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Sahip ve Bqmılıamri · ETEM İZZET BENİCE 
' 

Gazeteye aônderile.n evrak iade ~ilmex ' 

./ EN SON TELOBAFLABI VI BABEBLBBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

~USYAMAG
l0POLURSA 

• 
iSTİKBAL 
NE OLUR? 

Henüz kat'i bir hüküme 
varmanın 11raıı gelme • 
tnİ§ olmakla beraber bu 
ıaali kendi zihinlerinde 
dütünen ve cevablandır
ınıya çalışanlar vardır. 
Hakikaten böyle bir va
ziyet takdirinde dünya
nın ve harbin istikbali ı 
ne olur?.. . t . . 

~:ETEM iZZET BENICEj 

.\Jınan • Sovyet harbinin de. 
~•ıııı içinde şu &orıı~·u cenplan-
trnıya çalışanlar da Yarthr: 

) - Rusya mai;lüp olursa: dun. 
•ııııı ve harbin istikbali ne olur?. 

\ llakikatte, bu &ual bir malilm t:1iceyi mülahaza eden sual de
~ldir. Müsbet ve menfiyi karşı
rllıran, her iki ihtimali de der. 
~l eden hususi ve şah'li bir zihin 
-.tıhakcmesinin mahsulüdür. Bi
\ •naleyh, ne Almanyanın, ne 
, ~Yanın galip ve mağlup ola
L~ ları hakkında hiç J"'1" kat'i 
~ tı\ıne varmadan biz de b• farazi 

1' ihtinıali suali ce\'Bplandırmıya 
's tahlile çalışabiliriz. 

ı.\ 0~yet Rusyanın mağlubiyeti 
ı, dırinde dünya iki vaziyetle 

•şıJaŞll': 

ı "-- Almanyanın bazı düşiinii. 
ı.'cek şartları ihti\8 eden sulh 

•rruzu 

~ liarbin dünya harbi oluşu .. 
i.d ulJı taarruzunun ne dereceye 
li .ar nıiisbet netice verebilecıe-

llı b' k ·1 ·ı b ••t laı ır aç ,·esı e ı e u su un-
~da izah ettik. Dünyayı iktısa. 
4 llıali, $iyasi ,.e a keri bakım
ı,1~an olduğu kadar; ideolojik 
Ca ~".'lardan da kendi istf.'kleri 
~t~ınde görmek i'tiyen millet-
)l 111 tatmini kabil olmadıkça ve. 
lip taraflardan biri; davasını ta
lııed~deıniyecek mecalsizliğe düş-
lıo 1kçe sulh )'apmak güç olur. 
'ıııYle bir sulh olsa dahi, yeni ve 
ıı,~ıtıı bir mütareke hükmünden 
••v Ye geçemez. Fakat, harbin 
ı~•ıtıı takdirinde muharebenin 
~ind Yılına varmadan veya 1942 

Ruzvelt dün 
Rokland'da 

karaya çıktı 
Gazetecilere beya
nabnda tahtelba
hir korkusu geçir
diği anlaşılıyor 

Bazveıt, Sovyetıe
rln kıp kadar mu
kavemet edıceklı· 
rladen emin olda· 
ıunu 161ledl 
va~ınııton, 17 (A.A.) - Cüm

hurrejsl Ruzvelt, dün Rokland'. 
da karaya çıkar çıkmaz, ıazete
c1lıeri kabul ttmi~ ve ~ıca cüm
leleri a:;&ğıda bildirilen beyanat
ta bulunmustur: 

«ÇörcJ.I ile mülllkatım, tama
men muva!fak olmuı;tur. Çörçll 
ile mUlAltatımdan eonra, Birlelik 
Amerikanın bundan evvelkinden 
daha %iyade harbe yaltlaşm11 ol. 
dutunu zannetmıyorwn. 

Çörçll ile bir cün &öfllŞbım. 
:Afü!Atcatın nerede vuku buldu&u
nu size söyliyernt"m. Şahsen, be
nin1 no~d'a gelişimı.n daha ev
vel h:ıber verilmI: olmasını be
tenmcdim. Kesi! bır si~ vardı. 

Deniı...ıUı1ar hl~ ıorUnmeden tor
pil atabiıırlerdl. 

:Atl411.tikte, RuzveU • ÇÖf'ÇÜ mü?ak.Q!ında hazır bulwıan Ame rikamn Ogüsta kruvazörü 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bütün cephede 
muharebe 

çok şiddetli ---··---
ıe, Sovyet Delllzaı- Bu sabahki Sovyet 

tııı batırıldı tebliğinde 
Bern 16 (A.A.)- O. F. 1.: Bük

re~ten bildirildiğine göre, salfıhi. 

yettar mahfiller Karadenizde beş 
Sovyet denizaltısının batırıldığını 
bey an etmişlerdlı. 

yeni bir hadise yok 
Moskova 17 (A.A.) - So~t 

tebliği: Dün bütün gün, cephenin 
heyeti umumiyEsinde şiddetli 

(D<'\..ı.ml S üncu Sahifede) 

Sonbahar artık gelmiş bulu
nuyor, şimdi iki tara

fın vaziyeti ne olacak? 
(Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 

1 Alman tümen· 
leriFasa doğru 
İspanyadan 
geçti mi? 

1 ispanya hariciye 
nazırı 

haberi yalanllyor 
Madrid 17 (A.A.)- Harici

ye Nazın, Alman tümenleri. 
nın Fasa mütevc.:cihen İs

panya topraklarını ve deniz
lerini geçtikleri hakkındaki 
haberleri resmen tekzip et.. 
miştir. 

..Japonlar Amerika· 
lıları bırakmıyor 
Vaşington 17 (A.A.) - Presı • 

dent Coolidije Amerikan gemisi
nin hala japonyada mukim olup 

Bay Hitlerin , karargahını garbi resmi teşekküllere mensup o!znı. 
Napolyona karşı Ukraynaya !'aklı lıabrri uzerine, yan yüz kadar Amerikalıyı irkap 

as:l harp ha!'tkiıtının ~enuba in- teşebbüsünde bulunduğu takdir-

t tb"k d"J t" tikal ettiğı '" Almanlcr.n uıak dejaponmakamatınınbugemiyi a ı e 1 en a- bir görüşle .Ka!kas)a)a teve.cüh limana dühul müsaadesi vermi-

1 Bir "Uçan ka
le,,7 Alman av 
cısı ile çarpıştı ____ , __ _ 
Mürettebatta zayi 

at olmakla be
raber geri döndü 

Londra 17 (A.A.)- B.B.C. İn
giliz Hava Nezaretinin resmi teb
liği: Blenheim tayyareleri, dün 
Fransada Saint. Omer hava mey
danile tren münakale hatlarını 
bombardıınan etmişlerdir. Zayta.. 
tıınız 4 tayyareden ibarettir. Bu-

(Devanıı ücilncü sabJlede) 

e A 

MiLLi ŞEF 
---'•---

Dla de Yapı Uıta 
Okulunu 

ziyaret ettiler 
Milli Şef Reisicumhur İnönü, 

dün yanlarında Maarii Vekili ve 
maarif erkam olduğu halde An
karadaki yapı usta e>lrulunu zi-

(Devamı 3 üncü Sabl!ede) 

~I 1~ Umumi bir harp haline 
tıı,1 81> etmesi pek muhtemeldir. 
ıı,,~ıtıi harp nasıl çıkar?. Bu 
I~~ tıı cevabı da şudur: Amerika, 
~ijn~anın harbe karışmaları ile. 
'tt • Almanya şarkta Sovyet 
4;~~nun muka,•emetini yen. 
>ıı~ıı sonra; Japonya yıllar bo
lı,,1 • beklediği nimet ve gani
~ fırsatını kaçırmamak için he. 
l"ı n hıttekete geçer. Rusya ile 

bi ye tekrarlandı , ____ <_oe_v_am_ı_3_ün_c_:ı_Sa_h_u_ed_e_> _y_ec_eği_·_so_-_Yl_enm_ ektedir_. ---------------

ltı Uııu payederkcn şarkta Sov
''d:ıdusunu yenmiş olan Alman 
1ıı 111 su hazırlıklarını biti{dikten 
lda •; l<afkasya ve Arap yarım-

•ııı t tıı a ve ran • Irak petrol hav-
·~~~na doğ-ru teveccüh eder. Bu 
ıı, \t·ltaıya ve bü,·ük bir ihtimal 
l,ı •ş.i Fransası. ·l,panya ve di
'-ı ;:uhver mütlcfıkleri de kıs
"'• •r•ketini tamamlamak irin ..... ... 
1li t •zde harekete ı:eçerler ve 
~'deı~~<>den J·apılan tazyikin 
"r•i1t

1
"•; İngilterenin Asya ve 

lıı~va" lınpnratorluğunu yıkm?k, 
tıı;~ d\ııla yollarını kapamak, in. 
~l~ onanmasını Akdenize, Hint 
'da~Usuna, Pasifiğc ve Atlanti-

11 R•tın k h h-~ I "'•it a , er cep .... e meşgu 
lıu le~kil eder. 

rıı,, ·~'••da Japonyanın da tn
ıı_de"'ııı bu me,gııliyetinden is. 
"'~ad •derek Pasifik ve Cenubi 
~lıı•lt 8 • bazı hareketlere tevessül 

1 '•n,_ ı:•tiy~eği a ikirdır. Ja-
1'.ıııaz ~hareketlere başlar baş
ı'n i . erika da binnetice har. 
''P ~e ~irmiş; binaenaleyh 
~''lı· Utnıleşmiş olur. 

~'ne, l Uınumi vaziyete inkılap 
~'~•ny01al>on - İtalyan . Fransız • 
<\'•ı,1 v • Alman - Finlandiyanın 
l;~'tilt • harp iiloları ile İngiliz • 
\i 01ar,."~ .~onanmalan ve ticaret 
ı,~ ha~iın~lün dünya denizleri
'n lar v 'Yeti hesabına çarpışa. 
\~~ on~:d harbin siklet merkezi; 
tıı '~•ntl a kat'i ,.e nihai netice 

tır, ll an Pasifiğe intikol :de
li Ve bö,·le bir harbin 
(Devamı .3 üncü Sahllede) 

Londra 17 (A.A.) - Mareşal 
Budyeninin kuvvetlerinin en bü
yük kısmım mu vaffakiyetle gerı. 
ye çektiği hakkındaki intıba da
ha kuvvetlidir. Bu suretle, bir 
asır evvel Prens Smolensk tara
fından Napolyon ordularına kar. 
ıı kullanılan taktik tekrar edil
mi§tir. Filvaki Almanlar şımdiye 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Cenubt 
Başvekili 

Afrika 
Mısırda 

Kap 17 (A.A.)- Başvekil Ma
reşal Smats cenubi Afrika kuv. 
vetlerini teftiş etmek ve Orta 
Şark İngiliz kuvvetleri Ba}kU
mandanı ile görüşmek üzere 10 
ağustosta Mısıra hareket etmiştir. 

KISACA 

Bayat pallallhlt 
ve lhtlllAr .. 

Hayat pabalılıtı muayyen ve küçük 
ıelir ııahlpleri için hakikaten dü~U
nülecek bır mevzu hükmüne ctrnüş 
bulunuyor. Fakat, bwıun dışında, 
bir de devletçe ve milletçe mücade
lesi yapılan bir ihtik.A.r ve muhtekır 
bahsi var. 

Her iki bahis üzerinde de bWm 
mahuUa konuşuyorduk da: 

- Bunlar hakikatte ayrı ayrı de
lil, bir ve bir arada mevıulardır .. 

Diyerek, şunu söyledi: 
_ ~ıu~ltek.1rle mticadele için kllfi 

siddelte \·e: sür'atte vasıtalanmız yok. 
?.1\ıhtekire yıldırım yumruğu indire
cek şiddet \'C sür'atle yeni tedbirlere 
ihüyaç \·ardır. 

A. ŞEKİB 

Alman • Sowyet 

BABBINE 

818 BAKIŞ 

Hedef mın
takalarda . 
henüz netice 
alınamadı 

ALMAN 
ve Sovyet kay
naklarına göre 
bugünkü vaziyet 

ne halde? 

So'tyetıerıa ita 
il•• ta makawemı
te dewam edecek
ıerı llaaaatl var 
ALMAN KAYNAKLARINA 
GöRE 

Bülün Şark cephesinde barekM 
ıistematik bir tekilde " muvat. 
fakıyetle devam ediyor. 

Karadenize dogru yapılu yar
ma hareketi esnasında Alman 
ıut'a!arı ve müttetik.lerl yeni. 
den :;oo kilometrelik bir ilerleme 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

----
-

-

A'7nanlara testim olan Sovyet askerleri 

Uf ak yaşta suçlular 
için agrı ceza evleri 
Adllye ve Sıhhiye VellAletıerı tarafından 
mlldm bir kanan IAylhaıı llazırlanıfı 

Ankara 17 (Hususi muhabiri. 
mizden)- Adliye ,.e Sıhhiye Ve
kaletleri tarafından bir ceza ve 
tevkii evleri nizamnamesi hazır
lanmıştır. Bir ay sonra mer'iyete 
girecek olan nizamname ile Ad.. 

!iye Vekaletince tc bit n':.ı.1v1 

mahallerde çocuk ceza \t !ah 
evleri tesis e>lunacaktır. Stıçu ır 
Jediği zaman 15 yaşını bitin} de 
18 yaşım ikmal etmemiş olanlar 

(Devamı 3 üncü Soh!!ede) 

BUGÜNKÜ AT YARIŞLARI 

Hangi lıagvanlar 
kazanabilir? 

Bugün en iyi atlar ve hiç 
koşmamış yeni hayvanlar 
yarışa iş tir ak edecekler 

Bugün ıo: .... at 16 da Velietendide 
İstanbul at yarışlarının altıncı 
hafta koşuları yapılıyor. KoşuR 

larda bazı yeni hayvanlar da 
var. En jyl atların da beraber yaR 
rışması koşuların çok. heyecanlı 
olac.ağ:nı göstermektedir. Bilet 
gişeleri önünde izdihama mAni 
olmak üzere yeni tedbirler alın
mış, bilhassa bahsi milşterek bi
leUeri çok bastırılmıştır, Ko~ular 
hakkeıdakl tahın1n1erimiz aıağı

dadu: 

BİRİNCİ KOŞU 

Dört ve daha yukan yaştaki 

saf kan Arap at ve kısraklara 

Sovyetler 
Berline tekrar 
akın ettiler 

Londra, 17 (A.A.) - cB. B. C.> 
Sovyet htiva kuvvetleri Bertin va 
Stettin şehirlerine yaptıkları akınlar
da asker! hedeflere bir çok yüksek 
ln!llıik ve yangın bombalan atnuıılar 
ve sallmen dönmüşlerdir. 

Moskovaya yeni 
bir ha va akını 

Londra 17 (A.A.)-B.B.C. Mos. 
kovadaki Röyter muhabirinin iş· 
aratma göre Alman tayyareleri, 
dün gece Mask.ovaya taarruza te
şebbüs etmişlerse de şehre varma. 
dan dağıtılmışlardır. 

Röyter muhabiri, son günler
de Moskovaya karşı yapılan ha
va akınlarının hafif alınası, Al
man tayyarelerinin cephede meş
gul e>lduklarını gösterir. 

-
HALK FİLOZOFU 

mahsustur. Mesafesi 2800 metrtdlr 
Bozkurt, Bora, Karaltu,., Budak, 

J~ık, Sava, Se\:i.m isminde yedı 

hayvan girmiştir. Koşunun en 
p.nslı hayvanı geçen haftanın ga
libi Savadır. Bu hayvan Anku;-a 
İlkbahar yarlflannın son haftala
rında kendisini göstermiş Ye ge4 
çen hatta da ayni formu muı-. 

faza ettiğini isbat etmi§tir. 
Savanın en tehlikeli rakibi şup. 

ht'slz Bozkurt'tur. Bu hayvan da 
&ün geçtikçe iyileşmektedir Ata
lannda şiddeUl bir çekışınf' o
lacakbr. Sevim ve Işığın pl~se ol
ması muhtemeldir. 

(Devamı üçiıncü salıilede) 

Kazaya ağrı
yan işçilere 

para yardımı 
Ankara. 17 (Husu:ııl Muhulı, HniZ 

Bildiriyor) - İşçilerin slgort•sı ıcln 
hazırlanan kan\.ın l;"ıyihası !\tHlet 
Meclisi Encümenlerinde tetkik cdtT
mektedir. Ka.nun lfecllsin eelr(·Ck ay 
toplantılarında Umumi Hey'ete veri
lecektir. Is kazalarından mllte\ellıt 
olarak iştilere ve işet aile1erıne ,.e ... 
rilecek para için bükümet bir defaya 
mahsw olmak üz.ere bir ı-ermaye koy .. 
mayı kabul ttmiştir, Fabrika, mü
essese ve bUWn iş: yerleri sahipleri 
de serma;yelerine ıöre bu f~e p;lra a
yıracaklardır. 

ıaglltere Siyamdan 
blrşey istemedi 

Bangkok 17 (A.A.)- Bangkok- · 
taki İngiliz sefiri dün şu beya.. 
natta bulunmuştur: •Hükümetl
min Tay landdan hiç bir talepte 
bulunm.,dığmı söylemeğe mezu
num .• 

ELPENÇE DİVAN 

Türk Basın Birliği umumi 
kongresinin Ankarada toplana
cağı günler yaklaşıyor. Vazife 
icabı, bu kongrede maalesef bu
lunamıyacağıın .Bu satırlarımın 
kongreye arzedilmiş bir açılı: 
takrir olarak kablo edilmesini 
temenni ederim. 

Yeni Basın Birliği kanunu, 
ınesleği henüz tensik edeme. 
miştir. Meslekte bir tensik d~ 
ğil, hatta, bir tasfiye ameliyesi 
ıı:arureti vardır. Bu zarureti, İs
tanbulla beraber, Anadolu, 
Trakya tchir ve kasabalarını 
cezenlet daha iyi takdir eder. 
ler. Hala, .gazeteci. etiketi ta
şıyan bir takım pejmürde ruh 
ve kafada insanların faaliyette 
bulunduğuıın veya bulıınmak 
arzusunda elduğunu görürsü
nüz. 

Herlıanci hir vilayette, vali. 
nin yanında, valinin kapıcısın
dan daha u. krediye sahip, el-

REŞAT FEYZi 

pençe divan duran, meddah ro. 
!ünde bir sözde gazeteci bula
bilirsiniz. 

Gazeteci emir kulu değildir. 
Gazeteci, kalemini üç kuru~luk 
menfaate satmış adam olamaz. 

Gazeteci, kalemini memleket 
menfaatine hanetıniş hür in
san tipidir. 

Elinde v~ikası olsun veya 
olmasın, tufel li birçok şahıs. 
)arın, artık, Türk basını ile bir 
alaka \'C müna<ebetleri t ·ılu
nanuyarağını te)·it etn1cHyiz. 
Gazeteci, bir salaş tiyatro~unun 
palyaçosu değildir. Onu, bu 
derkelc kadar indirenlerin l•· 
kasından birer birer tutarak, 
Türk Basın Birliği kapısından 
tekme ile dı<arı atınalıp . 

Ancak o zan1andır ki , tl•ıniz 

Tür~ 'icdan , .c ... fk.3rı unıuıui .. 
lesinde özlediğin1iz tan1 itinıat 
ve SAY6'Y• uyandırabilercğiz. 
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DEFİ:"C 

HİKAYESi 

Taksim ile Barbıye arasındaki 
Silrpagop mezarlığı aras1na son 
ırfuıltıde çok talip çıkmış. Bunun 
sebebi, bu sahada belir.en ş• mq.. 
bur define ümididir. Bir arsa sa
tın alaa adam, apartıman yap
ltrtmak için toprağı kazarkea, loir 
de bakacak ki, küpler ıloluu 
altın .. 

Bundan daha mükemmel talih 
1":1i elur!. 

Hatırıma şa geldi: Yoksa, bu 
11rsaları bir an evvel ve pahalı 
pahalı utmak için mi, fU deline 
hikiyeoiııi ortaya attılar?. 

SAN' A 'IKARLARIN 

BÜSTLERİ 

Şehrin bazı sokak ve meydan. 
laruıa büyük adamların heykelle
ri, büstleri dikilecek, bu suretle, 
İstabulumıu süslenoıq olacak. 
İlk bahsi g~cn b.:yük adamlar, 
şair Abdlilhak Hamille, gazeteci 
Ahmet MiUıat Efeudi merhum
dur. Ilfımidin büstü, Taksimde bir 
sokağa, Ahmet Mithat Efeadinin 

büstü ıle Beykozda bir 7ere di
kilecek. 

Büst iyi amma, bu iki lıüyiik 
adamın ~.-üzlcrce eseri vaz ki, ye
ni harflere çevrilmemiştir. Evve
li eserlerini yeni nesle tanıtsak, 
sona büstlerini diksek, daha İJİ 
olmaz mı?. 

AYAKKABI 

PENÇESİ 

Haber v<!rilıliğillo t:öre, fiat 
mürakabe komisyonu, ayakkabı 

pençelerine de bir fiat koyacak.. 
mlf!. 

Nasıl ayakkabtlan fiat kendu, 
tabii, pençeye de riat konacak. 
l'akat, berke.in ayağı başkadır, 
salapurya ayak var, küçük ayak 
':ır. A)'ağıa azamet vefa tevazu
una t:öre ayrı ayn miktarda kö
sele gider. 

Pençe yaptırma ~iııi de lüks, 
lıiriıı.ci, ikiııej diye sııf.lara ayırılL. 
br mı, mesele tamam!. 

Bey yarabbi!. 
AHMET RAUF 

Llzam111z bir masraf 
ve zah et 

Bazı antikacılar da 
ihtikara yel

tenmeğe başlamışlar! 
Alakadarlara yapılan bazı mü.. 

racaatlarda antika ewa satan 
mğazaların da. son zamanlarda 
ihtikiin başladıkları bildirilmek
tedir. Mesela bu eşyaların tarihi 
kıymeti bulunduğundan fiat yük
selişinin ihtikar addedileıniyeceği 
iddia edilmektedir. Vaziyet yük
sek makamlardan sorulacaktır. 

Cam eşya 
Paşabahçe fabrika
sında yeni t esi sat 
faaliyete geçti 

Piyasada cam eşya ve şişe üze. 
rinde hiçbir sıkıntı kalmamııtlır. 
Pa13bahçe cam fabrikasına yapı
lan yeni tesisat faaliyete geçmiş 
ve memleketin bu ihtiyact hemen 
heın<?n karşılanmıştır. Fabrikanın 

imal.iitı günden güne artmaktadır. 

A.ker ailelerine yardım ir;in 
toplantı 

Yann Belediyede bir toplantı yapı
larak Asker Ailelerine Yardım Kanu

nu ue bazı ver&i ve nakliye resimle
rine zam yapmak için Belediyeye ve
rilmiş salahiyetler üz.erinde &örüşüle

cek ve bu zamlar karılrlıı~tırılaeaktır. 

ViLAYET ue BELEDiYE: 
+ Ticaret Vekill 1.Iiı.mlaz Ökmen bu 

llhah Tırhan vapuru ile Bandlrmaya 

hareket etm4tir. Oradan İzınire glde
oektir. * Meclis Reisi Abdülhalik Renda 
dün Yalovaya gitııtljlir. 

+ Fuar pullarının posta .cişelerine 
tevzllne baolanınıştır. 

+ Olgunluk imtihanı verecek olan
lann askerlikleri bir sene tecil .edile
cektir. * Ortaokul llcmal lmtihanlan 26 
A:ustosta baılıyacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Altın dün 25.SO kuruş üzerinden 

muamele görmüştür. 

MUTEFERRIK: 
+ Şehir Meclisi fevkalade bir top. 

lantı yaparak, Beledi1e memurlarının 

Tekaüt Kanunu tatbikatı ile asker ai
lelerine yardlnı kanunUDun verctili 
saWıiyeUer üzerinde ıörüsecektJ.r. * Bel.6dlye Haziran a71 i~iııde 1 

n:kk.at ediyorsunuz değil mi'. Çok
tanber'i dünya · yaı.el ahıı.·allndeıı dem 
vurmuyorum. Çü.nkü, hfidiseler Arap 
saçına döndü. En mütebassıs ve er
babı irfan ·e ihtısastan geçinen po
htika mui:ıarrirlerl bile, hlıd iseler .kar
şısında apış.ıp b.117orlar. Butün tah
minler boşa çıkıyor, beyaz: diyorlar, 
siyah olu.rw. 

Son ıünler<U! dikkat ediyorum: Er
babıı kalem, esJrisınr n.isbetle daha ih
tiyaılı.;lr bir 1.i..a.ıı ]<uJ.la.nıyor. Evvelce, 
ı;öyle olacak, böyle olacak di1e. Jatı 
hükümler verilir, tal'2Ziyeler yürü -
tı..i:lür, neticeler çık:anlırdL 

japonya harbe girecek mi!, 
Cirmiyeoek.. Yahu.t, girecek?. 
S<i7 le bir sual oorars1DlZ: Neredea 

biJiyorsıJtı?. 

Alıyorum. cevabını ve:nem, kız&r

sıruz. 

Yahu, t.en j8PoJlyanın bal'be ıiriP 
girm.i,yeceğitıi ;nereden bileyim.. Ve 
benim g,bl. kimse dr, bu 4i bilmez. 
Hatta, bizzat, japcm siyasetine lıük -
medenler biJe bilmez. Nereden der -
seniz.. on!ar da, hadiselerin seyrine 
&öre tedbir alıyorlar, karar verıyorlar. 

MeselA.. üç ay 80nr&, dünyanın na
sıl bir manzara. arzedeceğin.i kim bi
lir? 

Sulh ne zaman olacak!. 
önümüzdeki kış, yahtf\. önümiil<

deki !lkbahar.. Yahut. bir 7J} ııonra, 

iki yıJ sonra .. 
Neden böyle?. K.Unbilir? Kimin ne 

bildigi var!. Şimdi, devleUer, gün 
ıeçlrmeee, C(inü gün et.ıne!e bakıyor
lar. 

Baz an, tramvayda, vapurda, bir 
mecliste, elli ağzıda.n dolına tüfenk.
ler gibi, cğızdan dolma diplomatlara 
rastlıyorwn. Bunlar. ne hatip adanı 

oluyorlar. Nek..ıdar harareti konuşu
şuyorlar?. Meseli, ortaya b!C tez, bir 
iddi& atıyor: jap_mya, yirmi gün 90nra 
harbe girecektir. Çünkü ... 

Bu. çiinkilyü uzun maddeler halin
de bir est)abı mucibe takip edi70r. Bir, 
iki, üc, diye, sebeplerini sayıyor. Din
liyorsuoUL Hel)ii pala.Yra_ 

Ayni adama tayin ettiği mühletten 
sonra tesadüf ediniz. Vaktile söyle -
diklerinin biç birinin çıkmadığım yi
züne vurunuz.. KmdW.ııl deıbal şöyle 
müdafaa edecekUr: 
•- Her teTe hiltim olan hAdise -

lerdir. H,"ıdiselerin seyri ve inkişafı 

başka bir istikamet almıl. flıyle bir 
netice çlı<.mıştır.• 

Ya, b• diplomatlardan başka. o 
fııhrl ve ağıulan dolma edtllnıharp -
ıere ne d"1'siniz?. Sanll'SUUZ ki, vak tile 
Napolyooı:ın. erkAnıharbiye relsli&ini 
yapmı;ı, dünyaya tekrar gelmlı;lir. o 
derece tecrübesi bol, mü~ahedeleri 
kun..W. lhlısaa derincllr. Neloer. an
latmaz nc!er _ Ordulan, hava filola -
nm, daruı.nmayı harekete geçirir, va
zifeler \.'Crir, meydan muharebelerini 
baprır. 

Halbukt evinde, karısına bile söz 
dinletemez. hizmetçi kızı idare ede -
mez .. 

Bu tipleri din.lerken, müdahale et
meyiniz, kırar!Jır. HitabeUerl, bela • 
l;atleri sa.?ıtlerce sürer. Siz. yalnız din
leyiniz. Çok ei]enlr. hoşça vak.it ge
çirlrslntt. F.i;leıımelt de bir U.ti!ade 
dcgi! midir?. 

R. SABiT Memleketı.e kömür llkıııtw çekil -
memeaı 1-in Etibankln telrbbüsü ile 
cTdrki.Te kömilr sat.ı. \'e tevzi müe.
-1> lturulımıitu. B• müeuese tet
Jdlit.ını taınamlamağa çalı>ıror. Keın

leketin her tarafında bol ve LtCUZ kö
milr bulu.."\dw'ac;ık, Jıa1Juı ıenif bir 
ı :zmeı 1 pacaktır. 

milyon 84749 lira, Temmuzda 1 mil- l•--..,,==-======--==cl 

~füesse~enln muvaffak olmum.ı te. 
n1enni ederiz. 

Fakat, bir noktaya takılmak lsti-
7oruz. Mi. esse!'e, te:ı.ek yakan köylü
lere datıtmalc: üzere, 3 lirııp halk ti
pi sobalar yaptırıp satışa çıkarmış -
tır. Bu h,,Jk tıpi sobaya aklımız er -
rnedL ÇOııkli, bu soba, kbylünwı ih
t yacınl karplamaz. Sonra k07lu, üç 
ı ra verip IOba almaz. BQf boşuna 

ı >sraf 1 pmıyalım, vakit kaybetırıl -
y lim. Bu lddiatanmı te\'s'ik için yur
d .. n muhtelif köşelerindeki köy tip
inin! ...,-ıe bir dolafmalc, te- ,.._ 
kan köyler yakından görmek l.izım
dır. 

BURHAN CEVAT 

yao 4115 bin lira veıgl tahsil etmiJtir. * Üsitüdar meydanına ll!llll Şefi
mJziıı bir heykeli l<Onu!acaklır 

(HALK SÜTUNU ) 
Doktor yanında iı arıyor 

Evveloe büyük bir ecı.anedp çalıı
miı iki l.i.ii3.n bilir ve bir doktc>ra yar

dım için l.izım ıelcn bill[yl hai• bir 
bayan doktor yanında iş arıyor. (Yar
dımcı) rumuzuna müracaat. 

lı arıyan genç 
Frm4d.a talısil görmu, halen ş~ 

hlrdekl ecnebi bankalarından biria. 
de memur Jyi re.le.ram verehllecek 

bir genç •mliılt sahibi bir •atın husu
.ı 41eriyle mesgul olmak lstlyOE. 
(Bankacı) rumuzuna mGraca&t, 
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se-nin zevklerine, sen benim zevkleri- J 
ırıe biraz yabanctydık. Halbuki, ben 
ııeni bır köylu !Uz cil>!. bol uzan enta
rin, ayM.~~ çarıga hem.iyen düz pa~ 
bU(l&.rın, Lk. örg" saç!.arın, boya .. tz yü
zunle, t·şsız bır guzeDtk ala~ıı olJ.11lk 
görüyor iibiylm. \'e inanır mı.nn ken
dimi saaa çok yakın tu.eds!yvrum. İm
tibonlılnm blt:ru:e, _ bır ay IQl'l•·a ta
mam _ hemen çiltl.iğe ıeleceğın1. Bc
rabe:· at ,i.ezlnt\ıeri, av e41cncelt"ri ya
pac•f;lz. n=ı>. bana oldllf:a glbı sana 
da, gerck süvarilik, cerek avalık hu
susunda t.oca!ıa: 7apm&lıW.r. Benim 
paketi Recd>e verdiğmi yazmıyorsun 

amma, bana ge.1en te~ekkılrden hedi
yenın sahibini buld"ğu anlaşılıyor. Re
cep çok iyi arkadaıtır. Onu sen de se
Tecekadn. Bitim imtbanla.r çalmak ü
;ıere. Yıldız lwwn heı> den~ı'tle ıneş
eüldur. B:.iyuk adam olmak için çok 
çahımak lazım~' 

Ablacığım, a haçadisler •ereyim. 
Daha do&rtmı burada ,.,.ptı&ııı >ıikse
den babı8eodey-im. Gı.l.2ıeJ.liğ.ta herkesin 
dilinde. Gvz.lerin, taze ye~ıl yapraklar 

renginde, pahası ölçüsnz ztimrii11er gi
bi lıniş. ln'.'y.az tı.·nlndc ::ı1tın ptrıtıları 

vamnş. İnt'.'e uıun parmakU eUerırun 
uma.kları pembe sedetaemnı:ı. Dııdalı:
ıarın kızıl bır kar&n!Ue benz.iyormuş. 
Vı.icudi..uı ıilibeterden d.ab.a güzelınış. 

Scvgıli ablacıtım bızım aJanlardan, 
t;enın hakkında J{iytenenlen duydukı;a, 
int.hardan gbğsum 'kabarıyor. Geçeıı
lttde arka.daşlartndan bın, ismııun ma
nuuı.1 .,..ehi, 11.Demet.t de<Um. Durdu. 

GülUmsi>·erek, ftı güz.el ôe'\·abt verdi: 
«:Güzellik demeti>. .Nasıl buluş'! Hoş 
değil nu ! O z.ama.n ben de: cE\"e! de~ 
dlaı. o bir roze:!lk derr:ttidir• rr.em
leketın gf"nç ~1.rleri senın iç!n şitrler 
yıı.z.ıyorlarnuş. Sözlerimin içlnde bir 
tele yanlış yok. Kend.ı kıymetml bıl. 
Dertlerini bilmiyor dc!illm Fıcen ab
la. Fakat üzUJ .... eni manasız buluyo
rum. Senln gibi guzelliği dille.re des
tan olan l·tr genç kadın, hiç, amma biç 
üzülm~ lider. Bana: cMaskaraya bak! 
bqlndan ibiiyillı: işlere kalkı1or. Na -
silıat \·erıyor> de.me. On dOrt ya5traa 
ıirdim. Bu sene orta71 bitiriyorum. 

Resim boyalannı 
sakhyorlar mış 1 

Fiat Mürakabe Bürosu, piyasa. 
da resim lı<ı.Yaları üzerinde tet
kiklere ba~!amıştır. Bau kımse
lcrin res:.ın boyalarını sakladık
ları ve gizlice yüksek fiatla sat
tıkları öğr~nHmiş \'e bunlar hak
kında ta.lı:ibata girişilmişir. BiL 
hassa beyaz resim boyası piyasa
dan tamamile kaldırılmıştır. 

Yeni Şile lıaymalumıı 
t..tanbul vilayeti maiyet me

murlarından Kemal iki ay mezu
niyet alan Şile kaymakamına ve.. 
k.alct edecektır. Bu husustaki e
mir Vekil.etten çıkmıştır. 

' Bana h1ll - cawe balayorsunu• 
am.ına, elı artık genç kU u7ıla.bilirim. 
Falut deiU oıı dör'l, kırk dart ,.,.ı;ıma 
gi...cm bil•, y · ,e bislltlele binettlim, 
deli gibi aıt ko~tw-aca-:ım. çitteml" tor
bamı Slrtıma vunı:nca ava çıkat:a.jım.. 

Hiçbir k'JV'S·et. benJ ""·klerimden mah... 
rum edemez. Çok ıyı hatırlarsın ya, ben, 
vak:t.lııden e\·•yeJ dun7aya celen şabır
sızın bınyını. D"1ıa doğumoma valut 
var dıye. çl!t:tte &elen anııeın. hiç 
bek.em<!d!ği halde beni doc=1"· 
on o iC'ln ben bıraz ç.IJ'll' k\lfUflA 
l><-.cz"Mm. Çocaklutum hep çi!tllkıe 
ı:eçti. çıııı:c, ıe-.me:i4ln, ya:z.lan b•
zım!r ber•bcc kırln'da .rııp=ıp le
nezzul et edlf;ln lçm, sana iÇln içln 
klz:ardlnı. Şrmdı. yureğımdckt bu hiı 
uçurumur.u sen:m yE'ni ~aya~ taze 
!ıUlerin <rltü. Çlftlıı)e gelmek lçm 
her zamar.k:nden da.ha · tekliyim. 

Eh mektup uz.adı. Ben e ı;,enin ci
b~ ~ !z1n gari!• d•Yl7'1IL Buraya 
haf.! tertip sıcaklar baslı. Orall oe 
güzeldir imdi. 

Aııoem, biraz; meau!ıfı.i.. Ben yaz
dim. Seni Ciçiunw: hasretle ôpeı:!z, 
C(izel ablocı~.> 

cYıldız> 

JV 
Sabah. Hava ü~ec.-k kadar oe. 

rln. Güne1 ortalığl yaldıılıyarak kar ... 
şı sırtıan dogalı çı>k olmadı. He-ı ta
ra! bu çit aydınlık içinde yıkanıyor. 

Yazan: 
HÜSEYİ." BEHÇET 

•• •• surunce, 
getirip üzerine 
bıçağı çekmiş •.• 

K:ın 'pede oturanlar biraz sıkıştı -
bn·. K1r, ~ 'S2lka11ı l>ir ihli7ar 
kanepenin bir ucuna ilişti. 

Yanındaki gt:nıÇ, 

_ Hacı baba, dedi; göniün mü bak.. 
y ı>k ,.ere başı.na iş aı;tm. N'ene lV..:ım! 
Şaka diy~ y:ı.pmıslar .. Gillüp geçi\.-e
reydin.. Eir daha da yapmaılardı. 

İbtl;rar ;tiniz etti: 

- Yoool i~ ona gelemem. Başka 
..,, raparlaaa rapsınlar .. sq,ıe 111-
]Clya dayaııamm. Dua elsin ki o ara
lılc elime ıeç;remedim.. Kaçtı. Yolaa 
ona dunyaııuı kaç bucak old:.ıtımu 
gösterirdim. Ucuz k:urluldu. Yoksa, 
kıtır itıtrr lı:eDeYdJm, g"1:üme tavuk 
kadar &i'•n..inmeZdi. 

Ba anlık mübaşir mahkemenin 
kapısından göründ\I. 

- Haydi, baba, dedi. Gel balalım. 
İhtiyar, b1r gene ÇE. ~ll,iile otu.r

duiu kanepeden .b.lktı.. Mahkemeye 
gırdl. Aa.~a göre, da'"anm 
mevzuu t>UJ'du: 

lhU,-ar, Necip .Aja, tavpndan huy
lanıyor. yanında avp.n Ufının ıko -
nuşulma.,-ına bile tahammül edemi
yordu.. Genel.er, ona C'tav~;.n yemez• 
diyor ar, araı a sıuda da cHacı baba 
t.avpn y2r misin?• db-·e kızdırıyorlar
dı. Davarı tn'ıPvlcii.ude du.ra.n.. İ'1nall 

adında bir delikanlı idi. İsmail: 
- Efendim, diye anlatıyordu. Be -

linden bir bıçak çek.ip üz.erime yü -
riidü .. Öy·c ~Jddetli idi ki, eğ.,,. kaç
masam, tmune geçip tutmıualar, val
lahi, billihi~ beni kıtır kıtır kesecekti 

Necip de, bunun ""bebıol şöyle 

anlı.tl.ı: 
- Be:u ta vpndan u7lanırım. Her

kesin bir huyu \.'1ll'dır 7a! Bm de tav
pıı gördi:.m ü. ırendiıni kaybederim. 
Bunlar 8\a Ç1kmqlar .. BJr inşan 
vurmuıJ.ar .. Bea ka.h\.·ede oturm-ken, 
i.maı-ı elin~ tııvpnla girdi.. Getirip 
ta"-şanı ÜTerim.e sürdü .. Ben de ken
dimi kaybetü."Tl. Bıçağı ç1kartp biraz 
ko,-a.Jadım. Arıroıı.. öldürmek için de
ğil hani~~ Korksun da, blı" daha yap
masın diye.. Amma, şeriatin kesUği 
el acm•az. Cezam ne ise, ona raı::ıyım .. 

Mah.k::me, phitleriıı duılenilıne -
sine karar verdi. 
Hacı :\ec;p mahkemeden çık:b.ktan 

sonra, d&•ıtClya., 

- Na&.ıl, dedJ. bir daha var mısın 
t..vpn .avlayıp üzerime sürm.ege!. Bu 
sefer postu ltıırtard.ın amma, gel""ek 
sefere Allc;lb muhafaza etsin .. 

Davacı, sanki söylenen C>tıa değil
ınl~ gib~ hlZl.ı hlzlı yürüyüp merdi -
verı lpri lrı.mege başladı. 

--------ı::s:aı---~-

Bir kadın Floryada tren altın
da kalarak feci şekilde öldü 
Hem hırsızhk eaen ve hem de Jandarmalara 
rişvet vermeğe kalkan Şakirin muhakemesi 

Dün saat 16 aa Fıoryada recı Dll' 

tren kaZ<lil ohnu~lur: 

BÜYÜK 
Tersane 
Münakalat Vekaleti 
inşaat için 
bulunulmasını 

hazır 

bildirdi 
lltf.inak•alii.t Vekaleti Denizyolla

rı İdaresine in'.ia edilmesi mukar
rer olan büyük tersane:un hazll'. 
lıklarına devam edilmesini ve 
inşaata derhal başlanabilecek bir 
şekilde lıaıırlanılmasını. bildir
miştir. Mütehassıslar bu hususta 
çalışmaktadırlar. Tersanenin ye
ri he\iiı kat'i surette tesbit edil. 
memiştir. 

---<>---

Yankesicilik 
Bu yıl ş eh r imiz de 
vak'alar geçen yıla 
nazaran çok azaldı 1 

Bu yıl zabıtancn yerinde a.ldı
ğı tedbirler ıle yankesicilik ve 
kumar vak"aları çok az.almıştır. 
Şimdi bilhassa kah ve ve gazino
larda kumar oynanmasına mani 
olmak ti.zere yeni tedbirler alın
mıştır. Bu gibi yerlerde daimi 
surette sivil memurlar bulundu
rulacaktır. 

Aıker ailelerinin T emmw: 
teuziatı 

Temmuz aylıklarını almamış o
lan muhtaç asker ailelerine bu. 
günlerde yeniden tevziat yapıla
caktır. Ay başına kadar hepsinin 
temmuz maaşlarını almaları te
min olunacaktır. Belediye kay. 
rnakaml;klara para göndermek;. 
tedir. 

4.> yaş]:.rında Vahide isminde bir 
kadıncağız, tren Floryaya gelince dur
madan inmek .ıstcmiJ ve müvazeoesi
ni kaybederek tekerleklerin altına 
yuvarlanrnışlı r. Sağ bacağı ka.c;ı.ğu:ı

dan kopan V•hide, hastaneye b.lclı
rllma4an iilmüııtür. 

~ı.ı..ı.u , e .Kırpıntılarını 1ordı7arak 
bir kerıara saldadığl ve büyült blr çu
vala doldurmuş, İilanbula getirerek 
satmayı kararlıtjbrmıı;ür. Fakat kır
da gehrk!"tl jandarmalar kendisini çe
virerek çU\-.ıldan şüphelenmi~ler, bu- 1 Gümrük ue inhisarlar Müıtqarı 
ııun üzerine Şakir kendilerine: lzmire gidiyor 

15ez hırsızının 
muhakemesi 

- Size iki lira vereyim de beni bı
rakınız. 

D"-"ılftir. jandarmalar bu tekilli 
kabul etmeyince bu deta çuvalı da 
bırakaırak kaçmıya te,ebbüs etmiştir. 

Bu suret1e yakalanan suçlu dii.n 

Düıa Altıncı Asllye ceza mahkeme- Mahkemede dalma saçma upan sö•-
ı!nde garip bir hlnıılılt ve rif',-el ver- ler söyliyerek kendi.ne bir deli süıü 
meye teşebbW suçunun cürmü meş- vermiş, bu.nun üzerine Şakiria adil 
hu! davasına bakılmıştır. tababet taraflndan mua;retıC1iyle hak-
&ıçlu &lı:ırköy Be< Fab<ibsında land& rapor tanzimi ve dii!t'r şahitle-

amelelik eden Şakir, iddiaya göre u- rln celbi için duruşma bir başka güne 
~ ın!iddetlıeı:ıberi fabrikada bez par- tJ.lıJı: olunmllfl.ı.ır. 

--------~:zmı~-------

Şehir tlyatroıunda ı 
Şehir tiyatrosunun Beyoğlun

daki komedi kısmında esaslı ta. 

dilii.t yapılmllta.dır. Koltuklar 
yenilenmekte ve bilhassa yangına 
karşı tedbirler alınmaktadır. Te-

pebaşı tiyatrosunda da 
di.lit yapılacak.Ur. 

bazı ta-

Sivriıinelılerden ıikiiyeti 
olanlar varsa. •• 

Feneryolıı ve Göztepe civartn

da son zamanlarda sivrisinekler. 

den şikayet e'aildiği yazılmıştı. 

Adalar ve Bey koza kadar olan 

saN. faaliyet ıruntakası dahilinde 
bulunan Kadıköy sıtma mücadele 
heyeti bazı şilclyetler üzerine he 
men harekete geçmiş ve yalnız 
birkaç evin havuz ve su toplantıla

rından ileri gelen ve umumi bir 
mahiyet arzetmemi~ olan bu ha
pratı d.eriıal itlli ederek sivrisi

neklerden. eser kalmamıştır. Şi.. 
lı:3.yeti danlar varsa heyete bildi

rildiği takdirde derhal mahallin

de itlaf olunacaktır. 

OrtabJrta çi(tlık ahiplerine mahsus 
Jıesler dolu. sıcırıar, koyunlar. ke 
çiler horozlar 1avuklar, hindiler, 
s0nı' halinde dere,.e lnen örd.eklerin, 
bzlar1n sesi. 

Yan kapının eı\tinde NeU.lt CÖ -
ründü:. Y.UZ.ü gü.lüyordu. Elindeki 
bobça:rı b- a doğra uzatarak: 

- Recq> pdenni~ Fl!eıı bacı! 
Dedi. P...ayı"ctle baktım: 

- Ne glinderJniJ• 
o. bana doiru yoklaşırken, yorga. 

nı iterek, yalağın içme olurdum. 
Xezik. - aramıza blrakhğı 

bohça71 açtı: 
- Ala blneoekınlşsin ..• Recep de 

sana wııba g<indem\İI, çiz.me cön • 
denniJ ... , 

Pamuk dokuması kahve rengi bir 
pantolon, dalı.a doÇusa plvar. Açık 
san derıdm yumuşak bir çi!t cizme. 

- Bizim d4!Lkanlılar bu şalvarla 
bo çiuneleı'l diltünlerde, halay tep
mrk. biç.akla o:mamak içm giyerler. 

Dedi. Yllaktaıı fırladım. Blraz son
ra Rec.-bın blwerenıı ı;alvarile çlz
melerinl ıiymlştim. Nezikln: 

- Amanın ne tüzel oldun! 
~lşl. beni ıçeri odadaki küçük 

ayn&run baııma sürükledi. Açık ka -
pıdan dolal\ ~iğ güneş lŞlklannın vur
duğu aynada kendımi görünce, ben 
de Nczilc ı:ibl ııWıımsedim. Bu pamuk 

(Dt\·amı vır) 

Haliç vapurları 
Denizyolları İdaresi bu kış 

mevsim.inde Haliç vapurlarını sı
ra ile tamire çekecek ve hepsini 
esaslı bir tadilata tabi tutacak
tır. Vapurların güvertelerinde 'Cl.e 
değişiklikler yapılacak, yazın ke. 
narları tamamen açılacak hale so
kulacaktır. 

/.tan.bul kazalarına 
gönderilecek memurlar 
Vilayet, İstanbul kazalar ndaki 

katip ve diğer rmmıurlar arasın
da değ:şikHkler yapacaktır. Şehir 
dahilindeki kayıınak.aırJıklar me
ım urlarile şehir hatj&indekiler yer 

.· AVRUPA HARBlNİN . 
' , .. ~". ·' . - . ~ - -. . 

YEN( MESELELERi · 

Almanya ile 
Fransa .• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
İl Birliti.. Geçen ıe:ıeni.ıı son baha.. 

nndanberi hep bundan bahst!'d.ildi. Ga
lip Almanya ile A\.'rupa.da müttefik 
FranA arA$11"lda teşriki mesai. A:yla.c
danberi Vişide tartmışlardır. DOOuya 
koyuyorlardı alm1yordu. Boşa keyu -
yorlardı dolmuyordu. Nihayet son gün
lerde V~tden dünyaya ilan edildi: Al
manya He Fra.n&aru.n arasında artık 
iş bırllği te!>is edilmiş oluyor. 

Vi{i ht:lalmCti nice zamandır tilrlil 
tahminlere yol açan ka.rarırıı nihayet 
böyle mi \.erecekti!. İyi mi yaptı, )'Ok

sa yauı1dı mı?- Onuo Jnünakaşasl yeri 
olınaı:;a ıerek. Fakat bu maksada var .. 
roak !~in ötedenberl ~an eı;ki Bıı.ş
vek•l Llvalin bW>da büyük hissesi ol
mak tabiidir. 

En son olarak Vişl kabine<!nde bu
lundulu zaman geçen sene alınmış bir 
resmi ,-ar: Şemsye ile dlltluıi celbe
cliyor. Fakat üç SCM evvel Çember -
la7n'jn nıt.:Şhıı.ır olan şemsiye&tnin ak
sine olarak: LiL·alink.i sarılı değil. açık 

duruyor. Blr de LAval bu beınen açıl~ 
m&.ia hau.r duran ıemsiyesile değil, 
bo:rıınJ>atile daha ziyade tanınmıştır. 
Kendisi öyle pek de ilii.tüne başına iti.. 
na eder oimadtb jçin boyunbağının da 

eakimiı o1up olmadı.tına bakınıyor. Çl!t 
çubuk sahibi olan Llval Franmıdı ara
zı sahibi ~a.n eşr&(> da.ncllr. Yer yü
zünde eli.kili bir ağaeı bile olmadığını 
ıö:1fi~lı: iftihar edenlerin üşün(4ü 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Gümrük ve İn-
hisarlar Müsteşarı Mahmut Ne. 
dim Gündil1:al pın buradaki tet
kiklerini bitirdikten sonra İzmire 
gidecektir. 

Ankaradaki gümrük kursuna 
şehrimizden de bau memurlar 
gönderilecektir. hı tisas sahibi 
muallimlerin ders verdiği bu 
kursta talebe sayısı her yıl arlr 
tırılarak mütehassıs gümrükçü. 
!er çoğaltılacaktır. Memurlar ey
lülde kursta bulunacaklardır. 

Yolcu uapııırlar•ndcı ambarlara 
hayucı alınması menolundu 

De-vlct Denizyollan Umuın 
Müdürlüğü., posta vapurlarında 
temizliğe çok dikkat etmeğe baJ
lamıştır. Vapurlar sı'k sık mü
fettişler taraf:ndan kontrol edil. 
mektedir. Bilhassa ambarlar, gü
verte yolcularının ticari eşyalarla 

teınruı etmemeleri için ambar ka
paklarının etrafı tamamen kapa. 

tılacaktır. Ambarlara hayvıın a
lınması da kat'i surette m~nedil
miştir. 

1, Birliği. maksadını te -
mi.n etmek için Li.val'in 
çok uğraıbğı zamaıılar 
oldu. 

ue çi!Ui~. sağmal inekleri olan, her 
sene mah:.ul bekliyen adımların dwı-
7ayı. ve oünyanın üstünde cereyan e
den vukuatı görüşleri arasında bir 
fark olacak. İ~Lc L3\·al de memlekeU
nln zenginlerindendir. Onun da bir ta
kım mıll.abazalan var ıtemek'tir. 

Acaba bıı zeo.ı:in adam neden böyle 
esl<imiı bı.r bo,.unbağlle gez.er!. Sık 
sık: boyuu ağı değiştirmek masraflı 
olacağı içln para vermeyi lay&.madlfın
dan mı! .. Ne olursa olsun onııı da 
z:e\.·ld yeni olmıya.n boyun.ba.i11e gez
mekm11 .. Keodı bilectli ,ey. 

Bununla beraber Lavalln f(>h.retl ne 
boyunbalın.ı.ıı eAkiliiindeo, ne de o 
şemsiyeli resmindeki sade kıyafetin -
den dC'Ji'il. Onu pek me~hur eden hA
dı sa t vardır: Habeşistan meselesinde 
İtalycı.nlara elinden gelen kolaylığı 
,gfu;termeki.e-D. cm k.almamış olınakla 

tanınmı~hr. Öledenberi Alman ve İ
talyan tıır1'!ı ile anlaşmak !lltrlnde ol
duğu bellı idi. Fransada şöyle düşü
nenler \."ardı: 

- lla'>eşistan itaı:ra1a feda edil -
meli. İtalya bu suretle elde edilmiş 
olur. heride Almanya lle blr1efmet ... 
gibi. 

İşte Fransada.. Sağ cenah tarafının 
bu fikri filiyatta Uval tarafından tem.. 
sil edl\iyordu. Hakikaten U
val 935 de iktidar mevkiinde buluna
rak İngilizlere rağmen İtalya lehine 
vaziyet alırken İngfliz Amiralleri de 
Almanya ile anlaşarak prensip dahi _ 
Ji.nde Almanların harp gemisi yapmala. 
!arını kabul ediyorlardı. Akdenlzde 
li'ransız _ İtalyan yaklaşmasına muka
bil o zaman Londranı.n böyle bir ce
vabı vardl. LA.valin İngiltere-ye karıı 
iiyast mesleği o zatnan anlaş11rn1Ştır, 

İki nota ve akfll~ 
Yazan: Ahmet Şükrü ES 

ifı:Jl İngiltere ve Sovyet!er J3 1. 1-ıl 
büyük elçileri, birkaç güıl ~ tPr 
Hariciye Vek.aleünllze aY~. 
alde iki nota tevdi etın~ 
Bu notalarla: Jlıl' 

1- İn~tere ve Sovyetle!.n~ 
u~· hüki'lm tl · M trö l"'I' 6 1 e en, on . 111 ~ 
lar mukavelesine sadakatierı~ 
yit etmekte ve Boğazlar JıB 

1 
I' 

da tecavüz niyetleri oıtı1ad~1~ 
bi, bir istekleri cie buluıtDl8 

bildirmektedirler. ı:r 

2- İngiltere ve Sovyetl•'-ş 
!iği, Türkiyenin toprak bii!U '" 

. e"' 
ğüne ihtimamla riayet etın1Yttd; 
zır olduklann.ı beyan etmek 
!er. t' 

1- Türkiye bir Avrupa~·(~ 
tarafından taarruza uğradığ' v;'.• 

dirde İngiltere ve Sa\'Yetlerr<!" 
liği, kendi.sine her türlü Y8 rıJ' 
da bulunmıya hazır 01duI<l

9 

bildirmektedirler: 1 ,,ı 
Bu notaların IngiJtereYe if f 

l.ü.k eden kısımlarında ~çb ııd 
nilik yoktur. Nitekim ıngı #" 
büyük elçisi, Hariciye vetdl ~ 
mize verdiği ikinci bir nota ı# 
beyanatın, 13 birinciteşrı~ .J.~ 
tarihli Türk - İngiliz nıusll':~ 
nin birinci maddesinde Tür:Jt 
karşı girişilen taahhüdilD :ıı ııı 
tekran olduğunu ve notall -si~ 
muabededeki vecibeleri t•'. ff 
tahdit etmediğini bildirıni.i1~~ 
gilizlerle aramızdaki ınualı şaı". 
hiç bir taraftan en ufak bıf 1~ 
karışmaciığını söytemiY• vr' 
bile yoktur. İngiliz _ Türk~ 
sebetlerinin bariz: vasfı k 
itima.tt ır. . ,ı r 

O halde bu n<>talarla i•tiJıdsıı,ıı 
el.ilen· gaye ne olabilir?. lW 1 

Londra radyo.su, şu ceV'll~1ıcl" 
mektedir: Sovyetlerle tııı;v l' 
nin Türkiye aleyhinde kon~P'. 
lan ve bu görüşmelerde , f 
!arın bahis mevzuu olduğ'l>r ~ 

telC• .11 
man zaman yabancı gaze_ ;ili'" 
radyolar tarafından il':'C'l .;e 
müştür. Türkiye Haricıye r 

letine verilen notalarla lJU J 
ganda önlcnilrniştir. BiZ S:, f 
sen notalarda böyle bir Jl'.l 

8 
mi§tik. Ve hundan dolaY' it· 
memnuniyet hissetmekte)' ~~ 

Ancak bu vesile ile bıf ~ 
i§aret etmek istiyoruz. rO ·fi 
ajansını.ıı Londradan ve ;eti 
babere göre, fugiliz gazete ıP' 
bu arada Taymis, bu ~ot8~ 
Türkiyeye V'erilro4 l:ıll' 
minası çı!ı:armaktadırlat· -# · 
ralı refikimiz, bu me'VZ~ ~ 
de yazdığı bir rnaka\esiJl #'I 
levhasını bile cTürkiyeye 'J)' 
garanti. şeklinde attnı.ştı~·~ 
bir ihtimal asla varıt . ,~ 
Türkiye Cumhuriyet~ ~< ı 
müsavi şartlar dairesinde fi 
şılıklı vecibelere dayarı3111 
hedeler akdetmiştir. fa1<

9 ~· 
taraflı bir garantiyi asl\e 1 

etmemiştir. Bu vaziyete go~ lı' 
giliz refikimizin, notaıar~~ııl 
le bir mana. çıkarması.> j:J ~ 
Şunu da söylemek istetiı ~ ./ 
kiye hiç bir taraftal1 r )I; 
tehlikeye maruz değiJdıf· 
rip devletlerin b..psile ~~ 
ve samimi münasebet 1 

b~ ~ 
mekteyiz. Binaenaleyh ı,erl" 
lar için tarafımızdan . 

0 
bir talep ve tahrik val<l 
ğından şüphe edilerneı. rJ.1 

Bununla beraber, ):u"811~~ 
işaret ettiğimiz gib 1~eıı ( 
aylardanberi devam 11d'~ 
koduyu önlemek bakıJl'.11 ~pi 
dalı olmuştur. Bunla_1: ~~ ~ 
manda Türkiye haki<-~ ıeı ı 
edilmiş ı;aroimi dostluk vfl 
!eridir ki, Türk milleti~,, 
dan layık olduğu ehC il,., .. 'f .• ( 
telakki edilmesi bü tu~ Je{ " 
yüreğinde samimi aJı:iS 
dırması pek tabiidir· ~ 

Kadıköytade :: 
mlıabalı• ~· 

• cıe11: ,,,/' 
Kadı.köy Halkevırı 

1 
cı>l"~ 

spor şubesi 23/8/94 ıı~' , 
saat 14 de Moda yüZJlJC ıo0,jıF' 
da büyük ve kiiçül<l~~ ı~. 
400 ve sırtüstü, at t.ıf· /ı. 
müsabakaları yapaca1:erıl ıı 
nanlara rnükfıfat ıktı1 · 11~ Müsalııaka herkese aÇ jstel' ıl" 
941 akşamına kadar .,,f, 
ı"alk . .. aatla "'~· ., . evıne murac ısr ,.. 
maları. KaydoJmıyarı 
lı:aya giremez. 



\Du yazuıın metinleri Anadolu 
~ Aıansı bullenlcrinden alınmıştır) itil . 
•ıa eden: Muamma Alatur 

~Strbıstanda muhim kanşıklık • 
il devam etmekte olduğu an -

b.:.111Yor. Londradan verilen bir 
~~e göre, Bosnada Sırplarla 
~r arasında çarpışmalar 
~ ve Sırplar Kijinie ve Mir. 
~grad•1 işgal etmi§Ierdir. 
k."ll hadiselerden aaabilefen hü.. 
~ ınakamları fiddetli tenkil 
~e girlfnıiflerdir. Son oıı 
~ilin iç.inde Belgradd& 442 kiıi 
~ dizilmiştir. 
,~r tara~tan komünUt ~te -
~ı.. ~ büyük faaliyette bulun • 
''adırlar. 

~~.Sırplı yüksek şahsiyet, Sırp 
~tıne hitaben bir beyanname 
,:t~erek Sırbistandaki komü -
\ 

1 
ihtilal faaliyetlcı:-ini takbih 

\; l>totesto etmişler \'e komünist
~ tatbik ettilk-eıi tedhiş hare. 

~linin Sırp milletinin hakik! 
...... ~atının ifadesi olmadığını bil.. 
~erdir. 

\ ».anname Belgrad civarın. 
~uteaddit köylere dehşet sa -
konıünist çetelerinin tenkili 

~ .\Inıan kuvvctleriJe Sırp jan
~~larının harekete. ~çmeled. 
llıUtea.kip neşredilmıştır. 

8iR KÖY YAK.iLDi 
~lıradda Alman Başkuman -
\tığı resmi bir tebliğ neşret -,lf. Bu tebliğde şöyle ~il -

eııır; 

t Conıa isminde.ki Sırp ~hrinde 
L'll k.omünistleıinden mürekkep 
~Çete -bir Alınan askeri kamyo-
: ~ hücum ederek kamyonda 
ı...:."anlardan bir kaçını öldür -
l~dir. Tahkikat neticesi köy 
~ıtıın clnay~tin hazırlanmakta 
lığundan malumatı olduğu ve 

11..._'linün dıledıği takdirde jan.. 
(ltla;ya haber vererek cinayetin 
~ mani olaileceklren hay

"'ll'In tarafını iltizam etmeyi 
% ettikleri.ni göstermiştır. ı 

~ e tedbiri olarak köy baş. 
1 

ı yakılmıştır. Yang~ ~ f 
mühimmat .idhar edilmlf 

e\'lerde infillklar vuku bUL 
~t. Bu da ahaliııiıı eşkiya ile 

t rn ortağı olduğunu göster -
li!dir. Caniler valı:•a mahal • 
e kurşuna dizihnişlerdir. 50 
~tıisl asıbnıştır. 
~~OSLOVAKYADA 140~ 
tq KİŞİ MEVKUF 

?ltlradan verilen haberlere 
' llus • ·Alman harbinin ipti. 
dan beri Çekoslovakya da Rus. 

a ltluhabbet duyguları taşı -
1>11 bin kişi Gestapo :tarafın
~~ ediLm~tir. 
~lovakyanın Almanlar ta. 

\.. ~ işgalindenberi tevkifat 
'-' yüz kırk bıne baliğ ol -

. Bütün Çekoslovakyada 
hüküm sürmektedir. İhti.. 

~r Sokaklarda mecalsizlikten 
~ ölınektedirler. 
~IJSKOVA KONFERANSI 

\'e}t ile Çörçil arasında ya. 
tl'ıülnkattan sonra, Staline 
.tile.n mesajın muhteviyatı 

:rniftir. Bu mesajda hulisa
~~Yle deniliyor: 
l~lcovadan dönen Hopkins'in 

l'illi. tetkik ettik. Nazi hücu. 
~ karşı parlak müdafaanızda 
~ ~ ~lde yardım edilebi. 
\\;,~unda müdavelei efkar
: ~uk. Alıelicele lüzumlu 0-

lr.. 4i ~ ınalzemeyi himil vapur. 
.~~den limanlarımızdan ha. 'ltrif bulımmaktadırlar. 
~ 

~· --~---------------------~ 
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Sırbiatanda Alman ale;i:/ 
dan iğtiıaılann bir müd
dettenberi devam ettiği 

v 

RUSYAMAG-
LÜPOLURSA 

haber verilmektedir. Bu CBaşmııkaledc.n De\•am) 

sonunda galip kim, mağlUp kim yüzden suçlu görülen ~İr olacak!. Bunu tayin etmeden ön-
çok kimseler idam edil- ce; ıu hükme kayıtsız ,.e şartsız 
miştir - Moakovada top- inanmak şimdiden doğru olacak. 

:=:.,~1;ö~7ı::::? Alm~n tümenle· İngilizlerin bir Bir hapishanede ::;d~·~: ::.;~~·:,:.:~-;; !~~~ 
- • • 1 d h f d ha h ) kat, düaya hercümerci yine ne 

Bu gemileri derlı.al diğer gemiler rJDJD spanya an 8 ta 8 tır- ma pus ar düzelmiş, ae de milletler ..e in-

d d k Jd sanlar umdukları pycye wasal ıa:~=k!;u •• u.,rimizin sür. geçtiği yalan dığı gemiler , iri iri ya ı . ı oı-ri~;;~i;. .. BENtcE 
atle taksimi hakkında kararlar Madrid 17 (A.A.)- Ofi: Gaze- Kahire 17 (A.A.) - B.B.C: l Budapeşte 11 (A.A.) - Ofı: 1============t 
vıerebilıne.kliğimil iç.in.., Moskov~ tecilerin fevkalade toplantısında Ortaşark İngiliz hava kuvvetleri Berdiçef hapishanesi Gepeu 1'ef- ff v • tİ 
da bir :toplaııtı yapılmasını teklif kabinenin kısmı siyasi şefi Sa~ bajk.um.andanlıjının resmi tebliği; kil&tı t&rahndan y•hlr~"I~· ~ azıye 
ederiz. Doğrudan doğruya sizinle doval Fasa gitmek üzere Alın&D Son bir hafta zarfında, Alııde • Mahpuslann hemen M:Psı diri (l .ınci Sah1teckn DeTam) 
görüşmek için salihyetli mü • fırkalannın İspanyol t.opcakla. niıde 31 bin tonluk milıver ticaret diri yanmıştır. Kurlu~ mahpus. etmek iste'1ik1eri şekHnde te.Lir-
ımessiller gönderebiliriz. rından ve denizlerinden geçtikte- <h>m;..,iylıe bir İtalyan torpido muh. lardan biri .Macar.asken. m.ak.8!.n.. ler yapıldı, ihtimaller ilen ~~lL Şım. dı· aı·kka·;-: .. ; daha uzun ı:.-·- d brı.:ı: ...... : ... t ._.ı..u.o rine dair verilen haberi tekzip et- ribi batırılmıştır. lanna bu ha iseyı ı ~~·~ ır. dü. 
vac.k?li bir siyaset üzerinde top • mi!'tir. Cwna günü İngiliz tayyareleri Gepeu memıarlar1 ~-çmadan ev- Bizim görüşmüze göre,, bu mü-
lamalıyıı:. Çünkü kazanılmadığı Sandoval beyanatına devamla •bir mihver vapur kafilesine hü. vel bütün mahpuslan hucereiere ve t.alealar yanlı~Lr. Hillcl'., karar-
takdirde bütün gayretlerimizi is- demiştir ki: cwn etmişler, 3 mihver gemi - duvarlara petrol d?ktük.ten sonra gahıııı ga~bi :t."1krayna} a naklet. 
raf mahiyetine sokacak zaferin &zvelt • Çörçil müşterek be- sine ve bir torpidoya torpiller isa- binayı ateşe ve.rmışlerdır. Alev • mişse bu, ask.eri degıl, belki siye.-
elde edilmesi için uzun ve çetin yannamesine tekaddüm ~en bet etıtirm.işlerdir. Biri 6,000 diğeri .lıerin arasından geçmeğe ~vaff~ si .bir fikrin mahsulüdür. Hitler, 
bir y-01 katetmekliğimiz icabeyle. günlerde İngiliz ve Amerıkan 3 000 tonluk ilti mihver vapuru olan bazı mahpuslar hapıshaneruıa bu hareketile Alman milletine 
mektedir. Harp müteaddit ~ • matbuatının bazı elemanları Po- batırmışlardır. ı"netıhaline konmuş olan mitrllyöz vadetmiş olduğu Ukrayna top. 
belerde cereyan ediyor. Harp bit- tomacın seyahatinin neticesi hak- Blenheim tipi tayyarelerimiz, ateşile öldürülın.iişleııd.ir. raklarına ayak bast.ğını, Alman 

meedn evvel bu cephelerdeki in.ki. kında okuyucularının sabırsızlığı- şima~ .Af::ikada dörder bin t.o~ - Hı·n dı· ~ ı·n ıA'y e ordusunun Dinyeperi geçmeğe şaflann~ yeni muharebeler veril. nı teskin için bu gemide ittihaz e- luk iki duşman petrol gemUillle y hazırlandıklarını anlatmak iste-
mesini icabettirmesi muhtemel • dilecek kararlara bir bahane teş- hücum -etmişlerdir. Bunlardan bi- b }ı miştir . 
dir. kil edebilecek heyecanlı bir ha.. r~~infiliik ede~~ hava!..a .. U~Uf, oııuna apon Asıl harp harekatının cenuba Membalanmız, geniş olmakla ber neşretmişlerdir. diğeri ateşler ıçınde gorulmlli • .7 • l • intikal etmesi için Alman -0rdu-
beraber mahöuttur ve bu memba. V~ington Post ismindeki Ame- tür skeTl ge iYOT ları büyük kısmının bu mıntakaya 
iann müşterek gayretlerimiz için rikan gazetesile Londrada çıkan İ~giliz tayyareleri, perşembe Q . . kaydırılması i<:ap eder ki bu ka. 
nerede ve ne zaman kullanılması Sunday Ekspres gazetesi büyük gecesi Katanya ve Avgusta itaJ. Singapur 1? (A.A.) .'""':"O~: .. bil değildir. Zira, Alınan ~rdu-
ıicabettiğini tayin gerektir.• bir sarahatle Alman fırkalarının yan limanlannad gemi nakliya - Tahliye edilen İngıhı;lerın soy. !arının büyük kısmı Polonya ü-

Stalin mesajı teşekkürle kabul Fm;a gitmek üzere İspanyol top- tını bombardıman etmişlerdir. Ak.. lediklerine göre japon kıt'alan zerinden demiryollarile anavata.. 
etmiştir. raklarınd.an ve denizlerinden geç. denizde bir Holanda tahtelbah.iri Hind.içini~ ge.lrm!ğe devam et - na bağlıdırlar ve Sovyet ordula-
KONFERANSTA SİY ASf ME tiklerini bildirmişlerdir. Tama· 5''l00 tonluk bir düşman vapurilıe mektedir. Şimdiye ıkadar ibu mem. nnın büyük kısmı da şark cep-
SELELER DE KONUŞULACAK mile uydurma olan bu haber mu- bin tonluk hir yelkenliyi batır • J..ekete göndedlen kıt'aların mev. hesinin şimal ve merkez mıntaka. 

Nevyork gazetelerinin yazdık - ayyen bir propaganda teşkili tının mıştır. cu<lu sekS'en ile yüz bin arasında- larmda toplanmıştır. Bu ili-barla 
larına göre, Moskovada toplana. mütemadiyen yaptığı haberler :se. Londra ı 7 (A.A) _ B. B. C: dır. Faü.t hiç olmazsa daha yüz Alman ordulannın büyük kısmını 
cak konferansta garbi Avrupanın risine dahildir. Hariciye nezareti İngiliz Bahriye Neşaretinln reb • bin kişilik techizat burada mev. Moskolra \'e Leningrad istikamct-
ideolojik t~ülü ve harpten demokrat memleketlerin aldikla- liği: Deniz kuvvetlerimiz 3,600 cut <bulunmaktadır. Jeri üzerinde tasavvur etmek .sev-
sonra Sovyetler Birliğine verile • · rı talimat dairesinde hareket e- tonluk bir Alınan ve 4,270 tonluk Amerika Barlclve kulceyş icabıdır. 
cek nüfuz mıntakalan da bahis den gazetecilerinin yazılan hak. İ kal J Dinyeperden sonra Kafkasyayı 
~evzuu olacaktır. kında her gün tefsirlerde buluna- ~~~d~~lyan vapurunu ya amış. BUlnDID ltlr lzabı düşünmek de yersizdir. Alman or. 

maz. Fakat bu gibi maksada müs- laall tf duları Leningrad ve Moskovayı 
Alman - Sovyet tenit haberlerin doğru olmadığını Blverbrok J8 • Vaşington 17 (A.A.)- Hariciye almadıkça, daha doğrusu V.olga 

bilen bütün ecnebi ajans ve mat. Vaşington 17 (A.A.) - Ofi: Nazırı Kord.el Hal dün matbuat boyunda Gorki _ Rostov hattına 
harbine bir bakış buat muhabirlerini d>u kabil ha- Lord Biverbrok Amerika Hari. konf<eransında, merkezi ve cenu- varmadıkça böyle bir ihtimal ile-

(l inci Sabl!eden Devam) berleri kat'iyyen tekzibe davete- ciye Nazırı Cordell Hull ile gö - bi Amerikada Birleşik Amerika ri sürülemez. Böyle bir istilS. 

. d . aleyhindeki faaliyete dair bildiri-
0
-nce Sovyetlenn· •arnamile Ural L...,.a-1-ı .. 1erdır erım.• ru-..:mii;:,tu·· r. ~ ,~ 

:L11.,,uc •• ...., • A.A ) B B C> ~ -:ı len habener hakkında, ke~isinin SovyeUer Karadeniz sahillerinde + Londra, 17 ( • - • • • . Gazetecileri kabul eden Lemi dağlan şarkına atılmasını ic_a~ 
en mühim mevzilerini kaybetmii va- son on gün içinde 31 bin ~nluk mıh- lu Amerikayı ve diğer Amerikan ettirir. Alman _ Sovyet hamını 
ziyettedlrler. Bundan başka Donctz ver gimisi ve bu arada bir ltal7an de- Biverbrok, cenubi Amerika )'\t memleketlerini dahili karışıklık. bizim kanaatimize göre bu kadar 
havalisindeki muazzam sana;yl mm- nizaltısı babnlmıştır. ile Birleşik devletler arazisini is- Iardan gelebilecek tehlikelere h 1 1. 

f.A ) ""6: - ld ıın ... u ""'Jlİiletmeğe şimdilik ma a yo._ takası tehllke;ye ıirml.ştlr. * Barselon 17 (1\. · - vu: tila etmenin mümkün ° U&u.&& karşı ikaz etmi§ olduğunu söyle-
0

-

Ukraynada l.lerliyen Almanlar Sov- Bir müddettenberi Almanyeda bu- ~ık sık söy~ olduğunu hatır - işt' tur. 
7etıerln ~ığer barı mühim cüzü tam- lunan fevkalade japon dniz heyeti !atmıştır. m ır. Sonbahar geldi. Bu evsımın 
larını çev;rnuşlerdir. Bu çevirmelerde B ı llllWl._. ...... _,-. .... 111111-..ıı'-l,_ıllll_,. Finlandiya cephesinde ve Alman-So.,...eUerın· ne kadar zayiat \'Crdiği tinin şe!leri bu akşam arse ona + Vlşi, 17 (A.A.) - Ofi: ~nsa . • 

1 ... "·-- ''-•t'ala ""'PU yüksek 1 f Sov"·ct cephesinın şıma ve mer-mal"- d-Mldlr. 2000 esir alınmış, ve m>lcceklerdir. Garbi .Af:'......,.ı .... r •·- M L L ŞEF ., 
uııı <=o> ı:ı- "'-"" ı jan Barlau Da kez mıntakalarmda ,.a~urlarla büyük çapta 8 topla, H tane başka 'tıll_"'_~-Wl-IJll!!!f!lllllJllllllıll'llll.. kumandanı ~~ra • - ., 5•u 

top iğtinam edilmiştir. Jcann müdafaasına memur edilmiştir. CI illci S&~adaa Devam> ve sisli, soğuk ha\•alarla nasıl bir 
Alınan la)'.7arelcri Sovyct demir- + Londra, 17 (A.A.) - Ofi: İngil- yaret etmiş ve buradaki çalışma. manzara meydana getireceğini ve 

70uannı fasılasız bombardımana terenin Cenubu Şarkisi üzerinde u- la.r hakkında izahat almışlardır. harekatın ne kadar müşkül ola. 
devam edryorlar. Bır çok trenler yol- (Devamı 3 

ündl Sahifede) çan bir Alman tayyaresi hava tcşek- Milli Şef, okulda gördükleri ça- eag'hnı herkes tasavvur edebilir. Co"rçı·1 ı·ıe ben daha Şubattanberl killle imiz •--ç·-da '"ilskürtülmllş-darı çıkarılmışlardır. r: , ...... u.ua n ~ bşma usulü ve veriminden mem- Almnların aleyhine olarak hava · '-t' lan L d a g .. l{l buluşup konu~ınak istiyorduk. Fa- tilr. 

Şimald~ Fin ... a 
11 

og 
0 

- kat Yun:mistan ve Girit muharebe.. nun olduklarını beyan etmişlel'., kuvvetlerinin faaliyeti \·e rno-
nün Garp sahillnde bulunan Lahden lerı· bu mu-l!'kab Ü" aw geciktirdi. d ~ l. d. kt.fl . l e to-rlu·· bı.rliklnrin seri hareketleri PahJa ve jaeldma;yı şehirlerini zaP- " ~ " eger ı ıre ı eı- vermış er v .. 
tetml:;lerdir. Sovyetlere gell!1t'e, m~ltıkaımızda Ufak yaştaki okulun defterine <Yapı usta oku. şüphesiz azalacaktır. Ruslar, son-
Bükreş kaynakları Karadenizde beş Sovyct Husyayı Icar ve iare Kanu- ıu .. yazmak suretile •:İnşaat usta bahar mevsiminin temin ettiği 11 nundan istüade eden mt'mlckeUer a- ÇO CUklar 

Sovyet denizaltısının baırıldığını b - rasına ithal edıp etmemek me3<?1esln1 okulu. nu bu güzel türkçe isimle 

-
Bugünkü At 
Koşuları 

cı · : lufcd•n D v:am) 
İKİNCİ KOŞU 

Üç yac;ındak1 yerlı yaı ım kan İn -
gilh! erkek ve dlşı uylara ma~su • 
tur. Mes:ıfesi 1800 metredir. Del: -
kanlı He\ es ve İlhan isimli u1: tay 
7ar.ıhntştır. Koşuyu İlhanın kazan -
ma ı en ku\-vetll l.hlimaldır He\ c in 
İlhanı çok sıkışıracagı tahmin edile • 
bilir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Üç y~daki $llf kan Arap erkek 

ve d4i la71ar.a nıahsustur. MesAfesi 
1600 metredir. Tarzan, Gulgeç, Mt'li
ketillhavv.ı, Eıniıüssahra. Kuruş \'8 

Süleyk ismin~ alb hıt.yvan beraber 
koşacaktır. Bu koşudaki Tanan bir 
'kaç hatta evvel Jebrimizde koşan 
hayvan delildir. Ankara yarışlanııda 
her elrciii:i koşuyu kaqn.An haklkl 
Tarzandır. Anlaı.rada yann beraber .ko 
pcağı heyvanlan ıeçmiştir. Yalnız 
Ankaradan beri .;mtrrn.manlanna ne 
derece dcvm etiği belli değlıdır. K lo. 
sunun ağır oJznasına rağmen koşunun 
en pnlı hayvanlanndan biridir. Bun. 
dan .sonra Mcl:ke \"e Emir gelmek -
edir. Emir Aııkarada muvafiakiyet 
kazanmış bir hayv~ndu. Koşu sahası 
bu üç hayvan arasında heyecanlı bir 
mücadeleye sahne olacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Üç \"e daha 7ukan yaştaki snf kan 

İngıllz at ve Jı:ısraklaı-a m:ıhsustur. 
Mesafesi 2400 mE:tredlr. Komisarj, 
Dandi. Karanfil. Romans \·e Gonce 
isımli beş hayvan r..zılmıştır. Bu ko
fU yine Karanfil ve Rom:ınsı:ı heye. 
canlı çcldşmesile geçecektir. lkl hl'f
ta.d.ır Ro.nansı ma&lüp eder. Kr.:ın -
illin bu hafta da > me ~alip çıkın ası 
normal bir netice olacaktır. Fiıkat 
Ankara ve :;ehrimlzdc hiç bir hafla 
istirahat etmeden koşan Karaniıl ıı 
ani bır mağlübi.rete uğraması bckle
nebilır. 'Bu fevkalüde ııt Ankaroda da 
birçok ko,ular kazanmış fuk:ıt son 
hafta senenln en bilyUk koşusu olan 
Reisicumhur koşusunda herkesi hay -
rcte duşürerek güçlükle d6rdUndl 
olabilmişti. Onun icin Rcislciimhur ko. 
:;usu galibi Romansı hiçb.r zaman 
ihmal doğru değildir. Ankaradan 
sonra bir mllddct istir .. hot eden Ro
mans, bugün artık tekrar antrenman
lannı tamamlartllli vaz\yetedir. 

BESİNCİ KOŞU 
İki 7aşındaki yerli s:ıf kan İnglliz 

erlcek ve dişi taylara mahsustur. Me
safesi 1200 metredir. Çobanklzı. Ka
rabiber, Demet, Gungadin. Şans ve 
Büket isminde altı ta7 girmiı;tir. En 
şanslı hayvan muhakkak Çobankızı
dır. Yalnız gittı"Jcçe iyileşen Demet Ue 
Bilketi ve ÇObanktnrtm Anltarada en 
kuvveUi rakı"bi olan Karabiber ile a
yağındaki arızası geçen ~adini nı. 
mat ememek 1.Azımdır. 

Bu hattaki koşularda lklli bahis: 1, 
3 ve beşinci koşularda; çifte bahis: 
2 _ 3 ve 4 - 5 incl koşularda \•e üçlü 
bahis de 3. ~ - 5 inci ko:;ulardadır. 

:::::s 
prtlardan istifade ederek daha 
iyi mukavemet edeceklerdir. 

Bu itibarla garbi Ukraynanın 
işgalinden sonra Almanların ya. 
pacağı iş şark cephesinin şimal 
ve merkez mıntakalannda bir an 
evvel netice almak, ve Leningrad, 
Mosko\•ayı i_:~al etmektir. Buna 
ehemmiyet vermezlerse hata et
miş olurlar. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
dinnektedir. müzakere eyledik. Sovyet Rusya bu (1 inci Sahifeden Devam) adlandırmışlardır. 
MOSKOVADAN BİLDİRİLDİGINE kanundan :Istilnde etmlyeC\!ıdir. Çün.. ve cezasının çektirilmesine baş- İnönü, Gazi Tel'biye Enstitüsü 
GÖRE kil satın aldığı haıı> malzemesini te- landığı anda 18 yaşını doldurmı._: .bahçesinde Yüksek Öğretmen o-

Mosko\•adan bildirildiğine &öre, es- diye edecek vaziyettedir. l l h kulu ve Enstitü talebelerile de 
~ ismi Elizabetgrad olan Kirovograd 1 . lak uknvemelleri yan mahkum arın ceza arı ususı 
.. tah,llye edllmı·ştı·r. Bu suretle Odcsııya Sovyet crın par: m - • d ·ru l ktır konuşmuclar ve ögu-··ııer vermi~-ne de\onm edeceklerine ve Şark CCP- ceza evlerm e ı az o unaca · ~ 
giden büyuk demiryolu Alman kuv- besinde kı~n da muharebelerin de- Suçu işlediği zaman 11 yaşını bi- !erdir. 
veUcrinln elıne geçml.J demektir. Ni- vam edeceğine eminim. tirmiş olup da 15 yaşını doldur-
kolayeften giden ana hat ta Al~~n Çörçil'in şimdi nerede olduğunu bil- mamış vıe cezanın başladığı za 
tebdicll altına girmiştir. Fakat onu- rn·yonım. Fakat Amerlkaya. gelecek k 1 . 
müzdeki günler Alman tanrnızunun lllk T~·m man 18 yaş:nı i ma etmemış ÇO-
llk hed~i olan Diniyeper dirscgln- değildir. Ben de ıimd ...... ercye cukların cezaları ıslah evinde gc-

1 tak gidecek dı•ğilim. l · d h 
deki mühim endüstr mın asının Vaşlnglona döner dönmez, Kordııl çirtilecektir. Ceza ev erın .. e m~ -
zaptına muvaffak; olup olamıyncak. Hal ile Fransa ve Uzak Şarka ait kumlara okuyup yazma oğretıle-
larını gösterecektir. DUyOk ınadcn m-eleleri gö,.;ı~ ....... ~ım.~ k . t" • 'L.."lgileri arttınlacak, merkezi olan Petroveskl merkezi de ..... '""i""-"b re ıç ımaı ...,ı 

bu mıntakaya dahfldir. Ruzvelt bu beyanatından 80llra, yurt sevgisi aşılanacaktır. Üç sene 
Moskova, Stokholm ve hatla Bcr- hususi tre.."ıle Va:ılngtona hareket eL içinde okuma yazma öğrenmiyen 

linden gelen haberler, Alman ordusu- mlştir. mahkümun vaziyetinden öğret-
nun klştan evvel, hcdc:f mıntllalar- Tam lllr matallallat ~n mes'ul tutulacaktır. Her cez.a da bir neticeye varmak içln sonsm 1 k 
.,-reı sarl(ftmekte olduklarını gös- Rokland, 17 (A.A.) - Ofi: Reisi- evinde bir kütüphane bu unaca -
tennektcdir. cüınhur r.uzvelL matbuata vW olan t:r. Mahkumun hapishaneden çık. 

Ç6rçll - Ruzveıt m01Akatında ise, beyanatında harbe alt bütün mesele- tıktan sonra hayatlarını kazan-
Sovyetlerin bu kış ta mukavemete ler hakkında B. Çörçil ile kendi arn- malan irin san'at öğretilecek ve 

d ekl · k ti ha ı1 1- smda tam bir mutabakat olduğunu ~ 
devam e ec erı anaa s o iş bulmaları temin olunacaktır. muıtu.r. söylemiştir. 

---.~;>----

Bütün cephede 
(1 inci &hlfedcn Devam) 

muharebeler cereyan etmiştir. 
Tayyarelerimiz, kara kuvvet -

leri ile t.eşriki mesai ederek, düş. 
manın piyadesine, topçsuna, ma. 
kineli cüzütamlarına ve tayya -
relerine darbel-cr .indirmişlerdir. 
Perşembe günü düşürülen düş. 

ır~uı tayyarelerinin 21 değil, 26 
olduğu tesbit ~tir. 

Cuma günü 29 Alman tayyaresi 
düşürülmü~tür. 24 Sovyet tayya
resi kaybolmuştur. 

Bir Dçaa Bale 

Ziraat Bankası 

Zirai 

Kurulu~ Tarihi: 18R8 
Sermayeei: 100,000,000 Tiirk Lira31 

Şube ,.e Ajans adedi: 265 

ve 'İcari her nevi banka muamelelet'İ 

Cinayet Davası 
çok yapan, parmağına dohyan, bu 
mevzu etrafında daima birbirini 
kovalayan şayialar çıkaran, teh -
tikeli, sinirli, korkulu bir hava ya. 
ratan hep odur. Annemin sinirleri
ni bozmuş, gözünde bir Vedat teh
likesi yaratmış, bu tehlikeyi istis. 
mar etmiş, en nihayet onu öldür
mek ve fakat cinayeti Vedadın Ü· 

zerine yüklemek için gayet mcba. 
retli bir taktik kullanmıştır. 

nin tahmin ettiği gib olmadL O 
benim nazarnnda bütün foyası ile 
meydana vurulmuş, bayağı, JI"& 

düşmanı, menfaatini cibilliyetsiz 
bir sevkte arıyan maskesi indiril
miş bir katildir. 

(1 !ncl Sahtreden Devam} 

na mukabil 19 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

Uçan kaleler dün sabah Brest 
doklarını bombard.man etmiştir. 
Bir uçan kale avdet ederken ye. 
di düşman tayyaresile muharebe-

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

rip ipretler yapıyor, biç olmazsa 
bu şekilde tasallutunu devam et. 
tiriyordu. 

Güzin sözünün bu noktasında 
durdu, tiz ve titrek bir sesi~ 

- Hakimler .. 
Diye Mizlerine yeni bir nıenu 

\'e yeni bir ütikamct ''ermek iite
difiui işaret ederek devam etti: 

- Fenli annemin katiliidr. F.ğer 
onu öldiir<'n eller kendi elleri de
ğilse bile mutlaka tabancanın te • 
tiğini yine onun hesabına çeken 
parmaklardır. O annemi ölsürmek
le bir taşla iki kuş vurmak iste -
nıiştir. Annemin 100,000 liraya ya. 
kın parasile beraber göz keyduğu 
kızını, yani beD.i bir arada ve bir. 
den almak .hedefini gütmü,tür. 
V ~•t aeaelesüH eviD içiade ea 

Annem öldüriildilkten, ba-
bam da tc\•kif edildikten 
sonra benim yalnız başıma kala -
cağım muhakkaktı. O bunu bili • 
yor, fakat. sonuna kadar babamla 
birlik olacağımı tahmin edemi -
yordu. O kafası içindeki plan her 
halde şuydu: Bana gelecek, Giizin 
sen böyle yalnız olmazsın, mutla -
ka benim himayeme muhtaçsın, 
haydi gel, konaktaki yerini al.. Di. 
yecek, ben de mecburiyet karşı -
sında ve onun bol, zengin, vait 
dolu sözlerine kapılarak konağa 
döneceğim ve nasıl olsa günün bi
rinde de beni istediği vaziyete .s0-

bbile-.cek. 
Halbuki, 1taldbt hiç de kendisi-

Profesör Cemil, bu sözleri işitir 
işitm_ez yine derhal yerinden hop. 
ladı: 

- Pl'otesto ederim ... Ferdi hak
kında sö3•lencn bütün bu sözler 
yalan ''c iftiraırhr ve .. hiçbir kıy_ 
met ifade edcmiyeccği gibi muha. 
kemcnin seyrini dcğiştirmiye de 
yarar değildir. 

Fakat hakim ona: 
- Susunuz ... 
Dedi ve ••• Güzine sordu: 
- Ferdi ile Şükriye ara5ında 

ortada bilinen her hangi bir dar
gınlık, kırgınlık var mtydı?. 

- Hayır yoktu. Çiinkii, F~rdi 
tehlikeli bir adamdır. Annemi gü
zelliği kadar çok kompilman ~·a
pan ve.. daima blilbül gibi şak
layan dili ve güler yiizii He kan
dırdı. Annem de onı: o kadar bağl• 
idi ki, sanki canıru istese hemen ( 

(Devamı var) 

ye tutuşmuştur. Mürettebat bazı 
zayiata uğramakla beraber, tayya
reyi salimen geri getirmeğe mu. 
vaff ak olmuşlardır. ------
Napolyon'a kartı 

c ı bel Sahl!eden Devam) 
kadar büyük miktarda esir alın
dığını bildirmemişlerdir. Eğer 

birkaç rakam zikrettilerse, jbu da 
bir kaç yüz esirden ve pek az 
harp malzemesinden ibarettir. 

Dün D.N.B. 17 top ile 20 mit. 
ralyözden bahsediyordu. 

Moskova, Stokholm ve İsviçre
d.en gelen haberler, Almanların 
kış gelmeden evvel neticeye va
sıl olmak için büyük gayret sar. 
!ettiklerini bildirmektedir. 

Para Birlktlrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banbsmda kumbanh H ihbarsız tasa&TUf hesaplarında • 
u 58 liruı b11lnnanl•ra •enKe c •efa eekileeek klı!'• ile ...tıaald 

plina &'Öre. ikramİJ'• dağıtılacaktır. 

" .-. ı.eee Unlık c • IOt • ' . .. . 
40 • ı• . 

100 • .. • 

m • '° .. 
ıtl • ZI • 

t.ooe 
Z.8" 
ı.ooo 

'""° S.000 
4.800 
llOO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT; Hesaplarındaki ;>aralar bir sene 1ç!llde ~ liradan 
aşa/tı düşınivenlfte ikramiye çıktı,iı takd:nie % W f.azlasile verile
cektir. Kur'alar 1enede 4 defa: l Evlul 1 Birincikinun. 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde celdlecektir. 



4. - SOM TE L CRAF - 17 AGUSTOS 1941 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

Yazan: F1'ancis Machard 

Ben kendimi dalgaya 
kalarının dalga sın ı 
ha!ıl, narin bir kadın parmağlnm dc>
laştığı.nı hisseder gibi oldum. 

Şöyle b'r etrafıma balandım: Herlı:H 
anmış. 

Yanıbaşımda lr1 boylu amele kılıltlı 
blr adam .. Diğer tara!ımda ıişman ve 
arabacı poturlu biri yab.)'ordu. Öteki 
ıedlrlerde yatanları - salon loş oldu
tundan _ seçemiyordum. 

UmumJ salona vasat seviyeli insa.n
lann geldiğini, kabinelere de hatırı sa-
7ılır kimselerin ıirdiğini öğrenmiştim. 

Benim için burası daha enteresandı. 
tkinci •keyif• nefesini de çektim. 

Birkaç saniye Asabım&. durıunluk~ vü
cudüme gu:!p bir hareketsizlik çöktü. 

Üçüncü nefeste başım dönmeğe baş
ladı .• Sakakalarımda anı çarpıntı hls
ıettim. Afyon çubuğu yavaşça elim -
d~n kaydı, çubuf\ın ucu yasUı?ın kena
Tına düştii. Çubuğun başı da yanımda
lı:i küçük siıara iskemlesinin üstünde 
duruyordu. Bütün bunları his..c.,ediyor -
dum .. Fakat, &özlerim kapanmıştı. Ar
tık tahteşşuurum işliyordu.. İrademe 
haklın değildlm. Beynimin içinde bir 
çok gürültüler başlamıştı. Kulaklarıma 
bazan gülünç, baıan korkunç sesler 
aksediyordu~ 

Afyonun tesiri yüz cöslermlşti. 
•Keyif> in tatlı, esrarengiz cazlbe

dne b.ıtulmu~tum. 
Halbultl ben, kendimi bir dalgaya 

kapUrmalr. fikrinde degildim .. Biraz 
bekleyip etraftakilerin dalgalarını, be
ıeyanlannı dinlemek jstiyordum. 

Üç nefeste kendim! kaybetmiştim. 
İyj ki daha fazla çekmeml~im .. Sa

baha tadar \l7UYUP Jtalacakmışım. Bu 
dalganın tesiri bir saatten !azla sürme
di . Halil bir ürperme duyarak göz -
Jerlmi açtım. 
Çubuğum sönmüştü. 

Uşak uzaktan sanki beni gözetllyor
muı aibj, hemen elinde k.üçilk bir ateş 
ocağjle yanıma reldi_ Çubuiumun lü.. 
lesine bir lkl parça ate~ koydu. 

Duvardaki saati a:örem1yordum. Fa
kat vururken saydım: Dôrt. 

Sabaha epeyce vakit vardı. 
Şiındi , keyif> !aslının lklncl dev -

res1 başlıyordu. 
Bu sırada yanıbaşımdaki sedirde o

turan amrle kılıklı ve uzun boylu a
dam hezeyanlar içinde Jınmurdanı -
nıyordu: 

._ Yevmiyemi hala arttırmadılar .. 

No. 87 
Çeviren: !skende,- F. SERTELLİ 

kaptırmak değil, baş
dinlemek istiyordum 
Fakat, dünkü nümayişten sonra um.a
nın ki geciltmez.. Oh, ne Ala. Bun
dan sonra cebim para &:örecek .• Ben de 
herkes aibi yiyip 1çebileceiim. Ben 
de herkea cibi hiç olmazsa baltada 
bi.r kere buraya gelmek fırsabnı bu
lacağım .. Burasını ben ne kadar çok 
aeviyorum.. Sebebini kimse bilmez: 
Ben, burt'da bir güzel sevgillye Aşık 
oldum. Ah benim &üzel bebeğim .. 
Ben

1 
seni nekadar çok severim .. Seni 

her gelişimde burada &öril:yon.ım .. 
Hayalin, gözümün önünde canlanı -
yor •. Fak.at, ne yazık ki, ı-eni bir Jtere 
bile kucaklamak saadetine erişeme -
d!ın. Sen, bir Alman kızı imişsin! Bi
zim işçilerin Almanlarla başlan ho~ 

değildir. Tam seni kucaklıyacağım sı
rada bir el enseme yapt~lJ'Or ve bana 
ene yapıyorsun.. O, senin ka
nına yabancı batta dü~man bir ır -
km kızıdır. Çek elin! ondan!> di,ye 
batırıyor. Halbuki dün bize ölüt ve
ren işçi de bir Alman değil miydi? 
hin, san'atın olduğu ııibl, aşlıln da 
mill!yetl, mezhebi yoktur derler am
ma, bunu .time anlatmalı?! .. > 

Bu işçilerin mantıkları hazan neka
dar eksantrik olur. İşte bu adam da 
1şi, san'atı asklat yahut askı aa.n'aUe, 
işle ölçüyor. Mantık onun elinde blr 
cek.iç .. İsted.ili çivinin üstüne vuru -
70r. 

İyi amma, bu hezeyanlar anamda 
birçok hakikatlere de vAkıt oluyo -
ru.m: Dü..1 an1ele nümaybi arasında 

nutuk söyliyen adamn blr Almna ol- _ 
duğu anla§J]ıyor. 

Bu adamın sözlerini fazla tahlile 
vakit bulamadım. Hezeyanlar, oayık
malar devam ediyordu. iıte bir zayıf 
adam .. Ağlar &:ibl hazin bir sesle söy
leniyor: 

<-- Be:ı müşterilere çok lı.llrınet e
derim, madam! Siz de benim eski 
müşterilerimden birisiniz.. Fakat e
min olunuz ki, ben bu mağazanın 
ıahibi değtlim .. Ben bir namuslu tez
cahtanm .. Size tavsiye ederim: Bu
günlerce lpekli kumaılara !azla il
ttfat etmeyiniz.. Sebebini mi? Ah, 
bunu nasıl ıöyliyebilirjm, madam? 
Bu, mağazamızın, fabrikanın blr sır
rıdır. Bu gördüğünüz !pekli kuma§
ların hepsi sahte, karışık ve daya .. 
nıksız şeylerdir_ Onlara vereceğiniz 

(Devamı Var) 

f Hediye Kazananlar l 
(Dünkü Nüshadan Devam) J 

Caialoğlu Nuruosmaniye caddesi 4 
numarada B. Salih Tezel, Ayvansaray 
caddesi 37 numarada B. Mehmet BaL 
cı, Şehremininde Saray meydanında 
İskeoder Bostanı sokak 2/5 numara
da Bayan İclAl Özsöz, Yemişle Çardak 
caddesi 19 numarada B. Sadettin De
rin, Kadıköyünde Bahariye caddesin.. 

de Mine &.parUmanında Necip Alkan, 

Kuçükpazarcla Haclk.adın Bostanı so
kağı 8 numarada Şemsettin Ataç. 

Birer Sulu Boya Takımı Kazanan
lar. Kızıltopralr. Reşitpaşa ıokağı 28 
numarada M. Aykut, Kadıköy Moda 
caddesi Yoğurtçu Parkı yokU!-iU 10 nu. 

marada Nuri Köymen. Cağaloğlu Ta.•
vir sokak 6 numarada Mebrure, LA.le .. 
11 202 numarada Atiye, Bellktaş Or
tabahce Dede sokak 2 numarada 
Remzi. 

Birer Kart Kazananlar: Ankarada 
Samanpazarı 179 numarada Ferit, Üs

küdar 3 üncü Ortaokul sınıf 3/B me
zunlarından 283 numaralı B. Ali Riza 
Türkoğ'.ıllan, Çarşıkapıda Tiyatro 
cııddesi Güneş apartımanmda 2 inci 
kat 3 numarada B. Nuri Yüksel, Kil
çük Mustafapaı;a Vakll Mekep soka-
11 14 numarada Bayan Münevver 
Hantal, Şehremininde Yenibahce Ceı
meyanı 4 numarada Salim, Cümburi
yet Kız Liıesl talebelerinden Bayan 

Mehlika Büyükalın, Büyükdere Piyasa 
caddesi 142 numarada Leyla, Taksim 
Piya1e apartımanı 2 numarada Mat
mzel Ester, Büyülr.ada Cam! mahalle
ıl 17 numrada Remzi , Vefa Llsesi ta
lebelerinden Murat Toprak, Sarıyer 
Dereboyu 202 numarada Nevjde Fü
ıun, Eskişehir Muhacir mahallesi 
Cayı.r sokak 12 numarada Leman 
Dinç, Ortaköy Mezarlık boyu 162 nu
marada Melfthat Coşkun, Üsküdar 
Sultantepesi 20 numarada Ferda, Be
ıiktaş K11Jşali mahallesi Cami sokağın
da Remziye Alev, Nişantaşı Muradj
ye mahallesi B. Remzi kahvesinde iı. 
yas Dimdik, Koca ?ı.fustafapaşa Cihan .. 
&:: fr sokak 3 numarada Bayan Şevkiye. 

(D~vamı var; 
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ı ON u N ı Yapnmıt Aşk ve Macera Hatıraları 

f Hayatını Anlatıyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 61 
Şimdi ateşli ve ihtiraslı vücu

dümün ihtilaçlı ihtiyaçları büs
bütün uyanmıştı. Gıcıklıyan cüm. 
lesile o coşkun günah gecesinin 
çılgın zevk saatlerini en küçük 
rteferrüatına kadar hatırlıyarak 
tatlı bir sitemle baygın baygın 
kulağına f.sıldadım: 

•-Ah sen çok yaramazsın çap
kın!,, ve sonra heyecanımı gizle
meğe çalıştım. Sordum: 

._Nerede bu yer?. Sakın mü. 
naı;ebetsiz bir tarafta olmasın? .• 

•- Rica ederim Müjgan.. Hiç 
eeni arzu etmiyeceğin yere götü
riir müyüm? .• 

Gayriihtiyari sükü t etti&imi gö
rünce temin etti: 

•- Beyoğ1".ında .. göreceksin ga. 

yet kibar bir pansiyondur. Bızim 
gibi kalblerile varlıklarını birleş
tirenler yemek yemek, haşhaşa 
kalmak, dinlenmek, felekten bir 
iki tatlı saat çalmak istiyenler 
hep ora)~d gelirler .. Ayni zaman
da en zengin taşralılar için de 
samimi bir otel vazifesini görür. 
Geceleri son vapuru kaçıran bil. 
yük memurlar, hatta Kadıköylü, 
Adalı aileler bile emniyetle, iti
matla orada kalırlar . 

Çok hoşlanacağını, kendi evin 
gibi sanacağım ümit ediyıorum. 
Haydi artık gidelim e mi? .• 

Radyoda çalgı susmuş, ajans 
başlamıştı. Her taraf öğle sıcağı
nın harareti altında kavruluyor, 
aşağıdaki büyük çınarın gölgesin. 

• • •• ı.:., .. -.· ·ı . • - ' . • . . .• ' . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTI..ERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

lstanbul kadastro müdürlüğünden 
Fatih kazasının Fener Nahiyesine bağlı K&tip Muslah.attin mahallesinin 

.kadastrosu bitti. Bu maha1le içerisinde bulunan gayri menkul sahipleri isimle
riyle namlanna tahakkuk ettirilen kadastro tahrir resimlerini gösterir cetvel 
11.8.941 tarihinde Kadastro Dairesi cllv anhaneslne asılmıştır. 

Bu mahallede tahdit ve tesbiU yapı lan plAnLır Sultanahmette Tapu Dal
resinin üst katında Kadastro Fen Bür09ımdadır. İlfuı tarihinden itibaren iki ay 
zarfında bu plinlan görerek kadastro tahdit ve tesbitine veya ayni bir hak
kın tesciline dair itirazı o1anlann bunu ves.ika1ara müsteniden dermeyan et
meleri aksi takdJrde Kadastro Xanunw.nıın 26 ıncı msddesJ mucibince yapılan 
teıbltin kesbi kat'iyet edeceği !lfuı olun ur. c7170• 

Devlet Oe11iryıllırı Ye Limanları f ıletme U. l~ıresi llinlırı 
1.9.1941 tarihinden itibaren; meyantı:ökü nakliyatına mahsus D. D/215 No. 

ıu tarife, uzak mesafeler nakljyatına ten rilftt yapılmak suretiyle U.dll edilmiş.. 
tir. Fazla ta1.'114t için istasyonlara müracaat edilebilir. <5565> •7162> 

KIYMETLİ PIRLANTA SATIŞI -1 
11 KıraUık beyaz, lekesiz, fevltaJAde nadir bir teklaıı pırlanta 

21 8/941 Per embe giinü Sandal Bedesteni müzayede salonunda aatıla
caktır. 

Gemilere Stajyer Ahçı Yamağı ve 
3 Üncü Sınıf Ahcı alınacak 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İdaremiz cem!leri lç!n stajyer ahcı yamağı ve 3 üncü ıruııf ahcı alınaca
tından stajyer abcı yamaklarının 337 )ilerden yukan olanların, 3 üncü sınıf 

abcılardan da ihtiyat askerlik calmJ ceçirmiş bulunan1arın müracaatları. 
(7006) 

-

Devlet Denizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 

Gemiler için gemici ve kömürcü alınacaktır 
Devlet Denizyollan İşlet.me Umum Müdürlüğünden: 
Gemllerlmiz itin gemici ve kömürcü alınacak.Ur. Bwılarm 4.5 ya,ından bü

yük olma.malan ve fill askerlik hizmetlerini yapmış bulunmalan şarttır. 

Talip olanlann Zat İ:;leri Müdürlüğü mürettebat kısmına müracaatıan 
ilin olunur (7133) 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Mahallesi Sokağı No. 

K. Paşa camli Kebir 5elkapısı 44/l 

Yukarıda yazılı dükkan 31/~/942 
tır. İhalesi 27 /8/941 günü saat 14 de 
Vakı.!lar Müdürlüğü Akara! kalemlne 

Cins! 

Odall dükkan 

gfuiil sonuna kadar kiraya 
yapılacağından Jsteklilerin 
müracaaUan. (7174) 

Ayllğı 

Lira Kuruş 

00 

verilecek
Beyotıu 

İstanbul danlı komatanııtındaa 
Bu yıl Deniz Lisesine kayıt ve kabul için müracaat eden okurların müsa

baka sınavları 1 Eylül 941 Pazartesi günü saat 9 da İstanbul Deniz Komu
tanlığına müracaat edeceklerin mezkCır komutanlıkta ve Mersinde Deniz 
Harp Okulu ve Liseı:;ine müracaat edeceklerin de n1ezkür okulda yapılacaktır. 

Sınava tştirnk edeceklerin kur~un ve mürekkepli kalemleriyle yaz.ı lAs-
üklerini beraberlerinde getirmeleri Jhımdır. c.7070> 

ZAYİ - T. C. Ziraat Bankası Is-1 DOKTOR~·-•-ıJ! . 
tanbul Şubesinde bulunan 23587 No. ıı ·ıF eyzi Ahmet Onaran ., 
tasarrul hesabıma ait cüzdanım ile 1 
hüvlyet cüzdanımı zayi eyledlm. Ye- CİLDİYE YE ZÜUREVİYE · 

. . . . MİlTEHASSISI 1 
nı.slnl alacağımdan eskismın lı.Ukmü 1 . . . . (Babıali) Ankara caddesı Cağal-
kalmadığını bildirırlm. 1 oğlu Yokuşu Köşe baımda No 43 

FARUK SÖZLÜ 

SAHİP YE BAŞMUHARRİRİ 
NEŞll.İYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

de yocgun balıkçılar tenbel ten
bel uyukluyorlardı. Muhitin re
haveti içinde ben de uyumak, ken. 
dimi kollarına bırakmak istiyor
dum. 

Her tarafıma yayılan bu arzu 
ile yerimden doğruldum. Sevgisi
ni istiyen vücudümü emrine bı. 
raktım: 

._ Peki gidelim!.. 
Sevinçle bakan gözlennde şiın

şekler çaktı. Ellerimden tutup 
kaldırırken teşekkürle fısıldadı: 

•- Müjgan ne mes'ut edici bir 
kızsın!.. Çevik, acul hareketle 
garsonu çağırdı. Hesabımızı gör
dü'. 

Kolkıola gazinodan çıkarken hiç 
birşey söylemiyor his \•e heyecan.. 
dan fırtınaya tutulmuş bir fidan 
gibi titriyordum Ye her şeyin, 

her düşüncenin üstünde yalnız o
nun ve sinirlerimin arzularile ha
reket ediyordum. Zaten bu dakL 
ikada itaatten başka elimden ne 
gelebilirdi ki.. vücudümü değil, 

bütün canımı bile seve seve ona 

ETEllf İZZET BE1'iCE 
CEVDET KARABİLGİN 

MATBAASI 

vermcğe hazırdım. Çünkü artık 1 
sadece aşk hastası, sevgi müpteLfısı 1 

eski masum Müjgan değil; ihtıra
sın esiri küçük kadındım!. 

Caddeye çıkınca biraz yürüdük. 
Çarş.nın başında bir taksi bekli
yordu. Bir kol işaretile sür'atle 
geldi, önümüzde durdu. Kapıyı 

kendisi açarak: •-Gir! .• dedi. Se
ri hır hamle ile sıçradım. Köşeye 
büzüldüm. Yanıma .geçti. Şoföre 
emir verdi: 

._ Beyoğluna .. Bursa sokağı
na!.• 
Arabamız hızla ileriye atıldı. 

Çarşıyı geçince büsbütün ona s<>
kuldum. Bana sevgiyi, sevişmeyi 
tanıtan, ömrümün en nefis duy. 
gularını, zevklerini tattıran erke
ğimi kalbimin üstüne çektim. Yü
zümü sevimli yüzüne süre süre 
ve sıcacık vücudünden taşan ha.. 
rareti bütün varlığımda hissede
rek leziz bir mesti içinde gönlü
mün amentüsünü tekrar ettim: 

•- Sevgilim ... Biricik Hikme. 
tim benim! .• 

17 Ağustos 1941 
18.00 ProgTam 
18.03 Orkestra 
19.00 Fasıl Heyeti 
19.30 Haberler 
19.45 Cu (Pl.) 
20.00 Yurd Saati 
20.15 Şarkılar 
21.00 Ziraat Tak. 

21.10 Sarlr.ılar 
21.40 Spor 
21.50 Piyano 
22.85 Dans Mü. 

( 

(Pl.) 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 
23.00 Kapanış. 

EV 1Ş1 l 
Armut marmeladı 

Malzeme: 
3 ltllo armut, 2 kilo ıeker, 200 ırw.m 

clllı:oz. 
Yoııılılı: 
Armutlar soyulur. Çeltirdeklerl çı• 

karılır. Üzerini COÇinciy~ kadar IU 
konur, kaynaWır Ezilecek hale &elin
ce ateşten indirilir Elekten geçirilir. 
Seker ve glikoz ılavc edilir. Halil a
teşte koyulaşıncıya kadar p~irillr. 

Elma marmaladı 
Malzeme: 
Bir buçuk kilo elma, ı kilo şeker, 1 

limon. 
Yapıl11ı: 
ElmıL.ar soyulur. Çekirdekleri çılta

rılır. ı:elİıin~ ç1kıncıya kadar su ko
nur. Kaynatılır .. Ezilecek hale ııelin
ce ate,ıten bdirilir. Elekten geçirilir. 
Seker, glikoz ırnve edilir. Halli ateşte 
arada sırada kanştırılarak pişirilir. 
Limon sıkılır. Ateşte bir taşım lr.ayna
dıktan sonra• indirilir. 

Erik marmaladı 
Malzeme: 
Bir buçu t .J erik, bir buçuk kilo 

~eke ... 200 i. -"' rlikoz. 
Yı:ıpıl~ı: 

Erikler yıkanır, çekirdekleri çıkarı
lır. Bir miktar su ile ezilecek hale ge
linciye kadar pişirilir. Elej<ten geçirl
Jir. Şeker, glikoz ve bir bardak su ııa
ve edilir. Kavanoza konur. 

Askerlik işleri 

Sarıyer Askerlik Şubesinden: 
Şubeye mensup 337 ckığumlu. 

ların son yoklamalarına ağusto
sun 18, 20, 25, 27 ve 29 uncu 

günlerinde de devam edilecektir. 
Bugünlerde yoklamıya gelme

miş olan her mahalle veya köy 
mükellefleri şubede toplanacak 
heyet müvacehesinde muayene 
ve yoklamalarını yaptırmaları, 

aksi takdirde yoklama kaçağı o.. 
!arak muamele görecekleri iLfın 

olunur. 
+ 

Eminönü Yerli Askerlik Şu
besinden: 

1- 337 doğumlu ve bu doğum
lularla muameleye tabi eratın 
yoklamaları 28 ağustos 941 tarL 
hinde sona erecektir. 

2- Yoklamalar aşağıki mad
dede gösterilen günlerde saat 9 
dadır. 

3- 18, 20, 22, 26, 28 ağustos. 
4- Talebelerin de ayni günler

de mektep vesikalarile müracaat 
etmeleri. 

5- Gelıniyenler hakkında ka
nuni muamele yapılacağı ilan o
lunur. .. 

Eminönü Yerli As. şubesinden: 
1- 940-941 lise me:ııunu o1up 

askerliğine karar verilmiş yük
sek okula devam etmiyecek olan 
kısa hizmetlilerle tam askeri eh. 
liyetnameli olup herhangi bir se
beple sevkedHmemiş olan kısa 
hizmetliler sevkedileceklerinden 
25/8/941 günü saat (9) da nüfus 
cüzdanlarile şubede bulunmaları. 

2- Lise mezunu olup da as
kerliğine karar verilmemiş olan. 
!arın 25/8/941 tarihinden evvel 
şubeye müracaat ederek yokla
malarını yaptırmaları ve sevk i
çin ayni tarihte şubede bulun. 
maları ilan olumır. 

- ~iC>~ . 
C> i ş !!iii u 'Y' u 
Sun'i di;;ı takımhı.rı Rida diş suyu 

mahli.ılünde bırakılmakla mikrop1arı
nı öldürur Ye hem de bunlara ıüı.el 
bir koku verir. 

lstanbul Levazım Amir· 
liği Satınalma 

Kom İl yon u İlanları 

50,000 k!lo fırın odunu alınacak
tır. Pazarllk.la eksiltmesi 18/8/941 Pa
zartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. AmjrJlği satın alına komisyonun
da yapılaraktır. Tahınin bedeli ll20 
lira kat'! teminatı 168 liradır. istekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (170 - 1081] .. 

Beber kllosu 370 kuruıılan 3200 ki
lo kadar pençelik kösele pazarlıkla 

satın alınacaktır. İhalesi 19/8/941 Sa
ll günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 1a
pılacakb.r. Alış, muayene ve teeliın 
prtıarı komisyonda &:örülür. İstekli
lerin 1756 llra kat'! temlnatıariyle 

be1li vakitte komisyona gelmeleri. 
(172 - 7134) .. 

4558 adet yular sapı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 19/8/941 Salı · 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. A
mirliği satın alına komisyonunda ya 
pılacaktır. Tahmin bedeH 1233 lira 
84 kuruı ilk teminatı 92 lira 54 ku
ruştur. NUmunesi komisyonda görü
lür. Taliplerin belli vakllte komisyc>-
na ıelmeleri. (174 - 7136) • Beher kllosuna 35 kurul tahmin ,.. 
dilen 600-0 kilo zeylin Uiıı!'si alınacak
tır. Pazarlıkla elr.siltmesi"'ı9/8/94l Sa.. 
lı günil saat 15 de Tophanede Lv. A
mirliği. satın alına komf~onunda ya
pılacaktır. Kat'! teminatı 315 liradır. 
Taliplerin belli vakitte lı:omlsyona 
gelmeleri. (175 - 7137) 

1f 
6600 giyim öküz nalı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 20/8/941 Çar
ıamba günü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 405 lira
dır. N(lmuneleri komisyonda Cöril
Jür. Taliplerin belli val<ltle komisyo-
na re!me!eri. (179 - 7183) .. 

25 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 21/8/941 Perşembe gü
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. A-. 
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte ko-
misyona ı;elmelerl. (180 - 7184) 
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.,.-s:J-..,.,,,.,~. Küçük 
Hesapları 1S41 

Keıideler: 4 Subat, 2 Mayu, 

Güzel 
SağlaJll 

Ve iştahlı! 

ÇÜN KV 

Kullanıyor 1 
-------~s.ı· 

Çocuklarınızı küçükten •1,,-
NİN diş macununu 1'111 ııP' 
mıya, S A N İ N diş ~·t r.J 
ile günde üç defa dış ~ur 
fırçalamaya alıştırııtıı·. ,t 
büz yetişmelerini teJllJJI 
miş olursunuz. 

Tasarruf ., .... ~ ...... ~'i" ~ 1 ",., ikramiye Pi"' 
l Ajustos, 3 İktncııeşriP 

tarihlerinde yapılır. 

1941 IKBAMIYELEBI 

~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira 
~3, 1000 , -3000.-, 
~ 2 , 750 • - 1500. - , 
4, 500 , -2000.-. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mah-
kemesinden: 1938/10 

Tasfiye halinde 5erdarzade Hacı 
Salih l\lahtumlan Sirkeli Şerikleri. 
Serdanade Cemil, Hamdi ve Sük
rü'ye: 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. tarafın

dan İstanbul'da Kuru Kahveci Ha
nında 12/13 numaralarda Serdarzade 
Haeı Sallh Mahtumlan Şirketiyle İs
tanbul'da Tahtakalede Boton (Prevu
ayans) Hanında ıs numarada mukim 
Hacı AU Hafız Zade Malı.tumları Şir
keti aleyhine iki kıt'a emre muharrer 
senet bedelinden bakiye T. L. 1000.

Bin Türk lirasının tahsili hakkında •
çılan davanın muhakemesinde dava
cı tarafından müstenidi iddia olan se.. 

netler altındaki imzaların Serdarzade 
Hacı Salih Maktumları ŞirkeUne ait 
olmadığı ve bu senetleı·e müsteniden 
bakiye 1000.- lira borçları bulunma

dığı hakkında tasfiye ho.linde Serdar
zade Hacı Salih Mabtumları Şirketi 

Şeriklerin• yemin tekli! edilmiı; 8 
Temmw; 19U aribine raatlılan saı. 

pi 
oo.-"'' 

11 
8 ade\ 250 liralık - 20 oO / , 

35 , 100 , - 35 oO. /' 
80, 50 > - 40 0.-"' 

300, 20 , _500 
~ 

M ..... ~ ,/ 

0,ı' 

günü Mahkemeye gel•~.~ 
T&.fından teklif ve ~~ ed• .,.ı 
vecceh görülen yenııoirl ..,:t>l11 

için alelüsu! ııan yolu ııe 01,ıı ,.ot4 
edildiği halde muayyeıı pıob • 
Mahkeme huzurunda ıs ıb'JI~ ~ 
di!mediğinden Tas!JY• Jı:urı'11 
darzade Hacı Salih r.fıılı ,.ı0öt 
keti serilı:lerinden serd• ,,,ııı1 
Hamdi ve Sükrü'nllD Y~ıetl · 
çınmı~ ve yemin edece s1fl" \~ 
da sabit olmuş sayılnı• eJ11 

bu karar gıyaben ittitıBıfıJ1d~ 
lunduğundan 8 gün ~l• 1 J' 
ile Mahkemeye mürac• 11 ,if"'.·~ b v ... 
raya hazu olduklarını .. -i'rw, : 
lan bulunduğuna l<•'"~arl~ııt ~~· 
tahkik.at 18 Eylül 1941 ı• d'~ 
dit Perşembe günü f:39~el'jj r 
dilmiş bulunduğundan tf'tı'.ı ., n~• ı .rıv 
fında arzuhal ile ,,.a ıdu~ • 
caatla yemine hazır 0 . .Jt 1 ,-1 

dı''' J 
dirmeleri ve aksi tak ıc:Jsrıfl r' 
imtina elmiş bulundu &el' 
kararın kat'iyet iJtUsBP 
ıu ilanen \ebll! olUJlur• 

,. 

•iti 
•)r 
ala 
dası 
~. 

hp 
ıe 

lan 
huı 
a 

iki 
di; 0 
%; 
ihı; 

dah 
•~a 
l••ı 

l> 
lıılh 

n,' 
1-'ak 
lik. 
l~gi 
~·ş 
•ıı:e; 
lııii 
lur. 
>nnı 
\uk 
karş 
l•ıı. 

it, 

lf 
'-il 
le 
ı,, 

hl;~ 
ltd; 
liğ; 

lııe.,• 

t•n 
11, 
1•k; 
ııı,. 
~.p 
ı,n 
1ıc1 

.\ 
lıı; 
le 

'ld~ 
ı, 

ı.t 
lı~ 
lıi; 
to1· 


