastane ve depo
lann ihtiyaçtan tesbit edilmekte
dir. 

Be kçi-Çarkçıka vgası ! 
Kasımpaşnda bımlrde bulunan Ba

kır vapurunun Qçüncil çarkçısı İs
mail Hakkı ile Beşiktaşta Dikilitaşta 
oturan ahır bekçisi Hasn Bostancıoğ
lu anısında tık.an kavga sonunda Ha
san Bostancıoğlu isman Hakk1yı ça
kı lle bacağından yaralamıştır. Yaralı 
tcdvi altına alınmış, suçlu yakalruı
mıştır. 

OçiiK 

ViLAYET c.ıe BELEDiYE: 
+ Teşrinlevvelin mtlnasip bir gil

nilnde şchrimi.ıdeki ilk tahsil çağın. 
dnlti çoetiklantı sayımı yapılacaktır. 
+ Şehrimızde şimdilik pasif n ü

dafaa tecrübesi icrasından vazgeçil. 
miştir. 

+ Genlşlemlye istidadı olan Ş1şl1 
semtinln MecldiycköyO ve Hürriyeti 
Ebediye Tepesi taraflarının arazisi il
zerinde Belediyece tetkikler yapıl
maktadır. Bunların plAnlan hazırla

nacaktır. 

TiCARET oe SANAYi: 
+ Altın diln 25,62 kuruşa kadar 

düşmi.iştü r. 
YağU tohum ve tlftık tacirleri diln 

bir toplantı yapmışlardır. Bu toplnn
tıda muhtelif ecnebi grupınra yapı

lacak satışlar hakkında konuşuluıuş· 

tur. Son günlerde su.sam satışları art
mıştır. * Serbest döviz \•cya muhlm ılha. 
15t maddeleri temini mukablllnd'! so
ğan ihracatı yapılmnsına mlls:ıade o
lwunuştur. * Olornobil 1Astiği ihtiyacının kar
planması için Ticaret Ofisi 1000, a
ccntalar tarafından 7000 lastik geti. 
rllm1ştir. Basrada da 2000 !istik bek
Iemcldedir. 

+ Marangozlar Kooperatiline<! 
Kalküt.ıdan 1%00 kllo gomalakn gel!. 
rllmes1 için izin verllmLotir. 

m ğındasa 
içtiniz 11. 

Hiç .Atemdağ1na gitti!ıiz mi? .. ve 
mmbaından Taşdclen suyu içtina rni? 
Geçenlerde bir arkadaş Anlemdağına 
gitmiş, bir giln sabahtan akşama idi.
dar hoşça vakit geçirmiş, su bnşınıo 
keyif ve zevkini anlata anlata biti
remiyordu. 

Bana gelince: Uzun )'tlliır Çamlıcada 
oturmuş blr İstanbul hemşehrisi oı.. 
duğum halde, sıkı1arok itlraf edeyim 
kl, bir gün dııhi. Alemdaiına citmek 
kısmet olmadı. Kaç defa niyet eUinı 

ise de, bir mfuıl zuhur etti. Miol zail 
olunca memnu avdet eder, diyecebi
niz. Alemdağına gitmek memnu da 
değil, bllAkls bir zevk iken. hulAs& 
fırsat düşmedi, vcsselAm 

Benim, Alemdağına gitmediğimi, bi
zim Osman Cemal duysa, evveli hay
ret eder, sonra. kızar ve inanınt.k is
temez. Cünkil, Osman Cemal, İstıınbulıı 
iyi, l;yi tanıyan oeşine ender tesa4üf e
dlllr bir İstanbul çocuğudur. Onun gi
dip görmedil!i köşe bucak kalmamış
tır. Her tarafı bilir, tanır, gezmiş, gör
mOstilr. Hafızası kuvvetlidir. Bütün 
gezip cöroüı11 yerleri, manzarası, is
mi, hacmi, tarihi. coğrafyası ile ha -
tınnda tutar. 

Zannetmem ki, İstanbul Beleaiyesl 
k.adroswıda, bWm Osman Oemnl ka
dar bu şehri, hususiyetlerlni tadh~ 
ve hali Ue tanıyan bir zat bulunsun. 
Hatta dahıı ileri giderek, İstanbul Be
lediyesinde. neden Osman Cemalden is
tifade edilmediği suallnl sormak iste
rim. 

Ahmet Raslmden' tamamen nyn ve 
ortaya blr $ahslyct ve orijinalite ko -
yarak, istnnbulu, İstanbulluyu elüd et
miş, folklorunu öğrenmiş ve yazm~ o
lan Osman Cemal, bu vadlde, bir eşi 
daha olmıyan bir kıyn~tUr. Kendi te
vnzuu ve an' nevt İstanbul terbiyesi 
içinde yuğurulan şah5iyeti, oJl\I, bütün 
iddialardan fersah fersah kaçırır. 

O, bugllnün adamı değildir. Ne ise .. 
Bu da ayrı bir bahis .• 

Gel.cllın Alemdağına_ Size, çocuklu
iuma ait bir hatıra anlatayım: Okuma 
yazmağı yeni sOkmeğe b~ladığım za
man Aleındağını, lllm dağı ı;eklinde 

okurdum. ve kendi kendime, acabn, 
neden buraya ilim dağı isınint ver • 
mişlcr, yoksa, orada mektep, medrest' 
mi çok, diye, düşünürdüm. Şimdi, za
manla anlıyorum ki, hakikat tamamen 
tersine imiş! Alemdağında, bu g~l 
yerde ilmin zerresi yok! Hali arazi! 
Yazık-

R. SABiT 

-===::ıız:====== 1 MÜTEFERRiK: 

Tren yolunda 
yeraltı geçitleri 
Pendik banliyösünde 

yeraltı 

Sa amacana11 
Küç(lcük bir hnvadls intişar etti: 

Sucular, dam cana bulamıyorlarmış. 
Bu hadise, bize bazı şeyler haltrlattt. 
Bir müddet evvele gelinclye kadar, su
cular, suyu fıçılar içinde taşırlardı. Mo 
halle anılarında caz tenekeleri, uzak 
membalardan gelen .sular fıçı içinde. 
Tahta fıçının suyu boz.duğu iddia olun
du. Sucular, asri, fenni ve sıhhi kap
lar tedarikine mecbur edildl. 

Fıcı sa~'bi sucular da, güç tul ile, 
kaplarını uzun zaman sonra değiştir -
mc,ğe başladılar. Demirden veya gal -
vanizden yapılmış ncaylp, garip su 
kaplan ortaya çıktı. 

Bilmiyoruz, bu madenl kaplar, t h
taya naz.aran, ne dereceye kndar sıb -
hate muzır de~dır. Halbuki, bu demlr 
kaplar pas tutar, belki de, tahatdan da
ha fazla zararlı bir mhlyct alır. Camdan 
mamul damacanaya gelince •. Pek az su_ 

cu böyle damacana kullanıyor. Pahalı. 
c lduğundım mı, çabuk Jorıldığından mı. 
yoksa kotıı,' bulunmadığından mı. ne
dir? .. 

Blitiln sucuları damacana kull nma
ta mecbur cdeml.r tsak, böyle türlü 
türlü kaplar fıetdan daha mı fyi". 

BURHAN CEVAT 

+ Zaven isminde blr s:ıbıkah Dl-
vanyoluncla benzinci Saimin dükkA- geçitleri Y 8 p l ( acak 
nından evvelki gece bir fıçı çalmış 
kaçarken yaknlnnarak dlin Sultanab.- Haydarpaşa - Pendik banliyö 
met 3 llncil Sulh ceza Mahkemesin- tren qattının ba.zı yerlerinde yeni 
de 3,5 ay hapse mahküm edilip tcv- geçit yolları yapılacaktır. 
kit olunmuştur. Bilhassa Kızıltoprak ile Bostancı * Kasıınp:ışn Belediye memurla- da 
nndan B. Rıfkı dun Etyemezde tram- arasın tren yolunun altından a. 
\"aya bincrke .. yeril dUşmuş başından ç:.lacak bu yollarla demiryolunun 
,.nrnlıuınuşı.ır iki taf aft birbirine birleştirilecek-* San'atk!r Münir Nurettin Kon- tir. Etüdler yapılmaktadır. 
servııtu\• r icra Hey'eü Azalığıııdnn • 
istifa etml$tir. Bu fatilanın sebebi 
icra Hey'etinln kllısık konserler ve'°
mlye karar vermiş olmasıdır. 
+ Banknotlarımızın basılması için 
g~ yıl l..ondrayu gWen üç kişilik 
heyetimiz dönmüştur. Hey•et Londra
da.n !-'1yayrc ile Lizbona gelm:ş, uıa
dan Isvfçre, Almanya ve Romıınynyı 
geçerek iki ayda buraya geımlştlr. 

( HALKSÜTU 
Şahatletnameli bir daktilo 

İf arıyor 

Ottımektep 'l inci sınıfın;ı. kadar 
okumuş eski ve yeni yazısı mükem-
melen bilir ve elinde daktilo d 'plo
mıısı bulunan bir bayan i .-!"3nıakta-

d.ır. istiyenlerin Son Telgnıf dalk 
sütununda Daktilo nımuzun" milra
caat.ıeri. 

G ümrükcü yeti§tirmek için 
bir kurı açılıyor 

Mütehassıs gümrük memuru ye
tiştirmek üzere 1 eylülde tatbikat 
kursu açılması ~arlaştırılmıştır. 

Orta mektep ve lise mezunların
dan 15 kişi alınacaktır. Kayıtlara 
başlanmıştır. 1 yıllık tedrisattan 
sonra 15-25 lira arasında asli ma
aş verilecektir. 

Sanayici, tacir, esna! en yük. 
sek falı. tasarruf bonolarında 
hem kasam; hem vatanı düşün 
~inden artan paralnrını tasarruf 
bonolarına yatır. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Tefrika No : 18 
lara yakışacak hıslerıe dolu olmalı 
yım. 

Sürü Çıngırakla · 
Yaz n: CABİT UÇUK 

Recep, yatağın biraz aşağısında 
dimdik duruyor, odanın ycşillmsl loş.o 
luğu içinde, yüzU bronz .gib1 goril -
nOyordu. Gözlerlııde ke kin pırıltı -
larla bana b:ık~r. Sol yanağında du
dağınuı kenarından geçerek çenesine 
inen hat gergin clddl yilzune, gnrlp, 
gizli bir gulUm.seme manası veriyor. 

Sesler, uzak su sesleri, yakut ynp -
rt\k hı~rtılart, kuş cıvıltıları duyuyo
rum. Bu küc;ük oda, bu sarı Uıhta 
parmaklıkıl pencere, bu yeşil ışıklar, 
ve bir heykel gibi duran, fakat göz
lerinde $ımsek ısıklanna bcnz yen pı
rıltılar tutuşan adam; sadık bir bekçi 
g bi yat. n önünde yntan kurt ke
dere benzlyen, yüreğimi derin yumu
r.ık örgClsile kaplıynn değ;.şlk hislerle 
sarıyor, ozlerımı knpamnk içimi çek. 
mek, sonra uyumak istiyorum. 

Bu hl lerln çoğ::ılmasından. sonunda 
kendimi, yine o mel:ınkoll havası içi
ne dU muş bulmnktnn, korkuyorum. 
Hayatımın ta çocuklukta başlıyan, 
bilvü ukı;c nrtan, bir memnun ola
mamnk: hastalığı vardı. Vakit vakit l 

lylleşUğim sanacak kadar kcndlni u
nutturaa. bu hisler, hiç beklemediğim 
bir saatte, nükscder, ve bana her şeyi 
karanlık gösterlrdi. 

Son aylardaki mUz'iç, yüreğimi en 
ıifasız bir azapla dold:ıran hrıdıseler 
(}zerine, iç dünyamı, bir d:ıhn aydın
latmıyacak unnedlyon:l• 114. Fııkat 

köy yoluna baslarken, duyduğum se
rin haz, buradaki ilk gece, ilk snb:ıh, 
b!ltün eski h.ııyat ve hislerimin Qı;.. 
tüne sihirli bır örtü gerdi. Herşey, 
eski günler bana olan b:ığl:ırı kopmuş 
bir halde diplerde, derinlerde kaldı. 
Şimdi pek taze duygu'are kavu~mu:;

ken, onlan yeniden kaybetmek, eski 
karanlıklı:rn dönmek bana büyük bir 
korku veriyor. 

Recebin. kalın sıcak sesi, ben! dilş{ln 
cclerimin içinden sıyırıp çıkardı. 

- D:ılıp dalıp gidiyorsun! 
Gülümsedim. Evet, hakkı vardı. 

Dalıp dıılıp, bulunduğum muhite uy
mıyan hislerin uzaklığına gidiyordum. 
Nıçln? sebel> ne? Yasadığım dakika-

- Yoksn bir dcrdln ml var? 
Başımı, s;ırı parmaklıklı pencere

nin dışındaki yeşilliklere çevirerek: 
- Hayır, dedlm. 
O, muhakkak bir ~eyler öğrenmek 

istiyor. Yine sordu: 
- Öyleyse, niçin ça{;'Tlağııya 11tılı

yordun' Oraya yürel(l derUi, yaralı o
lanlar kendini atar. Mndemki derdln 
yoktu, neden hayatına ktyıyordun7 

Gözlerim hep o, içinde san guneş 
ışıklnn titresen, yeşil kuytu golge -
tiklerde; Recebin somlml bir yakın
lıkla soran sesini dinliyordum. Aylar
danberl, hlç kımseye söylemedlğlm, 
fakat söylemek, yUreğlmi 15i15iren dert
leri dökmek iht yaclle yandığım bir 
snrii keder, azap ve ıztırabım var. 
Şundlye kadar, en yakınlanm bile, 
böyle gözlerinin derinlikleri yumu~ 
bir ıı11ikayln bana bakmamış, böyle 
mahrem, fnkat candan bir sesle sor
mamıştı. 

Gllzleriın yeşilliklerde, rnkat Ollll'O 

bakışlarını, o, pınltılarında şefkat, ya. 
kınlılık, daha tahlll edemediğim hlsd 
zerreleri tutuşan gözlerini görüyor 
glblylm. 

Birden bn.şlmı çevirdim. H1il1, bi
raz evvelki ,.erinde dimdik duruyor. 

- Recep, dedim şöyle otur d:ı se
ninle konllialım. Madem ki dertli ol-

(MAHKEMELERDE} SAD~';ŞIK J 
"Bu faciadan kim mesuldür? 
O kadın; hain Güllü değil mi?,, 

Milddeiumumiliğin kalem odasının 
yruund:ıki sırada oturuyordu. 25 _ 26 
yaşlarında kadar tahmin olunan sade 
giyinm.lş bir dcliknh idl Ara sıra ö
nilnden geçen kızlara kadınlara o kadar 
muhaldtlrane bakıyordu ki nazan clik
kntiml celbetu. Bir slgara teatisi .ko
nuşmamıza vesile verdi ve hakikaten 
oaun müthiş bir kadın düşmanı oldu
tunu anladım. Elinde tuttuğu blr is
tidayı göstererek: c- Kadınlar mı de
dL Bırakın canım onlan .. Ekserisi er
kekleri mahvediyor .. Masum delllaın
lılııra felaket getiriyor. İşte misali •. Şu 
istida da kndın yüzllnden ellıiden bir 
facia çıkmasına ramılk knlan talihsiz 
btr arkadastmın macerasını taşıyor! .. > 
Genç muhatabım slgarıwndan blr ne
fes ı,;ıcktf.kten .sonrn anlatmağa devam 
~tl: 

cBu arltndaşı.mın ismi İlyastır. Ma
Iatyn vilAyetihin Petürke knzasından 
liehrimlze gelmiş ve Küçükpnzarda bir 
dUkkdnda namuslle çalışmaj!a koyul
muştur. Bir giln Güllü isıhinde bir 
kad~ İlyıı.sa musallat oluyor ve: 
(Bı!n seninle oturacağım. İlle ben se. 
nl istiyorum ... ) diyor. O derece mu
sallat oluyor ki arltasındnn her gQn 
adam yolluyor! .. Bir giln İlyas çalış
tığı qükkilnda oturuıkcn (Fatma) ha
nım namında bir kndın geliyor. (Gill. 
lil hastadır. Otomobille Kerestecilere 1 
geldi. Şimdl muhakkak muhakkak se
ni istiyor .. ) diyor!. İlyas temiz bir 
kalple otomobllln başına geliyor. GUl
lu ona: 

- İlle bu akşam bize gelcreksin. 
Dl;yorl .. Ye otomobilin parasını da 
verdirip reçeteler bırakarak gidiyor. 

~as reçeteleri Kücükpazar eczane -
.sinden 12 lira otuz ku~ vererek 
ynptınyor. Şu surcUe kadının hasta
lığından da ona büyük merhem olu
yor. Şita oluyor!" 

İlyas tecrübesiz ve toy bulunma • 
sına rağmen ~ düşünceli bir ıerıç 
olduğundan Güllüniln aşkına nikflh· 
lanmak şartlle rau oleyor ve evlen
me teşebbUslerine geçilerek nlkll.h k4-
ğıtlıın asılıyor. Blr yuva lruracalına 
sev1nen arkadaşım GilllQ uğruna 351 
lira para harcıyor ve ona itimat edi
yor! .• 

L4kin bir gece hakikat GüllilnQn 
ri.iynk!ir blr kadın olduğunu meyda
na çıkarıyor: Eve gelen İlyas kadını 
bulamıyor. tlzilntU ile bekliyor. Saat 
gecenin iklsind• şen, şatır dönen 
01rtlil: c- Teyzemin kızına gittim!> 
diyorsa da ertesi günt tahkikat ihanet 
ettiğini amcasının oğlu ile sevişip 
oturdu!unu meydana çıkarıyor! .. 

Bu nankörlüğe çok müteessir olan 
İlyas tevklthnneye düşüyor. ve 356 
lirasını aramak üzere de mahkemeye 
bu istida ile baş vuruyor .. 

Onu siz tanımadığınız için belki be
nim kadar acımazsınız. LAkin om -
ründe suç işlememiş, muhitinin en 
saf 11clikanlısını tanıynnlar hep sız • 
lanıyorlar. 

Acaba Güllü de sulanıyor, yaptı
ğından ut.ınıyor, \.icdan aznbı olsun 
duymuyor mu?. Şimdi soruyorum si
ze: Bu faciadan kim ınes'uklilr? O 
kadın değil rni? Ve kimbllir daha 
~öyle hayatta aldatılıı.n kaç zavallı 
Ilyslar knç aldatan, hain, nankör Gül
lüler vardır değil mi? .. > 

• 
iki muhtekir kömürcü ile iğne-
leri bahalı satan 2 kişi tutuldu 

Tav il edll n Bakar mağ zaıı mfldlrl meı'· 
a ve kDDdara llıımı şell mahalleme e .. 

Fiat Mürakabe kontrolör:leri Yeni
knpıda kömürcO Cemal Seyliınoğlu
mın 5,fi kurusa satılması icap eden 
komurleri 7,5 kuruşa sattı[!ını tesblt 
etmişlerdir. Kömürcü Ali Yılmazın 
da Cemale pahalıya kömür sattığı id
dia cdıldiğ.inden her ikisi de adliye
ye verilmişlerdir. 

Eminönündc seyyar satıcı Mehmet, 
Viktorya dikiş iğnelerinin paketini 
12,5 ;kuruştan, Marko adU bir satıcı 

da bu iğneleri 15 kuruşa sattığından 
yakol nmışlan:iır. Her lldsl de adli.ye.. 
ye vcrJlmlşlerdir. 

Kundura fiatleri üzerinde yüzde 
.riiz yirmi seklz ihtikar yaptıklarından 

Ytl sek ıua yapıl· 
yaca yerler 

Tarihi abideler civarında bü. 
yük 'e yüksek -binalar yapılma
ması kararlaşmıştır. Üniversitece 
Süleymaniye camii civarında ya· 
pılan büyük nebatat enstitüsü bL. 
nası da bu cihetten mahzurlu gö
rülmüş ve tetkike başlnnmıştır. 

Digcilere kauçuk veriliyor 
Diş tabiplerinden kauçuğa ihti

yaçlan olanların reçete kağıtlan
na Cemiyet riyasetine hitaben ta
leplerini yazarak Asıi Diş depo
suna vermeleri Türk Diş Tabipleri 
Cemiyeti Reisliğinden bildirilmiş. 
ür. 

Kayşeriye giden Oniverıite 
tetlkik heyeti 

Asliye 2 inci Ceza Mahkemesl knra
riyle bir kaç giln evvel tevkif olunan 
Beyoglund:ı Baker Mağazası Mı.diri 

Mes'ulü Salamon Serera ile kundu
ra dnlrcsl ~efi Dimitri Pavledisin mu
hakemclerıne diln saat 14 tc <.levaın o
lunmuştur. Fakat, ehlivukuf olarak 
rapor \"eren Flat Mürakabe Komi.~o
nu flzalarının raporlan mütenakıı: 
görülerek bu celsede dinlenmeleri 
icap derken komisyona yaz.ılan mü-
zekkereye cevap verilmediği, şahltle
rln de gelmediği eöriilerk muhakeme 
bunlann temini için başka bir gılne 
tallk olunm\Jitur. 

Surlar cıwarıadalll 
evler yıkılacak 

Belediye Reisliği, sur civarın. 
daleı evlerin sıkı bir muayeneclen 
geçirilmesini alakadarlara bildir
miştir. Mahzurlu görülenler der
hal yıkılacak ve bundan sonra 
surların civarına kat'iyyen ev 
yaptırıl mıyacaktır. 

Buğa:z sahillerinde 
Belediye Boğaz sahillerinin de

niz tarafından tahrip edildiğini ve 
gittikçe denizin karaya doğru gir
diğini gcirerek evvela 'Rumeli ci
heti sahillerinin sağlam nhtımlar 
inşasile takviye olunmasını karar
laş t:rmıştır. 

AVRUPA~. HARBİNiN . 
·vEtJi' MESELELERİ 

Kayseri 6 {Hususi)- Üniversi
te Tnbiiye Şubesi Profesörlerin
den Kovzik ve Helbum ile bir 
tal~be grupu şehrimize gelerek · 

Erciyeş dağı civarında tetkiklere j 1~aarruz bahsı· .. 
başladı. I 
duğumu anladım. Madem ki merak e
diyorb"Un, 

Sö-t.Umü, aceleyle kesti: 
- Merak sanma! .. Fakat belki bir 

derman bulunur diye sordum. 
İçim, sıcak, t:cmlz hislerle ürperdi: 
- Daha iyi ya Recep ..• 
- Kardeşinin arkadaşıyım ... Baba-

nın yoldaşı, ananın dostuyum. Benl 
evlat gibi ioCVCr. Her zaman yapa -
cağı isleri benimle konuşur, benden 
nkıl danışır. Onlara yakın bir ada
mım sana niçin olmıyayım? 

- Doğru Recep! .. Çok teşekkür ede. 
rlm s:ına... Beni memnun ettin ... 

O kadar mert, o kadar yürekten ko _ 
nuşuyon:lu ki; köye olnn sevgim bir
denbire çoğaldı. Biraz evvel duydu
ğum mclAnltoll dağılmıştı, birdenbire 
kendimi. :yeni ufuk knrşısında bul -
muştum. Recep, benim bir genç kadın 
oldu umu düşünmüyor, hatla aklına 
geUrmlyerek, derdime çare bulabll • 
mek emelile, soruyor, aUeme olan 
dostluğu, ayni samimiyetle bana da 
sunuyon:lu. 

- Otursana Recep! .. 
Kuçilk adımlarla gelerek, ocağın ö

nündeki ayıposluna bağdaş kurup o
turdu. 

İçimde şimdiye kadar duymadığım 
tatlı, munis bir emniyet hissi var. Ba
şımın bir b:ıŞka köşesinde, süı·'atıe 

ıocvamı var) 

Ya.zan: Ali Kemal SUNMAN 
1 İngiliz devlet adamlarının ı.öy. 

lediklerine bakılırsa bahis yine t.a
zelcoiyor. Kaç :.ı:aınandır hararetini 
kaybetmi gibi görünen bir me\·. 
zu etrafında tekrar söz söylemek, 
dünya matbuatındaki siyasi ve 

askeri muharrirler için mütalea. 
lar, tahm!nler yü.rütnıek için ve
sileler çıkıyor demek. Bu nıevzuun 
ne olduğu malum: İngiltereye ta. 
arruz. 

İngilizler başlangıçtanberi edin. 
dikleri kanaatten ayrılmamışla~ 
dır. O da İngiltereyc doğrudan 
doğruya taarruz ederek onu iyi. 
den iyiye vurmadıkça istediği sul
ha vnramıyacıığı Alman tarafınca 
pek etraflı bir surette düşünül. 
ınüştür. 

Onun için İngilizler o taarruz 
tasavvurunun bir gün yeniden 
teşebbüs sahasın geçeceğini n 
kendi adalarına hücum edilmek 
isteneceğini düşünüyorlar. Bunu 
göz önünden uzak tutmuyorlar. 

İngiliz devlet adnmlıırmm yeni.. 
den söyledikJeri de hep bu mer
kezde. 

Toplanan 
listikler! 
Bazı muhtekirler tek
mil y zı lastiklerini 
piyasadan toplamışlar 

Yazı silmekte kullanılan lastik
ler üzerinde ihtikar yapıldığı teır 
bit edilmiş, mürak.ape bürosu tet. 
kiklere başlamıştır. 

Bazı Musevi tüccarlarının tek· 
mil • lastikleri toplıyarak ortadan 

kaldırdıkları ve mek:tıep zamanı 
yaklaştığından ihtikira haurlan· 
dıkları anlaşılmıştır. Bwılar hak. 
kında lazım gelen kanunl takibat 
yapılacaktır. 

Aç 
rakı 

karnına 
içilirse ••• 

Kör kütük olan bir 
sarhoş 

fırında camları kırdı l 
Küçükpazarda oturan Kamil 

Ufak isminde bir sarhoş civarda:

ki franoala f:ı.rınının camlarını 
kırmış, sahibine hakaret etmiştir. 
Adliyeye verilen Kamil, arkadaş-

larnın sözüne kanarak büsbütün 
sarhoş olmak için aç karnına rakı 

içtiğini ve kendini kaybcttiğıni, 
karakolda ayıldığını söylcmi~tir. 

.Muhakeme şahit celbine kal. 
mıştır. 

o---

Kızılayın balo ve •Ünnel 
düğünleri· 

Kızılay Cemiyetinin Kadıköy 
şubesi tarafından ayın 9 uncu cu. 
martesi akşamı Fcnerbahçtdeki 

Belviı bahçesinde bir balo tertip 
olunmuştur. Bu baloya okuyucu 
Bayan Müzeyyen Senar da iştirak 

edecek ve muhtelif numaralar da 
yapılncaktır. 

Kızılay Alemdnr nahiy.csi tara
fından 16-17 ağustosta iki gün iki 
ge~ yapılacak olan meccani sün. 

net düğünü büyük rağbet görmüş 
ve her taraftan müracaatlar ya

pılmıştır. Bu münasebetle mezkur 
nahiye reisliğinden aldığımız bir 
mektupta m:ntaka haricindeki 

müracaatlardan mütehassis kalın
dığı, fakat maalesef kadro darlı. 

ğının hepsini is'afa imkan bırak
madığı bildirilmektedir. 

Parke yapılacak 
bir kaldırım 

Cihangirde Tn'I' ukçlltmazı sokağı 
kaldırunlannın p:ırke olarak 2350 li
raya inşası kararlaştırılmıştır. 

Kısıklı çeşmesinden 

yine su içilebilek mi? 
L!ıf.rım ımlanııın karışma ı dolayı

siyle Kısıklı çeşmeslnedn su Içilmes1-
Üsküdar Başdoktorluğunca mene
dilmiştir. 

Üsklidar halkı İstanbul Belediye-
Fine miınıcaııtla bu suyun tekrar tah-

1 

lilini istemişlerdir. Çeşmenin suyu bir 
de!a dnh;A tahlil edilecek ve ona göre 

kartır verilecektir. 

Her bahıin bir menimi 
var. lngiltereye doğru
dan doğruya taarruz bah
s:ninde menimi geldi. 
Daha tehlike geçmcmi.f
tir. 

ingilterede herhangi bir taar. 
ruz te~ebbüsüne karşı müdafaa 
hazırlığı kaç zamandır devant e. 
diyor. Tehlikenin ~çmediği düşü· 
nülürken bu hazırlığa hiç fasıla 
verilmiyeceği de besbelli. 

Fakat harbin iki sencdenberi gi. 
rip çıktığı türlü afhalardan şim
diye kadar şöyle bir hüküm çıkar
mak tecrübe edilebilir. Harp nii. 

bet nöbet cereyan etti. Asıl hedef 
İngilterenin kolunu kanndını kır. 

maldır. İngiltereyi vurmak için 
evvela onun kuvvetli müttefiki. 
Frnnsnyı yere sermek \•ardı. Son

ra İngiltereyi vurmak ~ırası geli. 
yordu. Hedef İngiltereyi mağlup 
ederek istenen sulh şartlarını kn. 
bul edecek bir hale getirmek olun
ca buna varmak için iki yol var. 
dı: Ya giderek İngilizin adalnnnı 
mptctme.k, yahut İmparatorluğun 
yollarını kesmek. Şimdiye kadar 

kah o safha, kiih bu safhn nçıldı, 
apnndı. Fakat Rus _ Alnınn kav

gası devnm ededursun, f ~füz • 
Alınan mücadelesi daha bitmemiş. 
tir. 

Jlı;> ,I · _e;;I\ 
· iPioli ti kd 
. , . . ' 1 . ' 

. 
'!--_ arbln yedlllcı 
Baltaııada 

y &Zail: Ahmet Şükrii f.S 
Almanya ile Rusya arsS 

muharebe, yed.inci hafta51İ1• 
miş bulunuyor. HaziraOı.Jl 
ikinci pazar günü sabahı 
ya Rusyeya karşı harp ıç 
maıı. mücadelenin mub . 
ki.şatı hakkında başlıca ~ 
ileri sürülmüştü: 

1- Bazıları, Rusfat1t1 > 
kendi topraklannı değiİt 1 

ğustos paktının imzası..ndB11 

ellerine geçen Besara.bya, l'0 

ve Baltık memleketlerini de 
dafaa etmeğe muvaffak cJsC 
nnı ve hele hiç bir Alll'laıı 
rinin Rus toprağı üıeri.!1~ 
basamıyacağını iddia etnııŞ e, 

2- İkinci bir zümre RUS) 
Almanyaya karşı mukavet11 
demiyeceğini ileri sürdü. 

Bir karış Rus toprağırıı.11 
edilemiyeceğine kaııj oııııı 
yanı~ düşündükleri ilk f' 
anlaşıldı. Almanlar, ilk tıs. 
Rusyayı, 1939 senesinden ı;otı 
line geçirdiği tıopraklardafl 
ettiler. İkinci bir hamle J\l~ 
Stalin hattının ilerilerine 1'• 
tılar. 

Sovyct politika adaznlııflı 
yet milletini cikinci enı~ 
harbi· adını verdikleri JllU 
için haıırlam~lardır. 

1939 harbind<:n evvelki t 
~rf .nda faşist ve kıomil1115 
lctler askeri hazırlıkları.!111 

vermişlerken, yalnıı dcıf. 
devletler uyumuşlar.dır. 13° 
Iedir ki Almanya, 1939 scll 
harp başlar başlnmaz, ta~rcr 
ilk hedef olan dcmokras1l 
mukadderatlarını onlara b rd 
bir sürü devleti yere se 
sonra, Rusyaya döndüğii 
en aşağı kendisi kadar hll ~ 
olan bir devletle karc::ılaşll1~ 

~ JtD 
Fakat acaba Almanya, . 

de ile A elde edemediği ~~ 
zun vade ile elde cdemıY,. 
dir?. Böyle bir suale kB.tJ 
vermek mümkün değild.ırd 

Almanlar altı hafta i~11~c 
ları Baltık memlekctıerırı 
lonyadan ve Besarabyadıırı, 
m~lar ve Rus tıoprakI:.ır.J1 

ederek Stalin hattını ysr 
dır. Moskova, Leningrad v~ 
gibi mühim şehirlerin tc 
olduğu Ruslar tarafındal'l 
k.iır edilmemektedir. piğC~ 
tan şu da bir hakikattir ):{l 

toprak işgali, Almanya)'~ 
netice temin edemez. . p.. c 
kat'i netice elde edebılll111 
Rus ordularını imha etfl'lc 
Qcrçi Leningrad, MoskoVB 
yef gibi mühim münaka~ 
nayi merkezlerinin işgali 
neticenin elde edilmeSind~ 
derccccle amil olabilir .. f~ı 
rak işgali bir gaye değıl, 
yaya varılmasını kola)"Ir4 
merbaleden ibarettir. rıı 

Rusya, sonsuz kaynakllltı 
olan bir memlekettir ve of 
Alman hamlesini durd .11 
mücadeleyi bir siper brırb' 
kal ettirecek olursa, bU ~ıı 
~ninde sonunda muharc /ı 
ticesi üzerinde amil oltıf· 
lar vakit kaybedemezler· !11 

Sonbahar ve yağnı~r ıJ 
gelince askeri faaliyctill 1 
zaman için tatili 15.zım g~tB 
Almanya, gelecek altl ıııı 
de netice elde edenı:_ısc~ 
Rus harbini değil, bütün 
leyi bile kaybedebilir!cl'· 

, 
H. canscver imznsi~~of 

mız bir mektupta d~!n.u 
cPaznr gün!i HeybeW"' ~ 

toryomundaki hnstarııı.ıl ııı 
ten dönerken yol üstııııd~e 
üzerine konulmlli kUP1e 61ıı1 
ğı kırknr paraya sular r:ıl' 
du. Kuruslan verip ~1'· 
taneslndcn birer su iı;- dcıı 
bu içtiğimiz sular, tıpltl de 
yu gibi hem ~uzlu, bCııt f) 
tı. Sebebini sordut• 
verdiler: ~tJ 

- Bu sular Ayazfll"' r f.e 
duğu için biraz tuzıudLI ' 
palım? -'ıJ el 
Ayazına suyunun tııı.> . (i 

nu dn yeni öğrc."111°~ 
Heybelinin bu yoıun rd'f 
gilnlerl su satanlar, b!I ı -t 
kar parad:m halkıı dCll ~" 
tıyorlar. Ada Beled~bc 
lan menedeceğlnc şOP 
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" yazının meUnler.i Anadolu 

lrlJai. AJansı bültenlerinden alınmıştır) 
eden: Maaınnwr Alahır 

,~ lfar.iciyc . Nazın Eden, 
~ 1-..va.m Kamarasında uımmıi 
~t hakkında izahat verirken, 
'Yede~ ~e ~hsede}ek bi • 
,,.,-:._~ıştir ıki: 
-.:.~Ye ile olan münasebet • 
~~ esası İngiliz • Türk mua.. 
~~-Bu muahedeye halis&. 1 
~Ye~. ettik ve etm~te devam 
l.~~ız. 
~~ Bıitanya ile Türkiye a. 
~ dostHt yalnız harp ~ 
4~ değil, harpten sonra da 
~ anlaşmasına devamlı bir 

'l'u,: ~izmet edebilir. 
' kiyenin zararına olarak her 
~l bir anlaşmaya muvafakat 1 
~ ileceğimize veya ettiğimize 
~an zaman gazetelerde 
~iti propagandasının yaptığı t 
~ ~e~ neşredildi. Bu nevi hiç 
lııt ikinde hakikat zeITesi yok.. 
~il\' l!u neviden hiçbir şeye asla 
ti b afakat etmiye<:eğiz ve herhan. 
ııe,_, ~ devlet tarafından bize bu 
lıt. en hiçbir teklif yaptlmamış.. 

~~p sonu alemi, büyük, küçük 
~ devletlerin işbırliğine muh.. 
~1°1acaktır. Atatürkün dı.iıasile 
~bulan modern Türkiyenin bu 
~)ede tam rolü olacaktır ve Tür. 
,<l~nu yaparken kendi yolunu 
~ kararlaştıracak ve iş arka. 
~· ını da lrend.i intihap ede • 

ır .• 
l?icİLız KUVVETLERINİN 
"SlJRiYEDE BULUNUŞU 
~ .,.'°3. Kamarasında Edenden 
~ E:~ Söz alan Atli de harp va • 
~~,~~ bahsederken iDUlan 

'İıı ~tır: 
~ liliz kuvvetlerinin Türk • 
)1'% ~ududlHlda bulunuşu, bü. 
\alı &rıtanyanın Türklerle olan 
~11 ilk ittıfakını teyit ve takviye 
~~ ve Büyük Britanyanuı 
~ '!.:~ adası halkına daha büyü!c. 
'~aye temin eylemesini müın. 

"lacaktır.• 

~liG1LTEREYİ ISTILA 
'ıt ~LtKEst GEÇMEMİŞT!R 
~~1 ilin harp vaziyeti hakkında 
ı.ı;u:~ izahat şöyle hulasa ecil • 

~ liitler, şimdi iki cephede 
~ dele etmek mecburiyetin • 
~· ~ngilterenin istilasına ge • 
S~ bır zamanlar kuvvei kari • 
su:elnıiş gibi olan bu istila, 
'ı; t tobir edilmiştir. Fakat te. 
~r-ketmck değildir. Adalan • 
~gözü açık beklemekte olan 
~ Ordusu, bugün 12 ay evve.. 
\. rı~aran çok daha kuvvetli • 

~~ ... Alınan harbine gelince. 
~l>ta tahminlerde bulunmak S: lt deliliılctir. fakat Alman • 
'dn~ 'muvaffakiyet planlan su.. 
·~üştür. 

'aıatada çille• 
ltlaalar 

~ (1 incl Sahlfedeıı Devam) 

~n Naime dün ıayanı 
'-.. ihbarda bıılunm.urtur: 

~ızdaki dükk4ncılardan 
~ ı>azarteBi günil dükkd • 
\ 1h'i~lerini zorla. söktü. 
~ potTel eOWJi. Ve iki 
~ birıqriği dut10r 7 metre 
~ iki ~ getdfU. 
~;: ~tladı, ilk ~kft yer ke.. 
~~7l ~ündeki. odad&T'. Bi. 
~~h inhidamwı lbrahim se.. 
~ al'tlt4f!ur. Btı iddi4 ela tahkC 

~· ~~ 8ABAHKt VAZIYET 
\'"'14le,ı itibaren enkazın tama. 
~oı ~lenm.eıme bClflnmıştw. 
"~le keıilmif, yalnız 1/flYL 
~it dQ,. bir kaldınm. bınıkıl • 

ı.'..._~~amvcıyla.r ve ve.ait dü.R. 
'~ğımız gibi ı,ıcmdaJd bitaa 
~idam olduğundan buran 

\ı' 'l'oJ~- kadar geçemiyecek • 
"'tt.,_ ... ocıneden aktan114 uczpıla. " . ~~-a~ binanın saiWbi bu sabM 
~~ b<l§lamıştır. On kınm
~ ~1cı~ı akşama veya ya. • 
~~,. r ıkmaı edilerek tram • 

"&lt •efere bcı§lıyacaklardır 
"t ·<lhcıh. • 
~ tilıe da enkazın temizlen. 
\ tl&ğ~a.m. olu.nmU§tur. Taş. 
\ tıtlldcu tıltından bu iGbah bir 
l bi,. Jlcı, 11Gtakla.1', 11orscuala 
~-lt~ryoza çıkanlmı§'tır. Bir 
'\" bdctad.ını hep hadise 11e • 

it. ı,. emekte el1fGlannt ara. 
~,. · ı· an11 ı1em bir keti/ 

k:ır. 

İngiliz Hariciye Nazırı 
Eden, Avam Kamara -
aında Türkiye aleyhine 
hiçbir anlatma yapılma
dığını ve yapılmıyaca • 
ğını, harp IODU aleminde 
Türkiyenin tam bir rolü 
olacağını aöylemiıtir. 

Daha 13 temmuz tarihinde Al. 
manlar Stalin hattının bırçok nok.. 
taarda yanmı.ıı ve Lenıngrad, 
Moskova ve Kıef yoilarınuı açıkn~ 
oldu~ söyiliyorlardı. 

DJ.ge.r tarattaıı şimal münteha. 
auıda Mouımansk, Moekova. Kiet 
ve Leningrad gtbi şehır J.er Kusla.. 
rın eilerınde bwuıuna.ıttadır. Dü,
man, benli& Mourmaak. Lenin • 
grad demıryolu.ndaıı çok uzakta 
Ol.liunmaktadu.• 
jAPO.NLAR sLul HUDUDUNA 

ASKER YK.i:IYOR 
Hindiçini'yi ijgal eden japon 

kıl'alan Sıa.m hududu civarında 
ismi zikredumiyen bir ıehre var. 
mışlardır. Dığer taraftan cumar. 
tcsı günündenoeri Sıam hududuna 
doğru genış m.iJcyasta japon sev. 
ki.yatı yapılmak.adır. 

Tokyoda ecnebi ımuhabirler, 
japon sözcüsünden Siam istika. 
metinde bir japon hareketine dair 
ortada <iolaşan .şayialar hakkında 
malUınat iste~iclrdır. Sözcü, as,. 
keri mahiyette olduğundan dola. 
yı, bu mevzuda sorulan suallere 
cevap vermek. istememiştir. 

Son gelen bir iıabcrc göre, Siam 
ıhükiun'Cti de hududa asker ve tank 
.teşekkülleri sev kebmektedir. 
A VuSTRAL YA BAŞ VEKİLİNİN 

KA T'İ BİR CEVABI 
Bir japoıı gazetesinin Melboru.. 

daki muhabiri, Avustralya Başve. 
kilmden, Uzakşarklaki vaziyetLe 
bir salah vücude eet.aebilmek 
üzere §ahsan birşey yapıp yapa.. 
mıyaeağını sormuştur. Basvckil 
şu cevabı vermiştir : 

cBunu arzu ederim. Fakat bir~y 
yapamam. jaopnya hadis olan me. 
selelerin kısnu azamına verilmiş 
olan cevabı biliy<>r. Ş~di <:evap 
vermek sırası japonyanındır. Bu. 
günkü gerginliği vücude ~tiren 
bir Avustralya veya Büyük Brl. 
tanya hareketi değikiir. Hin.diçi.. 
niyi işgal edenler ibizler değiliz.• 
DARLAN TEKRAR PARİSE 

GİTTi 
Fransız Başvekil Muavini A • 

miral Darlan, Alman makamlarile 
muallakta bulunan meseleleri gö.. 
rüşrnek üz.ere tekrar Parise git • 
miştir. Bu münasebetle Amiralin 
uzun zamandanberi. Parise 1Iitme. 
miş olduğu hatırlatıhnaktadır. 
~MERİ.KAN KONSOLOSLARI 
ALMANY ADAN AYRILAMIYOR 

Limondan veriren bir habere 
göre, Alman makamları, İngiliz 
tayyarelerinin Almanyada yaptık. 
lan tahribata müteallik haberle • 
rin intişarına mani olmak üzere, 
hatta pasaportlan dahi vize edil. 
rnış olan Amerikan konsolosları.. 
nın hareılretlerine müsaade etme. 
Tıektedir. 

Bakkallara Petrol 
tovziine ba_şlanc' ı 

Bır müddet evvel durdurulan 
petrol tevziatı bugün tekrar baş
lamıştır. Her kaza için aylık mu
ayyen miktarda petrol ayrılmı§ 
ve bunlar o mmtakalardaki ba1',. 
kallar arasında taksim edilmiştir. 

Vilayet hazırladığı listeyi bu
gün Petrol Ofisine bildirmiştir. 
Bakkallara bu li. •:leki miktarlar 
üzerinden Ofisç~ tevziat yapıla
caktır. Bu işe derhal başlanaca. 
ğmdan bakkallarda petcol bolla
pcaktır. 

lraadalll Almaaıar 
(1 inci sahifeden Devam) 

cİranda bugün tok miktarda Alman 
vardır. Tecrübe bize ıöstermiıtir ld, 
bir çok memleketlerde mütehassıs, 
turist yahut isimleri ne olursa olsun, 
bu Almanlar, içinde bulundukları 
me."llleketin istiklfıli için çok bUyük 
bir tehlike teşkil etmektedirler. Ev
velce de FlSylediğlm ~ibl, bu hususta 
İran hWc\Unetlnln clddt surette nazarı 
dikkatini cell>cttık. 
İran hükOmcUnin bu dostane ihtan 

nazan dikkate olacağını ve va:ı:iyeU 
~nliyecek tedbirler iltih:ız edeceğinl 
bit ederim.> 

BULGARİSTANIN HAREKETİ 
UNUTULMIYACAK 

Eden Bulgaristanın Yunanistan 
ve Yugoslavyaya karşı olan hare.. 
keti hakkında demiştir ki: 
•- Hesaplaşma günü geldiği 

zaman İngiltere ve müttefikleri 
Bulgarların bu tarzı hareketini as
la unutmıyacaklardır.• 

ZAYİ - 1935 senesi Bulgarlstanın 
Ra7.gl'ad kazası aSkerllk subestnden 
aldıJun ask~ vesikamı zayi ettim. 
Hilkmil )'Oktur. 
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Romanyada Ya
hudilere hayat 
hakkı kalmıyor 

Bükreş 7 (A.A.)- Romanya a
jansı bildiriyor: 

Bükovina valisi bir emirname 
neşrederek Yahudiler için hususi 
bir rejim koymuştur. 

Yahudiler saat 20 den sonra so. 
kağa çıkamıyacaklardır. Gündü
züın alı.şveriş ancak saat 9.30 ile 11 
arasında yapabileceklerdir. Ya
hudi mağazalarının ve ticaretha.. 
nelerinin Rumen, Alman Vf İtal
yan bayraklarını çekmeleri Iasak.. 
tır. Bütün Yahudiler gözükür 
bir tarzda sarı renkte bir işaret 
taşıyacaklardır. Bu işaret birbiri 
üzerine konulmuş ve Yahudi yıl
dızını teşkil eden üç müsellcstir. 
Bu emirlere muhalif hareket e
denler tecemmu kamplarına gön. 
derileceklerdir. 

İkinci bir emirnameye göre Ru~ 
men subaylarına, askerleril\e ve 
devlet memurları ile Alman veya 
İtalyan askeri heyeti azasına karşı 
yapılacak şiddet hareketi ölümle 
cezalandırılacaktır. Eğer böyle bir 
hareketin faili Yahudi ise Çerno
viç tecemmu kampında buhman 
Elli Yahudi de bununla beraber 
idam olunacaktır. 

Harp Vaziyeti 
( l inci Sahiieden Devam) 

:mişlerdir. Bu dcmiryollan Duna
burg, Minsk, jitomirden geç.erler. 
Üç ordunun arazi hedefleri de 
Leningrad, Moskova ve Kiyeftir. 
Bu itibarla bizce bu üç tebliğde 
dikkati çekecek yeni birşey yok
tur. 

Ancak • üncü. tebliğ Sovyet or
dusu zayiatı hakkında topyekun 
büyük rakamlar veriyor ki tetki
ke değer. Bu tebliğe göre Sovyet
lerin verdikleri umum esir mik
tarı 900 ·bin kişidir. Buna bir o 
kadar da yaralı ve ölü ili~ <.'dilir
se Sovyet ordusunun zayiatı tak. 
!'iben 1,5 milyonu bulur. Bu bü
yük bir zayiat sayılır. Yine bu 
tooliğf göre Ruslar lS,108 tank, 
10,388 oop ve 9,094 tayyare kay
betmişlerdir. Bunlar da Sovyet 
sanayii ve Sovyet ordusu için e. 
peyce bir zayiat teşkil ~er. Fakat 
bizim fikrimize göre bu rakamları 
ihtiyatla karşılamak doğru olur; 
Alınan ordu~unun verdikleri za
yiat hakkında doğru bir şey bıl
miyoruz. Herhalde Alman zayia. 

-: tının da az olmaması 90k muhte
meldir. Hel' iki tarafın hakiki za· 
yiatını doğru olarak bilip bir mu. 
kayese yapmadıkça, hakikate uy
gun neticeler çıkarmak mümkün 
değildir. 

Alınan ordusunun asıl hedefi, 
Leningrad, Moskova ve Kiye! gar
binde Sovyet ordularının büyük 
kısmını imha etmektir. Bu rakam. 
ların doğru olduğunu Iarzctsek bi
le Alman planı muvaffak olınuş 
sayılamaz. Ve plfının ne dereceye 
kadar muvaffak olduğunu, yeni
den başlıy::.n meydan muharebe.. 
lerinin inkişafı gösterecektir. 

Almanlar vasati olarak gtinde 
1()..15 kilometre ilerlemişlerdir. 
Şimdiden sonra da ayni sür'atle 
veya daha hızlı ilerlerse, o tak
dirde Sovyet mukavemetinin za. 
yıfladığına hükmedilebilir. Bu 
hesaba göre Almanların 20-30 gün
de Moskovaya varmaları icap eder. 

22 lhtikir davası 
(1 inci Sahifeden Devam) 

mıştır. Öğleden sonra da 1stavro, 
Ahmet, Vasil, Kirkor, Yani, Sü
reyya, Prodromos, Celal ile Kal
man mağazasının muhakemesi 
vardır. 

Üç azgın Manda 
(1 inci Sahltedea Dena) 

metinde ~ilzmlye başlamı,tır! .. 
Azgın hayvanın heırıcn sandalla ta

kibine çı.ltllOUi ve Ali isminde bir işçi 
sandaldan denize atlayıp balta ile ba
ıına vura vura öldürülmüştar. Bilfı
hare ölil hayvan mezbahaya çekil
miştir .. 

Berkoıda bir tıcawtlz 
(1 inci Sahifeden Devam) 

maralı kahvede çıraklık eden 14 
-yaşlannda Mehmet Karakaş gece 
yarısı Hamit FıraUı ve Avni Şiş
roan adlannda iki kişi tarafından 
kahveye gizlice girilmek suretile 
tecavüze uğramış ve Beykoz müd. 
deiumumiliği tarafından tahk:ikata 
başlanml§t~. 

ŞERBURG 
tayyare meyda
nına yeni akın 

Londra 7 (Radyo) Hava Neza. 
retinin tebliği: İngiliz tayyare -
leri dün Şerburga yakın hava mey. 
danına yeniden :taarruz etmlşler. 
dir. Birçok tayyareler daha imha 
edi1ımİ4. toplar swrturuknuştur. Av. 
dette 2 dü.şman petrol gemiaine 
raslanmış, taarruz edilerek buu. .. 
lar alevler içinde bırakılınşı, 2 
Alıınan avcı tayyaresi düşürülmüş 
tür. Bir Alman hücum botuna tam 
isabet vaki obniıftur. Bütün bu 
harekatta 4 Alman tayyaresi .iımh& 
edilmiş, bir Britanya tayyaresi 
kaybolmuştur. 

Asker aileleri 
(l inci Sahifeden Devam) 

Mecliste müzakeresi yapılacak \'e 
bundan ı:onra 11 EylOle kadar b ir ay
lık tatil karan verllecekUr. 

Asker aHelerine yardım kanununun 
esaslarına göre, tanzifat ve tenvir~ 
vergileri hariç, dlıer EelcdlY.c resim
lerine Belediyelerin yUzde elliye ka
dar zam yapmalorı, elektrik istlhltık 
vergisine, nakliye vesaltl biletlerine 
birer kuruş, tiyatro ve sinema bilet
lerine yüzde ona kadar zam yapılma
sı, a skerlikten tecil edilenlerden mO
nasip bir para alınması, bunlar kf.fi 
gelmediği takdirde eksik kalan mik
tarın servet nisbetinde halka 
tevzii, ancak tevzi miktarının kazanç, 
buhrnn \'e b ina vergisinin yüzde ylr. 
mi beşini tec:ıvilz et.memesi derplıı e
dllmcktedir. Köylerdeki yardım ayni
yat suretiyle yapılacak, Belediye ve 
İdare! Hususiyeler bütçelerinin yüı.
de ikisi nlsbetinde yardım edecclclc.r
dlr. Tahsil için verilecek haciz karar
lar Belediyelerce infaz olunacaktır. 

Uçakla mektap 
İstanbul - Ankara - Adana tay

yare postnlanna rağbet artmıştır. Bu 
sabahki tayyare 10 yolcu ile hareket 
etmiıı ve yerler dilnden tutulmuştur. 
Diğer taraftan İstanbul, Galata, 

Beyoflu, Pangaltı, Üskiidar, Haydar
paşa, Kadıköy posta, telgrat merkez
lerinde sabaha kadar, Beyazıt, Fatih, 
Aksaray, Tophane, Beşiktaş ve Ka-
sımpaşa merkezlerinde saat 24 e 
Kumkapı, Ercnköy, Sellmiye, Flocyo, 
Yeşilköy, Topkapı, Edirnckapı, Hal, 
Bebek, Ortakö1, Unkapanı, Samatya, 
Kuzguncuk, Amavutkoy merkezlerin.
de de saat 19 a kadnr ta,.,.are ile gön
derilecek, mektup, gazete ve her tür
lü posta m!irnselatının kabul olunması 
kararlaştırılmıştır. 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sahifeden Devam) 

tonya kısmında muannidanc mu
harebeler vermekte devam etmiş
lerdir. Cephenin diğer kısımların. 
da büyük mikyasta askerl harekat 
vukubulmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz, muhtelif 
cephelerde düşmanın topçu, piya
de ve motörlü kuvvetlerine şid
detli darbeler indirmekte devam 
etmişlerdir. 

5 ağustos günü cereyan eden ha. 
va muharebelerinde düşmanın 14 
tayyaresini düşürdük. 

Kuruçeşme halkı 
(1 Jncl Snhlfedcn ~vam) 

fenalnştırdığı bildlrllmektedlr. Kuru
çeşmeliler Kırbaç sokalında etrafı ve 
civan evlerle dolu bir arsaya hergan 
Belediye kamyonlarının çöp getirip 
yığdıklarını s3yliyerek sinekten, ta
afiünden burada geçllemez bir hale 
,ekliğini ve evlerdekilerin sıhhati 
lç.n daimi bir tehlike teşkil ettiğini 
beyan etmekte, bu ıarip çöp yığma 
işinin bir an evvel terkini istemekte
d:rler. Keyti.yeU ehemmiyetle Bele
diye Reslilinln nazarı dikkatine ko
yuyoruz. Evlerin arasında bir arsaya 
ç~ yığıruya kalkqan memur kimse 
hemen cezalandırılmalı ve umumi 
sıhhat namına bu işe derhal nihayet 
verilmelidir. ----<t>----

EDEN 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Bu son günlerde japonya, Taylan
dın İngiltere tarafından tehdit edil
diği şayialarını ortaya çıkarmıştır. 
Bu pyialar yalandır ve ne maksaUa 
icat edildiğini de biliyoruz. 

Tokyodaki japon sefiri Slr Robert 
Kregi, japon Hariciye Nazın Amiral 
Toyoda ile görüşmüş ve ortaya çıka
nlan §ayloların külliyen asılsız oldu. 
ğunu kat'l surette ifade eylemiştir. 
Sefir, İnglltere lle Tayland arasında
ki dostluğun bir asırdan fazla devam 
ettiğini soylemlş ve Tayland'ın isUk-
lAllnl tehdit edecek hertürlil japon 
hareketinin, böyle bir hareketin dol
rudan doğruya Slngapuru tebıdit ede
cetı teUikkisinde bulunan İngiltere 
tarafından derhal tedbirler alınması
nı icap edeceğini İngiltere hilkömeU 
namına teyit eyleml&tir.> 

Eden söilerine IU suretle nihayet 
vermiştir: 

c İngllterenin bu ııöı:lertnln nazarı 
ltlbare alıııacalmı Om.lt ederim.• 

[; a ı kendini 
müdafaa 

edecektir 
(~J1Denm) 

ait bir hatıra haline inkılap et
ntiştir. Hakikat; böyle mi, değil 
mi, bunu bilmiyoruz. Ancak, Al· 
manJarın harekatın sonuna kadar, 
her türlü ihtimali aaı.ara .larak 
ona göre benzin ve mazot tedarik 
etmiş olarak taarruza geçmiş ol. 
maları ppbesizdir. Ancak, mev
cut Alman stokları bu taarruzu 
Mprmıya kili cebe dahi, Deri 
harekit ve lnciltere ile harbe de
vam için yeni kaynaklara ihtiyaç 
var4ır. Yeni uyuklar itt; BakU, 
lraa, Irak petrel llavzalarıdır. 

Sovyet • Alınan harbinin bu
günkü cereyaa pimin bu kay· 
naklar için nasıl bir akıbet hazır
ladığını, bilrül muharipler dahi 
şimdiden tayin eiecek vaziyette 
değillerdir. 

Galebeyi Sovyetlerin temin et. 
mesi hesap ve ümit mevmu oldu
ğu kadar, Almanların temin etmesi 
de ayni hesap öl~ülcri içindedir. 
Binaenaleyh, her ihtimale ve bil
hassa abi ihtimallere karşı ingi. 
liderin petrol havzalarını Alman 
kuvvetlerinin eline geçirmemek 
hususunda büyük bir hassasiyet 
muhafau etmekte olduklannı 
şüphesi~ telakki etmek gerektir. 
Bu havzaları müdafaa ise; şimali 
Kaft.asyadan ve Efganistanın ko
runması ile beraber başlar. 

Hem Sovyet petrol ha,·zalarınm, 
hem Hindistan, Irak ve Arap ya
runadasının emniyet ve müdafaası 
bakımından şimali Kafbsyada ve 
Efganistan hudut bölgelerinde 
Rus _ İngiliz askeri teşriki mesai· 
sinin zamanla faal bir vaziyet der
uhde etmİ\·e doğru ıitmesi ihti
maller dahilindedir. Bunun için 
de, herşeyin başında İngiliz mot'!
rize kuvvetlerinin \ 'e tayyarelen
nin Sovyet ordusu ile beraber şi· 
mali Kafkaslarda ve Efgan hudut 
bölgelerinde mevzi tutmalan 11. 
sımdır ve bu da yol bulup oralara 
gitmekle mümkün~ür. . • 
İranda ve Efgamstanda İngılıı-

lerin iJdia veya tabıuin ettiti mik· 
tarda Alman mevcut olduğunu L 
ran hükumeti reddetmiştir. lngl
tizler; bu cevabı tatminkar bulma· 
nuılar ve Alman.tarın çıkarıl.?'a.. 
lannı ist~işlerdır. Bu talep uze
riade en son safhanın ne olduğu
nu ve fran hükumetinin bu talebi 
nasıl karşıladıiını bilmlyoruL 
Komşumuz ve dostumuz İran; 

Avrupa harbinin her türlü seyrL 
ne ve Rus - Alman mücadelesine 
karşı bitaraft.ır. Şehin~ah Riza .Ş~~ 
Pehlevi'nin inkılap hamlelerı u-
zerinde kendi kalkınmasını temin 
eden, sulh ve bitaraflık gayesi U. 

serinde azimle yiirüyen hanın; 
ayni yolda sadakatle ve tMed~ii!
siis vürüyeceğinden, harp ateşının 
kesuİi ülkelerine, Yakın Şark ve 
Orta As) a~·a sirayetine meydan 
vemıivec:eğinden şüphe edilemez. 
Herhalde, SO\'Yet miicadelesi kı
nlsa dahi, İranın şimalden kendi 
üzerine gelecek tazyiklere karp 
koyacağı gibi, cenuptan gelecek 
herhangi bir tazyike dahi ayni 
şekilde mukabele edtteği ve bu 
yolda fırsatlar elde edilme5ine ya
rar pürüzler bırakmıyacatı tah
min olunab11ir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Alman • Sovyet 
harbine bir bakı' 

( ı IDc! 8alüf-.. Devam) 
Neşredilen bu dört fevkalade tebli

le ıöre, Almanların şimdlye kadar 
Ruslardan aldıkları esirlerin milctan 
195 bine balll olmuttur. Rus ölQ " 
1aralllan be bunun lkl, Oç mlalldir. 
Bımdan başka 13.108 tank, 10,311 

top ve 9094 tayyare 1ltlnam veya tah
rip edilmiştir. 

Cephenin Romanya bölgesinde 
150,000 esir alınm19, 1970 tank ve 2190 
top i~inam edilmittir. 900 Sovyet 
tayyaresi dilşürülm(il veyahut yerde 
tahrip edilmiştir. 

Bir ay Süren Smolensk muharebe
si kazanılmıştır. Şimalde Lenlncrad 
6nlerine, merkezde Ki.yel kapılarına 
varılmıştır. 

Biltün cephelerde harekat ayni ı;ld
deti muhafaza etmektedir. Londra 
kaynakları Alman ordusunun CenuP
ta Kiyefle Odesa arasında llerledlthıl 
bildirmektedir. 
SOVYE'I'LERB 
GÖRE 

Sovyet teblltl. Alınan zayiatının 
çok ağır olduiunu bildirmektedir. 
Muharebeler, 1ine Smolcnsk Byala -
Çerkof, P rokorosten ve Est.onya cep
helerinde devam etmek~lr. Diier 
cephelerde mühim deliiildiltler ol
mam11tır. 

ITllA8 
Yazı.mıZ\'n çok1uğundmı. •Bir ci.. 

uyet cfava.na tefrika.m.ız b1'giia 
~.ô.ıW~ 

S - SON TILGltAP - 1 A(;,tJS'roS tHl 

ONUN 
Yaıanmıı Atk ve !~ıttra Hataraıan 

1 Hayabnı Anlabyoru~J·: 
Yazan: HALÜK CErv;AL No. 55 

Ve sonra feveranla isyan etti: 
c- Sarhoş kokotlar .. sarhoş ko

kotlar .. demek ben bunlara lnyı. 
kım. Aşkı onlarda arıyacak kadar 
adi birisiyim ha?. Yaz~k sana Müj
gan beni bu derece mi küçülte
cektin ?. Dernek kalbinde öldüğüm 
gibi gözlerinden de düştüm ha? .• 

Son kelimeleri dudaklarından 
dökülürken gözlerinin bulutlandı
ğını gördüm. Bakışlarını yere eğ
di. Sesi titriyerek •:yazık!. yazık!.> 
diye hıçkırmağa başladı!. 

Hiç ummadığım bu hal karşısın. 
da şaşırmış kalmışt;m. Deminki a
bus çehresile, şiddetler, hakaret
ler göreceğim diye korktuğum 
adam büsbütün değişmişti. Öyle 
ki sanki öteki hain bir peri dar. 
besile uçurulınuş onun yerine ilk 
mazlum ve içli Hikmet gelmişti. 
Esklcren de birşeye alndığı vakit 
hemencecik gözleri yaşla dolardı. 
Hatta o gece otel odasında da böy
le ağlamış, hıçkırmıştı ve ben göz 
yaşlanna aldanarak her arzusu
na riımolmuştum. Fakat ronra, 
pencere başlarında ben ağladım. 
O güldü. Şimdi artık hayatta hep 
a~lamamak için bu sahte gözyaş
larına kanmıyacaktıml. 

Hiçbir şey söylemeden hareket
lerini takip ederken mahir bir 
aktör gibi hala hıçkırıyor; arada
bir hem şikayet, hem 1ehevvür 
kaynıyan bir ahenkle: 

- Asla .. asla!. diyordu. Sonra 
sesi yaşlarla dolu soruyordu: 
''\:-Hatta, mazimiz, o mes'ut ay. 

lar olmasa, birbirimiz.i hiç görme
miş, tanımamış, sevmemiş bile ol
sak ben bu adiliği yapar mıyım?. 
Evime bir kadın getirebilir miyim 
hiç Müjgan? .• 

İstifhamla dudaklarımı büktüm: 
c- Bilmem ki Hikmet Bey?.• 
Bu anda ona karşı kuvvetli bir 

hınç hissediyordum. Bu hınç bel. 
ki aşkımın kudretinden geliyordu. 
İçimde; sızlandığım görmekle 
düşmanını mağlup etmiş insanla
rın vahşi sevinci vardı. Likln ah 
aşk.. ve gözyaşları ... 

Biraz sonra bunlar bütün tees
sürlerimi, bütün hiddetlerimi yok 
ederek, eriterek kalbte yegine bir 
zaferle hlıkim olmaktaki kU\'Wt.. 

Almanya Viti'ye 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Bunlarden blrl Almanlarla lş
btrllği yapmak istiyen, diğeri hA
diselere intizarı tercih eden par
tidir. Bu iki taraf açıkç~ müca· 
dele lıalindedir. Fransız impara
torluk topraklarının müdafaasına 

müteallik olarak Vişi hUk\\metl tara
fından Birleşik Amerlkaya verilen 
nota intizarı tercih eden pat1J.hln za
feri gibi telAkki edilebilir. 

Ancak ne kadar matevaı olursa 
olsun bu kabilden bir zafer hiç f(lphe
siz aksiseda olarak Almanların ye
niden yeniye tehditleriyle kartılana
caktır. 

İntizar taraftan olan parti sımdi7e 
kadar bptlin arzularına rağmen ve ia
temekslz.lrı müstcel tehll}celerdcn iç
tinap için Almanları kısmen tatmin 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Su dakikada Vişl hükOmetiyle Al
manlar arasında yeni blr buhran vu
kuu bekleneblllr. 

Moskova ve Beme de söylendiğine 
göre, Alman ajanları Mareşal Peten 
aleyhinde geniş propagandalar :r•P· 
mıy başlamışlardır. VlJl'de bir ~rbel 
hilkümete de lnilıar edilebilir. Bunun 
başlıca eebebi ise Vi.11 hükfimeUnin 
Almanların deniz üslerini ve tahslaen 
Cezalr llmanlarlyle Kazablanka ve 
Dakar ha:dtındakl Alman mutalebatı
nın Vlşl tarafından reddedilmesidir. 
Almanyanın bu mutalebata cevap 
vermek üzere Vlfl hQkQrneUne ıo A. 
ğustosa kadar milhlet verdiği, fakat 
Marepl Peten'ln Amiral Darlan'la 
mutabık kalarak bu talepleri reddet
mek kararında ısrar etUlU ııöy.Ien
mektedir. Diler taraftan Amiral Dar
lan'ın Dakar'ı muhafaza edebllmek 
için Cezalr llmarUarı ile Ka&ab~ 
yı Almanlara terke hazır oldutu da 
illve ediliyor. 
Almanların müttelilderle l'ranaa a

rasındaki yeni bir fhtlllf sahası daha 
meydana ıetirmeJ"l ve lntb:ara taraf
tar olan J:arti71 darbeyi hükOmet teh
didiyle boyun eldirmU için Fran
sız deniz üsleri meselesini öne silr
melde oldukları &özden kaçmamakta
dır. 

!erini burada da gösterdiler: Ağ· 
lamasına yavaş yavaş dayan:ıma

dım. Sözlerine yine knnd m. Sev. 
gimin düşmanı sandığım o kızın 

aileden olmasına inandım: 
e- Peki Hikmet Bey dedim. 

Size itimat ediyorum. Fakat be
nim gibi bir kız için bu kadar ma
cera kafi.. bir an evvel teşebbüse 
geçip saadetimizi kurtaralım c. 
mi?.:. Elleri şükranla parmakları
mı ararken ilave ettim: 

c- Hassas insanlar bili~rum 
ki gönül yıkamazlar. Onun için 
güvenim var. Llkin sanıyorum ki 
size gözyaşı döktüren ve hafüıla
rım acılarile yapyalnız geçiren 
Müjganı daha fazla bekletmczsi. 
niz değil mi?.• 

Avucundaki ellerimi kuvvetle 
sıktı. Başımı ya\•aşça göğsünl' çe
kip saçlarımı okşıyarak: 

c- Bu güzel baş, bu min!k v ü
cut mes'ut olmağ<: lıiyıktır. Anne
mi dinlemiyeceğim. Gör<'<'Lk in bir 
hafta içinde bütiin işler bitecek ... 
Artık ıztırap ve kedr r bu b c:trın 
ebediyen uzak kalat·ak ! .• d Ji. 

Bir anda içimde ycş ren. ~ cni
den filizlenen ümit vP s adeUe 
seviçten benim de gözlerim ya
şarmıştı. Türlü ink!sarlcıl'd~t', ı;e· 
celer süren heyecoınlardan s nr ... ; 
o kadar beklemediğim bi r satdcıt 
müjdesi alm·şbm ki bu co kun 
sevinç içinde hiçbir şey yapamı. 
yacağımı anlıyarak sadece eğil
dim. Ellerine dudaklarımı götiıre
rek en temiz bir tesekkür puscs'le 
öptüm, öptüm!. • Ayrıldıktan sonra C\'e gitmek 
için kalabalık yollardan geçerken 
meserretten uçuyordum. 

Kendi kendime: e-- Bu sevincı 
kalbime nasıl sığdıracağım Alln. 
hım?. Yeniden hayat:ı döndüm!. • 
diye neş'e ile bir kuş gibi ötüyor· 
dum. Günlerdir rengini kaybeden 
yüzüme bir parça hayat ve r enk 
gelmişti. Annem sofrayı kuru '01'

du: 
- Aman bugün öyle acıktım ki 

anne .. dedim. Nerede o ŞükrRn?. 
Onunla yarışa gireceğim. B:ıttin 
yemekleri bitireceğim!.• 

(Devamı ' nr) 

Tayland'da 
(1 ınci Sahifeden Devam) 

marasınd:ı japonyaya karşı vuku bu
lan flddetlı ihtarına benzer b 'r ihtar
da bulunmuştur. 

Nazır, Matbuat Konferansında da 
bu hususta beyanatta bulunarak , 
Tayland'a karşt yapılan h3rekAtın Bir
letlk Amcrlkyı fadaslyle alakadar ct
tlilni, japooyanın Taylanda karşı ya
pacalı h&'"ekelin, Birleşık Amerlkanın 

emniyetini tebdil suretinde telMtkı e
dlleceilnl beyan etmiştir. 

japonlar HindiçlnJ'7e çıkardıkları 

askerleri, şimdi Tayland hududı:nda 

tahşit etmektedirler. Tayfand h ukii
meti de hududa asker sevkctmckte
dlr. Hududa yalan b ir noktııdn l:ınk 
kolu karargahı tesis edilmiştir 

Mosksva 
bombardımanı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
tayyareler hava dafi ateşi ve av
cılar tarafından tardedilmiştir. 
Yalnız birkaç Alman tayyaresi 
§ehre sc«ularak yüksek infilaklı 
ve yangın bombalan atmışlardır. 

• Ölü ve yaralı vardır. 
6 Alman tayyaresi d~riilmüş. 

tür. 

TEŞEKKÜR 
KıymeW babamız Eczacı KAzım 

ca.n•ın ebediyen aramı:ı:dan <ıyrılması 
dolayısiyle gerek şahsen ve gerekse 
mektup ve Telgrafla tAzlyette bulu
nanlara ve bizzat ebedi Ikametcl.\hı o
lan kabre kadar gelıııck su retiyle ll"ı
mıza iştirak eden dosU:ıra ve mes
lekdaşlara teşekkür ve mlnneltnrlığı
mızın bildirllmcsl için muhterem ga
ı:etenhle nanını rica ederiz. 

Çocukları: Neyyire Somer, Nerı. 

rnan Can. İbrahim can, Cengiz C<ın. 
Damadı: Eczacı Kimyager İc:n et 
Somer. 

Z.S ve 3.5 beygirlik yeni veya müstamel 

M8TOllllLIT ABANIYOR 
3lrkeci Hocapaşa Ne. 3 fraaeala fırınında Mustafa Denizere müracaat. 

-------------------------------..,-----------------~-~---
İstanbul Deniz Komutanlığından: 

Deniz Gedikli Okulu müsabaka 
imtihanlan ilanı 

Denh GedBdi Ortaokuluna ı.,ıt edilen okurların müsabaka 1mtlhani <ı· 
n UU.941 Pazarte9t sabah saat t * yapılacaktır. 

Okurların ayni Ciln ve saatte Deni z Komutanlığında buluıım::ılnrt • e 
~ kwJua w mQrekkepll kalem ve l1stiJıc bulundurmaları. c6743t 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 80 
Ya ?.an; Francia M ııchard ·Çeviren: lskende-r F. SERTELLi 

Benim yapacağım bir 
bombayı casusun 

• 
iŞ vardı: .. . 
uzerıne 

Cebimdeki 
atmak ... 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der ,,..... ..... n tonnı cinde üç Mra muntuaman 

di,lerinhi ~yuuz. 

Bu sır;ıda c:• ,k garip bu· ·ahne ile 
karşıla.:jtırn· Prop~gandacıyı, kollarına 
kelepçe vur.ırak adliye otomobili ile 
rnOddeiunrumilıie gönderiyorlardı. 

Oton1ooilin yanına yaklaştım .. Ve a
yakta duran jandarmalardan birine 
sordum 

- Kıırdir bu aclam-:ı 
- Fatrlka e 1nde 1 tileri hükumet 

aleyhıne ovkC'den blr ıhtilfılcl .• 
Hayretl.e bir maznunun. ı:;tr de ja.D

rl:ın:'anın yüzune bakUı "I: 
- Bu ~te oir yanl~ık olacak

E*ratta topl.ınan ha1!i işin farkında 
degildi~ 1'..eı kes :>·umruklannı sıka-
rak: 

• - Kahrolsun lht 1llcı~c 
Diye bağrışıyordu. 
jantla· manın benimle konuşmağa 

\·akti y 4tu. Göğ. umden t;,.ıfenk dipcı
ghc itt . Geriye çekildim. Fakat, bu 
ısln iç yiızünli benimle beraber keş
feden bu·kaç lşçj daha \ctrdı .... Bunlar
dan birisı. 

- Ilakiki propagandaCl, karakola 
ri.şvet vererek serbest bır~kıldJ. Onun 
yerine, yolda ge\ ezelik edn bir ba~ka 
ışçiyi yakaladılar .. Adliyye gönderi -
yorlar. 

Deri!.. Beı·eket versin ki, halk da bu 
dolapları anlamakta geçikmemişti. 

Benim buradaki vazifem, işçinin hak
kı y•ıiLip yenilrneme.sinl araştırmak 

değil> mühimmat fabrikasını imha et
mek istiyen Alman casusunu yaka -
ıamaktı. 

Zabıta onu~denle~t edince ~k mem
nun olmuştum~ 

Ne yazJk kt, bu memnuniyetim on 
beş dakikadan fıızla sürmedi. Alman 
casusunun zabıtaya rüşvet vererek ya
kayı lruıtırdığ;ı anlaşıldı. 

B·ı netic:e beni eok müteeuir etmfştı. 
Alman casusunun izini kaybettiğlın

den dolayı kendimi - vicdanıma kar~ı _ 
mes'ul tutuyordum. 

Öyle ya. Benim orada yapacağım bir 
iş vardı: Cebimdeki bombayı Alman 
casusunun üzerine atmak .. ve bir ham
lede onu telef etmek. 

Zaten hükCınıetim de bana bunu 
eınretmemi~ miydi? 

Fak.at, onu imha edeyim derken, 
etralında toplanan birçok masum iş

c:ileri de ielet etmekte ne mana var ... 
dı? 

Ben, bu clnayfti kolayca yapabi1e
cel< linette bir adam değildim. Ken -
dimden ziyade işçilere acıdım. 

* Altşam oldu-
Pansiy.)numa döndüm. Günde iki 

"kere m1kyaj değiştirmek keyfiyeti 
beni üze«k. Pansiyondan da sakallı 

çıkmağa \·e tek makyajla dolaşmağa 
('~lışaca~m. Yalnız, bıyıklı olarak ka
pıcıya ve Ti-Vonga göri.ınmeğe mec
burum. Çunkü beni öyle tanıdılar. 

* GECE ODA.'\IDA DOLAŞAN 
HAYALETLER 

Ayni ııece. Odamda 
Çok yorgunum. 

soyundum .. 

İspanyol madamı bana, ertesi gün 
saat üçte randevu verdi. Kendisine 
,-idip, mühimmat fabriK.ası hakkında 
ma lUmat r..lacatım. Bunu bana kendisi 
vadetti. 

O glin amele nümayiş.inin şehir i~in

~ tedlt ettltl heyecan pek mühimdl. 
A k; .. :ı c.;ıeteleri çarpf gibi yazılar, 

~:nler ~a.z..ıyorlar. lfatta zavallı bir 
kciyluyü propgandacı diye nasıl ya
k:aladıltlarını da bahsediyorlar. 

Gnzetectıerln ne kaba.bati var? Pa
ra, rolünü oynadı. Hak.iki kundakçı, 
poli_!';e rişvet vererek kaçtı. Fakat bu 
hakikati kinıe ve nasıl anlatmalı'? 

Gece yarısı.. Ben bunları di.işünür
ken, caddeye bakan pencereınin dış 
tarafından ıarip bir gölge geçti. 

- Rüya mı görüyorum?' 
Diyerek, pipomu yaktım. Şezlonı-

ta otun.ıyorum. 
O ne?! 
Ayni &ölge tekra.r a:eçtL 
Pencereye koştum. 
Kimsek'r yok. 
Alt kattaki 

gördüm. 
balkonda bir karaltı 

itaat edert!k buıünkü kudrt>tli kabile 
Geklini elde etmi~lerdir. Ben karan 
vermiştim .. Fuadilere yak~an şekilde, 
ceddimızjn ruhunu sadeclecek cevabı 
verecetiz .. 

Saatini çJkardı, baktı, deva m etti: 
- On beı dakika daha mühlet var. 

Bu zamanı boş geçirmJyelim: Herkes 
çadırına gitsin .• Harp mevkilerlmizi a-
Jalım.. Eşyalarımızı Kadınlar ha-
:z.ırlasın.. Atlarımızı aşağı va-
hanın yanındaki çukurda beklesinler .. 
A11ahln lnayetile vuruşarak halas yolu
nu kendimiıe a<;"acatz .• Vedalaşıp ar
kadaşlar. 

İhtiyarlar dğılınca Emir si13hlarını 
ku5and1,. En yeni ipek maşlahını &iy
dl. Çadırından fırladı. Aşağı. vaha ci
varında ~oplanan muharip1eriı1in başına 
koştu. 

Takip müfrezesi verdifi yarım saat· 
lik mühletin nihayet bulmasını bekler
ken zabitler türlü tahminlerde bulu
nuyorlar, bir çoğu Fuadile rJ n hemen 
teslim Glacaklarına hükmediyorlardı. 

Acaba bfnl tora. 
var? 

ı t eden biri mi 

Gece yarısmd:ın ıonra .. Saat bir. 
ııaıa yataCıma .e:irip yatamıyon.ım. 

Bu gece içimde ga.ı-ip bir his ·var: 
Umulrrıyan bır \-ak"ıal"B ıahlt ola -
tdkmısı.-ı gibı kalblın çarpıyor. 

Acaba rıay !f' r r11 güıunüyor &ö
zU..ne! 

in 1 ıı ç k d 1düğü bir işin 
k.ıh1Bman ı g n önur:ıe geti-

rır Bu t;a.hslyetler çok defa benin 
go ... fımde bırer ~aya...e g i canlan -
mışla.ı:dır 

(N°e't--yoık casus 111('-ktebı) n<k> de 
buyle bir h di eye .ş .. 'ıit olmu-itum 
Bı.r gece tam yatağı na glrecegim ı;ı

rada, gozunün önünd::>" bır takım in

&an guıgek'rın.in ıe~;;t .ni gOriır gibi 

oldum. 
Birden t.:ıtıal"\camı al;ırak hayalet

lerio ilstüne koştum. Karşımda bliyilk 
bir ayna \·ardı. Aynaya ateş et~Um. 
Sonra arkadaşlar etr<ıtımı sarınca ken
di ken~:mden utandım.. Karanlıkta 
pın1da,.·an aynada kendimi görmüşüm. 
Halbuki. arkadaşlara bir adamın ba
na tabanc& CC"ktiğini ısrarla &öylü .. 
yordum .. Tabancayı çeken de ben -
dlm .• Başkası detfldi. 

Fakat, o ne? Bu Ne,:yorktaki ay
na.da gOrünl"'n bft)lalete be:ızeutiyor~ 

- Kimdir o'! 
Diye s:es1endjm, 

"\.·erfr mi" 
Hayalet cevap 

Kendi •esimi kendim duydum. 
Tabanca~ _ .Nevyork"tı olduğu 

gibi - firndi yine e-Jimde.. BekUyo -
rum. Fakat, kimi beklediğimi bUmi
yonım. Karşımda ayna yerine, engin 
bir boşluk var, 
Odamın sağ '"e sol tarafiarında bal

kon olsaydı, haklı olarak 1iÜpheye dil
e:ecektim. 

Pencereden bakıyorum. 
(De,·amı var) 
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Bl.\ÜKDERE 1 BEY AZ 1 PAllK'I 

15 tnc se cı de\' iyesı mün a~ebet:yte bC.y6k EglenceU gece ... 
ılazm en güzel mehtaplı gece 1... Sürprizler 

MÜNİR NUREDDİN 
f 

j ve :ırkddaş!ar Hop beraber (BiR HALK ŞARKiSi 

i• den par alar. Büyük artist ALİ RIZA ve 
! . . 
~ DiKKAT: Civar köylere ve lrtanbula Otobüs1er 
>.:..~:.-~~:Y. 

<& <&: ...... ~ ~ :.-. 

Silivri P. T . T. Şeflfğinden : 
Sılıvrt - B. Çekmece - istanbul arasında §artnametd 

giln gidjp gelmek ,.e gid~, gelb 300 kiloyu geı;rTI.emek şartiyle 

mucibince her 
«300> lira kefa_ 

let.i \:e •300 .. Jır~ aylık muhammen becl elli oto sürücülüğü 25/7 /941 
cien itibaren 15 gün müddeOe açık eksi1 tmeye konulmuştur. 

8/8/941 günü .aat 10 da yapılacak ekFiltmeye iştirak edecek 

tarihin-

taliplerin 
vesikalariyle, 270 JJra muvakkat temin atıa Silivri Postahanesinde müte~ekkll 
komil))'ona müracaatıerı ilftn olunur. •6451> 

SAHiP ' 'E BAŞMUHAR.Rİllİ 
NEllRiYAT DiıtEıı:TöRt): 

SON TELGRAF 

ETEllf İZZET BENİCB 
CEVDET KARABILGiN 

MATBAASI 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak N o. 2 Tel. 41553 
M'.uayene ve her türlü göz 

amPli eh fıkara a parasızdı. 
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Yikıek 6tretmen Ollllla Satm Alma Komlı;oaa BelıllQlnden : 
Nev"i 

Ekmek 
Sadeya~ 

Zeytinyat 
Ze-ytin ta.ne 
Yun•urta 

K uzu etl 
Dağlıç eti 
Karaman 
S1'1.r eti 

K uru scığan 
Patates 
B. fasulye 
Ç. fa~u lye 
A. K. ıasulye 
S. Kabağı 
T, B•kla 
Sem4:otu 
T Bez.e1ye 

llamya 
T. Yaprak 
S. Yaprak 
Domates 
D. Biber 

İspanak 
H avuç 
Kereviz 
Lahana 
Pırasa 

Miktarı 

25000 K, 
2500 • 

1200 • 
1200 • 

25000 T. 

1500 K. 
4000 • 
1000 • 
1000 • 

2000 • 
3000 • 
500 • 

200 • 
1500 • 
1000 • 
500 • 
300 > 
400 > 
100 • 
·so • 
100 > 

2500 • 
400 • 

1000 • 
80Ç • 
500 • 

1000 • 
2000 > 

Tahmin Fiyatı 

12 25 
170 

85 
38 

2 

57 
55 
47 
35 

G 
ıo 
13 

12 
13 
8 50 
8 
G 

10 

14 
Hı 
iŞ 

7 
9 

7 
5 
7 
5· 
5 

Tutarı 

3062 so 
4250 00 

1020 00 
456 00 
500 00 

855 00 
2200 00 

470 00 
350 00 

120 00 
300 00 

65 00 

24 00 
195 00 
85 00 
40 00 
18 00 
40 00 

14 00 
7 00 

15 00 

175 00 
36 00 

00 
00 

140 
40 

35 00 
50 00 

100 00 

İlk Teminat 

329 69 
3ı8 75 

76 50 
34 20 
37 50 

84 12 
185 00 
35 25 
26 25 

9 
22 50 

4 84 
l 80 

14 62 
7 37 
3 00 
1 35 

.3 00 

1 05 
52 

1 12 

13 12 
2 70 

10 50 
3 00 

2 82 
3 75 
7 50 

B. kabağı 400 > 4 16 oo 1 20 
Patlıcan 2500 > 11 , 275 00 20 62 

Enginar 1000 > 7 70 00 5 25 

Jl:ıyar 200 > 2 4 00 30 
Y. salata 3000 T. 1 25 37 50 2 81 

Limon 10000 > 4 400 00 30 00 
Maydanoz 2000 > ~ 20 00 l 50 
Deı eotu 300 > 1 3 00 22 

Kamebah., 1100 > 12 96 00 7 20 
T Soğon 2500 > ı 50 37 50 2 81 

Marul 600 > 3 18 00 1 35 
Sarmısalr 100 K. 25 25 00 l 87 
Salça 200 > 25 50 00 3 85 

Tarih Gün Saat 

28.8.941 Cuma ıa 

22.8.941 cuma 14 

22.8.941 Cuma 14 

Yüksek Öğretmen Okulunun 942 mayıs sonuna kad ar ibtiyacı olan ve yukarıda nev'i ve nu.Ktan yazılı 
yiyecek, eksiltme şartnamelerine göre ayrı ayrı gösterilmişfü. Bunların açık eksiltme usulile eksiltme
leri yapılacaktır. Eksiltmenin hangi gün ve saatte yapılacağı ve bun !ara ait ilk teminat miktarları yan
larında yazılmıştır. 

F 
. AhDOKTORQ••••ml!l! I Eksiltme İstanbul Erkek Lisesi yanında Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komis-

11 eyzı met naran yonunca yapılacaktır. 
ciLDrn, YE Zt' HJtEVİYE 1 İsteklikrin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat makbuzu ile birlikte belli gün ve saatte 

Mt TEIIJ\SSISI sözü geçen Komısyonda bulunmala rı. 

1 

(Babıali) Ankara caddesi Cağal- İlk teminat yatırmak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Yüksek Öğretmen Okulu İdaresine 1 oğlu Yokuşu Köşe başında No 43 , 66"ı"ı 
l.lıııı•••••ı••••••••i~ müracaatları. 

Bestam.i efendi ile bedevileri Jyi an
lamış bulunan birkaç zabit de: 

- Bu mühlet I! teylş Cemil Fual 
mel'ununun vakit kazanmak için baş 
vurduğu bır htledir. Yarım saat tamam 
olunca bizi ateşle k:ar~ılıyacaklardır. 

Diyorlar, bir taraftan hücum hazırlık._ 
larını tamaınhyan taburlarda kunllda
malar. ilerleyişler farkolunuyordu. 

Cem!l Fuat, aşağı vaha tarafında top 
ladığı kuvvelterini hayvanların oira~ 
ilerisinde mevzle yerleştirdi Mel'u
nun maksadı aşikiı.rdı. K esi/ ateşle bu
radaki Osmanlı muhasara hattını yar
mk. hayvanlara atlıyarak açılmak, 

gedikten savuşmaktı_ Yarım sa.at ta
mam olunca Fu"' 1Herin teslime ya -
naşmadıklarıru &ören alay kumandanı 
emri verd.1: 

- İlerL 
Taburlar , açtıkları bölükleri ha

rekete ıetirdiler .. A\·cı ıincirleri bir
b iri ardından Uerleyen dalgalar gibi 
ıenlşleyip der:nleşer•k çadırlara doi
ru ilerled~ 

Fuadi1~r ilk ateşi açtılar .• Hemen 
yere yatarak tuienklerlni kullanan 
Osmanlı k1t•a1arı denı;eıll bir cevapia 
ıruukabelede bulwıdu. Kar}ılıklı bjr 
ateş duellosu başgO~terdi.. İki tara.f 
da butün gayrctile dOğü üyor, 1t.ane
tin ı..-arn damgmı.ı altında jfrıtle~en Fu
adiler mukav et gOi.terlyordu-
Yarım ıaatlik a~eş düellosu netice

sinde bede\ He:-in ate~i tavsattıgtn" 

gören ıafdaki tabur a\'cılan sıc:ra -
malarla iJerlemege cıyLlkhı.iar .. Bu 
hareket Fuadilerı ;yenlden gayrete be
tirdl. Ateş ~ddetlend. 

Dişleri Jkl intikamın b.r1eşmesin
den dolan bir hırsla kilitlenmiş bulu
nan Bestaml elendi, bu ateş karşısın
da da fütur ıetirır.eden a\•cılar:.nı iler
letti.. Kl"ndisı en önde sıçnyor, kı~a 
emirlerle bö1ilğı.inü çadırlara doğru 

yürütUyord~ .. 
Yarım saat süren bu ateş altında 

ilerleyiş kabile ordugahının sag cena
hından ilk ç;ırlırlara \·arışla nihayet 
buldu .• Bcstami Efendi emir verdi: 

- Süngü tak! 
xa~aturaların tüfeklere takılışın

dan çıkan kısa ve tok bir tıkırdı bu 
emrin yerine getirildiğini kumandana 
b;tdirdi.. Bunu Bestami Efendinin a
cele bir tc.lin:atı takip ettı. Birden
bire· 

- Hücum marş, marı! 
Kum:.nda!He birer pars ce\ lkliğ":Je 

yerlerindEn sıı:rıyan l\1ehmetçikler 
•Allah, Allah> ·eslerile çadırların a
rasına da1dılar. 

Ordugah ıimdi mahşerden blr sah
nl"ye dönmUıtü .. Develer homurda -
nıyor, beygirler kişniyor, köpek ulu
rru...laı·ı ar.:ısında kurşunların ieınposu 

ku13.K dolduruyor, kadınların Clğhğı, 

hayvanların öteye beriye koşmaları 
sahnenin deh~etini arttırıyordu. 

Restami eft.•ndinln bölüğü çadır • 
hır .:ar;.~ ına gırınce diğer taburlar da 
hücurr.a •~a.khlar .. Cemil Fuat, kabile 
muhariplerile birlikte ikinci taburu 
ateş!e te9b:t etmiş, onlara bir adım 

attırmıyordu. Ancak üçüncü taburun 
tckn1il bölükleri ordugaha girn1işler, 
çadırları ,. zğmaya, esirleri toplamağa 
koyulmuşlardı. 

Be!'tami bölüğlınü peşine takarak en 
kı~a yoldı'ln Fuadilerin muka\·emet 
ettiği ve mevzi aldığı aşağı vahaya 
götürdü .. Kumların arasında tüm.sek
lerin gerişinde mevzi alan kabile 
muharipleri şimdi arkalarından Bes
tami efendi tararından bastırılmışlardı. 
Fakat onlar henüz bunun farkında 
değillerdi.. 

BestamJ efendi emekliyerek ve sıç
rayarak Cemil Fuadin yanına ~oku • 

l urken, b ir b•Jçuk saattir tüfenk ses
le rlııi duyan eüvarl bölüiU bi'rülber-

riyeye gelmiş, aşağı vahanın cenu -
bundan taarruza geçrnL,,;ti.e Böh.iğUn 

çaldığı borular Cemıl Fuadı ürküttü. 

Ümitşizlikle ye' in ınüşterek tesiri 
altında kendinden geçerek cana varca 
döğü.şen Fuadilerin Emir! haykırdı: 

- Nedir bu borular1. Yeniden as
ker mi geliyor yoksa? 

Emırin kulağı yanında top gibi gür
leyen bir ses: cevap verdi: 

- Hücum borusu!. .. 
Emir başını çevirince Bestami efen

d inin henüz yara kabuklar ile örtülü 
çnhresile karşJlaştı.. Şaşırdı ! 

Bestam1 elendi haykırdı: 
- Ellerini kaldır, silfihını bırak ba

kalım ya emir! 
Cemil Fuat bu emri yerine gelirdi. 

Türk zabiti devam etti: 

- Şimdi de adamlar ına söyle ate~ 
kessinler, siltıhlarını bırak!=ınlar! 

Cemil Fuat, Bestaminin arkasında 

tüfenklerlnl nişan vaıiyetinde göğ: _ 
süne c;-ekmi~. Parmakları tetikte Türk 
erlerinin tehdıtkılr duruşlarına bir 
&öz attı ... Haykırdı: 

- Ateş kesin, ~ilfıhlarınızı bırakL,! 
Fundt muharipleri emirlerinin btl 

sözüne itaat ettiler .. Tüfenklerinl bı

rakıp ayağa kalktılar, ellerini kal -
dırdı1ar! 

(Devamı var) 

C~UMHURf.YETl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi : 18R8 

Sermayeai: 100,000,000 Türk Lira!! 
Şube ve Ajam adedi: 265 , 

ve ticari her nevi banka ~uameJeJeı1 

• 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
dJ~ 

Ziraat Bankaruıda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap!alll' tıl 
u 50 lirası buluoanlara seneıla ~ defa çekilecek k11~& iie atP 

plana ı:öre ikramiye daj!-ıt,fa~ııktır. 

4 adet 1.000 J,iraltlt ıP 
1 

4 • 500 • 
4 • ZSI • , 

40 • ... • 
100 • "' • 
120 • '° . 
HO • l!O • 

4.000 
2,000 
LCOO 
4.ot'O 
5.000 
t.800 
3.200 

ur'/} 
DİKKAT: Hesaplarındaki ın ralar bir ııene lç'nde ~O ·.e(J. 

ı.snğ ı düşıım·enlere ikramiye çı..L1 ı?ı takd rde % 2'.' fazlasıle ')!; 
c~ktir. Kur'alar sen ede 4 defa: l Eylı'.1 1 1 Birincık~nun, l 

Nişan taşında Vali konağı karşısın da Emlak ve Eytanı Ban ~·· 
iken eşhası muhtelife uhdelerine geçmiş ola n arazın1n Belediyec~ ' 

mevzil imar plAnı Nafia Vekale ti Yüksek Makamınca tasdik ediltr~~ 
Yolla r KanlL'lunun 3 üncü maddesi mu cjbince 6/3/940 tarihinde k.C) 
zetelerle iHin edilmişti. •' Muhtelii arsa sahiplerinin istihkakları naz.arı itibare ahnaralt . 
pl:lnına göre yeni ac:ılacak yollar dolayı siyle ~-: 9.2 zayiatı dü~üJdil1' 1'~ 
her esk1 parselin tutarı nisbetınde yenı parıseller tef'Tik edileı ek eısb• ~ 
kakın yine eşkl par .. el numaraları altın da münferıden \eya ı:ayin.n tcrt 

mlştir. J\.iü:nteriden tevzi edilmiş olanı ar hemen çaplarını almak oıt 1 

ya müracaat!arı \"e şnyian tevzi edilenlerin Yı..pı Yollar K anununun 6 dlr 
desi mucibince: aralarında üç ay zarfın da şuyuu izale etmeleri ıazııı1 

feriden tevzi edilen arsa parsel nurnar alarJ: ~ 
42 43, 

4, 5, 6,• 13, 14 . 15, 28, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39. 40, 41, • 
48, 47, 48, 54 ve 55 dlı. 

Şaylan tev:z.i edilen arsaların pars el numaraları: (l 
. . Jtfl 

29, 30 - 31, 32 ve 49 iHi 53 A, B, C, dir. Işbu arsaların ıı;ahJP ti 

resleri malUm olmadığından keyfiyet )~apı Yollar Kanununun 6 
1~61"' 

1 
desi mucibince tebliğ makan11na kaim olmak üzere Ufı.n olunur 

1 istan~ul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ila~ 11 ' 
ilk Teminatı Mık tarı 

Adet 
Tutan 

Lira Lira Kr. Cinsi 

8000 
6500 

470 
470 

46,400 
sı,7:;0 

39,480 
42,300 

3480 
4337 
2961 
3172 

Bakır kanıvana . 

50 Bakır kapakll bakraç. . bı 
Büyük bnk.ır kazilıı. (Yerh ıı 

50 Büyük b<lkır knzzn (YI1 ııı 
Avrupa bakır \."e yekpafe) \ 

..;i1 
Yukarıda yazılı tic kalem bakı r ede vatı 8/8/941 Cuma günı.l · Jill 

Tophanede İ. Lv. Amirliği satın a lma k omisyonunda pazarlıkla eltJı111 
yapılacaktır. Her kalem ayrı ayrı talibe ihale edilebilir, E\.·Faf ve ' \ 4t 
komisyonda görülür. Taliplerin belli va kitte komisyona &elmelerl- ( 

+ 
Beher kilosuna 160 kuruş tahmin misyonunda yapılacak.ut· tı 1 

edilen On ton ı-ade yağı alınacaktır. bedeli 22.848 Ura ilk terrıirı;,11 
Pazarlıkla eksiltmesi 8/8/941 Cuma ra 60 kunıştur Taliplerin 

1 
rıf' 

gi.inii saat 15,30 da Tophanede ist. Lv. sikalariyle teklif mek.tUP 
9
1'ct" 

saatinden bir s..aat ,.v\·el Amirliği satın alma komisyonunda .a• 
yapılacaktır. Kat'I teminatı 2400 11- vermeleri. •118 - t,;48 

radır. $artnameısi komisyonda görü
lür Taliplerin belli v~kitte konılsyo-
na gelmeleri. (152) (66ol) 

+ 
1020 Ton fırın odunu alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/941 Pa
ıa.rte.sı günü saat 15,15 de Tophane ... 
de ist Lv~ AmirlW satın alma ko-

.. •' 
Beher kilosuna 94 kurıış; 1 

fiat tahmın edılen "43.'12$ ~' ~ 
No. Çinko le\·ha aı..nac:.ı'k ~tı 
lıkla ek,.ttme.'I 12/8/941 1 .ı. ~ 
•Sal 14.30 da Tophanede>""'.,...,, 
n.irltği satıry alına konıis 11

1 
pılac·aktır l.steklilerin be !ifİ / 
konııoyon.a gcJ.melel"i. ( ı ~ 

1 Uevlet Demiryallırı Ye Linıan~rı isletme U. ldıresi ili~ıı: 
;.. ............................ --~-' ~ 

Muh"mmen bedeli 12.300 (On iki bin üç yüz) lira olan 15 to:;# 
kibrit 22/8/ 1941 Cun~a günü saat 15 de kapalı 2arf usulü ile .AJ11' 
binasında !.&tin alınacaktır. 

Bu ı.şe girmek istiyenlerin 922,50 
liral ık muvakkat teminat ile kanunun 
ayni gün saat 1~ de kadar K omisyon 

,ııı 

(Dokuz yüz yirrr.i iki ıır• ıeJ 
tayin etligi ve.<kalan ve cUt· 
Reisliğine vermeleri ıazırrı ır"' 

Şartnilmeler parası;,ı: olarak • .ı\nkara <la !\.Talı.eme 

şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağ ıtııacaktır. 

+ + 

Dairesinden. 
(6670 

Halka kolaylık olmak üzere: ~ 
ıc•'' 

1 - Ankara - Kırıkkale, Ankara - Po ".h, Zı ·ngulda"k - ttıi~tı 
izmir - Manisa kısımlarında bulunan istasyonlardan, kendi ;cısı ""' 
linde \ie 1 - 100 K ilometrelik mesafe lerde bulunan 1s.ta~onla 1 " ( 

tAbi yolcular için. . ;;bel1 ) 
2 - Ankara garından y:ılnız Polat h istasyonuna ve bılın u.l'- / 

1sta!yonundan yalnız Ankara.ya yarım üc:-etc tfıb1 yolcular fı;ıJl· ~ 
G:diş - Dönüş btleti satılmıya başlanmıştır. F azla tiıCsililt ~ 

lara müracaııt edHme1irll r <5131 - 172-4> 


