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Alman - Rus 
boğuşması 

Ru,yaya en ağır darbe 
ancak Moıkovayı düşür
ınekle indirilmiş olur. 
leningrad inkili.bın be
tiği i•e, Moskova Sov
Yet memleketleri ara· 
llndaki birliğin •embo
liidür. Bu sembol sukut 
ederse, birlik bağı çö
:tiilrniit olacaktır. 

~on: A. Şükrü ESMER 

>•!{'§ geldikçe Almany• ile Rus.. 
•ttı; Uasındaki boğuşma bara -
~ il •a_fhasına girmektedir. Harp 
'u asuanda başladığına göre, o.. 
>io.Q~u haftasını bitirmiş on bi • · 
lıo. ·~ haftasına girmişt ir. Hareka-
40 ilk iiinlerinden itibaren La • 
~.~ &ölünden Karadenize kadar 
t1• ş"'~n <ephe üç k ısma ayrılmış. 
ı~ •tnalde I.en ingrad'ı mubafa· 
4~ ~en Voroşilof orduları, orta. 
llıo Oskovayı müdafaa eden Ti • 
httılıo orduları ~ e t enupta K i-
1: 11d •le Ukraynayı müdafaa eden 
İtkenni kıt'n ları. 

lıı ını J\lnıan hamlesi , ortadaki 
"'•nı:kaya. doğru J apılmıştır. Al. 
hirı .r.. :\lınsk ,.e Smolensk şe • 
doğ •rıı11. alarak Moskova üzerine 
~uo.'u )uriıdüler. Bu, Napolyo -
~ 8 ll1°•kova yoludur. Napolyon 
dt-11 ~~e~.ina, Smolensk üzer in • 
lıı 'it Yuruy·erek l.'tfoskovaya var • 
<\Jııı l 8u hareket ilk ay ıarfında 
h1ıd anla rın lehine inkişaf ettiği 

il.le SOnra duraklad>. 
hı, ;ı•nlar, ikinri hamleyi ceno. 
hp

111
Udyenni ordularına karşı 

llı;1 • ar, Bu hamlede kendiler ini 
t•tir!~r tıehri bo~· !arına kadar 
•IJ•t' er, Nikola ·el Almanların 
·ı 111

• d" t " " lırı l '.'\ u. Odesa muhasara 
t.ı .~ -~lındı. Dnyeperpetrovsk i ş. 
bo.~• 1 d ı, Fakat Al manlar benüa 
llıe\ r~r nehrinin ~arkına geç . 
lun.., Ç•o <iddj bir te".>bbüsde bu. 

,.. 81111 ~1ardır 
'-•ıı lı . 

hp8,~ a doğru ikinci hamleyi 
''Phe/n, şimalde Leningrad 
•tti ki ' 0.de ~e bir taarruz inkişaf 
İ:ı ı t 1~1 ~•nıd ı harckiıtın bütün a • 
lıı ıı b " cephe Ü.erinde toplan· 
~n , .• ulunuyor. Alnıaıılar garp _ 
1•~ , !"'cenuptan Lcniııgrad iize _ 
4ı \iııı" '1iirlerken. Fiıılandi;valı!ar ı~ ~ a den b 1 d • .. , ·ıı~'" u ~ ırc ogru ~ u _ 
~n ~\:•lladılar. l'inlcr, birkaç 

1 ketrı. I. geçen 'ene Ruslara 
•ı~ '"leri , ,. . 1 . • • 
·ı ·•ıı~ ı a ıpurı ~c ırını gerı 

~"l i·,./ "" Kareli berzahında da 
h•ı·a h:;k «ki So,yet • Finlan • 
,udut l llduna 'arnıı~ardır. Bu .... , ) ~ . 
1 •ııı,1 nın~ad'dan otuz beş 
~nd i)·a;,~ kadar uzaktadır. Fin • 

1 n on •rın bu hududa vardık-
'•ı·e ra Rusya ile sulh yapmak 

''d ••kJe · ~ ut8 , b '' ~a~·i olnıu sa da Fin 
ı., • nn,,~ .aıkumandanı Mareşal 
" t' ı lı · •ıııı bu rh·aycUeri en 
.. , it !' . 
111'•eş8ı ısanla tekzip etmiştir. 

lıı ' •sJı· h tı aı F" · 1 ududa varı l ır va • 
h •nland' k ' 1 ııı· 'den 

0
, •la ıt a arına hi • 

1 11iı k' •r günliik emrinde de
');: ı : 

lf>ıı •ki h 
ı1~ •ne ııdutlara vardık. Ge • 
li, la, ı.. It~ı lara lerkedilen top. 
~iİ, ':'•kn~"11.len .. istirdat edilmiş • 
t;, 'Siıı h:u~gulerin orağa tah _ 
~ . nuı ukit gelmemiş • 

)~-'lıı d; •ııı 
~]~ '~ •uJh •şılıyor ki Finlandi . 
)' "iu h k akdetmek niyetinde 
d, tataı,:d lıındaki ~ayialar Rus.. 
lıı ,~ i ba, 01~? Yapılmış sondaj _ 
da •caı. 0. •ş. Finler mağlilp ol
ı;~ ~"•kı ırk nu Janın intikanıın. 
d,1 't, uğ u ları için Rusya he • 
~,::e d,::Yıııcaya kadar müca. 

aı,~h lnı .edeteklcldir. Bi • 
<tı.v •nı ngrad için şiınaL 

•ını Üçüncü Sahlfed•) 

ı~,t--... 
ÇocuK 
S&BIFESI 

to.:ı:eı Q;.ı, 1 1 ~ .,.,z er ve ~ğ-
ll c e lj fıkralar 

: 1hıcta ı lılle
• Okuyaaaz. 

• 
Iranda vaziyet : 
süratle normal 
hale giriyor 
Kermanşahta ç ı

kan bir hadise 
hemen bastırıldı 

Peblevı llaıaltasıa -
dan kaçan Almaa
ıar ltazı mllllm 
e w r a il ıurakmıtlar 

Londra, 8 (A.A.) - cB. B. C.> i
randa vazi7et &Or'aUe normal ha le av
det etmektedir. Yalnız Kermanşah.ta 
çıkan bir hadisede Britanya lı:uvvetlerl 
bazı İran askerl kuvvetlerini daiJta
rak silahlarını alm).Jlardır. Bundan 
ba;Jca aı::keıi tedbir almıya lüzum hAsıl 
olnıamıştır. 

Bender~hpur'da ele geçirilen sekiz 
Mjhver gemisinden yedisi tamir edil
miş ve müttefikler tarafından kullanıl
mıya başlanmıştır. Diger sekiz.inci ge
minin de tamiri yakında bitirilecektir, 

Pehlevi kas~basında AJınan ajan1arı1 
Sovyetlerin yaklaştıklarını öğrenince. 
o kadar acele kaçmışlardır ki. bir çok 
mühim evrak, celik miğferler, fotoğ

raflar, batta Nazi Partisinin Azalık 

kartlarını bırakıp iitmişlerclir. 

Kızılay'ın 
Yardımı 
Yunanistan'a motör
lerle yardım malze

mesi gönderilecek 
Kızılay Umumi Katbi B. Ziya 

Tahsin gazetecilere beyanatta bu. 
lunarak Yunanistanda yardıma 
muhtaç halka Kızılayın mümkün 
ol~n her yardımı yapcağını bu hu. 
susta hazırlıklara da başlandığını 
söyliyerek: 

(Devamı tlçüncü Sahifede) 

Tesviyeci ve ta-
mircilere de 

benzin verilmeli! 

late Mtldlrllll bu 1 

fakir eıualın ihti
yacını dlttlnmelldlr 

Koskoda Cümhuriyet cadde • 
sinde 137 numarada oturan tes.. 
viyeci B. Kemalden aldığımız bir 
nıektupda benzin.in kame ile ve . ı 

(Devamı Üçüncü Sahifede) 

IOVYET TEBLIÖI 

Çeteler ikiAl
man tabu

runu imha etti 

Aıker ta,ıyan iç 
tren tahrip ol11nd11 

Moskova, 6 (A.A.) - •B.B.C.> So•
yet tebliii: Dün, bUtün gün tekmil cep
he boyunca muharebeler şiddetle de
vam etm~tir. 

Henüz tamam olmıyan haberlere 
göre, Çarşamba &fulü 27 Sovyet tay
yaresine muk.ı bll, 33 Alınan tayyaresi 
imha edilmiştir. 

İki Alınan taburu, Alınan hatları. 
nın gerisinde çeteler tara!lndan ta
mamiyle imha edilmiştir. 

Sovyet Karadeniz filosuna mensup 
tayyareler, kara kuvvetlerine yardım 
ederek, son iki gün içinde bomba Ue 
100 den fazla kamyon ve asker taşıyan 
üç treni tahrlo •tmlslerdir, 

r 

1 

Ukraynada Alm4n ileri hareke
tinde bir Ahruın süvari kolu 

Belediye bu işe müdahale etmeli! 

Boğaziçi nde oturan 
halk otobüsçülerin 

keyfine bı ra kı la maz! 
Saat 21 den ıonr a vapur işlemezken 
otobl.ı selerıerlnla ıatvı dofiru de§tlldlr ı 

İki akşnmdanberi Boğazlçine eıt
nıck üzere s nl 21,30, 22, 23 ve 24 oto
bWı le rine binnlck için Taksime giden 
yolcular geCl' :-:eferlerlnin kaldırıldığı
nı hayretle görmüşler, bu saatlerde 
vapur da olınadığından ~aşırıp kal
mışlardır! . Tak.siler• yapılan müra-

caatıerde şoförler ancuk on liraya Bo
ğaza gidebileceklerini bildirmlşler
dir! .. 

Gece seferlerinin l!'ığvedildJğ:j hak
kında Belediyece ne gazetelerle ve ne 
de otobüs U.tasyonlarında halka bir 

(Devamı Üçüncü Sahifede) 

Londraya göre 1 AKDENİZDE 
şark cephesinde havadan İn
ha r p vaziyeti giliz hücumları 

Londra 6 (A.A.) - Alınanla • 
rın Leningrada karşı !eri hareket. 
!erinde daha pek az terakki kay. 
dedildiği veya hiç kaydedilme • · 
diği ve bu mınlakada Voroşilo • 
fun bizzat idare ettiği mukave • • 
tin her zamandan daha sert ve 
şiddetli olduğu Ru• raporların • 
da bildır!lınekle ve Almanlar ta. 

(Devanu Üçüncü S•hiiede) 

Kahire 6 (A.A.) - cB.B.C.• 
Hava karargahının tE-bliği: Çar • 
şamba gecesi deniz tayyareleri · 
Trablusgarp limanını bombala. 
mışlardır. Bir Mihı·er destroyeri 
torpille batırılmı~tır. Diğer bü -
yuk bir ticaret gemisine isabet ol. 
rnuştur. 

Donanmaya m"nsup tayyare!"" 
(D<.>,·amı Ü\"üncü SabUedE") 

bir Atman tankı. , , iman öncüleri 

Almu - IOYJlt 

llAaBINI 
81a IABll 

Leningradda 
muharebe 

çok çetini eşti 
ŞEHiR 

Alman topçusu
nun ateşi atlına 

alındı 

Almanlar mlte
madlyea takviye 
llavwetıerl ge-

tiriyorlar 
( Yazısı 3 üncü Sahifede) 

Kok kömürü 
f iatleri artacak 
Nakli.Ye ücretltrinin g~en yıla na

ı.aran artması münasebetiyle ~eh.ri
miı.de halen tonu 23,5 liraya ~atılmak
ta olan kok kömürü 1iaUerinin bir 
miktar artacağı tahmin oLuunaktadlr. 

Fransada bir 
8 A 

sıyası 

suikast daha ! 
• 

Eski bir meb'us 
öldürüldü 

Londra 6 (A.A.) - cB.B.C.• 
Perşembe gecesi, Marsel Kito is.. 
minde eski bir Fransız meb'usu 
bir suikast neteesinde aldığı ya
radan ölmüştür. 

Bu ~b'us, Almanlarla Sovyet. 
ler arasında 1939 da, ademi teca
vüz paktının iınzannı müteakip 
'komünist partisinden istifa et • 
mişti. Fransanın sukutundan son
ra da Almanlarla teşrikimesai 

grupuna iltihak etmişti. 
Katil kaçmıştır. 

---v--

26 Araba sefer· 
den menedildi 

Kullanılması yasak edilmiş o
lan eSlti tip plaka kullanan 26 
binek ve yük arabası Belediyece 
seyrüseferden menolunıruıştur. 

Yeni zahire ve 
yağ fiatleri 
Fiat Mürakabe Komisyonu t-Op. 

tan, perakende zahire, peynir ve 
yag fiatlerine yeniden narh kıoy • 
m•1ştur. Komisyonun halkımıza 
bu husustaki tebliği ve yeni fiat
ler üçüncü sahifemizdedir. 

Süveyş'e bir 
hava akını 

Kahire 6 (A.A.) - .B.B.C.• 
bir resmi tebliğde, perşembe ge. 
cesi Mihver tayyarelerinin Sü • 
ve~ mıntakasına hÜC'UIIl ettik. 
leri, yük!l"k infilak ve yangın 
bombalan atıldığı bildirilmek -
tedir. Sivllerden iki kişi ölmüş. 
tür. Üç yaralı ve bir miktar mad. 
di zarar \'ardır. 

r Yeni Tlrk - Almaa Ticaret lllzallereıerl 

bir Rıı.s köyünde 

ABDINIZ•DE 

Bir ita/yan 
Trans at/an
tiği hatırı/ dı 

• 
Bir kruvazör de aQır 
llaıara utratıldı 

Lnndra, 6 (A.A.) - B. B. C.> Aml
ralUk dairesinin tcbligine a:öre, Ak
deniı.de ing.Lı. dcn;J.altılan mühim 
muvaffakıyetler e lde etml~lerdir. İ
talyan .ahlllerl açıklarında 23,600 ton
luk büyük bir İtalyan Transatlantiği. 
n i torpille batırmışlardır. Bu vapur as. 
ker ta~ıyordu. 

Bir Mihver ka!ilesinde ıeyredeıı 
yüklü bir petrol ıemisi de batınlrnış
tır. Ayni kafilede Akitanya isminde 
5000 tonluk bir malzC"me gemisi tor
pille ağır hasara uğratılmıştır. Mt;.rke
ı.S Akdenizde de takriben 8000 tonluk 
bır ~1ihver levazım gemisi de batırıl
mıştır. 

Mesina yakınında diğer bir denizal
tı 10 bin tonluk bir Mihver kruvazÖ
rünii torpille ağır hasııra uğratmıştır. 

---o---

Yeniden narh ko
nacak maddeler 
Ticaret Vekaleti :reytinyağ, 

sabun, ayakkabı, kıımaş ve g:ye. 
cek eşyalarına da narh konulması 
için muhtelif vilayetlerde tet • 
kikler yaptırm.J<tadır, 

Taarruza uğrı-
yan Ameri-

kan destroyeri ---· 
lzlandada Reykja-
vik limanına vardı 
Vaşington 6 (A.A.) - •B.B.C.• 

Cumhur Reisi Ruzvelt matbuat 
konferansında, lzlanda yolunda 
bir Amerikan destroyerinin bir 
denizaltı g<'misinin miikeneren 
hücumlarına maruz kaldığını ve 

(Devamı tl~ü.ııcü Sahifede) 

Ruhsatsız kömür 
satan iki tüccar 
Adliyeye verildi 

Tophanede Mescit sokağında 7 
numarada tacir M!nas Koçyan \'e 
9 numarada Yani maden kömürü 
satma rııhsatiyesi olmadan Sömi. 
kak sattıklarından yakalanmışlar 
ve Adliyeye ,·crlimişlerd.ir. 

Mi l l i Şef 
Balıkesirden son r a 

Bur sayı 
şereflendirdiler 

Anadulu ajansın:n Bursadan 
verdıği malümata göre, Reisicüm
hur Ismet İnönü evvelki gün 
Bursayı şereflendirmişlerdir. 

Mılli Şef Bursaya gelişlerinde 
oldugu gibi Susığırlıktan itibaren 
otomobille devam etmiş oldukla. 
n seyahatleri esnasında da geç. 
tikleri yol boyunca civar kaza, 
nahiye ve kôyler halkının da en 
içlen tezahüratile karşılanmıştır. 

--

Bu akşam Berlinden 
Tayyare ile bir heyet 
şehrimize gel i yo r 
Dr.Klodiusun reisliğindeki he
yet buradan Ankaraya gidecek 

Yakında Ankarada başlıyaca.k olan 
,.enı Türk - Alman ticaret anlaşması 
müzakerelerinde Alman hey'etme ri
yaset edecek olan manıf lktısatçı dok
tor Von Glaudius He murahhaslar hey
eti bu akşam tayyare ile Berl1ndcn 
,etırimize gelecek1erdir. Tayyarenin 
saat 17 - 18 arasında \~eşilköye mu
Va!'a.ltl beJı:Jerımektf'dir. 

.Ank.arada mı.;.': :\.erelere i§tirak ede
cek olan Ticaret Vek<lleti müstepn B. 
HaHt Naz.mi Kiı;mir de bu&iln Anka
ra.ya dönecek-Ur. 
Diğer taraftan Alınanyadan yedek 

malzeme VQ makine aksamı getirtıl
mesi irin hilkt'\metçe J milyon liralık 
kontenjan \'erilm4tir. 

Berlin tekrar 
bombalandı 

Londra 6 (A.A.) - cBB.C.• 
Perşembe geeesi Berlının Sov~·et 

tayyareleri tarafından bomlar • 
dıman edildiği hakkmda Alınan 
islıhbaratının dün verdiği h~ber 
Moskovada teyit edilmiştir. Ber. 
lındeki sınai hedeflere yüksek in. 
filiıklı ve yangın bombaları atıl
mış, birçok infilaklar olduğu ve 
yangınlar çıktığı görülmüştür. 

. HARP VA Z İ YET· [I 
Leningrad'ın tamamile muha
sara edildiği doğru mudur ? 
Varoşilof ordusu ne yapıyor? 
(Yazan: BMBKLl BUBMAY SUBAY) 

S01.•yetlerin çekildiği 

Alman • Sovyet 
şimal ve merkez 

cephesinin 
bölgelerinde 

yeni meydan muharebelm baş • 
lamıştır. Alman tebliği , Lenin • 

ÇERÇEVE 

Mukayeseler 
NECİP FAZIL KISJ\KÜREK 

Sene 1841 
Divan şiirinden •onra Türk 

şiirinin tereddi deuesi olan 
tanzima t çıiırı başlangıcında 
manzara: 

Şair, sefirdir. 
Şair, incecik \·Ücudüne hok .. 

ka gibi olurmuş, ipek yakalı 
si~·ah red ingot çer~nesi içinde 
Açık bir alın, inlİ<amla ta 

ranmış saçlar, hülya dolu ra • 
bat gözler, küçük ~e zarif b.: 
sakal, uclarından hiiziin ipfü • 
!eri sarkan rnnlı dudaklar, ç• lı. 
r ede in1an '\·c samimiyetin nil. 
bürü ... 

Ruhuna takli t girmiı olan 
şai r, her şey e rağmen garpla 
şark arasında şaşkın b.r iztı • 
r ap sah ibi ... 
Şair Türkçeyi, ı ..rapçayı, 

Farscay ı ve Fransızcası pek i ~ i 

bilir. 
Şiir, dain1a bir nh. ım , .e mii

vaıcn e i şidir . 
ş'air, meslckdaşlarına saygı 

duyar , .e onlar ı, minasın a ine. 
narak (t.'stnd! .. ) h itabile se. 
lamlnr . 

r ;rin ~· üıl erce sahi{elik e
seri , ·ar. 
Şair, çütcliği içi nde mahtııp 

\"e edeblidi r. 

• 
Seae 1941 ... 

bir kasabada 

gradın muhasarasına devam e • 
dildiğini ve şehrin Alman ağır 
t-Oplarının ateşi allına alınmış bu. 

(Devamı tl~iıncü Sahl!ede) 

Hececiler \"C onları takip e. 
den saf şiir hamlesinden scınra, 
Türk şiirinin bir teka mül dev. 
resi olmak icap eden leni çığır 
başlangıcında manzara: 

Şair, sefildir. 
ŞairJ tenasiipsiiz vücudUnü 

('U\:al gibi ~arn1ış. ceketi ve 
kolları uzun , panlalunu J..ıs:ı ve 
her tarafı bol (Bobstil) J..ofesi 
içinde ... 

Basık bir alın, ~ olunm"" 'e 
kanulmuş 'açlar, cinnet ılolu 

azaplı gözler, ustura kaçağı bir 
sakal, uçlarından istihza kı ' rırı 

ları sarkan ölü dudaklar, ~' h • 
rede inkiır, ~iiphe, ih!ilar \C •oh. 
tekarhğın miihürii ... 

Ruhunu taklit zaptelnıi~ olan 
şair medeniJcl kutupları ara
sında herhangi bir mııha•cbe 

r.ahmetinden taman1ile nıtis • 
ta~ni. .. 

Şair, Arapçay ı, Farsca , .e 
Fransızcayı b ilmez, Türk çeyi 
ık unutmuştur. 
Ş i i r, bir baş ı boşluk ve mü • 

vazenesizlik işi .. . 
Şair . ııı eslekd aşl ar"fı saldı • 

rır, onlara, ın 9.na sını ink3r e .. 
derek (Üstad! .. ) hitabile h a • 
karet savurur, 

Şairin yüz kelimelik l'>ri 
yok. 

Şair, cücelii;i içinde şirre t \ ' C 

edepsiz ... 

• 
Baylar, bayanlar! 
Ha~ ala hiıkinı yasa tekdir: 

Tekfın1ül kan unu! 
Tekaınül edi yoruz! ... 
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HALK FiLOZOFU 

Muharrir ve Okuyucu ~. (MAHKEMELERDE! uosnı::-=.ca 'r Yeni 
Evi 

alk 1 
• 

erı 

Kıij;ıt tasarrıı!ıı yapmak 
ınct.buri)·eti, Koordinasyon he)ı. 
cüni &azctc sahifelerini talı • 
dide ,.,·ketti. Bütün kknik im· 
kanlardan istifade edilerek, o. 
kuyucularıo ihtiyaçları müm • 
kiin mertebe tatmine çalışıl • 
nı.akla beraber, itiraf etmeli ki, 
neşir hacminıiı: küçi.tlıuü~tür 

Dola.) l!!tİle, bazı nevi yazıların 
kı>nanıanıak 'Zarureti hasıl ol .. 
muştur. Gazete müesseseleri, bu 
halden son derece muztarip • 
tir. Çünkü, gazete sahibi, oku. 
yucuya malını daha güzel ve 
zengin olarak takdim etmek is.. 
ter. 

Sahife tahdidinin bir çok re
fiklerimiz gibi . bizim gazete • 
den de kaldırdığı yazı nevile • 
!erinden biri hikaye idi. Birçok 
okuyucular tanırım, kü~ük hi
kaye okumak için gazcı., alır -
lar. Yine bir k1'1m okuyucular 
vardır. salın aldıkları gazetede 
hir hikaye bulunmasını mutla.. 
ka i~terler. 

Hika)·e istiap ettiği yer ili. 
barlc, hüyiik çapta yazı nev. 
ind•ndir. Fıkra ~eklinde hikQ.. 
) .- '"1'7ı1am~z. 

Şinıdi, ısıl mevzuum:ı 
riyorunı: 

KUZU ETİ. .E 

D,\İR 

gi • 

Fiat Mürakabe Komisyonu ku. 
zu eline narh koydu: 65 kuruş .. 
fakat, şıındi kuzu mevsimi değil • 
dir. 

Hatıra şu geliyor: İlkbaharda 

ku211 etine azami fiat koymak ü • 
zere tetkiklere başlanmıştı. Aca · 

ba, bu tetkikat yeni mi bitti? Te.. 
miz iş altı ayda 
~ura bakınayın! 

ilıTlKAR 

İUBARL.\Rl 

tur, derler, ku • 

Bir hafta içnide telefonla 96 

ihtıkıir ihbarı yapılmış .. Yeni a. 

iman tedbirler faydalı oldu" le • 
lefoola ihbar u'ulünün en çok 
kime faydası olduğunu düşünü • 
yorduk. Bir arkadaş şöyle dedi: 

•- Telefon idaresinden başka 

bir tarafa faydası olacağını zan • 
netmiyoı-um ..• 

AŞ<;ı 

BUHRANI 

Oeniıyolları vapurlarında iyi, 

miitehassıs aşçı sıkıntısı çekili • 
yor. İdare, muhtaç olduğu aşçı • 

tarı bizzat yetiştirmeğe karar 

REŞAT FEYZi 

l\lünevver tan111111ış bir kaç 
oku)ucu, bana, bazt gazeteler. 
de hiki)e konaınaınak ııtırarı· 
nı memnuniyetle karşıladık • 
!arını i[ade etliler. Onların id. 
diasın• göre, bizde, küçük hi • 
kayecilik maalesef tedenni et. 
miştir. Günlük gazetelerde ÇL 
kan hikiyelerin içinde güzeL 
leri, iyileri nadiren bulunabil -
mektedir. Hikitycler, umumi • 
yet\e yavan, mevzu itibarile bir
birinin aynıJ yazılış bakınıın • 
dan itinasız ıeylerdir. Bu ky -
mette bir yazının hiç konma • 
ması daha ziyade şiyanı nıem. 
nuniyet olmaz mı? 

Bu iddia tamamen haklı de.. 
ğildir. Fakat, çürük de sayıl • 
maz. Sahife tahdidiudcn evvel, 
lıergiin bir hikaye neşretmek 

vaziyetilc karşı karşıya olan 
gazetenin müşkülünü takdir et. 
mck lazımdır. En bü>·ük hika7e 
muharriri dahi, her gün yazdığı • 
takdirde, bir şaheser meydana 
getiremz. O zaıııaıı, muhtelif 
muharrirl~rden hikaye almak 
lizım gelir. Fakat, bana, mii .. 
kemmel hikaye yazan kaç ta • 
ne muhtelif muharrir gösle -
rebilir!)iniz? 

A adolu 
Seferleri 

Bu 
leri 

kış vapur sefer
lağvedilmiyecek 

Denızyolları İdaresi bu kış 
mevsimınde Anadolu seferlerini 
liığvetm.yeceklır. Ge~·en !lene se. 
fer kaldırı :dıj ı zaman birçok 
müşkülat ve şikayetler olmuş bu 
yüzden bu sene seferlerın azal. 
tılarak ck'vamına karar veril -
miştir. 

KfJÇfJK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Bilhassa Eminönü ve- Bey,,~lu 

mınt<Aka~ındaki fırınlara ··erilen unla. 
rın S<;yri kafi geldı~. gortilerek günlük 
un m klan dünden itibaren çoğaltıl· 

m~tır. 
+ Şişhaneden Kasımp;ış•ya inen 

yolun genişletilmesi 4i di.ın ihale edil
mi.ıatir. 

+ Kasaplar dün Belediyeye müra
caatla dağlıç eli narhıntn 65 kuruşa 

cı.k.arılm;:ı.ilnı istemişlerdir. 

MÜTEFERRiK: 
* E.k! İçtimaiyat muallimlerinden 

olup Ticaret VekAletinde uzun muddet 
çalışmı.ş bulunan !l.1:11U Talım ve Ter
bıye Hcy'et ~ lizasından B. Servet Ber
kJn dün Ankarada zatürree hastalığın. 
dan vcf:ıt ctmı~tır 

+ .\d!ıyf'de yaz tatil ı 1~tn bilmiş ve 
mahkeme!er c;alışmıyn .,,,aşlam~lardır. 

+ Guzel San'atler Akademisinin 
resım şııbesi yüksek dereceye tlk.arıl. 
m.ştır. Buruya bu yıldan itibaren lise 
mezunla.rı alınacaklardır. 

Kendi ad.reııerıne 
mektup gönde
ren mu llar rlr ıer 
Sinenıa payıtahtı addedilen lio

livudun birçok bakın1lardan biz:m Ba
bı.11i ye benzeyen taraUarı var. Geçen
lerde, bir gazetede okudum. Orada, :>i
nema ~.rketleri, bir artistin halk: tara
fından sevilip sevilmedı.ginl anlamak 
jçtn birçok u:;ullere müracaat eder -
lerm!.ş. ı-tescl.A, bunlar arasında filmin 
gelirdıg. hasılat ve artistlere perestiş -
karları tarafından ıönderilen mektup
lar var. 

Mektup dıyince, bızlm Babtihye ait 
bilZ1 hatıralar aklıma geldi. Mektup ba
k.ı.mından, Babıali de Ho'.ivudu andı -
rır. M~eıa, okuyucular tarafından en 
çok sC\'ilcn muharrir, karılerinden en 
faz.la mektup atan nıuharri.r addedi -
lir. 

Derhal s&ylıyeyln ki, ben, o derece 
fazla nıek.tup alan bir muhi'.rrir de -
ğılim. Bu öir;üyc göre, pek sevilen mu
harrir oltnuyoruın demektir. Te\•azu
uına bağı~lııyın. 

Bundan üc dört sene evvel Mahmut 
Yesa.ı-ı, 'l'an gazete~ınde csevgiliye 
nu~ktl.;ıp?an ba.şlı;:::ı alt..ı.ııda bir seri ya
zı yazmıştı. Ogı..i.zel yazılardan bu·inin 
ıçinde l\lahmut Ye::)ari şöyle diyordu: 
& Ben, hay.ıtında !ez.la mektup alan 
nıuharrir de:!ilhn. Çunkü, kendi ad
resııne 1 ~cktup yazmak adetim değil
dir.• 

R: .. ·ayet ederler kl, patronun güzüne 
girınek. içın, bazı n1uh.arrirler muhtelit 
adres ve in1zalörl:ı gazetelere kendi 
İ:$İmler ne ve patrona mektuplar gön
dcri.rleı-ıniş. 

Bizim Osman Cemal Kaygılının da 
b~ınd.an gl!çıniş böyle bır hAd.i.se var
dır. O.:>man C<ıllal, bundan on, on beş 
ıene kadar t'V\"Cl bit· akşam gazete -
sinde ('alı~ıyorn1u~. G...ızcteye bir genç 
muharrir gelmiş. Bakmı~lar ki mü.s
tait bir deli.kanlı. Çömez olmuş. Baş -
lamış çalışmağa. Hatta, Osman Ce -
mal de o gence ağabeylik yapını~. yar
dımlarda bulunmuş. 

Aradan az bir zan1an geçm~. Ga
zeteye, o çömez muharriri metheden her 
gun deste deste mektup gelıneğe baıı

lamı~. Bir gün, beş gün, bir h1:1fta, bir 
ay_ Devamlı, sistemli bir mektup yağ

muru. Aynl z::ımında, Osman Cema-
le de mc-ktuplar gelrn.eğe başlamış. 
Fakat, ıu farkla ki, Osman Cemale-
gelenler aleyhte. Osman Cemalin fe-
na yazılar yazd1ğ1n1 iddia eden bu 
mektuplar, gazetenin patronuna da 
gelmcğe ba"layınca, patronun midesi 
bulanmıo. öteki delikanlıyı ıı:öklere 
çıkaran mektuplar da bir ta.raftan 
harı 1 harıl yağıyor. 

Bizde, gazete patronları, Holivud -
da.ki sinenıa müdürlerinden daha a
çıkgöz. otur, dedik. Fakat, nasılsa, o 
patron bu mürettep mektuplara al -
danmı..ş, bu işi tertip eden delikanlı, 
Osman Cemalin yerine na:$p ve tayin 
olunmuş:. 

R. SABiT 

İşsiz esnaf 
Her cemiyet muhtaç 
azasına iş bulacak 
Esnaf Cemiyetleri müşl'erek 

vermi1 ve her \'apura bir kaç sta. 
jiyer ıı:öndermeğe başlamış! 1 (HALK SÜTUNU ) 

DAKTİLO BAYAN ARANlYOR 
Beyoglu, Topçekeoler sokak, Sulh 

Mahkcmelel'i kar~ısında 2:T numaralı 
B. N:zmi Kaygun d::ıktılo yazıhanesi
ne kanaatkAr bir ücretle daktilo bayan 
aranmaktadır. 

bürosu, işsiz esnafa iş bulmak yo
lunda da faaliyete geçmeğe karar 
vermiştir. Bund~n sonra işçi a.. 
rayan kimseler Cemiyete müra • 
caal edecekler ve oradan işçi bu
lacaklard:r. Cemiyt>tte işsiz es • 
nafın her zaman bir listesi bulu. 
nacaktır. 

Halbuki, nktile, Türkiye, ye· 
mck ,.e aşçı memleketi idi. He • 
men bütün Bolulular aşçı olurdu. 
A~çılık mesleğindeki bn buhran, 
memleketin bir hususiyetini kay. 
betmeğe başladığına alamettir. 
Can boğazdan gelir, derler, ye • 
mek i~ini ihmal etmiyelim. 

AHMET RAUF 

FAAL BiR GENÇ ARANlYOR 
~Iüteahhıt yanında çalısmış veya

hut Le\.·azım memurluklarında Bulun
muş is pıyasasına tamamen v;lkıt, genç, ı 
faal bir iş adamına lhti7ac var. Anka
ra caddesjnde 80. Numaraya müracaat. 

Tefrika No: 4 7 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Ortalığa kulak verdım. Recebin hak. 
k1 \'3r Yağmurun d;:ıllara, yaprakla -
ra çarpan kuc;ük ı;c.-ioi, cAlfın dere• 
cın uğultuları yutuyor~ 
Ocağın ~rıı:.ıhduk.t ayı postuna o

turdum . H.::t""ep kapıyı örttu. 
V .;.ı.ıtnn..ırun, ttll.n ui,ultulan ıçinde, 

\ 't: bu kı.ı.ı_:ı.ık stvin11i odada, yalnız 
k:ı rrıı~tık. S3rı tahta panu.lkhklı ı.ıen
cereıc.;rln dı,;ında, yapraklardan .::.uzll.
ltm. yaitlnurJa, şetf&f bir duvar önil -
n1~lü~ Yuıt.'1.mde mahzun bir aevlnç 
v::u·. 

t:ecep K..i4,:Uk adımlilrla gelertk. poa. 
f.r.ıcı i.u.:eriııe, y .. nıına olu.rdu. Serin bir 
e 7 btHt..ln v6cıtdri.nıd~ dola.şıyor gibi, 
J'. Ul ıçlu t.aıyorurn. Recebin alevli 
cu~leri ye:_:iı b:rer c<:henr.cm gibi ya
nıyor Dışartria fırtınd kudurnıuli Ki
bı. fAltUl dert> haykırıyor. Sarı tah. 
b P'nt'ı:ık lıklı pencerenin dı;ı:ındJki 
at.ıçl a.ı e,İ:ip bü.kUluyorlar. 

- O.şuyor mu.sun Figen'." 
I::1m lni nekadar yiv;i_.. söylüyor. Ba-

11:n1 O!'le e.erek: 
- Evet, dedun.. 

- Ocak yakayım öyleyse! .. 
Ocağın içine kuru dallar, onlann üs

tüne kuru k\.ıtüklcr yerle;itirdl. Çak -
Uğı ilk kibrıtle kuru dallar tutuşarak, 
alevler yukseldl. Kütükler ur;larından 
k.O~elerınden, U:ı.Uerindek.i yosunlar -
dan yanınağa basladı. 

Dışardan kulakları satır ediei ı:ü -
rültüler :eliyor. 

- Ne buyük gılrültü! .. Böylesini hiç 
duymamı..,ttm Recep! .• 

Yerinden kalkarak dışarı çıktı. Pen
cerclcrın Uıh.la kapaklarını örttü. Ses
ler, ugultular. bir~ı donuklaştı. •re.t.

ror 1~·eri ıirerek kapıyl orttti.. Yanıma 
oturdu. 

Yüregiınde, bir erkekle ilk defa yal
nız kalan bir ıcnç kızın temiz, pürüz
sl.ız, baş dOndürtıcU heyecanı \'ar. Yü
zün1, gi.:ı~um ocagm alevlerile ısındı. 

Dış:ırd.an, müth~ gumbürtülerle du • 
sen yıldırıınların, taşan cAltın dere• 
nin c.Ça~nağa• dan bo~lukta~·a fırlar- ı 
ken cıkardı~ı feryatlar duyuluyor. Fa· 
kat bütlin bu seıtlere raı?men, kµı,;.jjc 

Pazar yerleri tetkik ediliyor 
Belediye, pazar yerlerinde ta.. 

dilat yapmağı düşünln<!ktedir. 

Bıı hıısusta tetkikler yapmakta • 
dır. Bugünkü pazarların şehrin 
ihtiyacına kMi geımediği anla • 
şılmıştır. Ya yeniden pazar yer. 
!eri ihdas olunacak \"eyahııt mev. 
cut pazar yerleri değiştirilecek • 
tir. 

odada, kızıl renkli bir aydınlık, maıı.. 
rem, yumuşak bir his Alemi var. Bu 
gtimbü.rtlilerin, uğultuların, seslerin 
ortasında, bir başka dünyada gibiyiz_. 

- Figen! .. 
- Ona bakıyorum. Gözlerinde pı-

rıltılar tutuşuyor. Aramızda bir sis, 
blr bulu var. Onu bu sisin ardında 
göriıyorum. Dudakları mercan değil, 
ocaktaki ateşler gibi yanıyor, 

- Figen~ .. 
Dudaklarını ona doğru uzanıyor. O

nun ,-ücudllnün kokusunu duyuyorum. 
$l("ak solukl:ırı yi.i.ı.ümde. Kuvvetli 
kolları beni kendisine çekiyor. Bir ruh 
bcı·abcrliği, bir haz sonsuzluğu içinde 
eriyorum. Dudaklarımı ateş dud~\tlart 
örtüyor. Göz k.8.pa.lJarım dU~üyor. İ . 
cinde ateş böcekleri titreşen bir boş -
luktayım. Dudaklarım yanıyor. Sır 

ate, seli vticudümü serinleterek e;;i -
yor. Şe!ta! yeşilliği görüyor, te~rar, 
ıcinde ateş böceklerinin yanıp sön _ 
dukü, ölçüsUz, his bC>ı?luklarıntn Ur -
,.crtili ı;evklerıne döp.üyorum. 

Jf. 
Gözlerimi açtığım zaman ocaktaki 

alevlerin sönn1u.ş, kor ateşlerin ışıl -
dadıt:ıru gördüm. Dı.ş.arda bir kıyamet 
ıecesj var. 

Recebın, kıvırcık s.ru;h başı kolu -
mun Us!uude. İçlnü çektim. Burada 
yaınız •:bıyun. 

"Zar tutsa aldırmam .• şeş atıp 
beş, se atıp dü oynuyor.,, 

Oldukça hail vakti yerinde, fakat l 
pek ha~ıs bir adc.ıın olduğunu biliyor _ 
duın. Gerçi kendısi7le abbaplıgım, dost. 
luguın yokıu; fakat, onun basısligine 1 
daır şaheser ha5islik hik:1yeleri din -
lcnı.ştun. Adliye koridorunda, onu, 
dört beş kişinin arasında gördüm. Yır
tına yırtına bir şeylet· anlatıyor, ikide 
birde: 

- Efendin1, bu oyunu ben. oynarım .. 
Benimle bu oyunu oynıyacak adam 
yoktur . .Deniın ayarunda oyuncu ' bu
lunmaz! diyordu. 

f\.Iahkemt"yc &irdiler .. Ziyanın ıddia
illldan anla:;iıldı&ına göre, meşhur kı
raethhanelerden birinde, maznun f'ev
detıe tavla oynamışlar, Cevdet hile 
yaparak kendisini yenmiş, yendikten 
sonra da alay etmege başlan11ş, Ziya 
buna tahammül edemiycceğini söyle
yince de hakaret etmişti. 

Cevdet bunun aksini iddia ediyor, 
Ziyanın kendisin• hakaret ettiğini 
söy lUyordu. 

- Ben, diyordu. HakkUe ;yendim .. 

Halk Partisi hazırlık
laT yapıyor 

Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nci sekreterliği, yurdumuzun 
muhtelıf yerlerinde yeni Halkevi 
ve Halkodaları açılmasını karar. 
Iaştırmıştır. Bu yolda hazırlık • 
tar yapılmaktadır. Bilhassa köy. 
!erde açılacak olan Halkodaları
na çok ehemmiyet verilmektedir. 
Bunların ad'E!tleri fazlalaştırıla • 
caktır. 

Herhalde burada bir işi olacaktı. Bu 
nevıcten kLın.elerın, ya bir i~ı, ya bir 
nıeniıııati oln1adıkça, hiç bir yere bir 
adım atmıyacağını pek iyi bilirdim. 
.Pnun için, ben de biraz yanına doe
ru, söz ınenziline kadar sokuldum. 

Bu zat gayet hasistir. On kuru§ kah
ve parasını vermemek için bin dere
den su getirdi. Kurtuluş çaresi olma
dığını anladıktan sonra da hakarete 
ba,ladı. Asıl onun değil, benim davacı 
olmam lazım ... 

Eski tip vapurlar 

Beriki, ytrtınara.k anlat.makta devam 
ediyordu: 

- Efendim .. Hile yapıyor. Beni ye
necek adan1 daha anasının karnınd::..n 
doi,tnomıştır. Benim me:;leğimdeki 1h
ttsasım kadar tavlada da ihtU:>asım 
vardır. 

BırJ.si sordu: 
- PeAf; ne yapıyor' Zar mı tutu -

yor? 
- Zar tutsa iyi' .. Ona ehemmiyet 

vern ıeın. Şeş alıyor, be:ı oynuyor .. 
Se auyor, dU oynuyor .. 

- Yani, şeiii beş görüyor dc::ocne! .. 
- Yok e!endiın.. Şeşi beş gören 

tertibinden oLia, fi.n1enna! Hokka.baz _ 
lık ediyor. 

Mahkemf'nin kapı.sında mübaşir gö.. 
ründü .. Dud•ık.ları.nda mt.ıstehzi bir te
bessumle: 

- Zıya Bey .. Buyurunuz! dedi. Sıra 
si:Gde .•• 

ŞahiUer dinlenildi. Şahitlerin söy -
ledığine göre, ik.W de birbirlerine ha
karet etnıişlerdi. 

l\.1uhkcrne, karşılıklı hakaretten iki
sirı:1i de birer ay hapse ınahkül'Jl ve 
bu cezaları iskat etti. 

:h-1ahkemeden çıktılar .. Maznun cev
det memnun görilnüyor, 

- Doğru .. diyordu. Şahitler hakça 1 
Allahça ~öylcdiler. İkiınzi de birbiri -
mize sOğdük .. Ben ona söyledim .. O 
bana söyledi, 1 

Davacı Ziya da diyordu Ki: 

- Haydi tkımizin birlbirimize söğ
dtiğünü kabul edelim. Benim ona söğ
memle onun bana söğmesi bir mi? 
O işsiz güçsüz, serserinin biri... Ben 
otuz bes senede hiç değilse beş altı 

bin talebe yeti~Urdim. O iki tane kelp 
yetiştirdigini iddia edebilir mi? Ben 
onunla bi.r miyim yahu? Halimize, ka
limlze bakın da Allah için söyleyin!. 

Pahalı ekmek satan bir lokan-
1 

tacı ve garsonu tevkif edildi 
İki Çimento 
180 kuruşa 

tüccan da bir çuval çimentoyu 
sattıklarından tevkif edildiler 

Balıkpazannda lokantacılık ya. ı rafından sorgularını müteakip 
pan Pandeli ile garsonu İspire dün tevkif olunmuşlardır. 
aslıye ikinci ceza mahkemesi la.. 

rafından tevkif edilmişlerdir. Atatlrll.'ID hem,lre-
Bunıar, üç müşteriye verdikle. J j I 

ri 235 gramlık ekmekten 20 ku • er D D teltarraları 
ruş almışlardtr. Eededi Şef Atatürkün hemşi-

Maznunlar mahkemede salata releri Bayan Makbule Kadıkö • 
da verdiklerini ve onun için 20 yünde 25 bin liralık bir evi ile 
kuruş aldıklarını söylemişlerse Atalürkün 1919 da Samsuna çık.. 
de bu varid görülmemiştir. tıkları vakit ikamet buyurduk.. 

Bundan başka Aksarayda in • · lan 80 bin lira kıymetindeki ta-
şaat malzemesi satan Ahmet ve rihi binayı ölüme bağlı tasarruf.. 
Osman adında iki tacirden bir çi. la Darüşşefakaya ve Kızılaya 
menle torbasını 180 kuruş gibi teberru buyurmuşlardır. 
fazla fiatle satmışlar, yakalana • 
rak adliyeye verilmişlerdir. 

Ahmet ve Osman mahkeme ta. 

Ziraat mektebi 15 eylülde 
derae batlıyor 

İstanbul Ziraat mektebinin 15 
eylulcle tedrisata başlaması ka
rarlaşmıştır. 

Bu hususta al.ıikadarlara teb • 
ligat yapılmıştır. 

EDEBİ ROMAN: 99 

Mudanyaya 5 saatte 
gidiyorlarmış ! 

İstanbul • Mudanya seferlerine 
bazı eski yolsuz vapurların ko -
nulması yüzünden alakadarlara 
birçok şikayetler yapılmış'ır. 

Trak. Sus gibi vapurlarla 2,5 sa

atte alınan bu yol eski vapur • 
!arla beş saat sürmektedir. Mü. 
nakalat Vekaleti yapılan şikayet
leri tetkik etmektedir. 

Erenköyündeki Belediye 
fubeıi 

Belediye, tahsil ve tahakkuk 
şubelcrinn bcşkilatında yenilik 
yapmakla ve birçok şubeleri bir. 
leştirerek tasarruf da temin et. 
1™!ktedir. 

Erenköyündıe yeni bir Beledi
ye tahakkuk ve tahsil şubesi ku. 
rulmuştur. Zühdü paşa, Tuğlacı. 
başı, Göztepe, Merdivenköyü, Ye. 
nisahra, Süadiye, Kozyatağı, Bos
tancı, İçerenköy ve Bakkal kö.. 
yü işlerini bu şube idare ede • 
cekitr. 

Tramvay karnelerinde 
aileleri :zammı 

aaker 

Tramvay idaresinden eylıil 
ayı için birinci mevki karne a~ 
mış olanlar bir hafta içinde as. 
ker ailelerine zam parası olan 52 
kuruşu hareket dairesine yatıra. 

caklardır. Bu parayı vermiyen • 
lerin karneleri mühürsüz olaca
ğından muteber sa~·ılmıyacaktır. 

Talebelere paso 
Nakliye vasıtalan idareleri mek.. 

tep talebelerine yeni sene paso • 
!arını 15 eylulden ıtibaren tevziP 
başlıyacaklardır. Geçen seneden 
pasosu olarJar pasolarının müd.. 
deti bittıkten sonr:ı alacaklardır. 
Yeni paso alacaklar 15 eylıilden 
itibaren müracaat edebilecekler
dir. 

Ortamektep ve liselerde öğleden son.. 
ra tatbik edlimekte olan milzakere -
ler, bu sene bir buçuk saate çıkan -
lacak. A.oohnda bir buçuk saat iken, 
geçen kış, ıııkların karartılması dola
yıslle bir saate inmişti. Müzakere sa
atlerinin çok faydası olabileceii aşi -
kardır. Ancak, bunun fayda~ıı. tatbilc 

şeklile dei:'fşebiliyor. Her dershaneye 
mutlaka bır hoca koymak, sükütu, zapt 
ve raptı mutlak. surette temin etmek 
prttır. Bu şartlarla müzakere saati çok 
faydalıdır. 

Bir Cinayet Davası 

Bu şartlar olmadan, müukere sa
atlerinin bir fayda temin etmesi. müm
kün değildir. Görünen köye kıhww: 
istemez; mektepleri gezin, görün, ta .. 
!ebeden, hocalardan sorun, sual edin. 

BURHAN CEVAT 

Recep! .. 
Baştnl ~virerek, uyanık, diri ba

kı,ılarla ıözlerlıne baktı. 
- Uyuyorsun sandım!.. 
Gözlel"ini yarı örtüp açarak, ha!ifce 

başını salladı: 

- Uyumadım ben!.. 
Dışarının seslerini dinliyoruz. Ya -

vaş bir sesle: 
- 4'Altın dere• kudurdu Figen! .• 

Dışarıda Cırtına var .. 
Dedi. Gi.llüyorum. Biraz şımarık, 

bıraz çocukca bir gtilüş bu: 

- Asıl fırtına burada! .. Yanımda!.. 
O da, ;yumuşak bir sevinçle gülil • 

7ordu. Uzanarak çenemin ucunu öptü: 
- Senin kamın acı.kmlstır .•• Bu 

&ece mısatirirruin ... 

Aklıma Nezik a-eldi. Recebi. sevdi
ğ:nden şüphe ediyorum. Eve gelme
d.ii"J ıni , o tumamile başka türlü, ana
sıle babasl başka türlü düşünecekler .. 

- Giderne:ı miyim Recep? 
Yüzündeki gülümseme mahzun 

!aştı: 

- Beni koyup ıtder misin? .. 
Sonra, birden yüzündeki keskin hat

lar belirdi. Beni kolları aras1na ala
rak, sıkU: 

- Beni koyup gidemezsin Figen! .. 
Hak:katen onu bırakıp gidemem. 

Bu kfiçük 00.ada, bu erkeğin yanında 
yürf'ğ:lın nekadar dolu. ne mes'udum. 

.(Arkası Var) 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
Dedi. Bunun üzerine hakim: 
- Ulviye, Sacide, Nevin, Lati

fe ... 
Diye isimleri saydı ve mübaşir 

koridorda seslendi. 
Şahtlerin dördü de yanyana 

dinleyicilerin ön sıralannda otu • 
ruyorlarmış. İçlerinden en gen • 
ci: 

- Haydi Ulviye hala, bizi çağL 
rıyorlar .. 

Diye yanındaki en ihtiyarı dürt
tü ve hepsi birden kalktılar, mu. 
hakemeye çıktılar. Hiikim bunla. 
rı süzerken mahkemeyi dolduran 
bütün dinleyici kalabalığı da göz. 
lerini şahitlerin Üzerlerinden ayır
mıyorlardı. 

Şahıtler garip bir sevkle sanki 
boy ve yaş sırası üzerine yanya • 
na ıiizılmişlerdi. En ihtiyarları 
Ulviye baş:aydı. 

Hakim ona: 
- Adın ız ? 
Dedi ve J;.öylelikle 

başladı. 
İhtiyar kadın: 
- Adım Ulviye .. 
Diye cevap verirken 

leri de: 
- Nevin .. 

oorgusuna 

en genç • 

Diyordu. Dördü de yaşlarını 
başlarını, ne iş yaptıklarını, ka • 
çar sene bir konakta olduklarını 
uzun uzun anlattılar. 

Hüviyet tesbit sorgusu bittik -
ten sonra, hakim Ulviyeye: 

- Vedadı tanır mısınız? 

Dedi. 
- Tanımam. Şükriyenin koca. 

sı lduğunu. konağa bir ikı kere 

geldiğini işittim. 

- Onun için konakta ne diyor. 
lardı? 

- Her kafadan bir ses çıkıy-0r. 
du. Ben Ferdinin halası olduğum 
için benim yanımda pek konuş • 
muyodardı. Fakat, Güzini kaçı • 
ran oymıış. Şükriyeyi öldüren de 
yine oymll§. 

- Sen Şükriyenin öldürüldü • 
ğünü nasıl duydun? 

- O sabah duydum. Galiba Sa. 
elde kalfadan. 

Hakim Sacide kalfadan sordu: 
- Sen mi haber verdin? 
- Evet ben haber verdim. 
- Sen kimden duydun? 
- Konağın içine yayılıvermişti 

cinayet haberi. 
- Ulviye halasının ölüm habe-

rini nasıl karşlladı ?. 
- Tabii pek üzüldü. 
- Sen cesedi gördün mü? 
- Hayır görmedim. Ölüye ba. 

kamam. Sinirlerim çözülü\•erir. 
Hakim tekrar Ulviyeye hitap 

etti: 
- Cesedi sen gördün mü? 
- Hayır ben de görmedim. Şim 

di <htiyarım. Pek yufka yürekli 
olmuşum. dayanamadım. 

- Sen Ferdinin öz halası mı o. 
luyorsun? 

- Hayır öz halası değilim am
ma, babasının teyzesinin kızıyım. 
Bana hala der. El'mde büyüdü. 
Beni pek sever. Ben kocam ölüp 
de yalnız böyle çolııksuz çocuk • 
suz ve biraz da geçimsiz kalınca 
Ferdi beni yanına aldı. 

(Arkası Var) 

Balağa llot gel• 
m'yea ıeııer··~ 

Yazan: Ali Kemal SlJ~ııııP 
Amerikadan gel~n. seslt~ufıı'· 

vakit hoşa gider gıbı 0 nrf' 
Mesela şu günlerde orada 139ou~ 
dilen bır iki makalenın ı: i if' 
Boğazlara d'llir iht!va et'l.~i olt 
ler etrafında telgraf habCrbilıll' 
rak alınan malumat bu ka bur" 
dir. Bir gazete şunu . ve~~bJ d' 

yazmış olabilir. Bahs•? ;..,erır 
yanı dikkat olan cıhetı Adı bil' 
da efkarın bu harp başl~ gt'f° 
Iıyalı arzettiği değışıklt~· ııu ıJI. 
d.iği muhtelif safha\&r~~·· ,ut1'~ 
reler sırasında ise türıu ~·r ,., ' 
al ar görülmüş, türlü yazı 3 e\ı!', 
zılmış, İngilizleri meın~lıf·~· 
yecek nice yazı!ar neŞ dı gıl>~ 
Böyle misaller çok. şıı-n. '.ctli
de İngiltere ii!hinde ku'' ,~~· 
n~riyata bakınca o dJ)ıa ceııııe' 
ayların yazılan ha~ ı:a g 
den olmuyor. &·ıl 

. 11 d .. ·aııııı Amerıka ı arın un) 0 
yerler;nde, kcndilerindcll -ek' 
sahalarında olup biten.. deplı' 
karşı ,·aziyetleri ise ole 1,no ' 
söz götüren bir mevzu )1~ ,11 ııı 
dir. Bırleşik Amerika tar ~ar 
geçen Avrupa harbine k"·vl• 
uzun bir devrinde Arııer• O< " 
harici işlerle ülfeti en ziY~,e#I 
yük Okyanus, Uzakşark k 81 r 
leriledir. Amerikalılar. P" k•~ ' 
!arak da Avrupa işlcrı:'~. l; 
tılar. Bu karışmak da esi<• gıif.~ 
yanın hep bozuk düzen Jıl' 

k ... r ~ 
davalarını halledere . • gı~:.,ı 
kem rolü deruhde eınıek. ).)"~. 
luyrodıı. Meşhur 907 ıkıtıC~Jlld' 
kongresinde d<>vlet:er .. ara

3
,t o' 

ihtilafları hakeırt? mur3~iJC b 
sulünü kaoul dmek sure lt~ 
!edilmesini ileri sürınekJe)Çrte· 

fi . ı· siyasette Amerikalıl~r ıarlı . 
anlatm~lardı. Amerıkalı ki rıf 
gilizler kentli aralarıııd~ııutsf· 
rüncemede kalmı~ bazı ~uıır,.'. 
öylelikle halletmL~ ol 1 ~!I' 
böylelikle filli birer ınısa,yrt· 
termek istediler. O bahı5 ,.ııf 

b r kC. C~ 
Zaten malum olan 1 rıı! 

tin üzerinde biraz daha 
15 d~• 

mek lazım gelirse şunu i'lf1'_,ı 
lktıza edecek: A\•rUP~.13;, !'" .. : 
m'E!şgul olmak Amerıka ~·ru?',J 
az cezbetmiştir. Hele A. r""~ 
arasındaki ihtilaflara .ı:~r~ · . 
neticede bir kavgaya gırkiıı11'~ 
!imalinden ise daiın.a r;e /\~r~ 
!erdir. Buna mukabıl ~~S: 
kıl'asının ortasında, ai ib' ;t. 
yaşıyanlar arasında ne '\ıııs~ 
laflar çıkar onlara kar•iJfvı 1 

Bırleşik Amerikanın 11 is t · 

oralarda iyiden iyı~·e .1e~ s'fl· 
ise hiç .ihmal edilir gıbı 
memiştir. r 
~ğq,ıdan doğruya A;:e ~ı 

taalluk elmiven me,ele e ·~ 
• )<!8 " daima yabancı kalına p.ıı1 , 

dar ısrar göslt!rmiş olan 8ı.iJ • 
efkan pek tabiidir ki bil.,~ 
sızlı.~ının iyi olmıyan ne 
rini de görmektedir. .1 ... il' ··rıı , .. 

Geçen harpte bu go ı:;s!:' :J 
Bu sefer de görülüyor. ,ı1rf'.ı 
ya için yeni dünyaJa!I 11&.ır'ıd' p~k çok dersler bulıl i-~' . , 
şüphe yok. Çünkü A.rrre' J3Ul 
yeni bir alt'm sayılıyor· ııd' 
barla Amerikalılar da -':esi ~ 
de büyük bir ifühar b•. ~r~, 
maktadırlar. Lakin es:r &e •• 

1 
tealluk eden mese,e .. kaıeıv 
kolayca ~-erilmiş )l~ıllcl-. 
kestirme mü'.alealarla ıcaııil · 
ceğe benzemıyor. Bu :b~' tı' 
küm ter ise Amerika rrı3bi 11/ 
eksik değildir. Bu )lar rrıe..,ı: · 
neticelendirmek iç:ıı A: 0j)ll6

1 
r 

herhangi bir tarzda dıl~rl ·' · 
lir. Ancak gelişi güzel d•ı'"· ' 
tılmış sözler her Jıald~rııe~c . 
!erini çok derinden ?1 p.. ı ' 
!alet etmiyor. ÇünkU cııı' 
ktt'asma uzak başka rrıral,rıı' f 
]erden bahsedilirken °18 rıı'~ 
sahibi olduğunu uııutn 
rektir. 

ı-<1 ~ 
BOL CEŞİD 

0
n 'ff, y r 

MOBIL .ef:~ 
~ ~, .. dı 

Almak veya ıörftle IJ'~J'' 

BABAÇÇI t.tltl 
DEŞLER f,f j 

şıaaı~,1''l 
Salonlarını bir del• 1 fol"~ 
min •dilırler. . r ~ 
İsbnbut, Finca~cıi' itlJ 
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Alrnan gazetesi de, Ame. 
a Boğazlar hakkında yapı. ne,.-

Ciı ,,. 'Yata cevap v"Cnnekte • 
lı l< lletliner Bör>cn Zayt ung• 
, ,arı M:egerle hulasatan di -

'!ı. ı· Türk mil!eti, bu telmih. 
a 'h •e n ,..., açık cevap vermiş. 
~u deree manasız fikirleri 

~tenlerin sal:i.hıyettar şah. 
a~ . değil, fakat yeniden par

! lstıyen birkaç münferit 
• •

1
r olduğunu zikretmek U

~~~ llıek· d' -..ıg e ır. 

·~~ılar meselesinin Çörçil -
tat deklarasyonu ile müna. 

,~,ı' olarak gösterilmesi bir 
• ' •seri değil, fakat galibin 
~~erindeki gizli muk~\·e , 
, <tın mantıki bir netice. 

t 
,.ers l'ürkiye, ~alibın parı o. 

ı . O\·yetJere Ortaşark'a ,·n
ııu. bı· .. f • ı-:r r nu uzt!, er ;..:r u 
~arelerine 'Cnerjik surel'e 
~o -

:iar Yarsa, l1aklı bir <:la\·a.yı 
ı. •a edecektir. Ye bu ba iste 
· ~ · n şımcL re kadar ze
~U~he etmediğ luınci sıya. 
kı dürüstlüğu işhat eyH. 

• Cektir 
aıııar,·h· T" k' · ~u~.. · ur ._,·enın bu dü • 
•du nazarı it!bara alınma -

ır Çünkü Amerikan rad. 
(ı;~ike~i Türk toprakların • 
:i 'I'urk verıri radyo mer. 

~ ~ Yaptığı bir em.siyonda: 

~ 'tl'raza a ıyaa 
9'-'ikaa destroyeri 
de.ıl' (Birinci &hileden oe,.-am) 

'lcı,,1 lıa.Itı gemis; bulunuuğu 
';ıo e 1rnha edıleceğını söy1e
.', Dest.royere yapıian taar -
. g~ net.ıce vermemiştir. Bu 
•a- llıısı sarahaten Am~r;kan 
gın 1 t 

h1a aşıyordu. Deo;lroyer 
' "~ııı ~n Reykjavik limanına 

~ h ulunmaktadır. Deni1.:ıl. 
'ıı~~ra u~ramış bulunması 
'd;ı lellı<!ldir. Taarruz derin 

'• 4n VUkua geldiği için de 
~!~,batıp batmadığı ma • 

,,, gı.,,ir .. ...,. . 
~. ~rk Post. un askeri mu
~r arruz hakkında Alman 

' ·~~·Nezaretinin şimdiye ka.. 
ı· ır rııütaıeada bulunma 

~ 4<:tnaktadır. 

Bulgaristanda Alman 
askeri tahşidatı hakkın
da ecnebi memleketler
de çıkarılan haberler, 
Bcrlin rcami makamla -
rında Alman - Türk mü
nasebetlerini ze!ıirleme
ğe matuf te~ebbüskr -
den ibaret olarak gös -
terilmektedir· 

•Yabancı müşahitler Türk efkarı 
umumiyesinin bütün bu infiali
nin yok yere bırçok gürül. ü oldu. 
ğu fikirndedir• diyerek Türkiy'Cde 
efkarı umumiyenin infialı il~ a. 
!ay etmektedir. 
BULGARİSTANDA ALMAN 
TAHŞİDATI ŞA.YİALARI 

İsviçrede çıkan Bund garete -
sinin B~rlin muhabıri, Bulgı.ris

tanda Alman askeri tahşidatı 

hakkında ecnebi membalardan 
ge!en haberleri, Alman Hariciye 
Nezaretine göre Alman • Türk 
münasebetlerini z<>hirlemek mak. 
sa dile yapı lan te~ebbüsterden iba
ret olarak gö,·ermekt'Cdır. Al • 
manyanın Tür~lere karşı tecavüz 
niyetleri bcsled.c:i~e b·'zat Tür. 
kiwnln manma<lığı kanaati Rer. 
Lnde rnevcuttur. 

Von Papen'in Almanyaya yap
t,ğı ~eyahat mi.ir.ascbetile .ı\!man 
Hariciye Nezarc'. bu seyahatin 
mahıyetinı 'Nıiden tebarıiz ettir. 
mistir. Böbreklerınden haf;f su. 
rette muztar'p ~lan Von Papen, 
teda\·i a1~1na alınarak 1r. Bu. ·on 
Papen'in Orta ve Yakın arktaki 
yaziyrt hal·kında ~ifahcn mallı 
mat \"enncısine ve günün mest:' 
lelerin! müzaker~ etmesine bit 
tab: mani değildır. 

Kızılay'ın yardımı 
(B:rinci &h;fedcn De\·aın) 

- •Pıre ve SeL:ın.k lırr.anlar; • 
na bu yardımları götürrrek ı.ize
re K;z:la.;- taraLndan büyük ton. 
da ır,otörler kiralann.ası için nıo. 
tiiıcülerle ıema.>a geçerek ke."fi • 
yeti Ankara MerkeLimize bildir -
dik. Cecap gel'nce derhal faalı • 
yete geçecegiz, halktan arzu e • 
denlerin yardımı da kabul olu _ 
\ caktır.. dem4tir. 

K.zılay::.n bu insani hareketini 
takdırle karşılarız. 

Deniz Levazım Satınalma 'ı 
Komiayonu llcinları 

Marmara Üssü Bahri K. Salın -
alma Komisyonundan: 

40000 kilo sade yağı ilanı 
1 - Yukarda mlkl.arı yazılı .ade yağı 

kapalı ı.arf usuliyle ek. iltmeye kouua. 
m~tur. 

Alman Başl"u
mandanının bu 
sabahki tebliği 

Berlin 6 \Radyo saat 9) - Al· 
man Başkumandanlığı teblig:: 
Şimal eph'Csinin bir mıntaka • 

sında rnku bulan muharebede 
Alman kıt'alarından bin 1160 e. 
sir almıştır. 

Yine cephenın diğer bır mın • 
takasında blr Alman kolordusu 
yapmış olduğu taarruz esnasında 
Rusların artçı kıt'alarını imha 
eylemiş V'C birçok manialardan ge
çere'k ağır tpolarla müdafaa e -
d.ilmekte olan Sovyet müdafaa 
hattını yarmıştır. 

Şimal ephesinin başka bir mm
takasında bir Alman kolordusu 
çok :lerliyeı-t.'k SO\'yellerden 17384 
esir aım..,tır. 121 orta tank, 30 en 
ağır tank, 13 keşıf tankı iğtinam 
edı!mi~. 193 top alınmış \•eya tah. 
rip edilmi~tir. 

A; r ca 517 kamyon Ye 200 adet 
nakil \ 0 as1tas1 alınrr~~tır. 

Merkez ceph..sinın bir m.nta • 
kasında bir Alman kolordusu yap. 
mış olduğu mU\ affakiyetli mu -
harebeler neticesinde 13.700 esir 
almış, 100 tank \'e 115 nakil vası. 
tası ığtınam eylerrişlir. 

M'°'rkez cephesinin c\.ğc= bir 
l"1 ntakasında Aln:an zırhlı kuv • 
vetleri Sovyet hatlarını yarmış • 
lar ve 25 tank, bü,·ük mıktarda 

kamyon ve nakil vas•talan iğti

nam ey·lemi~+-ir. 

Harp Vaziyeti 
(Bir!nci Sahifeden Devam) 

lundugunu bildiriyor. Eğer bu 
doğru ise, acaba Voro~ilof ordusu 
ne oldu. Len ngrada mı kapandı, 
yoksa şarka mı çekUdi• B;ı öyle 
sanıyoruz ki Voro>ilof ordusu ne 
Leningrada kapanmış \"e ne de 
ş3rka çeklimiştir; Voro~i1of or -
dusu müstahkem m"'·kiin dı~ rr Ü
dafaa hatları haric:ndc henüz 
Alman taarruzlarını karşılamak. 

tadır. Ma~l(ıbiyet halinde ordu • 
sile Leningr~1" çekilmesi değil, 
~a.Lka <;·eki!mC'!;İ \'l' Leningradı 
yalnız kale h;n·etlerile müda -
faa etnıesı dot'!ru olur. Bu sa.rede 
Len:n~rada \•üklenen Alman kuv. 
vctlerine .şark'an taarruz etmeğe 
\'e hiç oln)azsa mc-kez • ordusu 
crphesine :ıygun bir müdafaa 
ephesi tesis;ne \'e mukavemete 
imkan bulur. 

lt~şit Gey!ani 
gıyaben idama 
nıalzk um oldu 

L«ndra 6 (A.A.) - (B. B. C:) 
Bağdattan bıldirilıyor: Sabık Irak 
Ba~\·ekili Resit Ali Geylani g·ya
beı: idam cezasına maha.Unı olun
muştur 

Akdenlzde llavadaa 
b cumıar 
(Birinci Sahifeden De\·am) 

s;c'lyada. Katanyadaki tayyare 
me;c..anlarına bomba ve mitral. 
yözlerle hücum etmişlerdir. Yer. 
de iki tay,·are ateşlenmiştir, dığer 
bir çr:,~u hasra uğratılmıştır. 
Pcr~cmbe günü avcı tayy3re

leri Lıbyada, Kaputso yakının • 
daki Alman kampını makinelitu. 
fenkle taramışlar ve çadırları tu. 
tuşturmuşlar, motörlü nakliye 
vasıtalarını tahrip etmişlerdır. 
Perşembe günü Maltada 9 İtal

yan tayyar~,; diı~ürülmu..<. beşi 

hasara uf.ratılmışlır. 4 İngiliz 
tayyaresi kayıptır. 

Alman-Sovyet 
harl:.ine bir bakış 
Alınan k <ıynakları Len:ııgradın rnu

hasara~tna devaın edılciiı;:ini bildiri
yor. Leningrad şehri Alınan toplarının 
ateşi altına alınmı~ bulunmaktadır. 
Uony:ı dü:smard<.ın tf·ıniı:~cnınl~tlr, 
Şımal bölg~inde Sovyet geri kuv

vetleri ez1c1 bir magll.ıl>ıyete ugr<ıınış

tır. AlmanJar Sovyet!erin muannid..ı.ne 
mudaf;.;.a ett~k!eri bir n\,;k.a\:emı:?t h~t.... 

tını yarmı~ıardır. • 
Röyterin fl.lo::;kova muhabiri, Smo

lensk civanndo rnerkez ceplıt•s.r,ın 
hemen hemen sabit bir hale getırt!tli
ği.ni, Almanların burada tcdafüı Oır 
vazıyet aldJ.klarını bıldırnıdttedir 

Gon~el'in Şarkında vaziyet, v"'ı.llı 
değildir. Cenupta Almanların D'~l·tp •ri 
geçmek için bütün tE'~ebbüslcri ~k~ın 
kalmıstır. 

Leniııgract·ın mu .. rasalası kesilıni.ş 
degıldir. ŞC>hrin müdafaası en iyi. §C

kilde tanzim edihniş bulunmakt:ı.dır. 
AlınanJar burada buyUk Rus ku\'vet
leri ile karşıla~tıklarındAn, :nUtenıa
diycn tak,-iye almaktadırlar. 

Londraya göre 

~ı~J1l~ 2 - Eksiltmesi 22 Ey!Ul (hl Paz:ırtc 
si günü saat 16.30 da lzınitte Ter;;'.!ıle 1 

kapLı;:ındaki komisyon binasında yapı
Vişi'den gelen son habet"" göre, 

Voroşilof ordusu. Len:ngrada 100 
ı kilometre mesafede bulunan Lu. 

lacaktır. 

3 - Yagıo behPr kilosuna tahn. n 
o~n fiat cl60> kııı-:·:i olup ınu\-akkat ı 
temınatı C"4450• liradır. Bun:ı ait --·~na 
me 320 kur~ mukabilinde kümi.syon- ı 
dan alınabilir. 

(Birinci Sah;feden Devam) 
rafından teslın1 o~unmaktadır. 

Esasen Alınan tefsirlerinin ;fa • 
desi yakında bır nrtice alınacağı 
ün1 d1ni \.'ermemektedir. Lenın .. 
grad muharebesinin neticesine 
yal~.z bu şehrin akıbeti değil 

Ruslarla Almanlar arasındaki kış 
seferinin umumi vaziyeti de bağ
lıdır. Alrnanlann Leningrada 15 
millik bir mesafeye kadar gel • 
dikerini iddia etmelerine ra~men 
Alman raporlarının ihtiyatla kar. 
şılanmaları !az mdır. Çünkü res. 
mi Alman ajansı ıiç gündenberı 

Leningradın dLi,n,.·k uzere bu 
lunduğunu iddıa etmekted;r 

4. - Kksiltmeye fştir"k edecek. istek 
lilerin 24.90 sayılı kanunun taru'atı veç.. 
b1;1-e bu ~1~ al<ikadar ol_dukLarına dair 1 
Tıcaret vesıkalarını ve Utuncü maddede ı 

! ,.azılı Uk temina_tlarıyle birlikte tanzimi 
edecekleri te.klit mekt.uplar1nı belli 

gün ve saatten tam hır i.1Ut evveline ka~ 
dar komisyon b<:.;,kanlıgına müracaatı.arı. 

•7803• .... 
l\Iarınara 'Üssü Balıri K. Salın. 

alma Komisyonundan: 
"5000 kilo sade yağı ilanı 

l - İhtiyacımiZ içın yukarıda 
miktan yuılı sade yağı, kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul -
m..ştur. 

2 - Eksiltmesi 23/Eylül/1941 
Salı günü saat 16,30 da İzmitte 
Tersane kapısındaki Komis\•on 
binasında yapılacaktır. · 

3 - Yağın bir kilosuna tahmin 
edilen l!iat cl60· kuruş olup mu
vakkat teminatı •4850· liradır. Bu 
işe ait şartname 360 kuruş muka. 
bilinde Komisyondan alınabilir. 

4 - Ek.siltmeye iştirak edecek 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı veçhile bu işle alakadar 
olduklarına dair Ticaret vesika • 
!arını ve üçüncü maddede yazılı 
ilk teminatlarile birlikte tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını bel. 
li gün ve saatten tam bir saat 
evveline kadar komisyon başkan.. 
lığına vermeleri. (7802) 

~ Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
\:ab~~l1lat EnsUtilsü Orman. Zira.at, Veteriner Fakültelerinde talebe 
1 'ltıa,Une 15 Aiustos 941 tarihinden itibaren başlanacak ve 30 EyhU 

41 rnına k.:ıdar devam edecektir. 

\!~:ııı ~abul cdlterek tal~e~e~ biyoloji, fizik, kimya, cebir, tOrkc;e tah
. ~~~ l1b· dılden cFrau ızca, Inıılızce, Almanca d~llerinden bici .. bir ı:ıeciın 
~ 1 .olacak1artlır. 

l ~ 'ltyrn ırntıhanı Ank:ard ve İı.tanbulda yapılacak ve tarihleriyle yerleri 
~ rtca iliilt edilecektir. 

ıı.. ""ıııuın.. . . 1 , '~rl -~ f,,kü _lelerine_ yazılmak istiyenler kayıt ve kabul şartlarını 
.. ~lfrı"ri.l.ğu ıle Vılayet Zıraat, Orman, Veteriner Müdürlüklerinden te-
~ı,llı . 

lttı~t r~p.oru nllmunesi Eıı.s:titü ve Vll8ıyetıer Ziraat, Orman, Vete
t lerınden ted•u-Uc edilir 
"l.l<..r kabul Odileruez. . c-5286• (686() 

ga şehri i.>tıkame' inde yanı cep.. 
hPnin rrerkn kısmında mukabil 
taarruza ger;mıştir. Bu haber doğ
ru ise Alman1 arın =-~·,;\·~orod isti
kametinde ilrrliye!r1'dik ~r'ne ,.e 
şimali ~arkty~ doğru ihata;·a n1u
vaffak olamadıklarına hükmet _ 
mek lazım gelir. 

Merkezde Timoçenko ordusu.. 
nun mukabil taarruza geçtığini 

Alman tebliği de ka)'dediyor. 
D. N. B. Alman istıhbarat bü _ 
rosu şark cephesinin müteaddit 
noktalarında tankların yardımı 
ile hareke: eden Sovyetler 4 ey. 
hllde Alman mevzilerine hücum 

etmişl'Crdir. Rus1ar 263 üncü Al
man fırkasınt a~ır zayiata uğrat. 
mışlardır . Almanlar bu fırka cep. 
hcsinde 200 den fazla tank tahrip 
ettiklerini haber veriyorlar. Bu 
haberler bize Rusların artık sev. 
külceyşi mikyasta taarruzlara gi
riştiklerini göstermektedir. Böy. 
le hareketJ.er Sovyet orduların • 
dan beklenmiyordu. Ruslar hu 
muharebe kudretini devam etti. 
rebilirlerse muharebeler çetin O· 

lacak, Almanlar ilt>ri hareket için 
daha büyük hazırlıklara mecbur 
kalacaklardır. 

Eeredcy0 bu işe 
müdahale etmeli 

(Birinci Sahifeden Devıım) 
il3n yapılmadığı için &•"Ce vak:ti Tak. 
simde ayazda kalan yolcular müşkül 
vaziyete dÜim~lerd_ir!.. 
Yapılan tahkikata göre bu kararı o

tobüsçüler kendileri vernı~1er ve ben
zin t.ahdi:!atı mwıasebetiyle gerek Ye
nim3halleden Taksime ve gerek se 
Takstmden Yenimahalleye kadar yaL 
nız sabahları saat 7 den 12 ye akşam
ları da 16 dan 21 e kadar serer yapmı
ya başlamışlardır. Bu surette saat 12-
16 arasındaki seferlerle ge~ saat 21 
den sonraki seferler kaldınJm~tır. 
Halbuki Boğazın a,)ıl otob\b ihliyacı 
saat 21,15 ten sonradır. Cünk.ü bu va
kitten sonra vapur işlememektedir 

Bil.has:sa sayfiye mevsimi munas~be. 
Hyle Boğaziı;inin en kalabalık olduğu 
bir zamnda halkın ve ııe!erlerin böyle 
otobüsçülerin keyfine bırakılması hiç 
te doğru degildlr. Belediye ReisJiğınin 
bu işe derhal \·e ehemmiyetle el ko
yarak sall 21 den sonraki .seferleri 
tekrar ihdas etmesiı:ıi rica ederiz. Hıı
lası o1an, ftci.l işleri için gece Boj:az.a 
gitmiye ve bihnukairele gelmiye mec
bur kalanlarla Boiaziçinde oturanların 
bu mü~kü.1 vaziyetten kurtarılmalarını 
bekleriz. 

,-IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Keşif B. İlk T 

---
13339,17 1000,43 

H377,7S 1078,33 

Şartname ve teferru
atı bedeli 

67 

72 

ttaı binası önündeki sah01nın mevcut 
parke taş1yle kaldarım insaatı. 

Eminönü Belediye hududu dahilindeki 
Gençtürk, Harikzedeler, Ye~il Tulum-
ba sok<ıklannın şose, adi kaldırun ve 
beton bordür inşaatı. 

Keoş:if bede11eriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ~ler ayrı ayrı 
kapah zati usulıyle eksilt.meye konulınu~tur. A-tukavele, eksiltme, bayındırlık 
işle!i'!, genel, husust ı:e fenni tartı.ameleri, proje, !..:eşi[ hulcisaslyle buna nıüte
feı:ı·ı d:ğer evrak hizalarınd3: gösterilen bedeller tizer.nden ~lediye Fen İşleri 
f\Iüdürlüğünden \·eritecektir. ihale 22/9/941 Pazartesi günü saat 15 de DJ.iml 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te_minat makbuz veya m<'ktupları, ihale 
tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen Işleri ~Iüdürlüğtine müracaatla ala
cakları fennt ehliyet, 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalan. imzalı şartnaıne ve 
kanunen ibrazı 13.zım gelen diğer \•esikalariylc 2490 numaralı kanunun tarifatl 
çe\'resinde hazırlıyacakları tPklil mektuplaı·ını ıhale IWlU aaat l.& de °""·•dar 
Dainıt Encümene vermeleri 13.zımdır. c7879r 

Alman - Rus 
boğuşması 

(Ba~ınakuleden Devam) 

drn ;:elen tehlike bertaraf edile. 
n1eın:~tir. 

Diğer tı;.raf,an, şarki.an \"l' ce • 
nuptaıı Leningrad üzerine yürü· 
~ t.il Ahıı;;..u1ar, ~chre giden de _ 
miryollarını kesıni~lerdir. Bina .. 
enalc)h Lcningrad muhasara al. 
lıncia değilse de, helhalde geniş 
çe hır çember içine alınmış de • 
mcL.tir. Cu çember de gittikçe 
daralmaktadır. 

Rusb::.r cenup ve şinıal n11ııta • 
ka.ları üzerindeki in>•iki hafiflet.. 
mek içiu orta cephede bir muka

bil taarruza geçmişlerdir. Fakat 
bu taarruzun herhalde ~inıalde 

Lcningrad üzerindeki tazyiki lıa. 

(ifletmcdiği anlaşılı}or. 

Leningradın düşnıe~i. Rusya i .. 
çin ağır bir darbe le~kil edecek • 
tir. Çünkü Lcııiııgrad Komünist 

ihtilaliııiıı bc~iğidir. tlıtiliıl Mos • 
kovadan cv\·cl o zaınan Petrogl'ad 
adile anılan Leningrad'da çıkmış 
ve ihtilalde o)·nadığı büyük rol 

dolayısile ~ehrc Lenin'in ismi ve. 
rilıniştir. l;ıakat bu his. i ve ına .. 
nevi dii~üııcelcrden ayrı olarak bu 
zi}aın stratejik neticesi daha 
elıeınıniyelli olacaktır. Çünkü Le.. 
uingrad'ın 5ula;.utılc Rus,yanın Fiu· 
Jandiya köı-fczi ve Baltık denizi .. 
le teması ke,ilmis olacaktır, O za.. 

man ııuslarıu Baltık filoJaı-ı, iki 
§ıkılan birini tercih ttmek mec • 
buri)e!indc kahcaHardır: Eu fi
]o nıümb.iinse, İs\ cçc iltica ederek 
harp sonuna kadar g:öz a1t1na a • 
lıııuaktır. Mümkün olmadı~ı tak. 
dirde A1nıauların elitte dii~ccek _ 
tir. 

Diger taraftan Alın::ınlarııı ka· 
zançları da hü)ük olacaktır: Yağ. 
mur nıevsinıi başladığından Al _ 
n1anlar har11 ınalzenıtsi ve diğer 
levaumlarını kara yollarilo nak.. 
ledemiyeceklerdir. Bvllık Deni • 
zinin ve Finlandi~·n Kt;rfeziuin te
mizlennıesi Aln1an~·nn1n nakti .. 
yat işlerini çok kolaylaştıracak • 
tır. 

Mare~al Voroşilof bunlRrı hil • 
diği içindir ki şehrin sonuna ka. 
dar n1üdalaasın1 emretnıi~tir. Bir 

kaç gün evvel neşrcttiı":i bir be .. 
yannamede bütün Leningrad hal. 
kını şehirlerinin müdafaasına ça

ğırdığı gibi, bugün gelen bir ha • 
bere göre de Marc}al bizzat nıü. 
daiaayı emri altına almıştır. Le. 
ningrad dünyanııı en İ) i tahkim 
edilııW; bir ~ehridir. Nüfusu üç 
milyona baliğ olan böyle bir şe • 
bir sokak sokak ve ev ev müda • 

faa edilir"'• ki edileceğine şüphe 
edilemez, dünya bu bir kaç gün 
içinde tarihin en kaıılı bir boğnş. 
ması karşısında kalacaktır. 

Gerçi Leningradın sukutu Rus 
muL.avemtinin kırılması nıinası • 
nı tazammun etm~ fakat üç Sov

yet Mare~alinin kumandası altın • 
da bulunan ayrı ayrı üç cepheden 
birinin yıkılması ve bu cephede. 
ki orduların imhası, diğe!' ceplıe. 
!erdeki harekat üzerine de mü • 
essir olmaktan geri kalamaz. 

Rıısyaya daha ağır darbe an • 
cak Moskovanın sııkutilo indiril • 
miş olur. Leningrad inkilibını 

beşiği ise, Moskova da Sovyet 

memleketleri arasındaki birliğin 

sembolüdür. Bu sembol sukut e. 
derse. Rusyaya tabi olan mem • 
leketleri bağlıyan düğüm çö~ül • 
müş olacakltr. 

Fakat l\foskovanın henüz inJ 
bir lehlik" karşısında olduğn iıL 
dia eclilem~. Herhalde Rus • Al
man boğuşması en kanlı bir saf • 
hasına girmiş bulunuyor. 

Ahmet Siikrü ESMER 

Tesviyeci ve 
tamirciler 
(Birinci Sahifeden Devam) 

rilmesi kararı üzerine tamirci ve 
tesviyecilerin benzinsiz kaldıkla. 
n bildirilerek: 

- ·Bizim gibi fakir esnaf şu -
rada burada patlıyan, bozulan 
terkos, kurşun borularını tamirle 
maişetini temin ediyor. Vergi ve. 
riyor. Benzine olan ihtiyacımız 

çok cüz'idir. Fakat her nasılsa 
karne tevziatında unutulduğu _ 

muzu gördük. İşsiz kalmamak i • 
çin bize de benzin veıilmesi hu -
susunda alıikaadrların nazarı dik.. 
katini celbetmeniZi, dilerim .. de • 
mektedir. 

Son TelgTaf - Okuyucumuzun 
mektubunu eh~mmiyetle İaşe Mü
dürlüğünün nazarı dikkatine ko
yuyoruz. Bu kabil esnafın ihtiyaç. 
ları olan cüz'i benzinin bir an ev
vel verilmeğe başlanacağ:nı ümit 
ederi:ı, 

3 s o N T F. l ,.. ... A " - 6 EYLCL l~H 

YARIN AKŞAM 
!'EPIBAŞJ BELEDiYE B&BÇESI 

3 çe kad_r Mt>veimin en Bü,ük Gaksı 

S A F İ Y E ve ARKADAŞLARI 
( Bir Mehtap Gecesi ) Yeni Revü 

Yazan: Ziya Şakir, Bcs le: Şefik Gürmeriç 

Rejisör: S. Atilla 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmı San'atkirları tarafından 

BiR MUHASiP ARANIYOR 
Büyük Komedi 3 perde 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Ok:ulumuzun münbendi.s ve !en memur~u kısımlarının inşa.al \'e n1&k

0

ne 
ıubelerlne yonı talebe kaydına ı Eylül 941 tarihinde başlanacak 30 Eylül 9H 
eünü akşamı saat 17 de n hayC"t \tcrilecektir. 

Kayıt mua1nelesi her giln saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
Orta mektep mezwılan qntlhanla.. li5e olgunluk imtihanı~da muv,ı lıilk 

olanlar imtihan~ız kabul olunurLlr 
Tesriniev\·clin ilk. &Unlerinde her iki kı~ım için ayrı ayrı yapılacak dlıhul 

imlıhaıılaı-ı gtı.n!eri İstd.nbul gazeteleriyle Eylülün 25 inci gu..'lu nan olunacak
tır. Fazla tafsililt almak i.stiyenlerin bizzat veya mektupla İ.lıt.'.l.alıul Deş.kı.ıı 
Yıldızdaki ıdarcmize nn.ı.racaatları. .7320• 

A 

~ Bugün LALE Sinemasında ~ 

1
. Mevsimın en güzel 2 büyük filmi birden ~~ 

1 

TİNO ROSSi 1 T'ÜBKÇE : 

1 - Paris Işıkları 2 - HERK Ü L ~. 
,~ .. ~ ...... ~~~-~ ~- A~A·A~A·~~-·~·A·A~~~-·A~~~A~~~~~-·~~~ 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Nev'i llfüüan Mu. Bed1'1 Eksiltme İlk Te. 
Lira T. G. S. Ll Kf. 
---

Antrasit 80 wn 27 22/9/941 Pa- 162 Açık 

z.a.rtesi saat ll 
İs!anbul BöJge San"at Mektt"binin ihtiyacı olan 80 ton antrasit yukarıda 

gö::.~t.·rılcli,ı!i tarihte eksiltmeye k,Jn\dacakUr. Eksiltme Gağaloğlunda Yüksek 
~lcktcpler Muhasebecili.ğ~nde yapılacaktır. istf'kliler Ticaret Od. ~1nuı 194.1 yıb 
\·es.kaşını ibraza mecburdur. c7851• 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden : 

Cin.~i 

Krip!e mnden kömürü 
Nakliye.si 

Ton 

250 

• 

Muhammen Bedeli 
Lira K. 

4395 
1000 

5395 

İlk Teminatı 
Lira K. 

404 6% 

l - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun muallim ve pensiyon kısımlarının yu
karda tonu ve talunln bedelleriyle ilk teminah yazılı Kriple maden kbmürü ile 
nakl yCSi kapalı Urfla ek.-.lltmcye koomu~tur, 

2 - Eksil\.lııe 22/IX/19"41 Pazartesı t:tinU saat 11 de Beyoğlunda İstikl1U cJcı.. 
d nde İst<1nbul LJseler lıofuhasebecil:ı;ı.nde toplanan Komisyoııda yapılıtc.aktır. 
İ..st.ck~ılcrin ilk teminatlarını belli elin ve saatten evvel n1ezkılr Muhasebe \'t"'Z
ncsıne yatırtlarak teminat nıakbuzl:ırtnı ve teklif mektuplanru eksiltme sa.atın ... 
den bir saat evvel Ko ... ı..;yoııa. tevdi clmelerL 

3 - İsteklilerin şa :-tn.ımeyi okul ıd.3resınden görüp okura bilecekleri Hln 
olunur. (71161) • 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonuadan : 
105 No. lu il1n: 
Toptan ve perakende Casutye, nohut mercimek pe,rnir u.aml fi.atları qağı

ria.ki ;,ekilde lesblt edilm\ştır. 
Pecakende 

Cinsi Toplan Fi.ıılYakın semtlerdo Uzak semtlerde 

Faoulyeler 

Yumuşak çalı ve Anadolu sert 
ufakları tombul 
Sert Çalı 
Horoz 
Of ve Rize Ballalı 
Dolm:uon 
Barbunya 
Kar:ı.deniz: ufak 

Nohutlar 

Temiz naturel 
28 No. Kalbur ti.itil 
30 No. ra kalbur üstil 
İspanyol tohumu 
32 No. ra kalbur U.S\il 
L.panya tohumu 

Mercimekler 

'il. 85 randımanlı böceblz 
temiz y~il mercımek 
'!' 75 randımanlı temi& 
mı.ş kırmızı mercimek 

Beyaz Peynirler 

Blrinci nevi ,.ailı Tr!Q'a 
İkjnc.j, nevi beyaz pe)'Uı.r 

Kaşer peynirltti 

k1nl.. 

19,5 23 23,5 
20,5 %4 24,5 
24 Z8 28.5 
27 31,5 32 
Z9 34 34.5 
15 17,$ 18 
u 18,5 19 

15 18 18.5 
17 20 20,J 

2l 28 26,5 

a1 11.S 32 

21 24.S 25 

ıs 11 18.5 
Toplu Penıkende 

82 75 
51 71 

Binnci nevi yattı lOI 13ll 
İkinci nevi 14. 115 
Üçüncü ne\'1 Karı ve n1Umasili '"1cu.ru. 
kaşar peyniri 65 87 

NOT: ı - Toptan satışlarda faturalarda malın me~inln Ve cinsinin sa.. 
rih bir iekilde c&oterilmesl şarttır. 

2 - Perakendeciler eti.ketlerde malın fiatinden maada malın cinsiyle men... 
şeini de gö.stereceklerdir. 

3 - Komlıyonca kabul edilmif olaıı uzalı: semtler: Yedikule, Topkapı, E. 
dirnekapı harici - Bo&aziçi. &Rumeli sabili Bebekten it.i.ba.ren> Anadolu va 
Adalar. 

4 - Tayin edilmiş olan toptan fi.ııtler dökme olup İstanbuldakl toptan fl
atlcrdir. Ve bu liaUere perakendecinin vesaiUne kadar ardiyeden çıkıl mısra.. 
tı dahildir. «7887• ........ 

lstanbul Fiat Mur~kabe Komisyonundan: 
106 No. lµ İ!An: 
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonunca teı;blt edilmlf oı.m azamı tiat ve kar 

,.u.zdeleri mevzularına ayrllmak .-uretlle leic.sir edilerek. dükk.An vitrinlerine 
asıin1nk suretiyle hazırlanmı:,:tır. 

11/9/941 Pe,.,embe akşamına kadar -zkôr ilMların İstanbul Fiat Müraka. 
be Şefligl ve Ticaret Sanayi Oda•ından Ye alaıtaı!M esnat cemiyetlerinden te.. 
mıni ile camek<lıılara halkın görebileceli ı;eldlde asılınaıu l.lAn olunur. •7888• 

+ + 
fstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 

107 No. lu 11.\n: 96 No. lu il.\na ektir: 
Evv~lce 160 kuruş toptan veya 178 k.u cu~ perakende fiatı tesbit edilm1.ıi- 1. 

Urfa menşeli ratlar en az 4'0 91 !iüt yatı D\ ve ~n çok ~ 7 asidi ihtiva ~'1Pn sar 
.ade ;r•tıı olup, aaldi!eii 'il. S ii ceçmiyen 'Jrfa menşeli yağlann azami !Dptan 
!iatl 165 ve perakende !lali dt lU kur uıtur. c7889• 



6 Eyliil 1941 
1800 Program sıl Sazı 

18.03 Müzik: 20.15 Radyo Ga-
Kalem ve kağıt / 

oyunları Mü~af atlı Bulmaca 
Karlflk Sar- zetcsi 

kılar 20.45 müzik 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 18.40 Milzlk: 21.00 Ziraat Tak Birçok kimselerle oynanabilen bir 
oyundur. Herkes eline bir kalem, önü
ne bir kağıt alır. Kağıda bir otobüsün 
basit bir pltını çizilir. Kaç kişi bine
cekse, o kadar oturacak yerler de 
gösterilir. 

Bu denfaki mükiıfatlı bulmaca
mız da küçiık okuyuculanmızı 

yormıyacak kadar kolay ve eğ. 
lencelidir: 

19.00 KODUJU10. 21.10 Müzik 

Nevralji, Kırık lı k ve Bütün Ağrılarınızı De r hal Keser 
iubında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERiNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutuları 

19.15 Müzik 

18.30 Memleket 
Saat Ayan 

21.45 Konuşma 
22.00 Müzlk 

22.30 Haberler 
ısrarla isteyiniz. 

19.45 Konuşma 22.45 Müz.ik 
: -· • • • - < ~ f • ...... - .. 19.55 Müzik Fa 23.00 Kapanış. 

Beyoğlu Sulh Mahkemesinden : 
• 

Gayrimenkul Satış ilanı 
~ Habibe Şeref Yalçıner lle Alinin ve Avram kızı Vlktorya Vidarun Gala· 
~ ta Kuledibl Keteli Zade Hanında 40/4 No. da mukim iken Amerlkaya git.. 

~) mi0 olup ikamelgfthı meçhul bulunduğu öğrenilen Avram oğlu Avad;ya Na. ~ 
~ tanın şayian ve müştereken mutasarrı.tı bulundukları Galatada Bereket Za-
~ de mahallesinin Züra.la sokağında kain yekdiğerine muttasll 8, 10, 12/14 No: 
~ larla murakkam ve 8 No. ııaı ceman dört sofa, (8) oda üç bela bir mutlak, 
~ bir tara.sayı, elektrik ve terkos ıuyu tesisatını havi çatı kalından maada ilç ~ 

~~ kaUı harlcen kAgir dahilen ahşap tamamı Se metre murabbaı meoabai 
sath.iyesinde ve 4000 dört bln lira kıymeti muhammenesinde olup halen ayda ~~ 
kırk lira kira bedeli ıelirmekte olan bir hane ve ittisalinde 10 No. ile mu
rakk.am ceman Uç sofa, altı oda, i.kJ helA, bir mutfak, bir tarasa ve bir ku -

~ yuyu ve elektrik ve terkos suyu tesisatını havi tamamı 36 metre murabbaı 

~ me&aMi sathiyesinde ve 4000 dört bin lira lam7eU muhammenesinde ~ 
f~ olup halen ayda kırk lira kira bedelıgeUrmekte olan çatı katından maada ~ 

üç katlı harıcen kfiıaır dahilen ahşap diğer bır hane ve y.ine ittisalinde 12/14 
No. tarla murakk:am ceman ilç sota, on iki oda, Oç hela, bir mutfak, iki ltl- ~ 
ler, bir tarasayı ve elektrik ve terltos suyu tesisatını havi tamamı 78 meb'e 
murabbaı mesahai sathiyesinde ve 8000 altı bin 11.ra kıymeti muhammene
sinde barieen ~eir dahilen ahşap diier bir lıane şu;yuun izalesi zımnm. 
da açık artUmıaya kODu!mUJ(ur, Evsafı sairesi ve ta!ııflitı keşi! raporu ile 
vın.'17ed 28.bıt varakasında yazılıdır. Bu üç hıme •:rn ayrı satılacalctır. 

Birinci aç&k arttırmalan 28/9/941 tarihine tesadti1 eden Cuma cfuıü sa-
at 10 dan 12 ye kadar Beyoglu Sulh Mabkemelert kalem odaıanda Başldllip ~ 

ı nezdinde yapllacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin ylizde yetmi~ 
beşlru bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere ~ 
ikinci arttırması 6/10/941 tarihine müsadil Pazartesi gilnll saat 10 dan 12 ye ! 

~~ kadar icra edilerek en çok arttırana kat'1 olarak ihale edi1ecektjr Birikmi$ ~ 
~ ve ihale tarihine kadar birikecek Belediye bina vergilerıyle evkaf icaresi ~ 
~~ hissedarlara ve dcJ13liye nisumu He 20 senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve 
.. ~ Tapu Kadastro harı;-ları müşteriye aıttir. Arttırmaya iştirak edecek kimse- ~ 
~ lerın gayri menkulün muhammen klyınetlerlnin yiızde yedi buçuğu nisbe-
~~ tinde pey akçesi veya milll bir bankanın bu nisbette teminat mektubunu ~ 

vermeleri şarttır. Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından iha-
.. le gününden itibaren verilecek mi.ıhlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi ~ 

~~ mecburidir. Ödenmed:ği. takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en ~ 
~ yüksek teklifte bulunan kimse arzelmlş olduğu bedelle almağa razı olursa l 

.. ~ ona ihale edilecek ve o da raı.ı olmaz •,:cya bulunamzsa hemen yedi giln müd-
~ detle artt.ırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak Uoln al;lkadarlara tebliğ edilmi- ~ 

yecektir. Müzayede sonunda en çok arttır.ına ihale edilecek ve her iki hal-
.. ~ de birinci ihale .edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarardan mes'-

KIZILAY C. UMUMİ 
MERKEZİNDEN: 

Pirinç ana, ıebze una alınacaktır. 
Pirinç unu 
Sbze unu 

10.000 Kilo 

Bezelye unu 5.000 • 
Korn:flor 5.000 • 
Mercimek unu 5.000 • 
Yulaf unu 5.000 • 
Patates unu 5.000 • 
Birer kiloluk t.orba veya 'kutularda olmak üzere yukanda 
miktarı yazılı pirinç ve sebze unu satın alınacakıır. Teslim 
yeri İstanbulda depolarımud ır. Taliplerin teslim tarihlerile en 
son fiatlerini birer paket nü mune ile birlikte 8 eylül tarihine 
kadar Ankarada Yenişehirde KıZ11ay umumi merkezine gön
dermeleri. 

Not: (1) Miktann beşte biri ıllsbetinde ve her cinsten ayn 
ayrı olmak üzere teklifler kabul edilir. 
(2) Telgrafla tekli! kabul edilir. 

f 
GAUTHIER· VIDAL 
Ev İşlerin• 

A 
HOROZ 

MA R KA 

PAKET 
BOYALARI 

mahsus her cim Kuma~ için 

NILIN 
Umumi satış 

deposu: 
İstanbul Çlçekpazarı 
ookatı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz Gedikli Orta Ok.olu müsabaka lmtihııoı 

1 - Denlı Gedlklt Orta Okulunun 18.8.941 de 70:ıılan müsabaka imtiha
nına yetişemiyeıılerin 10.9.941 ıünü ıaal 9 da 7apılacak !mtihar.a "ııirebilmeleri 
lçln ainıdiden kayıUannın yaptınımaıı, 

1 

ul tutu!acakhr. lhale farkı ve geçen günlerin yüzde beş fa:ıi ayrıca hükme ~ 
.__~ hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. ipotek $ahibi aJacakhlarla diğer al5- ~~ 
> kadarlann gayri menkul üzerlndeki haklannı, hususiyle faiz ve masrııfa ~ 
.. ~ ve saireye dalr olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle ilfı.n gününün ferda- ~ 
~ ıından itibaren on beş gün içinde satış memuru olan l\.1ahkeme BaşkflU- ~~ 
·~ bine blldı.rmelerj lazımdır. Aksi taktilrde hakları tapu sicilleriyle sabit ol- ~ 
.:~ roadıkc:a ııatış bedelinin_ paylaşmasından barıç bırakılacaklardır. Müzayede- ~~ 

ye i~tirak edenlerin butun şeraiti kabul etıniş ve evvelden öğrenmiş ve bi- ~ 
~~ lerek gayri menkule talip bulunmu~ olduktan addedilerek sonradan iti .. ~ 
~ razlan mesrr.U olamıy:ıcağından satış gününden evvel gayri menkulü gezip ~ 

! görmeler! ve tozla malumat almak !atiyenlerln 941/21 No. ile Mahkeme 

% - Okurlann aynı gün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binasında bulun· 
ma1arı ve yanlarında cmüttkkepll ve kurıun kalem.i ve l.Aatilo bulundurma-

! Başklıtibine miıracaat etmeler! iliin olunur. 841/21 

İstanbul, Deniz Küçük Nakliye Esnafı Cemiyet'nden: 
Tfoaret Vekaleti celileılinden verilen emir üzerine Cemiyetimiz 

ıdare heyetinin umumi için yapılacak seçımın 18/9/941 perşembe 
günü saat 10 dan 16 ya kadar Cemiyetin Galatada Yağkapanı Per
~mbe pazan caddesiııdcki merkezinde icrası kararlaştırılmış olduğun.. 
dan reylerini kullanmak üzere mez kür gün ve saatte Cemiyete karşı 
taahhüdünü ifa ed'l?ll bütün esnafı mızın ehliyet cüzdanlarını hamilen 
ııelıneleri rica olunur. 

ları. c 7524> 

~' Bu Akşam: Eylıll Mehtabının en Muhteşem ıecesi 

~ Büyükdere BEYAZ PABK'da 

~~ MÜNİR NUREDDİN 
~ ve arkadaşlannın 

l 
~ · Güı.el yaz gecelerine veda konseri. 
~~Şayanı dikknt hu.su~iyet Varyete Progrmı ve 
~ Cnz Sürprizi Eğlenceli Oyunlar 

Bundan sonra alfabeden herhangi 
bir harf söylenir. Mesela M. Şimdi 

oyuncular isimleri M harfile başhyan 
meşhur ve büyük adamları yazark, 
otubüse oturturlar. Bühin otobüsler 
bu meşhur adamlarla dolduktan son
ra, kAğıtlar kar~ılaştırıhr. l\.1e -
!!el!i diyelim ki, üç kfığıtta ho1ev1Ananın 
adı var. Bu isimler silinir. Yani her 
kfığıtta birbirine benzlyen isimler.in 
hepsi sHinJr. Sonra bakılır. KımJn oto
büsünde fazla yolcu kalmışsa, oyunu 
o kaz.anır. 

Ortaya herkesin müsavalan lılir.ık 

ettiği bir bedi;re konur .. , oyun daha 
ı.evkJi olur. 

Mum sönmedi! 
Bu oyunıla en küçük bir hile bi. 

le yapılamaz. Bir mumu söndür
mek nekadar kolay bir iştir. Di.. 

yeceksiniz değil mi? Fakat gajmı 
kurtarmak istiyen oyuncu bu işi 
yapamıyacak bir vaziytte ge • 
tirilir. 

Masarun üzerine yanmış bir 
mum konur. Oyuncunun gözü bir 
mendllle bağlanır. Sonra kendi -
sine üç 3clım geriye çekilmesi 
emredilir. İki defa kendi etrafına 
döner. Üç adım ileriye atar. Ni.. 
hayet mumu söndürmek içi üf -

!er. Mantıkan bu üfleyişte mu
mun sönmesi lazımdır. Fakat ha. 
klkatte bu öyle zannedildiği gibi 

kolay bir iş d;ığildir. Oyuncunun 
hep hoşluğa üflediği görülür. 

Bilmecemizi halleden· 
lerin resimleri 

Geçen seferki bilmecemizin 
halliııe resim göndererek iştirak 
eden okuyuculanmızın fıotograf -
!arını neşrederek birbirlerine ta • 
nıtıyoruz. Yeniden resim gön -
dereceklerin 11 Ey Jul Perşembe 

akşamına kadar yollamalan icap 
etmektedir. Yukarıdaki resimler: 
Birinci sıra (sağdan sola doğru) : 

36 kibriti aşağıdaki şekilde, sı
ralayın'>: 

1 I I I I I I 
2 I I I I I I 
3 I I I I 1 1 
4 I I I I I l 
5 1 I I I 1 I 

• 6 I l I I I 1 

Şimdı bunlann arasından 6 kib. 
rit çöpüııü kaldıracaksınız. Geri· 
ye 30 k.brit çöpü kalacaktır. LS.. 
kin o suretle ki, ufki ve şakuli bü
tün haı:elerde kalacak olan kib. 
r a!er ç' ft olacaktır. 

Hal varakaları bu ayın onuncu 
günü a~amına kadar gönderil -
melidir. 

Hediyelerimiz 
Bu Bilmecemizi dotru halledenler 

arasında kur'a keşidesiyle birınciliği 

kazanacak olanlara talebe ise bulun
duğu sınıfın ders kitapları ahnarak 
verilecek, talebe olmıyanlara 7aşlari
le mtitenaslp sınıttakilerin k.iUıpları 
bedeli kadar lstedlğı hediye alınacak. 
lır. 

2 inciye: Kristal bir yazı takımı, 
3 üncüye 1 kilo fıstıklı hkum, 4 ün
cüye yarım kilo bademli lokum, 5 in
ciye bir aylık Son TelgraJ aboncsı be. 
diye olunacaktır. 80 kişiye Etem i zzet 
Benicenin cBeş Hasta Var>, ciıt•rap 
Çocuğu>, .Çıldıran Kadın> ve emsali 
romanlarından veya diğer maruf mu
harrirlerin romanlarından birer t.ıne 

hediye olunacaktır. 
15 kişiye sulu boya takımı, 25 kişi

ye birer fotoğraf albümü hediye olu
nacaktlr. 

Bu bllmecemizin hat varaka lan lld 
h afta içinde gönderilmelidir, Halle
denler birer fotoğraflarını da yollar ... 
larsa neırolunacakt.ır. 

Nişantaşında Karakol karşısında 

J.~ İs~anbul ve civar köy_lere Otobüsler temin olunmuştur. 
~ DIKKAT: Pazar gündlıı Saz, Caz, Varyete Programı ve 
... ~ ... :.: ...,:oır.~ ... ~:.~~1.11.: :oır. ~ :.:., Bayan Suzan Konseri. 11. ~ııa121mm1111mıaıı:x~J 

Kadıköyünde Cevizlikte Safa 
sokak 3 numaralı hanede Eren -
köy kız lisesi talebelerinden ba • 
yan Reyhan Tannverdi, gümrük 
muhabere telsiz memuru B. Nec
mettin Ergün, Üsküdarda Ahme
diyede B. Muhsin, Nuruosmaniye 
caddesinde İçel mensucat fabri -
kasında B. Cudi Açıkalın, 2 nci 
sırada: (Sağdan sola cioğru): Nu. 
ruosmaniye caddesinde bozacı Si
nan kalfası B. Hüsnü Mutlu, Ay. 
vansaray caddesi 3 numarada B. 
Mehmet Balcı, küçük Berta Er -
tekin, Bozacı Sinan usta mahdu
mu Abdurrahman Sinan. 3 üncü 
sırada: (Sağdan sola doğru:) Sul
tanahmette Işık sokağında 6/4 
numaralı apartımanın 5 inci ka -
tında B. Turhan Aytul, Üsküdar 
Sultantepesinde 61 numarada B. 
Mustafa İlhan Dilmaç, Aksaray -

iŞi K LİSESİ Yatılı Kız 

Yatısız Erkek 

A N A, İ L K, O R T A, L İ S E 
Türkiyenin en eski hususi lise sidir. Kayıt için her gün müracaat 

o lunabi lir. T~;-ifn_pcmp isteyini~ Telefon: 80879. 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
AN A iL K ORTA ve LiSE 

Nişantaşı: ÇINAR SOKAC.I 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilir. Telefon: 80547 

.-
0
--N--U--N--. Ya§anmı§ Aşk ve Macer a Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum !.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 72 
Madam tepsıyi getirmişti, Te. 

Jiışla toplanırken bize bakmıya • 

r ak masaya gitti. Sofrayı yaptı. 
Gayet şık çatal, bıçak takımları. 
fondan, şeker meyva çeşitli me

zeler koydu. Hikmet Bey de ya:·. 
dım etti. Kad:fe koltuğa il~iş 

di'."'.'lağım işlemeden hareketle • 
r:ni takip ediyordum ki madam 
i:iıçuk bir şişeden sarı, şurup gi. 
bı bır mayi doldurduğu 'kristal 
b;r kadehle önüme geldi. Yalva· 
r an, mahcup b:r eda ile uzattı: 

•- Yavrucuğ'Jma bir hkör tak. 
d im edebilir mıyim? Kendim hu. 
susi yapmışımdır! .> 

O kadar yürek'.en, nadim ba. 
kıyordu ki goz:er'.m yere indir· 
meğe mecbur oldum. Bu özü;· di. 

!enen hali deminki taşkın, mana. 
sız vaziyetini affettirdi. Fakat 
nezaketle reddettim: 

•- Teşekkür ederim mldam!.o 
Hikmet Bey gülerek atıldı: 

•- Yo! .. İtiraz yok! .. Haydi ii . 
çümüz beraber içehm.• Ve cabu
cacık iki kadeh doldurdu. Ma -
dam hala mazlum mazlum önum. 
de duruyordu. Artık itiraz ed~. 

medim. Elimi uzattım aldım. Gü· 
lümsiycrek birbirimizin gözlerı. 

ne bakarak içtik!. .. 

Kadın kadehim yeı .ne koy • 
duktan sonra çok durmadı. Bır 

fundan alıp: 

•- Hayd, rahat kal:nı .. Birşey 
iktıza ederse seslenin c mı?• de. 
yerek kaJ»yı çektı. Gitti. K ori • 

~----~---NİŞAN TAŞI '\ 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
Kayıt muamelesi başlamıştır. !Kmal imtihanlan Eylül 17, 18, 19, 

22, 23 te yapılacaktır. Leyli yerlerimiz mahduttur. Telefon: 81078 

--Diş Tabibi--
ARANIYOR: 

Anadoluda Seksen HA Yüz Lira 
maasla çalışmak üzere bir Diş Ta

bibi veya Di~çi aranma)ttadır. 
Diş Deposu Mehmet İbrahime 

muracaat. 

dorda adımları uzaklaşır uza'kla~
maz Hikmet Bey yavaşça kalktı. 
Kilidin üstündeki .ürrn.,yi süre. 

rek döndü. Oracıkta durdu. 
Şimdi etrafın sükuneti içind~ 

ve kilitlenen bu kapı arkasınd1 
onunla tıpkı oteldeki gibi yalnız 
kalmıştık. Durdu,;u yerden kı • 
mıldamadan müştak nazarlarla 
beni süzüyor, ilk aşk gecesine 
hazırlanan ateşli bir genç g:b'. 

bakıyordu. Bu bakışardaki ma • 
nadan başımın döndüğünü, da -
marlarının alev seline tutulmuş 
gibi yandığını hissediyorum. On. 
!arda böyle ne vardı ki varlığımı 
eriti)"<>r. benliğimi tatlı bir rüya 
gibi geçen o zevk gecesinin h~ • 
tıralarına götürüyor, sarhoş edi· 
yordu? ... 

Bu bakışlar h~rgün, her gece 
hayali ile zevkli ijrpcrmelcr ge. 
çirdğim bir arzunun şimdi ta • 
hak.kuk edcceğıni anlatıyordu. 

E,·e: artık y:ne onun olacaktım. 
Yücudürniın bütün zerr~tına 

kadar yalnız onun! .. 
(Devamı \ 1a r} 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
h5.kimlığinden: 

Ter~kesine mahkemece el ko. 
nulan Nişantaş Şair Nigar so -

kak Verda apartımanının 8 nu -

maralı daire~nde ölen Muane
zin terekesinin resmen tasfi~"' -
sıne karar verildiğinden ilan ta
rihınden başlamak üzere alacak 

verecek ve sair suretle alakadar. 
!arın bir ay zarfında Beyoğlu 

dördüncü sulh hukuk mahkeme.. 
sine müracaat etmeleri müdde -
tinde müracaat etmıyenler hak

kında kanunu medcnınin 561, 569 

uncu maddeleri hükümleri tatbik 
edileceği ilan olunur. 940/173 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

• Tıbbi Prot0er ve ba.husw diş Pro
tezleri imali usulü> hakkındaki ihtira 
için İktısat VekAletinden istihsal edil
miş olan 12 Temmuz 1939 tarih. ve 
2857 No. 1ı ihtira beratının ihtiva et
tiği hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut icadı burada mevkii fiile 
koymak için salA.hlyet verileceği tek

lif edilmekte olmakla bu hususa fazla 
maliımat edinnıek lstiyenlerin Galata
da. Arslan ilan 5 inci kat l - 3 No. 
lara mUracaat eylen1elerl tıan olunur. 

Mim&BI 
Dişlrrınlzl muhafaza etmek isterse

niz.. s2bah ve gece yatarken R i D A 
diş sı;yu mahlülü ile dişlt .. ·ıni1i fırça· 
la)·ını:ı. ak<ıbinde gargara:sını yc.ı.pınıı.. 

da Horhor caddesınde 118 numa
rada B. Bürhanettin Öndem, La· 

1 DeYlet De11iryıll1rı Ye l imanları lıletme U. l~ıresi İ linlırı 
Jdarcmizin Durrunbey Devlet Orman İşletmes.1nden satın aldığı takriben 

src.o ~.13 çam tomruğu ormandan indirilerek biçilmesi, mAmul kerestenin is
bsyonda vagonlı;.ra tahmiU i~i kapalı zarfla eksiltmeye konmustur. İdareye ait 

1 tomnıklardan biçilip bu ştkllde teslim edilecek mamul beher metre mikabı 
kerestenin masroJı 27,42 •yırmi yedi Ura kırk iki kurus• tahmin edilmiştir. 

~:Jtsiltme 15/9/941 Pazartesi gimü saat 15,45 de Ankarada Umum Müdürlük 
b1nası i.;-erlsınde malzeme daireşinde yapılacaktır. 
!Bu i~c girmek ist.ıycnlerin 7419,5 .-yedi bln dörtyüz ondokuz buçul-: llra muvak..kat 
teminat ile kanunun tayin ettiği ves.tkaları ve tekli!lerini ayni gün saat 14,45 e 

1 
k::ı.dar Komisyon Reisligne vermeleri lfi.z.ımdır. Şarbıameler 200 kurusa idarenin 
Ankara, Haydarpa~a ve Balıkeslr vemelerinde satılmaktadır. c7688> 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden 
Pendik istasyonundaki depomuza konulacak kepek, mikset ve hububatın va

gonlardan depoya ve depodan vagon ve,.a arabalara n a kil hamaliye ~i açık pa
zarlıkla ihale ediJceeğinden taliplerin 9 EylCıl 941 Sah &ünü saat 15 de Liman 
Han 4 üncü kattaki Ofisimize müracaatları. c7853ı 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

Şişli Çocuk Hastane>lnin l 000 kilo İdro!il pamuğu açllı: ebiltmeye konul. 
muştur. . 

1 - Eksiltme 19.9.941 Cuma ıünü saat 15 de Jstanbul Sıhh;.t ve İçtimai 
P.fuavenet l!üdürlüğünde kurulu komisyonda yapı1acaktır. 

2 - Beher kilo idrofil parnL·ğun muhammen fiati 180 kuruştur. 
3 - Muvakk~t teminat 135 Jiradır. 

4 - İstekliler şartnamesini her gün komisyonda &örebilir1er. 
5 - İ<:ttkLler 1941 yın Ticaret Oda ı vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 1azı

h \·esik:ılar ile bu ışe yeter muvakkat teınınat makbuz veya banka mektubjyle 
belli ,wıde koını!'yona gclınelerl. c7856> 

KarıncalardaU 
ibret alalıJJl ! . 

Karınca diyip geçmiyeJiıf ., 
mi tanesi bile bir gram ge· # 
bu hilkat mucizesini tetJdlıbi: ) 
seniz. biz insanlara ne 
ibret dersi teşkil ederler ;p1eı? 

Ufacık başlarında keJl ab,;ı' 
mahsus bütün istidat ve \~eıı' 
yetler var. Görmek ıçın ~ıc~ 
mel gözler, istcdık1erı şeJ \., v 

tup yemek için iki tane k~eb ' 
kıskaç, zamanı anlamak. ·.#' 
kelerden haberdar oıırıak. ",ıı ;• 
!erle görüşmek için, kafasıll ,y 
tünde müteharrik antenler.~~· 
larında en ağır kuvvetlerı 
dıracak kadar kuvvet... ptl 

Sonra bilirsiniz ki, karıaoı 
hastanelerimizde çok kU lef 
kloro!ormu da temin eder al' 
Güneşli günlerde kaJ'l0~aı ~ 

nasıl muntazam bir :rrı~· ~' 
çalıştıklarına dikkat ediııJJ;b.' 
biri tertemizdir. YollardS.~ ıl 
yatla yürürler. Bazı kiiÇUbirll' 

' b'< benin yaptıkları gıbı, ' ~· 
rini kakıp itmezler. Hatta.ci;,. 
na geçerken birbirlerııı.ı • 
Iarlar. 5/ 

Kanncalar hayatlarını ııı 
vazifelerini başarmakla ~eÇi5 
!er. Hiç vakit kaybetme ,.,rl 
mezler. Mütemaııiyen ~ piı" 
na yıye..~k taşırken, eıtc~ 
yükü ağırsa , hemen ~'ll 
koşarlar. 

Dişi karıncalar, 'akli ~ıı 
yavrulannı beyaz yu~ ~· 
halind;ı çıkarırlar. Artık ~D 
tün karıncalar löhusa an3.,., 

metindedirl<>r. Ya·ırular 1''~. 
yüyünce, onlan iyi havala Jl• 
şarıya çıkanp gezdirirlef· eP 

bozulmağa başladı mı, b& 
rar yuvaya getirirler. 

..... ---~a' ACIKLI Blll ölı F· 
·e'' . Türk Maarif Ce.~ı) ıı ıJ~~ 

mi İlan İşleri BuroS el''~ 
sebecisi İrfan t)'stuıı qlO 
Suna Üstüncl duçar! ifl • ı.ı J. ((. 
hastalıktan kur· ,ef. 
rahmeti rahman,a ~ gıı~ 
tur. Cenazesi durı: ~de" 
renköy·ündeki ede· ·d. . 

"~ . ' 

dırılarak FerikoY0 e<Jılıl' 
mezarlığına drfn 18~t 
Kederli ailesine A ,.ı 
bır Ye merhuıneYe 
dileriz. 

• 
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