
[Sravatla boğazı sıkılarak boğulan 
hir çocuk münasebetile: 

ah Çocukları 
Ce ·yet, babasız bir çocuğa "piç,, damgasmı 
vurabilir; fakat onu imhaya hakkı yoktur! 
~.~kto~ Cem!I Sağlı~, .hu gibi çocuklar için, memleketin her 
~şesınde hı çok hamı müesseseler açılmasını ve her yıl . 

bınlercesi .heder olan çocukların korunmasını tavsiye ediyor 
.......____-------~~~~~~~-

Sa.ıııbı ve omam N~rfynt MüdllrO 

Hasan Rasin. V• 
BaSIJdığ ıyeı 

DUn bir doktor arkadQfm atölycs1n. 
de otururken, Haber gazE-tcsinde tüy. 
ler ürpertici ~ vakayı okuduk: 

Mihverin Avrupada tesis 
edeceği 

l'eni nızamı 
esasları nedi 

Avrupaya 
yalnız 

Avrupahlar 
'hakim olac 

----o-
Gal" p, mağlup, müttefik 
i' ·yat etmiş milletler 

farksız olarak 

Bır masa başuıda 
oturup yeni niz11111 

kuracak tar 

\IAlil'J" 1\11\Bt\ASI 
~ra Caddesi V AKIT Yurdu 

"Dlln öğleden &onnı, Ak8ftmyda 
Sot-nnağa m:ı.ballcsinde, Cami soka • 
ğmdakl Kunıçt.'6ıne sokağında oywı 

oynıynn ~ocuklar, bir talum ka.nh bez 
1ere snrılnııt bir çocok ccıtedl bulmuş 
\'O z:ı.brtnyı wlmd:ın haberdar ~tmlıt • 
lenllr. 

Uçmaya lıazırlanan bir lngi /iz bombardıman tayyarm 

lk.--m, 2 (A.A.) - Hart:.n ikinci Jfı&. 
dönümU, si~'a.Si Alman mab'.atiİİıllııa 
harp sonu Avrupaıu hakkmdakl noil. 
tai nazarlarını tasrih eımelerine Yeei. 
le tC§kil etmlııtır. 

Gazette de Lııusanne'ın Berlin m'
hablrlne gti:re Almıı.n h:!r!ciye ~ 
ti, bu babtald fikrini cWrt noli'\a .,.._ 
nı.k tarif etmiştlr: 

ty Ü 9 4 ı 

L 1 

Ölen ı:oculc tıenllz doğnııı, bulunmak 
tadır. KendlshıJn blr~ı saat yaşndığr 
vo ısorım ya annesi )T. bcılr.ısı yalıud 

ıb diğer bir &nhııı tarnlı;ndan kanlı bir 
beze nldığı vo bir kro\'atla boğazı 
ılnlaroh bot'1llduğu onl:l§ılmı tır. 

l'aknnm fka ediliş Wr7.ı pek mub. 
temel olduğuna göre, nııncslne alt ima 
lı bc%O nlmı olarak ntı1mı bulun
ması çocuğun (;Byrlıno,nı olıımk dun 
yaya gcldlği ve anııesi tnnıfında.n öl
'lürüldüğll SllllılmaJctndır.,, 

Bir ana, gnyrimconı oJııral< doğan 
çocuğunu, Aşrkmm kravııtile boğuyor 

ve kanlar '.çlndc soknğa atıyor. 
- Bu ne vicdansız ann • bu nr. mut 

'1ft cınayeLı. 
Diye söyleniyordum. 

Doktor Cemil Sağlık 
Doktor Cemil Sağlık hazin bir ta. 

vırla ba§mı sallıyara'·: 

- Bu, cemiyetin bUnyeSinl kemi. 
ren eski bir hastnııl~tır, dedi, (Gllnnh 
çocukları)nm bizim memleltetimlzd 
,yti7 dok .O t>ı>'ı":YDJ 6k +r ;ıru :: 
kalmaktadır. Adalctfn !J)engesine dili-

_.. Do\-ama 2 lnol 53ytada 

Amerika ve 
ingiltereden 
Rusyaya müh·m 

miktarda ta yare 
gönderildi 

LoJRlra, 2 (A.A.) - Sovyet havıı 
t~kküllerin! tak\1ye içle ADlerika 
ve İiıgllt~redf.'n mUhtm mlktardıı. +ay. 
~:,:ı.. g ,rr § C'ldu :u Mo kov _ıı 1 • 

Rusyaya göndertımJı olduklnn habcrJ 

• 

f ar 
Kasımpaşada bir adam kans m 

12 yerinden bıçakladı 

0 

·ı ,. ::! p .. ..;..,.Ü l A 1 
v(!rilmektedJr. Gönderilen hnrp tayyn. 
:rıelcrlnhı mıktan ve tipler! baklnnda 
pek ta.bil olarnk hiçbJr malQmnt veril 
memektedir. 

Ancak bu malzcme l'c hnva muha
rebelerine başlandığı vakit Sovyet lın 
va teşekküllerinin vuracaklıın darbe. 
ime bu scvkiyatm c~mmiyct derece. 
ıri anlB§lla.caktJr. 

Bu sevldyat İngilıi • Amerikan ynr 
dımmm ba§lıWgıcıd.ır. Kı11 gelmeden 
eıvvel yardım nzamt haddini bulmuş o
lacaktır. 

'!ia.12»ı!r, 1 (A.A) - Dün bura. 
tı{h.~clışleri hnlkın coşkun teza
ltei 1~1'-ne vesile vermiş olan 
?tte 81C1;Unlıur İsmet İnönü ika. 
llıij Ucrıne tahsis edilen köşkte bir 
l't :det. istir1ı;hati m~teakip fua
lrıgif.Zln~lerdır. Millı Şc.f fuarda 
(}e\'l ız, ltalyan, Alman ve İran 
l'j~erine ait pavyonlarla Türk 
~ Oialan pavyonu ve diğer 
~ Pavyonıarz gezmi .. ler ve ak
~ Y<'rncğirt. fuarda Ada gazi 
}'cq. U

0
nda yemişlerdir. Fuadı zi. 

~~ eri esnasında ver yer hal 
ıçten ve sevgi. saygı tezahür. 

Devamı ı tnM sayfada 
-.........._~...._ ____________ _ 
n 3 ncu y111mızı tebrık 
8Zaketmde bulunan.ara 

ıesekkür tn . 
°'1 !Son Daldka, dünkü nU htuıilc 
it !~ını doldur~. Uçüne basmış. 

• Q(I 
~ Olllruısebetle, oım~·ucularmıız, 
~ ~C:fon ve tclgnıfbı tcbrfl' et
'lt.~t. lientuıertne buradn da teşek-
~~<'Yf blr bor~ &ay~onu:.. Hu 
"11 ~ hrtıe, 'l'lı.8'1rl Efkdr, Hnbeı 
' Son lltwndls reldflerlmldn 
~ d1ltıl?.d:ı gö terdU•lr.rı te\'C<'<'Üh ~ 
' Olayı loütehıı.ssl iz liendllr.rine 

1 
~il !la t4Xl kldlr eder \'C bllmul<a.. 
~ffıtklyetler dlleri7-

I<o.sımpa§ada oturan Sabri admda 
hl.risl, bu sabah kansı ııc kıskançlık 
yüzünden §lddetıı bir kavga yapmış 
ve kavga sonunda kadın• 12 yerinden 
ağır surette yaralaml§tır 

26 ya§mda buğday tf'nll güzel bir 
kadın olan Makbule aldığı 12 çak 
yaraslle ifade vercmlyecck bir halde 
Beyoğlu hnstancslnc knldınlmı§ suçlu 
yakalanmı§tır. 

Bulgar 
meclisi 
Fevkalade 
toplantıya 
çağırıldı 

--o-

Bütün zirai mahsullere 
el konması 

Bulgaristanda 
büyük heyecan 

uyandırdı 
IDIF"l'azun 2 r.cl sa~fada 

1 

1 
~!lJ 

nm Moskova elçisi 
ti topraklanmızda 

' cı' : (ı\.A.) - t:ovvcUer nez. 
il tba uuıuıdlyn elç 'I ve 12 nUfus.. 
t 1~ !'et e ıJ.k erK .r: pazar gUnü 

'tt bt.ıQ 45 tr(. '1ucıudı JUUZŞ girmiş. 
laı "l.. u drı l \ ın murlarmdan 

Utp ta Yaı v emn v mUdUrU Ziya 
~ c;arıncııın kar§ıle.nmı~lardır. 
~ lı..c~tı aynı gün l 7 ,45 te 

Karsa gelmişler ve istasyonda vali "e 
mevki komutanı namına kunnııy baş
kanı ile bir askeri mUfı eze tarafın. 
dıın i§tlkbal olunmuş ve hazırlanmış 

olan bUfede izaz ve ikram edilmişler
dir. Bir müddet Letirahatten sonra ml
snflrler trenle SımkıımıBQ hareket ey 
leml§lerdlr. 

Bilhassa yaralarından iki tanesi çok 
ağır ıona Mnkbulenln hayalı tchllkE'
de görülmektedir. 

a Müsbet netice vere
v bilecek bir anket 

Eski modayı yıkmak iç·n, 
yeni bir moda 

Şehir tiyatrosu sanatkArlarmdan Refık Kemale göre; 

Düz bir cek~t, paçasında kıvrım olma
yan bir pantolon, yakası kapah bir göm
lek hemen tutunabilecek bir kıyafettir 

----0--

Terz lerın aldıkları 
ücretınde ınmesı IAzlmdır 

--0--

y eni piyeslerde ve yerli 
filmlerde artistlerin yeni kı. 
yafetle görülmeleri bu mo. 

danın yayılmasını 
kolaylaştıracaktır 

Müsbct bir netice veroccğine kani 
bulundu1ttımuz yeni nnketımiZ, ümit e.. 
dilen alA.ka ile kar§tl3lldı. 

Muharrir ıırkadıışımız KUtahya me .. 
buru Sadri Ertemin orUıya attlğı fik
rJ, me§hur §ahsiycUerimU:, sanntklı.r. 
lanmız, artistlerirnlz ve terzilerimiz 
harareUo alkışlıımnktadırlıır. Sadri 
Ertem; insanııırdakl moda zevkinin, zarif bir modaya thtlynç olduğu fikri. 
öyle vaazla, konferansla, naslhııUe de nı ileri sUrUyordu. 
ği§ecek bir şey olmadığını, Türklyede Muammer Karaca ise derlınl bir 
hu kadar yanıp yakılnrnl< §ikAyet e- komite teşkil edilmesini ve bu komı.. 
cillen bir modaya kargı bunuu ihtiyaç.. tenin ~bit edeceği ucuzıı çıkacak 

larllll kar§Jlayacak ucuz .~kat-oık vo . ~l~u' net~ 

Japonya 
Amer·ka e 
s aya yeniden 
nota verecek 

-<>-
Vladivostoka Amerikan 

ma zem esi tevki etraf mda 

6ri1 
,, 

cevap mm ar 
görutmedı 

1 - Mueolini ile Hltler, bUtlln mil. 
!etler, btl!\ istisna, yarınki AY~ 
cczasmclım olacaklardır Yani orteda 
ne galip, ne mağlap ne mlltletik, m 
lnklyad nH.m:ı almmıı mılletler ~ 
cak, bUUln devleUer Avnıpanın :,.ııl 

teşekkülüne i§tlrak e<.ıecı-kler ve arm 
hukukkdan mUst.efid ol:tcakl&Tdlr. 

2 - .Avrupa ailoslo!n eaıaıılllMD ~ 
cak harbin ortadan kıd&nlm...la 
neticesi olacağını anla.yac~~ 

... Demmı 2 lıMıl ........ 

Tok.}o, 2 (A.A.) - İstihbarat bU. 
rosu namına söz söylcmeğe S!\lAbl 

yetWır blr zat, Japonya tarafından 1 
Moekova \'e V~lngton nezdinde yapı 
lnıı ilk teşebbüslere mUsbct cevaplar 
alınmadığı .çln Japonyanın Amerikan 
malzemesinin Vladivostoka sevki me
selesi hakkında yeniden teşebbüsler • 
de bulunduğunu beyan etmi§tlr. 

Bu zat §Unları 118.ve eı:ml§tlr: 
Rusyanın cevabını rc.-cıınl bir cevap 

olarak kabul etmek istemiyoruz. Bu 
cevabı biz Japon nokta! nru:annı ta • 
mamUe tatmin etmlycn b.:ızı kanııat

lcrtn ifadesi olarak kabul ediyoruz. 
Devam1 2 lncl ~fada 

•• •• 
1,1111.1 

tan bu 
T AIIDİT ka.lkmrstır. Tek _ 

~lft yok. Taksfler bol1* 
tı. J<a.lmt soförlcrin, sırf tjOförlo
rin yarıtttddan buhrnn olanca 
şiddeti, hııyll", olanca rczaleUlc 
devam ediyor. 

- Şoför, bo~ musun? 
, - Müşt:mm rnr. 
Yalnn! 
- Şoför, bo .. musun? 
- Garaja gidi~ onım ! 
Yo.hn! 
- Şoför, bo

4 
mu un? 

- Sabahtanberi nğ"tmrn lıir 
lokma koymadım, ~·emek ~;yccc
l,-im ! 

Yalım! 
Doğrusu fili: Gittiği ycr<l"n boş 

dönmelk istenıiyen soför, diiniiş(e 
mlişt<'ri bulmnlt ümidi çok olan 
yerlere gider, boş döncoC'ğl yerle
re gitmez: yahut paz:ı.rlıkla, fazla 
para. koparan.], ı;iıfor. nu fa.zla ııa 
myı ime defa , ·erdik ele bili~ onız. 
Şoförlerin iıl<liaları '-Unlıırtlır: 
1. Benzin az \eri ·orlar, 
2. Parçalar çok pahalıdır. 
Bt"nzinln az verildlti do{;'TII de-

ğildir. 

E kiden ç0k dnhn az, ~ünde 
hlı· - i!-1 sise 'erilirıli . yhw im
dil.1 buhran yotrt.. Pıofnrlf-rln 8'
hiiyeti üzerine bu mi'ktar ı.;ündc 
üç ılört. si~eye çık:: nldJ: nynl te .. 
:mnc. • 

Ah-nan 
taarruı:w 

akim kaklt 
--0--

Moekova radyosuna l'Öre 
.--......-srlarm za.yia\ı itti ~ 

milyonu buldu 
~ P-.mı 2 IDd ..,,,._ 

ta 1111 # 

sı erı 
ı"Bı&all: Bir Muharrir 

Pnrçalann, bilhassa ıastığin gak 
pahalı olduğu doğrudur; fakat 
sim<likl fiatlarla bile her güne dl
sen yıpl'(\nma payı 80 40 kunt 
fazlayı geçmez. 

Bugünkü talcsi buhranına ee
bcp olanlıır ~nıfollkı;i şoförlenllr. 
Jlunlnr, patroolanna taksi saat.i• 
göre değil, anıbs dolu git.sin, bot 
gitsin. kUomctre saatine göre ı-
ru , ·erirler; boş git tiki eri takcltr 
de ele ~·aptıkla.n kilometreleri 
iiderlcr. Bunun ir,in. boıı dönmek 
lhtlına li cla.n y<'rlcrc git.mek lıote
miyı~ ~för, ya işine gelmlym 
mUşt.eriyi almaz ynhot. ondan tu
la para koparrr. 

GUıulellkçi şoförler ne mfü•teri
~·e, ne de heh~h·<'ye karşı, yalnız 
patronla.nruı karşı halduhrlar; fa
kat onlnra dert nubtamadıldan 
için ncıı;ını nıüşte~idcn rıkarmaja 

knlknrl.'lr. 
Belediye şoförlere olduğu gibi 

tnltsl işleten otomobil sahiplerine 
kMSı da zecri dn\'ranmahdrr. Ki 
Jometr<' santi ba5mB 13 kanış ,,e. 
rlne l 7 kuru · alan ve bo lnellale· 
lcri de sa) an bu patronlar, §llmdl
Jd lıuhmnın n"ı1 mü chblble,._. 
for. Bclooivc:mizfn, t mmll e. 
dllm~ Nr ~1 &lan bu tabi .... 
g ğr hakkında M dö~ 41 
bilmek ~ ne·~ ilOI-* 
littyomg 



Z - EN SON DAK~ - Z J!lVL'()'r; lMl SAL.. 

&.tlm.fı ı net ,.ıacıa 

yen ve S' :ıne ı;örilnmfyen Uyıe el. 
o yeUer tııienmeltte, babasız diye öy. 

çocuklar h .! r olmnktadir kl. •• her 
yirml sene de bunlardan bir ordu t* 

ı et ek mUmkUndllr. 

Bu g11.zol te.sadUf, uzun r.amıından 

ri bu ibl lçUmat dertleriınlzle çok 
yakından allkndnr olM ve vo.ktlle tn. 

t r d' etUdler yapruı dol~tor Cemil 
lıkJ bu mesele Uzcrlnde be.na ko. 

Doktora sordum: 
- Krav Ua boıtw eıktln.rak boğu. 

ımıt an çoc' :un suçu nedir? 
H ç d":ll. o zava!lınm '(ıı.dmZ) cı-

oamıo ıınanm bir parça;ıcUr. Daha 
doğrusu o çocuğun haklld anllSldtr. 
Onu imha etmek hiç bir zaman akım
dan geçmez. •• 'b1llr ki, btıbn.81 yoksa, 
ona babalık vıu:l!eslnl yapacak, onu 
bUyUtecek müesseseler vnrdır. Ve der 
hal alrp oraya glltUrilr veyahut gön.. 
derir. Bu oekllde çocuk tevlit etttgt s. 
çin o lındm sadece gUnahkll.r deriz, 
ıakıı.t. l.mhnsma kıı.lkıoırsa. o znman 
ış dcğl§lr, mesele ctnayc~ oekllni alır, 
ki bu btr canavarlıktan baııka bir 
ıcy detlldlr. Bunun lç:n blrkıı.ç sene 
önce de, memleketlmlu1 böyle bir 
müessesenin mevcudlyetmc lUzum gö
rerek, gene blr gazctecı arkadap u
zun uzun anlat.mı§ ve (günah çocukla. 
n)nm korunmasını, bUyUtUlmeslni. 
tahsil ve terbiye gl5rcr k lyl bir dls.p. 
len altmda yetl§Urllme3lni tavsiye et
mi§Um. Çocuk doğuılcayu kadar ana
nm, doğduktan eonra cernlyctin malı.. 
dır. Böyle olma.saydı, vazı kanun ço
cuğu, doğduktan sonro da anasıruı 
tcrkcder ynn1 anıı.ya ulelMe bir metıı.a 
tasarruf eder gibi, tasarruf hakkını 

verlrdl. Bu nevi çocuk ıa.earrutıan 
§imdi esklmolıır arasında bile cart de. 
ğlldir. Demek istiyorum ıu, hiçbir ana 
kendl.ıılndcn bir parça olan yavrusunu 
dllnyaya geUrdlktcn sonra, onu tmha 
etmek o5yle dursun. bir parmıığmı ve 
ya herhangi btr uzvunu clnbl yok ede
mez, edcnıe cinayetle iUıa.m edllir. 
Cemiyet içinde çok geri dUgUnen bu 
'Kabil ltimso:lere bu h:ıklkaU anlat • 
malı ve (günah çocukl rı) dünyaya 
gellr gelmez, bunları deı hal • hemen 
açılmaaı pek tıı.zım v zarurt olan bu 
gibi mOosscaelero g6Ulrüp testim et -

melidir. 

r.na! ılkt~ oo • s ~ uçu yoktur. Avru-

~ lT! dıı. böyle toc klan kiline dolaplıı.rı-
bi . 'la. bırakır' r. hı ede dcrluıl o çocu. 
6 o ~a b r ad verilir, kilise veJl8l olur ve 
ııld· ocuk hem n bir yetimhaneye tc:ıllm 

i liı· dlllr, orad'l bUyür, terbiye ve tabBll 
urilr, cemiyete kanşrr. Bir gün ln • 

de rtıtercde bulunduj!umuz zaman bizi 
1>Uytlk bir (6 t.SUz çocuklar yurdu) na 

c Urd..ılcr. Bu mllel>!X!sede iki binden 
razıa yeti miş, tahsil çağına gl~ 
kız ve erkek çocuk var.1•. Bu mUesse-

uı tesis tarihini te-tkik. ctUm. Yet 
e( ış scnel 't bir yctimhıı.neydl burası. 
İ§t su müd t zarfında yn.lnız bu mncs. 
ün gcseJen cemiyete (yUz kırk bin) çocuk 
ağ< :.cdvl cdlllll!Ş. Rcsm' künye defterin.. 
aad dckl staUstlkler bunu göstcrlyordu. 

Bu, yalnrz bir müeuc:ıcntıı bUyUtop 
·ıer yctışUrdll!i kimsesiz çocuklardı. lngiı 
gı tere~ bunun gibi birçok müesseseler 
uı glirdUk. Bunlnrm y1lzdo dok.sanından 

net fazlam "gnyrtmeljru., yani "günah ço. 
cukları,.ydı. Orada. hlçblr ana, ~ 
nm mahsulU olan bir nevzndı 4nıha Doktor O mJl Sağbğm verdiği bu 

mUhlm lr.ahııttan nnlıyonız ki, ccmı.. 
yctlmlz, eski bir derdin yeni vo elim 
te.zaııUrlcri kal'§rsuıda Acil tedbirler 
almnğa mecburdur. 

~uı tmeyi dUşUnmüyor. 
de Böyle hbl1 mUesscselu varken ni.. 

uz 1 cın dU ün :.ın? Nn.eılsı:. bir günah ıo. 
llyor ... gebe kalıyor ••• dokuz &1 onu 

• kamında tı1.9ımak zaınn~tıne katla • 
•:ııyor ••. Ve nlhnyet doğunıyor. Fakat, 
cemJyctln kanunlıın babruru: çocuğa 
(p!ç) damgasını vurml\kla, hem~ o 

Her yıl binlerceal b der olan (GUno.b 
çocuklan)nı korumak için, belediye. 
mizl.n ve sı?ıhiyo vekll.letinln bu mese. 
ıe Uzerlnde ehemmiyet! duracağım 
umuyorum. , b, çocu!hı 1mhıı etmek mi lcal). eder? 

öl H yır. Cemiyet ona ne dnmga basana 
tıa.ssm" do~n çocuk, fizyojlolk~_ma __ .. __ I_ı_k_e_n,_d_e_r_F_a_h_r_et_ti_n_S_e_r_t_e_ll_i 

Mı 
iği 

kuı 
nrı 

n 
kle 

ett 
yn 

eği 
di 

UJI" 

e · ce verebilecek bir anket 
•ııııstanıfı l od sayfada 

bir kı~ !etle dol:ı~~ıı. lınztr olduğıı. 
nu ve bUtUn mUnevverler!mlzln de bu. 
nu ya.pmwd ıitittn ld ~ &ayledL 
Kadın terzl.sl SMdet de tlltün 'l'Urk 
terzilerinin tu mczclcyi r.a.zan ıuro. 
ra alarak u::uza mıı.loa.b:J.ceek modeller 
:; ratmalarmm buı;üıi için elzem ol • 
du un:ı J aret etti. 

BuM.ln d ş hır Liyatroıtu sanatkAr .. 
tartı! :ın ve bir çok :;erl~ filmlerde 

ndı nl tal dlr ett!ğ'm>2' Refik Ke
ın:ılin verdi cevabı okurae:ık5::ıız. 

R k Kcm:ıl bu ıı.nk tlc memleketin 
AmcU için bayırlı o;.r netice ver • 

m ini sam ınt olaral~ tememıl ettik. 
ten sonra. şöyle dedL 

- Du hnliık ten Ur.erinde ehemmi• 
yelle dıırulma ı ıc p eden bir mesele.. 
dır. nuı;tııı giyinmek için ııar!edllcn 

pa.rn en knba.d.'\yr aile bUtçeıılnl blle 
yerinden ıı:lrsabUccek kadar çoktur. 

Kazancı dar olanlo.r L6 , lyl gl:,1ne • 
medi ı için muzta.r.p o'mal.tadırl:ı.r. 

sen 00 yeni kıyo.fot §Öyle olmalı

dır: 

Yerli mıı.lmdıın, ne uzun.ne de ltı.sa 

sade btr cekcıt, paı:aıımd.e. kıvrmıı ol
mıyan sade bir po.ntnlon ve gene yerli 
kumaştan «inil ve yakaı;t kapalı ~rkes 
gömlc:L Bunun uırateUnl t&.hmin e
debillriz ve bu balk aromnda cabu. 
C8k yayılabilir. 

Kndri KA l." ARAL 

gün erde b·r 
. nutuk söyliyecek 

--0-

Führerin harp vaziyetini 
gözden geçireceği 

bildiriliyor 
B..z art~Uer ornck olm!ı.k 1çln, basit Znrth, 2 (A.A.) - Snlnt Gnllen Ta. 
gtylnmcye ro.~rız. Ye bu §Ckilde do geblatt lsvlçro gazctesl.nln Berlln mu. 
L1 m: • e•e hi.J:m t etmt,, olclu~mwru ha.biri HiUerln bu gllnıerdc btr nutuk 
d Un rek t'tlh r ederiz. Yalnız bir vereceğlni bildiriyor. 
m sc.le var. B zim gerek dı~ardn, ge. ı FUhrer nutkunda harp meselelerini 
rek sahnede ve gerekse filmlerde a.z gözden geçire k ve Alman mnıeUnl 
bir pıı.ra ile çıknLılccck elbiseyle gö-

1 
muharebeyi bir kııı mevsimi dıı.bn ge 

rWDlt'm z kl.fi de ildir. Bu işte terzi. çtrmeğe hnzırlıyacaktır. Muhabir FUb 
1 r do ön yak oıınıı.lrdtrlıır. rerin, ıa, menlmlnde )"trdrm t~kl • 
Kumaşlar gibi, terzllcrin aldıldan ı lCı.tmm küşat merıuıiml hl!.!(lblle bUytlk 

dlklş UcreU1.:ri de palı!!.lıdır.. Bugtın nutkunu irat etmesi thtımnll olduğunu 
bl.r ka tJ.m için 40 lira •erzi parası söylemektedir. 
v rlyoruz. E k .icn 1~'.?C liraya blr ı HiUcr, Alınan milletin' kuvvetU ve 
ko tUm d'lttlrlllrdL Hnrbln dlW§ Uze. \•akur olmıığa davet edecektir. Bu mil 
rlnd i t rlsinl nnlayamıyorum. Bu. Jet bu sene zarfında ne ın.lhUn, ne %4.. 

ıun:ı.b cek yen modanın. eskt moda- :ferin olde edllcmiyoceğiıu biliyor ve 
yı yıkmtuıı m mkUn olatUlr. Fakat Almanya ne bu tahrip edici harbi 
bu1'1.ll:ı.cak l' l kıyafetin kumqmm uzatmak lçln Amcrlkalıl&r ta.rıı.fmdıuı 
cuz oım sı ekil ltlbarll" daha az ku- Ruslarn yapılan mntzerue yardımuım 

sh Dl!I' sarfm; icap ettirmesi klW dc:U. Alman harp sıınaylino y .. nlden yeniye 
dir. D!k13 UcreUerlnin de tndlrtlmes1 ağır vazifeler ve fedakll.rlık tatıınll ct.-
Wındır. mekte olduğunu da tahmin ediyor. 

::::::::::::::::::::::" ..................... ,. .. ······················· 

Yarın al şam saat 8,30 dan 12,30 a kadar 

taraf o a 
Dl ve arkadaşlara 

mvvsımin son konserı verıl~c~ktir 

..... 
:r. . :::: .... 

Elii •::: 
H:: 
ı::: .... 
!i!5 :::: .... ..... 
!i:i 

• nAveten: Meı;ılıur All Rtza. bUyllk revUsU Jlllya taratmclan ""i 
yecanır numnralar, .Amerlkıı.n iatep dansları, ems:ıil "Örilltn"-'m fü: 

• o ~ •ı·· 
.,yunlar Nuvorros Mardina ve !evkaırlde orkeııtrası bu zengin programııi1•:i : ... 
,.ıığmen m rubat d!!.hll h"r tarııf (55> kuru,tur. :m 

0

\y;i'C°abaİ •;;'ni·~do 15 ;yJÖ.ı9 cu~a gUni 0 

bUy1lk SUnnet •dÜi{tiıÜ.t';,rti'p • • m~ 
edilm'§tlr. ::-: 

a 
Sovyet kı alarının 
iler eyişi durdu 

-0--

T ahranda Alman elçilik 
binasmm duv3Tları 

.. V u bari erHe 
dolduraldu 

Moııko,-a, Z (A.A.) - Moskova nıd. 
ycsu bu oab ou haberi vermı,Ur. 

SovyeUer birliği ile btlyUk Britanya 
lnınln müzakere halinde bulundukla • 
nndan Sovyet kıtal n Ire.n:!.'1 daha ileri 
gitmemek emrini almıştı1' 

Londrn, ı (A.A.) - lrandn aUkCl
net bUkUm sUrm ı.tedtr. Bundan blly. 
le İrandaki askcrit barekflt için gün • 
dellk tebliğler neşrcdilmlyecekUr. 

Londra, Z ( .A.) - V bıı.rflerile 

ifade edilen zafer l§areU ıımdl trana 
da te;ımll edllmi;ı bulunnınktadır. 

cumartesi gccc31 Talır&.ndıl.ıd Al -
mıın clçllik binasının drvıırlan ba§tan 
ba§a v hıırtlerlle dolduru muıı olduğu 

gibi AlroanlAnn lknmd ettlğl ev ve 
Ucnn:ıthanelertn civarı.arma aynı lıarf 

!er yazılmıgıtrr. 
Ahiren lnt11ar eden rcsxnl bır teb -

llğ 110 Almanlar bu zafer romzlnJD kcı\ 
dllerlnin nlhat zaterterlnln timsali ol
duğu !ddlasmda bulunmu~ olmalarma 
rağmen lrandakl Alnı.'Ullar mUmkUn 
olduğu kadar sürnUe bu tlmsnli allme 
ğe ve ortad:uı kaldtrmağa tıitap et • 
mektedlrler, İngiliz ve Ruı kuvveUerl. 
ntn trana girmesini mUteaklp Befaret
haneye iltica eylCinl§ olnn Aım.anlar 
sefarethanenin kcndllerin1 ibate tein 
hlçblr hazırlık yapmamaın ve Alman 
tebatılannm ırandan harekeUerlni 
kolayla~tırmnk tol lle mffgul olma .. 
ma.sı ba.scblle gayrl memnundurlar. 

Linz şehrinde Göring çelik 
imala'dıanesinde 

Grevci 
ameleler 

iki fırını 
berhava ettiler 

LondrD. Z (A.A.) - IJUracSa .ııaber 
almdı~ öre, Yukan A wıturyacıa 

Linı: oehrlnde Hermaruı Garlng çelik 
imıı.111.thanemnde büyllh mikyasta ıu... 

rıtııklıklar çıkml§Ur. ltaı mılara dAha 
mtlsalt prtııırıa 1.§ verllmeal bu kan 
§ıUkltklara sebebiyet vermiştir. ~ 
man amele kendi g(lndellklerl de ıtaı 
yan amele.nln almakta otduğu ntabete 
yükselmediği takdirde grev yapmakla 
tehdit etmt,,lerdlr. Alman amelenin 
metaUbtıtr müsait bir ,ekllde kartılan 
mac!ığmdan bunlar Uç bUyQk tınnr 

berhava etmek iCln aralarından blrkac 
klfl ayırmr,ıo.r ve d~rlcrt tamamen 
işi tcrkctmışlcrdlr. Bu fırmlardan Ud
sini berhava ctmeğe muvnttak oımu~ 
ıardır. Polis ve siyah muhafız kıtaları 
grevcilere ateıs açmıolardır. Grevciler 
mukabele e~Ur. Bunun Uzorlne 
bu isyan hareketinl tcnltll için Viya • 
nadan asker kuYVf'tl göndermek m~ 
burlyetln hllarl olmu:jtur. 

Japonya Amerıka ve 
Rusyaya yen den 

nota verecek 
Bıışt:ırııtı ı bıcı ııayfada 

Bu iUbarıa yeniden te§~bbüsde bulun 
mağı taydalt addettik. Dığ'er cUlettcn 
bu meseleye Vaşington hilkumetlnln 
dlkluıtln1 cclbctmoğe c\tıvom edec giz. 
ÇUnkll Va§ingtonun -Jevııbını da me
selenin yeniden tctktklni icap ettiren 
bazı kanaatlerin !!&desi obrak kabul 
ediyoruz. Amerıkan ooVP.bmm tarzı 

tahrlrlle Mosltovanm cevabı araamda 
ufak blr fark olmasına rağmen bu 
cevap Japonynyı Uıtmin etmemekte.. 

dir. 
Amerikan • Japon muıakereıert bak 

kmda aynı ı.nt gunları ebylernJotır: 
Bu mesele hnkkmd" ne kadar az 

konu§Ul'Sak. o kadar i)'I olur. 

Dün geee 

istanbulda hafif 
bir zelzele oldu 

btaobul, Z (A.A.) - OQn ~ 
)az saatlle ısaat 17, yt 19 dakika 42 

sa.niye gece hafif blr ze!J:el kaydedil 
mlştır. Hareket U88tl 1'tıuıbutdan 810 
kilometre mesafede tahmin edilmek -
tedir. 

0 ...... :;A • • • ,. • • • • 

• 

nadolu yakasının 
ımarı hakkında rapor 

A;manya 
isvecten 
ı,,.aı aıtıadakl 

arazide balanın 
Şehir mütehassısı Prost tarafından 
hazırlanıp umumt meclise verildi 

Konsoloslarn11 
geri çekmesini 

istedi İstanbul şehrlnln en l.yı yazlıkla -
rında.n sayılan vo ileridf! de bQyUk bir 
inkişaf kablliyetlni haiz olan Anada.. 
ıu marmara ııahlllnin na.um pUuunda 
dUşUnUlen esaslar hakkmda oehlrc11ik 
mUteha.ssısı Proet bir rapor hazırla
mış ve bwıu ~hlr mcclL'liLe verml§tir. 

Bu raporda bllhıı.ssn. ,ı, esaalıır z1k.. 

rcdllmektcdl\". 
Şose yollannın en işleği ve en 

rağbetlisi Bağdat caddesidir. Bu 
mühim cadde Kaı-acahmetten 

Sovyet 
tebliği 

Londra, ı (IU&dyo) - (Saat 8,15) 
Bu sabah Moskovada ne~redllcn Sov. 
yet tebliği: DUnkU ı ağustos gUnU Sov 
yet kıtaııın bUtUn ceph bOyuncıı 

harp etmişlerdir. Suvyet bava k.ı\'Vet 
leri dllljmanm topçu, mekanlzcı ıuta • 
Janna. piyadesine ağır ctubclcr i;ıdir 
~tir. Dll§mıı.n ba\'a il.'Jl0 rinde birçok 
tayyareler tahrip edllmi,ur. Cunııı.rte. 
sı gUnU 16 Sovyet tayyattsi kayıbına 
muknbll sı Alman tayyare& tahrip 
edilmlJUr. 

Londra. 2 (A.A.) - (B.B.0.\ 
Şark cephestnC!o askcrt vaz.yct 

hakkında Londra mahafüinde ou be.. 
yanatta bulunuluyor. Sovyet kuvvot • 
ler1nln mukabil taarruzlsrı devaı:ı t. 
diyor. Kiyefden Kırıma ıu .. do.r cephe. 
de yer alan Budyenl orduları, Al "llDn. 

ıarm nehri geÇmok iç\n sarf'etttklerl 
muazzam gayrc:tlerl, yapt>klan tı. 0ıeum 

larla neUoe.ıılz bJrakınıstır. 
Sovyet kıtalan tupç'.ı yardunı Ue 

Alman ifgall altındaki Ukrayna ııe • 
hlllerine asker çıknrı:cağa tcışllt.blb: 
etmi§lerdlr. Almanlar bu teoe ..ıbUJt! 
tardetUkler.ni blldiriyorıar. Bu bımı. 
ket herbalda Ruaıarm azmini göstcnt. 

Timoçenko ordulıı.n Qometde Alman 
t.azyUtlni durdurmu§tur. Leningrada 
kargı cenuptan yapılan hun:ket ao dur 
dunılmugtur. nu cephede Dloactıt yaC,. 
murıar devnm ediyor. Şimalde Fin 
kuvvetleri bazı lnkl§afl&r kayd1Jtnıiş. 
lı:rdlr. Fakat Fınteruı ~ an:umı 1-
çlnde buJı.mduklan bfldlrlllyor. 

Londra, % (A. A.) - B. B, C: 
Moskova radyosu dün almanca. 

ncgriyıı.tmda Almnnlarm Sovyec. 
Rusya.da uğradıklnn zayinttnn 
bahsetmiş, bunun bir milyonu ölU 
olmak Uzere iki buçuk milyonu 
bulduğunu söylemiştir. 

Finlandiyanın sulh 
istediği doğro değil 
Amerikanın Londra sefiri 
bu hususta büyiık ga}'Tet 

sarf ediyor 

tokJıolm, Z (A..A.) - Finllndl· 
ynııın OcUnctı blr devlet1ıı tavassutu 
tıo SovycUer birtlğile mUnfcrlt bir 
suuh yapmak l:ıt.ediğine dair, dola.oan 
p)'lalar hakkında Afton Tngcbladct 
ga.zetesi bunun Auslar, hıgllizler ve 
.Amerikalılar taratmdan uçurulmuş 

bir balon olduğ\lnu yazmaktadır • 
Bu gazete §UI!lan !H\ve eylemekte. 

dir. 
Harbin lnk!ptı bakımından bu ta. 

lcbin Rusyo. tara.tından serdcdUdlğlnl 
iddia etmek daha mUnasip olurdu. 
Fllbaklka. baZl ltlmsel rlı1 söytcdlğlne 

göre Amerlkamn Londrn sefiri vı.. 
vant, Moskovanm ricası tızerlne, Fin 
• Sovyet 8ulhl1 lehinde bUyllk bir tiı.. 
ıı.llyct göstermektedir. 

Yeni nizamm esasları 
naotaftlfl ı met 53yta® 

nl nizam, Avrpa kıta.su.m mutlak enı. 
niyeti rant hariçteo felt'Cck bcr tQr. 
ıu tehdltıerln ortadan katdınlması e • 
sıuma istinat etmelidir. 

a - Yeıil nizam, :vnıpada tarih, 
coğra!ya, slyaaet ve elt~omlnln ta • 
yln etmiş olduğu tnblt huduUnr hart .. 
cinde buluıııın devleUere ve mllleUere 
tatbtk edllmlyecektlr. 

~ - Harlct tesirlere mllııamaha ._ 
dUmlyeceğl gibi bu tesirler nazarı iti
bara da aimmıyacaktrr. 

Avrupa, yalnız A.vrup uıaro. alt ole.. 
cak ve Avrupaya yalnız Avrupalılar 
b!Udm olacaktır. Bu Avrupa lttihadr, 

devamlı bir sulh ile zmıan altına alı.. 
nacaktır. Zira. bu tttuıat. yatnız mıı. 
ll ihtııanarn değil müşterek menfaat. 
lerle blriblrlne bağlı olan Avrupa ae. 
lrenel!f araımdaki ihWUlara da nlha. 

J'l!t ftıl'eOflktir. 

Bostancıya kadar 9 kilometre 
tulünde ve hemen hemen dilz bI.r 
istikamet takip etmektedir. 

Son senelerde bu caddenin ge· 
nişletilmesi göz önünde tutula. 
rnk 25 metrelik tensipli lstifilı. 
met ve b;nalar önUnde bırakıln. 
cak 7,50 metrelik boş saha her 
yerde tatbik edilmemiştir. 

Bağdat caddesinin mebdein· 
den itibaren 20 metrelik arz ka.. 
bul edildiğine göre bu kı ımda da 
20 metre olarak devam etmesi 
yalnız c:arşı mahallerinde mil9' 
tesnn olmnk üzere binaların yol· 
dan itibaren 5 metre srerlde ve 
arsa hududundan asgari :l met. 
re bu-a.kılması muvafık e-örül
mfü~tur. 

Bu yol Uzcrlndeki 1fra.:r:lnrdn arsa 
ynzu on sekiz metreden n§attr oıma 

yacnktır, Ve yapılacak binalar tkl kal 
lı olacaktır. lnşaat na sahasmm 
yUzde 2.5 veya bundan ııpğr blr saba 
tşr:al ede!"f!e uı; lcnta m!.Jıaadc cdllcbl 
Ur. 

Bağdat caddeşJnin tt.rnfoynindckl 
piyade kaldırımlan ynpılma.dığındruı 

dolayı tramvayların ortasında kalan 
on metrellk a~aıt bu ı;-Ur.kU otomobil 
seyrtlS<!terlcri için çok dar kaımt 

yayalar ve blslldetler 1çln tehlikeli 
bir vaziyet arzetmektedir. 

Hatboyunun her iki tarafında 
yeşil bir yol mutasavverdir. Ya
pı yollar kanununun dördüncü 
madde ve E fıkrası mucibince 
demiryolu istinila.k hududundan 
15 metre mesafede yapılacak ve 
bu suretle bu yapılar tren gUzer
hahma gii7.el bir cephe arzedebi. 
lecektir. Yeni inşaat bu ycsil se· 
zinti yolu ile tahdit edılmiş ola. 
caktır. 

Bu havalide geni~ ve bahçe
leri ihtiva eden Büyük ahşap 
köşklerle, eskl köşklerin bahc:e
lcrinden .Jfraz edilen dar ccb1ıeli 
arsalarda Beton villalar ~elişi 
güzel serpilmiş bir vaziyet nr
zctmektedir W.na kesafeti bil. 
hassa Bağd~t caddesi Uttrine 
ve deniz kr;1sma müiıhasır kal· 
maktaclrr Son senelere kadar 
belediyenin kontrolu olmadan 
yapılan ifrazlarda lüzumsuz ola. 
rnk gösterilen yollar namn plfin. 
da na?.a.rı itibara alınmamış ve 
bu yolların kat'i şekilleri tafsil~t 
pliınlanna bırakılmıştır. Üzerin. 
de inşaat bulunan ve halen te
şekkül etmiş ifrazlar belediyenin 
fazla bir külfete maruz kalması. 
na meydan vermemek üzere ka· 
bul edilmiş c:ıkmaz bir vaziyette 
olan yolların muvasalalan temin 
edilmiştir, lnşa bakımından 935 
senesine ait buraya ait etati0 • 

tiklerle son senelerin statistikleri 
aras nda mühim bfr fark görül· 
mektCdir. Belediyeye inşaat için 
müracaatlar ~ünden ~ne arL 
maktadır. 

Az meyilli bir otomobil yolu 
Çamhcamn zirvesini Kısıklıya 
bağlayacaktır. Bu yol l Km. 
tulunda olup zirveye arka taraf
tan varacaktır. 

Çamhcarun ismi gibi Çamlı. ol
ması istenilmiş ve sık bir şekılde 
ağaçlandırılması için bir :proje 
hazırlanm·ştır. 

Bu projede bilhassa :Vta:manı 
ve Adalara bakan "athı. maıl çam 
şimal ta.rafı kutane ve çı1ıar a
ğaçlariylc ormanla.ştırılmnsı tek· 
lif edilmi§tir. 
Nfızım planda Küçükçamtıca. 

nm inkisaf hududları tesb!t e
dilmiş ayrıca iskan mmtakası ve 
tabii kır şeklinde bırakılacak 8el' 
best sahalar tesbit edilerek ana 
yollarla mahallelerin irtibatı 
gösterilmiş mahalla taksimatının 
kat'i şekli 1/500 mikyasında.ki 
etüt edilmekte olan tafsilat l>Hl
nma bıraılmmtrr . 

Kiir:ifh-.çatn1ıccı az bir ı::amanda 
1 stanbulun tnod6"1 ıve enıso~z 
bir semti olmmıa namzettir • 

Feci bir kaza 
Bugün saat on yedi bUçukta Harbi 

yede cumhuriyet cad~lnde 201 nu 
maralı apartnnanm ikinci katında o 
turan dört yqnıda suııa adında bir CJO 
cuk pencereden sokağa tıakarken pen 
ecre boynuna dllşınllş, çocuk boğula 
rak lllJnQ§Ulr. 

tokholm, ıı: (A.A.) - Alman hUl:\1. 
mcu, B~lçikada. Lüksemburg'1ıl. tir,. 
landada. Norvccte ve 1 cdilınış 8 

.. 

razid bulunan konsolo:ı!nk menıurııı.
nnm eylUlden itibaren gru-l çekilıne • 
sini lsveçten talep etmiştir. Bunuııl8 
beraber yapılan bir anJaema ınucl • 
blnc lsveç hUkCmeti, O ıo, Rot.er • 
dam, Brüksel vo Paristeki ltowıolOll • 
luklannı muhafaza edecektir. ...--

Bulgar meclısı fevJ<aıade 
1çtımaa çağırıldı 

Sotya. 2 (..\.A.) - Remı.ı oıt ıJl tıı. 
badan öğrenildiğine göre Sobranf'I 
meclisi, 8 eylfilde tevkaıa.cıe ıcuroııB 
davet edllml§Ur. 

29 &ğuatos tarlhln 1c lr.ikad euıı~ 
olan nazırlar mecUsinin t.eşrınl~~ .. 
don itibaren bütün dn.J maıısuıatııı 
mUsadcre edllm~ino mt\1.eallik oııırı 
kararı, memlekette b~)ccan ~evlll 
etml§ olduğunı1tın matbuııl halkıtı en· 
dftJeslni teskin etmek lÇt:l bU teülıl· • 
lerln itUh:ı.zı zaruri olduğunu tıtır" 
siln~ktedlr. r 

Yarı rcsnıl Dnea gıue~sı. böyle bl 
tedbirin bir yenilik ol.maQlC-mı, çı.ınııu 
hükumetin geçen sene ete aynı vecbU' 
hareket etnıto olduğunu yıı.zmaktadır 
Bu tcdblr, halkı heyecaca dQ§Ur!JlC • 
mcıldir. Bu sene biraz Ç(.tin gortil1

1
" 

yorsa bunun sebebi BulguisUUlda nll
tusun 1940 seııemıde bir muyond"r 
fo.zltı. artmı§ oıma.ımlır. Ve nUkQıı'le 
Bulgaristan& iade edllml~ oıan ı:ıuıı 
takalardaki zirao.t1:rlarm ecnebt ıneııt; 
ıc~Uordc kendilerine t.eklit edileet 
olruı dallıı. yQkıık ilcretıerden 11tifad"' 
ye koşmalo.rma mnm oıuıa.k arsust11 

dadır. 

Mlr gazete:ıi yazıyor: 
Ticaret nazırı Zagorov taratıııdll11 

b 
Bulgruistandan en kU~llK nukyasta 
le hububat lbraç eômlyeccğlnl t<'tı1 1 

için vaki olan bcyanat1 hUkQmetin alı 
vıı.1 vo ııerait ne oıursa olsun bUtlll" 
Bulgarlara kAfi derecedt ekmek C.C ' 

mini nzmlndc olduğunu göatcnnt'.!}{tr. • 

dlr. __.,.,, 

Mılli Şef fuarı gezdı 
_.,.n:ı tarafı 1 od y!.~ • 

·ııı teriyle ka.r§ılanmış olan Mı 
1 Şef Ada gazinosunda kaldıkl~ 

miiddetçe etrafı çevreleyen 11nl~ 
kütleleri tarafmdan alkı§laJlıfll1

1 

ve şereflerine mehtap cğleııcc e
ri yapılmıştır. 

lzmir, 1 ( A.A.) - Re".sicııJtl' 
hur İsmet l nönü bugün öile?eJl 
önce İzmir sana't okulunu r.n~ 
ret ederek okulun muhtelif at6'• 
yelerini ayrı ayrı tetkik buyııt" 
muşlar ve izahat almışlaroır. 
Milli Şef öğle yemeğini lndrs1• 
tında yemişlerdir. 

lzmfr. ı ( A.A.) - Reisi~~ 
hurwnuz lsmet lnönU, bU!>~~· 
Hğledeo sonr:a Kmlçullu ~v 
enstitilsilnü üyaret etmiıdcrd1~j 

Millt Şef, 876 talebenin ve 
eğitmenin yetiştirmekte oldU~ 
bu enstitüde bütlln atölyeterı· 
talebenin tütün sergisini. k~: 
ratifi ~zmişler, dershanelere gı 
rerek dersleri takip etm~ler. tt 
lebenin işlerini yakından tct1'1 

eylemişlerdir. 
Milli Şef, enstitünün ha~ 

defterini imT.aladıkta.n so. e' 
mektepten ayrılırlarken. kcnd11,, 
rini teşyi için toplıınan talebe~· 
hitaben şu sözleri söylemişler· 
dir: e-
"- Köy enstitülerine çok 

hemmiyet veriyonım. Ve bU : 
hadaki çalışmaalrı yakından 
kip ediyorum. Sizlere ~k ~~ 
niyonım. Sizleroe çok UmidJrll ~ 
vardır. Çalışmalannızdan d' 
memnun oldum. Bundan ~ 
da çalıttnız. Bu çalııpnalarrıt 
da takipedeoe~. · .. 

Ala.kalı, vekarlı. haysıyetı~J: 
anlar olarak yetiainiz. Kl>Y ~ 
miz 8izi bekliyor. Köyleriııtf ısı\ 
de sizleri göreceğim. MenıD 
oldum .. Allaha ~marladık." • .nıc· 

Talebe, hep bır aiudan , .. 
sek sesle: 

"Söz veriyoıu, ~*~ 
~otun,,, cevabın? vennişlet 
Milli Şefi heyecanla atkışlaJl11f' 
lardır. _.ııııd 

Saat 20,30 da sevgi ve~ 
tezahürleri arasında Kut_!.~ _,_,_,_,_,_. ___ ,_,I köy enstitüsünden aynlan ·~ 

Ş h t 1 cumhur İsmet İnönü. Ka.difo--
8 ve yo cusu leye gelml~lerdir. bcJ 

Kndif ek atede şereflerine. ,j;si 
Vazınuzm ~kluğ11Dllan koyama • akşam, Cumhuriyet Halk P~ 

dık aztir dUerfz. , tarafından bir ziyafet vel'JI»"""" 
91ııılllııılllııılllııılllııılllııılllııılllııılllıı..,tiT. 



~ flN SON DAK!KA - 2 EYL'CL llHt SA~ 

8hkeme 
&lonıarında 

l~dullah, kasten mi, kazaen 
mi öldürüldü ? 

,_.a~lık~a~ arasından "açılın ulan,,diye 
,, nhara ışıtildi ve akabinde de Abdullah 
(la vuruldum ! ,, diyerek yere ıkıldı 
lJ~~ 
~ 

4 
l'll:ctı.JK yapaıı Sadul. Sadullııh biraz sonra ynknlum.ı§tı. 

~ 
116 

bduıınh, Recep ve Yu.. JkJ bek'1 birer kolundan tutmu, ken.. 
!ııı~ rt arkadaş nisan ııyının dlslnl karakola gtltürüyorlardı." 
'~akçılarda çalı§tıkln- Bundan sonra kaUU yakalıı.yn.n bek.. 
~~re tabcrcc g.ıkmı:lar ve ç1 Ali ile ldrf.s dlnlcnllt"J. Bunlardan 
-~ bir :Beynzıta kadar gele • ldrls DUııian ıılSylcdi: 

köfteciye ~lc.r .. - Sadullahı yakalayıp karakola gö. 

dedi , 

Arlsnda§l-

tnruyorduk. Kendisi mUt4UlıadJyen 

"ben kimseli vurmadım. Beni bun • 
km. Evlmc gideceği.mi,, dlyo bağın. 
yordu. Bir aralık ta§& du,eıı ı;ert bir 
cismln çıkardığı bir s s duyuldu. Ya.. 
nm sağ ederek b:ıktun. Yerde susta
lı ve kanlı bir bıçak vnrdı. lğildlm bu 
nu nldım. Sadullah bu sırada buna 
mani olmak tızcro yakama ııarıımııı

tı. Ellerinde kan vardı. V yakama da. 
bula§tJ. 
Bıçak kcndlslnlndl ve )'(lro tm11.1tı. 

KaW a.ıcu swıtnlı çakı n:ıllhkcmedoy. 
dl. RelB, bunu Sadullnha füıterdl. Sa.. 
dullah: 

- Benim çaludrrl dedi. 
Bu JO santimetre uzunluğUndaydı 

ve bir taratındo. ba§l>aaa vermı, lk1 
kadın kafam i~enmıott.-

Bu §&bitlerin Jtadelenrıe göre, Sa. 
dullahın, Abnıllahı kasten mi yoksıı 
kazaen mı öldllrdUgtl anln§ılam.Iyor .. 
du. Şab1Uerin ve kaWln Uadelerino 
göre, vaka bir kaza e eriydi, ancak 
kasten S,"tcnml§ olmBSI da muhtemel. 
dl. Mahkeme bu JDD.keatlıı. gehnfyCD 
diğer §alıitW1 tekrar çıı.ğıramk dlnle
meğc karar verdi ve muhakemeyi bav 
ka bir güne bn'aktı. 

ADLil'E 1dllAB1Bl 

'Nr~ f.f/JjjoılM .·. 
~ ~ 

Harde dair 
fngfliz tayyarelennln rtık 

ı~gnl edilmiş Fransız topnı.klarfle 
Almruıyanm ~ , .e ,lmnll gnrbi 
hn\•aU i fizerinde kendi ellerinde 
dola.<ıll' gibi gece gündüz uçuşlBr 
yııptddarmı göstermesi itibruilc 
de mtihlmdJl'. Ewelld g11n uçan 
kalelerden bir tanesi yaln12 tu• 
nR Almanyanm m bur Bromen 
!liCbrf üzerine kadu gitmf!ll. ''azl 
fesini görmOş \.·e rahatt.a dönmUş· 
tür. Temmuz ayı içimle fnglli:r. 
hıyynl'fllerinin Almn.nyalla yaptık
lan h mtm ~ mUhlmlerlnden 
hırt J>olonya.dnki bUy\ik elcktl'lk 
a.ntrnlmda \'Ulroa geldiği öyl nl .. 

yor. Jlcrhnlde Almnnlar Rus:ra<'la
ki hcsaplıı.nm me çılraramadıkl 
n bir sırada İngiliz tayyarelerinin 
garp cephesin<le l'<ldden mUz'lc ve 
korkunç bir stı-b haline gelmeye 
ba.<:ladıklan inkar lmbul etmez 
bir haldknt olmuştur. 

Hüseyin Calılt Y11l~m o(Haber) 

- lki kalbi varmış demek?! 
Hakikaten enteresan,. 

- Ola,bılirya, Gönül bu.. Bi. 
rini seven. ikisini birden de se
vebilir. 

- Evet Olabilir amn. Buna, 
benlm anl~d1ğnn manada s vgı 
derun ez. 

Bu bahsı her nedense çabuk 
kapamak istiyen annem, Sofiye 
seslendi: 

- Soğuk su var mı? 
- Var hanımc·~! 
Sofi kuyudn soğuttuğu d ti. 

yi sofraya getirdi, 
- Buyurunuz .. 
- Yarın için lazım olan şey· 

lerin hepsini aldın mı, Sofi 1 
- Aldım hanımcığım ı Her 

şey hazır .. 
Ben sordum: 
- Ne o .. Yarın ziyafet mi 

var? 

13ic VaPdka .13aş6aşa 
w: ,_,,_-. ..,.., ,,..., --- ~ --

Bi LER E BED i LER E 
MÜTEŞEBBiSiN FiKRi 

HERHANGi bir İ§e teşeb.büs ede. 
et ğiniz zaman, karıınızda, ıizi o 

işten caydırmak istiyenlerle teşebbüsü. 

nüzde tereddüde mahal olmadığını ~öy. 
liyenlerden mütqekkil iki grup görürsü
nüz. Biz bunlara nikbinlerle bedbin/er 
adım veririz. Nikbinler, te§ebbüsün lay • 
dasızını tasavuur edemezler, b,.dbinler de 
tamamen aksini düşünürler oe tqebbüs 
sahiplerini caydırmaya çalııırlar. Bedbin-

lerle nıkbirıierin sözleri, teşebbüt sahibi -
::i11 fikrini ortada bırakır İki fikri, lera. 
zenin birer kelesine korsanız teraz.enin 
ibresini müteşebbisin fikri IC§kil eder. 

Karar müteşebbiJindir. T eçcbbüsleri -
nizde, ne beclbinlere. ne nikbinleı·c had-

dinden la:r.la ehemmiyet vermeli, bun. 

lnrın ibro üzerindeki tesirine bakmalı. 

rınrz ve ona göre hareket etmelisiniz. 

nara 
an yenı ceza 

Da şlangıçta faydas görüldü 
Ceza andırılan fırınlardan kesilen unlar, 

mükaf atan iyi çallşan fırına verildi 

11.auÜ1/aoafL ( 
Kerufilerine toprak mahsulleri 

ofisi tarafından iyi un verildiği 
halde, şehrimizin bir ~ok semt.. 
lerlndeki bazı f:rrıncuarın, lxmık 
ve hamur ekmek çıkardıkları 
beeldi!•e tarafından yapılan tef
ti§lerden anlaşılmıştır. 

Bu kaJbil fırıncılnr hakkında 
para oezasmm istenilen netice
yi meydana getirmekten uzak 
olduğunuyine tetkikler neticesin
de anlayan beleyide, bundan bir 
müddet daha vvcl .cezri ve daha 
şQmullil b!r ceza. tertibini dil. 
§ilmnUş, bilhassa elanek çıkarnn 
fırınların sürekli bir cezaya tabi 
tutulmasını kararlaştırmıştı. Bu 
yel)i ceza usulünün tatbikine 
başlanılmış bulunmaktadır. 
Fınnların muayyen ve kendi 

mmtakalarmdaki ihtiyaç nisbe
tinde ekmek 'Çıkarmağa yetecek 
kadar un verilerek çnlL5tınlma. 
lan esası içinde tasarlanarak 
kararlaştmlan yeni cezn usulü. 
bozuk ve hnınur elonek çıkaran 
veya iyi çalışmamak yilzündcn 
kendi mmtnkalarmda nz ekmek 
:bulunduran fırınların muayyen 
un miktannm bir kısmı kesile
rek iyi çalışan ve gürel ekmek 
çıkaran f ınnlara vcıilmcsinden 
ibarettir. 

Bu şekilde elde edilen devantlı 
ceza usulü de bu kabil fmnt:ıla.. 
rm bir müddet. kesilen un mik· 
tarma göre ka7.ançta.n mahrum 
olmaları ve netice itibariyle be.. 
Jediye talimatını titiz bir itina 
ile tatbike mecbur kalmalarmm, 

Annem cevap verdi: 
- Yarın akııa.ın yemeğine Sa· 

di gelec"k. Haberin yok mu? 
- Hayır,. 
- Baban dün gece söylemedi 

mi sana? 
- Farkında değilim . Bir ş y. 

ler anlatıp dı:ıruvordu ama .. Ku· 
lak vermedim 

- Ne knda~ ltıkaytsın. Leylfi 1 

İnsan, nişanlıc:ının geHp gitme
siyle alakadar olmaz mı<> 

Cfilı bir hnyretle: 
- Ne divorsun, anne? dedim. 

hangi nişanlımdan bnhs d yor
sı.:n? 

Annem gözlerini açarak VU?.Ü
me baktı: 

- Ayol , sen deH misin? l j . 
şanlanmanm boncuğu olmaz ya! 
Aramızda ~özleştık .. Bu işin 
yalnız resmi tarafr kaldı. 

- Söz başka, J?!şan baıika. Y. 

Oeznbncbnlnıı Uç :flrmcJ, m:ıbAllt belediye rclı;lnc mUnıaıatıa. lmlınt veriyorlar 

yani kendi kendilerini kontrol 
etmek şeklini meydana getir
mektedir. 

Yine yeni cezaya göre, mahal
li belediye reislikleri tarafından 
takdir edilecek un kesme mikta· 
n, imalfttmı belediye talimatı. 
na göre islft.h edinceye kadar, 
diğer fırınlara verilen un, aynı 
ref liklerce sahibine iade edile
cektir. 

Bu oezadan fmncılar ne kay. 
bodiyorlar? 

Cezayı milessir bir hale koyan 
netice 3udur: Her çuval undan 
yUz ekmek çıktığına göre fırın· 
da :işledikleri una göre. çuval ba. 
filna muayyen bir miktar kar el· 
de ettikleri için, her gün kesilen 
çuval kadar kazançlamıdan 
mahrunı kalmalarından ibaret 
olan bu ceza. sUr'at1e h.'ll'Cketle. 
rini düzeltmeleri gayesini hedef 
tutmaktadır. 

Y:inc yapılan istatistiklere gö
re, çuval başına bir lira M.r elde 
eden fırmlardan yevmiye beşer 
çuval un kesildiği takdirde. fırı
mn günde normal kazaııçtan beş 

Anne! Maamafih nişanlanımış 
olsam bile, zaten nişan demek de 
bir tecrübe devresi demek değil 
midir? Bence söz, nişan hiç bir 
kıymet ifade etmez. 

Annem birdenbire §8.Şaladı: 
- Ne o? Sadiyle arandan bir 

kara kedi mi geçti yoksa? Sen 
zaten kimseyi beğenmeT.Sin ki .. 

Ben iştahlı yiyordum. Annem 
sofrada mütemadiyen yutkunu
yor ve Sadiden ayrılacağımı ta. 
s:;tlvur ettikçe titriyor. Renkten 
renge giriyor. 

- Çocuk bir haftadanberl A· 
d11Pazarında mühlnı bir imar 
projesi imzalamakla meşguldü. 
Dün mukaveleyi imzalıı.mIŞ .. E · 
lme büyük para geçecek. Bu yas
ta böyle bü~iik işlere ~iriştiğini 
gordükçe iftihar duymamak ka· 
bil m~ ? 

Dive öyleniyor. 
Sofı annemin barda~ına su 

doldurdu 
- Buz gibi soğumuş. hanım 

eığım ! $iz soğuk ~vlcrl cok se. 
YCr€tnİz! 
Ann<.'rı ka~1armı ı ııttı 
- Su dakik2.d~ l ıc. sevmiyo

rum Levlanm yaptığı soğuk!uk 
Mfi .. 

Nihal bul!ün gelir.:e, balrnlım 
neler ~ ··yli~(..>cek. 

Yine dC'rt dirıhycce~im . 
Kendi derdimi kim~eye açamı· 

yorum. 

lira eksilmekte ve eksiliş, mab.a.1-
li belediye tarafından un iade o. 
luncaya kadar, iyi imalatiyle te
maytiz eden fırmlarm kazancına 
fazla un verilmek ilzere bir 
mükafat §eklinde Have olunmak .. 
tadır. 

Bu ceza klinin ~k müessir 
olduğu son haftalar Y.arf mda 
kendilerine ceza tatbik olunan 
fmnlann derhal hareketlerini 
ve imalatnu düreıtmclerinden 
anlaşılmıştır. 

Fınncılar ne diyorlar? 
Diğer taraftan, yeni cezaya 

çarptırılan fırın sahipleri kendi 
ellerinde olmayan sebeplerle bu 
hale maruz kaldıklarını ileri sn
rerek ez.cümle-

- Bazı hususi hallerin mey .. 
dana getirdiği sebeplerle "un 
kesme" cezasına uğramakta~. 
Mesela hamur çıkan ekmekten 
fırın sahibi değ:I, onu i§leyen 
pişiriciler mesuldür. Ekmek ha· 
mur halinde imal olunarak par
çalara ifrağ edilip tartılınca me. 
suliyet artık fırın saMbinin uh· 
desinden çıkar, ekmek haline ge-

Ne acı bir hakikat 
Yatıyorum. · 
Sofiye tenbih ettim. Muhsin 

Turgut paşanın kızı gelince !be
ni kaldıracak. 

Gözüme uyku girmiyor. Bey. 
nimde bir uğultu var .. 

Neler düşünüyorum neler .. 
tık önce İffet Melihin yolda 

söylediği hikaye aklıma geldi o, 
belli ki. bu hikayeyi benim İçin 
söyl.edi. Bana fena tutulmuş .. 
Delıce seviyor. 

İçimde bir sUphe var Ben, 
böyle biribirini hemen ilk görüş
te delioo sevmeğe başlayan kim 
selerdcn çok korkarnn. 

Şıpsevdilerin sonu gelmez. 
Acaba 1ffet Melih de bunlardan 
biri midir? 

O da şıpsevdilerden biriyse, 
ne vazık 

B6yle ·kimselerin aşkı su kö. 
puğune benzer.. Deniz kabam , 
köpürür fnknt,. Fırtına dinince 
ne dalı!adnn, ne kö;>Ukten e er 
kalır. Hepsi kaybolur gıder. Su· 
lara bir durgunluk çöker . Sanki 
kabarma.mı'?. köpürmemiş ıgibi 
bır durgunluk .. 
Jforknrım ki, lffet Melıhin aş. 

kı da böyle ~eçici bir aşk olma· 
sın . 

• 
Dalmr.şım .. 
Hummah lbir uvku ?<:inde kim 

S&~A- 1 

tiren pışıncinin listfıne teveccüh 
eder. 

Pışır.cıhk mühim b.r n•at ol. 
dıı~undan bu iştr fütisnsı olaıı 
pe { az sana'tkar 'f1iılunduğundan 
ekmeklerin az pişkin cıkmala· 
rından dolayı fırın sahiplcrinit 
cezaya tabi tutulmalan b!zjm 
aleyhımizde ceza hudutlarını gc· 
nişle~mektedir. Bu u ule göre 
kendı. ndamlnrımtzın faaliyetim 
bclcdıyedcn daha s1k1 kontrol 
etmek mecburiyetirr. duymakta. 
yız. 

Schrimizin ayfiye mmtakala 
rında bulur.an fırınları;ıın bir 

. kısmı, mev im doln.vısiyle mınta· 
kalarındaki nüfus kcsafetinin 
nrttığını, bu yüU!en devamlı fa. 
alıyet hal:nde bulunmalarına 

l rağmen ekmek yetiştirmekte 
güçlük Qektiklerini, ekmek yeti . 
tire~edikleri takdirde belediyc~c 
yenı cezaya tabi bulunduklnrm-
Fınnlara yeni ceza usufü - 2 
dan, vaziyetlerinin güçleştiğin. 
den bahisle belcc'Hyeye müraca
atta ibulunmuşlardır. 

Halbuki, her fırına takdir edi· 
len un miktarı, mevsime ve se. 
nen_lıı. !1:1uhtelif a~larma göre 
verildıgıne, fmnm ımal kabiliye
ti ve mıntaka nfifusu na.zan iti· 
bara alınarak tevziat yapıldrğı. 
na göre lbu iddia yerinde görül· 
mernektedir. Çünkü: sayfiye 
mevsiminde fazla ekmek yap. 
mak mecburiyetinde kalan bu fı· 
nnlar, mevsim geçince daha az 
işlemek vaziyetine girmektedir
ler. Buna mukabil, sayfiye mm. 
takalarına gidenlerin evvelce bu
lunduldan mahallerdeki fırın· 
Jarda aynı müddet zarfında ek. 
mek istihlaki azalmaktadır Bu 
itibarla, mmta.kalar arasırİdaki 
ekmek istihlAk hareketi, lbir ta· 
raftan öbür ta.rafa ekmek gön· 
derme!{ suretiyle telafi etmek 
imkanı mevcut olduğu, müra.ca. 
at eden fırmcılara izah edilmi.
tir. 

lr Miden oeza.landsnlan 00 mü· 
fdifaten un verilen fırınlar 1unı
gileri1 

Son hafta zarfında, şehrimizin 
bilhassa sayfiye mmtakalarmda 
bazı fırmlarm yeni cezaya çarp
tırıldıkları, kendilerinden bir 
miktar un kesildiği anlaşılmıştır. 
Bu kesilen unlar, komşu bö~e. 
!erdeki fxrmlara füi.veten veril
mekte, fakat cezafandmlan fı
rmlarm bulunduğu semte, un 
ilave edilen fn1nlar tarafından 
ekmek gönderilmesi de temin o.. 
lunınaktndır ... 

Bu hafta iQinde hamur ekmek 
çıkarmak. abr çalıtmıak yUzün· 
den zn.manla f ıızla ekmek yeti 
tirmemck suçlarına Erenköy • 
Bostancı semtinde üç fmna ~ 
ları kesilmek ~ tatlbik olun· 
mu~tur. Üç fırından günde be. 
er çuvaldan on !beş çuva.1 un ke

silmiş. bu unlar Kadıköyündeld 
Tumanın fmnma iyi çalışmaJSI· 

na ve güzel ekmek çıkarmasına 
milklifaten il§.ve olarak veriL 
rniştir .. Ceza devam ettiği müd· 
detçe lbu f tl"lll Erenköy • Bostan.. 
cı semtine her gUn lb1n be§yU:z 
ekmek göndermektedir .. 

Beledlyece yapılan tefti§ler ve 
alman nilmunelerle fırınların ça
lışma tarZl ve mamul!tı daimt 
kontrol altında bulundurduğun. 
dan, oezalandmlan üç fırının i)e. 
şer çuval uu hallerini isllh ettik
leri kanaati gelince mahalH be. 
lediye riyasetince kendilerine ia
de olunacakt.Ir. 

R.Altf I YAVUZ 

bilir neler sayıklam?.§!mdır! 
lyi ki odamda benden başka 

kimBe yok. 
Gözlerimi Sofinin sesine aç

tnn: 
- Küçük hanım. paşanın kızı 

geldi .. Bahçede eizi bekliyor. 
Bu sesi duyunca ya.taktan fır

la.don: 
- Geliyorum. Sofi! Saçanı 

düzeltinceye kadar sen N'lhali 
O}'nln! 

Sofi koşarak gitti. 
Saçlamn da ne kadar dağıl· 

mış ya, 
Aynanın karşısına geçtim.. O 

ne?! Dudağımın kennnnda bir 
uçuk ~bi kızartı var. 

Ne de çirkin duruyor bu Jo. 
zartı. 

Tuhaf şey! Yalnız çirkin de
ğil .. Aynı zamanda minalı. 

YUzilme pudra sürdüm. Uçu. 
ğu kapatır gibi oldum. Acaba 
uykuda korktum mu? Yatarken 
bir şeyım yoktu. 

Bu münasebetsiz uçuk da ne
reden ~ıktı imdi? 

Nihal n~ kadar vesveseli, ev. 
hamlı. . Her şeyden şüphe eden 
bir kızdır. Bunu sezente .kimbi· 
lir ne manalar verecek. 

Bahçeden sesleniyor: 
- Leyla.. Hfı.la uyanmt.dın 

mt? ı 
Penı'ı("red n ıgöründUm : 

( Devm7l'I t)(IY ' 

• 



1ati 1 
l: 
pemr 
. ıma1 
le D"'

~ibi . 
nş ol 
ald;. 

uı 

un et 

· ersiı 
z de 
nuz1 

e\ 
• §ÜJ 

kı 
, b: 

u öl 

eM< 
e iği 
~ kuı 
'onra 
ran 
kleı 

ğru 

ınıl 
bir 
uha 

r tüı 
amı. 

Şf: 
lar l 
erh 
ng l 
olmı: 
a ett 
.. aynı 

deği 
r, di 
ney 

nı Si 

n biı 
a dö 

ksh 
uran 
ına ı 

ona 

L 

1) 

t 

p 
y 

n: 
D 
g 
L 

d 
o: 
r 
b 
rl 
1 

d. 
b 

k 
rl 
ıu 

YI 
trı 

C\ 

m 
d 

<... evıren: 

dünü.:? 1 müfettiş sorgusundz d~\•am 
Misle r Akshort rlerhal ve e\ti: 

acık cür.ılelerle buna dair - Bu mektubur. cümlele • 
~üshet bir -tey sÖ) liyemiyece 

1 

rini tamamile hat!rlıyamaz • 
ği cevabım verdi. Maamafih mısınız? 
\akribcn ilc\ seııe kudar evvel Evet, genç kadın bu 
onu tenis oyııarker· görmüş I mektubun cüm~e!erini aşa. 

- .Bu hususta h:ç hır fik. olduğunu lıatırlıy..,rdu; fa • ğı yukarı hatırlamaktaydı. 
r~m yok. Fakat çanştığı iş • kat hundan bile ta.mamile e. HRtırladıgıma göre 
\:en muntaz ını surerte maaş min d\;;ğildi. mektup aşağı yukarı şöyle 
alamadığını sanı, t.ırum. Çün Bu cevap üzcrme Pointer, yazılmı~h: ''Çok eht'ımmiyet. 
kü hazan beni ÇOh kibar bir Karine dönerek yeni bir sual li bir iş için dcrlıal buradan 
lokantaya davet eder ve en sordu: ayrılmak mecburiyetinde • 
pahalı yemeklerı :sınarlı.ırdı; - Demin ınis Gisburnun, yim. Bana yapılan teklifi red 
hazan ise küçük b!r süthane. düğününilzdc bulumr.ak iste. detmek mümkün değildir. 
de buluşmamızı ıster ve bir diğini söylemi~ olduğunu Bu yüzden düğününüzde bu. 
bardak limoms.tad::.n başka 1 tekrarladınız. Düğiinün han. lunamıyacağım. Faka\ kal • 
bir şey içme~di. Fakat her gi tarihte yapıldığ,.nı söyler. bim ve düşüncem sizinle be .. 
vakit ikimizin de parasını mi-siniz? raberdir. Çok iyi kalbli ve 
kendisi verir ve bu hususta - Bundan bir ay evvel, kibar bir delikanh ile evleni 
çok musn tavranırdı. Buna i. on dört ikinciteşrinde. Birin. yorsunuz. Ona da selamları. 
tiraz ettiğim vakıt, eğer yiyip citeşrin içerisinde, hize uğra. mı söyleyiniz. lkinciteşrinde 
içtiklerimizin parasını ve • dığından hir müddet sonra döndüğüm zaman size uğrar 
rirsen bir daha ben!mle gö • kendisinden bir mektup al • ve tebrik ederim., 
rüşmiyeceğimi :ıöylemİ§tİ. dım. Bu mek\upta düğünde Pointer genç kızın söyledi. 
Hatta bana kendisinin ka • bulunamıyacağıru haber ve - ği cümleleri not etti, ve mis. 
zandığı paranın benim aldı. riyordu. ters Markham kızının sözle. 
ğım cep harçlığından on mis - Bu mektubu sakladınız rini tasdik eder g1hi başını 
li fazla olduğunu da ilave mı? salladı; fakat bu !efer de, 
etmisti. Karin bu noktada tered • başmüfettişin yeni bir suali 

Misters Markham gene sö. düt etti, .mektubu .:.akladığını kadının söz söylen" esine ma-
ze karıştı: sanmıyordu. ni oldu: 

- Kızımın bu suretle An. - Maamafih, dedi, mektu - Bu mektup, mis Gisbur. 
la buluştuğunun farkında de. bu bulacak olursam derhal nun daima kullandığı cins • 
ğilim. An, Karinin düğünün size veririm. Mektup dedi - ten bir mektup k~ğıdma mı 
den hiraz evvel bize bir defa ğim şey, eauen alelacele ya. yazılmıştı? 
gelmiş ve yemek yemişti. Ye. zılmıt birkaç satırdan ibaret. Karin, arkadaşile çok az 
mekten sonra krem renginde ti ve timdiye kadar mis Gia. muhabere e'L1iği için, mektup 
ipekli eşarpının kenarlarına bumun yazdığı mektuplara kağıtları hakkında bir fikri 
bir şeyler işliyerek vakit ge. pek benzemiyordu. Hatti. olmadığım söyledi; mis Gis • 
çirmek istedi. Bunun için kı. hatırımda kaldığm3 göre bu bumla her vakit telefonla ko. 
zımın ördügü Poloverin ipe- mektupta tarihte yoktu. Fa. nuturdu, fakat ara sıra ken. 
ğinden istifade etti. kat mek\ubun geldiği günü disine yazılan mektuplar, 

Pointer .. ordu: acanda bakarak size söyliye- mis Gisbum gib! intizamı 
_O günü tanribini ha'tır. bilirim. çolt seven bir gen-; kıza hiç 

lıyor musunuz? Genç kız acandasını bul - yakışmıyacak bir surette ya. 
Misters Layng dc.lgm bir du ve karıttırmağa batladı. rmı tabaka adi ka~n:1a yazıl. 

sesle cevap verdi: - itte: "yirmi üç birinci· mıı ve bayağı cimten bir 
_ Birinciteşrinin ikisiydi. te§rİn. Andan bir mektup gel zarfa konulmuştu. Genç ka. 
_Bu ziyaretten sonra içi. di, düğüne· gelemiyecekmiş, dın bu sözleri kıta bir hü • 

nizde onu gören yok mu? Siz mühim bir iti varmıt o gün., kümle bitinnİ!tİ. 
Takvimi Pointere uzattı. (D ) görmediniz nıi misten Mark. evamı var 

ham. 
- Hayır, görmedim. Ben

den şüphelendiğiniz apaçık 
meydanda ama, sizi memnun 
etmek için yalan söylemek e. 
timden gelmez. 

- Ya siz? 
Mister Markham başını 

salladı: 
- Ben An'ı biz~ geldiği 

günde görmüş değilim. Onu 
görüsümün üzerinden bir se. 
neden fazla zaman geçmiştir. 
-Y siz? 
Pointer birdenbire Duglas 

Laynga dönmüştü. 
- O gün Klover Lodgede 

(Bu kupona ekleaerell fC)nderllecet" 
Yel'JD9 Uhlan EJI 8oD l)ıalr11('8da Pllo 
r&Sa oeoredJleoııılrtlr, lblelıme tekll1I 
&'ÖDderaı okoyucularm malıtwı aa. 
mak IU.cn l&l'tb aıır.leırtaJ bUellrıı» 
leıi lAzmı.) 

Evlenme teklifl•rı 
• Boy 165 yaş 29, kazancı bir aile 

yi geçindlrebllccek miktarda, eğlen • 
ceyi seven bir bay, temiz.kız veya dul 

• B1r buçuk ya.5m da btr çocuğa 

bal:abllecek tecrübeli, namwıtu bir 
dadı aranmaktadır. 1steyenler1n Tak· 
simde Taksim eczaııesıne müracaat· 
tarı. 
~ Almanca bUen bir yUkaek ta.h8il 

talebesi mUsalt §artı.arla UseWere rt. 
yaziye, fizik. almanca gösterir. <K 
N.E.) remzine müracaat. 

• Türkçe, transızca, yunanca mO • 
Kemmcl okur yazar ve 1ıODU§U? ayn. 
ca blru tngUizcc bllir aakerllkle a. 
~ olmıyan. kem ~terebllen, 

besaptan ve muhasebeden anıayan bir 
bay ucuz bir ücretle l.ı, aramaktadır. 

<M.T.V.) remzliıe mUracaaL 

andırma yolunda 
yedi saat... . 

Gişede bilet verilemiyor - geminin istı 
naddi - güverte yolculuğu vapurda 
mesire alemini andıran yolculuk !.G 

Yazan: AHMET BEN~ 
Yazan: AHMET BENGiSU 

Tophane rıhtımındayım. Ban· 
dırmaya hareket edecek \•apuru 
sordum. Gösterdilcı ... DenizyoL 
larımn "Konya" vapuru.. Rrh~ 
tımda, vapurun tam yanaştığı 
yerin karşısında, küçük, eski 
polis nöbet kulubelerini andıran 
bir klübe var. Bilet gişesiymiş ! .. 
Bilet ::ılmak için gişeye doğru 
yürüdüm. Kulübenin dört tara
fında ac:ılmr3 olan para alıp mu. 
kabilinde bilet verdikleri yer ka. 
panmış.,. Kapıyı bulmak için 
şöyle bir kulübenin etrafını te
tavaf lazım geldi. İçeride bir 
memur var. Elimde naram bilet 
alacamm. Soruyorum: 

- Bandırma için gidip gelme 
iklnei mevki iki kamara bileti 
verir misiniz? 

- Maalesef bayım! Bilet 
bitti! .. 

- Birinci? .. 
- O da kalr.ıadı bayım! .. 
Bfraz düşündüm ve tekrar 

sordum: 
- Şu halde ikinci veya lbirin.. 

ci mevki salon bileti. veriniz. Ne 
yapalnn, sabaha kadar salonda 
otururuz . Biletçi tehalükle ce
vap verdi: 

- Salon ibileti de yok baynn! .. 
Allah, Allah... ~ı'etuhaf işti. 

Naçar son C'.areve başvurdum: 
- Güverte bileti veriniz! .. 
- Bayım!. Vapurun hiç bir 

tarafında seyahat edebilmeniz 
için bilet keseıniyeceğiz!, Çünkü 
vapurun yolcusu istiab haddini 
bulmuştur! .. 

Şaşırmıştm1. Cebimden saati
mi çıkarıp baktım. Tam onyedi!. 
Vapur, saat yirmide kalkacak. 
Bu nasıl oluyordu? Saat 17 de 
vapurun istiab haddi tamam ol
duğu halde elan rıht:mda. duru.. 
yordu. Merak ederek sordum: 

- Memur bey! Affederslııit. 
saat 17 v.apur yük ve yolcusunu 
almış bu saatten sonra ı;ı:elecek 
yolcular burada rıhtımda mı 
htlaca1t? Madem böyle vapur 
ni~m hareket etmiyor? .. 

- Vapurun yükü tamamdır, 
yalnız hareket saati gelmeyince 
hareket edemez!,. 

- Bu gece gidebilmemiz im
kansız demek? 

Memur güldü ve cevap verdi: 
- Efendim, biz bilet kesme· 

yoruz. Fakat siz isterseniz, bile. 
tin yokluğu sizi yolunu:r.dan alı· 
koyamaz. Vapura biletsiz bini
niz! Biletinizi yolda kontroldan 
alırsınIZ. 

- Bir suç işlemiş vaziyete 
dilşmüş olmaz mıyız? Kanunen 
vapur haddi istiabisinden fazla 
yolcu almaz sanıyorum? . . 

- Evet, öyledir ama, bu ızdı. 
hamın önünü başka türlü almak 
kabil mi? 

ayağımı henüz atını~ ki, ledik. Bir kapı da}:ııı _,. 
Burnum arrbardn. yapılan dezen.. aynı vaziyet, Anladıtıl 
tekte ve kalabalığın nefes koku· ralarda yolcular dadol~ 
lariyle çarpıldı. Ne yapacaktık. baş tarafında ar1Beıu 
Başka ~.are var mıydı?.. AI. mdığa rastladı. ltJoi 
kadaşımm gösterdiği yere indim. Kaına.ralann dolu 0 

Zaptedilemiyen bir kalenin fati. zat ~le anlattı: ıdeti 
hi gibi ibüyük bir azametle, elle- - Bunlar, erke ,,.,fı 
rimi pantalonu.mun cebine so- hizmetlerini ya.pall 
karak orada bir aşağı, bir yu. timlerin kanlan ve ~dl' 
karı dolaşmağ'a başladmıt.. Az akrabalarıdır. Her r~ 
sonra arkadaşnn, arkasruda iki !erini gidip görürlef·rıı1• 
Jı:oltukları altında birer şezlong gezinti ypmış oJuyo~eı? 
taşıyan bir adamla geldi. Şez. görüşüyorlar. Ge~"" ~ 
l~lara kurulduk, sordum: ralarmda bulunınalıw 

- Kaç kuruşa kiraladın bun- nriciler, gemi nhtıın& d-1 
lan?.. ya. kadar vazife b~ rv: 

- Bir liraya!. rmdan kiralarlar. b 
- Satın mı aldın yoksa? yorlar. Yoksa, b~f~ 
7 Ne mGnasebet! Sabaha ka- da güverte ve an~..aı· 1 

dar otumıa bedeli. !erdi, vapurda ı~ 
* • * kalmayacaktı. ti 

Vapur hareket etti .. Biraz yol Münakale Vekftle 
aldık. Yine saate baktım: Tam haftada bir gUndftı 
yirimi iki.. An bar merdivenle- arttırdığı halde bU ~ 
rinden bir gemici hem iniyor, k::ı1abalık oluyordu. 
hem bağırıyor: betle Münakale Vele 

- Kontrol başladı.. fületleri~ ricada bulun.-at-iliriı: J, 
nizi hazırlayın!.. gece postalarında, gil' 

Herkeste bir tela.~.. Kimisi larının azıcık rahat~ 
cüzdanına sarılıyor., Kimisi elini debilmeleri için ~· 
cebine daldırıyor.. Ih ti yar ka. ması ve bunları t;;;ı 
dmlar, koyunlarından renkli ke- barlara ycrleştirın 
selerini çıkarrp 'büyük bir telaş- olamaz mı? Böyle Y:ıt' 
la. torbalan içinde biletlerini a.. yolcular rahat ed~ .. ~ 
nyorlardı. Bizim biletlerimiz mi ayakta kimse kalIIW'" 
vardı ki tel[iş edelim? Yalr.ız ar- trr . 
ka.daşım, bilet parasu .• çıkarmış Aşağıya döndük'..ırlt 
eHnde tutuyordu. Az sonra mıza uzandık. Vıw· 
kontrol başlamıştı. Dikkat edi. g~miş bilıneyoruıı1".JıJ 
yordum. Yalnız değildik. Bizim patrrtılarla açtnn. ~ 
gibi bir hayli biletsiz vardı. Li- maya yaklaşmıştık~ 
civert ellrJSeli, kolları ve omuz. tekledim, Bizim 'P3 
lan sırmalı, her halde geminin fakat biletler gel~ıl ff 
ya üçüncü lcaptanı veya katil)i fımızdaki biletsı e 
olduğu etrafındaki goemicilrı.11 Onlara da gönderil~ 
kendisine karşı hürmetklr vazi- P 

yetlerinden anlaşılan ibir zat bi. 
zim gibilerinden -parayı 41ryor; 
fakat mukabilinde bilet Yermi· 
yordu. Sıra bizim tarafa gelmiş.. 
ti. Şöyle hemen yanımıma otu· 
ranlardan birisine yaklaştılar. 
Adamcağız daha sormadan pa.. 
rayı uzattı. Mukabilinde bilet 
verilmedi. Yalnız sırmalı zat: 

- Biletinizi biraz sonra gönde
ririm ! dedi ve geçti ... 

Evet. $imdi sıra bizimdi. l\fe
mur boy •bizi. her halde biraz kı
lıklı kıyafetli ve efendiden gör. 
m~ olacaktı ki, mraz dert yan
dı. Çünkü arkadaşımda. bilet ye. 
rine bir beşlik kağıt uzatmıştı: 

- Geminin istia'b haddi 250 
yolcu olduğu halde bin yolcudan 
fazla var.Fakat bilet kesmeyor
lar; işte böyle biz gece yarısı 
uğraşıyoruz, Sonra bir de açık 
çıktı mı, hesap ver artık! •. 

Ben sordum: 

Taksimde Fiyat ~ 
3600 Jı42 kıymeUi bir•~ 
D.N. 613 Galata.sara)' ,df. 
mnn No. 5 !tat 2 Tel: ~ 
' KUçükyalı istasyonu11 
ebatta. mUfrcz kiyDleııJ 
lıktır. D.N. 690 

Galatasıırııy köşe a 
ıs kat 2 Tel 49010 ~ 

· Cihangirde 5 katiJ dt 
konforlu beton bir a 
lıktır. D.N. 608 

Galatasaray kô~ e.P 
ıs kat 2 Tel 49010 iP 
Fmclıkltda tıngır ı.ıd P 

tıman 4500 liraya acel' 
D.N. 607 

Galatasaray klS§e 
5 kat 2 Teı 49010 Dıı' 

değildim. 
Pointer, Klover Lodgenin, 

Markhamlann Plumatadeki 
malikanelerin isn:.1 olduğunu 

bir bayanın evlenmek istemektedir. 
Milliyet mevzuubahs değildir. (A, 
Yılmo.z) remzine müracaat • 312 

11- Boy 160, Y&§ 30. Kazancı orta 
hn!ll bir aileyi geçlndirubilir. 
kunduracı bir bay, 215.30 ya§larmda 
sade giyinen temiz, kız veya dul bir 
bayıının evlenmek ıntemektedir. Bir c. 
vl olan tercih edilir. (A.A.) remzine 
r:tırccıınt • 313 

• Eskl yazılarla yeni vazılan bUeıı 
biri, bir muayeneban'l, ticarethane, 
yazıhanede ~ ara.maktadır. (F.S.V) • 
remzine mUnLcaat. 

Memurun verdiği cesaretle va
pura doğru yollandık:· İçeride 
birinci ve ikinci mevkı kamarot· 
!arına başvurmamız bize salonda 
oturacak ibir yer dahi bulmamıza 
imkan vennooi. Bizden evvel 
davranan bir çok açık göz ( !> bu 

- Her hangi bir kaza netice. 
sinde vapunın süvarisi ve rriua.. 
vinleri mesul olmazlar mı?! 

- Evet bey kardeşim! Öyle
dir Fakat idare etmezsek rıh. 
t~da bir çok yolcu kalacak! .. 

- Bu izdihamın sebebi ne

Bomontide kontorıu pi 
ll beton bir vllltı satJ.111' 

Galat.o.saray kö§C • 
5 kat 2 Te1 49010 '1 

da öğrendi. 
Layng, kısa süren bir sü • 

kut\.an sonra, tekrar &Öze baş 
lamıştı: 

- Mis Gisburnu son defa 
gördüğüm tarihi size kati o
larak söyliyemiye~eğim. Fa. 
kat kısa bir zaman içerisinde 
onu tekrar göreceğimi de hi • 
liyorum. Size bu ölü o değil. 
dir, diyorum. Feci bir hata e. 
diyorsunuz. 

Mistera Markham söze ka. 
rışmak istedi. Fakat Pointer 
buna mani olarak Laynga ye 
ni bir sual sordu: 

- Mis Gisburnu çok iyi ta 
nıyorsunuz demek? 

- Çok iyi tanırım. Karı • 
mın kız kardeşi sayılabilen 
bir kızı iyi tanımaz mıyım 

le: ve işçı arıyanlClT: 
* Frans ııl'a, tiirkçe, nımca okur 

yazar, ışine teınız bir bııyan bir dük 
kAnd salıcı lık veyn beşte altıda işi• 
ni hitirdlklt-n sonra evine dönebi• 
lccdi bir <'V işi aramaktadır. (Gü. 
ler) rı•mzine müracaat. 

* Orta ya'lı ve emniyetli bir kadın 
bir ailenin ynlruz yemelı: işlerin! yap. 
mek lstrmelctedlr.Bayan B.V. Beyoğ. 
ıu Tarlııbaşı Macur rurnn sokağı Nu. 
mara 42. 

• Ortamekt<:p mezunıı 17 ya§mda 
mali vazı~< ti dol&yuılle bir genç tab 
ıillle m:.ıte.nMip ?lr ~ aramaktadır. 
(8.T, 51) remzine müracaat. 

* Otomobil, tayyare motörlertndeıı 
anla) an elektrik, montaj teavtyectılk 
işlerini bilen bir makitıl!rt iş aramak 
tadrr. (U.29) remzine müracaat. 

• YUkı!ok mimarinin s Uncu ıımı. hiç! 
Pointer; misters Akshortun tında tir ger,c bir ıılrkett:- veya buswrt 

mUc3S<:Sed~. bir mimar yanında az bh 
soğuk gözlerini dal "'rn ve hül ı.:croll 111 aramııktaaıı . F.'ındc bonscr 

yalı bir bakı~la delikanlının v lt.rt vardır CMl.Rtt) remzine mura. 

ve gergin yüzüne dikmiş ol • cant 
duğuna dil&at etmi .. ti, Mü _ * Diz ve bUQmum oo.nzlnU ve ma 
fettiş, noterde ayn su<> li sor- ı:ouu motörle:in baş:r.ı-klnlstllğlnl 

yapmıt vo lln.ie müteaddit bonser 
makta tereddüt etmedi : vlBlcrl bıılunan htr başıt1P.idn1Bt i~ ara. 

-Yasiz, siz mis isburnu maktı ıtr. Ttı~mva da gıcebU1r. (U• 
son defa olarak ne vakit gör 1 ta) reınzin mura~ııt 

• Mub&ae bede ~ aenedeD fazıa tec.. 
rt1bea1 olan bir muhasip yazıhanelerde 
veya 11ğer Ucaı1 müesseııt>ıerde lf a. 
ram&ktadır Ha.ftada birka~ gün veye 
bırkaı; saat de ça!ış&bllt.r (N.lıl.) 

remzine mürac&a.t 
• Evinde aaktuosu bU'uı:a.ıı genç 

dut bir ()8.yaıı fazla yazLa.nru aartçu 
yazdırmak lstıyenıt:re ebveD fiyaUa 
yaznr mektupla: lAlell. ,atr Fıtnaı 
sokak numara 22 ye moracaat . :?71 

Müteferrik: 
tKt GESÇ BAYAN AJL\~'TYOR: 

• Proiesör Zati Sungı:l' yanında 

sahnede hizmet etmek için ikl gene; 
bayana lht!yaç vardır. TUrklye da 
billnde ve bançto aeyah.'l.: e~eb11ecek 
serbestiyi haiz bulunn;ll.lan !Azım. 

dır. Mektupllll'ında gabsı vasıtıarlle 

tahsil derecelerin! kayüE:derek l~a.tı 
Sungur) adına totoğraf.anle gazete. 
rnize göndermeleri. (Kabul olunmı 
yanların totoğra!lıı.rı ıa·!e edilecektir 

Aldırınız: 
Afat;uıa rernlzl,.rt yl\%1b ı>tan o. 

lmyuculıtrmıııın ııamlanDA (elen 

mektuplan Utaretııuuınıl'Ull'll (p:us.r 
ıarı dabD) bergtt.o •b&htaD ~thıyt 

kndar ve eaat 17 dm onro aldırma. 

tarı. 

<Rabla) (H.NBı (Sevf.rr 27) IB.R) 
(Seven) (88 Mine) (B K.) .A:r. Sc.) 
(H.N.E.) tM.R.) (Nevin 23) (M.K.26) 
(Sadık 271 (Riyaziye) (Hamdi) 
t1''.G D.> (22Çaylak) (F S.V.)(A.Z.X) 
(Talih 19) (T.T.) (Kazanı;) (Muğ 211) 
(tı; • Gör) (24 Semra) 

işi becermişler! •. Naçar güverte. 
de oturmağa karar verdik. Fa· 
kat nerede? Geminin baştara-

fındaki ve anbarlarm etrafında. 
ki boşluklar daha öğleden dol· 
muş; herkes yerine yerl~iş. 
Bir yer bulmak ümidiyle gezinir· 
ken anbarlnrdan yükselen gü. 
rültünün sebebini anlamak için 
şöyle bir başnnı uzatmak gafle
tide bulundum. Eskidenberi hay
van bağlanan ve yük konan an
barda halk üst liste, bir panayır 
yerindeymişler gibi, yerlere se
l'ilmişler altlarına serdikleri çu· 
valların üzerine yanlarına aldık. 
!arı battaniyelerin üzerine otur· 
muşlardı. İc;eride gazete müvez 
zileri. şekerciler ve sucular da 
eksik değil. Arkadaşım anbarm 
bir köşesinde gözüne ilişen kü
çük bir boşluğu göstererek: 

- Haydi, dedi . Sen şu a..~~tda 
gördüğün yeri iyi muhafaza et. 
Ben de gidip gemicilerden şez· 
long alayım!.. • 

- Nasıl ~czlon~? .. 
- Cannn tayfalar kira ile 

şezlong verirler!.. Onlardan bi· 
rer şezlong alavnn. Buraya ko.. 
var sabahı ederiz! .. 

Aynt voldn seyahat etmif; a
dam nasıl da belli oluyor. Bov 
nnmu büktüm ve anbarm dik 
merdivenlerine "besmele' 'ile sağ 

dir? .. 
- Fuar yolcuları ela lzmira 

Bandırma voliyle gittikleri için!. 
- Fakat fuar olmadığı zaman 

da böyle kalabalık oluyor saıu
"yo:um? .. 

- Evet. fakat bu kadar değil! 
Bu işte müşkillatı biz çekiyoruz! 
dedi ve yürüdü. 
Arkadaşım, memurun yüzüne 

dikkatli bakmış olacak ki: 
- Biletinizi şimdi yukarıdan 

gönderirim kardeşim. Aldığım 
biletleri kestim, bitti de! .. 

* • * 
Herkes yemeğe oturmuştu. 

Fakat nasıl yemek?. Hemen he
men berkesin önünde inhisar 
idaresinin büyük veya küçük bir 
şişesi var. t~iyorlar ve yemek 
yiyorlardı. Bazıları da yatmıştı. 
Fakat ne yatış .. , 

Bir ara, arkadaşım yukarıda 
dolaşmamızı teklif etti. Birlikte 
dolaşabilmek için dik merdiven· 
lt:rdcn tünel gibi bir yerden ge<;
mek reabediyordu. Oraya girdik 
sağlı sollu bir QC>k kapılar üzer.. 
lerinde de levhalar. Bu leV'halar 
bunların gemi müstahdeminine 
ait kamaralar olduğu anlaşılı. 
tu. Bir gemicinin kamarasında 
birinin kapısı a~tldı. Küçücük 
kamarayı on beş yirmi kadar 
ı:tayri müslim kadın doldurmuş
tu. Bir gcmimn kamarasında. 
bunlar ne arıyorlar-dl? Biraz iler. 
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