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Sayfiyedea döneceklere: .., 
Kndıkeiy ,.e Bostancıya kadar lıiltiia Anadolu 
yakasındaki evlerinizden, oehirdeld ap&rtım&nı· 
:ııu& kadnr kamyonla 

Pazar 7 Eyhll 1941 
Çalışmak istemegen 

tembel adam hayata veda 
etmiş demektir. 

Paul Pottler 
tı0ST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 o s 2 o (Şerhi Z ad ahUemi.tel 

Eşyanızın naklini 
L Deruht. ediniz. Ttl •. U858 AH C1nap AKICI _J 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Askerliğini yapmamış'( 1 randan "
1 Dr. Claudius' un riyasetindeki 

l · l 0 d sonra memur ar ış erın en ·Afgan Alman ticaret heyeti 
dün şehrimize geldJ Vaziyetin clddlret~ çıkarılacak 

k•rtısında ı 
••t1hza1• yar Aynı karara göre muvazzaflık 

olmasa gerek h• t• • ) J 
B aşmuharrirler arasında gör· ızme ını yapmam 1 ş o an ar 

mü' geçirmit, yatlarını bat· • t J ki 
lannı almıt olmakla maruf baz:ı· memurıye e a ınmıyaca ar 
lan, va:Uyetin ciddiyetile müte• 
nasip yazılarla bizleri tenvire ça· 'ANKARA 6 (H ") H"k• t _1. k ı•w• • 
ı ki h • ı usuıı - u ume , muvazzıu aı er ıgm1 
dtfaca arına,b mlu afrıp etr •.rfasın· yapmamıt olanlann memuriyetealınmamalarmı kuarlathrınıthr 

a fU veya u ara ı ezyı ve . • 1 • ll 1 ı 
t ı'l • d · · d ._ 1 ·· ·· t 1• Merkez veya vılayet erde bu kar ar hilafına ku anı makta o an 
ez ı va ısın e aa em yuru mey 1 d h 1 'f 1 • ih i1 - J"k d ı b"l t ih d' 1 1 memur ann er a vazı e erme n ayet verı mesı a a a ar ara ı • 
eri~ t'he ıyor tar. "f .. e 1 dirilmiftİr. Aksi takdirde, bu kabil memur kullananlar tiddetle s ı za ve ezyı , sırasına gor , d 

b. .. hes'z fı.'-r if d k cezalandırılacaklar ır. 
ıç fUP ı " eve a eye uv· --------------------------

vet veren bir tahrir tarzıdır ve 
bunu yerinde kullanmak kariin 
zevkini oktadığı kadar faydalı da 
olur. 

Fakat, yarının ne doğuracağını 
kimsenin ve bilhassa askeri müte· 
bassısların ketfedemed'kleri bu 
kadar derin buhranlı zamanlarda 
muhariplerden herhangi bir tara· 
fı muttarit ve mürettep surette 
küçük dütürecek yazılarla sütun· 
lar doldurmak bir kere siyaseten 
zararlı olabilir, diğer taraftan da 
ınuhakkak, ki karie de nihayet 
usanç verir. 

Dünyayı aarmıt olan kanlı ve 
l.aileli dava, eğer bir iki kalem 
takası veya her isteyenin yapa· 
bileceği basit birkaç istihza ile 
halledilebilecek olsaydı, muhar· 
rirler için ayni yo1a gitmek kadar 
zevkli ve kolay bir it olmazdı. Baırünlerde harbin en çetin 1afbalarına 1ahne olan 

Laoloırad ıah&11ndakl vaziyeti gösterir harita Halbuki davanın azameti, ıİ· 
rayet dairesinin vüsah, her gün 
)'eııiden yeniye zuhur eden me•e· r A k V ~ 
lelerin nazikliği, bele davaya 1 s e r i a z iy e t -1 
kan,mıt olanların hepsinin bizim \ ·~ 
dostlarımızdan bulunması vazİ· .._----------------~ .... -------. , 
yetı o kadar girift bir hale ıok· 
mu,tur, ki bu girift vaziyet rçinde 
Yazı yazma-k mecburiyetinde bu· 
lunan muharrirlerin hali aynile 
dört tarafı sivri kayalıld~rla mu· 
bat bir berzahtan bir tekne ile 
geçmir~ kclkıfmıya pek ben.:e· 
mektedır. 

Hangi tarafa dönseniz karfını· 
ıa bir ifina çıkıyor, kime baksa• 
nız ya dünün veya bugünün bir 
dostunu görüyorsunuz B . • • u acaıp 
ve aca.ıp olduğu kadar karma 

Leningrad harbi 
Artık Voroşilof ordularının akıbeti 
şehrin taliine bağh kalmış gibidir 

Yazan : Gener al Ali ihsan Sabis 
ESKi ORDU KUl!ANDANLAJW:DAN 

(Devamı 8 üncii sahifemizde) 

k~r;ışık vaziyet müvacehesinde fU 
bızım meşhur (aşağı tükürsen 
~k~lın, Y"~8:rı tükürsen bıyığın!) 1 " 

~::udögk-rı~y:~~iynri olarak ağız· Şarkta harekat 
· .. :Alman-: tehliğl~ 
1. :_,. __ ,__ . .r ~. ~---

Rus mukabil 
hücumları 

tesirli oluyor 

İtin asıl firaklı ciheti isf' her • • • k • f 
~n !~dd .. ti ve tirretliği art~n bu 1 y 1 1 n 1 ş a 
r~~lcu buhranın nihayet nerelere k d. 
rıdıp daya.nacağı, ba-ngi akıbet· etme te ır 
1':1"e ae~ebı~et vereceği hakkında 
kimsenın bır tahminde buluna· 
mamasıdır. 

.. Şark eephesin~eki vaziyet ıon 
~nlerde taınamıle mübhem b" 

b• ır 

ma ıyet alrmthr. Bir aralık Uk-
taroada bir bayii sürallP. ilerle· 
ID1f o]~ A1?1an orduları, ( Dinye. 
per) dırs~ğındeki me,hur Diuye· 
propetrovık fehrini aldıktan son
r~ ye~e.n bir duraklama devre· 
ıme ıınnı~ gibi görünüyorlar. 
_ B~ teh~ın yanında ve fehrin 
u.ıerındekı muazzam ıu bendleri
ni berhava ~Uiklerini Ruılann 
kendileri haber vermitlerdi. Diin
Janın en büyük elektrik istihsal 
merkezi olan Lu tesisatın, b izzat 
Ruslar tar•fmdan tahrip ediJmeııi 
belki Almanların oradan geçıne· 
ıini güçleftİrmİttir. Fakat ona 
mukabil o havalideki birçok Rus 
sanayi imalathaneleri de, bendle
rin yılnlmasile beraber, atalete 

Düşmanın yaptığı :Merkezde hareket 
mukabil hücumlar teşebbüsü Sovyet 

tardedildi kuvvetlerinin elinde 
BERLIN 6 (A.A) - Alman LONDRA 6 (AA) - Öğle 

orduları Ba kumandanlığının tcb- üzeri Moskova ıradyoıu tarafın· 
liği: Şarkta harekat iyi inkişaf et- 1 dan neşredilen Sovyet tebliği: 
mektedir. 5 eylul gecesi kıtalarımıL bütü.1 

Leningrad dumanlar ;çinde cephe boyunca çarpışmıya devam 
Helsinki 6 (A.A.) - Lenin· etmişlerdir. 
(Devamı ıayfa a, ııaun 4 de) (Deva.mı aaJıffe 1, ıütun ı "4) 

ikinci kısmı 
Arkadaş.ımız 

mahkum olmutlar, demektir. Ma- ı 
amafih muhıı.rebe meydanların- Kanclemir'in 

rikanın birinci 
kısmı bugün sona 
ererek nsıl canlı 
ve meraklı olan i. 
kincl kısım başlı· 
yor. Bu tefrikada 
Osmanlı İmpara
torluğunun Umu -
mi Harpteki iki 
mühim başı olnn 

Bizzat içinde ya -
şayarak adım, a. 
dım takip ettığl 
vakaları c:ızip hır 
uslUpla hikaye e
den bu tefrikası -t"'l~~ 

ilk günundcn it.İ· llil"l~---
baren fevkalacle r;.2':'ıı:wıı...-
bir rağbet ve ala. 
ka ile kuşılnnmı~ 

da, sevkulceyf icapları kartısında 
lnmıandan1arın hi~bir fedakarlık- 1 

tan çekinmedikleri ve dü!lmanın 
ilerlemesine mani olmak için 
bendleri, imalathaneleri değil 
icabında 9ehirleri bile berhava 
ettikleri malumdur. Bu itibarla 
Ruslar, elektrik istihsali merkez· 
lerinin taheseri addettikleri bu 
t~isah kendi ellerile uçururken 
)'ü ki tır. Enver pnşa • b re eri yanmakla beraber yine 

undan bir teselli duymut olsalar 
ıerelı:tir. 

nın Rusyadaki ma 
ceralarından bir 
faalt anlatan tef. 

~ . . • Enver ve Cemal 
7,ffff.'~~·:·:· paşaların Rusya. 

J ••• 

~, da geçen hayatla 
· y : . rını günden güne ~~ \!}:':: 'r/ .,tan hl< zevk vo 

merakla okuya -
Cemal pata caksınız. t :ı;:-nlaruıı nehir kenannda 

~; uflarına gelince bunun ye· ı c 1 p 
;:/n lakdviye kuvvetleri almak ema aca ftlll /aalig•ti 

ıyacın •n mı, yoksa nehri Y 

_ ....... ;EÜ~~~;~~~ .. Buaüa 2 ıcl sahifemizde 
(D•ıııı"" ıalı.ifı I, rit1ın 1 u) ~·-----------------------•./ 

/ngütere t1e Rusya 
tarafından bu 

memleketteki 

Almanların 
çıkarılması 
isteniliyor 

Ticaret müzakerelerine pazartesi gününden 

1 
v •• ;!ı~ı!~,~~h~~.k-Ankarada başlanacak . 

detmek üzere birkaç güne kadar 
LONDRA. 6 (A.A.) - Qfj Ankarada baflayacak olan Türk -

ajansının şarkta bülunan bir mu· Alman ticari görüşmelerinde Al. 
habiri bildiriyor: man hükumetini temsil edecek 

İngilizlerle Rusların lrana griiş- olun heyet jktısad mütehassısı Dr. 
lerindenberi Afganiııtanda tecrit Klodiyüs' ün riyaseti altında ol• 
~dilmiş bir halde kalan Alman ve duğu halde dün şehrimize gel• 
ltalyanlann düştüğü sıkıntılı va- miştir. 
ziyet evvelce bildıri1m:ştir. Zan- İçlerinde yine Alman iktısad 
nedildiğine göre, Büyük Britanya mütehassıslarından Dr. Ruskin• 
ve Sovyet hükumelteri bu turist· t'in de bulunduğu 6 kişilik Alman 

, !erin ve fazla miktarda bulunan heyeti dün öğleden sonra saat. 
Elçil.k mensuplan ile konsolosluk 15. 30 da üç motörlü büyük bir 
ların bu memleketi terketmeleri- tayyare ile Sofyadan hareket et• 
ni talep etmiş bulunuyorlar. m·ş ve Burgaza uğrayarak saat 

Afgan hükumetinin irandan ve 18,30 da Yeşilköye inmişlerdit. 
Iraktan Afganistana iltica eden Kıodiyüs ve maiyetindeki ze
lrakh müslüman asileri teslim et- vat hava istasyonunda Alman ae. 
m:yeceği ve hudut haricine çıknr. faret erkanı ile matbuat rnümes• 
mıyacağı zannediliyor. (Deı'<lmı sahife 3, sütun 4 da) 

İfgal sabalan 

' Alman ticaret heyeti Y eıllköy ban Hhannda: Sa tdald 
resimde Dr. Klodlyüı görünüyor 

Helsinki 6 (AA.) - Sovyet 
radyosunun Tahrandan bildirdi. 
ğine göre Britanya kıtaları lran 
topraklannı Hemedan şehrine 
kadar, Sovyet kıtaları ise Kazvin 
şehrine kadar işgal etmiflerdir. 

Yine Sovyet radyosunun bil
dirdiğine göre, Sovyetler ve ln. 
gilizler Kazvinde birleşmiştir. 

Maarif V ekfıleti üç senelik 
mühim bir plin hazırladı 

Şartlar 
Londra 6 (A.A.) - İngiliz 

hükumeti tarafından handaki bü
yük Elçisine gön rilen talimatın 
haliha:mda hand hulunan Al
man tebaalarına 'Bİt olmakla kal· 
madığı ve Irak isynı sırasında 
lrana kaçan Iraklı asilerle Kudüı. 
müftüsüne de tamil olduğu zan
nedilmektedir. 

Memleketin teknik ihtiyacını karşılamak için 
21 milyon lira sarf.le 103 sanat, 5 yapı, 17 

(Devamı aayfa 3, ıDtun 4 de) 

Milli Şef 
Türk işçisine 
teşekkür etti 

lnönO Bursada 
Merinos fabrlkaaını 

gezdi 
Bursa 16 ( A. A.) - Reisicümlmr 

ismet lııönll dün lılerinos fabrikası 
ile kt: enstitüsünü, sanat okulunu go 
t:ercl; tetkiklerde bulımmu§lardır. 

ı'llsrinos fabrlkastnı oeziıleri es • 
11ası11da f abikıının mulıclif tesisa
tını ayrı yarı gıirılcn ucçirmi§ ve 
mıılıtclif i§ler üzerinde izahat alan 
Milli Şef fabrikadan ayrtlı§ları es. 
1ıasında kendilerini CO§kun ııc içte11 
tczahiiratla uğurla11an i§çilcrlmize 
lıitaben: cTeşekkür edarlm çocuklcı.r 

" l ' nıtHııleketin bu gıızc ucrı li:c cma.-
tıet edilmiştir, giirdı7m, t11i çalışı11or· 
sunuz. Müdür ve limirleriniz sizden 
menrntıniyet gösteriyorlar, tnemleke
tin bu gü.zel emanetine lci.yık olm111a 
çalırınız size tc§ekl..ilr edcrım> dı • 
mişlerdir. 

lııüııii kız e'lstitiisiüıü tniıteakip zi-
11aret eyledikleri sanat okulunda. bil· 
lıassa tııodelltr 1aeriııds dunım~lar 
ve talebtnin knbillyet ve çal11111a fa· 
aliyetleri hakkında. •ualler tevcih 
bııyurmugla ı-dır. 

Milli Şef her iki mil6sııese hakkın
da ,fa •memnunfyetforini ifade etmiş. 
lt'rdir. 

ticaret okulu, 
23 enstitü, 80 
kurs açılacak 
ANKARA 6 (Hususi) - Mn. 

arif Vekaleti memleketin teknık 
ihtiynçlannı karşılayabilece-k ele
manlar yetiştirmek maksadile 
yaptığı ctüdlcri bitirmiştir. Ha
zırlanan rapora göre, memlcke· 
timizi ilen götürecek bu teknik 
elemanları yetiştirmek için üç 
senelik bir plan hazırlanmakta· 
dır. 

194 f. 1942 ve 194 3 seneleri 
zarfında ve ahval müsaade etti· 
ği tcıkdirde memleketin muhtrlif 
mıntakalannda yeniden 1 5 erkek 
Sanat okulu, 5 yapı okulu, ; ti-

(Daı:amı ıalıif e 3, sütun ı de) 

Bulgaristanın 
vazifesi 

Balkanlarda ani 
bir baskına mani 

olmakmııl 
LONDRA 6 (A.A) - Bu 

sabah çıkan gazeteler Orta~arkta 
Kıbrııta ve handa cereyan eden 
hadiselerle meşgul olmıya devam 
etmektedirler. 

Almanların Sovyetlere kar,ı 
harbe iştirak etmeleri için Bulgar 
lar üzerinde yaptıklara tazyik 
azalmıştır. Bunun ıebebi, zanne. 

(Deı:amı aa.hife 3, sütun .ı de) 

Milli Piyango 
bugün çekilmiyor 

M'illt PJyango Jdarcsl bundnn son 
ra keşidenin ayın 17 sinde değil 
15 inde olmasını daha muvafık bul 
muş ve tatbikine geçmiııtlr. Bunun 

için eylCıl ayı ke~Jdest, 15 eyltile bıra.. 
kılmı~tır. 

Piyango lzmirde çekilecektir. 

r- Kan damlası -, r Abdullah efendinin "\ 
(Poliı ve Macera romanı) • Rüyaları • 

Üçüncü ıahifemizde 

Çeoiren:BUlend Bulak 

(Edebi Roman) 
İkinci ıahifemizde 

Y•.ıan: A. H. Tanpınar 

Ticaret Ofisi Umum Müdürü 
hakkrnda tahkikat açıldı -

Ofis iki tacirden yüksek fiyatla 300 
bin liralık tiftik satın almış 

ANKARA: 6 (Hususi muhabirimizden telefonla) 
Ticaret Ofisi tarafından usulsuz olarak yapıldığı iddia edi
len bir tiftik mübayaası hakkında Ticaret Vekaletince 
tahkikata baflanmışhr. 

Bu iddialara 1:öre, Ofis lstanbulda bulunan iki finna· 
dan, piyasadaki fiyatlardan yüzde 8-10 derecesinde yük· 
ıek bir fiyat farkile 300 bin liralık tiftik aaltn a1mı~hr. 

(Devamı 8rıJıije 3, ııütun 1 de) 

·-········ ....................... ···········-·········· ............ -4 ............... - •• ····-·· 

-----.. B akıştar ------

Yalancı kurmaylar 
Pe_qaml SAFA 

B U HARP çıkti çıkalı ıra• 
zetelerimizdtı bir ıürü 

yalancı kurmay türedi. Aıkeri 
okullardan hiçbirinde bir tek 
ders görmediklerini, hiçbir har• 
be yedek ıubay veya nefer 
olarak bile girmediklerini ya· 
kından bildiğimiz bu masa bafı 
kahramanlan, ıalname dökün· 
tüsü ve kulaktan dolma bilgile· 
rile, ikide bir, makale ve b._. 
makale çırpıfhrıp dururlar. Hiç 
bir Başkumandanın ve genel 
kurmıty başknnının en keskin 
tahmin dürbünile görcnıiyece• 
ği uzak istikbal, bunlann ya· 
zılarmda, mutlak ve muhakkak 
bir akıbet gibi okuyucuya ha
ber verilir. 

Şarktaki harbin bu kı~tan 
evvel biteceği veya bitmiyece· 
ği, bir çıkmaza girdiği veya 
girmediği tarzında hükümlere 
koşan bu yazılarda teknik id· 
dia!arın da bini bir parayadır: 
«Gomd•in ,arkmda buh.-nan 
iki piyade tümenile, bir zırh ı 
tümeni batı fimalden gelcce" 
bir tazyik üzerine ya ricate ve 
ya teslim olmıya mecburdur.• 

Açık söylemeliyim: Oıtün• 
de veya altında gerçekten bd-
uker ve bir erkanıharp imzası 
ıönnedijim her harp makaleai 

rala•t ...- .-m lııildiaaW 

___ ................ -....... 
bulunan her ıivil yazuı bana 
hayret, utanç ve keder veri-

1or. 
Hayret veriyor, çünkü ... 

kerliii.n, bilhaua kurmaylıiıa 
mutlak bir ihtisas iti olduiu-. 
bilen muharrirler, nasıl oluyor 
tia kendilerinde askeri tahlil v• 
tenkit yapmak salahiyetini gö
rüyorlar? 

Utanç veriyor, çünkü ihti
sasa kartı ıaygısızlığ-ın Türk 
gazetelerinde böyle gündelik 
ve meşru bir anane haline gel· 
mesi, mensubu olmakla öğün· 
düğüm yüksek mesleğin dü· 
rüstlük ııarına hiç yakışmıyor. 

Keder veriyor, çünkü Türk 
amme düşüncesi, bu yalana 
kurmaıy edebiyatının, hadiseler 
tarafından ikide bir yalanlanan 
çarpık ve ters hükümlerile 
yanlıt İstikametlere doğru gÜ· 
'dülmektcdir. 

Elimde kudret ol.., kendi· 
lerine hekim süsü veren diplo· 
masız mütetabbibların reçetele
ri gi!Ji bu salahiyetsiz yazılan 
da hemen yaaak ederim. Çü~ 
kü fikir de r:ıanevi bir ilaç, m .. 
kale onun reçetesidir. Halkın 
uzvi ııhJ,at.iJe oynamak Jaa&k· 
tır ela rahi adıhatile oynaınQ 
neda miibü oluyor? 
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(AT vARışLARL=~ ~:ı (PamJ'tdali ptlUl)Uı] 
Bugünkü koşularda kazanacak -----.... , _____ ._ _ _. - EDEBi 

--~-~-..................... -... .............. _.. .......................... ..___., ................... AUentik 
muharebesi 

h 1 
. . Kelıanet babında - Tecavüzün mantığı -

a Y V a n a r 1 D 1 S m 1 Sakala dair - Sakallı gençlik Tenkit ihtiyacı E iki bir Amerikan muhribi 
bir taht .. •ba.hirin taarruzu-

Dokuzuncu hafta at yarışlım 
bugün Veli efendi ko~u yer'nde 

3 - Yııvu:r. 56 kilo 
4 - Pardon 52,5 kilo 

yapılacaktır. Ko~ularda favori, Favor:lerimiz: Yavuz, Pardon. 
atların bulu11mama11 yarı,ların Dördüncü kotuı (Handikap 
heyecanlı olmasına veııile olacak. kotuau). Dört ve daha y"karı 
tır. yafta yerli yarım kan at ve kıa-

Yan,ların }>rognmı aşağıda. raklara mahsus. Mesafesi 220(\ 
dır: 0 metre. 
Birinci kofU: (Bozkurt kotuau) 

Oç yntınd ki yerli y rım kan 
lrıgiliz erk k ve diş.i taylara mah
sus. Mesafesi 1400 metre. 

1 - Poyr z 66 kilo 
2 - Cesur 55 kilo 
3 - Olga 5 3 kilo. 
Favorimiz: Poyraz. 

1 - Heves 5 8 kilo 
2 - Oclik nh s 5 kilo Be,inci koşu: ( c~ntilmen ko· 
İkinci ko•u: (Bahariy korusu) tusu). Üç ve daha yukarı ya~ta 

Üç ya~ndaki snf kan Arap ~rkek f yerlı aaF kan ln il.z a.t ve kısrak
ta.ylara mahsus. Mesafesi 1200 !ara mahsus. MeanEesı 1800 mel· 
metre: re. 

l - Kuruş 5 3 kilo 1 - Özdcmir fı8 kilo 
2 - Sülcyk 5' kilo l ~ Roi 62 kilo 
3 - Melike 5 l, 5 kilo 3 - Mimoza 60. 5 kilo 
Favorim'll! Melike. 4 - Y~tjş 60,5 kilo 
OçüncU ko,u: (Satış ko usu) favoıilerlm ır.ı Hoi. Yetiş. 

iki yaşındaki saf kan trıgiliz er- lkili bhis 3 ve S İnci koşularda 
kek ve dişi taylara mahsut. !\1e- Çifte bahis 2, 4 ve 5 inci koşu-
aafcsi 1200 metre. lard . 

1 - Cengiz 58 kilo Üçlü b hia 3, 4 ve 5 inci ko-
2 - Bomba 56 kilo \!Ular ü:r.erindcdir. .................................................................................................. 

Tefrll&:iu as Yazan : KANDEMiR -----·· .............................. -. 
Pe)mUrde perlfan kıyatetll adam muhakkak 

aurett• Çlçerlnl görmek latlyordu 

- Siz yolda lken aldığımız b1r tel· f Ona balrnn gfizler, yorgunluğuna 
grnfta (Cemal P.ıışa istikbal mcrasl· rağmen, s6zlcrinde canlılık ve iimirıı 
mi istemiyor. Sakın kims istasyona ne bir koku olan bu ndnmdan e\iphe-
gelmesin) diyordu. lenmc,ğc baııladılnr. Bılhnssa bekle _ 

- .Bu telgrafı kim çekmişti? mekte inat edlııl ve torbasının üstü-
- Bu vaziyette beni mazur gör\i. ne oturarak oracıkta :rerlcşt~ı. kolay 

nllz.... Sonra söylerim. ltolay savılamcyneatrı anlaştlnn ~ 
- Çok rica ederim gizlemeyiniz. in~çı ve ert lsafırc knrşı :fazla bır 

' alaka uranmasına bcp oldu. 
- Anlaşılıyor ki işin içinde blr İçeri haber verdiler. Küçük bir 

entrika var. Bu ıcbcplo mcvkilmin memur geldi, o da sordu: 
rıeznkct!ni elbette takdir edersiniz, - Ne istiyorsunuz, 
Söz veriyorum telgrafın imzasını si• - Yoldaş Çlçcr:ini göreceğlnıl 
uı mutlaka bildiı·ecetim. - Siz klms!nt.zT 

Telefonun haşımlıın nynlnn Batur - Kim oldui:"llmu da o b1lccek. 
bey Cemnl Pnşnnın bı11unduğtı Vtı· -Söyleyiniz ki haber verelim. 

kehanet babında Fakat haydut iti çakmıştır. Km be.. na. uğram~'n. He:- n~ kadar A· 

Harbiıı ne kadar ı.!lreceğlnden men ıinemadan çıknrır, tenha &<)kak. 
bahsolunuyoı-du. Bir çokları larda d!Sndürür, dolaşt.ırır, nihayet 

fikrini söyledi. İçlerJnden blrl enatine caddeye çıkarak bir 'taksiye atacaiı 
baktıktan sonra: sırada, pişkin ve 

A vrupa fikir ve an'at alem! ile hak.an §lir dolu bir g~ realite merilmn ~ (c~l\Cl~ atı!an 
temastan sonl'a memleketimi- alemine çıktığınuz ve Avnıpalı ne- torpil tekneye iS1!.Lct etmemİf o1· 

:ııe gelen nevilerden biri de tenkid- sırle cs<ır yamıağa başladığımız- ma.sı ~olayuiJe kurtulmUJSa· da 
tir. Fakat bu geliş hiç birisiııc ben- danberl sadece elimh:in ve giiriirnü- hndis<! haddi zatında Amerik-ada 

- Benlro treni. s e r v e r B E D 1 sok: polishn.ta ye. 
mo :yirmi be1 dnki tlelr, herltl 7aka· 

zemcdi, çünkü öbür nevl\er, :z!ln gc~'"tiıği tecrübe ba~lı başına çok vahim göriilmütti.ir. Çünkü 
rncseli\ tiyatl'o, roman, hiknye ve mühim bir ctüd mevzuu o1abi\ir. ilk deha biT A""°rlkan bıı.rp gemi. 
hatta modern şil!' az çok, dram Aile.', kasaba ve şehirli hayatı, si tıwı.mı:za •ıl:r<'ımtf ve ~.ukabel~-ka var, dwl, fik- lar. 

rimi kı!!aca söylooikten sonra gide -ı Bu zorba çapkının liyık oldağo ce 
ceğim. Hepiniz aldanıyorswıuz. 7~ya çarpılaeaı,rına şllpba yok; fakat 

Bu harp en aa on ene d ha süre. ondan evvel bir avukatın onu müda
cek. ~ bunu tıvvclkl günkü mnka. funya kalkacağına da eüph yok. 

- f lemde ~ıUattım, :fa - Avukatın 'Dlahkcmode öyle söyli-

muharriri., romancı.. Uh.. Uc yani kiiy ve köyhi iş hayatı ,.e şart ! de hulunnıuf oluy,,r. Boyle bır 
kendilerini vUcu- '1ıın, b~'iilc slyns\ hadise gerginlik n.n1aıund.a har-
de ~tlrtn san- Ah d H d" J yakalar ve ııklsll'- be sebebivct olullilir. Bilhassa 
at.kfü:larile hem- me am 1 aopmar • i. cenıiyet.imit.in ı iki taraftnn b'rinin gemisi batn<:ak 

~ '\ 'ıı ... /'!;ı ·ı knt müddet tayin et. }eceğini tahmin l!dlyorum: 
.... :- - ' medim. Şimdi şu lkl - ilfüekkllim bu kızn tecavüz de-

her geldiler. Hal- ıic'nJc b:ışiıynn ve )·a.hut ~ - .sur:ctte huara $arsa 
ibukl, tcnkid mü- haynhı:ı•u dcği~ ı hMp muhakkaktır. 

~ elimln pumaklarını ğil, bUikis onu mUdafaa etmiştir. 
i c\lttiyormuıt.um gibi Çün'kli başkalarının bu kıza t<?cavils 
• önilmüztkki teş ve ctınclcri ihUmallnl dftşünmtlştilr. 

kan senelerini de gö- Şimdi nasıl büyük m111ctler küı;ükle
rüyorum: On, evet, ı·i b:ışlcalarının tecavüzünden koru -

~ on sene! Evvela bu mak için ~ilaha sarılıyor ve onu hl. 

nekkidslı: geldi. Onu edEf ·11'\tın11:- ı tirem b\lyülc s!J;a i fılcirlcrlc 1': Me.z.b.ur Amerikan muhribinin 
da bnu uf , tefek nümun lcru '. Lımni lhnrekeUer, fert ve ct:ın:- faarnıu uğr4tnl' olması bt:k,en· 

b 
. . 1 .1 .. d' k yet meselesi, saadet meseleı:I j . b" d ·ud· ç- k .. 

azı ı...~ret ve remız crı e gor u , h i b 1 d . . kötii mryen ır fCY eg r. un u • L--· eps u escl' er e ıyı veya ~ • l 
hatta çok muvaffak olmuş ~ <'· 1:cvap alım bir takım ınc"elcler· h.tdısc zlc-.nda adası sulannda ce-

Alnııın - Rus harbi dört seneden fnı. maye ediyoı-larsa mückkllim de öyle 
la sih cek. yapmıştır. · 

scrler. bile v~mli. Hnttlı. bu CS<'l· dır. Ye şiıphcslz ki, P.ir muhnr. rcyan etmistir. Bu ada Avrupa 
l r -bir iki snn'nt veya nev'in üzerin· rlrden öbür muharrir~. bir ne - kıtasma dah1dir. Bunun için Al
dc ciddi bir takım tesirler yaplıf;ı sildcn uhiır nesle e.cçerkcn bu CC· manya bu adanın İo,giltere l".dala-
4>ile oldu. Fakat aramızda mÜnt'k· j 1,•ııp1aun nepisi az çok d.!ğ~ıniş brrt· rına ynkml~ğı dofayıs:lc İ71anda Ne Almanlar daha evvel Rusln· 

ra pes dedirtebilirlcr, n de Ruslnı• 
Almanları dBhn evvel kı:mdi toprak. 
!arından atabilirler. Dü~ününüz ki, 
dahn Amerika, Jnponyn bnrbc gir -
medi; İsviçre, İspnn)'a, Poı1.~kh!, 1s. 
vrç, Bulgatistnn bnla kenardathrlar. 
Bunların hepsi g1ı'CCl:'k; dahası v r: 
Fransa, B lçika, Hollindn, N~n'Ct,; 
te'ktar harbe attlacaklnr; 1 Cenubi 
Amerika dcvlctid kan enk Dört kı 
ta (isti.inde ~crcycr ccyıhc!er teşekkül 
edecek, bütün Okyanuslarda donan
mnlnr birbirine girecek. Aradn bir, 
kıstı, mevzii miitarckclcr ~ı'tllıyecek 
değiliz; :fııht sulh <imldl h p Knfda.. 
"ğlnın arkuında kalacak; bir çok 
nıcınleketlerde her cinsten ihtilaller 
pati alt vcrect!k. 

- Müthiş bir tablo tlziyGrsun, 
.fakat sebq>lcrinl izah etmiyorsun. 

- 8ebtwler meydanda: İngil~e 
harbi kazanmak için Amc.riknnın yar 
dımına mu'huıç. Amcrllca muUakn 
harbe girecek. Jnponya dn girceok. 
İnglltere ve :l\mcrikn, Yrnrı anın Ba 
tı :Afrlkasındalı:ı mtisıcmlclrolcrfoi iş 
gal edecekler, İmparatorlu~ tchll· 
l-ede gören .FranlU\ da ha pre -
cek. 

Arkasındnl\ Bclc'lka, Hollanda, fa. 
panya derken •.• 

Hatip söyledi, söyledi. Arn<la bir 
kendisine U!ras ed nleri techlle kal
kartı.k ~:ilerine devam diyordu. Nut 
ku epeyce uz1m Eiirdt\. Nihnyet, har. 
bin on sene devam edeceğinde israr 
ederek sozünü bitirdi. 

Hakim soracak: 
- Himaye etmek ist 

dos<lon-ru evine götllrür, 
Sinemada ne işl var? 

°{!1nkı~~~~ ~it diy.eceğimiz muhamr .~en.~z ~ "- tfı mc-s.c-lclerln ort."'yn "atılış ~li ,, sWı.nnı İııgilterc etr~~ki harp 
tışmedı. ve bence bu gurku ede- bile ryrı mahiyrtler almıştı". Buna 1 mıntM: ma ithaJ etmlftı. Harp 
biyatınıwrı en bO.ytlk ıı:Mlnrından mukabil b ntıın h.-ıltklle tetbk e· rmniakesı ilan edilen bahri snha-

- A.mnn efendim!... Hudl enin b' . d b _, • znmnnı vukuunu tasavvur buyuru- ırı e uuUT. den ve arlarındaki devam zinci· da tesadüf olunan muhanp ve 
nuz: Sokaklar tenha ••. tn cin yok... Bunu, bizde ilk defa az çok se- rini bulup bu tlnr.:lrin koptuğu nok- gll. ri mclıarq, devletlerin gerek 
Delki müokkilfm do JmJa bcnıb r lfıhiycUc garp san'at nevile- talan işa-reı edt-n tetkik -eSt'rlerin- ticaret, gerek harp gemileri ev• 
tecavüze uğrardı. Sin<?maya gitmi~ rinden bahscaen onlnrın usul ve n.">tl nı:ıhrum bulunu~onız. velce ihbar ve ihtar yapılmaku-
lc'r ık!, sonra, kalabalıkla ~raber tadlnrım anlatan, kendi eski şiiri· ugü \tadar ınnumi kanııt zm batınlır. Beynehnilel bahri 
çıksınlar da rahat rahat evo dönsün- miz hakkında fikir ve mutalca ser- şud ,~: harbi hulrnk ve usulü böyled.ir. 
lcr. deden ve bu suretle ~elki son d • : : Natmk K-emal·Rlım·d ne~~ A.merikan muhribi izlnnda 

- Taksiye niçin binmelı: 'istemie. _. 
l 

recede i"'Udai bir malzeme ile ce- 1i ı:nrb rom nt'kıerinL-ı peruH" ndn (v•n-İve) götü .. rmekte 
er, öyle ise? ..,. "'-· ·o1 mivetimlzin .zevk ve duyus taı7ındn falHm1.,ll.. S~l.ifünun romanı oldnmmdar. . 1o.ıır~n'1%1nu:ı ~oktan-

- Tamam! ... :Milekkntmin hatırı- " kl d d' -6-· """ '-'"' "' en gen'" ihtilnli "'apan Na- Fransız realizminin bir ta i i ır. L-1' .:1an· cfm; .. bulond1~1 bahri 
na tnksıye binmek sonradnn gelmiş. o.g " b o= ""\' -o· Kızı tlosdo~-u evine ~otnrilp teslim dan hiç ilbirini unutmadan si)yliro- Fccrlnt\ Tflmaniln ve tiyatroda u har.p mmtakasmm tam orbwAa 
-otmelt 1çln. DQyQk devlcıtler iç1n ihn~ rum. Bu hükmü verirken bir islın öm~klcrl değL5lirlr. :;\fo1)3sını keş- gh·miştir. Tabiatile buna ilk tesa• 
h ve tabii 011.n bu hal, biçare miick- son senelerde sık s1k tesadüf cdi- ! der., iyisini okur, d:ıha muahhar düf eden Alma.n tahtelbahiri {Ol'· 

kllim ıiçin neden cezayı uctp olsun'! len foyb:.ü bil' isim beni .şüpheye nesiller ye:-ıi ustalar keşfedcrlı·r. ıpi1ini tevcih elmİftİr. 
Hakimin vereceği covabı da. tnh - dü~Urüyor. Filhakika ha<ldiz.'ltında ı Barris, Metcr1inc, Proust yeni lblr fngiliı:lere göre Atlaııtikteki 

ınin edebllira. büyük bir ~'atkfır olan Nurullah ocS1l tarafından benimse:ıir. i1:1 .. - ka.-c.tddı al>tuka harbi _,...... · i 
- Burası MnteUer cemiyeti dcğlJ, iAtac'ın daima 6l güY.Cl ve h1\l'S ı ,.0 bütün bunların netiresi Turl: ·"' "'-"T-

'Türk mahkemesi<tlr: cinsinden bir münekkit olduğunu romanı, Tüılt nesri. Türk ı:iiri Frarı ey içinde VfCmiftir. Bu doğru 
Hiç 'bir tecavtl.zfl cezasız bırakmaz. biliyorum. Fakat şimdiye kadn.r n sız. veya hC.: 'hangi 1:"~ ~r ıgarb İse b nu Alman hava kuvvetleri· 

Sakala dair kendistni bir an'anenin ve ya tek. mcmlCkctinın sa"atini yınnı beş o- mn Rasyeda ~gul lbahınd -
k 1 k L la ı takib ed nna hükmetmek İcap eder. İn• bir ~ havasına kapamağı pe tuz ~ncli ıası i e er. 

B aHac~u Yeni Adam'dn yazı. 
yor: 

cMussolini günün birinde (Sakal 
lstibdnt aliımet.idir) 
demf:ti. Bence Pran- ~\~\\' 
sız muharrirleri çı 1\ ).(• 
kıp tnrih'to 1ımknlsız ~ 11'' 
zalimleri ve sakallı 19!l'r1ı~~~ 
hürriyet uşı'klannı 
saydılar>. Ded&ten 
sonra biraz nşağıda 
ilave eaiyor: Saknl

ru: tecrübe etti .. Daha ziyade fikir·! Ve her ncSi.l başlı başınadır. Yal· gil~ew:e Atlanti~~-A~ laali· 
lcrln!" iizerinde israr etti. Ve şüp-- mzclı!'. m=.ziden kendisine hic; bir ycltnm ~ev~ı°;l bildXmdde 
hesiz ki bu fikirleri yaymakla 1 mirD-s knlrr-a&n n''ll."'..a grer. Silin· beraber adetı vcchıl~ ~ak"~ .'"'d• 

edebiyatımıza girdiği şeylerin u- miş tnhtanın üstündt? kendi mlı· ı mcm rte ve ~ iki ıay 11Ç1nde 
harebesini yapar.ak <olan istH~l nE\lı v<>~n mfınnsıı. edebiy.~tını ~- ne ~~~r !ngılız hcaret n harp 
onun rolünün zarın~ttif,tmi?dcn p:ır. 1-T..nlbuki hakiltatte ıbcıyle b1r , gem~ının tm ~kyanosta ~' 

(.ltlk mühim olrluğunu gösterecr>k- l ~ey ol.ım:ız. hakikatte her ımemle- oldugunu tasrih etm~.:'-"tedir- • 
l' Fakat benim ist<>aigim ve yok-~ 1cctte o1dufuı gibi +,17.-de de her yeni Almanlar evveıı., t'CS11'1ı 
l~~un~ hsctüi{'m m~kl !t e erin ır.üshet veya meı~i ke1'.?\n- tebli~leri1«;. raka~ verdiler. _Bu 
Nurullah A\M;'tan daha ba<"",..kn liir'ü den cvv-e1 :gcle:nlcr bir yıgın muoo- resmı malUmata gore ıgeçe:ı 
bir münEkkiktt.il'. scbetı., .alaknııı vardır. • • ,. tos. %amnda A~n h~V3 lkuvvet. 

gona dönerken .csn1'et.ten kurtnlnıuş - Hayır! 
ve o sırc.ın Bal1arnda bulunan· ha· - O bide onu göremezsiniz. Mcş. V saatine baktı: 
zı zabıtlerlmlzle knreıla:ıyor. ·rees- gnldür. Ne 1stt:dlfın1zi bize söylcyf. - Eyvah l .. dfye ba "hrdı, tt'cn1 

SIZ Türk şairi Mehmet Emin eksik 
bir çehre olur. Tevfik !Ffl'"t'etl sakal. 
h ıdüşQnmek korkunçtur. Hiç bir çe
ne orıun çenesi kadar görillmcğe Ul
;flk dt'~ildir.> 

Yani tr.ııdıP--nı.z. .18 4.IlCl 8Slr.ıle- len ve tabtelhahirlcn ta:rafm::hm 

H atıralıınn empresy~nıst re~- zo'fl,.nnı okuduf.u Viktor Hüguyu batmlan in ilU. ıtİc;1s"et gemileri· 
mı Nu'"?11ah. Ataç t;:/>~ı~ tak'lt ettiğini, Naımk KeTTial, hakı- 1 nin hacmi S37 ,200 tondur. Y.i e 

s r ve heyecan ictndc bulunltn bu niz. kaçırdım! O zaman, muarızluından 
z bıtler IB tur beyi bir kenara - Çiçerinl muUaka g~rmcl'yim. birl ona de l ld: 

nün :'.ürkçesme_; ınce :;. r ııt a ·k «.aile -dirsek çcvird\ği eski Türk Mmant r hnrbin • ~ti.-ıden 
tara?ıgı ~lr ~.::1ç ru ve~:~~i- şhıinin e nesrinin tf'siri altındadır l ş?mdiy~ 1kadar A . .. ~·rc-

ç ek, kulng 1111 fısıldıyorlnr: Ona, kenrll ini muUakn görmckliğim 
luzımgeldığini soylE'yiniz. 

- Haberiniz var mı Ccmnl ;paşayı nu il;: çük mCl!'IUt' aa ibu <esirfo bn-
te\•ki! edccekl rmiş ... şa çıkılnmıyncn{;'1nı anlnyıncn içeri 

- Ne münn ebet canım... döndu ve biraz sonra avdet ederek: 

- Sen daha sliylıycccğln sözün ne 
kndar sür<?CCğinl bllmiyorsun da tre
ni l."llçınyonmn, bn harbin :rntid eti
ni nnstl tnyin edebllirsln? 

13 t ı-r bey vagonn girer lt!mıez, - Geliniz! ... dedi. Tec 
d. g n ve duş ne li bc'kliyen Cemal P<>jmurde, peri n odam torbasını 

uzun mantıkı 

Bence fsmnll Hakkı Baltacıoğlu -
nu snknllı görmek daha korl<Jnçtar. 
Baltact Mehmet ıpnşn mcuınndnn 
kalkmış, Yeni A<Jam idnrchancslnde, 
toronunun 'koltu~na oturmuş gibi 
olur. 

nes:ındc ist~ıgı .şe :muha~irdE-'l j Halit Ziva U§Sklıeil Namık ~emal- lan İngiliz. emilen iıaa:ii s-e!.~:m 
yetı veren u cıns 

0 
Thi B.."'l _ ıdcn ayrıl-nayı ve onun geçmegl san· ı ı~,088,263 ten olup b aik.n 

wteı: onu ~1-~emeY!z. t lı: ö nt için ibir nevi zarui'i ıınel}ınfo ad· 9,5S2,700 tonu Alman tahtelba· 
dct'nındsal ndatkiıd :1a'ta :mahin susn :,•iwi dccfor ve •bizim kendi ~eslimizin bidt!!l'İ ve diğer harp gemileri ~-
diye n an ır ıgı nev c 4J ~ • d h ·ı · ln olduğu 1 · 5~5,583 il tı· fakat. dalma c:evgilerinclc tcl'ulyesın e, er nesı ı<; • : . ı rafın<ie.n 'VC 3, • tonu a 

p :wa bu koıü ş:ıylayı ulnştırmnk 1 l!lrtına vurdu ve 'memurun nrkııı;ın
m cb:ıriyet!ndo kalıyor. Paşn hayı-et t rlnrı yürüdil. Koridorlnr ,geçtiler. mcr 
l fnde: dhenler çı'k"tılnl', '3urdular, ~ürüdü _ 

N l<!J n ~ıkıyor bu lll'Clar, dhor, ler, beklcd'lel', yine ilcrlcdil 'r, yine 
orC'C<'k n ki ~alandır, Bolşevik dost çıktılar .nihayet bir odaya girdller. 

G 
a:zetcde olrodıım'! Ttıanbnt tara- ya,p ' ld B · l _.., ı- gibl bizden 'f?""'-~ı "'lıım lPT'ltı test!,! ekserisi uzun mesafc!i ohm A'l· 

mahpııs ika ı. u sev~ e,cc P" • k la lıkla bul ur • ..J__ '-L 
fmdn, hava karnrdılı:tan sonra, F aknt '%amanmı1zda her şey gibi az l lnmlmtş olmasını da büyük ıbir n.,.anılırGa o Y un • man tayyarelerı arcfm=r.ı ıı..-.ı;;a 

bir Gangset • ~a.pkın, 17 farında bir 'kılların rol il ae tersine dön mü,. mc.zi;•ct oldu~u ~Jca kaydet- H ayatta tıeT şeyde olduğu slbi edilmit bulunduğunu ilim ~-
kızın peşine takılm!i, tür. Eskiden 'bıyık erkeklik ve olgun- m k iictcrlm. • anatta d:r cdev~> ~nen ~i.r ler.dir. • . • • • "' • 

altalh g nçlik 

i onu tenha bir sokak. luk aliimeti ldi. Bıyık Yokluğunoan 'bahsettiğim mü- kudret vnrtlır. bu fzıyolojı. o~dugu Ailım11k harbinin ~e.; ~·:di· 
i:.n~~:~~m~!k;:ek~ • lnrt tm-lcmerni1' -genç nekkld garptelı:l büvi.\k ömeklenn gibi cemly<ıt hayatında da fıkır ha- j;i ik"i .ta:afın .b:md~ ısor-? lızva 

.. ler çocuk ımyılırdı. ·-:1 ~_.....;:ı , müneltkiddlr Bu~ur. yatındn da esastır. ve blllll'ı fa l;y.etlenne daır ıve.."'C• 
1. r mıza bir iftiradır bu. Mükellef bir yazıhanenin önünde- ı 

- n il de o lklrôeyim paşam. . ki btr başka ımemur esiri tepeden 1 
- Ba kn türlü 'dil un ılcme--t z3'ten tırnağa kadar tlzerek sordu. 

'('. ııkü bnt n bir fenalık etmeleri için ~ Kimsiniz? 
Ilı rı m onb'r nl }1-ıindc çahş:ı'l'I veya - Bır cs1rı 
1: n b nBc çal a ı rıı htemcl - l\e 4 'yorsunuz'l 
'Cllır:\ biı n 11:.ıulunmakl ğım 3iı?.:ım- - Çiçerirı yoldn:.ı göreceğimi 
'<l • IJ.! k knt ise meydandn. Ilinaen. - Onu ne ynpncnksınızT 
olcyh lxi\ l(' b · r şey yoktur ve olnmnz.· - GO\·üş<rceğhn ! 

l' ı• -ı 1 )1r duş'tlnme'kte 'hn ·h tdi. ~ Olamat. ne 1 lyonıantz bana 
E·.·M <:'<' na~ ~ a tJöyle ctüşıınm ik- söyle rtrıfz. 

t (! pek halrll dı. Bunu iyice 1tnlı~-:a • Bunu gôyleycn memur o valdt Hn
lıil m k için Cemal ıpaşanın f sttmbuL ric!ye Komiseri Çiçerln yaldnşın 
uıırı knçt 'ktan sonrn 'Ru-:ı a;,•n ?ıasil '(!'fi 1faal, en 'Mtıhrcm adamlarmdnn 
gıttıf! nı \'e orada Bolşevik ;ri\Psasile meşhur Rozenbcrg yoldaştı. 
11-ı U anlııstı~ını b;Jınek laztm<lır. Pı:ıkat esir öyle pişkln, o kadar 'ka. 
n ı Sl' eplc pe'k yakınlln 1Enver paşa lendc'l" ve 'balın a'l'l 'bir hal ve ta vır 
l ı~ ne nvdt.-t :mek \ızcro, Ckmnl tn'Kınmıştı ve ~·orgnll gozleri eli<nft· 
ı · :ıl'•n bu fc\'knli\de meraklı scrgfi- na öyle liiknyt ve milstağn1, 'hn'tül bi· 
Z<' t ı 1 buı ayn nnktetmektcn kendi - raz da müstehzi bakıyordu ld, Bu kn 

••• 
- ltdncı 

ti roo ccva'b Tın dn aldırış etmedi: 
- Ben Çiçerin yoldaşı goreee

l Sl m _ ğim. Mutlaka onunln görüşmek isti
yorum ... Ve görüşec('ğim! 

Cema\ P. a 1Rmytt1.a Sonra, (n'n1ııdın z '1l ? ... ) Demek 
. Ben o1da Çlı,;~ ni görece - i tlyc:n bir bııkı hı güzl<>rini ozen. 

ğ ın berg ~o)daşm hnyı·ctle açılmış gözle 
o kovada ı::ovyetler hnrlclye ko l'ine dıkfı. 

n k p ıtıa itayana'n bir Bir :ıııt en fazla sarlf'dil<!n -<mıek 
ti , 3 nk pırtık elbi-. 'bosn g tml ti. E _ir, ç·r.cı ın yolda· 

• u tuba~:ı toztoprnk iç nde kimbi- şı ormt'd<'n bir tal'nfn g'tmi~·ece ·i 
ı; l· <luı· su ) üı.u görm• miş 111, :.; indctı kıpndan a mı iylctı 

ı: ııd n hiç lılr mana nnln ıl:ı • anlatmıştı. Merak tn ediyorlaıdı, btı 
m )'an, fakat h<>ı· halde Almanyadan ad:ım ikimdir, ne i tlyor ncabn? 
d nen l' u e ı r rı ıııdt•n olınnsı mel - ı.. ·~çar; 
buz oll\n ndıım, sı .. tındatı 'kocaman - Buyurun! ... Dediler. 
torba mı indirdi, Hariciye 1Romiser- .Sırtındn tor1?,ası, toz toprak içinde 
JI ir b ıJ uk kapısının bir lkennrı
na k ydu ve 1ınyli uımandır ustura. 
ya hasret çeken. bir kirpi sırtına 
d ır 1u , sözde m:ıtru~ yüzünü çe\'ir· 
di ve ukrar etti. 

'B n ~·oldnş Çlçcrini görmdc 
f!ı iyorurn. 

1 -Bemmlc bcrnb<?r Şimdi ters1ne: 1hti ~ nevırnıe oıan · • lduğun<lan ıbahseitl:ğim ld . • t• ttan · f 
gel, yo'ksa seni '6ld6. yarlardan çoğunun .,. yokulğu edcbiy.atımızın her köc.-,e. Benim yo . • cc erı resmı ma uma ~ • 
rtirüml den11ş. bıyığı yok, gençler • ısincle görünüyor. V-e ib:lhassa ro- münekkit ıh~-~~~: s:ıhrıle nrnyn- r~.ç oh1ru:bilcce~itr. 4

0
ngil.ter Lu 

~ K,zcağız tirt.ir tit- den ç$nun blyıi;,rı l ı man, tiyartro, hikrıye gibi n{?viler cak olnn mwı~ · gune kauar 1%.2.~P.ı ım, .~"tl • 

' reyeT bu ilahlı var. Kıl ıgençlik ala· '\: b yokluktan cidden muztariıbtır. ŞUphesiz: ki edebiyatımıza garb Ho1Ie.nda v1.: Nonr.cç <g1bi ~ 
znmpara ile bcrnber yürtlmeğe :ın-OC- rırdfl ohnııb başl:ıdı. u . tesir etmıştir. Bnnu hiç ttimse inkar ~lmanyanm llrontrolü altına r,h~n 
btır chl?. al'rnara tincnnaı;ın4a bir Gitgide bütün cençlcr ukal dn snlı- A ııtmet 'Mıt~t ve. Namik. K: e&meı.. Fakat işin ganh cihetine hnhr\ mr.mlr.ketlerin ~ 
~Nl&ya Jgircı~cr. G~ ı.,z bir a-rahk verecekler. O zamnn yeni edebiyat ~ald~n y~bnı,ş ıseneyı mu: bt.1kın ki şimCliye kadar bu gatfoli lb.n tie1tre': ~mil~i ~ndi hiz.· 

ıncsll, ış1lndi !suh'f'af ettiğ1 f hmet tecavız ;bir .znm.an içtnde bu nevi .. e1tl rtn reslrlnin her .hangi bir 11"Ctin a'lank clafi etmıfti. 
!00 ntmıal't\ya ~tmck ·çm locadan Emin'1i keJMilsinc monsup 'tcliıkkl ece terin memlekette eseri veriliyor, om dce k roua"'•en hudutları- c1• .. ·~nt'~ Am • d icar 
çıkar, !herif te t>CŞin~. Fın'kat ka - lbT '""h tl' öh:.ıct!i eser az ço J"' <U• ~ ı ır. 1 bi't çok $0 re l vey-3 7. ~ • mu . '-'lr tc'k c\l;ilc e1de 'Yoktur. iare lumunu aaucsinde '-m!:!':k n 
dınlnr t:ınfma fgcçemez. K1zcağız, Üsbı4 biraz <daha nbredcıse, yu. harrirlerlm1z var, y'üzkrce eser da- nı Ç'2ell 

111 
• • • • • A "' • 

100 'nll'n'lal:'lntn memur lktrdı'ntna nıc- muşnk ve eevimU sakalının .ikinci za. .1 ıı..:· lru kütl Bu tesirden gah 1bııib1nmizı med· tezgahlaruıda yupimnRktn • ima yenı eşen Vll' 0 yuctı e- trn k H.. l a - •• 1 '1 1 ~ttd 
E:eleyi anlatır, poHse hnlıer vermcsl· ferine de kavuşacaktır. Si . h< t fldr snsuzluij'utı<u hctmok, gllh zemmt? e • gwı umuM un ugu yuz erce ft f',:P en~ e 
ni ı-iea eder, Eı1kcğin .yanma öner. SERVER BED} nın: aedy~ w b w •1 l 'ht' m~ fiktTlcr scraetmek için daima edecektir. :::::::::::::======:::::::::::::::::::::::=================== tı:ıtmın ıyor. egem en er, ı ı· l . •t • b. rıısla sevilenk!ri beğenilmeyip bir 1bahsedilmişt1ir" Fakh at. on~?kk~sı , B~en~';:!-~~mm erm .·r 

kö.<te e ~tı\anlar-, tekrar mo.da ıo· hanıgi nokUı arda,: anıg _te .ı ~n-- an nazır 400~ Jıı a1:• ~ı 
lan1;;, velhasıl her cinsten eser var de olduğtmu g.riste~e gelmce ytikl . nn hu::u~ A:t! tik :r:uıbi
V bunlann temas ettiği ~ir yl~ın söz biter, ;-ahutda nnıpheın ıbir jes- Tezc~nde muhım bır rol ayn«....,.. 

kıyafeti, darmadağın snçlnrtnın lls-i . 
tünde bir ta'tatn ytı'tlnış l'lı'tık kas· ıPolıate ı 
keti ile karşısına dfldlen bn inatçı e • • • 
sire Çiçei"iiı yo18nş ClllJişeli ve me- Aale11ınıa yanmdan kaçta 
nıkh gözler e ıoztıit 'tlzmı baktıl.'tnnı ve hıl'S?Z olda 
sonra, sordu: 

~-· • 1 i ., Ali Suad adında • ynşmdn - ~ımsın z ı; z. 
Oda1la Çlçerirfflen bııı;ka, esirin biT genç. bir müd.c!l~t evvel, Zon-

ynnındn Rozenberg duruyordu. Başa ı gu1claktnki .ailesmın yanından 
ka hiç kimse yoktu. kaçmış ve buraya gelmi.-:tiT. Ço-

Esir bu suale c vap vm"medrn er- cuk ıpa'rasız kalınca !hırsızlığa bas. 
ka ına döndü. Loş od ya, klmsc olup 1tımış SaClu1loh lbrahim ~c 
o~madığı~ı ?nlnmıık içi~ ?ir kere Sengtll adında 'Ü~ kisinin oclnsını 
goz gezdırdı. Sonrn Çıçerınin ma 1 · ' • . . soymuştur. 
sasın:ı dogru ikı adı ın ll<~rlıyerek: y k 1 S d b" · . l . a a anan ua rrıncı su h 

- Ben Cemal pnşa:,.·ım! .•• Dedı. ı hk . ~- f d ı ceza ma ·emesı wıra ın an '' ay 
(Devamı 11ar) hapse -mnhkuın edilmiştir. 

m:ı:zu ve tıu mevzulı?.nn hemen te inkilôb eder. cakbr. • ,.. 
hepsinoe 

1
ster iırtemez dokunöult- V-alını. romıın&n hlkl\yeden bah- l\fuharrem Feyn ro ... _ Y 

1an \.ir ~ok meı:clrler wr. Fnkat j scttirı. Şiirirr.lz için de V37.\yf!t :pek 
bütün ıbunlrta >külli ob!r ~kışla ıba- 1 bac:k.a tüılü dcnildir. Hiç hl; zam~n AÇIK M 1HABEREt 
kan hayatla, de,·irle, :tarlhle. yn- Türk şiiri 170 !K"ooilenben, gec;ır· 
ban~ nnanelerle ve yt!rli görenek- d'i!,i dcfi:'"iklik lvt&r tbiiyük vc.sa.r- -&Bay '!t!tısta.fn Koç - :rarı1ı 1aı. 
le o"llann nrasrrdn mevcut r,iı.li ve sıntılı bir de şme g<:çlrmemıcrt•r. rumuna yazmak ç k dahn TnyüJ 'I> 

ao;ikôr miinaseıbçtleri m~ydana çı- Bac;:t ft>ir iı.let deg·.,thmesi adı~ı ver ı rir. Say!nlıırımı:: n J "k ı.lırr olduğu 
karan. altlarını c'1en ve zaruri su~ d' im\z aT\lZ ve hece mese>lesındcn nu clbl•t t~lctlir dt'T mız. 
'rette bir tPkamiilün m!!hsus ol- c:ekil, mevzu, anla~·ış vl!lhası1 ~.u y .<\dldl rr.+t"ı 1Jcı4·1.:ı E,;ado·~hı -
ması lazım gelen bu eserlerde o tc- 881 lt.\ y:ıparı her tınc.ı.ır~ b~ı deı.:ı· 1\kktubunu?.u llny TJiıı.:vtn ;-ınn~ 
kıimülün merhalelerini işaret eden ı şikli<!fn muhtelif tczahurlcnne şa- 1. Ork·ın'a p;oııUl•rd k. Rutunln ır ·n 
telt ('c:erimiz yok. hit olduk. dnrlır:ı yi z~:ı~(!] rerl<>mro 

1 ~ 
Kôlnata bir masal dekor.ı gibi (DC'Vllmı rıa1ıif~ 8, siitu:n 7 de) • .............. :::;: .. ;.,:,, ............. ,,. .. ,1111 • 

~www • _.,.. r; Vecizelerin Şerhi · 
1 

Jil ni·asında lıir tutıım mnlcnrna f1p r bütün uzviyeti ve hayatile onun .. 1 ğırıyol", tnşıdıklan kedi yavrusu l::ı· -
kü k k] d Bnn •·onu cauı11uıuuı11nutu11n•nt1ın11nnıuı.nı .. ı. 

onun tekrar 'Uluznffor Y-O lltlkln eski Bnşı, Budakları, omuzları ve göt.;ü, dar · çli ııyu · ar urma " • 
Çalzşma'k istemeyen 

tembel adam hnyata 
o da etmiş demektir. 

1 yer.ine geldiğini, görüyordu. vı!lhası1 blitün vtıcutlü onıı dlnl!vor ııuyordıı. b 
- . li!ori ve muhaltkak k1 bacaldannda blle, Abdullah, ufak b:r dikkntle u 

k Sonra g:.zlcrı dnh':ıın {~ gitti, dikkat edersem avni dikkati ve me- konuşmanın istikamaHnl buldu. Sn-
a'tşısında ı ponootc cres. n e ?tu- sut teslimiyeti bıı°lurum. lonun ortasında çok muntazam tnsı· 

ran kadınln erkeğe, salona ılk girdi- 'B i 1 d 1 cs1 d bl 1 l rln önUndcl"i mııknl'nn tab:ıt?ın_. 
Y.· ~ dnx.n 'f l d b' · · u emn yete ııan n y n e raz a n. 
ll"I zaman gOT ı;u çı ter "n nıncı· d ):,... k k k d kl k 11 1 gib' dllşlip sonu bl::den 1 .. nl. 
Sine ba1'tı. 'Bu, tffnk tefrek, za'ti!, her yana Oı;• u ayara a ının nyn a- es m 3 ı . . 11:11 adn-
istei.l'~i zaman dodaklal'lr1m lSlnklı- rına doğru baktı ve ~ o andnn 1tl· kan se.fııretlıane k:ı~ası. k~~ k b. 

Paul Pot ier 
'K p•dnkller, nöbe~llcr ve hizmet_ 

ı: ler her hal ve tavrından henüz 
:Moskovaya geldiği belli olan ôu esi
rin aklında bir bozukluk oldu~anu he 
ftnplıynnık, onu tatlıHk1a baştnn sav
ınak liııtcdllcr. 

- C!Cerin ylldnş burada del:'il. .. 

ğınn I~ gözlerinin pnrıltısınn birnz bar~n gecenin bütün :füsunu kaybol- nıın dik bıyıhlnn eı~~l ~ş .• a ~T 
(Dünkü kısmın hüliisası) ruın cüasesfle bir nevi bostan dahn ~iinn koymasını bllen kadın- du ve Abdullah efendi, garıp, bikii- mnna ve btr dikkat !·11::~~us.IU'. u 

'AbClullak efendi klmfür? Belki t 1 b' yesl güç bir aeranceme daldı. bnc:ıklarlP. konuı;nınkla .u. er. 

........................................................................... 
Ynş:ıyan ad.~mın vnz.lf · ,. içln. 

de bı:lundu~u muhite h':ı:.mct 1:• g 
ıııek d , rküıu hl: hnıckatlc c; ı. ı 
blll yüloıaltr.mk. kendini dr lf." 
olllusıı bir me,•kic y,ctirm('l. 
.Mevl:I in nnı d·)f,11, insan ı:ı1." 1 
yükseltmelidir. DUny:ı!ı·rı yeı ":, 
tçıııek ve göçnıek ttin gelmdl :ı-. 
n1\zc gö~, siır He uln ılt>.ı::fl, v<>Zı.. 

lardıındı. E~erd' v~x.~niye Uit ı dır Hlçbh ifrit, lıl;:bir karışık mnh· 
ide lıerkesdc onclan bfr 1J<ırÇa 'tlar. korkuluğuna benziyen esmer tenli :ten! vardı, ıkı ırs~ın masnyn n- _ 2 _ lük Abdullalı efendiyi bn bacnklar: 
dı>'. Abdullah efendi ar.::ıı.yıı ken- bir adam gelmişti. Abdullah efendi bl k eylet' 118ylemek ıstı ' J yamış, rço e · Qtırdnx.n •e:o haddı' ızatınaa belki ve dudııklan ayrı nyrı şeyler k.:ınu. 
distnde öldürmemiş, fakat oM bir mUddct onun b!T otomııta benzi· b k 1 1'11 ,,...,_ d ld kcıc.ı 5 

.. Y " 

b d 1 
· b ' yen a ış a e ..... 9.sın a er 5 ' ..,,,k basitti, fa.kat bu ıarho!lluk "nn kndnı kadıır korkutmmı:zrJı. IBu 

BCT tJBlÇC tl 'J/O tlCNhllntı§ t1 •ifn ltn'l'ekE!tJcrJe "YC?nck 'Yiy}şfni VC ili 11 d __.. • ..,, 
t 
· t • lif l k d ğildh. f k t n yor u. o-eccsinrle birdenbire ona korkunç, acaip teslldüf, ıuzumsı.z bir tecessüs.. 
ıp u·. c c e ır~ a ·a me.

1 

dnha dol!rosu önünUeki geniş l'Jımknr- "' Ttız. lck kanadı takmış bıl' hayvana 'iın t."ıbat?ına, tiu dfk 'bıyıklı ve tuhta JJoymmu ımnmn zamnn olvlrcm :n~ batta tmkinsız görilndtı. Fllhaldkıı le birdenbire y11knladığı bo.ı sır, ondn 
-- Bekliyeceğim! çok bcttı6T. burunla başın nıunt~am 1'nsılalnrla fesinde, omuzlarının teslimiyetinde o mütevazi, hattı biraz utangaç tl!r- alkoliin verdi~! uyuşukluğu gider 

nn{~1"Y~~~ın~z~~;i~~h!n~~~~:nı~!~= (mıdtsi btr -meyl aneiüı otur - ı birdenbire kl!Silmlş ~lbi '-Oüşüp son- bütfin varlığının fkaqısında\dne ait blyesi ve heyecanı Be lşığını acu.fz· mekle kalmnm\lJ, büsbütün h:ışk:ı h!r 
mf'k i n "k:ıpının 'k~narmdn'ki torba. mdl;tadır. Ortadc..ld 111<Uıada eefa. rn yine kalkmasını seyretti. Bu hn- olduğunu gösteren bir hal varl!ı. ce dinliyen 1k1 ayak görece'ğlıi1 miU şey, aaeta Uadesi gflÇ ~)ir değişiklik 

i 
, _ _,_ Kendi kendine: etmişU, halbuki onlar14 yerindo yapmıştı. Birdenbire Abıiu!lah, kcn 

gın I' U7<'r11 • rön (ldı. Ttthafltı kCJVIJBI kılıklı b T uuum, kikaten gorUlecc'k bir şeydi j her "i kl k ı· b ·ı - İcte, dedi, .n knrşımdn otunın dizlerine kadar açilmı.e gotitel'lşU dlsi ı;!n hayCitın artık sırn knlma-
'Kr ' ,. tı l' ettllf'r: a k bıyı arı ı·c şu • t 1 urou t ~ defnsın<ın bu 'l>aş ôlr <lnhn kalkmıun. " v- ·~"" E O "ı lfl'is c ı- ·n Cbu.,.im 'belki ı er /wıııldm 

1 
fn ~:i tfc ı ttl nilo gı,. " crl<ck 'trttihnkkıtk ·i tanıdığım 1nttan· manzaraııfle btıt4n bıı bmıııı1' ve dığını gô11!1'Ck korktu. • Vl't. 

hiç il lip o~lfyrrnnılş ::m nu t bmıkıı.·ak cn'k "hi !'!ini veriyor, ve ln•nh bu kor- lnrın en mr:~ududur. Bu kadın sai:lecc isynn içinde, çalkanan iki kadın ba- timdi kdlclislni, her kaıınlı şeyln • ••• ıı:==········~~d;,.~rt:c;,~;~h;a:y;a t~r:r.ırik=~I ;u:ın:d:tn~m;cıh~~k;u~iç;in;d;e~l;ke;n~b·r;d;e~n;b~lr·e-ikiı.du;d;a~-~i~nı.~d~e~"lile~v~r~ya~b~lr~a nnı ika sile ilt!ğll, cağı vardı, "'buıilar syan eiHfor, ~R- (Demımı -car) 

dediler. 
- Esir lıle istifini 'bozmadan ce

vap verdi: 
- 'Beklerim 1 
- Ne vakit gel<?Ceğlrıi bilmfyo .... 

f C Vf gııyelıı..-irn!z vard ır. !!'en Uı1 1 

ve ı;11lı~p111ya11 ndıını ılilnynyn g.'I 
mcnu , Ltnatlnnlcyb lıay:ıtn v.erln 

1 
etmiş gihidir. Cemiyetlerde ya· 
şanınk hnM:ı yainız ;ç'llışnnlcırn 
-verih!if;inc :ve ·c:-llec~in-? ı;Jrl' 
bu &(;zun tatlliki hayıılt.a da kıy. 
m,•ti bUyükfür. 
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1 Dünya harbi ıl 
[ 7381acl ııtınl 

J 
B.rllıı 1 (A. A.) - Alman tebllil: 
İngiltereye kaı-şı mOcadelede Al • 

maıı hava kunetlerl gündüzün İı -
k{>Çyanın şnrk ~ahil!nde ağır çapta 
bombıılarln bazı teaisalı bombalamış 
lnrdır. Dun gL'Ce Layyareleı-im!z Sun
derland'ın şıll'kındıı. 3000 tonluk bir 
ticaret ıemisini tahrip etmiılcrdir. 

Dlin akoam mühim bir Alman u
vaş eşekkOlQ Süveyı knnalı; tlzerln-

TASviat EFKAR 

Leningrad harbi 
'Kamyonet ve~ ALMAN B ır kaç gündenıberi her iki ta-

ka pbkaçhlar t b ı · v • rafın tebliğleri birbirine ben-

·S O ·· N : H A .B E R L E ~ ASKERİ VAZİYET 

SOVYET 
tebliği k a ) d I r I ) a C a k e J g J ziyor. Bir taraftan Sovyetler, bü-

1 ~ ) tün cephe boywıca kıtalanmız 
(1 inci • ahif•d'1& tÜNm) ı (1 ilot *' Hn ••NM 

d h Fi 1 d h " düşmana anudane muharebeler yap 
Merkezde t--bbüı Sovvetlerin • .,., •RA 6 (A.A.) _Hu. gra cep esinde ın er a a m u. 

-y- •ı- ~nl'IJ'l. ·ı l t k - mı..~. Diyorlar. Diğer ta.raftan Al· 
elinde susi o tomobillerin kuçük bir aaı mevziler itga e me ve mu- ınanlar: Şark cephesinde muhare-

Moskova 6 (A.A.) - R eute- tadilatla kaptıkaçtı, kamyonet dafaa hatbnı kısaltmak iç.in eski beler Vi!Ya hareketler plim muci· 
rin Moskova m uhabiri bildiriyor: vesaire haline ifrağ olunması· hudut hattından biraz ileri geç· bince devam etmektedir, diyorlar. 

M erkez mıntakaıında ve Smo- nın önüne s eçm ek makıadile mişlercllr. Sazan ufak bir llive ile bu yekne-
lensk etrafında vaziyet oldukça bu kabil tabirlerle çalı~~m kü- Leningradın cenub unda b:T saklık bozuluyor; mesela: 29 A· 
iıtikrar kesbetmif gibi görünmek- çük nak il vaııtalarının aeyri· değişiklik olmamıştır. Burada gustosta Alınan tebliğ.inde fU ibare 
tedir. H areket teşebbüsü Ruıla- seferden m eni karayJa~tırılmıt- bbatlar tchre 30-40 kilom etrelik gWOlmil§tü· Reval veya Tallin 
nn eline geçmiştir. .<\lmaRl,n bu t ir m esafede bulunmaktadırlar. şnhri ve harp limanı, <:etin muba-
mıntakada tedafüi b ir vaziyet a). ır. Şarkta ihata hareketi şimal iı- rebel<!rden sonra 28 Agustosta kıt-
mış gibi görünüyo rlar. Gomelin Maarif Vekaletinin tikamet:nde devam etmektedir. nlarımız tarafından zabtolunmuş-

de İsnıaillye hava meydanında han
rar ve sığınakları muvaffakiyetle 
bombalam\ştır. 6 ey1Q1 gecesi Alman 
tayyarelerinin Süveyşteki Brit.anye şarkında vaziyet oldukça karan- ••h• b• l,. Fin sahillerinde şehrin ii:ı:erin- tur; düşmandan 11432 esir, 493 top, 
deniz üssiine yllpt1klan hücum esna- lıktır. Ancak Almanların iddia mu ım 11 p anı de hava bombardımanları ve 91 tank, 2 zırhlı tren ve ı!iğer bir 
ıında ccman 14 bin tonllutoluk iiç ettiği ve Finlandiya kaynaklan· j (1 inci ıahif edı11 devam) topçu kuvvetlerinin ateşi netice- çok harp malzemesi ganimet alın-
düşman tayyare gemisi tahrip etmiş. nın teyidine uğradığı şek lde Al- caret li!'esİ, 12 ticaret ortaoku- sinde çıkan yangınlardan müte- mıştır. 
lerdir. man kuvvetlerinin Brianske ka lu, 23 kız enstitüsü, 45 erkek vellid kesif bir duman görülmek- Bundan dört gün sonra da Sov-

Düşrnıın ne gündüz ne rlc gece Al- dar ilerledjklcrine inanmak için' Akşam sanat okuru, 43 Akşam tedir. yet tclblığinde şu ilave görülmüştü: 
manya Ozcrinc akın yııpmamı~tır. hiçb'r sebep yoktur. Maamafih kız sanat okulu, 30 tane köy de- Sovyet m ukabil hücumlan Kıtalarımız çetin muharebelerden 
=====-========== Almanların Lu istikamcttı·kı de- mirciliği ve marangozculuğu gc- tard ed ildi sonra Tallini tahliye ctmi.slerdir. 

miryolları muvasalasını kcsnıiye zici kursu, 50 köy kadın kursu Budapefte 6 (A.A.) - Macar Görülüyor ki Sovyetler adım a· 
~cşebbiis ettikleri doğrudur. açılacaktır. Telgraf ajansı bildiriyor: dım miidafaaya çalışıyorlar. Alınan 

Muhtelif membalardan Al· Bu program dairesinde teknik Müttefik kuvvetler bütün Şark lardn bu mukavemeti yer yer kıra-
f; ;;r.nn uazın 

manların bütün gayretlerine rn~- eleman meselesi k:sa bir zaman· cephesi boyunca plan mucibince rnk ilcrlemeğe uğraşıyorlar. 
men Onieperi, K'ycfin cenubun- da halledılecektir. Bu işi ba ar- harekata devam etmektedir. Lcningrad cephesinde 19 ve 20 

Vaziyetin ciddiyeti 

karşısında 

istihzaya ylP 
dan geçmiye muvaffak olamad.k mak üzere 21 milyon 751500 Dü .. manın yer yer yaptısı ve Agustostn Kirıglset ve Novgorad 
!arını bildiren temin edıci hubr.r- lira tahsis edilecektir. şiddetli bir topçu ateşile tnkv'ye ~ehirlcrl, 28 Agustosta Tnllin Şl'hrf 

k !er de gelmektedir. Bunlardan başka Ankarada bir et~iği mu~abil hücumlar t~rded~- zrlblolunduktan sonra Lcnıngrad 
olmasa eer e Sovyet taarruzları tesirli o luyor yüksek teknik okulu inşası da mış ve duşman kanlı zayıata ug- etrafındaki Sovyet gruvvetlerinc 

(J fncf •nht/ed'11 det'4m ı Londra 6 (A.A.) - K 1nlı kararlacmı tır. Ayrıca İstanbul ratılmışhr. . . • karşı Alman taarruz hareketleri 

d'ğ' • b'tt b. b"I . " 1 muharebe Leningrnda yakin;- yuksek "muhendis okulunun ı;ıbo. . Bır .Macar müfr~ze"ı, sıvıl el- şidckUenmeğe ~lamıştır. Artık 
1 mı ı a 1 ı mıyoru:ı. 1. a nız k b" "k b" ı · k bıse gıyen t slim olncakm•ş E t ta ·ı Al a la ta a h kk k 1 b" ma tn ve uyu ır • .ı uyan- ı ratu\ arlannı bugüniin ihtiyaç'a- . . ve e . .. Js onya mamı e m n r r -

d
mu a baab o an ır fely v~.rsla ~ d rmaktadır. Almanlar 'jİmdı Le- una cevap verecek bi seviyeve gıbı hareket eden b r duşmnn (ından istila olunmuş ve orndakı 

a son ar:ın yaimur u cun erı· . r · 1 ğ il k ı ı · h · • • tik eki k l ningrada 50 ınıllik b:r mesafede çıkarılması ve talebe adedinin d grupunun taarruzuna u ramış ve u uvvet er ım a veya gerı çe-
nm gıkt çcd )' dafh"?a ·tdn o md"lSI bulunmaktadırlar. fı.foskovn ~:. 11000 ki"iye iblag·ı düsiinülmckt e bu grupu tamamile imha eylemiş. kilmeiie icbar edilmiş olduğundar 
ve ar asın an a ıç urnıa an ·r T ' e. · · di b k d k' Al k lo 1 ıı.• • h '-k l mendifer hattı henüz k,.siJmiş dir tır. şım u mınta a rı ı man ·uv-

fln cc ecec;ının mu aH nl· 1u- d -·ıd· R d h h · ·- . velleri de Lenirıgrad istikametin-
lunmasıdır. Şark cephesinin Lu egı ır. us or usunun er an- Dı, er taraftan bır tayyare mo- Al t • t . . 

· · d b h d j · gi bir cüzü de henüz muhasara t" t k 1 I d k man !C8re dekı hareketlere ve taarru~ara ış-
vazıyetın en a se en v çre or us a o u u açı ınası a arar- L' k d' l B k bil T l 
gazetelerinin askeri muh arrirleri ı edilememiştir. laştırmııııtır. inşaatın,, başlanan he ye t İ u~rad e •Yk~lr ,ba:1· . un~-musa t a -. . . . ı B h b l · T" · n en çe ı \" ı mış oı.un ovy~ os-
çok gen ş olan Rus arazıs•nde b r • ~ . a er en veren ımes P'~: bu okula s~~at ~kulları mezunla- (J inci ıahifede-a deı;tımJ lcerlerinden Lcningrada çıkmnf:a 
k1f harbinin güçlüklerini anlat-

1 

710 ls nı1A Stokhol~ .. nıuhabırı rın~~n kabı .•yeti; olanl?r 0.1.ınucnk silleri tarafından karşılanmış ve muwffak olanlar da şehirin müda
rnaktadırlar. Bu güçlükler n~ ışunCan 1 av~ et~ckte '.~ • d' ve ~ç senelık hır tabsıl gorecck· kısa bir tevakkufu müteak:p ken. faa kuvvetini -takviye etmişlerdir. 
kadar büyük olursa olsun Aman· ece gdunduzh mbut,ema ı~en lerdır. dilerine tahsis edilen otomobil- Fin kıtaları Kareli berzahında Vi-
I .. · d'd tedb' cereyan e en mu nre cer •ıetıce- ] 1 Al T b d k" · h · · 30 A btcd alndıkn lona 'g~~ehşımd~l en B ır sinde vaziyette bir istikrnr hMıl lerinde daha pek az terakki kay· fer et b'manlann akrn yat ~ ·lı se. pukrı Leşe ıinım d . t~~statinduı t e-
a &rına tıUP e e ı emez. a. l t H ff Al k ~ ded:Idiği veya hiç kaydedilmedi- are ınasına hare et e mış er - ı c n gra ıs UM.UııC e nar-
hcsus, ki Almımların, Ru~yanın ol 1?uş .~r. ~ ı G mani uvvBe:- ;;.· v b ıntakada Voroıılofun dir. rıı ,lntına devam etmektedirler .. 

A • "il . d k h b ' k erı mutcmadıyen ome den r.- .. ı e u m . Kl d' .. ] h . . B la d ı... ta fta h . 30 kil vası ço er n e ıf 1'r ı yapma - k K . 'k . d 1 bizzat idare ettiği mukavemetin o .yus ve A man eyeun.n un r a 'UU ra §C rın o-
t a gecen harptrn k lma esa lı ~ns .. ve onot?pe ıstı ametın e her znmandan daha sert ve şid- azalan dün geceyi şehrimizde mC'tre mesafesindeki ~as müdafaa 
tecrübeleri vardır. Çünkü g<'çtn ılerlı~lereUkk Dnıeperd::~ nke~md~k detli oldugw u Rus raporlarında b 1. geçirmişlerdir. Bugün Ankaraya hatlınn dnyanmışlardır. İlmt'n il-

h d Al d 1 • sureli e rnynaya gıtnıe ~f' ır. h k ı · ·· ·· 'k' ta f d Le · .a arptc c man or ı arı y ne 1 .- k t b 1 R 1 f dirilmekte ve Almanlar ıar.ıfın - are et edeceklerdir. .ununun ı ı ra n an nıne.ra-
bö 1 R · • · • 1 er. I' a a un ar us n r t1UI\ ın- · l 1 1 d 'b d • il 11 Al ye us arazışıne gırmıs er ve d k . h dl k hl'k dan teslim olunmaktadır. Esasen cyet azalarından ba7ı arının ın cenır una ogru e" yen -

d . d'k' 'b' b - an ısmen ım a e ı me te ı e- f'k l . k k ti · · d Le · g dl ora & f lm ı ı gı ı ucu uca~ı . b 1 k• d 1 D Alman tcfsirlerin=:ı ifad~ıııi yakın re ı a arı da seyahate ıştıra. et- m:ın uvve erının e nın ra 
.. .. h 1 t . d k sıne maruz u unma • .ı ır ar. •U k d' 1 [ . M k s il k' demiryol hat gorunmez cep e er esıs e ere t k 1 -' 'dd ti' 1 l da bir netice alına~an.ı ünıid'ni me te ır er • Diğer tara tan tıca- o ova ara ın a ı ' -

.. k h 1 . mın a n nrt:1n şı e ı mu lnrc ıe- " "' • • • · <l k lı " rv> k bu ., hr"n do"'u c nu uç sene yaz, •ş o cep e erı mu· 1 k 1 vermemektedir rı mü:ı:ak ... rclere istirak e ece u- nı l,c,.-re ,..e 1 -

hafaza etm"şlcrd i. 1 t•rGc~r~.Y~~ ct~c tcu hr. b i\l Sovyctlcr hububata yakıyorl"r lıın Türk murahh~s heyetin n re- bl!na ve sarkına doğru llerledikleti 
. b' d orunuşe gore mu are e 1 OJ " • • • A 1 ' ı· 'l' •or· şu hnld son l'Tlan Esasen Şark cephesı har ın e k l/.>nd 6 (A A ) Uk ıslığıne de T' t Vekalctı müs- ' ın 1~ ' t' 

.. • h ovaya uzak olan mesafelerde ra · · - raynn . ıcare . . . . lehl -ırrine ı:röre arlık Len'nf'('" d 
asıl muhım olan m sele, o cep e- daha şidd ti' I kt Al l mıntnkasında müstevlinin karşı- teşarı Halıd , 'azmı Kışmır tayın . . •. . 
de bir k•s ~ ç'rmenin kolav ık ve Moskovave ı okaca ·ı ır: mahnlar sındn bir bo luk husule getirm"k edilmişt:r. Mumeileyh de bugün muh sarc kedılmL';, d~gıl~ _r.. d 

•• )"V.-" d d ;tJ f k R a ya ın ı erı cep c e- ı h . . d h k Sov\ et uvvct erı u(.'r ~ n 
ya guC' ~ .un e e ' 2 "l ın- rindeki kuvvet1t'rin: ıc;on on beş siyaseti devam etmektedir. H•J şe r.mı~ en ~.nkaray.l arc et dı müd. foa mevzilerini bırak • 
yn hnrhının uz masındon çık cak .. f d . k k bubat tarlaları yakılmaktadır B edecektır. Muznkerelerc yarın . . 

• 'h ·1· tl d n· kf gun zar ın n gen c 'Uf' • mec- . b 1 h ld' hr n ct'."afmdakı n ıl r 
YE>nt ı ha ar Vl'IT ır. z ş a b . ı' d k I I J tarlalarda "'en ş -.·angın' r ç•k _ . anması n1u teme r. 1 Ş 1 • 

b l b 1 d 
ıı. urı.) ın e ·n mı ar ır. .. ~ Ahn B 1 t' ,. t ını tutmu ardır. r n c nu-

u mur.,:rnm r ız tış a b;l B d d A' 1 • 'k ran fo.,for parçaları atılın tktadır an - u <rar ıcare 1 b d d 
k . • b h l 'h . un an m a n mnn nr v - · Sof 6 (A A ) D Ki a H! ga ın s ta rruz " 

~-a) ıt, ış bıı7 b"'-:Sn eheme_.". 1 
•• ı- nı.yn nın sın i nııntak.ı.lnr na eri· A':n~n'ar cephede l:ı~ d' Y~ k ı· d · ~· r. 'ktou· Alm n kuvv tleri ~7.1 noktalard tt ~r~~c ~ y ~ ~e;"~<'. ı d ~ -Y· şeb imek içın n ğı Oııieper r,eç,it- hazırlı· .n ba,tadı ar dıu5A{e a :n•;tehar;u ım ~ık ~r· s 1-.irin 15 kilom<!tre yakınına krd r 

emıştı • u ti! 1 nımız n ovru ler'ne muka' emet edilemez sid- Stokholm 6 ( \.A.) - \Vie- a . man d - s 81 ve e ·nıs- okulmu:ilardır. Resmi tebl • ore 
olduih r • son haftal~nn v· t ,,~•ı dctli darbelrr vurmak çaresini ner Tageblatt gazetesinde çıkım yenl . b.ulun ugu halde Sof yaya \ Al'Tlan ngı· r topfan ü,. günd rrl>c-

t "f · • t • V ' •' · ş ge mıştır " 
g itt'krc b"vle na 'kl!'"IT' ktc 01· . .. . AI k ı . . b Bmı:ıua u umet erka'll ve 
rrF eess ıc • et ı. AZ yem aramaktadır'ar. ıhır n,aknlede ark ceplıı-cı'ndt! kı.' 1' h"kA • c:;chirc ateş etmektedir. Alm 

"' 0 z ,. · Dnıeper uzerme MarC'ş3 I Bıı- ş n m "l as er erının arının:ısı B I k . . . .. hc>mhardıman tnyvarPlC'ri de a "ı 
mnsından doJ yıdır, ki ~ ıvnli ••e dienninin yar-tığı mütı-uddit nu- mecıelesiııın P"k miihim oldu ·rıı . u glar ·f on~ı.ı~.•nın l) uks k salh: tonçunun tahrib ~azifesine ~Urnk 
eahası istihza ve tezyifle n if v~ kubıl taarruzlar ve merkf"7de l'ı1 kaydcJ' nektedir. Çünkü Ruslar s ?'et ene mu a. ~ o .acn~.tır. .. yı cd"yorlar. 
teııhir yerine buhr11nın cidd'yeh· resrıl Timoçenko kuvvetlC'rin'n bütiin evleri, ç'ftliklrri. hattn ku· bırkmdembhadan A og:enıld ~ıne gorc Fınlfındiya körfözinde Kron t nd 
1 "t · t ki ı· z 'a'1n ' ·•· ı··ı l · t h · kt d ı va n a arcı tıcaret m'idü·ü e mu ena5ıp em n ı ya 1 yapmakta devam ettıgı h~rckat u >e erı a np etme· c r.er. -

0 
l d h ·· b l d • ·. ada"ındaki Sovyet toplarile o civar-

dah •. • w "t lea- 1• d T' . . S kh ı d r. ~an uver r ın u un ııgu bı a munasıp 0 aca-gı m.ı 8 Almanları fevka u e ıı·kıştırmış. ımes gazetes nın o om e- . h . l S IAl w da bulunan Sovyet harp gemil ·-
aınd b ) k' h b' · · b ld d'· · .. tıcaret eyetı ey u .. dogr:ı a u unuyoruz. _ tır. ı mu :ı ırının ı r ı ne ~ore, c: . I kt' B . n'n ateşleri körfez kenarına yakın 

TASViRi EFKAR Almanlar mütemadiyen tehdit Almanhır bu güç1üğii yenebilm"'k '"'ı oflya)Aal ge eceBırl. u. muıı:ı e· .:(lrlcrde hareket C'den Alman kıt-
ı k · · · Sk d' d "h· k >et e man - u gar tıcaret an- . . . dltında bu unan no ı •arı takv ye ıı;:ın an ınavyn a mu ıın nı ·- I h"kü' l . . A d"I d ı rırıı ızaç edc!bılirlcr. Bunun ic n 

T • t O f • • h . b" f d d - t i ı hı b k . . aşn1ası u m erını ta ı c n ı '--t"' h" •-L-
1 C a r e 1 S 1 için cep enın ır tarn ın an •er arca a a arn a sıpar ş ı-tmış- . I . d'l . man ann, 'Kil ı ucum tnını.ıuuı~ 

1 
° ] d" Al 1 h ti k yem an asma ımza e ı ecektır k h ,_ dh.ır.•1 b •• • • •• tarafına kuvvet nakletm'°k ınec· er ır. man ar u sure e ıcı · olarn şe rln garuını q;ıı, ccnu 

Umum M duru buriyctindedirler. D•ı 1Uret'e cı.cı>i hozı 1 kları yaptıklı:mnı itiraf et- 'randan sonra t "'mı intihab etmiş olmalan muh-

h k k 
tels Belier> , C'yahut cRund'!teodt:» mektedirlt'r. Bu hal Ruslara ko- tl'mc-1di. 

a 1 n d a ismi verilen en ağır darbcyı vura- !ayca galebe çalınacağ na dair A f g a n Mare-şal Voroşolofun 60 fırkadan 
t ahk ikat açddı bilmek için tahşidini niyet C'tt k- yapılan propagani:laya alı~mış o- . . .. mlirekkeb sehar ordulan b'r mn-

leri mühim kuvvetleri bir araya lan A 1man milletini memnun et- I rı mcı ·İaltııedcn deı·anı> yon kadar mevcuda malik idıler. 
( 1 i"'~ •ahif,..de'lf d11•am) getirnı'ye muvaffak olamam a kta- memı-ktcdir. rar;:a C~rı en nola bunların iiçte b~ri zayi olmuş bu· 

Ofis yapacaih bu külliyetli mü- dırlar. Rt·ndan başka Almanhmn tay . Ta~r~~ lran h:~· )A - . İran k 1
: unsa bile, şimdi tckriben 600 bin 

baya.1t hakkında evvelce herhan-j Merkezde Sovyet mukab il yarf"lerini kışın ş'ddetlı aoğuklan- 1 hı~esı. dun 
1 

jku.-ı.'etıne tc\ kişi ıle bu ordular şehrin rnüdafna 
ci bir ilan yaparak diğer t acir'eri 1 t ruzlan na mukavemet edecek k)ldc edılmış bu u'.;n ".gıl_ız - Sovyt't muhıli içine kapanmış ola<:aklnrdır. 
de haberdar elrnediği cribi (f 'k- kh 1 a:r (AA ) - Mer- hnz rlnma'arı lazın rlır. H sıar 1 notasını ı -~ . ettıştır. :' a:ın bu L<!n~ra~ın eenubundak:i Çı rsko-
ieri hükumetin yan resmi bir mü Sto 0 rı:1 k' · ·. + k t lyyarelcrıni şidne li son. k'nr:ı ~escle ~akkında ran hııl.unıcı - koyunu Alm1lnl.-ırın zaptettikleri 

• 1 T ftik y - kez cephesınde ·ı vazıyet.e pe mukavemet edecek 'c ıno 'iri 'r· nın parlamentoda be) n.na ta bu- doğru ise -burada §chrin esas mü-
euesesı o an ı ve "oa •ı t b dd"I ' rdır Rus k• \'Vct- ı- . 'hti 1' d Birr· · d 1 d t 'h t az e e u \ a · ni de donmakt n kur rac k ıed ıunması ı ma 1 var ıt. faa hattında da bir gedik açılmıs 
-~ı~İr en amayı a ercı e - leri Smolen k. Briansk ve Gomel birler a'n ı lıudır. F k.ıt A' ~ , • de~ktir. Şehrin müdal'.aa muhiti 

' • • . mıntakaln~ında mukab 1 ta rruz- tnn·areleri her türlü h VJl "l tla- B u,gar st n n ç nde olan bu köy Rus Çarlarının 
Bu vazıyet rlik az.alan ara- lnrda bu unmaktndır. Comele . d h · t .. ~ b h , d ..., '-" • f • , vlarını havi bir yatlık olup Le-

tında haklı bir memnun:yets'zlik karsı yapılan d ha ehemmivetli rdn_ .ald" lızıncR gol r k. 
1 

r .. I " ...,. 1 rda urunlu<iu fstanbulla Flo~ 
d 

. .
1 

D . egı ır er. c: ar · ır u oriı ü ,-
uyan ınn~tır. hır mukabı taar.uzun nıeper 1 • h ı , d 11 ~ ına muadıldir. · • h .. · d b k• . . o.an ınış s annn e ı mı r ır 

Yıne bu idd'alnra .,öre O s n tı uzC'rın e cenu tt F r ·ı ıs•ı- Al 1 F 1• d 1 · 
"'b . .. ' • k . d 111 1 B ·_.. . . man r n n y Y :onm::ı rnu ayaatmı iiç kal te üzerınden ·nm t n e n areşa unıe 'n nın h 1 l , t 

o!mak üzere 250-260 ve 270 ku- cen h 1arına karşı yapılm !~ "ste- ve! a'\ a nmatJçı·nı ' i> 
1 

[=> \ 
1
•a. 

.. · d • Al t 1 re r - tı c ı ı-. e · ,. , 1 _ 
ruş uzerın en yaplıi':,'1 halde aynı nen man aarruzunu rı'rır a.,• ·r- b k t 1 .•. 

il 5 7 k 'b' . .. kt d' rın uyu 'a "P rve. ı 1 , mii ma arı ve uruş nohranına mıııı ""I ı ('orunmc- · e ır. k 1 h' k • 
kı'f d d ' · . . emme ec ı o.Lı ı ı 1 \i-

te ı e en ıger bazı tnc rler n Voroşilofun mukavemeti çetin ı b" .. h • kl 'd 
mallarını almamı,tır. Halbuki Is- L d 6 (AA ) Al I man ~ nb' .u 'fJA l. ~-'· • 

1
• yı ': 

tanbulda bu mallan Ofise lcilodcı I Lon .ra d k. . -:-1 . hmankn.t. r.ımf ar hı?ın ~ d sd~tııgını hır ncvı likte Ba 'kanları muhafaza etı 
O k k 

• rın enıngra a arşı ı erı are ·e ıtıra ma ıyelın e ır. ı tcdir 
8-1 unış no sanına vcrmıye · 

S Vj t rin buraya kadar il<!r]c-
lan Almnnlnra Lenin rrad şch-

ı ı 3 nılh·on kndnr nüfusu ve 6 O 
n · n viz nskcr mevcudile 

A'mımla · lı\ ılfından tam kuşatıl
mı ise bu kadnr büyük insan yı
ğınının iaşe ı \roroşilofun müdrıfaa

k- ı mı ~ · l tlrebil'r. 
Şimdi Vorosilof ordularının Aki-

Tefrika: 157 Ziya Şakir 
.... ·-········· ······························-

Orduya giren bu s iyaset cereyanı, bUyDk 
bir tehlik e te,k il e diyordu · 

Talut beyin bu meselede gösterdiği 
en büyük zeka ve dirayet, (muhalif. 
ler) Jn maksatlarını keşfet.mlş olmıı
ııı idi. Netekim onun bu keşfi, çnıça
huk tahakkuk etti. Talat beyin da,e· 
ti uzerine müzakereye gelen muhalif 
!ırka Uderlerinden (Hoca Sabri e
fendi) evvelii bir takım kayıt ve 
eartlnr dermeyan ederken, so;u d ın. 
durup dola:tırarak (Muhalifle. ın 
de kabıneye ışt rnklJ meselesine in
tlkııl attiı Ji. Talat bey mubııll!lerin 
asıl dcrUc!!ni öyle keşfetmiş oldu u 
için hiç tereddüt etmedi. Necmettin 
l\!oll.ı bey ilt' Ahmet Mahir efendi
nin yfizilne bııkarak, ş.ahsır.a mahsus 
olan o ala~ cı ifadesile: 

--1Iocnm bu kııdar sene medre e
lerde, cami köşelerinde ilim tahsil 
etm k için çile çekmiş ... emek ıır -
!etmiş... Eh, mebusan kürsüsünd 
de kendisini gösterdi. Şimdi, (Şey. 
hu i liımlık makamını, ona çok g •r
mcmcliyiz. 

Dedi. 
Tnllit beyin bu sözlerini, onun sa

de! i:'i içinde çok zarif b"r nukte te. 
l,ıkld ederler ... Fnkıı.t onun bund n 
daha ince ve daha man:ılı bir nükte
si vardır ki o da, (Zehrab elendi) )<' 

vcrd!gi cevaptır, 
Tulnt bey, hoca Sabri'ye yuknnda 

ki sôzleri söyledikten sonra hocanın 
yanında oturan (Zehrııb) a çevfr
m!ş: 

- f cabedersc posta telgrııf neza
rclıni de siz kabul edersiniz ... .değil .. 
mı .... 

Diye onun damnğına da bir pıır
mnk bal çalmak... daha doğrusu 
onun da mnkaadını anlnmak isteml~
tl. 

Zehrab, boş bulunarak birdenbire 
heyr.cnna geldi. Adeta yalvnran bir 
seı.le: 

- Nafuı ve Ticaret Nezaretini, 
(llallncyan) kadnr olsun yapnmaz 
mıyım. 

Diye, içindekini kiimllen dışına dö
k\lvcrdl. 

O zaman, Tallit beyin dudaklann
dn, garip bir istihza tebcssllmll belir
di. Ve mutndı vech!ie, hiç düşünme
den, ş.u cevabı vt:'rdi: 

- E\ t ... Sen bu işi, Hnllnçyan
dan daha iyi :rap:ı.rs n... Ancak şu 
" T 1 1 II.nllaç~ an, baba ından k n
d' ııı ııe in kal eden servet dolnyı le. 
e a en ıenglnd'r. Sııı n gd"nce, p ı .ı 
l.az nmı n ihtiya<'ın vor. .. ~alb k' 

biz bu Nezarete, pnre. kazanmak nı. 
Uyacı duygUsunda olmıyanı getırnıek 
isteriz. 

Talat beyin bu cevabı karşısında, 
7..ehrab !ena halde sendelcdl. Çunk:.i 
l: nd ı, paraya son der~-de hatl ti. 
Ve bu yüzden, avukatlık mesleğinde 
de Jekelel'miş bir şahsiyetti. 

""'. 
TalAt bey, ikinci Dnbiliye Naur-

Jı •ındn da ınuhinı bir muvdf k y t 
• t rcınedi. Daha doğru">u, ~l5ste· 

1· c k k dar vakit geçmeden, o m ,,._ 
kil tekrar kııyhelti. Buncı sebep do 
) Jne kenrlıfiinin hatfılı bir harekcU 
idi. 

l 328 sen nln ilk aylarında artık 
muhelıfler:ln ve gayri ın mnunl ın 

ad r1 artt k a artmış... Jrlu}ı it 
fırkalar zrptt:'unıımıy cak d ıec do 
şımnrmış .. Bunlnrla hlçb r surette 
itilaf etmek t.ımld ve imkanı 1.alma· 
nııştı. 

Ey.; 1 1\lirıılay Sadık bey b r <Hı
zib) tc,k l etml~ .. S nra 'lunu (lHlr
rh·et ve ıti f ! rk " ) na çevirmiş
ti... Mcbus:ın Mec-Jl inin en mii-nta:ıı 
fahsi!>elkr'nden olnn Balık c:ir me
bu u (Abdül"ziz lıfrcdi er ndi), mu. 
hal"! Un aldıfp şcklln vnhnrneı.inf 
c.lurdurabılm k için veni b1r (Hızıb) 
vtlcude gelirdi. Fıız'l t v<ı vntnnpcr
verl'ği ile herkesin hürmet ve t kdl· 
rin1 kıır.anmış olan bu zat bir ıında 
.Meclisin nazımı k,. ıldi. Da~tn bir 
ha) li lttihı:ıtçı mebus olduğu hnlde 
Meclisin bü~uk bir ekseriyeti, bu 
zatın açt ğı bnyrak nltınd.."l. top anı
yordu. Mc~di er r.di, bir iki ı::ün zar
fında o J.ad:ır b!lyük bir kuvvet kes
tetil k., eğer istemiş olsaydı. (İtt: hat 
ve Terakki) nin hı.tün mev ·udi~ c~inl 
ortadan silip kaldırnbtll.rdi... Pakııt 
bu necip kal li zat, tarih! bir rn s
acııe) t y1kmak istemedi. Bllakis, 
İttihat ve Tcrakkln'n, cenıiyt't ve 
fırka hny:ıtınd:ıki yolsuzluklannı ıs
lah ettlreb!.lmek için, Talfıt beyle 
müzakcınta girişti. (1) 

İşte bu sıralarda idi ki, artık ordu 
zabitanı ara ınn d:ı fırkacılık girm~ .. 
Gerek İttibntçı ve ger !< muhal'f za
bitler tarafından muhtelif ı n ar 
altında bir takım (grup) lar te k-
kül etml ti. (DetlrJmı var) 

(1) il rid, (fıfudt cfr. di) f lft
da uahat 1JCrilcr kt'r. 

.LLİPİY GO 
2. inci çel..iliş 

15 EV L ULDE 
lzmirde çekiliyor 

Milli Piyango bu sefer yine İzmlrde fakat 7 ı-yllilde d!~ll 15 
eyliılde ç kıliyor. Buyiık ikramiye (2G,000) liradır. 

(10,000) liralık ikramiyeler de üçe çıkanlmıştır. 
Başkaca beş tane (6,000) lira, kırk tane (2,000) llra, ve seksen 

tane (1.000) lira \•ardır. 
(600) lira ık ikrnmtycler yüz yirmi ve (100) liralıklar aekiz yilz 

(60) liralıklnr da bin iki ~üz taneye çıkarılnııvtır ... 
Aynca dlirt bin lci~lye (10) ve ek en bin kı§ıye de (8) lira 

dağıtıl caktır. 
Temennimiz tali barometrenizln buraya kadar inmemesi, bfiyilk

ler nr:ıs nda doln~asıdır. 

beti de bu büyük endüstri şehri- Edebt sohbet 
nin taliinc bağlı kalmıştır. Bu or- ........ ......... .... . .. 

T ~n kit ihti ya cı dular için başka i:ıir hatta doğru 
gen çekilmek artık bahis mevzuu 
olarrurz. Leningrad muhasarasının 
ilk tesiri, bu şehrin h:ırp cnaüst- (Boştaıafı t net ıahijemi:do) 
risi bakımından diğer kızıl ordulara ilk z:ım:ınlardıı eski lugatle .} <'ni 
arlık faydası dokwu:mı~aeak \'azı- mclhumlar ve duygular te .. en m 
yete girmesidir. • ı ed idi, sonro yeni dil ve estetiğin pe 

Halbuki Sovyetlerin harp cndüs- şirıdcn ko uldu Türkçede hı:r 
tı isl iıç mühim mıntakadn tem er- ' a ı e 
küz ehn' tir. Bwılardan biri uı.- ma-, I~ ır yığın c-es ve güzdlı a
rayna dl eri L n ngrad ve üçüncu- rnndı. Velhas l H"m'd'le ba 
ü

0 

M~skovadır. Ural gerisind kite· ve Yahya Kcmalm o kadar m 
sisler doğrudan doğruya harp m 1- el b.r k de '~ y p~cn· b'r ha de 
z m i yapan ! brik:ı.lar hahnde annan nın ten iz ta aflarına dönü
d 1 dir. Bunlar maden ocaktan ş ı~ b ten ka..: 's ·~~e Türk ş'ırl 
ç k ve demir çılı>uklar ve bun::ı muazzam bir :rrı..acera ~ dı. B• 
mümasıl malzeme imal eden f bri· amceronm bazı merhalelenni 
knlardır. ret eden b'r k ç csc>r ~ok d -

Eski Ordu Kumandanlarından F .at ço·ıınt.ı lıne nz.iz Nu 
Emekli General Ataç'a borçlu olduğumuz bu 

ALI 1HSAN SABlS 
hazır olan birçok hirlık azaları 
bulunmakte old\ıİ!unu ve Ofis "n 
mübaya"•t do·rudan doğruya 
müstahsilden yapttğı tnkd'rdc ki
loda 70-80 l·urus k1'zanabilece· 
ği o müstahsilin de bundan fev
kalide ist'fode edebileceği söy· 

Bügük zabıta romanı : 2 l 

·~L~~~mı,~~..El.~Ji..8.·S~U~LA~~d~ 
a k dan l:.nlın bir ses duy. J kir geldi. Bu adam, lnüddeiumumi, 

ı, r zlerimın karnrmakt:ı olması. olünün siyasi rakibi, önDmüzd ki in-

malar, me leyi anc k umumi 
la ında tenvir cd Tr. V y' r 
~ok noktalar k:: l kt.n b r. 

fşte benim isled ··m w yok' -

nu gö temıeğc ~lıt.ığun mür 
bu bo luklan sabrı ve t • 

dolduracak müne.kkt.tır. Bu 
tekra~ donee ğun. lcnmektedir. 

Vekalet Ticaret Ofisi umum 
müdürü Ahmet Cemil Conk'dan 
vaziyet hakkında malumat iste

hÜf tir . Umum müdür hakkında 
t ahkikata devam edilmektedir. .......................... ........ ............... 

Tasviri EfkAr 
Nüıbuı (5) Kuruttur 

1 A bo (.' • i 1 Turl..-i'JI• Hcı~ 
ne veraıt için için 

Senelik 1400 K 0 700 u 
Al ••·••••••••• r... .-.r. ti tı aylık ............ 750 > 1460 > 
B ~ rcylık .. .... ...... 400 > ! 00 > 

ır faylı le ........ .... 150 > yoktur. 
D KKAT : 

Dercolunm1.7an nnık iade olWUDU. 

( D•mkti kısmın 1 ul 
Eski bir polis muf etti ı olan 

detektif Ti on m ile kızı l'at 
Ti omm, [,eeds kasabaıına çafi11 ı. 
lıyorlar. Burada. mermer ocaklan 
i§lotm Clay isminde bir :atın or
ta/jumı dalarerclcrinf mcydaııa 

çıkaracaldcı.rdtr. Clay'm Jcre. 
'111'Y fınnüıde bir de genç oğlu ııar
dır. Geoo Cla11'1n evinde oturur • 
keıı, Ayan a:ıUı bulunan ve ayni 
zamanda Clay'ın ortağının ağa

beğiı'f olcnı Fawecıtt'in öldunil. 
düğü Aabmni alıyor ,,, derlıal 
ettuı11ıt mahalllxe gitmek tizere 
Jerenı.11'xfıt otomoMlil• 11ola. çıkı
worlar. 

> u k , on ~ d a~ ı ı; en 
yol, b, na sn t tıcc s ı ınu gıbl gel
di. 

Etrafı hir ~ ıgın meraklı ı olis ve 
oton.ob ilerle dolmuş hüyUk bir evin 
demir ıınrmnl<lıklı lınhte kapısından 
1çeri girdik. llinnnın bUtUn odnlal'ın
daki ışıklar ynnmıştı. İki kanadı da 
aç•lmış olan e\1n kapısında, elleri ce. 
binde bir adnm, nrknsını pervaza 
dayamış, sessi& duruyordu. 1çe.ride 
ve dışarıda duran di rer adıınılar da 
onun gibi hiç sea çıkarmıyorlardı. 

Babam hayatında bu gibi vakalarla 
çok karşılaştığı için aaltindi. Halbu
ki ben daha ilk defa olaıak böyle 
bir tşe ıirlşiyordum. içimde ilziintü 
ile karııık bir he1ecan vardı. 'I'••· 

l 
~ h'ç 1 r 

t 1 ocı la 
dar :ıplı b r b ~ .ı 
ş dıı a"l ıı 1 m o ı ı k ç 

r ı ., ara arz 1 \ordu ki b ıı m 
\'erirnde kim ol n buylc hır' h \ eca
na kapılırdı. Mnsa kan damlaİarlle 
kir]Conmişti. 

llurası bir :razı odası idi. fçcridt', 
snyılnı mı farkcdemedlglm bir 6 ürQ 
nclam, hepsi bırer işle meşguldil. J{l. 
misi bir şeyler anlatıyor, kimisi du
varlan yokluyor, kimisi de öteyi be
riyi knrıştıny?rdu. Bunların hepsi. 
~erde hareket.sız Yatan adam için ya 
pılıyordu. İri yarı, ~işnıan \•e (Ok 

(irkin bir adamdı. Üzerine tollan 
dirseğine kadar kıvrılmış olan bir 
gö n1ek giymlşti. Ayaklaıında yamu
şak terlikler nrdı. Yiızfi taciz edil. 
mit bir .cJam hl.iat '""~· 

Euaa-....m lllkua Wmır • 

n n geri) c d ndüm. lıfr adam tıhııp devre 1nde onun yerine il.yan 
nzusı seı;ilcce1t olan adamdı. B ~ u 
Jeremy k dnr uzundu. Bu tcd i Jerc 
my'yJ ara tı; etrafıma b kındım, 

r sanki bana söylenm!~ gL yoktu. Tckı ar müdde'umumiyc d n
kcndımi toplamağa gayret ettim düm. O kadar ı;iizel ve z kı g~ ri 

'c 1 ıaı mu,·affak da oldum. Şimdi ,;ardı kl. .. Aklıma gelen şeyden u -
c le dıılııı dikkaUe bakabiliyor vcı tandnm: Bu nd-Om katil olamıızdı. 
tderrualı Sl'\iyordom. Fawcett, knr- G zlerf büyuk bir istekle parlıym·du. 
maknrışık bir yazı masasının öntın. Acaba bu kadar kuvvetle arzu ettiği 
d< oturmuş \'C koca govdest, iskemle- c:ey ıne idi7 \ 
nln bir tnr:ı!ına yaslıınmıştı, baııı, Ş• hre.t. mJ ... yoksa ha~ikat mi!... 
sanki lıir şey ııorar gibi bir tarafa Kcndıs ne baktığımı gorünce )'&nl-
cğilnıi~tl Gömleğindeki inci düğme.. nın ynklaştı: 1 
lc>rin sol tnrafında, pek büyük olmı- - :Merh::ıb::ı ·ns Thomm, dedi. Ba.. 
~ nn kırmızı bir lekenin ortasında hanız sizin de detektif olmak ıst.edi
gaplanmış olan kağıt bt~atının upı itlniz:den bahsetti. Sahiden burada 
goıiinilyordu. kaim k istiyor musunuz! 

na sırada ~ri telişla birisi gir. . Evet istiyonım. diye cevap Ter _ 

ml~ti. Sonradan hunun Tilden bele. dım. Fakat bu kelimeler aisımfJan 
diye doktoru Bull olduğunu öğren - o kadar kuru bir tekilde çıldıl ld, 1 
dim, Etrafımdakilere bakarken ~ mOddelumuml tobaf tuhaf yflzllme ı 
lerim çok genç bir adamın nuarlari. baktı ve aadece: 
le brtılafh. 1hı, '111tlddeluıııamt Bu- - Colı: aG&el demekle iktifa ettL 
.. idi. JUn. kafam• bir~ ( 

Eylül: Pnar 

1S6!> H. 
ŞABAN 

15 

<.1ua: 2.\0 
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Kışı Beklemeyiniz 
ETİBANK KÖMÜRLERi 

TASVİBİ EFKAR 

Türk Aotraıiti (SÖMlKOK), Karabük n GadıaH koka 

ve 

Bilumum kömürler 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ALI HÜSNÜ TÜRKOGLU 
İcabında cünde 3 kate alınabilir. T.AKLtrı.ERlNDEN SAKININIZ. Her yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyinix. 

Belediye 
B•gollu ue Kasımpaşa Etibank Bagii Tekirdağ Vakıflar idaresinden: 

nar hı •• • 
uzerıne 

kental istediğinizi derhal adresinize gönderir 
Galata, Karamu•tafapqa cad. lktıaat baa No. 6 

Beher 
kentı'lln 

muhammen 
bede il 
kuruı 

muhammen 
kıymeti 

L. K. 
mikdarı Muvakkat temina' 

L. K. 
Seri No. Cinsi Mevkileri ı~ 

1~ 
15 

4000 00 
1200 00 

25000 
8000 

800 00 
90 00 

S-D 
9-C. B. 

Odun Sarayda Yumrukaya 
c < Ergene ve Taı 

ağıl 

Tel. 43858 
Kömürlüğünüzü şimdiden doldurunuz 1 - Saray kazasında Ayazpaşa Vakıf ormanlarının 942 senesi odunsatışları ıartnameleri mucibince yu 

karıda hizalarında yazılı şeklide açık arttırma usulü ile arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 22/9/941 pazartesi günü saat 15 de Saı-ısyda vakıflar orman mııamelat dairesinde yapıla. 

caktır. 

Alman Lisesi ve Ticaret orta okulu 
3 - Arttnmayn girecek müşterilerin 2490 ısayılı kanunda yazılı veslk~ları ibraza ml!cburdur, 
4 - artnameler Tekirdağ Vakıflar İdaresinde bedelsiz olarak alı-nabllir. 
5 - Daha fazla maliimat almak lstiyenleıin Tekirdağ Vakıflar idaresine müracaatları. 

( Hnsuai) - ( Beyoilu, Y eniyol 20) 

1 - O!ıtd 13 Eyliıl Cumarlesi ~ünü saat 9 da açıla
caktn. 

2 - Türkçe engel ve biifünleme snıavlnn 12 Ey
lıilde, diğer derslerinlci ise 1 1 Eyliil saat 9 dl\ bn~layncvk!ır. 

3 - Pazart~i ve Perşembe günleri sDat 9-1 2 de yeni 
talebe kaydedilecek ve 8 Eylıilden itibo.ren her gün ayni 
ıaatlerde talebe kaydına devam olunar,aktır. 

'I Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

Muhammen Kati Şartname 
bedel teminat bedeli 

Maizemenin cins ve miktari ihalenin gün ve saati Lira Lira kurut 
Z3 kalem takım çcliklerile yaylık 

4 -- Kayıt için nüfus veya ikamet tez.keresi, diploma 
veya tasdikname, tifo, çiçek ve sıhhat raporlan ve 8 fo. 
toğraf getirrr.ck lazımdır. 

çelik tel 
l O ton bezir yağı 
5000 çift erat fotini 
5 kalem tel 

,l 6'/9/941 Salı 14 
' 16/9/941 Salı 14,30 

16/9/941 Salı 15 
16/9/941 Salı 15.30 

62.9"0 8790 345 
1 ~.000 2700 
1(6.500 6975 233 
54.050 7905 2 71 5 - Yeni den yılından itibaren kız talebenin okuldııki 

nümuneye göre iiniformo. ta~ımaları mecburidir. Yukarıda yazılı malzeme hizalannda gösterilen gün ve saatlerde Aıkeri Fabrıkalar Umum 
Müdürli.ığü merkez satın alma komi.tyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedellerile 

Gayrimenkul Satış-Tı~nı -· katı ıemi~aılan ~· ,.,tn•~·, ... ,alan hizalarında gö.terilmiştir. • • • (7713) 

' ' 
1 iil~Wtf{;, 3 kalem çelik ve l 3 kalem malzeme alınacak 

lstanbul emniyet Sandığı Müdürlügy ünden:~ ·' .JT ;i . , Tahmin edilen bedeli (87650,82) Reichml\rk olan yukanda 
- • _ _ • -· yazılı 3 kalem çelik ve 13 kalem malzeme Askeri Fabrikalar U-

.Agop Terczyan 16308 hesap Numarıslle aıındığımızdan aldıtı 450 mum Müdürlüğü merkez eatın alma komi.syonıınca 17 /9/941 
lıraya karşı eski Tatavla balen Kurtuluş mahallesinin eski Kır yenJ Tuz.. Seherine 70 santim fiat tah- Çarfamba günü aaat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
cu sokağınJııki kürgir evi birinci derecede ipotek etmletlr. min cdılen 12 milyon 500,000 ,(2) lira (24) kurUftuı. Kati teminat (6705) lira (29) kuruttur. 

Bu gayrlmenkuliln dosyada mevcut tapu kaydı sureti Beyoğlunda adet alüminyum çadır düğmesi ( 7 71 1) 
Tatavla mahallesinde eı;ki Kır yeni Tuzcu sokağında eski 22 Mü. yeni müteanhidin nam ve hesabına • • ~ 
16 numaralı bir tnrn!ı Kavas OsmDıı bir tarafı Kenan oğlu Yorgi arkası lınaci\ktır Pazarlıkla ekı.ltmesi 1000 adet kaput 
Petro ve karısı Kat.ina arsası cephesi Tu·t-.:u sokağı ile ınahı.lut klirglr ; / 9 /941 ·Salı günü saat 14 30 1 OOO takım kışlık elbise 
hanedir. ( 1'Jıpudan ~len cevapta netic<'i muhakemeye J:adar bir muame- d T h d L • · ı·· · 't 
le yapolrnama~ lıakkında Aı;liye 6 inci Hukuk mahkemesinin bir if .. rı a op a~e e v amıc ıgı sa ın 2800 takım tulum elbiıesi alınacak 
mevcut ise de ?rUlddeın!eyhın bilavatls vefatı Ozerlne gayrimenkulün alma korruayonund8: yapılAc~.ktır. Tahmin edilen bedeH ( 4 7100) lira olan yulcanda yazılı üç 
m!iddei hazineye intikıdl icnbcylcdiğinden ve bu suretle davacı Te rrıüd- llk teminatı 5625 lıradır. Numu· kalem melbusat Aılceri Fabtikalar Umum Müdürlüğü merkez aa
de.aaleyhln b1r fah~lyette içtima ettiginnen dolayı dnva reddedllm!ıı ve sa ne ve ~rtnamesi komisyonda gC:- tın alma komisyonunca 8/9/941 Pa7.arteai günü ıaat 16 da pa
tıhrıAaı hakkında 'MillJ Eınliık ?ı.lüdürlüğil sandığımıza aaliihiyet ver. rülür. Taliplerin belli vakitte zarlıkla ihale edilecektir. Kati teminat ( 7065) liradır. Şartname 
mioUr). komisyona gelmeleri. 236 kuruştur. ( 7 712) 

lkraza esas olan mul::ırnmin raporuna göre mezkQr evln 11mum me- (220-7682) 
uhuı 70 metre ınu:-1.bbııı olup hundan 47 mctresı ilıerine iki knt çat:BJ ••• 
ahııap ka "ir bina yap 1mıştır. İçinde bir meth:ıl dört oda üç sofa blr DefteTdarda bir No. lu dikim 
nıt:tbak bir halıi bir o;arnıç vardır. Vadesinde borç verilmediğinden yapı. evinde yangın için terkos tesisa
lar. takip üzerine :ı::?o2 numarah knnunı.:n tG ıncı maddesinin matufu 40 tı .. •aptırılacaktır. Pazarlıkla ek-
ıncı ml\ddesl:ıc göre :.çık urtt.:rmnyn kor.ulan işbu hnne yapılan açık art- ~ 
tırma neticcsinı!c lGGO lirn b .. dcl ile t.-ı1ibi Fchlmc Snz:ın'a muvnkknten siltrncsi 8/9 /941 Paz.arlcsi günü 
ve tcra Mkimlifrirce knti:rcn th:ıh;lnc k:ır:ır ver1lmlş ise do verllcn ır.üd· aaat 14 de Tophanede Lv. anıir
det içinde müştcrl arttırma bedelini yntırmadığınd:ın Emniyet S:ındığı l:ği satın nhna komisyonunda ya
nlzamnamcsl hükfimlel"l dairesinde en çc.k bcdtıl verecek olan milştcriye pılacaktır. Keşif bedeli 1U67 lira 
üıalc cdilmck üzere ynkarıdn yDzıh kfıg!r hnnımin tamamı 15 gün rnii<l • ilk teminatı 60 faadır. Keşfi ko• 
cleUe açık arttırmnya konmuştur. Sattıı tapu sicil kaydına göre yapı!malc. misyonda görülür. İsteklilerin 
taı!ır. arttrmayn girmek istiycn 112 lira pey akçesi verecektir. l\Illlt belli aaatte komisyona gelmeleri. 
banknlarır.ıızdan birinin teminat mektı:bn da l:nbul olunı:r. Birtkmiş bü- (22" 7726) 
tfln vergilerle belediye resimleri ve vakı! icarC'SI ve taviz b:?dcli ve tella. ••• -· 
Jiye rüsuma borçluya aittir. arttırma eartnnmesi G/9/941 tarihinden 
itibaren tetkik etmek lstiyenlere sandık hukuk işleri servlııılnde açık bu- · Beher kilosu 1 O kuruştan 1 50 
lundurulacakt r. Tapu sicil knvdı veı;alr lüzumlu mnlOmntta şnrtnamedc bin kilo patntes pazarlıkla satın 
Te takip dosyasındn vnrdır. Arttırmara l?İrmlş olanlar bunları tetkik alınacaktır. İhalesi 8/9 /941 pı.
ederck S11tılıh çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrcnmi~ nd ve • zo.rtesi günü saat 15 de T opha
telakkı olunur. MezkGr attırma 24/9/941 tarihine mfümdif çarşamba nede lst. Lv. amirliği satın alma 
rünG saat ondan 12 ye kndar Cağaloğlunda kilin sand•ğımızda yapılarak komisyonunda yapılacaktır. ilk 
muvakkr.t ihalesi yapılncak ve kati 1hııle karan verilmek üzere icra hii- T l' 1 
._. l'r.t h d rll k D h f 1 1 teminatı 1 125 liradır. a ıp e-11.ım ı" ne gon e ece tiT. a a aza ma ümat almak istly1>nler!n 1 88/131>9 dosya numnraslle sandığımız huhuk işleri servisine müracıuıt rin belli vakitte komisyona ge me 
etmderi !uzumu nan olunur. leri. Evsaf ve prtnamcsi komis· 

DİKKAT yonda görülür. (225-7747) 
Emniyet Sandığ"I: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

lıstiyenlere muhamminlerlmtzln koyma, olduğu kıymet.in %40 ını teca.. 
Tfiz etmemek üzere ihale bedcllnin yarısına kadar vermek sureUle kolay. 
bk göstermektedir. (7919) 

Tekirdağ Beden Terbiyesi 
Bölge Başkanlığından: 

1 - Tekirdat ıehri içinde yapılacak Şehır atadı futbol sahası, ko
tu pisti, drenaj kanallarının yapılmaın n saha ile pistin tertip ve tan • 
simi işi kapalı r.arf usulü ile eksiltmeye koııulmuotur. İşbu 1ntıaatın ke,if 
Mdeli (18760) lira 29 kuruştur. 

2 - EksiltıH eTrakı her l'fin Telcirdat beden terblyeai bölge baş. 
kanl ıtında «ördlebıll r. 

S - Elı.sUtme 22l9/!'lJl tarlhtne müsadif paıarteııt g{lnO saat 15 de 
Tekirdağında Beden Terbiyesi Bolge başk:ınlığında yapılacaktır, 

4 - Mııvaklcat teminat miktarı c1032,03> liradır. 
6 - İalekltler teklif evrakı meyanına Ticaret odaııı vesikasını ve 

tlmdiye kadar yapmıı olduklan hu kaLil işlere Ye bu11ların bedellt-rine 
lı başınd• bu itlerden anlar bir fen memuru bulundurulacağına ve han. 
rt bankalarla mu•melede bulunduklarına dair v~slkalan koyacakludır. 

6 - Tekllf mektllplıınna alt zarflar knpAI: olarnk ihale günü saat 
14 e kadar Teklrdağında bölge başkanlığınıı t<>slim edilecektir. 

'1 - poıııta llc gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir sa
at evveline kadar gt>lmlş Ye zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması ıa. 
ıımdır. Her tOrlO gecikmeler nıwm itibara alınmaz. (7896) 
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Be1.,ğlu Birinci SUlb Hukuk 
H.filiimliğinden: • 

Salahaddin Birknn: Pangaltı 
Cebeltopu aokak 1 O No. da 

Hazinenin aleyhinize açtığı a· 
lacak davasının yapılmakta ola'\ 
muhlemeai sırasından ikametga
hınıza gönderilen davetiye bila 
tebliğ iade edilmit olduğundan 
ikametgahınızın meçhul bulun
ma~ı hııaebile mnhkemece ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş
tir. 

Muhakeme günü olan 18/9 / 
941 tarfüine rast!ayan perşembe 
günü saat 9 da mahkemeye biz
zat gelmeniz veya bir vekil gön· 1 

1 

dermcniz davetiye yerine geç
mek üzere ilin olunur. 

(941-1490) 

••• 
Beher kilosu 3 70 kuru~tan, 

11, 413 kilo siyah yağlı kösele 
pazarhkl" ıatın almacaktır. İha
lesi 8 / Q/941 pazartesi günü sa· 
at 14, 30 da Tophanede lıt. Lv. 
amirliği satın alma komisyonUı1• 
da yapılacaktır. Taliplerin vere. 
b;lecekleri miktar üzerinden ka
nuni kati teminatlarile belli va-
k.itte komisyona gelmeleri. _ 

(224-7746) 

~·· Muteahhidin deposunda veva· 
hut vapur veya motörde teslim 
tartile 1583 ton lavemarin kö
mürü alınacaktır. Pazariıkla ek
ı\ltmesi 9 /9 /94 1 Salı günü eaat 
15,30 da Tophanede lat. l.v. 
amirliği satın alına komiıyonun· 
d" yapılacaktır. Tahmın bedeli 
24.536 lira 50 kuru~ ilk tf'minatı 
1840 lira 24 kuruştur. Şartname
si komisyonda görüliir. istekli
lerin belli vakitte komısyona gel-
meleri. (228-7794) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Bcşiktt1~ta Kılıçali mahallesin
de Cami sokağında 1 O No. da 
Avni Tühl ve Fa~ihle Fevzipa· 
şa caddes:nde 5 5 No. lu Züm
büllü apartımanda l\tehmct Ali 
Onura: 

Hazinenin aleyhinize aç.tığı 5 1 
lira 94 .lturuf alacağın tah:ıili da
vasının yapılmakta olan muha
kemesinde: A:metgahınıza gön
derilen davetiyeler ikametgahı· 
nızın meçhul bulundugu ferh;)e 
iade edilmif olduğundan mahke
mece ilanen tebligat ıcraıına ka· 
nr verilmittir. 

Muhakemenin muallak huluı. · 

• • • 
Muhtelif eb' atta ceman 195,500 adet civata ve IOmDn alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( 12620) lira olan yııkanda yazılı cıvata 
\"e 9omunlar Askeri Fabriknlaı Umum Müdürlüğü merkez satın 
almıı komısyonunca l 5/9i94 I Pazartesi günü aaat 15 de pn
r:arhkla ihale edile<:ektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 
( 189 3) liradır. ( 7 5 7 6) 

• • • 
~lrlnç 2000 kilo 
Bulgur 4500 > 
Sade yağ 8000 > 
Zeytin yağı 800 > 
Kuru fasulye 4500 > 
Nohut 8500 > 
l'ıf crclmck 1200 > 
Şeker 600 > 
:Kuru QıOm 1000 > 
Tuz 2500 > 
Zeytin 700 > 
Snbun 900 > 

Tahmin edilen bedell (1 t824,5) lira olan yukanda cins ve mlktarı 
yazılı on iki kalem en:ak 9 cylGI 941 salı günü saat 14 de Snlıpazarındn 
Askeri Fabrikalar yollamasındaki satın alma komiııyonunda paınrlıklıı 
1hn1e edilecektir. İlk tcminntı (886,84) llrnclİr. Şartnamesi her gün ko
ml:ıyonna gBrülebllir. İsteklilerin ilk teminat makbu:ı:u ile o giln vo o an. 
atte komisyonda bulunmaları. (7588) 

• • • 
Küçük Y ozgatla y&phn1acak intut 

Keşif bedeli ( 15 415) lira ( 50) kurut olan yukarida yazılı 
inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğü satın alma komisyo. 
nunca 20/9/941 Çartamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edile\;.ektir. 

Şartname (78) kuruttur. Muvakkat teminat (1156) lira 
( 1 7) kuruftur. 

Tek.lif mektuplarının mezkur günde .aat 14 de ~adar komi .. 
yona vermeleri. ( 7 7 82) • • • 

35ı1 takım razlık elbise alınacak 
Tahmin edilen bedeli (22860.50) füa olan yuk'arida yazılı 

351 7 takım yazlık elbise Askt ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez satın alma komiıyonunca 9 /9 /94 l Sah günü ıaat 14, 30 
da p .. .ıarlıkla ihale edilecektir. Şartname paraıızdu. Kati temi-
Jıat (3429) lira (08) kuruttur (7783) 

• •• 
İhale tarihinden 31 /5/942 tarihine kadar ataiida cina ye 

miktarı yazılı 1 1 kalem aebz.e alınacak. 
Azami miktu Asgari miktar 

4000 kilo 3000 kilo patlıcan 
4000 > • 3000 > taze fasulye 
4000 > 3000 > kabak 
1500 > 1000 > domatea 
2000 > 1500 > lahana 
2000 > 1500 > pırasa 
15 00 > 1000 > patates 
2000 > 1500 > ıııpnnak 
500 > 300 > kereviz 
5 00 > 300 > karnıbahar 
500 > 300 > havuç 

Yukarıda yazılı 11 kalem sebze Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 17 /9/941 Çar{lam
ba günü ,aat 15 <le pazarlıkla ihale edilecektir. Heyeti umumi
yesini birden vennek mümkün olmadığı takdirde ayn ayn talip
lere de ihal~ eililebilir. 

isteklilerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden kanuni teminatla-
rile birlikte komisyona müracaatları. ( 7784) 

duğu 2S '/9 /941 perşembe günü 1 meniz lüzumu davetiye yerine 
aaat 9,30 da mahkemeye bızzat geçmek üzere ilan olunur. 
ıelnıeaiz yeya bir vekll aönder- ,( 941-1.f 96) 

' 
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Caüaloğlu Ciftesaraylar bahçesinde 
Her paz:ır ~aat lu den 19 a kadar Salahııttln Pıner ıdaresin

de on altı ki;il:.k bayan ve baylardan müteoekkil büyük saz heye
tiJe birlikle 

MÜZEYYEN SENAR'ı 
dinlemek fırı.atını kaçırmayınız. Meırubat dahil her taraf 55 kı.ı

~ştur . 
................... _ •••••••• _ ......... .. ..... -.:.:.:.:.:~·:·.··.·\••••.••.•ıır.,•·.··.····:·.··;·.··:· 
Bahçemizin tertip otmiş olduğu büytık sGnnet düğilnü 7 eylül pa
zar gürıü saat Hı d:ı icra edileceğlııi ve ıı ı::eccııln programı <!ahi
Jinde bulur.~n büyük saz heyeti, cıız, varyeteler, sc.!olar, hokkabaz 
r.eybck ve milli rakslardan ba~ka fiı; tnnınmış kt-mik bir sahnede 
Çifte Yumurcııklar komedi:dni o:;nıyaeaklardır. SP.at ilçe kadar 
drvıun cde-rek cf:lencclt g<:<·l'yi lmçırmıınıanızı tnvs!ye l!dt!r::.. ---

1 - Mevcut r.tıınune:ıl muı.:ibiııcr • 11 ,8.:ı4> adet baknUt kapak mute. 
ahhidi nam ve bcsubın:. pazarlıkla satılac:ıktıı. 

ı - Pıı7.:ır!ık 16/9/941 Salı ı;1inu ııRat 9,30 da Kalıntaşta levazım 
şubesindeki satış k'lmlsyomınrla yapılacaktır. 

3 -- .Nümımc sözü geçen şubede görillebllir. 
4 - fsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif .. dt>

ceklerl fiat üze:-ınclen % 15 güvenme paralarlle biriikte meı.kür komıs
yona mil rnc:ı:\tlnıı. (7663) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Oedlkll Ortaokulu müsabaka imtihanı 

1 - Deniz ~ediklf orta okulunun 18/8/941 de yapılan müa!'balca 
imtihanına yet.lşemiyenlertn 10/9/941 5r{infi saat 9 da ynpılaca'k imu. 
hana ıtirf'bilmeler: i~ln şimdiden lla yıtlannın yı;ptmlnıaııı . 

2 -- Okuı·ların ayni gün ve saatte Deniz gedikli okulu blnuında 
hulunmııları vc yanlarınJa ~mürekkepli ve kurşun kaltmi ve liaUk> bu-
lundurmaları. (7l:2l) 

Tuhm111 B. 

1190,3( 

1530,00 

3277,23 

708,GO 

1815,1)0 

1Ci7G,!l0 

471,50 

1700,00 

89,28 HatotU, Cf'rrahzıaşa, Bl'yoğlu, 7.ührevt hastalıklıır 
haııtancle!ılı.ı Zeynep Kümll dof,um l'Vİntn yıllık th. 
tiyacı i~1n r.lınıı.t.ak 69517 ndPt yumurlA 

114,75 naı;eki, Ccrmlıpnışa, '.lleyoflo ve Zührevi hastalık
lar hnstıınelerlle Zern°ep Kü~i: Doı;tıın evinin yıllık 
ihtiyacı 1çııı al n'tcalı: 1530 kilo kuru rn::.ulye. 

245,80 Haseki, C-rrııhr,aşa, Ueyoğiu, Ztıhrcvı hastahklar 
hastahnneler'le 7.~ynep Kilmıl Doğum evinin 711lık 
ihtiyacı içlo al:mıeak makarna, pirinç unu, te! ,eh. 
rlyc ve nişasta 

63,15 Haseki, Ccrıuhrıa~n, Beyoğlu ve Zührev1 bastalık
lnı· l:attnnelı::rlle F.C'ytı<'p Kamil Doğum evinin yıllık . 
ihtiyııeı için nlınncnk 1181 kilo bey:ıı peynir. 

140,67 Hnsc:ki, Cctralıpaşa, ncyoğhı "" Zührevi hnstnlık
lnr h:ıstah ırıdcri:o Zeynep Kamil Doğum P\•ının 

yıllık ihtiytı .. ı !çln nlınııcnk 4089 kilo kuru ü.diııı, 
118,27 Ha (ki, Ceı rnhp:ış:ı, Beyoğlu. Zühı evi :uıııtalıklnr 

hastahaııclerllı: Zeynep J\nmil DciJum e·nnin yıllık 
ihtyincı 1~in nl:nncal: 2426 kilo !"('('cl. 

35,37 Haseki, Cerrı.hpaşn \'e Beyoğh:ı hast:ıhanelerlnın 
yıllık ihtiyacı için nlınncl\k 4~0 kilo knşnı· ~yntri. 

127,50 Karaağaç nı.il:s:ır ~e i buz fabrikası için yaptır'la
cnk 100 ndf>t buz kalıbı. 

Tahmin bedelleri ile ılk tenürıat miktaı-ları J''JkanJa yazılı rnevad 
sn tın nlınmak üzere ayrı ayrı teınc!i drn açık eksıltmeye konulmuştur. 
Şartr.nmelcrt Zabıt ve l\1uameliit Müdiirlli~:i kaler.ılnde görülebilir. 
İhale 17/9/941 Çarşamba günu sııııt 14 de Daimi F.n .. ümende yapıla. 
caktır. Taliplerin tık temınat, makbuz: veya mektupları ve 941 yılına 
rut Tlcnret Od:ıı;ı ""~ikalarılc ıhnlo günfi nıunyyen ııaatte Dmmt EnhO
mende bulunnınlnn. (7928) 

------~-

2758 kilo tel ve arpa tehriye alınacak 
8 Eylul 941 Paı.artesi ıürü aaat 15, 30 da pazarlıkla 2766 

kilo tel ve arpa teııriye alınacaktır. lsteklilerin bırer miktar• ni.ı 
munelerile tekl.f edecelderi fiyallaTa göre % 1 S ni.sbetinde lr.ati 
teminat makbuz veya banka mck luplarjle birlikte belli şrün ve •a
atte Kılllrnpatada bulunan komisyonda hazır bulunmaları ( 781 7) 

~ ·· 
9000 "ilo kuır.e ve çubuk makama almacak 

8 Eylul 941 Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla 9000 kilo 
çubuk ve k.e.me malLarna alınacaktır • 

Jıteklilerın birer miktar miınunelerile teklif edecekleri fiya~ 
lara göre % : '; nishı:linde kati teminat makbuz veya banka 
mektuplınile birlikte belli gün ve aaı:.tte Kaııınpa,aJa bulunan ko-
miıyonda hazır bulunmalcln (7818) 

••• 

10,000 adet bakır ~ukur tahnit 
' cÜç adet nümuneıi lfİbi> 

Beherini11 
tahmin bed• 

25 hnıt 

5,000 adet bakır su kupa•ı 52 kurut 
1 - Mevcut mühürlü üç niimuneye göre ceman on bin ndet 

liakır çukur tabak ile: mühürlü bir adet nümunesine iÖre bet bi11 
adet bakır su kupasının 1 O Eylul 941 çarşamba günü saat 15 de 
pazarlıkla eksiltme~i ye.pılacl\\:ur. 

2 - Üç nümuncye göre nlınacak bakır tabo.k ile hh- nümu
neye göre alın::ıc:.Lk bakır ım kupası biner ac!ctten noksan olma• 
mak üzere en ucuz teklifte bulunacak muhtelif isteklilere ihale 
edilebilecektir. 

3 - Şartname ve nümunclerini görmek i•tiyenlerin her gün 
ve pazarlığll jştirak edeceklerin de belli ~iin ve uatte teklif c::de· 
cckleri mikar ve fiyalı\Ta g;Jre % 15 niııbetinde kati temino.t vn.• 
ne makbuzu veya b:ınka mektubu ile Kaaımpaşada buluı~an ko-
miıyona müracaatlan. ( 7854) 

••• 
1 -Tahmin olunnn mecr:ıuu bedeli (5500) lira olan 

'(20,000) metre Amerikan b~.:inin 10 [ylul 941 ç:ırpınba ~nü 
ıaat 15, 30 da p:ızarlıkla ekeiltmeıi yapıJacaktır. 

2 - Kati teminatı (825) lira olup prnruııes: her gün ko
ırüayondan alınabilir. 

3 - İscklilerin belli Riin ve aaatte Kuırr.p:ıpda buh:nan 
lcomisynnda hazır hul..ırrn~lan ( 7t!95) 
iC2 
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