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·- " - ..... ~~ EN SON TELGBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi Gazete7e söndttilen evrak iade edilme& .. 

\' eıii ihtilat
lar karşısında 

İnsanlığın ve dün • 
Yanın istikbali hilen 
hütün hızı ile cereyan 
etmekt" bulunan bar • 
bin bu bir iki ay içinde 
cenubi Rusyada ve Kaf
lcaayada alacağı inkita· 
fa bağlanınııtır· 

• 
Iran kabinesi 
Şehinşaha is
tif asını verdi ---·---
Nazırlar yeni kabl-
ne teşekldll edinceye 
lrallar yerlerini mu
llalaza edecekler 

Dinyeper'de
ki meşhur ba· 
raj uçuruldu 

Bern 28 (A.A.) - l'tus cep. 
hesinden gelen S<ı11 haberlere 
göre, Sovyetler, mühim Dnyc
perpetrovsk barajını uçur • 
muşlard.r. 

Dnyeperdeki 
bütün köprü 
başları Alman· 
ların elinde 
Dört cepbede mllllm 
ileri llareltetl oluyor, 

!h 

Köylüden mahsul satınalma işinin ıslahı lazım! 

Bir müstahsil 10 lira almak 
için 8 gün 8 gece köyünden 

uzak, atıl bekletilemez! 
~:ETEM iZZET BENiCE 

~ 4.v~pa harbinin __ en buhnınlı 
\'tesı başlamıştır. Uç ı:ün san -

:~ harp üçüncü yılına girmiş o • 
.... ı._ 

---·---
SOVYETLER 

FEVKALADE 

ALMAN TEBLIÖI 
Türkmenşa h 22 • • S t 

Sov)et hududu 28 (A.A.) - Al. 
man ve müttefikleri orduları, diin 
başlıea dört cephede mühim ileri 

: hareketleri yapmışlardır. Bu • ep. 
heler şunlardır: 

Toprak Mahsulleri Ofisi koca bir kaza merkezini 
l tek memurla ve 4 kantarla nasıl idare edebilir ?_ 

, Geride bırakılan ilü yılı tetkik 
i'.n haritaya bakanlar 1939 un 31 
~ ıru.ıtosundaki dünya haritasını 
l~d':lii~ik bulacaklardır. 1941 Ey. 
) Unun birind pnünde Polon • 
•, llolanda, Belçika, Fransa, A. 
~Usturya, Çekoslovakya, Yugos -
a\tYa, Yunanistan, Romanya, Bul .. 
h· . tı;tan, Rusya, İran devletleri • 
::~. ~zcttikleri vaziyetler dem -
tışık olduğu kadar İngiltere, Al

;:-ııya, ltalya, Amerika da harbin 

1 ~dücezirleri içinde yine muh -
• ıf tahavvüllcre maruzdurlar. 
b .\nıerika Demokrasi cephesinin 
~'iındadır. Bütün ağır ve hafif 
f nayiini Demokrat muharipler i. 

ııı. •elcrber hale ııokmll§tur. Be. 
fınc· k l 1 ulun ortaya çıkardığı grev-
,•r, her nevi sabotaj hareketleri 
llı~k Am.,.-ikaom hatta harbe 
ııu"dahalesine dahi müessir ola • 
t hcak devnye girmiş ve .,fk&
~ lltntuuiye •Amerikayı kurtar • 
td~k için harp, prensibine ikna 
bi ılrııiştir. lngiltere haurlıklarıru 
) tırrııek üzeredir ve ilU yıl bo • 
b ~ilca mütemadi çalışması ile 
~'lı noksanlarını tamamlamak, 
l •vatan ve Lnparatorluk ordn. 
~·~·. harbe hazır vaziyet. sok • 
~ a llnkanuıa kavuşmuştur. Bri· 
" 11Yıı adalannda 4,500,0e. ıuşilik 
•ır d 
111 

or u harbe hazırdır ve tam 
~~ailem hale gelmi~tir. Hindis-

i 
da 1,000,000 luk h'r qrdu ha • 

ırı. . 
'rd tıınıştır. Orta ve Yakınşark 
h tılatı taazzi ettirilmiştir. Tay. 
ı;; ;~: ta..ı., bmyon, zırhlı ve mo. 
'~I u lop. makineli tüfenkli bi • 
bil· et \'asıtalan da taarruzi ka -
tli 'Y•t kadrosuna &öre pnden 
~· •rtnıaktadır. 

ı,,d•nada, A\'ustralya, Yeni Ze • 
la 1.• cenubi Afrika hummalı bir 
~ı: 'Yet içindedir. Her nevi harp 
ııı· tııanı, harp vasıtası bu Do • 
t.'~0nlarda bol bol yetiştirilme
Oıı •şlanmıştır. O halde, iki yıl 
ı~t•Ye nazaran, 1941 yılının Ey. 
,ıı:;:de lngiliz ordularlDJ her ba. 

•ıı harbe daha hnır ve dlıba 

~!indi Sahifede) 

~· "\ 
,_..,UHTEREM 

OkUYUCULAR 
il llaıınuharrlrimtz ı:tem İz:zıl 
.. ~ice . Sarkta IWa bir vazife 

•hatı yapaeak12r. 
ı)1Cilııun siy•sl l>Adlselerini en 
~ve en mütekAmil bir tarzda 
ter ıp C!":niye al~n-.ıs olan muh ... 
rtıu:1 cıl;~.yucularıınızın fikir ve 
lçı., lıa ••,klerlni aksatmamalı: 
.. a,,~mUharrtrirolzın pek Ju
tıaı:ı'Uret:ek. olan bu ıaybubeli 
~i4l:ı:~da caıetcmizin Başma
~rlta .~ını :unü cününe güzide 
ltıer tidşı.nıız AhoıeL Şükrü Es-

Yazacaktır 
"Soıı T ' u Jl e.gra.r okuyucula·:nın. 
)U~ b~Utlka Y•mlarıru pek bU
t-tıik.t ır alAka \'e z.cvkle tak.ip 
Son ;rı Ahmet Şükrü Esmer 
tı.ııuıı •icraf'ın Başmakale •il
)~lıl da da hit şuphesiz olr.u
ııı.,ha arıınızın azami ragbe-tinı 
dı!tı ~ olacak ve a:Unun ila
ttıı1~:ı.ni Türkiye etkArı umu-
11,ıa, lllde umumi kanaatle lk
r Vt liyakatini kabul etti
ıu ı.:;~ lllükemmel bll&I ve tah-

Juı.rn retı ıle izah edecektir-

~rrı.~ Sük:rü Esn1er'in ilk 
lııı:;q, lıı l~sl yarınki niısha· 

Oıc Iİ$at edecektir. 
~tt 'U.yu~ularımız aynca Et.em 

:• ''"•hlleıu~·nın yazılarından 
t'ı:ad~ tuın kalmıyacaklar ve 
lııuhıe~tıuz YOidan ve Şarktan 
\oe ıı... lllenıleket meseleleri 
t- -uurnı . 
·tıde rn·· Sl)'&s..i hada.eler üze-

l ;•ğ, ~ •• ~ oldukça yaza
\ ~~İetni rı ~eşredılmek üzere 

ı:., iOndereceır.tır .• 

. ld. mcı ovye 
cıvarına g e ı 

Tahran 2s (A.A.> _ İran Şe • ordusu 
hinşahı kabinenin istifasını ka • • h d • ı d • 
bul etmiştir. Nazırlar yeni kabi.. ı m ft e } 1 
nenin tıeşekkülüne kadar vazi • 
leleri başında kalacaklardır. 

SOVYETlERİN İLERİ 
HAREKETİ 

Londra 28 (A.A.) - Mosltova 
. radyosu, Sovyet kuvvetlernin 

40,000 
611 we 

d111 lazıa 

1arab war 
Berlin 28 (A.A.) - A'lman bP~

Jr:umandanlığı teblığı: 

Dnyeper dönemeç noktas~ Smo. 
lensk mıntakası, Leningnıd ve Ka
reli berzahı. 

Dnyeperpetrovsk'un zaptından 
sonra Almanlar, bütün Dnyeper 
nısıf dairesinin i!galini tamam • 
laıruşlardır. Rusların nt'hrin garp l 
sahilinde henüz ellerinde tut • 
makta olduktan köprü başları 

(Devamı üçOncO n!Ufede) 

• 
Iranda Rus-
• 
lngiliz ileri 

c:: Yazan 
11-ALOK CEMAL_) 

Toprak Mahsulleri Ofia!nin köy'.ü
nün hububatını yüksek tiaUe sahn ; •. -
ması her tarafta büyük bir n:f'nınw ıı-
7ele ka~ıJaıunışUr. Fakat maaı~ef bu 
'°atın alına 1şinln bazı yerlerde matlO.p 
eür'atle yapılmadı&l ve bu yüzden 
köylümüzün ilini &ücünü bırakarak 
günlerce ~atış ı>eoinde koştuğu teessür .. 
le görtilmektedir. Ezcümle buna bir 
ntiısaı de Bandınnadak1 mübayaa ili .. 
nlıı aksaklığıdır. 

Bir tetkik seyahatinde Bandırmaya 
gjtmJş olan muharririmlz HalUk ee .. 
mal orada tesadüf ettiği bir vôk:ıayı 
töyle yazmaktadır: 

(Devamı 3 ilncü ~ahı!ede) 

İran da 'lilinde seksen kiloın.!tre 
daha ilerlemiş olduklarını, Tebrizin 
seksen ~kiz kilometre şarkında 
Türkm.anşah'a varmış bulunduk
larını, ileri hareketin devam et. 
mekte olduğu'1u bildirmiştir. 

Fevkalade b:r tebliğle bildiri]. 
diği üııe~ General Fon Kleist zırh .. 
lı teşekkülleri 25 ağustosta §İd:. 
detli muharebelerden sonra Dn
jepepetrovs l<ciprü başını w şeh. 

rini zaptetmişlerdir. Dinyeperin 

hareketi de
vam ediyor 1--------------

(Devan\) 3 üncü Salıi1ede) (Devamı 3 ünciJ Sahifede) 

Seyrüsefer Müdürlüğüne ithaf ! 
ihtilafın sulh yolile 
halledilebileceğini 
göst~rir b a z ı ha
berler de sızıyor Gece 24 de Yenima

halleye bir otobüs 
40 yolcu götürdü r 

İrandaki vaziyet ve hareki.· 
hakkında Anadolu ajansının muh. 
tıelif kaynaklardan alıp verdigı 

haberlere göre, İranda İngi.i;z. 
Hind ve Sovyet kuvvetleri ilt ri 
hareketlerine devam etmektedir. 

Yolcularla ,oıır arasında llAcllıe çıktı Hindliler Abadan petrol tas • 
fiyehanelerin; işgal etmişler ve 

İran kuvvtelerini bu mıntakadan 
almışlardır. 2 top, 3 zırhlı oto • 
mobil iğtinam edilmiş ve 350 esir 
alınmıştır. 

t Dün gece saat 24 de Taksimden 
Yenirnahalleye hareket eden 3131 

numarah otobüs şoför ve bilet . 
çisi ile yolcular arasında h!ıdi -ZAFER 

Bayramında 

Müsamere yerleri 
sabaha kadar açık 

30 Ağustos Cumhuriyet 
Bayramı münasebetile mü -
saıııere tertip edilmiş yer • 
lerin sabal:ıa kadar açık bı -
rakılması kararlaşmış ve Vi. 
layet tarafından bu hususta 
müsaaW! verilmesine lbaş -
lanmıştır. 

İhtikar yapan 
bir kömürcü 
ve bir kasap 

Dükkanları bir haf
ta kapatılacak, 

ceza da verecekler 
Beşiktaşda Hayrettin iskele -

mde kayıkta köı_nür satan Mus
tafa 5,5 kuruşa satması icap e -
derkeri kömürü 6 kuruş 10 pa • 
radan satmış, yakalanarak adli • 
yeye verilmışlir. Bt'voglu mah -
kenıesinde Mustafa 25 lira para -ı 
cezas:na çarpttrılmış ve 7 gün sa-
tı~dan menedilmiştir. 1 
Ağah~manunda Filıp isminde 

bir kasap do 65 kunışa satması 

(Devamı üçüneii ııohifede) 

KISACA 

Vaktlle de ı .. 
Ajansların haber \ erdiği°ııe gö

re, So,·~ et kıt'aları handa 6 saat 
zarfuHla 8G kilometre katetmiş • 
ler. 

Bizim mabuda bunu söyledim 
de: 

- Evet amma İranda .. 
Ce\'abını \'ermekle iktifa etti ve 

hatırlattı: 
- Sovyet orduları Polonyada 

da \ak tile _ !>öyle ilerlemişlerdi. 

(Devamı 3 ün•'İl Sahifede) (Devamı 3 üncü Sahifede) 

150 Türk Musikişinasının Belediyeye hitabı: 

Alaturka musiki işi 
bir hükmü karaku
ş ile halledilemez! 
''Bize kurs değil mektep, ehli
yetname değil diploma lazım,, 

150 Türk musiki~inası namına Ney
zen Gavs! Baykara i.mzaslyle ıaze
temlıe gönderilen bir mektupla Bele

diyenin musikişinaslara .çalgıcı> de· 
mesine ve imtihana tabı tutmasına ıtı. 
raz edlldii!ni dOıı y~tık. İmUhan-

dan evvel Beledjyenin bu s&n'atkArlar 
için bir kurs atmasını da faydasız bu
lan mektupta alaturka musikinin ar
lık yeni eleman yetişmediği için ma
aı .. er inkıraza doğru elttiği beyan .. 

(Devamı 3 llncQ Sahifede) 

Akagündüz bugün 
romanına başladı 

HATIR iÇiN 
ÖLDÜRDÜLER! 
Güzide edibimizin 

TELGRAF,, 
yazdığı bu enfes 

''SON 
• • 
ıçın 

romanı 

Bugünden itibaren 3 üncü sahi
femizde takip ediniz 

Almu - Sow1et 

BABBINI 
818 BAKIŞ 

SMOl.ENSK· 
te şiddetli bir 
muharebe 
daha oldu 

Leningrad 
' etrafın d ak i Al
man çenberi da

ralıyor 

Şimalde Vlpurl'· 
11ıa mabaıaraıı 

tamamlandı 
(Yazısı 1 üncü Sahi!ede) 

IOVfET TEBLIGI 

Dün de şiddet
li muharebe
ler devam etti 

MoskoYa 28 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Dün, bütün gün Kingisp . 
Smolensk, G<ımel, Dnyeper, Pet. 
rovsk ve Odesa istikametlcrınc.c 
şiddetli muharebeler olmu~tur. 

Hava muharebelerinde 17 Al -
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 

8 Sovyet tayyaresi kayıptır. 

EN SON HAVADIS'
in yalan havadisi 

Ankara, 28 (,Hususi) - İstanbulda 
çıkan •En Son Havadjs> gazetesi, 
Vehbi Koç'ıın bütün servetinin yarısı
nı teberril ettiğini yazmıştı. Vehbi 
.ltot bu hususta verdiği beyanatta !IÖY· 
ı. demişllr: 

(Dnıaım iiçW&cii ıllhije<U) 

ııoL çı;em " nNi artı. 

MOBİLYA 
Almak veya fömıelr. latiyenler 

BAB&ÇÇI KAR· 
DEŞLER Limited 

IJIBllETi 
Salonlannı bir deta fumdr.ie tili
min edilirler. 

İstanbul, Fincancılar, Rızapap. 
yokufu No. 59/61/63. Teleton 22oao 

Torn-ıık MaJısuUeri Ofisine satılm ak üzere Bacndırnıayıı getirileft 
mah$Uller arabalarda ve tarttınn ak, para almak için Bandırmada 

Ofisin kapın önü'FUU bekleşen köylüler ... 

Şehir dışıpa mOşteri 
kabul etmiyen bir 

şoför Adliyeye verildi 
Otomobilini sürerken rakı içen 
bir şoför de suç üstü tutuldu 

Son fünlerde bazı IJ(7förler'n kendi. 

lerint' veriJen benzinin az old<ıtu be-
7aniyle aıak semtlere ve tehir dıp 

yeclett müşteri almadıklarını ye: 
<Dönerken müşierl bulamayız. Avdet 
paramw da verir&eniz cideriz.> ceva.. 
biyle yolcuları reddettlklerlni yaz-

ÇERÇEVE 

Bildirmece 
NECİP FAZIL KJSAKÜREK 

Dün) anın hali bir çocuk bil. 
mecesino döndü. 

Hani dere kenarında bir kü, 
çük sandal urdır; ve bu san.. 
dal karşı yakala bir kurd, bir 
kuzu H bir demet ot geçir -
mekle mükellef ... Bu üç unsur. 
dan ) alruz bir tan.,,ini içine aL 
mağa muktedir olan küçük 
sandal evvela kurdu &'eçirse, 
kuzu &'erilerde otu yi) eceİı:, o.. 
tu geçirse kurd kuzuyu hakh
yacak; ev\'elii kuzuyu geçirse, 
sonra onun ~·anına ne otu. ne 
de kurdu bırakabilceclı.tir. 

Evet, dünyan. a hali bir ço -
cuk bilmecesine döndü. 

Fakat bilmecenin unıurları 

bu defa, bir fıçı zehir, bir man. 
eal atq ve bir balya pamllk. .• 
Bunlar minicik dünya sanda • 
lında karşı yakaya, selamet 1ı::ı.. 

yısına geçecekler. 
Zehir, at"§,i söndürmek ve 

pamuğun mesamelerine dol -
ma~, ateş zehri kurutmak Ye 

pamuğu yakmak, pamuk da 
hem zehirin kuruduğunu, hem 
de att11in söndüiiinü görmek 
ihtiyacmda. .. 

:Minicik dünya sandalının ih· 
tiy ar kürekçisi akıl, bu vaziyet 
karpsında ne yapsın? Nihayet 
bu üç unsurdan hangisini öbü. 
rilne ifna ettirip karşı yakada 
\:e öbür iki unsur arasında bil 

mıştık. Belediye Relaligind<n veril 
emir üzerine bilhassa sabahları ya 

benıinlerl bol iken bu ıek:Ude hareke 
eden toförlerln 7altalaıııp Adliyey• 
yerilmıerine bae)anılmıştı.r. Bl.1 meyn 

da 1811 numanlı tabi şoförü İsma 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

terkip ve imi.zaç el.de edebil 
iin? 

İhtiyar kürekçi dere kena 
nnda hazin hazin sakalını ka
karıştırırkcn, evvela panıul 

ateşe karşı zehirle anlaşma~· 
kalktı, olmadı. Zehir, pamu[:ı 
yakmak hususunda ateşi srr 
besi bıraktı. Mak,adı, pamuk 
yansın, ateşin d<' harareti ge\' .. 
şesin, sonra kendisi ilk fırsatt 
ateşi söndürüp karşı yakad 
tek başına yan gelsin! .• 
Yoğnıa ~·oktu , paınuğun bi 

kısmı yandı. fakat ateş harare 
tini kalhrtnıedi, bu vaziyeti 
7ehirle ateş Uytt'abilir mi~·d 
ki?. Birdenbire ate~. rız diy 
:ıehrin i~inc gön1Ulüverdi. 

i,te dumanlar içinde ve tam 
bu heng3.n1edc3-·iz, 

Bu hal. nıanzara karoı,,;ısında 
apı<mış kalmış olan akla·, hadi 
seleri11 bir rehhertigidir. E,':e 
ateş zehri kurulursa hararet 
siz bir kömür parçasından iba 
ret kalır ve pekala pamuk! 
koyun koyuna barınabilir. Pa 
muk da onun rengindeki siya 
lığa aldırmayınra. olur bite 
Fakat öbür unsur işin içilide 
!arak dül\n h°'alnna kimyn 
bir müvazene terkibi elde ed 
bilmenin, ri~ ali Lir kat~yetl 
imkanı yoktur. 

İşte hu yüzdendir ki, minici 
dünya sandalının ihtiyar J..I. 
~ekçisi akla, sen bir ~are kal 
yor: 

Kisi ettiğini bulur kaidr<lf' 
~e ze-hri ate~e sfindürtmek ,. 
siyah kömürle bc)·az pamn 
barıştırmak-
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HALK FİLOZOFU 

''EFENDİ" KIYAFET 
REŞAT FEYZi 

Sokaklarda, meydanlıu:cı.., . normal kıyafete nadiren rast • 
lıyoruz. saylıyelerJe, rastladığıoız in • 

sa.u4J'ın kılı!. .kJ.yaleüoc dik .. 
kat ed;niz: Bob _ Sitil kya!et, 
•portmco k1yafet, züppe kıya • 
iet, hoppa luyaiet, pejmürde 
k.ı) afet, laübali luyafet._ 

Gözlt riniıin arndığı daha zi .. 
) ade tcnıi< .-e efendi luyafet • 
tir. Sokak, temiz efendi kıya -
f.t ycridır. Ne Bob _ Sitil, De 

spor, ne pejmürde kıyafet, so
kağın hali değildir. Kıyafetle -
rimizde, her nedense, daha zi
yade bir acaipliğe, bir garabe.. 
te fazla düşkünüz.. İtina eclea. 
Jerinıiz garabete d•in& mey -
!eder. u:na ctmiyenlerimiz • -
caipliğc ınahkiımdur. 

Hani, şu aradıı:lllllZ., temi• 
pak. efendi kıyafetli insanlar 
ne az. Giyini~, çok şey, amma, 
zannedildiğinden daha çok şey 
ifade eder. Giyiniş, bülüıı bir 
hayatın, bir karakterin, bir dil
şünce ve hayal sisteminin sem. 
bolüdür. 

Hay3t, ağır başlılık buhra • 
nı doğuruyor. Onun içindir ki, 

YE. i TİP 

BİR BUHRAN 

Dün~ada bir yeni tip iklısadi 

buhran başlamış! Demek buh • 
ranın da ayrı ayrı tipi oluyor. Iln 
l < ni tip buhrana bir isim vermek 

istiyorlarsa, erbabı iktıut, boş -

boşuna düşünüp kafa yormasın -
Jar. 

Yeni buhrana •pahalılık• adı 
pekala verilebilir. •İhtiür. buh
ranı diyecektim, ihtikıir yı>k, bu. 
lunamıyor, mMıaswa &elmesin. 
den korktum. 

l.'ZAKTAN 

BİR MEKTUP 

Biziıp 0:.ınan C•mal Kaygılı, 

geçenlerde yazdığı bir n.üsaha • 

bede çingenelerin örf vo idctle • 
rinden balısediyordu. Arkadaşı -

mızın iddıası, çingeneleri pelı so. 

\<'İndirıniş. 

J::dirnt>den bir ıucklup aldım. 

Diyor i':i: 

·O•man Cemale hem t•şekküt, 
he>n tee.üf ediJoruz. Ne diyr, sır 
olan lıayatım12un herkese bah -

YOLCULARA 

TA!llİM 

Geçenlerde bir hadise olmuş -
tu: Eyüp hattında, bir otobüs bi
letçisi, bir münakaşa sonunda, bir 
yolcuyu bıçakla karnından dq -

nıi·ıti. 

Bir okuyucu bana gönderdii!;i 

mcktupda diyor ki: 
•- Otobüs biletçisinin lı.areket 

tarzı karşısında iıısan fiiyle düşü. 
nüyor: Belediye, bundan böyle, 
yolculara iyi muamele yapılma • 

sını biletçilere değil, biletçilere 

kar~ı nezaketle muamele yapıl • 

ma>ını yolculara tamim etmeli -
dır.• 

AHMETRA.UF 

llfütehassıs insanlar var: GI. 
yinişe bakıp in.san karakter ve 
tipleri üzerinde kararlar veri • 
71>r, teşhis lıo7uyorlar, ve bu 
hükümlerinde ekseriya isabet 
ediyorlar. Bir cek~tin omuz bL 
timi, bir kravatın rengi, bir 
pabucun reci onlara, bir çok 
fe7ler ilham ediyor. Bu ilham.. 
lan kuvvetli ve dofru bir se • 
aittir. 
Dünyanın ceçiriiii fevkali.. 

de zaman, efendi kıyafet buh -
ranmı arttırıyor. Yer yüzün • 
de •Efendi- olarak ne kaldı lıi?. 
Normalleşmek için, normal de. 
Yirleri beklemek Jizım. Fakat, 
aormal deYirde, anormal kılık 
kıyafetin bir sis gibi deThal da
ğılacağını sanmayJn. 

O zaman da, tabii hayata av
detin sarhoşluğu ile, kim bilir, 
ne acnip bir hayat tabl<>Su be
lirecek? Bu tablonun intiza • 
DHnı, iz'aruru, şuur ve mantı • 
ğını şimdiden çerçevelemek i
çin düşünmek lazım. 

YARDIM 
sevenler 

Cemiyet azaları 
kışlık 

mesaiye hazırlanıyor 
Yarclım Sev<'nler Cemiyell a

kında ıımumi bir ll'plantı yapa· 
rak kış laa1iyetine b4şl:yacok -
tardır. Cemiyet ldra!ın<lan l· ah. 
rom;ın askerlerim.ize kışlık 1><~dı. 

yeler hıFtrianacak \"e muhtaç a.>

ker ailelerilt , ycksul k bıselı: re 
ve bilhassa fakir mcklep t:ıkbe
lerine yariımlar yapıiacakı ır. 
Cem:yet zengin 2..zalarmı fakir 
talebelere yardıma daı·pt • decek. 
t.ir. 

VlLAYET oe BELEDiYE: -=-="--· * Em.inyet dmirierindeo Kdzırc ve 
Rııul Pohs Müfc,:.~Lklerıııt', Oıdu 

Emniyet MüdurL.. f . .krı Eııın ı yet U
mum MüdW·!ıı&U Sulh! lludur l\.lua. 
viull~.ne, MC.!tllişlerden i~mail Ata 
ÜçUncU ~...tt.e Müdürıuği.ı.ne, Tunceli 
Emnfyet Mudurti. Dı.lc.hmet Ali Balık~
slr ~mniyet Mtidt.irlü&U.ne tayin olun .. 
rru.~lardır. 

TiCARET oe SANAYi: 
+ Zo.f~r ve Tayyare B< yramı !" ıu

na~ebetiyle Bankalar 30 A&~to.s Cu
rnarte.s1 ~Un.Ü kapalı bulunacaklardır. 

+ F:at. .Müı-akabc Komisyonu kadın 
çorap ticareti yapanları cclbederek f •• 
at yi.J~e..:ış.nın sebep.ierini bir kere 
.keud, lerır.ticu de soracaktır 

+ Vtk.ilcr Hcy'eU kararıyle İi Ka. 
nwıunun ellinci. mc-ıdd~i hükmünün 
kan1pana devıc~e ınWıhaıuı ol:c,ak 
üzere Şeker Fabı-ikalaruıa. tatbik e
dllrıı.emr-~. kararlqt.ırılm~ıır. 

MUTEFERRIK: 
+ Şobrinvze mal almıya gelen Tar .. 

suslu tuCCJırla.rdan Ferah otelinde mu
klın h1ehnıt.:t dltll eece Emnıyet San
dıj:ı cıvarından geçerken meçhul i8-
hlslar tara!ındaıı taarruza uğrıyarak 
yarıı.lannlljtır. Yaralı hasta ney" kaldı. 
rllmış mtitearrızl.at·ın araruna.;;ına. ıe

çilm~tir. + İlim llemimlzln detorli şahsiyet. 
terinden esbalc Balıkesir Meb'wu ve 
cabılı: Şer'iye Vek!loti Müsteşarı Ab
liz.iz. Mecdi Efendi vefat etmit ve ce
nazesi &öz 1aş1= arB.iında kaldırıl. 
ııi"ı,tır. 

r Tefrika No: 39 

1 Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

- Başım ağrıyor, dedt. Güneşe 
dayanamıyorwn. Zaten sew.ıı hatırın 
için ır:-lmiştinı. .• 

Tarh.da kalanlara &ünün yorıun -
ıuııu ço'·müş\ü. Sol taraftaki büyulr. 
altın ytf;lnının dJ1 ine oturJuk.. Yaru.
nuzda tarlanın, bo.ı:=Urtle.nlerle Orlühl 
oıııın dibınden küçuk şırıltılarla bir 
su akıyor 
Gunc~ln son rerı..klerile ince bir kan 

deresi rcngındc akan su, güneş &ön -
dukten sonı.ı gümüşi pınltılarile ışık
landı. Urun boylu, sarı hardal çiç\.k
leri, haCif, yanık kokularını havaya 
bı.rakarak titreıiyorlar. 

Havanln sennlf:mi;; olmasına rağ -
men altlmda.kı toprak. ate~ gtbi yanı
yor. Ortalık yaı; kDkuyor. Kesldn ekin 
kokularında, su kena:ındi1k 1 yabani 
n :-ıe, hardal çiÇf'klerlnin kokularında 
yaz var. Toprağın sıcak bir alevle 
tutuşe.0 yüzundek.i, bi.i.tun nebatlar 
gizli mın.llıtarla bir aşk şarkısı oku
yoı ,gibi. ruhlara ışıklarını, renk.le -
rln., kolr ıla mı sunuyorlar 

Ta..ı:ıa )'otVôl,l yavit.;i bo.,..ı.lıJ'or. 

- Hoşça tııl! .. 
Dıyen gidiyor. Bazıları .sen gclm.i

yecek mllin?• sualini aoru,yorlar. 
- Güel eüle çocuklar! Sağ olun &ü

zel ç:ılı.,tınız ... Ben sonra geleceğim ... 
Diyorum. Dikkat ediyorun1. Genç 

kızlarla, delikanlıların gözlerind~ de -
iti>ik pırıltılar var. Tarladan çlftlltin 
yoluna ~.aparlarken, duruyor, etrall 
gd:t..Hyerek elele veriyor, konu:juyorla.r. 
Belki harı11~ sonu dil~leri olacak
lar arasına yeni çl!ller Cle kanşacak. 
Yalnız kaldım. Hayretim buğday -

lann gc\'rek, ılık, yumuşakılğına gö -
ı;nil lt.1, yarı uzanmlô bir vaziyetteyim. 
Yenl baı lıyan geceyi seyrediyor \'e din .. 

• liyorum. 
Ci!tliğin arka tarafındaki cZorba -

han.• dafl.nın yüksek karlı tepesi, gü. 
neşten t.aclle hlll parlıyor. Köye göl
geler lndıgı halde c:Zorbahan> ~ıklı. 
Eteklerinden başlıyan yejilli.kler, te
peye yükseldikçe, yerlerin\ yalçın kaya. 
lara bırakıyor. İı:leri mor gölgelerle 
d?lu. derin yartk.lar, ı:atlakl:ır göı·U _ 
n:..ı;, or Da~uı yWl k.L;,uularınıu tt.ı.ın -

ım • [MAHKEMELERDE!..,,..,!-::::_ J 
Kavaa • Karpuz "Yüzsüzlüg" ün ana/ orculug" un 
Uatıarına dair.. • • 

Ne hikınett.i.r Bilinmez, bu sene ka
vun karpuz da pah&U. Şöyle küfe küfe 
kavun karpuz alıp eve boşaltabiUyor 
DlU3UI1UZ?. Haddiniz varsa yapın. Ka
vun karpuz neden pahalı?. Acaba, o 
da mı Avrupa.dan geliyordu. Yollar 
kapalı olduğu için şimdi gelemiyor mu? 

Haber verildlğine göre, bu tatlı 
meyvaların yeti,}tiği mınta.ka.1arda 
mahsul bol ve J.yidir ve yerinde ucuz
dur. Istanbula celip ç&~y,a pazara çı
kıncaya kadar neden pahalılanıyor?. 

Benim aklıma şu geJ.iror: Kavun ve 
karpuz, İst.a.nbula ıellnce bir de ne 
gö;sün? Her ~ pahalı.. Kend.<Sinin 
ucu.z.a satrimasına razı olamıyor ve bu
nu bir izzeti nefis meselesi tellikld 
edb'or ve nazlanıyor. Kendisini naz.a 
çekince, sahibi de onu bizzaru.re paha
lı.ya satıyor. 

Kavun karpuz diylp geçmeyin; yaz 
günlerinde birçok fak!r ve fJ,ka.ranm 
gıdasıdır, Faka.t, ucuz olmayınca ne 
çare?. 

Kavun karpuzun ucuz olmamasının 
bir telı: faydası vanlır: Çok istihlak· 
edilemiyeceği içln, sokaklar fazla ka
buk deryası olmaz, binnetlce temiz 
durur. 

Yalnız duydum ki, Fiat Murakabe 
Komb-yonu, bu kavun karpuz işini de 
tetkik ediyonnuş! Ha, gördünüz mü? 
İşte şimdi işi sağlama bağladık, de : 
mektir. Şurada,. daha iki ay kavun kar
puz yiyebilir miyiz, bilmem?. İki ay. 

sürsün pek zannetmiyorum. Komis -
yon, o zamana kadar ancak işin raPor
laruıı ve evrakını, muamelesini ta .. 
mamlar. Tam, kavun ve karpU'Zcu • 
lan dinlemeğe sıra gelmiştir, ortada. 
ka\'Un ve karpuzcu kalmaz. 

Bir de bakar..ınız ki, hepsi, ballkçı 
olmuşlar, balık t>atıyorlar. Bilmecbu _ 
riye, nıeselenın halli ve tetkiki gele -
cek yaza kalır. Şayet, komisyon, elini 
~etbuk tutar da, mevsim bitmeden işi 
ııeticelend1rmeğe kalkı~ırsa, yine pek 
fayda nıemül değildir. Çünkü, o zaman 
da nıevsim tt0nu geJmiştir. Çarşıda, pa
~rda son turfo:ı.nda pek az mal kal _ 
mıştır. Fiatler bittabi yüksektir. 

}...,iat Mürakabe Koınısyonu da ~öyle 
bir karar verir: 

cKarpuz \'e kavunlar tetkik olundu. 
F·al~r mutedil ve normal bulundu.• 

Zaten, o zaman, daha rnühiın mcse
ıe ıe.:- çıkmıştır. Çünkü, kı.ş yaklaşmı.ş
·.ır. Pıf~el:l odıın me~ele:.:.i, kömür me
s.elesf, kalörlferli asansör meselesi 
gibi.. 

Yahu, şu Fiat l\ıtürakabe Kon1isyo -
nu, hiç rahat. hll-:ur gormiyecek mi!. 

I<. ::,AB/1" 

İngiliz Atları 
------

adını samımıget koymuşlar •••• 
Davacı, hdklmln tar~LSında anla -

tıyonlu: 

- Bu zatia lan1jıklığım, şöyle göz 
aşnalığımdan ibaretUr. O da, bazı ak
şamlar, meyhanede :til3n görürdüm. 
İnsan birkaç kere birbirini gördü mü, 
&elAm vermek, bir nevi nezaket ka -
idesi halln<iedir. İşte bu şekilde biri _ 
bırimizl oelllrnlaşırız. Dlln aJQaın, bir 
bç tckli1li d:wetlimle beraber mey _ 
hanede oturduk, içiyon!uk. Bu zat, 
amma nasıl, fitil &lbi, bumunu gör
mez bir halde yanımıza geldi. Ağzında 
bir şeyler geveliyor, fakat, ne sö7lo. 
eliği anJaşılmıyonlu. Bir şeyler söyledi, 
söyledi.. Ondan sonra, misatlrlerim _ 
den birinin kadehini. alıp dikti, iç -
tt. 

Bendeniz, sulu sarhoşlardan hlç 
hazzetmem. Tutup bunu kolundan dı
şarıya atmak için davrandım; arka -
daşlar bırakmadılar. Bu, yine bir şey
ler söyleniyor .. Söyleniyor. Biraz sonra 
benim önümdeki kadehi alıp <ilkti, 
içti. Masadaki sigara paketinden de 
bi.r sigara alıp yaktı. Fesübhanall;'.'ıh! 
Külürün adını günah koymuşlar. Yut.. 
kundum .. Fena bir şey söylemem.ek 
için kendimi güçtuttum. Sade: 

- Azizim, dedim. Sen buradan ede
binle çek,!ip gidecek misin? Yoksa tu
tup kolundan sokağa atayım mı! 

- Vay beğiml dedi. Sen beni soka
ğa atacak kadar adam oldun mu? Ya
nında arkad~şlarm var da, bana' caka 
mt yapıyorsun?. Ben senın ne olduğu
nu bilmez miyim?. 

Bu Hlf doğnı:>u bana dokundu. A
yağa kalktım .. Bunu kolundan tutup 
şöyle iteceğim .. Bir tokat bir taralıma 
bir tokat bir tarafıma yerleştirdi. Ar-' 
kada~larla diğer müiteriler kalkıp ara
mıza girdiler. Hepsi buradadır ve heP
si şahittir. Ben parmağımı kaldırtp bir 
fiske bile vurmadun, cezalandınlma _ 
8ln.l jsterim. 

HAklm maznuna: 
- Tarık, ded1. Ne diyeceksiıı! Bak, 

aarboşlukla, Sıtk:lnın masasına teca -
vtiz etmis, Sıtkıya da tok.at vurmt11-
sun? .. 

Seyyar )toltukçu Tarık: 

- Anlatayım efendim.. dedL Ben, 
dün gece, dedigl ıibi kendimi bile
mlyecek kadar sarh<>1 değildim. Sıtı<ı. 
7ıllarda.nberi, meyhanelerde, kadeh 
arkadaşımdır. Pün ıece, Li\ife olsun 
diyet samimi7t.'Jınden, mase.sına git • 
tün.. İki kadeh rakısı. ile bir tek siga
rasını aldtm. Kendlsi fazla sartıoştu. 
Yanındakilere gösteriş olsun diye, be
ni döğınelc için üzerime yürüdü. Bak
tım vuracak. «Baskın basanındır!• o 
vurmadan evvel, ben ona ild tokat vur
dum. Hcidise, benm anlattığım. gibi -
dir. Kabalı.at benim değtl, kendlsinin
dir. Ben onun böyle küçük bir ıatifeye 
talıammill edem.iyecek kadar çiy arka.
dl!.$ olduğunu bi.beydim, vallahi, yanı,. 
na bile uğramazdım. 

Maznun da oturdu. 
Sıtkı ile beraber meyhaneye gelen 

arkadaşları ve meyhane müşlerile -
rinden iki kişi şahit olarak djnJcnil
dikten sonra, mahkeme, seyyar kol -
tukçu Tarıkın sarhoşlukla Sıtkının ma
sasına tecavüz ettiği ve Sıtkıya iki 
tokat vurduğu kanaatine vardı.. Suç
larını tevhiden, bir hatta müddeUe 
hapsine ve yirmi beş Ura para cezası 
ödemesine karar verdi. 

M.al"'o~kemeden çıktıktan sonra, mah ... 
kemede sehadet eden arkadaşlarından 
biri, Sıtıaya: 

- Yahu Sıtkı, dedi Aife\seydin şu
nu... Sarhoşlukla bir iştir yapmış .• 
Ne olur?. Bak, zaten cSamlmi7eü.ınden 
yaptım!> diyor 

- Ne samimiyeti birader? dedi Sıt
kı. .. Yüzsüzlüğün. anaforculuğun adı
nı samimiyet ;_oyrrıuşlar .. Eğer ismini 
billyordıY!'am, gözlerim kör ol.sun! Ne
renin samimiyeti? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kızın nişanlısını keskin kama 
ve ölümle tehdit etmiş! 
Çarşıkapıda cereyan eden tabancalı, kamalı 
bir hadisenin muhakemesine dün başlanıldı 
Kurnkapı n·~ancasında Dalla -

ban yokuşunda oturan l\1uharreııı 
adında oır genç bir müddet evvel, 
ayni se.ntte oturan ve güzelli&i 
ile maha!lesinde şöhret bulan 
Safinaz isimli bir genç ir.ızla se
vişmiş :e kısa bir zaman sonra 
da nişaıı.anm:ştır. 

Ancak Safinazın daha evwl se
viştiği ~~ nişcnlandığı Mehmet 
Ali adın<la bir şahıs bıı birleş _ 
meyi çekememiş ve kıskançlı -

ğından ııe yanacağını şaşırarak 

iki nişanlıyı tehdide başlamıştır. 
Bir gece Muharremin evine de 

taarruz edine.- Muharrem buna 

kızmış ve çakaralmaz bir tabanca 
tedarik ~lrnişlir. Bir gün Çarşıka
pıda Mi!'1met Ali yine karşısına 
çıkıp ölümle tehdit etm~. He
men Muharrem tabancayı kor _ 
kutmal< lizere çekmiş fakat Meh
met Ali ue üc taraflı keskin bir 

kama ile üz~!-ne saldırmı,ıtır. 
Etraftan yc'.ısenler Mehmet Ali
yi yakalamışl-ırdı.r. Dün Asliye 
2 nci ce!a mahkemesinde Mehmet 
Ali müdafaa lrasdile hareket et
tiğini söylemiştir. Mahkeme bozuJı:: 
tabancanın tetkikine kalmışlır. 

EDEBi HOı\'I \N: 91 

RADYO 
programı 

A 1 at ur k a musiki, 
temsil ve halk 

dilekleri arttırılacak 
Matbuat Umum Müdürlüğü kış 

için yeni bir radyo neşriyat pro
gramı hazırlıyacaktır. Vaki olan 
şikayetler üzerine alaturka mu • 
silciye fazla ehemmiyet verile
oektir. Temsiller. hallt dliekleri, 
açık konuşmalar çoğaltılacaktır. 
Bundan <onra d& yılda m un ta,.,._ 
man iki defa kış ve yaı; olmak 
üzere radyo progr:amlannda de. 
ğişiklik yapılacaktır. 

Hava seferleri 

Önümüzdeki ay niha
yetinde 

seferler tatil ediloyr 
İstanbul - Ankara ve Adana 

arasınd., yolcu, posta woe baJ!aj 
nakliyatına mahsus olan tayyare 
seferleri tatil edilecektir. Müna. 
kalat Vekaleti gelecek yıl ıçın 

!l<'niş bir propram hazırlamakta. 
dır. Buna göre, belli başlı büyük 
şark ve <eenup şehirlerimiz ara -
sında da havıı seferleri yapıla -
caktır. 

İktısat Vekili 
şehrimize geliyor 

Sınai mıntakalamruzda tetkik 
9Cyahati yapmakla olan İktısat 
Vekili 3:.rrı Day'ın bugünlerde 
şehrimize de gelmesi beklenmek. 
tedir. Sırrı Dı.y buradaki fahri -
kalar üzerinde tetkikler yapa -
cak, Slimerbank yerli mallar tei
kilatıru gözden geçirecektir. 

lonbabar tarUelerı 
Denizyollan ve Şirketihayriye 

İdareleri sonbahar vapur tarife
lerini hazırlamaktadır. Tarifeler 
eylül sonuna doğru tatbik oluna
caktır. Mektep saatlerine göre 
yeni vapurlar konacaktır. 

Musikisinasların 
konseri 

Musiki San'atkar!arı Cemiyeti 
tarafından Eylı'.ıl ba§ında büyük 
bir konser tertip edilmiştir. Buna 
bütün büyük saz ve söz san'at -
karları parasız iştirak edecekler, 
hasılat He fakir san'atkiirlara yar
dım olunacaktır. 

Badema yarışlara so
ku' n a ıp ikramiyeli 

seı 8 .• er açılacak 
Yar ş L;liı.h Encümeni mcmlc.. 

kette hayvan neslini ıslah için mü
hım bir karar verrr: iştir: Bundan 
ıronra al yarışları programların -
da yarım kan İngiliz atlarına yer 
verılmiyecek. bunlar için yalnız 

zengin ikramiyeli sergiler açıla -
cakt.r. 

Karabük labrlkaıı
n a asta başı ve 

işçi alıDIJOr 

ili Bir Cinayet _Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikala
rına hepsi l inci sınü olmak üzere: 3 
Tornacı, ı Frezeci, ı Markacı, 7 Tes
viyeci, J Pirinç dökümcüsü, 1 Pl.ıinya
cı, l Elektrik kayn.okçısı, ı Boru tes
viyeci!ii, 3 Duvarcı, 2 Elektrikçi, 3 Tes
\'iYC10i yardııncı.sı alınacaktır, San'at 
Mektebi mezunu olanlar tercih edi
ıeceklerdır. Bu işçilere 500 kuruşa ka
dar yevmiye verilecektir. Ayrıca Kok 
Fabrikaııına ve Boru Fabrika.sına da 
1 er umumi ustabaşı ile, 3 v1rdi7a, 1 
.saha ustabaşı, 1 modelci ustabaşısı a
ranmaktadır. Bunların aylık ücretleri 
100 - 170 lira arasında olacaktır. 

Talip olanların 15 EyJOle kadar Ka
rabükt.eki Müe:;sese Müdürlüğüne mü
racaat etıneleri icap eylemektedir. 

!arla örtülü olduiunu söylediler. Ora
da manzara kimbilir ne başkadır, Bu
ranın yakan s1cagtna mukabil, orada 
buğulu bir serinilk vardır. 
Güneş yaldızlı çelengini <Zorba -

han> ın karlı tepesinden çekti. Dağa 
çöken şe!Caf, beyaz karanlık, yavaş ya.. 
vaş köyün iJJitüne iniyor. Aşağılarda 

kıpırdtSlZ, bellısiz akan cAltındere• nin 
yüzü keskin pırıltılarla dolu ::oiyah bir 
ayna gibi. Uzak. sazlıklardan, kısa su
suş !asılalarilc kurbağa s~leri geli -
yor. Köyde tek tek havhyan köpekler 
var. Nereden süzüldüğü belli olmı -
yan bir kaval sesi, dem çeken btil
büller, ağaçlıklarda birlbirlerinl ara
yan kardeş kuşların sesi, hii.15. blnbir 
kokuyla tüten sıcak toprağın üstünü 
sarmış. 

Ba;,ım ve sırtım buğday yığınına 
dayalı. Garip bir da lgınlllı: içinde ak. 
ı~ cökü.şi.J.nU seyrediyorum. Bura
da beni unuttular. Fakat kcndiJni hiç 
de yalntz bulmuyor, akşamları yüre -
ğiıne dolan gurbet hislerini duymu
yorum. Bu tablatle başb"fil kalış, kal
bitni yıkayor sanki. 

Karanlık indikçe, biçilmiş geniı 
tarlanın göğsünde ateş benekleri do -
laşmağa başladı. Kayboluyor, yanıyor, 
sönüyorlar. Nekadar çok. YtldLZlar 
tarlanın içinde yüzüyorlar sanki. 

Yuk.Lnlarda bir köpek havladı. Ke
a'1< b.r havlay.,. Kısa ekin saploruu 

Yıllarllır ayal 
mea'ele 

Et meselesile birçok makamlar meş.
gul. Kasaplar, celepler, toptancılar din
lenmiş, tetkikat devam ed;yormuş. 

İstanbulun et meselesi nevakit hal
lcdilmi~tir ki?. Şimdi, anlaşılan ~u ki, 
celepler, kesimlik hayvan ıetirtmiyor
yorlar. Zorla değil ya, getirmiyorlar 
ve bir şehrin et piyasası Uzerinde 
hAkm bulunuyorlar, dedlklerinl de 
yaptırtıyorlar. 

Öte tarafla, Fiat Mürakabe Komis
yonu, onları dinliyor. Fakat, celep -
ter, bildiklerini okuyorlar. Buna karşı j 
ne yapmalı!. İşte bir sual ki, cevabı 
yıllardır bulunamam.ıştır, bulunamı -
yor. 

çı~ırdılarla ezen ayak gesleri yak.la -
şıyor. Sesler yaklaJtı, yakl~tı. Yığının 
arkasından Recep çıktı. Yan karan -
tık içınde olduğundan daha Iıe:ybetll 

görünüyor. 
Elinde parlak ağızU bir orak var. 

Ayak ucumda durdu: 
- Burada ne yapıyorsun? .. 
- Dinleniyorum ..• Ya, sen nereden 

geliyonıun? 
Bir an durdu. l\l!il\eredditti. Kısaca: 
- Seni aramaktan?! dedL 
Sonra orağtnl yere fırlatarak, ya -

nıma oturdu. 
- Demek ki, Leni arıyordun Recep? 
Cevap vermedi. Birden dönerek ba

şmı yüzüme yak!a.W-dı. Allak du -
yulur bir sesle: 

- Figen! ... 
Dedi. Toprak gibi sıcak bir çağırıs. 
- Ne var Recep? .. 
Susuyordu. Karanlığın şeffaf buha

rı içinde. parlayan, ateş dolu ıöU.erine 
bakıyorun1: 

- Ne var Recep söyle! .. 
- Bliyormusun ki. .. 
Yarım kalan bir başlangıç. Fakat 

billyorum. ki, Recep beni özlemiştir. 
Sırtını ekin yığına yasladı. Ekinler 

çıtırdıyarak ı;eslend.1. Böcekler, kur -
bağalar, bülbüller ötüyor. Toprak h1Jı-
1A sıcak. Yıldızlar yere inmiş gibi, 
ateş böcekleri uç~uyor. 

- Figen! .• 
(Arka81 Var) 

Avukat Şekip bu noktada sesi
ni yükselterek devam etti: 

- Katil zan ve tahminin çok 
fevkinde zeki ve kurnaz bir adam
dır. Bu biçare kız üzerine!<! bı -
raktığı tesir tamamile sun'idir ve 
Güzin onun elinde adeta bir mna. 
yatizeci elindeki kız gibi tam bir 
alettir. 

Adaletin kuvvetli pençesinin o
muzlarını gün geçtikçe daha kuv
vetli bir azimle yakaladığını his. 
seden Vedat bu kızcağızı mah -
kemeyi şaşırtacak bir alet gibi or
taya çıkarmıştır. B8'ba kendi boy. 
nunu kurtarmak için nasıl onu 
iradesine esir etmişse avukatı da 
bir papağana yakışan hıifıza sa -
dakatini göstermek şartile ona 
ders vermiştir. 

Onun için bu kızcağızın bir 
mecnunun sözleri olmaktan ileri 
geçmiyen sözlerini dinliyerek 
hey'eti hakimenizin m~ul olma _ 
ınasırıı ve bilvesile bizim de fü • 
zuli bir meşguliyetten kurtarıl -
mamızı tekrar tekra1 dilerim. 

Avukat Şekibin sözlerini yine 
Cemilin söy!edik(.,r; takip etti: 

- Arkadaşım bu kız hakkında 
huzurunuzda az söyledi ve onu 
en hafif bir vasıf ile tavsif etti. 
Bu kız mecnundan daha beterdir. 
Mecnunun zaraıı nihayet kendi -
sine dokunur. Ya z;rdelidir, bir 
timarlıaneye kapatılır, yahud da 
zırzır delidir kısa zamanda başını 
yer ve cemiyet ondan kıııtulur. 

Fakat, bu, bir hınzir delidir. Bu 
91>şit de1iler cemiyete zararlı o -
lan uydurma delilerdir. HakikaL 
te anormal olduklaıını bilmezler, 
sureti haktan görünernk daima he 
def tuttukları bir şeye saldırır, o
nu tahrıbe calısırlar. Bunun mub. 

telif tezahürleıi vardır. Bundaki 
tezahür ise haysiyet yıkw.lı.ktan 

ibarettir. 
Glizin adını taşıyan bu anor -

mal kız huzurunuzdaki ifadeleri 
ile Ferclinin çok yüksek olan şöh
ret, namus, şeref ve haysiyetine 

saldırmakla kalmamış, ideal bir 
san'ai ifadesinin içinde bulunan 
Ayşenin namusunu da tahrip et. 
miştir. Filhakika güneş yer yü • 
züne düşmekle payimal olma.z, 

derler. Güzinin Ayşe hakkında 
söy lediltleri de bu kabildendir. 
Dioliyenlerin hepsi gülmüşlerdir. 
Fakat, n;? de olsa hakikatle taban 
tabana zıd bulunmasına rağmen 

söy !enen sözler bir genç kı:zın bü. 
tün hayat ve istikbaline mal o -
labilecek ağırlıkta sözlerclerı son
ra, yine ailenin efradından ohnalt 
vasfı kendisine verilmiş olan mü. 
rebbiye haklundak.i sözleri de ay. 
ni şekildedir. 

Ve .. Cemil bağırdı: 

- Yüksek hakimler; aile kız • 
!arının, aile şereflerinin yıkılma
•ına yarar lakırdılarm huzw:u -
nuzda konuşulmasına müsaade el. 
memelisiniz. Dünyadaki hiç bir 
hak mülahazası ve hukuk pren _ 
sibi bu sözlere müsaade etmez. 
Sahte bir masumiyetin maskesi 
altına sığ:ınarak bir ailenin mil. • 
7.iden mevrus olduğu kadar halde 

de ancak şeref ifade eden varlığı
nı tahrip etmek kimsenin salahi
yeti ve hakkı değildir. 

Avukat Cemil sözüne ve bağı -
rışına biraz da.ha kuvvet vererek 
ve Güzinin gözleri içine dik dik 
bakarak sözleri.De devam etti: 

'Oevıuıu Var) 

( 
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Clsu yazının metinleri Anadolu 
lr!Jı, Aian.ı bültenlerluden &lınm.ıftu') 

ıs eden: Muammer Alatw 
~;"' Macar gazetesinin Berl'.n-

ıilı.i tnuJıabiri, Hitle.r'in yakında 
\~di rn bır nutuk söyliyeceğilıi 
l;Q·l'!nekted.iı. Resmi Alınan me.. 
~h,'1 bıı ha~ri tekzip 1'tmediği 

"" 1.e) it de etıneınek1etr. 
l.A.VAL'E BİR SUİKAST 

YAPILDI 
\riNen b ·ıdirildi- · - ko. ~~ ı gıne gor'e. 
~ ~ ka rp gön iillıl gi.denlet 

\tersayda ,apılaıı bir ..,.,... -
lı b ~da. .. bir phıs trihii.G
lı~l{na.n ~ lll!ralut üzıerinıe 
11ı.,-:-.a.ıt ile aWçok defalar alef 
ı,~. Çıkan kurşunlar Lavale 
tı ~at'e isaJ:.et etmiftir. Adam 
~ış. yı.ralılar derlıal bas-
ı}' k«ldrı.~tır. 
~Va[ •.-e Deat'in yaraları ev. 
tJ.uı, zannedildiği kadar ağır de
l . 
Jf\l>oNYA PROTESIO ETTİ 

,}ııoıı h ükıimeti Vhdıvostok 
"'~ il bııı . e Soı·yetlere Amerikan 

1'1\ ııni gönd ·rilmesini, V~ng _ 
~~ve '.V!oskova hükumetleri 
~'ilde protesto etmiş ve sebep J 
it~ it ia bu hamulelerin E'ftdiş~ ı 
~ıacak mahiyet l.e olduğunu 

·~~Ü~~~~~~=~~ 1 
ktadır. B. Gavsi ezcüınle diyor 

'ı-t~Iusik.i bir ilim, bir ten, bir li
~ n'atUr. Bu kadar vat bir 

l, lı uti Belediyenin kun •çtır .. 
\~~o deca.e &ıgdınnası kabil ıni.dir!. 

u""•sebe\le kursun mu!ı!erem w 
......_ '"ıne bir sual .,~: 
'l1 'l!ocam ben İtlktl3p1- e.-veı o 
~ ıı }(onservatuan demek obn bU' 

;\ihanede m.u.i.iJt1 nağme'-ri a.r.a
>ttt 

1
1•>gdum. Tanı bır mu!liki rerl>i

:-ı a. dırn. Yirmi dört )'ıldır ney üf-
1'· ttaaıeseC bir ~ey bilmiyorum.. 

I; ıı, a ilılldı » - ıu derslı.lı; bir l<un-
1 &<:l u ôı:ttnmet< n ögtetıuetı: kA-

l-t ~CC'lc, m.J.J •'*' 

'~terem üstad bana şu cevapta 

ıı. i.~~ ı..n &lıUUJ rıldır m.ı..ııtl ı 
~..:,"•tı&ım halde Jüa ı.;,. ~ bil- 1 

ll't nı.. Sen r.e ~,. luyorsun ~ .. • 
llı.ı b~"haverede bi.raz tewazu ..aklı 
~ e hakJJı.ate çolc yakındır. DJI~ 

' ~r nıi.ıhim olan musiki dava
>"-::.'t:"'•lan imlilıan edelim, f!hli
lıı..."' 1 ler.i .san•_attrn mcoeyliye
i;"'·~'" htı.kmiı karakufi ile hal. 

.._ 
119 

biraz gülünç' olmaz rM!. 
~ >ı Ylldn musild ile u!ntpn. 11"

lıiı.,,~vryan arki!d••lart slmdl 119-

>;~ Yor diye s:ın"lltteıı men-
de-lil tnidir!. Biz.e cku.n:• değil, 

~~. 1~•; t eJıli)·etnan)e> rteğil cdi.P

""•ı.,. "'1llldır. Çok zaman e.-.. eı Kon.. 
~ ttnuzcL n alaturka nnulki te4-

li,~dırıldı M.aaksef _. <ht"" 
•

1 tl\a kur ·lmadı. F.ğer matlUp olaıı 
"-~~ ?u.n t~am':' Jıaldınlm~ ise 
\:"lı "' bu lfı. . Çunlnl muslki san' -
."1 >uf:'4ınıyor _ a._ı..,.b uç 

'ı'ı. "' !edrisaı yopaaolı. bır mek
"'·"'"1Wır. Buna bepuniz ~e ı.e-
~ ""''Z.• )/ l 

• f:ı.GRAF - B• ta)'llllı dılt
tt ~kul .f.ik:ri .san'atkarlart ve 

l),j_ıtıcıyeyı ııar edinen Beledıye 
~o nnan dikkatine ehemmi. 
-ıq.Yuyor ve alaturka musik.in.i.D. 

an kurtarıhna.sım ~. 

DNYEPER 
I· 
''bit• Cl inci SahUeden Devam) 

-

Hitter yakında bir nu • 
tuk söyliyecek - Ver • 
sdyda l.aval'e bir ıui -
kut yapıldı - Roman
ya Ba,vekil muavını 
sıa,, milletleri aleyhine 
bir nutuk söyledi. , -

ve bunla•·ın wvk i .çin ihtıyar e. 
dilmiş yolu ileri sünnii$1ür. 

Molotof, Atn<'rikadan salın alı
nıp Ru,ruya nakle dil en benzin, 
petrol gibi m'llların Uzak~ark • 
lak.i Sovyet limanları da dahil 
olmak üzere, mutat yollardan 
geçmesinin japon hükıimetuıi 

enidşe)'e düşilrecek bir sebep leş.. 
kil edenııyeceğinin Tokyo h ükiı
metine bildirilmesini rica et -
nUpir. 

$.JA.V MİLLETLERİNE KARŞI 
SEFER 

13ükreşte A.:.man gazetecileri 
şerefine verilen bir ziyafette Baş
vekil m·ı.avini Mihail Ant.ones • 
:lco'nun komünizm ve SLivizme 
karşı miicadelede, Romanyanın 

Almanyanın 7anıbaşında buluna. 
cağına dair söylediği sözler, mü· 
şahitlere nazaran. Slav milletle. 
cine açıhcalc hir seferin mukad • 
dimesidir. Bu sözler. hayret u • 
yandırmıştır. Çünkü Romanya 

şimdiye kada.. komünizm aleyh
tarı olmakla lx>raber, Slavimre 
alevhUırJık .ııöstermemişti. 

Alman - Sovyet 
harbine bjr bakış 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet kaynaklarına göre, Smo
leru.ıt, Dnycperpetrovsk, Odesa ve Le
ningn.d Jstikametlerlnde muharebeler 
,ııddetle de,.ım etmektedir. 

Odesa cephesinde Rumen ~e Alman. 
k.ı'ala.nna. büyüle zayiat verdirilmek .. 
tedir. Dnyeper boyunca da şiddelll 
ç&rpıımalar olmaktadır. 

Röylerin :lloslı:ova muhabir~ her ne 
kadar kazanılan arazi karıs karış mü
.da!u edılmelrte ise de, Alman yarma 
('('mbednin y3\'tf yavq Leningrada 
yaitlJlımakl.a oldutunıı blldirmekledir. 
ALMANLARA 
GÖRE 

Alman kaynakları, Cenubl Dnye
perd_~ Rı..ı:s.ların ellerinde tuttukları ve 
Rus kıt•.alartnm firarına yardım cde
ootinl. t1lhmin ettiltleıt '"°" köpru ı..ı. 
ıını da tahnp etmişlerdir. 

Leııinı:nıd ve merlı:ez cephesinde de 
Alman lazylld gittikçe artmakladır. 
Sırioleru& OOlgeainde yenici.., :;iddetli 
bir meydan muharebesi oldutu ve 
So•~ ~k ağır zayiata utratıı. 
dtiı haber verilmektedir. Bu 1t0n mu
llard>eleria Xfye!'ln mukaddenlmı 
taTiıı edecqi tahmm olunmakW!ır. 
Şimalde, kitreli'de Vipuri ,ehrinin 

oernber içme ahnmamnı tımamlamıs
lardır. Bu son gunler iç.inde Finler 
1500 esir, 197 tank, 191 top, 500 mit
ra.lyOz, ı uoo tuı:eı.. 425 kamyon. J I oo 
at a.lmli\Jar, '3 .R.ı.ui tayyaı·e:..ı dli.şi.ir
~lerdir. 

Seyrüsefer 
Müdürlüğüne 

(1 inci Sahifeden Devam) 
seleı- olmuştur. 20 kişilik olan o
tobü9'! ıoför "" biletçi 40 kişi al
mış, ve '.ıalktan buna itiraz t>den-

ler olmuftur. ı"akat şoför dinle 
miyerek olobüslı işletip hareket 
etmiştir. Etra!ta memur da ol -
nuıdıi!ından hld.ise resmi ma • 
.kamlara bildırlememiştir. 

Diğer taraf•an otobüs seferle. 
rının azlığından son otobüsten 
sonra birçok Boğaz yolcuları Tak· 
simde :.•lmı5lardır. Bu hadiseyi 
arabanın numarasiU. beraber Sey. 
riisefer Müdiı·l~ ithaf etli -
,or ve ,:ereleri nöbetle olsur. ni
Çİ.ft ..,yru.er .. r kontrol memuru 
bulundurulmadığına şaşıyoruz! .. 

~ 

Iran hükume-
ti müzakere 

arzusunda 
Londra 28 (A.A.) - Tür.es ga.. 

zEtesi, ha~makalesınde yazıyor: 
Bıtaraf membalardan gelen lıa

berlerıfo İran, şimdi dostane bir 
tesviye sureti bulmak için miiza
k.erelerde bulunmak arzusunda -
dır. ı 

İlk şart olarak bazı İran cüzü -
tamları tarafından idame edil -
mekte olduğu görülen u.hiri mu. 
ka vem etin nihayet bulması ve fa.. 
aliyetleri ş,imdiki harekata sebebi 
yet vermiş olan Mihver devlet -
!eri ajanlarının iyice muhafaza 
altına alınmaları lazımd.r. 
• 
Iranda umumi 

seferberlik 
Siınu 28 (A.A) - B'r tebliğe 

göre, İran ordusunun umumi se. 
ferberliğ;nin emredilmiş olduğu 

nivayet edilmektEdir. 

Hol an d a'd a 1 Iranda Ruslar 
beş kişi dört şehir 

kurşunadizildi daha aldılar 
Berne 28 (A.A.) - İsviçre tel. 

graf ajansının Amsterdam'dan 
haber aldığın'< göre, bava gene
rali Chrıstıansen aşağıdaki teb
liği neşre,mıştir: 

Her ne surule olursa olsun AL. 
manya düşmanlarının himaye e
dilmemesi t:izumuna Holanda 
halkının müteaddit defalu naza
rı dikka:ini ç~ktim. Buna rağmen 
düşman 'ehinde yeni ve ağır bir 
yardım hadisesi vuku buldu. 7 /8 
ağustos !(ecesi bir İngiliz tayya • 
resi me·~ouri oir i.!ıiş yapmak zo. 
runda !<.adı. Kaçmağa t~bbüs 
eden altı kişilik mürettebata Ho. 
landalıla.- tarafından para, yiye
coek ve <Vil ell>ıse verildi. Fakat 
ayni gü.,de l· u İngilizler tevkif 
edldi ve ingil. zlere yardım eden 
Holandalılar cia J crhal Alman 
harp divanına sevl.zdildiler. Harp 
divanı bunlarr.!an beşini ölüm ce
zasına v. ü~ü" ü de müebbet kü. 

Moskcwa, 21 (Radyo) - Sovyet İs
tihbarat Bürosu bildiriyor: 

1921 Sovyet - İran muahedesine 
!atin.ad"" ZS Ağustosta İran toprakla
rına giren ordularımız, 27 Ağustos 
&ünü de ileri hareket.ne devam ede
rek Debarkan, Kuçan ve d~er iki 
kasabayı ışgal etmişlerdir. 

İKAN TEBLİGİ 
Vişi, 28 (Radyo) - İran erklnı 

harbiyesi ~: .-ıl tebliği: 

Bütün hudutlarda kıtaatımız düı
manlara şiddetle muka\·emcı etmek
tedir. 

7 ,5 ıaatte Amerika
dan lrianltaya 

Tallin bir cehen· J~ğe ma '1:ilm e\miş\~.d' d 
nem halinde!! e~ıngbra l da 

Sandiego 28 (A.A.) - •Libera· 
t~a . bombardıman tay;·a rcsi Ter. 
re Neu ıe'den l. aı eket ederek ye. 
di bucuk saatte Irlnnda rn var -
m.i.ştır: Bu hc1_;-.ıstak i ruPor, İng. -
!iz tayyar imala t nez:reti t~ra • 
fında·ı rr: c •k l.ır tip tayya,.eleri L 
mal eden fabrikaya gör t'.erilm :ş. 

tir. 
Dört motörlü olan bu boırbar

man tayyaresi o kadar yüksekte 
uçuyordu ki beş k l~iden ibaret o
lan mürettebatı .ok<ijcn maske • 
leri takmak mecburiyetinde kal. 
m:ştır. 

St.okholm, 28 (A.A.) - Buroya ge- gagmur aş a l 
len takat benüz t.eyyüt elmiyen ha
berlere göre Tallln radyot;u Da1tish· 
porfun Sovyet kol.lacı tarafından Wı
liye edilmiş bulunduğunu !tÖylemiştir . 

Ayni radyo, Tallin iC:h.rinin henüz 
işgal edilmemiş olduğunu, çünkü a.
levler içinde yanan bir şehrin işgali
nin kol,. olmadığını da bildlrmiJtir. 

Filhakika Sovyet kollarının talıJ!ye 

ettiği bütün Estonya şehirlerinde oı.... 

duğu gibi Tallln fChri de bir alev sü
tunn halinde yanmaktadlr. Sovyet 
kıt'aları &ehri terk.etmeden her tarafı 
tahrip etm~ , .. e ateıe vermektedir. 
Yahıiz ba~ı çeteciler ormanlık mınta
kalarda çete muha~ ,.apmakla
dır. 

•a100alib So\--yet ha\.·a ve deniz 
cüzütamları Rus kuvveUerinizı lr:ki.bı

m Fmlindıya körfezinde artı:k son 
Sovyet iisleri olan Dagoe, Oesel ada
ları ile birlikte Hangooetye çekilmele
rini temin ,.., him•yeye ıayret etmek· 
ledır. 

--o---

Ki)'ef taarruzlan 
netice vermedi 
Londra 28 (A.AJ - Almanla -

rın Dnyeperin şark sahiline var. 
dı.klarını gösterir hiç bir a!ıitr.et 

yoktur. 
Diğer taraftan Kiyefe karşı Al

man taarruzları şimdiye kadar 
müsbet bir netice ,-ermemiştir. 

En son havadis 
Cl inci Sahifeden Dc\"":tm) 

«- Beoim liaberlm olm:ıdan yapı
lan bu neşriyattan ne kast güdülduğtl
nü ve ne yapılmak i!;-tendi,ğini anlıya_ 

madım. Servetimi memleket.ime ~P 
ettiği zaınan ı·e icap -cttiM;i şeklide 
kullanmayı bildiğim için bu gazetenin 
ikaı:ına lüı:um olmadı.ğmı tasrih ede
rim.• 

Şehir dışına 
(1 U-ci Sahl!edc,, Devıım) 

Sabri şehir dışına cltmek i•tiyeı bir 
yolcuyu sabah olduiu halde kabul et
memiş ba kkında takibata başlanmıŞ

ttr. Bundan baika 1704 numaralı tak

sinin 10!öril Aı.mi de otoyu sürerken 
rakı içtiğinden ~aııar.ıl< lahkikota 
cJ.c~tir. 

Moskova 28 (A.A.) - Röyterin 
hususi muhabirinden: Rus cep • 
besindeki üçüncü Alman taamı.. 
zunun, bundan evvelki gibi mu • 
vaffakiyet.sizliltle nihayet bulduğu 
anlaşılmaktadır, Leningra.d ının
takasında yağmurlar haı,ılRmıştır. 

Eğer yağmurlar devam eedrse, A-1 
maıı harek.ıi t nı ciddi surette işkil 
edecek mahiyette<!ir. 
Almanların ölü ve yaralı ela • 

rak zayiatı, Gomel mıntakasın • 
da 80,000 olarak tahmin edil • 
mektedir. 200 tank, 100 tayyare ve 
yüzlerce Alman topu tahrip edil
miştir. 

lran Kabinesi 
(1 inci Salılfeden Devam) 

İRAN MUKAVEMETİ ZAYIF 
Londra 28 \A.A.) - İrana gi. 

Hind ve İngiliz kuvvoetlerinin 
harektı tesbit edilen plan muci
bince devam ediyor. İran muka. 
vemeti tayıf olmakta berdevam. 
dır. 

Fevkalade Alman 
Tebliği 
(1 i:ıci Sahifeden Devaml 

mansabı civa•·nd:ı ve Kiyefin ce. 
nubunda hala mukavemet etmek.. 

te olan ü~man teşekkülleri de 
büyük mikyasta cereyan eden mu
harebeler sonunda kısmen ınağ • 
h'.ıp ed:l:nişlerdir. 

Velikijeluki şarkında 22 nci 
Sovyet •ırdusunun kısmı küllisi 

müteaddit şidtletli muharebeler
den sonra ihata ve imha -edil • 
miştıir. ;o binden fazla esir alın

mış, 400 top elimize geçmşitir. 

Düşman ~0,500 den fazla ölü ver
miştir. 

İlmen gölü ile Finlandiya kör. 
fezıi ara<ında, ve Finlandiya coep. 
hoesinde cte harekat muvaffa.ki -
yetle devam t!mektedir. 

Toprak Mahsul
leri Ofisi 

( ı inci Sahlft:rien Devam) 
,Kızgın Cüneşin altında UYUJ

mu.ş gibi duran hareket.sız ve cansız. 
Bandınnada günün bu en sıcak saa
tinde sc!t::ıklarda hemen hemen kim
secikler yoktu. Sahile müvazi cadde
de, yukarı Çarşı boyw1dakj dükkfın

larda güneşe karşı teı-..te! r tı.:kilmij, 
kahveler bile tenhalaşmıştı. lj~alden 

sonra bir harabe yığını halinde elimi
ze geçmil olan bu şirin kasabanın ye
ni, muntazam parke caddeleri, k!lgir, 
sevimli evleri insana gülümsı..iyor, u
zaklardan radyo, gramofon sesleri ge
liyordu. Mııhıtin bu rebaveli içinde 
iskeledeıı istasyon boyu nihayetine 
doğru ağır ~ yürüyordum. Posta
neyi geçince karşıda birikmiş köylü 
arabaları ve biraz ilerdeki bir .kalaba
lllt nazarı dik.kati celb iti. Oraya ylk. 
l&..şınca bunların mahsul dolu olduğu .. 
nu ve gene, ihtiyar köylülerhı ~raba
larının başlannda bekleştiklerini gür ... 
düm. Çi!t öküzünü çözmüş gölgelik 
hir yer anyarak etrafa bakı.nan genç 
bir köy' ve .;J1ciwn: 

- H~n.şeb.ı im nereden ge.JJ.yorsunuz 
böyle? ... 

terlcmb bıyıkları ve güneı
ten yanmış yüziıyle tunçtan bir hey
kel gibi duran muhatabım S&;ıf, temiz 
bakışlarını üzerinıe çevi.rer~k blr da
kika munis bir nazarla süzdükten son
ra eliyle işaret etti: 

- c. Nah şurJdan .. Gönenden! .. 
- Ne vakit geldiniz?. 
- cBen simdi geldim. --0.lğer ara: 

balan göstererek- bunlar dört &Un· 
den.beri buradalar!.. 

- c.Ne bekliyorlar? .. 
Sualiıne şaşmış gibi durdu. Gü

lüm!-cdi: 
- c Hi~·?! Mal getirdik. te; Ofise iB.

tıp para alacağlz! • .-

~ ~~ llıüteakip <İÜ~müştür. En 
~ış k~dilea noktJl, KJou.on'a 
~ p '~onıetre mesafede bulu • 
ı.,:~t•h~i&l.sa'dır. , ı:.d .u.ire.n.İ.ıl 
~,, ~noktasında bulunan Za.. 
~:· c~ •n;u So.J'etleria diııtle
~il(~~ii bu nokta adu:ia sai 
._, hulunmakt.ıdır. 

~_,,~~~~=====================================-===========~ 

BütUn bir eınek verilerek yetiştiri
len mahsullerin dört giin böyle sokak 
ortasında beklemesi hayretimi mucip 
ol"lluştu . Fakat biraz sonra muhata
bımın del;iletıyle Toprak l\:ahsullerl 
Ofisi öniJ.ne gidince d.-ıha ziyade şaş.. 

tun. Kaldım. Aldırdığım resimde de 
görüldüğü veç!>ile köylü vatandaşlar 

Orisin kapısı öniınde sı.ralarLtJ bek:le
ş_jyorlardı! .. Btınlar yana yakıla dert
lerini anlat.arak 1U ricalarda bulundu.. 
!ar: 

~:1 
~ilbr İçin Öldürdüler 

Yazan: AKAGÜNDÜZ 

lfayat bir katakullidir 
~9 il. NEC&Tİ 
~ askell adam 

1, '~ 
, g~ ~ar kuçük, fak.at ter • h.,_ -ıı.iltü,ü2 b:r lokanta • 
vcı,. c 

İ<:ı~· , . .r.ntili çıkuıtılt ol • Sile, &~ı:len okluı'. Her 
) 1ııı;ıı:,nı1ı rııti ib~ri>ercien lıir 

t :e1. Y lardanberi bura • 
· ... er l 

tutııı •a ·a·arının köıe -
~ az.ıar. Aralarında ba-

~~· Cu • r.:ııemeden se!iım-
1ıı.ı11/bfrtt. sade bit· dostluk 

ıı ~ "r ltı uç akşam görün.. 
~'··~~ı tenyı olekileı- 1ıe. 

\len sor.artar. . 

Görl!nmLiyor, hasta mı ne! 
Lokan :a diı·ck:öre dededen, ba

badan .ılma<lır. Yürün,eğe baş. 

lacU;'l giind.enberi içinde büyü.. 
mii§tür. Herkesi iliklerine ka • 
dar tanır. 
Bu ray~ yeni y<?ni alışan birkaç 

tamdıkla köşt:mde oturuyoruz. 
Kapı ya,·aşça açıldı. 

Kemeri tok:ılanınamış eskice 
paltoswun v•kaları kayıtsızca 
kaldırılmış boynu fularlı, ince 
yapılı bir adam girdi. 
Tahmın ed·lrbilecek yaşına gö

re ,akakwınci~lti saçları çok be. 

y.az, alnının kırışıklan epey de • 
rindi. Derindtn bakan simsiyalı 
gözleri .ıçuk benzine tatlı bir 
heybet -eri yer. Ağzının köşesin
de dibine kadar ;çi!miş bir siga
ra. tütüyor. K,ıltuğunda eski bir 
mukavva dosya. 

Belirsiz bir gülümseyişle di • 
rektörü .;el.1m1adıktan sonra A
merikan tez,t'ihının öte kenarın.. 

daki yüksek iskemleye ot urdu. 
Tezgahtarın sdamına yine o be -
lirsiz JülÜL..eme ile karşılık 
verdi. 

Beni gönnodiği için ses çıkar. 
madım, natt.. biraz da görme _ 
mesini ıstedim. Üzmemek için. 

Tezga'ıtar hiçbir şey sormadan 
önüne bir fincan tabağı ; c:i nde 
üç beş baton 3alc ile ht>ş on tuzlu 
beyaz badem Koydu. Elli d"re • 
celilden oir duble rakı doldur -
du. Susuz du'1leyi bir dakika a. 
ralıkla ;l<i yudumda içti. 

İnce kemikli uzun parmaldarile 
dagınık .açl.ar.nı arkaya !arak • 
!adı. Belliydi ki ille duble ho<una 
gitli. Tezga ı tar :11:ne sormadan 
ik.incıyi ·.erdı. Onu da ayni tarz.. 

da yuvarladı. 
Her dubleaı. rengi pemlıeleşe

ceğine, ,;ittikQC sararıyor, fakat 
çukurd.ıki simsiyah gözleri alev
leniyordu. 

O simsiyah bözler ... Hç bir ye. 
re bakmıyor. Denilebilir ki kendi 
ruhunun içinde kendinin istediği 
bir yere bakıvor. 

Ben o gözlerin esrarını yakın • 
dan bilyiorum. Öylesine ki göz
göze gelmemek çin var dikkatimi 
sarf Pdiyorum. 

On dak.ika içinde dört duble 
içti. 

Tezgahtar sormadan konuş _ 
madan ç~lışıyor. Boş rakı kade • 
hini, ~·arısı bi;e yenmemiş badem 
tabağını kald. dı. Bir sıcak san. 
duviç getirdi, bir bira bardağını 
kırmızı ~arapla doldurdu. 'Şimsi.. 
yah göz! u, çok lezzetli bir biı;kü. 
video ceşnJenir..e sa;ııduviçten 

küçük. küçük lokmalar ısırıyor, 
garip br mer~kla şarapla sandu.. 
viç ara;,nda bir nisbet göz.eti • 
yordu. Sand!:v;ç bittiği zaman 
koca bardak kırmbızı şarap da 
b .... . J .... L 

- <Bandırma Toprak Mahsulleri 
Oti.slnde bir müdürle bir tek memur 
vardır. Gönen, Kemalpaja, Susıtırlık, 
Manyas ve civar köyleri hep hubu
batını buraya getirip Ofise salmakta
dırlar. Fakat bir memur gayrikW.dlr. 
Mal satmak i~in dört etin, para almak 
icin de dört gün Bandırmada bek..llyor, 
han köeelerinde yatıyor ve sekiz gün 
işimizden Itaybedıyoruz. Tekmil mah
Jruller 4 tanecik konlarla tartılmakl.a
dır. Bu da gayrik:lfidir. AramlZda 
mhsulü az olan meselA on lira alacak 
ta vardır. Böyle bc.kletilnıemiz reva 
mıdır?, Alilkadarların bizi bu vaziyet
ten kurtarm.'.llartnı, kadroyu genişlet
melerini yalvarırız.> 
Vatanın hakiki efendisi olan köylü 

kardeşlerimizin bu dileklerini allka· 
darla.nn nazarı dikkatine koyarken 
derh al ic:ıp eden tedbirin alınmasını 
köylüdt n mahsul mübayaa işinin sür'
aUe Lcılah ediln'leSini ehemmiyetle ls
tiyerek onlarla beraber rica ed:yor ve 
bwıun yapılacajına inanla kani bulu
nuyarwn. 

iHTiKAR 
ıı ıncı Sarra.ıa. oe-r-ı 

icap eden kuzu etini 80 kuruşa 
sattığından 25 lira para ~ezasile 

dükkiının:n bir hafta kapatımla • 
sına karar verilm~tir. 

Yeni ihtilat
lar karşısında 

(Ba:,makaleden Devam) 
üstün vasıtalara sahip halde gör. 
mekte tereddiit etmcğe mahal 
yoktur. Bu kış da geçerse İugil • 
terenin hazırlıkları tam kıyamı · 
na ulaşnaş bdunacak ve 19'2 or. 
talarında İngiltere dünyanın en 
geniş bayat ve maden kaynakla
rına ark.a,ını dayayarak hasım • 
!arına meydan okur vaziyete geç. 
miş olacaktır. Buna mukabil Al· 
manya yıpranmaktadır ve istik • 
haline iyi veya kötü istikameti 
tayi..ıı. edecek en müthiş bir mü -
cadele içindedir. Zaman İngilte. 
re ve miittefilJeriııiıı her 
lıa'kımdan ne kadar lehi • 
ne ise Almany&JlJJl o .kadar 
aleyhinedir. Almanya kı~a ön. 
ce Sovyet ordusunu Şimal Buz 
Denizintfe.n ve Urallar arkasından 
cenuba inen hattın gerisine ata -
maz ve Kafk"s)· ( ki harbi ka • 
zanınazsa, çok tehlikeli bir duruma 
dü~ehilir. Bunun içindir ki Al -
man ordusu dişini tırnağına ta • 
karak ayni vaziyette kendisini 
her noktada g~tercıı Rus muka.. 
vemetini yenınek azmi peşinde • 
dir ve muvaffak:iyet tel'nini için 
herholde ağır zayiat •·ermekte • 
dir. Bu bakımdan Avrupa harbi 
en buhranlı de,•resine girmiştir, 

diyoruz. Ya Rusya, ya Almanya 
kı~"an önce c;;nn kozunu oyna -
Dlak ve kat'i neticeyi almak mü. 
cadclesinin irine düşmüşlerdir. 
Alınan ordusu bir ay içinde Kı.. 

rını :\'arımada~tnı ele geçirebilir
se birinci ve ikincit~rin1er KaL 
kasyoda ve İran topraklarında ea 
dch~ctcngiz muhnrcbeJerin vu -
kuuna Sjlbne olacaklardır. AlmaL 
yanın harbe devam edebilmesi, 
kışı atlatabilmesi Kalkasyada ve 
JH'trol hu"Zalarında gösltteceği 

muvaffakiyete bağlıdır. Almanya 
petrole kavuşursa, gelecek ilkba. 
har ve yaz zırrfwda da harbe de
vam için mü l:ülat çekmiyebilir. 
Baltık sahillerinde, Polonyanın 

tanıan11nın, Beyaz. Rusya ve Uk • 
ra,ynada yapılacak cebri %.İraat AJ.. 
manyanın gıdasını, Busyada ele 
ge.;irilen madenlerle Avrupa sa. 
nayii harp vaSttalarının yeniden 
hazırlanmasrnı, petrol harbe de -
vıun cc'ebilmesini temin eder. 
Petrol: üz Almanya, gelecek ha -
har ve yaz organize İngiliz ve 
Rus hıarruz ordularnın petrollü 
ve tam gıdalı hamlesine dahi mu. 
kabele rdeınez, her girdiği yer -
den çekilir. 

Bu bakundan Almanlar hesa • 
hına harbin talihini ta)·in husu • 
sunda Kafkasyada cerevan edec:ek 
mnhareh<ouin büyük rolü vardır. 

Fakat. Almanlar kışdan önce Kaf· 
kR<vaya ıı;e!ebi1erekler mi? İran • 
dnki ihtilat ve İngiliz - Rus or • 
dularını:ı İran ve Kafkas toprak. 
larında birleşmeleri birinci dere
cooe b:ı mimi kudreti yaratmak 
da\"asına dayanıyor. 

Japonyanın harbe müdahale 
vakti gelmiş midir? Gelmişse İn. 
giltcrenin vazi)·eti ne olacaktır?. 
Bunu da 1'ugiinden tnyin eyleme_ 
ğe ve kat'i bir hükme bağlamağa 
imkan yoktur. İngiltere Singa -
purda ve Hindistanda bir Japon 
müdahalrsine karşı hazırlanmış • 
tır. Anıslrdya da hazırdır. Fa · 
kat, Amerika büsbütün hazırdır 
ve Japon~ aya karşı b~en hemen 
biitiin kuvvetlerini İngiltereyi hi.. 
maye i~in hazırlamıştır. Eğer ha. 
la Japonya ve Amerika harbe gir· 
meınişlerse. bunun sebebi karşı. 
lıklı birbirlerini tuttukları için • 
dir. Amerikanın ba~lıyaa müza -
kerelerle Japonyayı ikna ve ilmi 
etmesi pek mümkün ~örünmü • 
yor, çünkü J aponyaıım istedikle
rini istedifi ölçü içinde verebil • 
mek Amerikanm elinde değildir. 
Alınan ordularının Kafkasyaya 
inmesi ve Basra körfezini ele 

geçirmesi takdirinde Japonyanın 
da harbe girmesi otomatikman 
vukua gelecek bir hadise olacak 
ve Jıponyanın da Almanya ka • 
dar kabus olan •petrol. davası 

kısmen halledilmiş olacakbr. Her
halde Alman. Japon - İtalyan he. 
sabmda kışa kadar Rus ordıısu • 
nun bertaraf edilmesi, kış har -
binin İran, Irak, Arap yarımada. 
sı, Mısır i.izerinde ceryean etmesi 
ve Alman • Japon • İtalyan - Vi.. 
şi • İspanyol donanmalarının At. 
!antik, PaS.ifik ve Akdeniıde bir
leşmesi vardır. Da..anın kilit nok. 
tası budur, bir taraf dnayı ba -
sarmak, öbür taraf yıkmak için 
bütün gayret ve emeğini sarfet • 
meğe h~lamış bulunuyor. 

Bu muhakeme silsilesi içinde 
ve kı~tan önce vuku• gelecek ha
diselerle harbin i•likbaliai tayin 
e~-1emPk kolaylasnııstır. 

Herhalde Ortaşark ve Kafkas-

iranda Rus- fr.9iH1 
ileri hareketi 

( l inci Sahifeden Devam> 
Abadan'ın takriben 60 k '. lo 

metre şl malınde Mar"' zapte • 
dilnı i ştir. 

Kanikın mmtakasında h a! ~ ;;,;, 
mukavemete ve top ate<•ne ma.. 
ruz kalmı~lar"a d.ı, Gııan" zaıJ .. 
te'.mişlerdir. Diger bır kol S;a • 
ifpol istikaın<:tınde Kcrn:an~aha 
giden blc geçıüoe doğru Uerlemek.. 
tedir. 

Hava ku•·vetleri ilerleyen ku.,,. 
vetleri himaye etı=kte ve bırçok 
f"hirler.o bey.uınaıne;cr a mak • 
tadırlar. Bu harekii ta altı Iran 
tayyaresi kuil.arulmaz b:r hale 
getirilmiş. di.~er biri hasara uğ
ratılınışl•r. İngilizler B.aı.r:ı -ör. 
fez.inde dört gambot, bor sahih 
havuz, iki romorl:ör ve diğc :ne .. 
rakibi zaptetm~krdir. 

IRAN A:'.IİRALI ŞEHiT 
DÜŞTÜ 

Denizdeki harekat esnasında l. 
ranlıların iki ganıbo.u batın[ -
mışhr. İran Amiıali Bayender 
yapmış ~lduğu mukabil bir :a • 
arruz esnasında ölın~tür. İngilfa 
harp gemiler inde zayiat olma -
mıştır. 

Bender Şahpur'da bulunan se. 
kiz Alınan ve İtalyan gemis:nden 
yedısi zaptedlmiı; ve biri batı -
rılnııştır. Zaptedilen gemlierden 
ikisi mükemmel bir haldedir. 
İngilizloer bu deruz hareka ında 
insanca zay :aılarını az göst-cr • 
mektedi•ler. 

ESİRLER VE ÖLENLER 
Benderşahpur'da alınan esirler 

arasında birçok İtalyan ve Al • 
manın bulunduğunu da y:ine İn. 
giliz kaynaklan bildirmektedir. 

Halen İngilizler bu bölgede 
Benderşahpur Hurremşah, Sü • 
le)'maniye ve Kisa0ah'ı tamamile. 
işgal etmiş balunmaktadırlar. 
Hurr~mşah!n garb:nde Şattul. 

arap nehri imtidadınca Abadan'a 
kadar olan mın , aka İngilizlerin 
elindedir . 
Buda?"şteden bildirildiğine gö

re B"n lerşah1mr'un Ingiliz harp 
gemileri !Arai·ndan bombardı -
manı erna~ında sivil ahalıden 
takriben yüz kişi lelef olmuştur. 

SOVYETLERE GELİNCE 
Kafkasyadan ilcrleyoen Rus 

ku•-vetlerinin Krdebil ve Tebrizi 
zaptettiklerinı yazmıştık. Tebriz 
200 binden fazla nüfusu olan bir 
şehirdlr. Bu <.uvvetlerın Tebniz. 
den daha cenuba doğru sark • 
makta oldukları, Dinab ve Sin • 
can'.a d0ğru yıirüdükleri anla • 
şilmaktadır. 

UZLAŞMA tMKANLARI 
v_;,R MI! 

Londra ka1 naldan, İran kıt'a· 
larının s~mbolik bır mukavemet 
gösterdii<lerini yazarak, bunu 1-
ra.n Şehi 1şah•nın müzakereler • 
de bulunnııva çalıştığına bir doeliJ 
addetmekt€dır.er. Bu kavnaklar 
bu takdirde İran hadı~erını~ 
bir hafta içinJe halled.i.lebilece -
ğini sanmak l adırlar. 

..ne"yü Herald. diyor ki: cİran 
kuvvetlerin:n zayıf mukavemet 
gö.stermesi. Şehinsahın memle • 
ketin daha icl~rinde muharebe 
oetmek o.yetinde olduğunu göst.c. 
rebilecegi gibi, siyasi bir manev. 
ra hazU'landığı. yahut bir karar 
almadan evv"l Alınan hükümeti 
ile temasa gec:ıld•ği manasına da 
gelebilir .• 

Ve bu gaz<>le sunu soruyor: 
cŞehi~ah oize: cPeki. istedi -

ğinizi y~pacapım. !randa bulu _ 
nan bütün Almanları koğaca • 
ğım. Siz de b.ıtabi kıtaatınızı ge. 
ri alırsınız• d : rse, biz voe Rusya 
bunu kaoul ellemek miyiz? 

ELÇİLER HAı..A YERLERİNDE 
Sovy?t ve l11giliz elçileri hiıla 

Tahranda. bul :ndultları gibi, Mo~ 
kova ve Lonclradaki İran elçi _ 
leri de .,..nü: -, azıfelen başların. 
dan ayrilmış değiU...rdir. 

c-- Zayi Pasaport 
Viyanadan alııımış olan 7401/ 

F / 40 No. lu Pa..,.po:t Ağu<tos'un 
l inci Cuma gi.tnü. kaybedilmiştir. 
Bulan ı.al Beyoğlunda Novotııı 0-
telıne getınil&inde meııuı= edi
lecektir. 

ZAYİ - İ<tanbul Sümer Bank Yer. 
li Mallar Pazarı Müeeaı;esesinden ~ 
oldulwn 1931 kayıl numarası ve 997 
•ıra N~. lu %9 Tem.ru. IMt tulhll 
defterimi zayi. eltiğ"imden ea.I:ünın 
hükmü olmamak üz.ere yeatwı.i ala-. 
cağımı illn eylerim. 

İnebolulul Kara Hüseyin oğlu 
Mehmet TONCA 

lardalı:i sonbahar durumu in<an.. 
lığın ve dünyanın atisi bakımın -
dan çok büyük bir ehemmiyet 
muhafaza edecektir ve etmekte • 
dir. 

ı ETEM iZZET BENiCE 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 97 -J 
Yazan: Frııııcis Maduırd Çeviren: l•kender F. SERTELLi 

Biribiri arkasına dört silah patladı, kula
ğımızın dibinde kurşunlar vızıldadı 

- Bu da mümkündür. Ben bım.u 
dU:; u.nememiı; tim. 

- Bu yahudi parusiyonunda hiç bu
na benzer bır baskın vak'ası. oldu mu? 

- Hayır .. dedim ya. Çok korkak 
bir adamdır ev sahibi. Uzaktan bir po 
liıs görse, üç gün uykusu kaçar. 

- Herhalde bu pansiyonda tehll -
keli bir adam var. Böyle olmasa1 bir 
böliık polis n~i evı basar mıydı? 

- O, çok ihtlyatlı bir adamdı. E
vme böyle tehlikeli kimseleri -fazla 
para verseler bile-- almazdı. 

- İnsanlar kavun değil ya, Kok -
layıp anlıımak pek müıkilldür. 

Bu sırada a.rdı sıra dört rövolver 
paUadl. XW'JUD sesleri Jtulaklanmw 
lrrmaladı. 

ıclnde bulunduium dükk!uı aalıibl 
lı:orkalt bir tavırla muıldandl: 

- Dükkfaıın kepengini ihtiyaten 
tndirsem tena olmıyacalt .. 

Ben &üldüm: 
- Ne o_ bir lbt!W mi var? 
- Ona ben:zer birşey. Görmüyor 

musun? SllAhJar atılıyor. 

- Ne ı;ıltar bundan? Aranan miie
rim zabıtaya teslim olmadı demek .. 

- Bu Jı.adar polısln elinden kur
tulmak ltabll mi? Karıı koymak ah
maklıktır, 

- Şüphe yok. Kuvvete k•l"§ı koy -
mak, mukavemet &östenneğe çaıı.ımaıı: 
)lem ahmaklık, hem de deliliktir 

Biraz sonra yaylım atejlne benz.iyeıı 
llilab sesleri duyuldu. Bu polis mit _ 
ralyözi.ı müdyü? Yoksa aranan adam 
1111 zabıtaya karp silıib kullanıyordu? 

Uzaktan bunu keıfetmek kolay de -
tlldı , 

Etr:ı:ttaıd d0kkfıncılar çarçabuk ke
ııenkelri indrmeğe başladılar. İçinde 
bulunduğum dükkan sahibi de bana 
döndü: 

- Sokağa çdanak tehlikelidir. Ht
d ise bi \inceye kadar burada otur .. Ba
na da arkadaşlık etmiş olursun! • 

Dcd.J ve hemen vitrinin kepengini 
irıdirdl., Kapıyı çekti. Şimdi kapı pen-

cere.inden badi.ieyl seyrediyonıZ. 
Polisler pansiyonun etrafından da

ma çıkıyorlar .. 
İp merdvenler saçaklarda sallanı .. 

yor. 
Düdük sesleri.. Bağrıı;malar .. Ve 

manasını anlıyamadı{tımıı &ürültüler 
&ittikçe artıyor. 

Acaba canavarı kaçırdılar mı? 
Fakat, dört çevresi polisle !hata e
~ bir evden kuş bile uçamaz .. 
Onu kaçırdılar~a. beın yanarım, hem 
de gülerim. 

Sokak b~ çol< sıklı;Unldı. Ne 
Uerl, ne reri .. Hiç kimse bı.rakılım -
yor. 

Axadan tam blr sa:at aeçti. 
İki tür! ıi ailab SfSi akıiedıyor sokağa. 
Bunlardan biri 'Jl<>lis makinell tü -

!enkelrjniJı sesi .. 
Diğeri de p&n&iyonun iiBt katından 

bilmukabele pollııe ltal"§ı atılan lı:ur -
ıwı sesi.. 

Demek ki mühim bır tarpJillla var. 
Uz.aktan bir ses: 
- Teslim olmuyor .. 
Ben bu sesı duyunca müsterih oı.. 

dum. Çünkü, bu kadar polisle ancak 
öyle bir canavar çarpl,)abilirdi. 

Evet o. Ta kenW,,J .. Polis b.lli üst 
katı ele geçiremedi. Heri!1 bir kale 
&ibi, odasmın kapısından !çeriye itim. 
.aeyi bırakmıyor. 

Bu ne me~ ııe ~'Ut bJr cana .. 
varmış! 

Hali t.esliıın olmadı . 

Her \aar1ta ~ .. B..- .ıı~ 
içinde. 

İçinde bulundugum d n Ahi -
bine kadehimi uzattım: 

- Haydı doldur ıunu .. 
Dükk~ .sahibi hayreıle yüzilme 

bakU: 
- Yahu. sen ne soiukkanlı adam _ 

ım! Dünya birbirine giriyor .• Sen bu
rada ,arap içiyorsun?! 

(Arka" Var) 

1 . . .. • \j • . . • , .. . ... ;. • .. _ı .. ~ • 

/_ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Der ha 1 Keser 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her )erde pullu kutuları 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Miktarı Mulıemmen Flati Çotu Tutan Muvalı:lı:at 

Çotu A%I Teminatı 

Adet Adet Lira Kr. S. Lira. Xr. Lira Kr. 

AUet fanile 140 100 1 oo 140 •84 00 

Eksiltme Sekli 
lhale gün ve saati 

Açık 29/8/941 .. at 14 
nJdekos fanil4 700 600 1 40 980 1 

1120 -----·---, Fireni< ıemı•tı 
Kıraval 

Spor pantalon 
Don 
.Mendil 
Yüz havlusu 
Hamam bavlmu 
Çorap 

700 
ıao 

140 

800 
240 

120 

175 100 
35 30 
uo 750 

2 50 
85 

1 00 
o 80 
o 18 
• 75 
2 60 

70 

1750 1 238 

1988 

140 1 
560 
151 20 
131 25 
91 

588 

149 18 Açık 2$/8/941 saat 14,30 

lH eı Açık 29/8/941 saal 15 

--~-~~~~~---~~~~-1-66_1~4-5~··----~~~--~-~~---
LAclverı yün fanlle 

l'otin 
Terlik 

15 30 

.280 Cift 280 
3' • 30 

5 00 

' 50 
ı 50 

175 13 12 Açık 29/8/941 saat 15,30 

21M!O 
87 50 206 06 ~ 29/8/941 saat 18 

27f7 50 

1 - .MelcteblmWn talebelerine 111ztı mu olan cins ve mlldarı Ye tiatıeri yukarıda ya%lb ee:Y&Jar ~ yan beş şartna
me ile eJuiltm~ konulmuştur. 

2 - Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Oı:taköyde Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde topla-
nacak: satın alına komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Bunlara ait nilmunelerl ve sarlrıameleri görmeyi arzu edenler Mektep Muhasebesine miiTacaat etmelidirler, 
4 - Eksiltmelere iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ~lan haiz olmaları 15zımdır. 
5 - Ta.lipleri.n yukarıda ;,azılı muvakkat teminatlarını İst. Yüksek Mektepler Muhasebeclllıtine yatırdıklarını rııs.. 

1ıerir makbuzlarını veya banka mektuplarını ve Ticaret Odcsını.n 1941 yılı belgelerini komisyoaa ibraz. etmeleri lAzmı-
dır. (6862) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 23 Ağustos 1941 Vaziyeti 
1 JauLMAc.{ A k t 1 f 

Kasa: 
Altın : Sat! ltllocn.a 
Banknot. 
Uf&klılt • 

72.804,621 

Dahıldekl Muhabirler: 
Tilrk Lirul. • ' • 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Sa! lJtilocram 10.353,511 
Alı...& lalıvill blıil ISlllll evı... . 
~ d6Ylaler ... bmclu ı:ıı..,. 
'llAldydori ~ • 

Hazine Tahvilleri 

o..nmı. - enala 
karwı!ılı • 

• 

llaııunun M d macldelerlne tntl
Uıı Hazine tuatından YW tecıq.a 

Senedat Cü.odam: 

Tlearts-tıer • 
Esham ve TahviLlt Cüzdanı: 

l Deruhte edilen eTrakı -
A - 1enın JtarwUı1ı esham n -.. 

villt (llilıarl ~) • • 

• • Serbest Esham ve Tahvlat: 
Av&nalar: 

Altın •• dövtı tlzerlna a-
Tahortat - ·-. 
Huine,e kıaa Ta.deli aYam. 

aa.ı...,e - Jfo. 111 ..._ .... 
acı1aD altm lı:llı'lll*la •- , 
~. . ' . . . 

Lira 
ıhA 

102.124 217,77 
20.727 673~ 

- 588.52•,39 1~3 440 4ı5,18 

1.395.780,57 1.395.7&1U7 

14.583.U.9,0l 

48.883.888,39 81.2U.7J.ı5,40 

158.7'8.51!3,-

21.683.011,- 137.065.552,-

272 uıe.298ı39 212.186.296,39 

l 
45.448.1r1,u I 

8.310.245,19 83.76&407,12 

4.948,84 
ı.ısı.~79,41 

' ~ 

lS'l .500.000,- 170.837.328,12 
4.500.000,-
7.688.9~ 

Teldbı 831.877.404,03 

p a • 
Sermaye 
İhtiyat Ak çesl: 

.ı. Ad.I Ye fevkall 
'QuauoJ 

1 f 

. . 
Tedavüldek 1 BanluıoUarı: 

Denıbte edil en evrakı n.ll~ 
ı inci maddelerine Jtanunun 1 -

Rvli.kaıı !'! 
aalDe tanıından -

-.ıiyal 

Deruhte 
balti7e.t . 
Xarfılıtı "' mam .. altın o~ 

vüle YUO<lllen 
ultabW llA- -. 

taveten teda 
Rere:U.ont m 
Yllle vU..Silol\ 
Huineı;re yap ılan altın lı:a1lıl*1a 

W J902 No.h bnaa avans mukab 
mucibince ilAv elen todaYille --· . • 

JllEVDUAT -· 
Türk 

Altuı: Sa1I • 77,150 

3150 No, Ju kanuna 16re H••i-ıf79 
muluıbW \eYdl ola. açılan a vana 

nan altınlar: 

Sa1I !dl -hhüdatı: Döviz Taa 

65.50,930 

Altına tah..W kabil dlttlakı • • 
Dlter dövl:&ler 
baltlyelttl 
Muhtelif • . ' ' . . 

7 .822.019,15 
6.000.000,-

158. 748.563,-

21 883.011,-

137.085.552.-

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,-

IUll.103,91 
l.233.782,03 

78.124.187,90 

31.021 

Lir• 
15.000.000~ 

U.822.019,15 

498.065.552.-

85.S44.886M 

11.029.491,52 
110.491.287,02 

~~~~-~~~ YekClın 831.a7u04,03 I 
• Temmuz 1938 tarlhlnden itibaren: İll onto haddi "' t Altın 11zerino a'Vanıı 'llı 1 

[ON u N 1 Yapnmıı Afk ve Macera Hatıraları 

1 Hayatını Anlabyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 67 

O vakit ımdat arayan bak~ • 
lar la pencere len siizüyol'd um! .. 

Bir arala ~nmde duramu 
oldum. Gıdeli belki on beş dalıi. 
kayı ıcçrnJJU. H.i.li dönmemişti!., 

Arlık korkudan, iiz'ünt üden 

lli!rede ıse a;:ı.,...ea&trm. Birden 
kapının tıkırdadığını Y'I! mada • 

· mın içeri girdı~ gordüm. 
FJ!nde büyük gümüş bir tepsi 

vardı . 

Masay~ doğru '1.erlerkıt:rı he:ı-e

canla sol'dum: 
- Hilr:ınet Bey nerede nı.adam. 

cığım? .. 
Oqayan biı sesle ~p verdi; 
c- İçeride.. Kendi elil.e meze 

'1ıa:zırl;ıyor. fimd.i eelecelcl •• 
c..nu W...kkn. iki kristal bar. 

dağı beyaz örtünün üstüne da -
ğıtarak <ekrar tepsıy.i aldıktan 

sonra yaaııruı geldi. Gülümseye 
gülümseye sordu: 

- Ne o sıkıldın mJ cici kız?" 
Koltuğun kPnanna büzülmüş 

asabiyetten parmaklarımı sıkı -
J'lrdum. Sual.inde meraktan zi -
yade acıyan bir ifade vardı. Hiç 
birşey söyliyemedim. Mahcup ve 
ürkek baş.uru öne eğerek sus • 
tum. 

Bu halline f&Ş!DlŞ gH>i küçük 
bir kahkaha attı ve yavaşça elile 
çenemi o~y-arak: 

•- Kaldır bakayım şöyk başı. 
ll1 da güzel yüzünü göreyim, de
di. İs.mın m! senin? .. • 

Bu kadıııdoın. ilk ~ lirdi -

ğim bu yabancı, kötü evin sahl
besinden hem utanıyor hem de 
korkuyordum. Esasen tabiaten 
çok sıkılgandım. Kardeşimle, an
nemle koınşu:ara gttiğimiz za -
rnan bile. tanımadığım bir kız, 
kadın görsem, biri güzelliğimi 
söylese 'uzaru, bozulurdum. İs -
temiye ıstemiye doğruldum. Ceb
ri bir tebe;;sümle ve tabiiliğini 
muhafaza etmesine çalıştığım bir 
sesle: 

•- Müjgan efendim! .. • dedim. 
Çchremde dolaşan ba~lan 

yüzümden, gö~üme ve oradan 
bacaklarıma indi İskarpinleri -
min ucuna kadar birkaç kere 
süzdükten sonra nazarlan dudak
larıma t akJldı. Gözbebeklerin<ie 
tuhaf bir parıaklık peyda olmuş
tu. Yanıma otururken bilmem ı:re. 
den titriyordu. Yav~. tatı bir a. 
henkle sordu: 

- Sen hiç alla kullanmaz mı. 
sın güzelini? 

- Hayır madem!. 
Bunu söylerken yüzünü iy<ice 

tetkik etli= 

Okırijendıen geçirilerek bukle 
yapılmış san saçları şakaklarında 
toplanmıştı. Kırk yaşında kadar 
göstermesine rağmen her tuva • 
let düşünü kadın gibi bol 
bol sürdüğü rujun kızıllığı 

dudakla;ının kenanna kadar ta.. 
şıvor, kulak memelerinde bile 

pudralar gör:;:üyordu. Simsiyah, 
gözleriniıı alt. nda soluk bir ma
vilikle çürüklt:r yer etmişti. Ya
~ elimi tuttu. tınaklanmın 

mani.kürsüz olmasına büsbütün 
şaşan bir hayretle: 

- A .. oje de kullanmıyorsun 
ha?> dedi. 

Gittikçe diğeşen bakışlannı .ıs
rarla dudaklarımda, gö~ümde 
gezdirerek küçük bir takdir say
hasile manalı manalı güldü. Sı
cak parmaklannda.ki elimi bırak. 
mayarak başını kapıya çevirdi. 
Bir saniye dısanru dinledi. Hiç 
bir ses, hareket ol:mad1ğını gö -
rünce döndü. Kesık kesik solu -
rünce döndü. Gözlerimin içine 
~yecek gilıi bakarak: 

.(Arltaoı Var) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• 

Soldan sala' 
1 - Garbi Anadoluda bir şehir (ikl 

kelime), 2 - Saha, tavır, 3 - İri, in

celeri ayırmak için vasıta, 4. - Kanlı, 

5 - Eğme, bunaklık, 8 - İki harf yan 
yana, koca ta.ş (iki kelime) , 7 Blı i do
turan, Köpek, yanar dağdan çıkar, 

8 - İri hayvan, tren, 9 - ye kadar, 
hububattan, 10 - Muvakkaten bıra
lnalan lfY. 

Yukarıdan Ala~: 

1 - Yetişmez (iki kelime), ! -

Göz renıı, bir nevi ıarkı, 3 - Sıkın

tıda, bileıı adam, 4 - Nüzul isabet et

ıniş insan, nota, 1 - Aroerilaıhca, 6-
Suaı. vermek, 7 - Al4tm arltadaşı, 

lezzet, 8 - Blriblrlne ltar~tınıan 

seyler, 9 - boyuna atılır, 10 - Bir 
yerden bir yere katmak, beyaz. 

Evvelki Günkü Bulnuvamınn 

Halledllm!ı Şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
lHAVADIS SE 
2 ADl L"•MATEM 
3BAR.HAZAR 

:ii~~~~~i~~ 
6 T9KASA.AK 
7K.MEYAN eA 
8AZAMET evo 
9_MALleıR~AK 
lAMAK.REIS 

28Aiustos1941 
18.00 Program 
18.03 Cazband 
18.30 Serbe<ı\ Za.-

mıın. 

18.40 Şark.ılu 

19.00 KonUJ1Tia 
19.30 Haberler 
19.45 Yurt ıe•lerl 

20.J 5 Rad. Gaa. 

Z0.45 Saz eserler! 
21.00 Ziraat Talı: . 

21.10 Samlar (Pi.) 

21.25 Konuşma 

21.40 Milzlk (Pi.) 
22.30 Haberler 

22.45 Dans Mü. 
(Pi.) 

23.00 Kap._. 

~~- ~=~~.:~s~~~-3* • sar::~C&4!oaZ 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu' Tarihi: 18RS 

Sermayeai: 100,000,000 Türk Liruı 

Şube ve Ajans adedi: 265 • 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJelefl 
,,,...,....,..,.....,-- ... ~--

• 

Para Birlktlrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
d~ . .-.ı Ziraat Bankaııında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesap111T'11 • 61' 

"" 50 liraSJ bulunanlara senede 4 defa çekilecek k~& iie "'alı' 
plana cöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.000 LiııaWr 4.000 ~ 
4 • .500 • Z.000 , 
4 • Z5t • LOOO , 

40 • ~ • uoo , 
~ 100 • it • 5.000 , 

1%0 • 40 • t.800 • 
160 • Zil • 3.ZOO . ,D 

DlKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir ııeııe fçinde 00 J.ıJ'S~ 
~ ı.şağı düşmiyenlere ikramiye çı:ktıkt takd rde % 2'J fazlasile v14,rı 

cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 EylUl 1 Birincıkanun, 1 /' 
ve 1 Haz'ran tarih!ermde çekilecektir. . 

Yapı ve imar İşleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: ıöf;; 
l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Atatürk Lisesinde lüzufll 

bahçe ta.nz.imi ve t.adilftt işidır. 

Keşif bedeli •18335.00• liradır. t ti ,. 
2 - Eksiltme 16.9.941 Salı günü saat 15 de Natıa Vekfıleti Y•P1 

İıleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktı!· r/ 
3 - Eksiltme evrakı ve buna müteCeni evrak c46> kırk altı ):um: 

mukabilinde Yapı ve imar İşleri Reisliğinden alınabllJr. tf 
<l - Ek~.iltmeye girebilmek için ist~klilerin cl375,13> bt".1 o.ç yO::"t:J14f 

bet llra on uc kL:r,ışluk muvakkat tcm1nat vermeleri ve Nafıa Vdt 1)c&.!' 
bu i' için alınmış ehliyet \'eslkası ibraz etmeleri IAzımdır. İşbu v~ o~· t;, 
rnak üzere isteklilerin eksiltme tarihinden en aı ctatll günleri harıç> 1 ;ıt 
evvel bir istida ile Nafia VekAletine müracaat etmeleri ve dilek.çele~! 1 
az bir kalemde bu işe benzer cl5.000> liralık bir iş yaptıklarına daıt ,/ 
tıran idarelerden alınmış vesika rap\etmeleri IAzımdır. ,wıU , 

5 - h\ekiller teklif mektuplarını ihale günü olan 16.9.941 saJı ı•~ 
14 de kadar eksiltme komisyonu relsligine makbuz. mukabilinde veJ11le 
zımdır. 

r~;; :;:u~:;:E:~~E~~~:~ 
. blf~ 

Kapalı Çan;ıda Kalpakçılar sokağında Uin 11 numaralı dük1<•0 it• ı I 
müdck·tle kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuotur. Yıllık." p~1 fı 
muhammeni 12_3 lira ve ilk teminatı 9 lira 25 klln1$tur. Şartnamesı ~ıt~ 
Muamelat lll;VJtirlüğü kaleminde görülebilir, İhale 8/9/941 p32artes1 ef' ~ 
14 de Daımi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbul "ı. 11 

\uplariyle ihale tünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalol' ,. 

·~ıl 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 11 

meleri Umum Müdürlüğünden: / 
1 - Beyazıt meydanında tahminen 3250 metre murabbaı veıu'\ietll' .1ı! 

Jı;aplanması iJl pazarlık suretile ihale edl!ecekt ir. P' 
2 - Bu ı, için mubarnmen bedel metre murabbaı 295 lı:UMUJ' 

llradır. 1 
3 - Muvakkat teminat 719 liradır. . ı•'" 
• - Pazarlık 2.9.1941 Salı ııünü saaı 15 de Metro Handa beıJllC' / 

Jaruıcak komisyonda yapılacaktır. 
1 

JJ' 
• - Bu lşe alt fenni ve idari ı;artna meler Metro Han 4 ııncil J<S <' ı' 

Servisinden parasız olarak verllecektir, Jı>'I 

8 - Bu işe talip olanların mezkOr eün ve oaatte muvııkkat_/.tefll 
nunl veslkalarlyle komisyonda hazır bu lunmalan. •7520> 

• 
lstanbul Orman Müdürlüğünd6~p 

1 - Orman Umum MüdürlütQ merkez 'VilAyeUer teı;kl!AU . ıçtıı ,e d 
rlne ve prtnamesine gôre yapılacak: evrak, cetvel, tezkere cıldt r. / 
rin tab ve tecdidi ili açık eksiltme suretiyle münakasaya lr.:onmuf tJ b't 

2 - Bunların Ufıd•, mukavvail, ltablık kAiıdı maliye kırt"" / 
~dan verllecektir. ı.l 

3 - Tab ve !ıçillk muhammen bedeli ~200 liradır. P 1' 
4 - Eksiltme 5.9.941 Cuma günü saat 15 de İstanbul or111• .t 

tünde toplanacak aatın alma komisyonunda yapUacaktır, ,. 
5 - .Muvakkat teminat mlktan 315 liradır. . otfl''' ) 
8 - istekliler bu işe alt prlnamey:I ve nümuneleri ı.tanbul ~ 

dllrlüğünde görebilirler. z49Df"(I 
7 - M~~· lireceklerin muvaklr.at teminat makbU<. ';~,, . • 

ltanunun ikinci maddesinde ve ıartnamede yazılı vesaik ile b•~cııl ~ 
ıösterllen &Un ye saatte meddlr komisyonda hazır buJunmaJatl ~ı 

tı-ı'fl~ ;,: r • TAK v 1 M • ' DEVREDİLF.CEK ıııife ,.J'j 
·Göz kaçıklarını ta ııa~~f,, 

sus iyne hamilh saP' 3011 tı' .• Rumi 13li7 lluu.r 
AGUSTOS 

115 15 

Yıl Hl~ 1 v-ıı 

AGUSTOS 
S. D. 

6 23 

28 
13 15 
16 58 
19 49 

Perşembe 
21 28 

4 35 

Hicri 1seo 

IABAH 
5 

Yakh -S. D 

Gün et 10 33 
Öğle '25 
İkin dl 9 09 
Akşam 12 00 
Yatsı 1 37 
İmsAk 8 45 

ihtira için alınmış ol~l'illtir~.İ 
rih ve 2425 num.~ra ~ıı1ı1' , ı'..I. 
tının ihtiva ettıgı ~.,,.~ıı~oıV'( 
re başkasına dc~·ı.r fıilc ;,;'/. 
Türkiyede mevı<11 ıetıil ~· 1· 
için icara dahi vcr~j 8 ~· uf 
lif edilmekte olı1'1 3 ~el< 1; ~ · J 

'1J"Jl'' (. .f 
fazla mah1mat ec 

1 
n )l~ ~:r 

!erin Galatada. A~ ~ 8 ~ 
kat 1 - ~ numar• ~ııt· 
eylemeleri ilan olıl 


