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·JAPONYA 
Mihverden 

Ayrılacak mı? 
Almanya düıünüyor, ja
ponya kurbanların mi • 
rıı.sına iıtirak ediyor. 
Hadiseler bu çığırda yü
rüdükçe, japonların mih
ver politikasından ay • 
rılacakları ıüphelidir. 

Dnyeperstrovsk 
şehri harabe 

halinde bırakıldı 
BOJlk baraı derin 

bir ıztırapla 
berbava edildi 

Moskova, 29 (A.A.)- Sovyet istlh. 
barat Bürosu Şefi Lozovski Dnyeİ>er
petrovsk'un i.ş&:allnin Almanlara çok 
pahalıya mal olduğunu söylemiştir. 

Muharebe üc; giln sürmüştür. $ov .. 
yetıer şehri ka~ karış mtlda!aa et
mişlerdir. Sivil halk gruplar leşti! e
derek, ordunun yardımına fel.mfaler
dlr. 

1 r an Harekatı 

lran Ordusu 
mukavemet
ten vazgeçti 

• 
Şimdi Sovyet ve 
fngiliz kıt'aları il
tisak peyda etmek 
için daha çek sür
atle ilerliyorlar 

. . 

lngiliz - Rus 
ileri hareketi 
devam ediyor 

Rus kuvvetle .. 
ri Rumiyeyi 
de işgal etti 

• 

... 

!cızon: A. Şükı:!i ESMER 

b ltuzvelt • Çörçil mülaka!ınm 
•şlıca hedefi, İngiliz :-' Amı:_rikan 
~li tikaları arasınd~ . t~m bir ~ • 
•nk temin etmektı. Du devletin 

»olitikaları Mihver komhinezo • 
~Unu teşkil eden devletler! mağ • 
Gp etmek noktasında toplanmış 

Tahrip işi pek mükemmel olınu:
. tur. Almanlar ha rabe halliıde bir ıeh· 

re girmişlerdir. 
İran kabinesinin istifa ettiğini J 1 

ve Şehınşah hazretlerinin bu is. 
tifayı !ubul ettikleriııti dün bil. 
<lirmiştill' Anndolu ajansının ver. 
diği mütemmim malumata gö -

Bantktn•dea lnglllz.. 
ıer iç glade ıoo-
mıı ııerledller 

01ıtıakla beraber, İngiltere, kar • 
i•sında başlıca düşman olarak AL 
~·~Yayı görüyor. Amerika ise 
asıflk denizinde yakın alakalan 

d?layısile, .Japonyayı daha ·bil • 
Yulı. bi, düşman telakki ediyordu. 
. Ötedenberi, Amerika dış poli. 
hkasına istikamet veren amil, hu 
J~»on korkusudur. Çünkü Ame
~ • kanın Çin'de geniş al~katuı bu. 
Unduğu gibi, Filipin adaları da 
~aPon nüfus sahası içindedir. 
.undan başka .Japonyan.ıo Ame.. 

~ılta kıt'ası üzerinde kurmaya ça. 
'§lığı nüfuz Birleşik Amerikayı 
Sarı teblike;e karşı tedıi°u almaya 
;•vltetmiştir. Amerikanın .mü~a~ 
.aa tedbirleri, .Japon teblıkesını 
011letneğe matuftur. 
I ~erçi 1aponyanın ı~işlemesi 
b~il ltere İmparatorluğtl içiıı de 
~Q tehlikedir. Fakat İngilizler 

1ıııa.,yanm Avrupa ye Yakın • 
larJı. politikalarını kendi impara. 
~rlllklan için daha yakın bir teb. 

lı.e addetmektedirler. Unutul -

~81Dalıdır ki Uz~kşarktaki İngi • 
•ı -nf ı· .. e 

1 . . ·"e aat erı, J ırmı sene evv • 
ı. •ııe kadar J apon • İngiliz itti -
1•lı.ına dayanmakta idi. 1902 se. 
11
"-inde akdedilen bu İngiliz • .Ja
~n İttifakı, 1921 senesine kadar 

1 
•vllın etti. Ve ancak Amerikanın 
:••i~edir ki bu ittifak 1921 

11esınde feshedildi. 

.....___ (Devamı üçü~· 8cıhifede) 

~n Telgraf-, 
.. Bonbabar net- ~ 
~ ~ 

rıyat proıramı ~1 
80nhabar geliyor. Son Tel 1 

lraf, her sene olduğu gibi bu • 
~.ıı da sonbahar için bIT neş
QYat programı hazırlamıştır. 
d '~ Programa dahil roman ve 
,\fer .. tefrikalardan ilki olan 

81nindüz'ün 

9nu hatır için 
Oldürdüler ~ 

ı,~lııdekı nen. romanının tefrl· i 
s,~a ,diınden ILbaren 3 üncü ~ 
'"•· "'1ıizde baı;lamııı bulunuyo. ~ 

lıi • 
~ TEFRİKALARI!lfIZ: 
Çııc1ıraa Kadın 

Etem İzzet Benice ~~ . ~ 

ÇJpL~. ~uhi~u?EL :~ 
~l-t • !! 

aıreti Muhamıne- •: 
elin ınuharebeleri :~ 

Sani Kart.yel .~ 

~ti.ilci, lk:ci Balkan ı: 
rıe rıı~ muharebeleri- :~ 

aıt yeni vesikalar 
Rahmi Yaiız 

... • i 

,tlllzıere parmak 
llrtaa Caıaı ı 

İskOJ>der Fahrettin 

b•lı a b' • 
I; İ1>ı ır çok yeni ve şöhret. , 
l ıaıa,, hkr ' ~i s • a ve makale • 
~'otr on Telgrafın sonbahar 

•ıuında bulacaksınız. 

Lozovskl bundan sonra ıu beyanat
ta bulunmuıtur: 

(Devamı üçüncü sahifede ) 

Bal'flkAlet M l ı t e
ıan Cerrabpaşa 

Baıtallaaeılııe yattı 

Sovyetl.erin berhava ettiklerini bildirdikleri 
Dnyeperpetrovsk'ım me§ hu.T baTajlan re, yen: kabineyi teşkil eden Fü. 

rugi Hm, İran parlamentosunda 
söyled' ğı ve Tahran radyosile 

Bir geçı.t resminde Iran silDarileri 
Ö11M bayrak geçiyor; Vaziyet Hint hu

dudundaki Efgan ka
Londrada ve hilelerine anlahldı 

SOVYBT TEBLIÖI B&LTIKTA 

Hangö üssü- Dn yeperpet
ne karşı bir rovsk şehrini 
Fin teşebbüsü 1 tahliye ettik. 

' neşredıle'! beyanatından sonra, 
parlfunr.rtodan m.üttefilten iti • 
mat re;i alnuştır • 

Kahirede <ferin Vaziyet normal 
memnunıyet hale giriyor Şehrunizde bulunan Başvekalet 

Müste;;oıı Vehbi Demiral karaci. 
ğerlerin-len hafif bir rahatsızlık 
hissettiğ inden Cerrahpaşa hasta. 
nesine yatmıştır. Kendıisine bir 
konsül'asyon yapılacaktır. Kıy • 
metli idarecimize acil sıhhat ve 
afiyetler dileriz. 

Boş araziye dev
let ekecek 

Orta Anadoludakl boş araz!nln dev
let tarafından ifletilmesi k.ıırarlaıtı.. 

rılmıştır. Zirat Kombinalar Müdürlü
ğü bu işle meşgul olarak önümüzdeki 
ekim mevsiminde işe başlJyacaktır. 

İhraç için getirilen Fin 
askeri denize döküldü 

Moslı:ova, 29 (A.A.) - Finlandiya 
bölgealnde, Haııgö'dekl Sovyet garnl
zonuna karşı yapılmak istenen bir ta
şrruz te~bbüsü püskürtülmüştür. 
Sovyetıer ayni zamanda, Finlerin bir 
ihraç teşebbüsünü akim bırakmışlar
dır. Sekiz bottaki Fin askerleri deni. 
ze dökülmüş, Finlandiya sabJllerinde 
F1nlere bir çok zayiat verdlrllm4tir, 

Sof örlere daha az Benzin verilecek 1 

Günlük sarfiyat 20 
tondan 15 e indirildi! 
Bu sabahAnkaradan şehrimiz
deki alakadarlara emir verildi 

Bu sat-ah Ankaradan alaka • 
darlara gelen bir emirle şehrimi. 
zin günlük benzin sarfiyatı 20 
tondan 15 tona indirlmiş -
tir. 15 tonun bugün için şehri • 
mdze kiı f geleceği tesbit edil • 
miştir. Yeni vaziyet üzerine tak
silere, otobils!ere. kamyonlara ve 

diğer benzinle işleyen vesaite 
verilmekte olan günlük benzin 
miktarı da azaltılacaktır. Bu a. 
zalman n dörtte bir nisbetinde 
olacağt anlnşılmaktadır. Diğer 

taraftan Şoförler Cemiyeti şim. 
diki tevziatın bile az geldiğini 
iddia et.'lliştir. 

•• 
Bardağı 1 kuru- 1 Universite ik-
şa su sa tanlar mal imtihan
muhtekirdir larıtehiredildi 

DIYaayolanda bir 
IDCD bu 

saçla yakalandı 
Divan.yolunda 11 numaralı dükkan

da suculuk yapan Dursun bir bardak 
suyu 40 paraya sattığından yakalan
mış, hakkında takibata başlanmışUr. 
Belediye iyi suyun buzsuz bardağı, 20 
paraya ve soğutulmuş olarak 30 para
ya saWacağını bundan fazlaya satan

ların muhtekir addedilerek cezalandı
rılmasını al~kadarlara bildirmiştir. 

KISACA. 

Aıkerllk kampı D· 
da aııe 

yemeıı de verUecek 
Üniversite Rektörü B. Cemil 

Bilse! Pazartesi veya Salı günün. 
den itibaren Üniversite kampında 
soğuk öğle yemeği verileceğin'i 
söylemiş ve: 

- •Bundan başka ikmal imti -
hanlarının kamplar nazarı dikka. 
te alınarak 22 Eyliıle tehir olun • 
ması kararlaştırılmıştır.• demiş • 
tir. 

• 
Königsberg muvaffa
kıyet 1 e bombalandı 

Moskova 29 tA.A.} - Sovyet 
tebliği: 1 

Dün bütün cephede şiddetli 
muharebeler olmuştur. Çetin mu
harebelerden sonra Sovyetler 
Dnyeperpetrovsk'u tahliye etmiş. 
!erdir, 

Sovy<>t tayareleri Gönigsberg'i 
muvaffakiyetle bombardıman et. 
mişleroir. 
Çarşamba günü 41 Alman tay. 

yaresi tahrip edilmiştir, 23 Sovyet 
tayyaresi kayıptır. 

Baltıkda Sovyetler iki nakliye 
•gemisi· batırmışlardır. ~' 

ZAFER 
Bayraı~. ı :-
varın fellrlmlzde 

blylk . 
meraıım yapılacak 

Zafer ve Tayyare Bayramı müna~; 
sebetiyle yarın memleketin her tara
fında olduğu gibi ~ehrimizde de bü
yük merasl.m yapılacaktır. EvvelA sa:.. 
bahleyin saat 8,30 da Kolorduda teb
rikler kabul olunacaktır. Saat 10 Ja 
da Taksimde büyük bir resmi ·· geçit 
yapılacaktır. Yarın gece için de her 
Halk.evi ve Tayyare Cemiyeti · şubele
ri tarafından zengin müsamereler ter
Up olunmuştur. 
Yarın resmi daireler tatil yapacak

lardır. Yarın sabah Dumlupınarda 
yapılacak büyük merasime şehrim.iz
den istirak edecek olan heyet dün ak
~am Haydarpaşadan hareket t;tmlştir. 

--o---

MILLİŞEF 
Alman Büyük Elçisini 

kabul buyurdular 
Anadolu Ajansının bildirdiğine ıö

re Reisicüumhur İsmet İnönü dün j 
Çankayadaki köşklerinde saat 11,30 , 
da Aln1an Büyük Elçisi l\.f. Von Pa
pen'i kabul buyunnuşlardır. 

MilHikalla Hariciye Vekili ŞükrU 
Saracoğlu da hazır bulunmuştur. Di
ğer tarafUın Milli Şefimiz dün Anka
rada Eti lles'ut tayyare te.sisatını zi
yaret ederek izahat almışlardır. .. 

Elgıa•ın bltaralblı 
Majeste Efgan Kralı bir nutuk 

söyliyerek, devletinin dünya harbi 
karşısındaki bitaraflığını ilan etti. 

Bizim mahut arkadaşla bu hah. 
si konuşuyorduk da: 

lıımiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 
Ruslar Luga ve Lovat nehirle·-

- Majeste hakiki vaziyeti ifa
de etmiş bulunuyorlar., 

Diyerek ilave e tt i: 
- Ancak bir hakikatin ifade 

edilmiş olması değil, hilmukabe.. 
le her tarafca kabul edilmiş hu. 
lunması da iktiza ediyor. Bunun 
en bariz bir misali İranın vaziyeti 
değil midir? 

A. ŞEKİP, 

ri boyunda dayanabilirler mi? 
(Yazan: EllBllLI llDBMAY SUBAY) 

Kareli berzahında Finlerin Vi
borg'a doğru ilerledikler i ve hat
ta Leningrad • Vihorg demiryo • 
lunu kesmek üzere oldukları söy. 
leniyorsa da hu haberi ihtiyatla 
karşılamak doğru olur. Finler ve 

Almanlar Vuokesen nehrini he • 
nüz cenuba geçememişlerdir. 

J,eningrad cenubunda Alman 
kıt'aları Luga ve Novgorod şehir

lerini işgal etmişlerdi . Bu cephe. 
, , (Devamı ii.çiincü sahifede) 

Füru;;i Han bu beyanatında ez. 
cümle demiştir ki: 

c- Ş~Hnşah hazretlerinin mus
lihane siyasetini takip eden İran, 

(Devamı üçiincii sa.hifede) 

Tren biletlerine 
zam b&fhyor 

Muhtaç asker ailelerine yar • 
dım için 1 Ey liılden itibaren tren 
biletlerine 1 inci ve 2 nci mevkide 
yüzde üç zam yapılacaktır. Üçün. 
çü mevkilere zam y oktur. 

lran seferi bu har
bin en 

kısa seferi oluyor 
Londra, 29 (A.A.)- cB. B. C.> Ye

ni İran kabinesinin, fazla kan dökül
m~lııe meydan vermemek üzere, si.. 
lihh mukavemetten vazgc;ilınesl hu
susunda verdiği karar Londrada bü
yiılc. bir memnuniyeUe karşı)ar,mıştır. 

Kahireden bi!dlri!dlğine göre, bu 
harbin en kısa seferi olması ümit edi
len İran seferinin kan dökülmeden 
başarılması Mısırda da büyük bir 
memnuniyet husule getirmiştir. 

MEMLEKET MESELELERi : 
• 
lhtika~la mücadele 
Bu davada herşeyin başında dü

rüstlüğü vatandaşın 
iz'an ve vicdanından bekliyoruz •• 

lnkllap Türklyeslnin reel ve ra
dikal kudretlerini hiç kimse bir 
an hatırdan çıkaramaz. Muhte
kir, umumun menfaatlerine bağ
h olduğunu akhna yerleştirmeli 
ve Türk vatanının selameti için 
iktidar mevkiinin her türlü ted
biri ittihaz etmekten çekinmi
yeceğini bilmelidir •• 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
Avrupa harbi hergün yeni bir iht!. 

' !atla meçhul bir istikbale doğru gi
derken ateş, ölüm, kan ve imhanın 
dalgalarını huduUarından a~ıramadığı 

nadir memleketlerden biri ancak Tür
kiye oluyor. 

Almıa • IOYJlt 
BABBINI 

BiR BAlll' 

Almanordu
suDnyeper'
in şarkında 

Almanlar D 11 ye. 
pırpıtrovık'a 

girdiler 
(Yazısı 3 üncü Sahifede) 

İnsanlığın saadetine, milletlerin 
hürriyet ve refahı.na, sulhun ebedlli
iine ve Türk vatanının kayıtsız ve 

(Devamı üçüncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

BellllJoram ı 
NECİP FAZIL KISA.KÜREK 

Yakınla rda: 

(llitler) in, uzun ve dalga 
dalga köpüren bir nutuk söy • 
lcmesin i ... 

(Musolini)nin, şarka yelli • 
den göndereceği bir manga gô'. 
nüllüye rağmen hatıra lardan 
bir derece daha.- silinmeşjnj 

Alman başkumandanlığının, 

Ievkqlıide üstü fevkalade bir 
tebliğ neşretmesin i... 

Sovyctlerin mukabil bir ta. 
a rru.z ilan e tmesini ... 

İran üzerinden, lı akla Kaf. 
kasya arasında, İngiJ izlerin 
S.Wyetlere yardım vaadini ge
çirmeğe mahsus bir telgraf 
ha ttının açılmasın ı ... 

İranın , bugünkü Avrupa kar. 
şısında, müballiga kudretini 
kaybetmiş olduğuna akıl erdir. 
mesini ..• 

Amerikan yardımının, san • 
dıklııra istif edilmeden lüzum· 
ıw: bale gelmesini ... 

Londra, 29 ~A.A.) - .B.B.C.> Sim. 
lfı'da neşredilen resmi bir tebliğde, 

Sovyet ve İngiliz k1t'alannın İran 
topraklarında Beri harekeUerinin bü
yük bir sür'atle devam etmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

(Devamı üçüncü sa.hifede) 

Almanlar malr-_,. . 

rem evrakı 
yakıyorlarmış. 

Londra, 29 (A.A.) - •B.B.C.> iran
daki Alman tebeası panik halindedir. 
Tahrandaki Alınanlar Alman Elçiliği! ! 
ne iltica etmişlerdir. Bütün evrakın 
yakılmakta olduğu görünen alevler
den anlaşılmaktadır. 

Tebrizln işgallni müteakip Alman
ların Türkiyeye ka~malan çok zo· • +. 
:nıştır. Isfahan ve Hemedanda > 

' cek buhranından doğan karışıklı 
Alınanların fazla gıda maddeleri . 
tın almalarından ileri gelmiştir, • 

I ngiltere ve:. . ·-
Rusya Iran-. 
la bir sulh. 
muahedesi 

I 

imzaladılar : 
Nevyork, 29 (A.A.)- National Bro 

kadeasting Corporation'un SpiJıteri İn-~ ~ 
giltere, Sovyet Ru~a ve İran arasın·-
da sekiz noktaya istinat eden bir sulh 
muahedenamesi aktedilml~ olduğunu 
bildirmektedir. 

1 - İngiliz ve Rus kuvvetleri İra• 
pın bütün hayati ve sevkulcey:ı ndk
talarını işgal edeceklerdir, 

2 - Büyük Britanya ile Sovyet 
Rusya iranın istiklal ve tanıamiyetini 
zıman altına alacaklardır, 

r Devamı iı.çüncü sa.hifede) 

Amerikada bir kaç (grev) 
daha bastırılmasını ve bir kaç 

' (grev) daha patlam:.su:oı ... 
Jap.an)·anın, umulıı:ad1k bit 

anda kutudan fır larıvermesi • 
ni ... 

İnı<ili zlerin, garbi Avrupaya 
ihraç yapmamak azmine sada. 
kat göstermesini.., 

liulgaristanın, Slavlık mce
lesi üzerinde, (Devr. i daim ) m:. 
!..inesinin felsefesi tarzın d a bi• 
tefekkür çilesi doldurmasın". 

Tür kiyenin, ha ril<uliıde ta • 
liinden yeni nasipler almasını. 
Almanların , Balkanlardan 

müth iş bir çark hareketile, ar: · 
kalarını ve yanlarını hoş hıra. 
karak şarka çullanışındaki sr. 
rın çözü lü r gibi ol masını ... 

Taarruzlu ve mukabil taar. 
ruzlu bir sul h çekişmesin i n ha~ 

lamasın ı ... 
Ve nihayet... ve nihayet Av 

r upada, kara kış or tasınd a vt 
galiba bir anlaşma ve u:r.Jaşm2 

hava~ı içinde, kurumuş kırmız 

çiçekler üzer ine liipa lapa ka'. 
yağmasın ı ... 

Bekliyorum. 
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f:ALK FiLOZOFU 

Kırmız Kiremitli Ça 

(;tanbulun müı.takbel pliın.ı 
haıarlanmak, bjtmck üzercdİL 
Meydanlar, yollar, istikamet • 
lur befum~fu:. Ye~il saha, 
parklar, çocuk bahçeleri, lüks 
güino, ~ark kalivesL hulasa, 
ıkr şeyin yeri ve ıeltli teshil e
dilmiştir. 

Fakat; astl teUit :aaxuretin
de olduğumuz en mühim key • 
fiyet hala boş ve derbeder dur.. 
aıaktllir. Ba, eTIBimiz, ika • 
metgihlarımızclır. 

İstanbulda, ,.alnı!, başka bir 
ifade ile, İstıııabulua: nerelerin
de ne cins ve şekilde ikamet • 
gah inşa etliri1-lidir? Bu da· 
va halledilmemiştir. Halledil • 
nıediği muhakkak, çünkü, her 
parası olan, dilediği yerde, di • 
lediği gibi bir çah kurabilmek
tedir. 
Apartıman ismi altında bir 

takım gayri sıhhi ve hattiı ba
zısı gayri fenni taş, ve kum yı. 
ğınları, birer zevksizlik ve se -
kale! tinısali halinde İs tan bul 

ili\ V ALA.CJ)A 

'UO:: İ GÖLGE 

Dünyanın en büyük tayyaresi 
i mi verilen yeni bir hava devi 
hakkında ajans telgrafları izahat 

veriyor. Bn tayyare, silahları ve 
tcchizatile birlikte içine tam 200 
a:oker alıyormuş. Kocaman bir 
benzin depo•u varınış.. ~nlerce, 

w~ b ıWn almadan nçabilirıniş. 
Ve bu koca alamet havada uçu

yor. Tanarede büyüklük rekoru 

kırıldıkça, Lir gün öyle olacak ki, 
birkaç yüz tayyarenin ayni ı.a • 
manda uçması insanları güneşten 

nu;lırum edecek! 
Yeni bir ı:üaeş tutulmıısı telt

like i! 

SAYFİYE 

YEKLKK NE DAİR 1 

Gazetelerin yazdığuı.a göre, sa:y / 
fiye yerlerindeki pahaWık daha ı 
dehşet!l imiş. l\1cselil1 oralardııki 
bakkal ve e ıı.af, bütün madm,le. 

ri. şehre nazaran burada yirmi 

b ~ fazl3bile satıyorlarmış! 
Yine şükretmeli: Ya, bu gibi 

'erler lükstür, yüztle yüz kar nis. 
beti ilave etmelı: Jaı.ı.m gelir, de • 

selcr, ne yapacaiız? 
Yüzde yirmi beşe de iillıret 

meli! 

ÇIPLAK 

ADA.'l 

Kadıköy vapur iskel .. inde bir 

adanı çırçıplak soyunarak denize 
girip bir banyo aldığı için, civar
dan zabıtaya haber verilmi:ı, a • 

dam yakalan~tı. Bir kadın o • 

kuyucum bana yoUadJiı bir mek.. 
tupda diyor ki: 

•- Acaba, bu banyo alan in • 
s- bir kUuı elsaydi, yine haber 

veren bulunur mu7tln?. 
Dü ünün balı:alım! 

AHMET RAUF 

HE.ŞAT FEYZi 

ufuklarını örtmektedir. 
Eski tahta evlerimiz çürük, 

çaı:ıktır. Türk üslubu henüz 
meydanda yoktur. İstanhnlun 
denizine, mavi, açık göklerjne 
ve binbir hususiyetine uygıın 
bir bina stili benüz bulnama -
mıştır. Bir taraftan, inşaat ha. 
bire devam edq:elmekte.lir. 
Yarın, bea ka"""sam, ~ kah 
Te!i yapılacak bir ar.sa yanına 

bir kübik taş yığmı k.ondm • 
s-., kiımıe - çıkamuyaeak: • 
ta. 

Miistalı:bel Waııbul, evi, ika. 
metgahı, tek kelimesi ile kır -
mızı kiremitli çahları bakımın. 
dan, hakikaten alelıica.ip bir 
manzara anedecektir. Yıllar 
geçeeek, Türk inıar planı ta • 
mamen tahaklı:uk ve Ilı.ibik e • 
di~ olacak. Fakat, bu planı, 
bir zevk şeridi halinde yalnıı. 
yoUarda, meydanlarda tmınıp 
cider göreceksiniz. 

Başınızı sağa, sola çevirme • 
te cesaret edeıniyeceksiniz. 

Pendik 
eci arı 

İstanbul Belediyesi 
hududu Pendiğ~ 

kadar uzatılacak 
Bostancıya kadar olan Beledi. 

ye hudutlunun Pendiğe kadar u
zatılması için tetkikler yapılmak. 
tadır. A.-ıadolu sah'l nfa bu ta • 
rafların.' gittikçe rağbet bula -
rak iınat edilmesi bu zarureti dı>
ğurmıış1 ur. 

İçki sarfiyatı 
Rakı ve şarap sabşlan 
gittikçe azalıyormuş! 

Tulu an ıst~tistiklere göre son 
aylarda billı aı.~a şehr:ınizde rakı 
ve şara)J sarfiyatı azalmıştır. Bu
na. ha\':ının sıcakhğı yüzünden 
fazla b ra sa'.ılmasının sebep ol
duğu t~nmin olunmaktadır. İn. 
h:sarla1· İdaresi yeni mevsim için 
ha=lıkıara haşlamıştır. 

atJçt 
TlCARET ııe SANAYi: 

+ Dün bir Reıadiye altını 25 lira 
75 kunıttan, klilçe hah.o.de altın gra
mı 3:i2 kuruı,itaD muanlele. göı-mu.;:tür. 

+ Peyrur: stoklarının tesbi.tt içın 
Wyannaıue ı..·erme nıüddet.i bu akşam 
bıtecektir 

MÜTEFERRiK: - -+ İki yıl b;r sınıfı geçemedikle. 
rinden dolayı ıneklcptcn çıkarılan ta
lebeler hakkında yeni bır karar veril
miştir. Bunlar Uc;unct.i yılda buı.usi 

mekteplere müracaat ~ttik.leri v<ı..kit 

talimatnamedeki yaş haddi. dahilinde 
bulunmalarına dikkat olunacaktır. 

+ Vali ve Belediye Rei.ıi D. Lütfi 
Kırdar dün İzmird.en dönmilftilr. 

,,____LK SUTU U) 
BİR GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

Klıı:ısesiı!ij!! dolayısiyle ilkmetctebi 
biUreınedcn tab6ili bırakmıya mcebW" 
ltalmış on beı yaşında bir kız mue:.
ıreselerde, tabnkalitrda lı aramakta
dır. İş sa!uplerinin ~tanız Halit Sü
tunu v..Uasiyle (Sabahat) imuııe bil
dirmeleri rica olu.nur. 

f Sürü ç;,,;,;akları 
\.. Yazan: CAHİT UÇUK 

s.,,.ıe Recep, ııö7le!~ Bekllyo -
rum ..• 

Ne söylemek. istiyor? Yürefimde kı
nı bir M>r&U beliriyor. Recep ne söy
Uyecek! 

l"akat o, !Uç beldemeditlm lusacık 
bır kelime fwlcladı: 

- Korkuyorum! .. 
Başımda dilJü.nucelerim donar gibi 

oldu. Bütün mevcudiyetimle durmuş
tum. 

- Sen korku bilir misin Recep? 
- Bu çe,it korkuyu yeni tattım ... 
D::ıyulmakt.an korkar ,-ibl yavaa .::;es.;. 

le, tıaıld~ konıışuyuruz. 
Haklkl bir 13$kuı.lılt lçınde sordum: 
- Bu. nasıl bır korku 7 
Kesklıı. bir çcvrill..şle bana dönerek, 

bü.yuk avuçlarne elımi yak:ıladı. 

- Seni kaçırrn:ı.ktan korKuyorum!. 
Başımın içinde, geniş, aydınlık: u

fUl<lar açıldı. O ııarhoşlcıfa benziyen 
ze-~ k ruhumu. vücudumü. sardı. Bütuo. 
nıaz.i, bü.tun fi'Ski h.ayatun bu t'klnle
rln itinde eriyur. Kalbim, berrak, 
ı.ık.Lı bır !er.ıı.ıa ıoı;sumde çarpıyor. 

Beliti söylemek iltedl&im bir çok şey. 
ler var. Fakat dudaklarım kilitli. gibi. 

Ellm hflll. avw:larırun mengenesi 
içirui~, bu maddi acı, bü.Yük, pt.irü.zsü.z 
bir 30.adet halinde yüreılime doluyor. 
ve bu saadet h.ıai, ıs.lıık bir sünter 
&ibi, gönhım.dek:i a.z.aplar~ son pasla
rını, son bran.lıklarını ailarek, temiz
liyordu. 

Sesim ıttriyerek: 
- Recep, dedim. Ben köyü sevjzo. 

rum ... Bur:tda iyt olduıumu bisst<li-
yorwn. ... 

Avucundaki ellıni artık sıkmıyor. 
Yumuşak muhabbetli bir okşayışla 

tutuyor. 
Üstüne oturduğum topragı, sırt.um 

dayadığım ekinleri, bu ate~ böcekle.. 
riyle yaldızlanmış gi.i.nü gecesini, ni
hayet Recebi hiç yadırgamıyorum. 

Bir yaprak kıpırdamıyor, ekin ko
kularlyle yWtlü bır sıcak var. Kanım, 
damarlarımı yakıyor. Derinlerden bir 
ses duyuyorum Bu çarpan kalbimin 
sesidlr ·Ateş bôcekteri küme k-..inıe do .. 
la~tyor, yanıp .tıôuüyorı.r, 

Bjr Avrupalı filim, insan çehreleri 
üzerinde tetkikler ya~- Ay ytl.du 
dediğımiz, yuvarlak, ablak, beyaz ve 
IİŞman ytiz.J.U a.diı.mlar, eskiden güzel 
addediline!enne rağınen, bunlar b.Un .. 
1• ltibanyle saıııam olmazlarmış. B11 
gilıile~ dab1ı .ı;ınıde bedbın, hul,yalı, 
melfuıkolilc. olurlar, fazla ~azlar, 
cok düşü.nü.ı-lermiş . Bunların enerji
leri nnk sp 0-0"1 . 

Bizim es.ki Divan Edebqatı, eüzel 
tailllnde mutemadiT= ay yüzlil, 
sevl(ililerden babwder. Edebiyat tari. 
hin1 kan:ştıranJar bilirler ki, eski ıü .. 
zel tipi ay yuzlü msaodır. Bulun eski 
ıairler, pzellerinde, kasidele.nnde a-, 
parçuı gibi. kadınlardan dem vurur
lar. 

&ki sevgililerin boyları bir servi.. 
dir. Endamları ca.Lü:, yuröyüşleri ta
vus gibi nazlı, saçları Saba rüzgtırı, 

katları yay,.. bakl.şları ok, burunLa..n. 
hokka, dudakları kiı·az, yanakları el
ma veya 1ef1ali, gerdanları iOmü~, 
kolları kıuıatUr. 

Bütün Divan Edebıyatı, ıüzel kadı
nı böy1e taril eder. Ay parçası, ayın 
on dördü, ay yüz!U tabirleri ise, halk 
arasında da çok: kullanılır. 

Zamanla, a.Milarm geçmesiyle her
ıe:r değişiyor: Zevkler de degiımiştlr, 
Artık, bu tarifteki tip, §ıındi güzel de
ğildir. Böyle bir tip, bugün çirkin, sa ... 
kU ve hantaldır. Fazla alaturka, Şark
k.iridir. Eski güzel evveLi, mut.Laka 
ş4man, etli canlı, buUarı yerinde ol.. 
malıdır. 

Bu telakkide olan eskiler, bundan 
dolayıdır ki. bir cilrhem et bin ayıp 
örter, demlşlertii; Bugün, ay yuzlü ol. 
mak, bir nevi çirkinllktii". Yüz, ince, 
uzun ve- mevnm olmalıdır. Rivayete 
göre, Amerikada, sinema payitahtı o .. 
lmı Holivutta, gıızeı•U< ölçülen, eski 
Yunan I13hesi Venüst.en alınmakta .. 
dır. Venüs'ün burwı, dudak, alın, bo
yun, göğüs ilib .. UlçüJeri., Amerikada 
ideal ölçü olarak kullanılmaktadır. 

Bugünün makbul olan kadın tipi, u.
f!k tefektır. Vücut, mümkün olduğu 
kadar yağ.~ız ve etsizdir. Adal~r sert 
olmalıdır. Boy uzundur. Hatlar, çiz.. 
giler muntazamdır. 

Zamanla h""""' ıreğişiyor, dedık, 
amma, tarihin bir ~en ibaret 
olduğunu da unutmayın. Meseli, eıo;ki 
Yunanda, e,;ki Romada ve eski Mısır
da güzel insan tipi, bugünkü telllkkiye 
uygundur. Yani. bugünkü teUı.kki, o 
zamanki tel kklnin aynidir. Bunu 
lıeykollerden anlıyuruz, Eski Yunan. 
da ıaye. atletik, .ince. uzun, sert bir 
vticuı:ie sahip olmaktı. Bugün öyle de.. 
ğil mi?. 

Ay yii:dü lnaan tipini. bizim Şark, 
daha :dyadc Orta zamarıı takip eden 
Saray Edebiyatı yaralm!llır. 

R. SABiT 

Trenlerde gazeteci
lerden Ekspres far
kı da alınmıyacak 
MUnakalat Vekaleti ga.:eteci • 

!ere verilen halk: tıcaret biletle • 
rinden ekspres farkı alınmamas1r 
nı kararlaştırmıştır. Esasen ayın 

20 nci. gününden itıbaren halk 
ticaret biletlerinde gazetecilere 

yc.pılan tenzilatı yüzde seksene 
ç:karmıi olan Münakale Vekili -
miz B. Cevdet Kerim İncedayı bu 

son kararile de matbuat ailesini 
mütehassis etmiş ve onlara kar. 

şı mümkün olan her kolaylığı e. 
sirgemediğıni göstermiştir. 

Şehircilik mülehassıs.:ı Prost 
Eyübün ımar pliırunı tamamla -
mıştır. Pl;in Şehir Meclisinın ilk 

• 
devre içtimalarında görfu;üldük • 
ten sonra derhal Vekalete gön • 
derilecektir. Plana göre evvela 
iskele ci\•arında. modem bir chü.. 
kCune.t mahallesi. yapılacaktır. 

- Ateş böcekleri ne güzel Recep! .. 
- Onlar niçın yanıp sonerler bılir 

misin?. 
- Hayır!. .. 
- .Eşleı ıni bulm k. için!.. 
- Senı.n de gözlerin ateş böceltlerl 

gıbl yaı::ıyor! .. 
- Yürf..'J,i:im yantyOr Figen! .. 
- Benhn. de .... 
- Seni töresun geldi! .. 
- Bcı:ıınl de seni Recep! .. 
Başı .)-iızüme 7akl~tı. D..ıdak.ları- · 

mız birbirieriui buldu. Ondan bana ge
çen bilyük ateş büLUn vucud~ırcU sar
dı. 0 1 ad \'erilmez sa.rtro~lul!J duyu
yo .. ım. Recebin, :t-e.rt adaleli kolları 
vücudümü sarıyor. Yıldızları &tınıyo
rum. Yıldıı.lar eriyor, derin, u~uz bır 
bosluiwı içindeyım. Bir aı.c. beni ya
kıyor, klzıl bir alev rtıy.:mına da.lı.yo-
rum •. 

+ 
Gözleri.mı ac;tığun vakit, ken:dim.i sı

cak \opragın ü..stiuıde uı.anmlj, başımı 
Recebın se.rt ada.leli !tolunun ustunde 
buldwn. 

Yüreği.."llde ucsuı Oır ıü.kün dolu. 
s.,.un, bu diri, sıcak 'kolun tı.stünde 
m<.>6'ut. Halilc:_.e ona döndüm. KL"skin 
batlı pro!llinL gOriiyorum. Göğe bakı
yor, biraz daha ıtög:süne sokuldum. 
Güne-ş kokan paınuk gömlcginin ir;in
d~ bir ba R kolcu ~1'0". Ba onun 
ııhhatli vücudünüıı k.O.ıcu.su. 

(MAHKEMELERDE!-~-=.=) 
"Bizim doktor Şarbon üniversi
tesinde asistancılık yapmıştır,, 

Adliye koridorunda bir kanapede, 
ikı kişi y-.. ,,ma oturmuşlar, kol'lu
şuyorl.ardJ. 

Biri durgtı.n ve mu.ztarip, cli1,eri. 
nq'e!ı görünuyol'du. Dwı:un ve muz
arip görüneru, dala çok dinliyordu. 
Neş'ell görüneni, mutemadiyerı, &07 .. 
lü,yor, söyluyor, söylü,.oıtlu. 

Yanlaru.a sokuldum., Kaıı•penm bır 
kenarına da ben olurtlum. Bir ııicara 
y•.ıc!.ım. Da\.""a ıamaauu ~ •c ;' 
...rubı ı..ıaoydiaıyle, onı.tı dlıtleıruye 

ba;ladnn. Nel"eli. ~ve miilema
diyen ~ı:--üyeı, 

- .~i1-h., diyordu k.i!'D•t>Te dut 
vı!rlr. te O.erman attlmasın; GüçtUr, 
bıllrım. Amma, baoa geliw:e de, çelı:e
ccksın. Hekıme hocaya, Allah krm.scyi 
muhtaç etmesin. Eırune, biC' ı...ere de 
muhtaç oldun ınu ... Hekimin bocanın, 
bu zamanda insaflısını bulmak giıç .•. 
Bizim efendi, bak ne yalan söyllye
yiın, çuJt insaflı, çok vıcdanlıdır. Fu
kara hastalara gider .. tomutil parası, 

bentln para:.ı almaz. 
Öyle hastalarını bilirim ki, vızıltı 

(vizita olacak herhalde) paraı.tı btle 
alınamadıktan kelli, ilclç paruını da 
yastıgınuı allına bırakır .. öyle çıkar. 

Hem de, tırnağının ucuna kadar da 
doktordur ha!. . Her sene Avrupanın 
Amerika taraflarını cloJa:şır, öyle ge .. 

lir. Senede Uç dört ay burada yoktur. 
Zaten kendisi, İngilterede Şarbon mek 
tebınde okumuş .. beş SPne de orada a
sistancılık yapm~. H<ttıi doktorluğu.na 

hiç diyecek yok. «Derdini söylemiyen 
dermanını bulamaz!, derler. Bir yol da 
kendim bizimkine göster .. Kimseleri.n 
deva bulamadığı ha..c;talan, memleke
tine. koşa. koşa, oynıya oynıya gön
deriyor. 

- Kaça bak.ar ki?. 
- Üç liraya bakır<> emme, beıı. 

hemşehridir denem iki liraya ba.kl.b.
rım. 

- Ne zaman gidelim ki?. 
- İsersen hemencıJ<: ııidellm. Şimdi 

doktor da 7emeğini Y""'IŞtir. 
_ Emme, hlne<k .ma!ık.emeden ça. 

tırırlanlL!" 
- Yok eaıum •. Dıılıa l<apılar açıl

ınadl. Ne kötü daha blr saat ııtirer. 

Kapıyı açar açmaz da ıııml almazlar 
;r-ı! .• 

- Hedi gidelim. ÖJ'~~ 
- H1!d!! 
Ayağa kalktılar .. Yürüyeceltlerı st· 

rada, l<aqıdan &elen bir avultat yanl&
nna yaklaştl.. Durguıı ve az kontlŞIUl 

dertli adama. 
- Sekız lira ver! dedi. Yeniden 

masraf yaptık .. Daha da yapacağı>: .. 
Koynı..mdan çıkardlğı, üzerinde SL

nm sanlı meşin bir çantayı açtı .. Çı .. 
kardığı bir beş llralikla bır iki bu· 
çul< llralığın üzerine ~ka ufak bir 
çantadan çıkard.Jgı gtim~ yarım lira
lığı da koyup uzattı. 

Avukat aldığı. parayı pantalonunun 
cebine yerleştirirken, 

- Nereye gidiyorsun?. dedi. Geç 
kalma, çabuk gel! .. 

Durgun, d(l§ünceli ve derili adam 
avukata, 

- Hineuk gelirim.. Şurayadak ıi
deceği.ı., dedikten sonra, kendisini 
doktora götiiı:en hemşehrisine, 

- Zaten, dedi, aldığımızı bulduğu
tıl.UZU hekimle agu.bata verdlk. Bir 
çift öküz bile alamıyacağız meml.eke.. 
le gidincek ... 
Dünşündiim dü.,ündüm de, ya dok.. 

tor veya avukat olmadığıma hayı:tl;ı.n• 
dım , Uzü.ldüm, durdum. Öyle ya! Şu 
o.damın bile epey p,araıı avukata ve 
doktora nasip olmuştu; halbuki, han
gi gazetecinin cebinde kaç parası var .. 
dı dersiniz şu köyltiniin'!. 

~~------111111--------

'' C • 1 • ' . ı - anını yesın er sen n •.• ,, 
diye kadına takılan sarhoş! 
Fatihte evvelki gece cereyan eden bir hadi
senin muhakemesi mahkumiyetle neticelendi 

Fatihde evvelki gece cereyan 
eden bir sarhoşluk ve sarkın -
tılık hadisesinin muhakemesi dün 
Cürmü·ueşhut mahkemesinde gö. 
rülınü.şt,ir. 

Hıidi.;Eo şudur: Fatihde Çarşam. 
ba caddesinde oturan Mürüvvet 
isminde bir kadın komşudan dö
nerken ayni mahallede mu.kim 
Hüseyın sarhoş bir halde yolunu 
kesmiş ve: 

c- Şekerim. ciğerparem!.. Ca.. 
nını yes'nler senin!.• diye takıl. 
mıştır. 

Mürüvvet evine kaçmış fakat 
Hüseyin kovalıyarak evin alt111-
daki Miırüvvetin kardeşi Enun:n 
sobacı dtikkanının camını taşla

yıp kırmıştır. 

Netic~cie Hüseyin yakalan~ 
ve sLcakıan rakının başına vur. 
duğunu söylemişse de 4 lira para 
cezasilP 3 gün hapse mabklım o. 
lunmu~tur. 

mız ık lar 
Vilay~t Aygır Deposu Müdür. 

lüğü şc':rirnizde yapılmakta olan 
yar~laı·da koşan atlardan bazı.. 
1annı damı.zl& olarak satın ala. 
cak ve depoya koyacaktır. Bun
dan sonra her sene bu şekilde 
hareket olunarak at neslinin ıs. 

lahına da yardım edilmiş ola • 
caktır. 
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Yeni bir ı 
komisyon 
Eski eserler için şeh

rimizde yeni bir 
komisyon kuruluyor! 

Maarif Vekiıleti şehrimizde 
miiteha.-ıslardan mürekkep ola. 
rak bir <eski eserler komisyonu• 
teşkil et'l'l.ek maksadile teikik • 
ler icra <ettirmektedir. 

Bu kamisyon f"hriınizd>!lti bü
tün eski eserleri inceden inceye 
~tkik edecek ve bunlardan mu. 
ha.faza .-ctilmai. liızım gelenleri 
aıak:ada.Lara bildirererek muha • 
fazalaruıa çalışacaktır. 

Pasif korunma 

Beden terbiyesi mü
kellefleri de çalışacak 

Beden terbiyesi mükelleflerine 
pasıf kı' runrna işlerinde çalış -
mak da öğretilecektir. Bu hu • 
susta h"2.11'lıklar yaptlmaktadır. 

Gençler haftanın mırayyen gün • 
lerincre yapacakları ekııersizler
de pasif korunma dersleri göre. 
cekler \'e ekpı!erde nastl çal!§ı • 
lacağını öğre.-ıeceklerıiir. 

Haliç vapurların
daki tekamül 

Haliç Vapurlan İ§letmesinin De .. 
ni2yolları Idareslne ı:eçmemden son. 
ra pek kısa bir zaman ıç,.ind:e bu_ dev
rin .sabet.i görıllmiye başl.anm.ı:;tır. 

Bazı lhmal ve lakaydller yuzlinden 
inLızammı kaybetmiş olan seferlerin 
hemen tanzim olunması, bilet ilcretle
rinın halk lehine değiştirilmesi, vapur 
ve iskelelerd~ temizliğe riayet edilme
si esa~en kazançları pek az olan mü.s
tahdeminln ücretlerine zam yapılarak 

bu emektar vatancLa.şlıırın terfileri ci
hetlne gidilmesi tekmil Hallı;lilerl 

memnun ve ınütehusi.s btrakm~tır. 
Ezcümle Eyüp ve civarında oturan 

müteaddit okuyuculartnuzdan dün al. 
dı !ımız bir mektupta Denizyolları İ
daresine teşek.kUr edilmektedir. 

Diğer taraftan İdarenin seferlerde 

sur'at. temini için başlıldıiıAf yazdığı. 
mız tetkiklerin bir an evvel ikmal o
lunarak heınen tatbikata geçilrqesi de 
kararlaşllnlmış.tır. 

Evkaf idaresi 
memur a ıyor 

İstanbul, Beyoğlu \'e Kadtköy 
Evkaf Müdürlükkrıne en az or • 
ta mektep mezunu olmak üzere 
imtıhanla memur alınması karar
laştırılmıştır. 

Talip olanlar 3 Eylı'.ıl Çarşam -
ba günü akşamına kadar vesika. 
larile Çe.mbmitaşdaki Evkaf Mü. 
dürlüğiine müracaat etmelidirler. 
Kazananlara ayda 15 !ıra asli ına. 
aş_ tediye olunacaktır. 

Asyaaın aza11ıar ad• 
Yazan: Ali Kemal SUN~ 

İran haksızlığa uğradı. Avrul'
9 

harbinin Asya safhası etıenıııı; '. 
yet alıyor. Avrupaya hıikn:1 ° e 
mak isteyenlerin şarkı sukun :ır 
hıızuruna terkedemiyeceklerı 

kere daha anlaşild ı. Avrupa ha!; 
binin en mühim bir safhası şıııı n 
Asyada cereyan ediyor. .sunu 
sahasının nerelere kadar var3c"' 
'1 d~iilüı:ken şarkın öb.ür ~;. 
cunda kuvvetli bir dev Jetın 8 

cağı vaziyetin mahiyeti de ne ~a: 
kittenberi dünyayt meraka pıl , 
şürmektedir. Şimdiye kadar Ja. 
ponyanm A\'l:upa harbi kar~'. k 
sında kendisine en karlı ols;~,, 
hangi yol" takip edeceği eıra u 
da az söz söylenmedi. Fakat ı, 
şu giinl«rde vazıyeti aydınlat:ıca t' 
bazı haberler gözden ka5ar .~ıı· 
değildir. Bu haberler man•1·" 
Belki de birbirine uym ) an riFu 
yetlerden bir ç<>ğuna karşı ~ 
bir cevap teşkil et1'T!ektedir 01 

Amerika ile Japonya aras.., ,.. 
müzakerelerden bahsedilirken e"ı 
ğer bu müzakereler bir r.et!C ııı 
\'armaksızın kalırsa ingiJ~-ı"!&ıe 
tabii olarak Amenka ile b•r1•1d• 
olduğu Londrada tekrar ed1 

,,. 

Bunların Amerika ile Japon)'3 
, 

1 
rasında şu. günlerde bir hare~ 
kacak ve Ingiltere de Ame tiBt 
ile birlikte Japonya aleytıın:...r . 
be girecek giOi bir m~na çıJ,: 1~, 
mak mevsimsiz olsa gerek; J3! 1. 
kis Rusyaya yard. ın bah.sind;.:ı.JI 
merikan • J&p0n müzakere! ıP 
daha müsait bu· taı-zdlı cer"1$l~ 
ettığini gösteren alametler elr 1 
degıldir. Amerikadan R · ;ıı. 
gönderilecek petrolün Jaf gr• 
lanndan geçmesi zaruri olar. ,. 
milerle nakline miıni olup ~!~. 
mak keyfiyeti var. Japon diP v, 
matları bunu ellerinde bir J<1l l!" 
vet olarak tutmağt biliyorl8t·.,g• 
sayede Amerika dan bazı . "'";;ii • 
deler temin edebileceklerıo• l<8r 
şünüyorlar. Anlaşmak eı;aseUıerlt 
şılıklı bir takım müsaade .

8
fl 

mümkündür. Onun için Rı.!S\ıi • 
yardım için Amerikadan vn~ •. 
v?stok'a gönderılecek malı•13ycı nın Japon sularıııdan k11.

1 
;ıı

geçmesi bahsinde de mukabı pi" 
pon metalibinin vaşıngton~~..d. 
zarı dikkate alınacağı aJ1lH' 
maktadtr. i • 

Yolların gezı4llğine göre, bina kat
ları evvelce tesbi t edilmişti. Gazetele: 
rin yazdığıaa e:öre, bu iş yeniden tan
zim ed:lm.i4tir. ve bu suretle mesele 
daha ciddi oekllde ele altnınış oluyor. 
Anlaşılan şu kl. İstanbulda, zenıin ka
n ile berab<r afü kattan fazla ytiksek 
blna inşasına milsa.. .... ıe ed.ilmiyecektir. 
Zaten. bugj.lae kadar yapılanların ek
seı-W, bu ytlksdı:llğl tecavüz etmeı:. 
Pek azı 7, 8, 9 kattır. 

Bir Cinayet Davasz 

Bundan ilk çıkan netice ş,~rııP' 
luyor ki J aponyanın şu P> ~r 
lu.rbinde mutlaka 1ngilteıe ~,ı 
Rusya aleyltine sarih. bi~ "a;'o~ • 
alacağt muhakkak değildlf· tcırl' 
yoda dünya p~litikasuıın , 1Jl ' 
hallerınden istifade etrnegı .. ıJ' 
!enler vardır. Bunlar ' ar3>"rııt' 
mutedil düşünenler de bU:f~ ~ıf' 
yor. Amerika ile İngiltcreY~;ıPJ 
şı açılacak bir harbin JapoP !J.ı 
lehıne netice vermekten ıı )lf' 
başkaları için körJı oJacağıP', < 
sap edenlenn dediği dinlel1° p' 
cek diye taEırnin ediliyord".".;
ponlarm giriştiğı fütuhai ''!ııı1 • 
tinin muvaffakiyctle başarıl ı>P 
mesi Z'aınan, para ve emel!. .ıc"'~ 
yor. Bu siyaı;e,tten vazg"~J Y 

değildir Fakat hedefe va> jlrl'' 
çin vakit kazanmak gerelc. IPI~ 
rikayı, İngiltereyi büsbiltun ~f 
kulandırmak yerine dah:> 
davranarak yürümek var. •te~ı 

Fakat, bugüne kadar şekilsiz, biçim
siz bjr surette yapılan binalar ne ola
cak?. Hele, son on beş yıl içinde İı
tanbulda nilmütenahi bina yapılmış
tır ki, bunların hiç biri müstakbel 
imar plinı ıle bır uygunluk gö;ter. 
mez. 

Ne olurdu, on beş_ sene evvel.. ba
gUnltü imar esaslartnt k.oyabtlse)'dik, 
o zo..man ne yap~yorduk. acaba.? .. 

BURHAN CEVAT 

Kıpırdadıfımı hissedince, o da dön
dü. K.ıranltğln içinde birib!riınizi eö
reb. iyoruz. Dudaklaı·ınL çen.emın ".
cunda dolast.ırdı. ve bir sır söyler ııı
bi kulaıtıma uzatarnk, fwldadı: 

- Karım olmalısın Flgen!.. 
O zaman içime bir keder daml~ı 

düşti.ı.. Gonlümün sı.ikünu ic_incle halka 
halka genı,ıedl. ıcauiaşmıı bir halde 
durdum. Koc".ım; artı.k benin1 için bir 
başkasıydı_ Bana uzak, yabancı gelen, 
bir esk.l Fiaen de vardı. 

Recep, omuzum.dan hiditçe sarstı: 

- Uyuyor musun, Fig<'n? .. 
Bir ateş rüyast gormuı, hiiliı ayıla· 

mıyonium. 

_ Uyanmak istemiy-0rum Recep ... 
Hakikat ba.utn acıdır ... 

- Tad vermek lnsanın elindedır ... 
Ne güzel, ne &Uzel söylüyor. İçJmde, 

onu boyle konuşur görmekle, bi.lyük 
bir heyecan, bir S':"Vinç dalgalanıyor. 

- Bizim de elimh:de olabilir mi Re-
cep?. 

- Karım olınahsın! .• 

Ona verecek cevabım olmadıı:uıa 
ic:im yanıyordtı. Koluyla göğsu arasın.
da yati.ln başıma, ki'! lbinin vuruş ııcs.
leri dohı~r. 1\.lcr· ve ate.:ş dolu kn.lbi 
benmı içın vuruyor Kalbim o seslere 
karşılık veriyor, Cako.t tekliflne ne di.-
7ebillı:tm ld? .. 

~Arkası Var) 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

- Hakimler, sözüme başlar • 
ken Güzinin tabii bir deli değil, 

hınzır deli ı>lduğunu söylemiş. 
tim. Ona iliıve edebileceğim bır 
tek vasfını daha vardır: Güzin 
ahlaksızcl;r .. 

Bu cümle Cemilin ağzından çt
kar çıkmaz genç kızın bir çığlığı 
mahkeme salonunu doldurdu ve 
yine onun fırlattığı çantan.n de -
mirli tarafı Cemilin kafasına çarp- 1 
tı ve .. Cemil: 

- Ah .. ah! .. 
Diye adeta böğürmeyi andıran 

bir sesle bağırdı. 
Mahkeme salonu birdenbire ka. 

rışmış, ayaklanmalar olmuştu, 

Güzin: 
- Alçak adam .. en sonra na ~ 

musuma da leke sürecekler ... 
Diye haykırıyor, Muzaffer: 
- Bu ne kepaze şey .. Bu adam 

hakkında baro tahkikat yapma -
lıdır. Böyle maskaraLk yapılır 

mt?. Meslek ahlakı tahrip edili -
yor. 

Diye bağırıyor, Şek.ip Muzaf • 
fere mukabele ediyordu: 

- Siz sebebiyet verdiniz. İfti • 
raya iftira ile mukabele edilir. 

Muzaffer: 
- İf ira olduğunu itiraf edi • 

yıor, zabıt tutulsun .. 
Diyor, Vedat: 
- Alçak herif, kızımın ruunu • 

sile oynuyor. 
Diye bağırıyordu. Jl.'.!ahkeme -

deki halk da yüksek sesle konuş. 
mağa başlam~lar, iki tarafın hak. 
kı üzerinde mtinakaşalar yapıyor. ı 
!ardı. Reis durmadan zil çalıyor: 

- Celseyi tatil ediyorum. Su-

sunuz ... Bu ne kepazelik böyle? 
Diye bağırıyordu. Cemil kafa • 

sıru uğuşturuyordu: 

- Mahkeme huzurunda teca -
vüı:e uğradını. Takıbat yapılma • 
sını isterim. Esbabı müşeddede. 

Hey'eti hakimeye hakaret var. 
Diyerek yine çığırtkan ifade • 

sile yaygara koparı,,c>rdu. 
Hakim, en son: 
- Jandarma g<elsiı:ı. 
Dedi ve gerçekten bir iki daki

ka sonra bir manga jandarma 
mahkeme salonuna girdi. Anla • 
ştlıyord.ıı ki dışarıdan gürültü işi
tilir işitilmez janarınalara haber 
salınmıştı. 

Hakimin em~i de yolda olan 
jandarmanın gelmesini tesri et • 
mişti, jandarmalar salona girince 
hakim: 

- Kim ses çıkarırsa derhal tev. 
kif ettireceğim. 

Dedi ve zili çaldı ve .. arkasın -
dan ilıive etti: 

- Muhakemeyi on dakika tatil 
ediyorum. 

Te\·ki[ kelim'-Sinin kulııklara 

erışmesi, jandarmaların mah • 
keme içinde yerlerini alması, ha
kimin hiddetli ve kat'i görünüşti 
birden herkesi susturmuştu .. 

Fakat, Cemilin avucu hfıla göz 
kapağının ve kaşının ü•erine ka. 
panmış duruyordu. Güzin başuıı 
iki elinin arasına almış yavaş ya
vaş mınld•narak a~ıyordu: 

- Annemi öldürdüler, şimdi 

de benim naıvus\UIIU kirletmek 
istiyorlar. Bari ömrümde 'bir ke • 
recik olsun bu erkekle konuşmuş 
olsam barit (Devamı var) 

Geçen senenin bu rne~ ,,il" 
Avrupa harbinin, nas 1 bit·tıl~ 
ya girmiş olduğu daha urı':ı,ıı&"'; 
mıştır_ Avrupada Fransa rıı<1 ~ıt 
olduktan s=ra onun AsY' ;ni ,.~ 
zak tartll.arıııdaki :rerll!f "'" . v ~ 
geçirmek fırsatı ç:ıkırıı~tıde ııJI , 
geçen se sene bu mevsırn ı ~ 
Avrupa, Asya ve Ai~il<~ü:'ol"~ 
sıl paylaşılacağı diışllnu ,~·"'°, 
Son bir senedenberi bU ts:.; J , 
tar tahakkuk edemedi. f~';,;c'P', 
ponlar kendi (, ferinin f!illg<,,.,ıı ır 
ye taalluk eden kıoırıır.ı 'l' : 1

, 

mişlerdir. Ses•itte magh.1 rı sP 
sadan istediklerini aidıl<l~rıı~· 
ra başkalarile kavgaya g / 
lüzıunsuz görebilir~ 

,~ıııı 
Cumhuriyet BaY' rl•~ 
Şenliklerine baıı ., ·: rs« 
Maar'i Vekaleti, AnJ<a 3"" ~. 

pılacak Cumhuri'.'(et 13~~ r/ I• 
rasimler!ne ıştirak rd 1 ı 1 r J(~ı 
teplilerin m<ekteplerJe a;n,şlıf f 
maz haZ' rlıklara baş . ~~ ı 

. .~tıı· ıP 
alakadatlara ;..ildırın» .ı.oP ' 

lc;'°'l'~ ,.. 
raya bu yıl her .,.ne lif· ~ ., 
!azla mektepli gıdccek. J;el1 ıl . ' :ııı.1 _, 
rıca beden terbıyfsı 11plr 
rinden de avı~lacak ı:• 

.. • .. eI<ti < karaya gonderı.ec 



Genenl dl Got prbi 
Alfrika limanlarını Ame -
rikuya kiralamak isti -
yor, - japon .Batvekili 
lrllL"elt~ bir .....; gÖD!o 

derdi. 
<8ıı yazının me.tlDleri Anadolu: ============== 4larısı bUltenlerind9n &linııuWı1 

Reler rlamtkki 
doklar şiddf!f
le 6ombalantlr 

Hitler'in bek
lenen 

miltim natlc.• 
-.1eır: •uammer Alatra 

1 
'l'ransızlar Şefi General Dö 

\ıı.t._ '-iıi l(frikadaki I!'rarwz li -
.... ~n Amerıiliaya kiralan -
' baitlunda. şöyle demiştir: 
'~nlan, Britanyanm At. 

usundaki üalerini kira
.--.... .. ·~ ben.,.en U&UD v&. 
~mukavelem ile- Biri~ 

·---'- a bıakmağı.tWllf ettirru 
llukabilinde bana muir -

~-· - Sewyet 
...... bek•• 

'a '-lltiııe &i)re, Fin cepıı. 
ttlrnenden mürekkep Ruı 
~ katıı Wr majlClbıyete Uj• 

a\l lluvwt&lerin bir kısmı 
ltt Qnntaıı:aıt olm"""". .il~ cep. 

SoY)'et \a1)"Ufti taıtrip ed1U. 

IJnı..eD81P.tfl'ovakı'WI rap~ 
~ .. bütun D~eper. nısıf da~ 
~"'_Ull tamamlanm~tlr. RUBı> 
~ bulunan kôprü baflkrmıa 

llhüştüı:. l!lııu son. düıürü• 
' 68 kılı.meke mesaıede 

den haberdar ohnadığun söyle- -
mişti.r. . . . 

BULGAR BAŞVHKIHINlN 
BiıtNUTlfU 

A'nkara Radyo: gşzetesinin bil -
dirdiğine göre, Bulgar: Başv.ekili 
Filof bexanatta bul~ SBv -
yet Rusyadan bahsetrnif 'W! :&ıs. 
larm SlaYlılt meeeleıtini 9Uiislimal 
ettikli!rini ve bunu kendi siyaset.. 
lerine alet ıaP.tıldannı söylemi~ -
tir. 

JAPON - AMERİKAN 
GÖRÜŞMELERİ' 

Japon Başvekili Prens Kooo -
ye; V aşingtondaki sefiri Amiral 
Nomerr.a vasıtaııüe Ruzvelte bin 
mesaj gpndermiştir. 

Zannedildiğine göre, bu müla -
katta, Amerika ve Japonya ara -
sındaki halihaz:r v.aziyeti görü -

1 
şülmU,. bilhassa Vladivostok yo. 
ıu ıle SoV)tt'lere yapılan ı;rtrol 
se:v.kivatına Japonyanın itirazlarıı 
mevzuubahs olmuştur. 
KAI!'İRE ELÇİMİZ AMMAN'DA 

Kudüsten bildirildiğine göre, 
Kudüs başkonsolosumuz Kahireo 
elçimizin refakatinde olarak Emir 
Abdullahı ziyaret etmek üzere. 
A:mman'tı. gitmişlerdir. 

lllGlLIZ - RUS 
ileri hm ekett 

(1 laeı SNIUan. Dev .. ) 
Garbi iranda, SovyeUea- Tebrh'den 

sonra Rurniyeyi de iN&al etmiJlcrdil\ 
?ılot6rlü. Sövyet ıut'aları daha Cenup. 
ta 50 ve 100 mil mesafedeki diııer 
noktalara da varmışlardır. 

İngiliv kıt"aları Hanlltin'den dağlılt 
araz.iden aeçerek, uç 11ünde 100 mil 
iledemışlerdır. Yine lılanikin'den Uen
lıyen dıger bir kol Karen'e \lU.mllbr.. 

Abadanda v.aı:lyet sakindir. Halk 
İngiliz kun eUcrıııin &elliini hararetL 
le karsılamakt:ıdır. Günlük iş ı:aau... 
yeti normal haldedir. 

Bura: ile kara.. ve nehir. nakllyatı da 

nomıekür. ı 
Londnr., 29 (:&k.) - .S.B.C.> Hint 

sözcüsü, İngiliz.lerin İranda harekata 
girişır.clcrinln sebebini Hint - Etgaa 
hucludt-..nda bulunan bapca kabilelere 
anlatm11t r. 

Runıiycdetı başka Bendeqah, Kan 
cam &ehırlerl de işgal edllıniştlr. 

lran haftkitı 
(1 ilMli Sahitaderı Devam) 

eami~ti tehdit edici kargaşa • 
lıklamc ve ~ dökiı1m~inin ö
nüne ~ek ve ıulhw temir.ı et
mek içın merr•leliet:n öii\ün mü
sellah k.ıvvetleriae her türlü muı. 
kavemetten i~tinap e.t.meği em • 
retlniştlr.> • 

verilJ?-ı maltimata göre.. İranı 
mnkaveme~inın durdurulması ile 
İngtllz 'e Rus harelt5tı duracak: 
değlidi:. İhgilt rre ve S'ovy~tler 
tran yo' .t ile temasr temin etmek 
isteıneKtedır!er. Bu meftle Ruz -
~lt - C:füı;il müllkatında görü -
şülmiif ve"" Ttararlaştınirmştır. 

Londraı 2t (A.A.) - İn&illz tayya
releri dün Roıerdaın üzerine muvaf
fakıyetli yeni bir liücum yapmışlar
dır. Bilhassa dbklar zarar IÖ~· 
Bwıdan evYel• yapılan nüaım ile ce
man l&Oj()M ton tuıaa 17 pmi i$e 
ya:amu hale getirilmiş, 35.000 toıu 

tutaa djğcır. ıemller ajır. hasara ~ • 
mışl&rdll". 

İngillz taH'*ıe16ri ŞJına11j B!ramada
ki hedeflere de taarruz etm~. 
Bu haL""eka\Lan. 7 bembardımmı veı 
avcı tay7aresi dönmemiştiı:. 

UnU.. llie ..... 
fiıa üssü olda-

Moslwva, 28 (At.A.) - Tasa Ajansıı 
bildir.lyor: 

cBugtinkil. Ural» başlıgı altında, 

Khısnaıa Svesda gazetesi p);yle yazı.
yor: 

Stalln'in büyük strateji pli.nı mucl .. 
hince Ural, memlekeUmizın bir müda
faa üssü olmuşıur. Burada 7.aferlml
zin maddi esası yaratılmatctadır. 

U.bdia IBapr 
Jalllıl llt\r lfl• 11•1 

Şişlide Etfal Hbstancsi sokağındaı 

oturan llİltı>'aaer Ba,.,aa Nermin yan
lışl.ııda zehırll tnr ilaç içeıck olmüş. 
tüı-. Tabibi Adli! B. Enver Kaı·:ın t-c
sedin morga kaJdırıhuasına lüzum 
görmüştür. 

1'111811......._ 
( 1 ınm Sahifeıd\J,1 ile~) 

cİnJaaıl sek.iz sene süren Dn,epeı: 
iızel'indeki b~UJL bar~ tahrip edil
ın.ii~r. Bu barajı Kaıatlerin eline i~ 
memt.'Sl için buyiılt bir istırap !çinde 
berhava eyledik. Bu baıtj, ~ sı~ 
nai faaliyctınin temir bir sembolil 
idi. 1812 de Moskov•nın yakılmasın .. 
dimberi menıleketimWn tarıhind• 

bundan daha acıklı bir hareket olma· 
mıştır. 

Dıger bınıftan Finlandiya bölıesin• 
de de çok buyuk tahrıbat yapılinııtır.. 
Bir çok Jnınallar, Finler.in eline ,eç
memesi. lç.0 t.uhrip edilmışıır. 

IRANLA SUt.ft 
(1 incı ::>ahUca~ı Devam) 

3 _ İngiltere ile R\IS1'&, ahva.i ve 
şerait musaade eder. eunez kuvvetle• 
rini geri çekeceklerdir, 

4 - Muhasamatuı devamı mildde• 
tlnce. Iran, inttz.am ve ua7ifin temi• 
nJne yardım edecektir. 

5 - İran, bir çok tam kontrol sala. 
füyetlerini muhafnza edeceıt.ur. 

6 - İran, butün nakliyat meselele· 
rinde İ'ngillz ve Sovyet Rul)'a ile tara 
bir mesai biıdiii yapmaaı U.hhüt e~ 
meldedir. 

7 - bııtıtere ile 5evyet RUll)'ama 
İnma yardtmllırı tetkik edilftek olu ı 

1 
bır ikraz lfekllnı alacaktu: 

8 - Bütün Almanlar, memlıtke~ 
çıkaalacalllır. 

Tdsl'mmaıdaatda 
çıv•·• Ur 8lkm 

Beme, 29 (A.A.)- B. Hrtler'in pek 
yakında mühim bir nutuk irat eıdec:e
llndesı bahseden joumale de Gene
ve' ın Berlln muhabiri, Bertin siyasi 
mahaflllnin l!Umır'ln beWenen nu&... 
kwum.. Çörçjl _ Ruz.vak m~ be
yannamesine bir cevap teşltil edeeell 
ve bu beyannamenin sekiz ııektaslııın 
Avrup- tesanüdünü. tetldit edici oldlP 

ğtınu tebarüz etttrecetl mütıı '"""'nd* 
trulundidiüıllıı ~-

Harp • ti azı ye 
, ı ıncı Sahi!t:acu Devam) 

de Almanların 1'ovprod'dan VL. 
981'11'y.a ttitğaı ilerı.....,..i tercik 
eıdeceJde.ri. taluaiA edilebilir.. Böy. 
le bir hareketle Sov)"etler Lup 
nehri şark sahilinde mukavemet
ten vazgeçmeğe mecbur ltahrlar. 

tllmm ıölti CetlUlnmU Bmlar 
Lovat nehciniıa f'?k. sahilinde 
tekrar mukavemete tiatlamışllır · 
4lr. Fakat Almanbrın kısa 1iir 

. hazırlıktan sonra bu nehri geç -

.meie: tefeblliia etmeleri \le -

garptaki MbBka:va • Lninpadı d~ 
miryoluna doğru ilerlemeleri çok. 
muhtemeldir. 

lllH.iftAla 'l'ina ................ 
dan bazı kuvvetler mukabil ta -
arruza geçmişlenll Bir laç pa -
dür· S.vyeder bu taanuz.- dair 
malumat vermediklellindea: bu. • 
nu tabiye sahasında mewii bir 
hareket olarak kabul etnıell • -
zımdır. Bu Haııeletia • hiaen 
gölü ('enuliumlalii ff'-De de &emel 
şarkındalli. mniıe:ıelae vaziy.etle -
rine. hiç bir tesiri olmamıştır. Ya
ni Bwl ordularmuat •a hadan ia. 
tilıameüerine 4üpn btn.. göla -
Seliger. gilil. _.,delgi v.e Gamel 
bölgesindeki vaziyet Almanlarıa 

lehine bulunmaktadır. 
A'şağı Dn~eper boyanA Mm .. 

ordusu nehrin garp sahillerine 
yerleşmekle ve buı BUs d61ffin -
tülerini temizlemekle meşgul • 
dür. Fakat muhakkak olan bir şey 
varsa Kiyefin v .. ı.ninpadlll 
...... P9ff• ....... tıehlikell 
vaziyete ırirmi' elmal...au.. Bil 
itibarla Lningrad ve Kiyef etn
f ındaki Alman kuvvetlerinin ya. 
ni bir hamle ile yapacakları ciddi 
tl.ıuruzlarJl iatizar edilebilir. 

ASKERİ TER
Fi LiSTESi 
Yüksek tasdika ikti

n• edea liste-
ile kimler ter.fi etti 1 

Dün akşam Takaiın. m~danınd& Urdu terfi listesi yüksek 
pup bir bildl.e obnuştur. ~hmat ~ tasdike ıktiran etmiş ve Milli Mü. 
mi.ade öhi körtiüt.iılc •lacak Madar lço. 1 dafaa \-eKaleti tarafından al.ika • 
tikte- sonra en kaflıbalık blr zama~ k . elillülle t bli ~ dil 
da bırdcnWrc meydanın ortasında ~ d8l: as f'Iı t.eş re. e g e -

Lond..:a. radvosu: ·İran harl>in 
sonuoe kadar. emin eUerdedir• 
demiştir. Şu talde işgal harbin 
senuna k.adaı:. devam edecek de.. 
mektir. 

Anka: .. Radyo ıaee.tesi. SG!in 
radyesunua, lrandan sonra Ef -
p.nistarmı da İn§J.iz Ve' Rus ltuv
v.etlaı:i tarafından işg,.l edilece -

yunm~ ve edebe muıayir hareket. m.ş~ır. MatbL'ata v.erılmiş_ olan 
' ll!Me öulunrmya başlamıştır. Yetişen terfi list~inin ilk. k.smı şudur: 

memuralr Meıirnedl d~l y,aka~a.. Rüştü A.1un, Muharrem Mazlum 
mışlar 1'4t bu sabah Adlı7e7e teslim İskora İsmail Hakkı Kurtcebe kor
~lm~dır. genen:ınje-, Olvit YaLm, Y'üuıni 
KORGB!:LD, TOPl:..tVfTlf.A Üııeten, lVa.zmL Gönenli, m.ızaffer 

- --- ----- -- - Ttığsavırl, İzzet' Alt:sulur, Kemal 
.,,..... İlli ek...._.•Wdı Yasınlt.ılinç, i'etya:t Menguç, Miim. 

ı jµıiı sö~lediğıni bBdlırm4tir. 
çocuW.ra ,_.dim eeJai- taz 01~, Tevfik Tbpç.u; Ekrem 

Y
diaio 10 ... ...- Türker, llurettin Baransel, Mah-

Aynı radyoya göre, Efgan Baş:---------·vekili,, Efgan hükiuıwtiıWı şeref 
ve istilf!iliai bft smetle· lwrumak 
karar ve azminde olduğunu SÖI
lemitUr. Efganistanın da işgali 
ihtimali n.a. ~mtiardllru 
teyit ed:'lmemiftlr. 

-.--- mut Bsk.oz, l\snn Tlnaztepıe, Asım 
Be7~ İllaıkullanndalli Jll)laıu1 ~ 

cuklara yardım. Cemiyeti Reialı~ 
~mb:in yıllık k~ 4' JC:Yl'1 
~ IÜnÜ Yat 21 de' ee,.kt& 
Cümhurcyoetı Balk Partisi kaza merke
zindeı! 1Dpiamcaktlr. lılWUıneb1 bala-= mDl(reJe tılsiflfti rica olunur. 

Altuğ, Arif Tany.eri, Sadri; Aldo
lan, ?MJ'et AYl:manlac, ~ Akl.IL
cılar, Zel:L Edimen, Şahap. GU.ler, 
11 lll'i Berltm, llmıail l!fMJa llluğ 
~. $ülır.ü. Kanattı. 
Safih Ecluış, Haltlsiı. AlpafUt, ~ ..._.._ _______ ._-===---==-===-=--=--=-=====------=--=-1 mal Büke.J, :O.ktOI" AWüBııadir 

Ben ses çıkıarmıyorum. 
- Merak ettim, şunu direktôr

den öğreneceğll1li Bay; dM'ektir! 
Bu:. act.n. ltım? 

- On beş senelik bır müşteri. 
- JilıllUıvuı olduğmıdaıt belli, 

fakat ben onu sormuyorum, kim 
oldUğunu öği"enmeie istıy:osum. 

Ditektör (söyli:,se11ım mı1) gıbi. 
giziice bana; balttt. e.n fllliıum,, • 
IIUf göriiniince; 

- Efendim, detti. Kim aldllj'u -
nu doğrusu iyioe bilmıyorum . Bu. 
na (tiç maskeli: adam) diyorlar. 
Niçin? bilmem. ~dı Alidir. Eski. 
den çok güzel keman, viyolonsel 
~ Bütün aileleııe ders vıe • 
rirdi. 

- Şimdi ne yap&Jer! 
- Gördiiiüaıüzü. ,..,... Hs. 

alqam ~lir, dört du~ 1Mw aııd.. 
vtc; bir elma, iki şat"ap... Sonra 
ç-.kar gider. :Büyük bir roman yaz 
dığJnı, henüz bitırmediğini bili -
yorum. 

- Hep böyle bedavaa&G; mı yer 
içer?' 

- Affedersiniz, yanlıt tahmin 
acüyersw:ıuz.. 

Ben: ausmağı münasip .görüyo. 
nlDh 

- Yoltsa bap ~ ~ltillr 
diye sen mi sineye ~kıyorsua?' 

- Hayır- e&ndim. Parası oid.lı. 
ğu zaman getirir buraya depa. e. 
der. B1tınceye kadar ,.er içer. Pa
ııası yokken da paraaı oluncaya 
kaiar yer içer: !el villmescidde 
bir çatı aı:asıncla. oturur_ Çok n~ 
talan, kitapları var, sanki bir mü. 
ze. ~mma sotıt seneierde ne .oldu 
hilmem; çek düştilı Büyük mace. 
ralar mı gçinü ne. Bir ş.ey koı -
ııuşmaz ki bilelim. 

- Alkolik.. falan olacak. 
- Zannettnem. Başka zamm, 

başka yerde içmi)or. 
(atllıllVu• 

~ wtıaııineır Bn'e1 .. tut
~alliğe, Ertınğnlt tuğaminlli
fe terfi ed'ıldililc. 

AJDıeyhğa t.rf i. eden. kumnay 
yarbaylar: Adil ~ır:, l!tıuim Bir. 
türk, İhsan Orpn. 

Yarbaylığa' terfi ~ kurmay 
bınbaplar. Namık Orgpç. Tevfik 
Gürel, Saim Kora, Hay,ri Kisttl, 
Hüseyin Atamaıı, Sırrı Gemalınaz, 
Sait:. Ayla.d; lfeş!et 'I?OltWlt Fuat 
Sergwr. . 

(Devamı yarmki nüsbamızia) 

flltanhl Lev- Amir
Dil Sa&ıaafma 

a.aby••• ........ 
1500 adet düz n 508 adet deatere

ll reaoıa Jtıeeim bıçqı alınacaktır • 
Kapalı 7.arfla elcslltmesl 2/ 91941 Sa.

il günü saat 15 de Tophaaed9' İst. Lv. 
Amirliıtf satln alma komilY()nunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 19508 li.. 
ra, ilk teminatı 14'2 llrS llO lcunıt
tur. Nümunelerl HomlQııana 8()rıü
lü.r. 'Ialiıılerin k.anwıl vesikalari1)e 
teklif mektuplarını ihale saatin~ 
bir H&t evvel koıııiQ•na. vermeleri. 

(lM - 693Z) 

A 
Mihverden 

Ayrılacak mı? 
(B"lpn•hMden Devam) 

Mihver konaltinezonuaa dahil 
olan iki büyük devletten Alm-. 
yanın da J'aponyanın da mağhl -
biyetleri, İbgilhıft Ye' A!nMika i
p ltizumla oldqia kaW edi._ 
bile, acaba bu.ı.konabO-O.u. ma& 
lfıp etmek için ikisintlen birillİ 
tercih etmek lirnnr~lirst", Al~ 
;rayı mı yom ,,.._...,. ma t-. 
eih etmek I~ 

Bu suale Amerika ve İqjlte. 
arni cevabı veanekte üliler. 
merikalılar miimltiiu eRhliu tak 
dınte Alın-.. n~ .-.flJIJ-..., 
yaı:ı ezmek tsaMuı iiiler.; İDllL 
lider ise, JagDDra ile •l8'm• 
imkanlarını araştır.arak Aılmanc -
yayı imha etmek siyasetini teniç, 
ediyerlanlı. İttb Buzvelt • ÇörtiJ! 
miililcatında iki Anele - Saks• 
devletin bu meseleyi ıörii§tükle. 
ri anlaşılmaktadır. Gerek Çörçl
lin geçen ıün söylediği nutuk • 
dm. ve pn:k. bin kaç datienberi 
gelen haberlerden laıiltereniq 
Amerikaya kendi görüşünü b .. 
bul ettirdiği anlaşılmaktadır. Bü. 
tün alikadarJar:, Ameıüa ile J'a -
penya aruuula bir-takim girüş • 
melerin yapıWığmı inkir eöae • 
mektedirler. Bu &örüşmelerin ma. 
hiyeti maliını olmamakla bera • 
bs, umumi ....S, ,,.._raya ya. 
pılacak kons•iıon pahasına, bu 
devleti MI~ ayırmak nok.. 
tasında toplandtğı aal .. ılmakta • 
dır. Acaba baı KÖJ'Üfmeler bir ne• 
tice verecek midJrr Bu, bir bırah 
tan Japonyaya yapılacak olan 
Jionsasiyonliırm mahiyetine. di • 
ier taraftan. da. JapOD)'lllml 1"r. 
&linkli vazi1et v~ şaııtlar altuula 
bunları, Mihverden a1rılmak i -
çia lifi bir. iA& kl&Hri edip c 
~ceğine bağlıdır. Filhakika 
.Japonya için bugiia)rii şartlar aL 
tmda takip edilecek iki ve hatta 
öç yol vardır: 

ı - Evveli Japenya, İngiltere, 
Amerika \'e Busyanın mütttmit 
bir cephesile kartılaştığını göre. 
rek, ne koparırsa kir sa)'.ar ve 
Anılo - Saksoa • Komünist kom
binemnile aal1111ır. Ba, kolay f1U. 
llllt emin ••aç tema alen bir 
,,.ıar. 

Z - İkincisi, J'aponya mdad. 
tleratmı Alıaan'8J'• batfar. An. 
glo • Sakson • Komünist kombil. 
nezonuna kaqı kafa tutmakta de. 
vam edeı: ve tabii harbi de göze 
alır. Bu, .l8RODY•J• hiljült la • 
zanç temin etmekle beraber, le& 
ilkeli ..bir 7olAL V..e Japo1l7a. b• 
yolu takip etmekl• her- teYi. kat'• 
Hecfebilir. 
3- bit iki yaldaa bqka, Ame. 

r:ika ile giriştiö görüşmeler4e Ja. 
ıronya için diifiinülecek bir noi. .. 
ta daha vartlm: Japon~·a benii& 
larar vernıft sırUIDID ~im ... 
ğini düşünebilir. Japonlar bili -
yOl'lar ki, Ansle • S-... •vletı. 
terini böyle bir anlaşma yohaa 
sevkeden amil, Alman tazyikinin 
ihdas ettiği zorluktilr. Acaba bu 
taQik ve bianıetice ba zorlllk ea 
ilui haddine var:m•ş mıdır:' Ea i. 
leri laad4ine V81!m1f> baılvadııp 
INr sırada pe-rhp &iritmek. tilt
hais; Jape•t'•Y• en büJr.ük ...,.._ 
&ta ~min eder. Ba: vui;rwte-ıöre, 
ı-uiuıya kay6ttitimiT dMh.t 
anaJtmak. ve mbal aal·pn179 -
aP.. ifade etme tıldıanndm laq. 
ka, &ir de iiçtildl llir M., •ek 
ıdtlı vanlar li plip ilallıınalıb ıö
•· Japonlamı takiv shetleri 
,.,ı .. .....__ 

l'illıtelçjljıe ., ..... nal, .... 

vekil Preu ~' ... v•• ... ~ ... ·.. , ...... 
Si takip ettiiini laiWirmit.ti. • 
teyakkuz M iatbar .-ııUtibu A.. 
ponya7a büyiik mem&.der temlıa 
etmiştir. Aline..,. tard f=, 
Fransaya kaljiı kuaaılaa saf• 
den Avrupada ve belki de Af&. 
bda İtalya istifade ettiii ılhi, 11. 
ak Aayadaı 6 ayni mhria IMJ'
fttlini, Hintliçhô'bin iKallı. .laı • 
poa7a toplamJttır. aa.ı ... ia • 
bi.&emı JapoaırAJ& INıtka mealL 
atler temia edebilir. Demek ki 
Almanya dövüşüyor, Japo11ra 
kurltanlann mil'Ulnw i,ttNk et -
tH,or. Bidilel'n IMıı aumda Jiiri· 
dükçe, .lape.ı.n. Mih11e11 plili. 
kauııilaa arnlmak iateJ'~ed 
pıphelidir. 

••••• 1 ' ....... m.11aı11 
1 

tl GuıetemWn n İkdam refiki-
mizin muharrirlerindaıa B. Sa

tı detUn ~ın biraderi Vedatllı 
.Bayaa Zehra ÖU'1Jl nlkila me
ruimi dibı ~ BeJedi,,. Dai
ımlDde icra eılllmilUr. Yeni ve 
ıenç evlilere IUdetler dlliııds; 

MESEl.ElEM: 
• lktikirla miccadele 

(1 lnel Sahifeden Devam> 
i8rtsrz ~imiyete da.yanan muunl
,.etine bağlalıan milli .ı,, ... ye • 

tumuın~ i.ld harp yılı boyunca bu 
mm'llUaloyetl temin etti. ~ tııer
cü merclnin 80llu.oa tadar da ayni tu
tum ile )':i.irüDıeli. iüdn qında Jııal• 
mak birinci azmimizi teşkıl edi7or. 
Her tliriu mill11'onımna tedldrlmid· 
ittihaz etmiş olarak hassas ve UJ'8l1lk 
bu tutum içinde lidedcen harbin öaZl 
ııltınUiarına da maruz öuhm~oruz. 

Tabii olan bu sıkıntılar ı .. •111d 
mtifkül1ltaan plbw;. YoıUana lmpalı 
ve tehliltell bulnmngı_., balp içiadıa 

• buliuıan milletlerllr bllıln ........ n. 
Dl O pxey:e tat.is etmeleri gtMtjj,. 
nıizi. late«Ht;lmiıı: Ddar- almt:p Y9 P'" 
drtin~e mini olLlJ'Or. S8deee tiilJ'üJg 

Harp lçiııdelti mnpülAt IÖZ Ölrilile' P.. l 
tirili.ae Türk vatanının buSün kendi 
imkinları ile hemen hemen hiç b1c 
büyük sıkıntı mevzuu ile bqbaf8 ve 
karşı klll'Jlya olmadlP kendiijitndear 
tebarüz. eder. Buıünün şartlan içinde 
kahveslııi dahi öalia olarak içebilen' 
bır vatanın çocukları için saadet öl
çı.isU sonsuzdur ve ancalt aomuz ola
bilir. 

Bu saadeti Cümhuıi7et 'l'ürld7eat. 
nin kuruluşundan itibaren takip etti
tı lktısadl politikaya ve kall&:mma tecl
bırlerine bo~h.Qruz. Bllbaııu bad>i.a 
başındanbedi hükümetln tuttuiu;. aia
tem ve aldığı tedbirler sıkınU mevzu
una asllı yer verdümem-, ber türl(l 
sun'i buhranı öalenıişttr. Bu arada fhU. 
kirla mücadele dahi hükümetln tutu. 
munda birinci pltnda ye ahml. hü. 
ltümetin halka, halkın bülabnete kar• 
şılıkh yardımı prenaiplne ~ 
bir sıstem tutulmuıtur. 

Türk.vede hallon ve hüküıne-. 
bin tal.~mmü! ederniyeceğli tek 
mevm :hükar w muhtekU:d!r. 
Sun'i sistemlerle, her tüd.ü vic
dan w vatan mjjJihazıııııın eh • 
şına l..cişarak .menfaat v.e senıetı 
hedefi peşinde kopnln b4l 
memleketin hudutları !içinde ,en 
vermek. tahammül göstermek as. 
la; hiç h:rimi;-den beltlenemez. 
Sabit ı;chrli ve muayyen ku.an~ 
lı vatandaşların , memurların, dul. 
lann vetimlerin mütekaitlerin 1 • 1 

ve müs~ehlik şehirlilerin refahı 
ve &elametini en normal şart ve 
vaziye~le:- içir.<ie bulundurmak 
birinci davamızdır. Bu davanın 
ve muvazenenin bozulması, ha -
yatın a .abildiğine lüzumsu-z ve 
sebepsu paWılılanması, memle -
!ret da•l' !ndeltt ist'ihsal macNı. -
!erinin ~iz ye aşırı kıymetlen. 
dirilmes1 ferd! menfntlerin u -
mumi h·ıklan plip "Ve' üstün: bir 
vaziye1 arzetmesi, fiat anarşisi 
Türk ı.k:idar mevkiinin asla mü.. 
samahll etmiyeceği ve mücade -
lede ie&p v.e lüzumuna aöre- en 
şiddeti; tedbirleri almaktan çıe
lrinmiyeeoeji ~olt mı... bir: nwr. 
zudur. '3iyas.i hayatımızda nuıl 
bir istikrar v~ vahdetin, isabet 
ve tabiiı ğin şartlan içinde, dü
pedüz hulunu: orsak iktısadi ha
yatımı:z$ da milletçe ayni tabi.. 
iliğin muvazenesi içinde bul'Un • 
11Ul~a mı-chumz;, Lüzum. Zllr1l -

ret, rkill!t.. '>lmadıkl;a. hükllmet 
herhangi bir f 1at tereffüünün fid. 
detle &leyhindedir w- bütün 
halkı bu yold:l kendisine yardım 
~den birer murakıp rolünde- gör. 
mek arzu ve karanndildır. Pliik6-
metin arzusu halkın da men -
faati ve refanla yaşama imkam 
bu esas:ı bağlı olduğuna göre 
Türkiyl•de klasik tipi ile bir 
c muiteı:Jr ... e yervıe 31 y ma hakh 
kalmamaktadır •Muhtekir- an • 
cak T;~ c.ıc; vatwnnvı •l..,...UB. 
Türk il.tidannm tonunu, 'l'Ud 
R)lmın.n lUllU8İyetinİ Te Tfirk 
inkrlipçılıimuı dllimf ..... -
mini ta..ltdir ec:km~n ..eya buna 
.._. yiiriimel: ciir'et:ini göste -
Rn bedbaht olabilir: Bugfin' !ler 

memlekette ve her şart al tında 
herkesin kabul etmesi lazımdır 
ki husus~ servet vt'! menfaat roü. 
lihaD&! kalmwnıt "18 he""y in. 
sanlarm yaşadığı memleket ve 
de.7let1n wmımi kudııet W: yaşa
ma hUkma bağlanmşıtır. Yaşı • 
yan, kıtıvvetll olan. umumi duru. 
mu ile daima. takatli bünye ar_. 
den mmılefttlerde hWtusi ser • 
vetin. d~ğpıi ve manası kalmlfbr. 
Para. mülk. her türlü şahsi dıe. 
ter ve ~rvet;n ancak.. bu ölçü 
.... miitaMla edilıebi19eeği. bir 
deYir iç".nde- yaşanıyor ~ mil • 
Jetlerin mukadedratı mensup oL 
duldan .ie.v.letlerin mubddera -
tına bağ!anmıs bulunuyor. Türk 
halkı içtnde bu idrake V&nramlf 

bul\ınan~ara pek nad.ir- rutiana
bileceği.ni T.anne.ttiğimiz içindir 
ki, ihtikar mevzuunda her şeyin 
başında vatandaşın iz'an, vicdan 
ve wtll,ıseverlik hislerini tahrik 
etmeyi faydalı ve yerinde görü. 
yoruz. Memleketin ~ halkın ik.. 
tısadi bünyesini ve normal ya • 
şama muvaze!l'eSini gayrimeşru 
kazanç kaseli ile sarsmayı biraz 
düşünebil.enler-yine düşünme1d -
dirler kı bütün cihazları ve un -
1111.rlan ile tam ve ayakta, nor -
mal ve kaygısız bir devlet bünye. 
sille' ve millet ırama.un. sahip 
bulunmazlar ise kamti servet, 
müllt ve bzançlannm da kıT • 
meti s.tfır olabilir. 

Bugünkü şartlar "" huauai.yet.. 
ter içinde her Türk yerine göre 
fedakarlığının. feragatinin veya 
fırsattan istifade etmemenin, ye. 
rine gö1'e kazancım terkıetmeniıı 
Sırf TQ~k vatanının seltmeti ile 
muka~t eldu~nu takdir etme. . 
li re o 1a göre hareket veçhesini 
a.yarlamalıdır. Esasen. b.ı kadro
nun dışına tıaşıldığınm hiuedil. 
dl.ğt gün Türle iktidar mevkiinin 
Türk vatanınır. sellmeti için her 
türlü r.-.:fikal tedbiri oittihazdan 
çek.Umu y.eceti aşikirdır. 

Türk inkılap mevkiinin dina -
mizmi biıtün huausiyeti ile ve 
bütün ~yetlent h.ikim olarak 
ayakta duruyor. Bugün alınan 
tedbirler normalin dışında esaslı 
ayklrıhldara rutlaımıactilı iqıi.n 
normali ilade ecien tedbir ve tak-
yi tlerdir. Fakat, ihtikir ve m uh 
tekir bir gün haküa'en halkı: 
umumi geçinme ve gelir muva -
r.enesım bozacak bir istikame• 
almıya. doğru giderse jnkıJlp bü. 
Jmimet:n•n beı feyi mmnlıebt ve 
m~C!t ı...pım tahsis için ted
bhierıim e nısbett~ arttıraeağın
dan asia şüp~e edilemez. Hatta. 
o kada; ki ·i~bederse her şeye 
devlet adına vaz1ıyed ectilıeftk 
yine~.:« aduWt mec!Muf mü. 
kellefiyetler ihdul ile umumi se.. 
lime ti~ Uı tanzim edilmesini dell
piş edecek ~in bile alına. 
Weeeği müliaaza edilebilir. Bu
nun içır.dir ki, muhtekir veya o is
tidattakiler bt!!nelldirler iri, gay
rimeşrr. uzanc ihtinsı artık şa.. 
hıslarm menfaatini istihdaf eden 
sadece b5r ahliksızlık olmatttan 
çıkmış, doğrudan doğnıya mil • 
letin ve devlebin bünyesini ke -
miıen, ciirik ~ geçim ıauvar.e. 
Dl!Sini bozan lıir biyanet w- kwı. 
ctakçslıX menvu ohnuftur. 

ZAft - J:wılnlnQ. Ylıılııaad ..._.. 
Jik ............. Gldulum ukert 
temis ...._.. SQl ettim. YIDWDl 
alacapnctan •kinin IUlkmü J'Qldw. 

ım tıeftWlttl 11etunet Mı oll• 
AbııllDMııl..t 

" •"'•-•• • r '• 

.!~BAY SA fi YE .. ":...":. 
IUDID PLAI l&P_U_ 

30 AiJ•ılo• CUm•rt••I Alltamı •••t 20 3• kad•r 
yaqete numaralarile ..,._. a..ı- pnıwraıala milat... Wr 

müsamere tertip e4ilmiştir. Fiatlere um yoitur. 

• A"4et içia metlr .._ia eiilmittlr . 

:---:· BU AK Ş.A M ~-:~!:e~ı ı~4!:2~,;-~-~ --1\ 

~ Tepebaşı 11e11•1• &hçesi.nde 
ı ı SAFiYE 

.. .... 1 8lilll .._. .... 

BAKiRELER AYINI 81i!. ~:::--
Zafer Bilynnm .-etı.e: YVlll llkpmtlaa itihnen 

BfR llEHT AB GECESi 
t Yelli Yit btl,ak ........... 
1 Yua: Zi1Ja IU:h'-Bedt: ~ Ofhtu•lıt - Slılm.,_ m,.ıı: iL AWll 

, ~ 
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~--· --------------------------------------'"\ ~ 
Bir Casusun 

Gizli Defteri 
No. 98 ...J 

:Ya zan: FTanciı M achaTd Çeviren: lakerıder F. SERTELLi 

İyi ki dışarıya çıkmadın Mösyö, sen de 
parçalanıp havada uçacaktın 

- Ne yapalım_ . Biz de birbirimize \ 
m.ı. giıclım? B.ı:L de çıkıp k.a\·&aya ıru 
J.;aı.ı.;-ahm? 

Oyıe değıl amma .• Bu içtığin ~a
rJP huıurL1 boğazı.o.dan nasıl ieçiyor 
d·ye şasıyorum. 

- B<ıban1 bana csakın kavıalara 
g.rn'e~• deıniştİ. Ben babanıın nasi
htin. tut.'.ırım. Jlaydi doldur kadehim!_ 
::ı oksa çıkar giderim. 

~lczeci derhal kadehimi doldurdu. 
Du:tk;llıa bir hayli hesabım \'ardı .. 
}~<.ırgaşalıktao. i.:;tilade ederek tıkıp 

gıdeccğl..m! dü~ünen dükkancı hemen 
;ı. amuş-.ıdı: 

kakları dolduruyordu. Canavardan h4-
liı bir ses yoklu. Yakalanıp yakalan. 
madığını kimse bilmiyordu. 
s~ga sola kaçışanlardan bir çoğu

nu __şüphe üzerine-- yakabyorlardı. 
Bir aralık dültkan sahibi bana sor. 

du: 
- Sen nereye gidiyordun'!. 
- Borsaya gidiyordum. Pnrasız 

JıtaJdım da. Küçük bir tahvil senedi 
aatacaktım. 

- Bu tara.fta mı otuyorsun?. 
Dükk3n !ahibi şüphcleniilesin diye, 

ayni t'vde pansyoner olduğumu söy-
lemedim. 

- Evet, dedim, bu ci\'arda ot.uruyo-
:mm. 

- Nerelisin'!. 
- PolonyalıyJm .• 
- Polonyahlard::ın bi.'.yle senin gibi 

~--

Türkiye Kömür Sabş ve 
Tevzi Müessesesinden: 

1 - MüeHeaemize ait Zonguldakta bulunan bin bet 

yüz ton miktarındaki Kre ozotun Zonguldaktan Hay • 

~ darpatada Devlet Demiry olları Mayi mahruk deposuna 

veya tanklara nakil ve tes limi ve bot bidonların Hay

darpatadan Zonguldap iadesi açık f'ksiltme suretile 

müteahhidine ihale edile cektir 

< 
~ 
J 

~ 
~ 

' ~ 
~ 
ı 
1 

' .~ 
~ 

2 - Açık eksiltme 1 eylul 1941 tari h ine m ü sadif ~ 
f.~ pazartesi günü saat on b e §le Ankarada Atatürk bulva- ~: t rında 129-131 numaralı d a iredeki müeaaese merkezin· rt 

de yapılacaktır ~ 
f.~ 3 - Muhammen bedel dokuz bin dört yüz elli Türk 1 
O liran olup isteklilerin yüz de yedi buçuk muvakkat te - ~ p ı 
f minat olarak yedi yüz se k iz Türk lirası yetmit b q ku· 1 
f ru• u 1 eylu l 1941 tarihind e saat on dört buçuğa kadar ~ 
f.~ müeaaese veznesine yatır malan lazımdır. 
~ ~ 

4 - Şartnamesini gör mek ve daha fazla mal\ımat 

alınalı İçin müezaeaemiz Ankara merkezine müracaa t ~ 

-~~~:~~~:· ___ "' ___ ,. ~~-,.-:._::~ ~-,.-~-~--J - ...... _. ...... _._._~ .... ._...... ~ :..: ::.ıııır...._ .... __ ra._::.ıııır...._::.ıııır.. __ _...._ 

COCUK , 

BİRAZ GÜLELİM: 

Ah, bu çocuklar! 
Kadrinin b:ı.basının canı, bu .ı.

cak gün:erde yemekle bir şişe 
bira içmek istedi. Evdeki boş bir 
şişeyi Kadriye verdi: 

- Haydi yavrum, git, bakkal
dan bana bir şişe buzlu bira al, 
gel! dedi. 

Çocuk şişeyi aldı. Bekledi. 
- Ne bekliyorsun? Haydi git. 

1 
sene! 

- E, biranın parasını vermedin 
baba .. 

- Para olduktan sonra bira al-
mak kolay! Marifet onu parasız 
getirmekte ... 

Muk~fatlı Bulmaca 
B u' haftaki mükafatlı bulmaca

mız da küçiık okuyuculanmızı 

yormıyacak kadar kolay ve eğ. 
Ience!idcI: 

36 kiiıriti aşağıdaki şekilde, sı. 

ralaym•z: 

1 - I 1 1 I 1 1 
2 - I 1 1 I 1 1 
3 - I 1 I 1 I 1 
4 - I 1 I I I I 

' 5 - 1 I I 1 I I -6 - 1 1 1 I I I 

OYUNLAR: 

kibrit ~ 
ıi<J:l 

Bu oyun çok eğlence bııa~''. 
arkada~larınızı hayrette \adi' 
Masaıan iizer>ne atuı ;11 11 

Üç 

kibrit çöpü koyarsınız ve ,·e ~ · 
arkamı< masaya döner adBi!ı' 
geriye oakrnazsınız. Ari< 
rınıza aersiniz ki: . ard3 

- Şimdi müsavi mı1<t ·a ~' 
mak şamle kaç adet ol_u"' def 
sun üç hbrit kümesi vu~~ı ~ 
tiriniz. Yalnız kümeler u,-
ııilten aşağı o!mamalı. ıP f-

Tabii sız arkadaşlarınııt:eı' 
savi ad~tte hcar _ıobr~pi ı 
küıne J)cude getirdıkle~arı f 
mezsin:z. Şimdi siz şun. eJ1. 
H}"ecek.iniz. On lar da al P 

bik ed~~ekler. iii 

- Böyle partıdılı dakikalarda soka
~::ı \-ık.ılır mı, mö:;yö? H<ıydi, bir tane 
de: tJen içeyin1 .. Belki fı~bım yatıtrr. 
• Kendi de bir kadeh doldurdu .• Biı: 

l<aç yudum içti..,, Bcr( de Jtc,debiml o~· 
ı.ıma götürmüştüm. a 

B.rdcnbire caddenin orta.sında müt
hış bir gtirültu koptu. Eyv:ıh .. bir in
fı1ak .. In.san kolları, bacakları havada 
uçuyor. 

şarap duşkününe ilk deıa rastlıyorum. lstanbul Deniz Komutanhğından •• 
- Ben bu zıkkıma Pariste alıztım. 

Kadri biraz düşündü. Hiç se • 
sıni çıkcrmadan şişeyi alıp gitti. 
Biraz s1ııra gelerek, boş şşeyi. 
amsaıun üzerine koydu. Babası 
sordu: 

- Hani bira? Bu şişe yine boş! 
Kadri şu cevabı verdi: 

Şimdı bunların arasından 6 kib. 
rit çöpüııü kaldıracaksınız. Geri· 
ye 30 k.brit çöpü kalacaktır. La. 
kin o suretle ki, ufki ve şakuli bü • 
tün har.eler:le kalacak olan kib. 
ritlt>r ç'ft olacaktır. 

· l:jediyelerimiz 
1 - Sağdakı kümeden 

rit çöpiiııü Çlkarınız. (1. 
2 - Soldaki. kümeden Bordo'ya gitm'ştim .. Öyle ıarabı giıı.el ~ Deniz Gedikli Orta Okulu müsabaka İmtihanı 

Bu Bilmecemizi doğru halledcnlÇ!r 
arasında kur':ı keşidesiyle birınciliği 

kazanacak olanlara talebe ise bulun
duğu sınıfın ders kitapları alınarak 

verUecek, talebe oJmıyanlara yaşlar<
le mütenasip sınıftakilerin kibpları 
bedeli kadar ıstediği hediye alınacak
tır. 

kibrit çıkarınız. ,,ııf bir şehirde içmeden durabili.r miy-dim? 1 - Deniz Gedlltli Orta Okulunun 18.8.941 de yapılan müsabaka lmlihl. 
_ Hakkın var, M&yö: İnsan Bor- nına yetişemiyenlerin 10.9.941 günil saat 9 da yapılacak imtihana girebilmeleri 

doya gider de ,}arap içmeden döner Jçln şimdiden koyıtlarının yaptırılması, 

- Bira olduktan sonra, onu 3 - Bu sağdan ,oıdan . ~ :: 
<lığınız ; abritiPri ortadaki Bir el bombası patladı! 

Polis motOrleri iki tarafa koşı..:.,ş -
magd ba~ladılar. düdükler ötmeğe baş.a 
ladı. Sokagın ağzında bir kargaşallk 
ıörtildü. 

• 2 - Okurların ayni gün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binasında bulun-
m~nr;:ı kendi şarabını m~th.ederek: maları ve yanlarında cmürekkepli ve kurşun kalemi ve l[lstikl bulundurma-

ları. c-7524> 

herkes içer. Marifet bira olma • 
dan onu içmekte ... 
' Dlrate çıkan 

ye ilave edinız. ıııı 

4 - Soldaki kümede_ ~~ · 
!eri sayınız v~ bana SoY 

:Polislerden yaralananlar çoktu. 
Belliydi ki. canavar, kendini kur -

tarmak: için bir bomba da sokağa at
ıı\lştı. 

- Benim şarabım da Bordo şara- ı------------------------------
salyangoz bından geri kalmaz, dedi, hele şunun 

bir kokusuna bak .. Durusuna bak .. Ve 
sonra da tadına bak! 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan 

6 metre yüksekliğinde bir di • 

niz. -'I 
·kta"' - Bu sayd,/!ınız mı ıı;P 

Şimdi polisler, SenPol kilisesi fa -
c•sma ~iyet veren ca.ııava!"la 

~a ·boılımdulta:lrını ~ıcc an· 

- Evet, mis gibi kokuyor .. Duruı;u 
pek cazip. Hele tadına hiç diyecek 
y&. Sen mi imal ed.ı,yontwı bunu?. ı~ --• e hııise Jaıpah - l1Stlli7le - kilo ....,,,.tı atınaraıctD-. i3e· 

rek var. Bir ~alyangoz da bu di. 
reğin tepesin~ çıkmak hevesıne 
kapılmış. F al..at salyangoz her 

2 inciye: Kristal bir yazı takımı, 

3 üncüye l kilo fıstıklı l'>kum, 4 ü;ı
cüye yar:ıtn kiJo bademli lokum, .5 in
ciye bir aylık Son Telgraf aboncsı he. 
diye olwıacakt.r. 30 kişiye Elem İzzet 
lknieenin cBeş Hasta Var>, •İttTap 
Çocuğu:t, ..,Çıldıran Kadın> ve e.m.snl! 
romanlarından veya diğer maruf: mu
harrirlerin -ı.Dınqn,larmda:n birer tane 
bed iye "'1unacaktır. 

riti ortadaki kümeden .çe ~(! 
nız ve sağdaki kümenın J 
koyunuz. ,tr'J 

Sizin bu emirleriniz ;/. 
l~lardı. .,. 

ıı~. ayni gilnde lşlenmij bir '"""•
ıını devamından başka bir te')' değildi. 

·tinde bulundutum dilkkan sahibi: 
- 11i iti "&Okağa ~madın~ ml'loyö! 

ded .. Sen de parçalanıp havada uı;a _ 
caKtrn. 

Şarabımı içemedim. 
Dukk:An sah.ibi de kadehini bırak -

mı~ \'e kapıyı iyice sürn1elemişti. Şım
di kapıdaki küçük dehkten nöbeUe 
dı~arıya bakıyorduk. ,µ· 

O c~vardakl bütün dukkanlar k;:ı -
panınıştı. 

Caddeye yeni polis mütrezelen ge
lıyordu. 

Düdükler .. Borular Otüyor, bağrış _ 
rr.aıar artıyordu. Hasta nakllye oto . 
mobilJeri, hasta bakıcı he~ireler •o-

- Yok canını. Ben ano.k çmeslnl 
t:ui• im. Parise yakın bir ciltliğin mab. 
suli\ch:ir. Oradan getirtiyorum. Bu ci
nrdalıl !ııçiler lı<'!l benim müşterim· 
dlr, 

Birer ltadeh daha ı~tik. Dük.kan sa
hibinin eöı.leri ışı1datnıya ba~ladı. 

- Bu hadise, bugün. benim işime 
sekte verdi. 

- Niçin? .. 
- Görmüyor mU!\lll?. Dükk~ ka-

paııdı.. Tam müşterilerimin gelecek 
saat!.. Ayak üs_tü birer kadeh 1çi" ge-

• çen o kadar çok mtiştcriın vardır ki.. 
- Ziyanı yok. Paraca zarar etsen 

bile, carunı kurtardın! Ya felaket bu
raya kcsdar siı·ayet edeydi, ne yapar ... 
ı:lln?. 

(Arkası Var) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
meleri Umum Müdürlüğünden : 

işlet-

ı - $il.5.htar Fabrikası bjr seneUk ihtiyacı için 50.000 
ınektupla teklif istemek suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat 750 liradır. 

kilo pik döküm 

3 - Bir sene zarllnd:ı azami 50.000 kilo pik dökünı, \erilecek nümuııelere 
uygun olarak döktUrüle<."ektır. 

4 - TekEllerin levazımdan parasız tedarik edilecek ı;arlname.in<leki tarl
fata uygun olarak 8/9/9"1 Pazartesi gtinü s:ıat 17 ye kadar :\tetro Hanının 
4 Uncü katındaki Levazım Müdürlü&'üne imza mukabilinde \'erilmiş olması l.A ... 
urodır. c7458> 

Tokat Nafia Müdürlüğünden: 
Tokal merkeı.lnde yapılacak olan tahsısatı dahılinde 39956 lira 48 kuruş be· 

del ke:ıJl!ll Ceza Evi inşaatı 16--8--941 tari.hlnden itibaren 20 gün mtiddeUe ve 
ka.pah zart usulü ile eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

İhalesl Ş--9-941 Cuma eünü saat 15 de Tokat Nafia Dairesınde yapıla
cc.ktır. 

Muvakkat teminaU olan 2996 lira 74kuruş3 ait makbuz!a birlikte· kanunen 
verilmesi icap eden vesaikln kapalı ve mühürlü zarf derununda ihale saatin- • 
den bir saat evveline kadar tekli! mektupları makbuz mukabilinde komisyona . . 
tesl:m edilecektir. ınsaata ait keşif ve projeyi gOnnek istiyenlerin Tokat Na .. 
fia Dairesine milracaaUarı illn olunur. c7295> 

Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Bez otlu klZl Avantıyadan metruken İsanbul Det~darl;i:ının 1ı.a. 

zine namına tescilini istediği Kadıköyünde İçerenköy mahallesinin Karaman 
Çt!tliği sokağında 14 numarah tarlanın vergi kayıUarında Boz oğlu kerimesi 
Avant.ina adına mukayyet olduğu ve deruhtesi olmadığından Tapu Sicillerinde 

kaydı bulunamamıştır. Senetsiz tasamıfat hükümlerine te"-'1lkan haztne namına 
tescili icra edilmek üzere 16.9.941 tarihine müsadi! Sah ıünu mahallinde tah

kikat ve gayri menkulün mcsahası yapılacağından sözü geçen gayri menkulde 
to:ısa.rnıf alrutası iddia edenler bulunduğu takdirde evrakı müsbiteleriyle birlik. 

tc Sultanahmette Kadıköy Tapu Sicil J\1uhaf12lığına veya tahkikat günü ma-
}',.lllinde Tapu memuruna müracaatları ilin olunur. •7618> 

ı ON u N ı YB§aDJDlf Aşk ve Ma~ra Hatı.raları 

1 Hayatını Anlahyorum L~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 68 

•- Çok şekersin sen Müjgan!• ı 
dedi v" cibür elimi de avuçlarının 
arasına &lıp sıkarak sordu: 

- N~ vakittenberi sevda ya • 
pıyorsun? .. 

Bu •.ahirden birşey anlama· 
mıştım. Belki •sevl§IDe• mana • 

sına gelebileceğini düşünürken 

ayni sunli başka türlü tekrar etti: 
•- !i:kme'. Bey ilk sevgılindir . , 

s-crun ... • 
Evvela alaka şeklinde başla • 

yıp sonra şefkate ve nihayet ga
rlp bir takdirle karışık istintaka 

döküle.~ bu muhavere beni yavaş 
yavaş asabi}eştirmeğe başlamış· 
tı. Madamın gittikçe değişen hali 
de tuh.ı.lıma gidiyordu. Niçin ba-

• na böyle süzgün bakıyor, nazar • 

lan dudaklarıma değdikçe sıcak 
parmakları titriyordu? .. Kalbi • 

me ve hayat.rna ait işlerde bir 
yabanc<ya hesap verrneğe hiç de 
mecbur olmadığım halde vazi • 
yetimi nazarı dikkate alarak ha

fif bir ııa ş eğişile tasdik ett im : 
•- E•. et ilk ve son sevgilim!.> 
Artık hem bahsi değiştirmek 

hem de yanından kalkmak la • 
2.lmdı: 

;_ Amma da bitmez meze imiş 
bu madam!.• diye doğruldum. 
Müsaade eder misiniz gidip ba. 
kayım?. 

Parmaklarımı sımsıkı tutuyor · 
du. Bırakmad.!. Bilakis daha so • 
kuldu. Gözile robumu işaretle : 

- B unu o mu aldı sana? .• J 

her kilonun muhammen bedeli •W-> kuruştur. İlk teminat ~2> .liradır, 

Eksiltme 1/9/941 saat ll,36 da ınütep te yapılacalı:lır. <6994> 
. 

,.-. ŞAKİR ZÜMRE 
Türk Sanayii Harbiye ve l\Jad eniye Fabrikasından: 

T. H. K. Menfaatine 
30 Ağustos Zafer ve Tayyare Ba;rramı münasebetiyle Fenerbahçe BELvtt 

ı:azinosundii tertip edilen: 
1 - MÜNİR NUREDDİN ve arkada~ları konser!. 
2 - Meşhur MAC ALE."I Caz t.akımı 
3 - Muhlellt dans müsabakaları. 
4 - zengin eşya piyangosu 
S - Madam X taratından mubtell! opera parçalan. 
NOT: Bu eğlenceler sabaha kadar devam edeceğinden mubtelıt saatlerde 

ş:ebekenin her tara!ına tramvay temin edilmişUr. •7461> 

lstanbul Defterdarlığından : 
l:;hınbul Erkek Lisesinm bakkallığı üç sene müddetle ve açık arttırn1a ne 

kiraya verileceklir. İhale, 3/9İ941 Çar,ıa mba günü saat 15 de M1111 EmlAk Mü· 
diirlüğuude toplanacak olan kO!'Üsyonda yapılacaktır Muhammaı senelJk ic:ir 
bedeli (300) lııa muvakkat:.ı"1ni.=tı (67,50) liradlr. Arlurmaya iştirak edebil
mek içın ·muvakkat teminattan maada mezltür mektep doktorluğundan alınmış 
sıhhat ve mektep idaresinden alınmı~ eblJyet vesikası ibraz edilmesi mukte. 
zidir, (7233) 

Kandilli kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Beher Kilo 
Tahmin :Pi. 

Miktan Kat·ı Teminatı Paı.u.rlık yapılacağı 

gün ve saati ,. 

Sili\'rı yoğurdu 34 Ki. 

K ilo 

1450 74 Ll. 3/1X/9H Çarı;amba 
saat 15 

Kandilll Kız Lisesine Mayıs 19'42 sonuna kadar alınacak Silivri yoğurdunun 
pazarlıkla eksiltmesi İstanbul Beyoğlu İstiklfıl caddesi No. 349 da Liseler Mu. 
hascboeillğinde 3/IX/1941 ~aat 15 de yapılacaktır. İstekliler kat'! teminat 
makbuzu ve 1941 yılı Ticaret Odası vesi kalariyle birlikte belli gün ve saatte 
ı:;özü geçen dairede okul komisyonuna başvurmaları, şartnameyi görmek isti-
yenlerin KandilJi Kız. Lisesi Müdürlugüne müracaattan. (7621) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Sür'atle müteharrik vesaiti nakli

yede ve bilhassa tayyarelerde mesnet 
yerleri ve silfı.hlar inşası) hakkındaki 
ihtira için İktısat Vekfiletinden istlh. 
sal edllmiş olan 19 Temmuz 1928 ta.rih 
ve 687 No. lu .:hUra beratının ihtiva etti
ği hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut icadı Türkiyode mevkli fiile 1 

koymalt için salahiyet verileceği tek· 
lif edilmekte olduğundan bu hu!';us 
hakkında fazla malümat edinmek is. 
tiyenlerin Galatada Arslan Han 5 incl 
kat l - 3 No. lara müracaat eyleme-
leri ilfın olunur. ' : .. 

- Yaztl< bu kadar güzel 

böyle tuvalet mi yapılır? .• 

- ..... 

kıza 

re TAKVİM e"' 
Rumi 1357 
AGUSTOS 

16 
Yıl Hl A:y 1 

l~USTOS 
29 
CUMA 

Hu:ır 

116 
Hicri 1360 

!!ABAN 
6 

Vuatı a-..t ...... ,. 
S. D. S. D 

6 24 
13 ı5 
16 58 
19 48 
21 26 

4 36 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

imsfilt 

10 35 
~ 27 
'10 

12 00 
1 37 
8 48 

~~fı~d . 
_L::=::::::!!::!====-ı 

29 Ağustos 1941 

. gtin üç metre çı.lı:abilmekte ve ge-
celeri de iki metre aşağıya in -
mekted.r. AC'aba salyangoz böyle 
iniş ç1:{1-.Jarla kaç günde direi:'in 
tepesine varabilir? 

Bir damla su 
Bir darıda ıtu vardı, gölde pek canı 

sıkılıyordu. Kcodü:i gibi damla damla 
birçok hemşireleri. güneş tarafından 
çeki. .• gök yüzüne alın ... küçük damla 
su da onlar alb1, gök yüzünde gez -
mck, uçmak, is .•..•.. 

Bir gün güneşin ışığı yanına gel. .. : 
-- Seni gökyüzüne çık ..••.. ? dedi. 
Küçük damla: 

15 lı;işiye IUlu boya takımı, 25 ltişi
ye birer lotograf albümü hediye olu
nacaktı!'. 

Bu bilmeeemizin hal varakalan Jki 
hafta ıçinde gönderilmelidir. Halle
denler birer fotofrraflarıpı da yolla r .. 
Jana-n:eşrolunacakt1r. 

Geçen keşidede hediye kazanıp ta 
pullarını· tamamlaınış olan taşralıların 
hediyeleri gönderilmiştir. 

Balmacamızm hal 
edlllllllf ıellU 

tatbik ~dilmelidir. ond•~ 
h iç ~er<"cldüt etnredcn 
küıned1 9 kibrit ı..aJdı!!1ııı ,ıl 
yebıl.ir-iniz. Çünkü bU 9 

hiç şa~maz. ti 
insan iskel• , 

\ •' İnsan ıskeletı 206 par~ )' 
mikten müteşekki!dır, J3 ~ 
!eri 327 adale harekete ··pd/ 
tedir. Bır in;;an vücudUtill' 1 
velan eden kanın sıl<~ıe~· 
lamak :çin, v.icudün ıJıf• 
Ut! tak~im etmek J§zıfll 

Ufak_,,__.-bilgil''·" 
- Oh, dıye cevap ,·erdl 1 ne güzel o- · ,.. 

lur! Ne güzel olur. * Yer yüzü bütün .
1
; "; 

Güneş ışı~ı bu su damlasını öteki mütesaviyen taksim e<Jı 3~ P 
hemşireler! gibi aldı, havalandı. Yu • başına on hektarlık ıoP1.re~ 
karıda bir buluta karış..... derken bir go 
~~-=~-~ * ~e~yıl~~ 
bir utu ...... ı n!' , ~·, ruz. Kuvvetli teJesk~t,JJI 

Zavallı ltüçük damlanın başı dön· milyon yıldız görünfll . jl! 
meğe baş ...... Şmidi sakin göldeltl o * Yüzde on iki kişiJl 1P 
"ski rahaUnl düş....... sol kolundan uzunmui· •" 1 

Sonra tekrar eski haline dönüp su 111"" 
domlası olunca yine göle düştü ve bir * İğlh'nin çelikten i 
daha öyle yuksekiere çık ...... krrar senesindı> başlamıştır. ·· k ~ 
verdi. ,.... ~ haftaki "'im · · * D"" bÜVU 

1 

(B. , 1 b . . - .~Ç'lll ""' ecemızın uoyanın en ·. , ; 1;t~· ır ... aın a suyun u hıkayesinı dl~ 
halledi!ıııiş sekli yukarıdadır. Avustralya istisna e d' 

ayrı bir k:iğıda güzelce yazınız ve { " 
nokta yerler! ıamaml:ıyınız. Hem Noktalı 4 çizgi çekilince ve yan· ırikine, Borneo ve l'i: $3~ 
ı.ihni bir eğlence olur, hen1 de im. d~n ba~ılınca e.~k-~ atıl eşe~er, dır. Yalnız Born~'ntıi.sliCıl"· 

f;HEDIYE-KAZANANLAF 
Bulmacamızı halleden okuyucu_ 

!arımız arasında çekilen kur'a 
nelices'nde kendilerine hediye 
ısabet edenleri yanyoruz: 

Bırinciliği kazanan (5 liralık 

mektep malzemesi veya oyuncak 
alma hakkı:) Feri köyünde Küşa. 

diye mahallesinde Fevziye sokak 
24 numarada Nişantaş Kiz San • 
at Mektebi talebelerinden bayan 
Ley!a Serap, 2 nciliği kazanana: 
(Saatli b ir yazı takımı.:) Çapa 
Meziyyet sokak 6 numarada B. 

Turan Demir, 3 üncülüğü kaza • 
nan: (3 r kıl:> fond•n) Kasım • 
paşada Hac ıh üsrev mahallesinde 
D~rgah sokağında bayan Mela -
hat, 4 ör:cü : Kıymetli bir per • 
ger takım! kazanan: Süleymani. 
ye kız orta okulu talebelerinden 
Müzehher Işık, 5 inci: Bir aylık 

Son Telgraf abonesi: Şehremini 

Taşmektep sokak 12 numarada B . 
Nevzat. 

Birer 'küçük kutu Hacı Bekir 
• şekeri kazananlar: (6-16 ya kadar) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Sütlücede eski Filyos yen1 aktar sokağında eski «7.12> yeni •12> kapı No. 

lu ve sahibi meçhul arsanın tahrir komisyonu tarafından hazine namına tesbit 
edllmit olduğundan bahisle hazine adına tescili İstanbul Defterdarlığının 30/7 / 
941 tarihli ve 32124 No. ıu tezkeresiyle talep edilmiş takat bu taşıtQz malın 
Tapuda kaydı olmadığından do)ayl scnetsJz tasarrut3.ta kıyasen rnalmlltnde 16/ 

9/941 tarihine müsadif Salı günü saat <15> buçukta tahkika t yapılacağından bu 
gayrimenkul hakkmda bir hak iddiasında bulunan ··ar&a. vesaiki tasatTUfiye
leriyle birlikte muöyyen günde mahallinde bulunacak olan memunımuza veya
hut daha evvel Sultanahmette Beyoj:lu Tapu Sicil Mtihafızhğma müracaat.J.an 
lüzumu ilA.n olunur. •7617> 

. yo~' 
Samatya caddesi p 

Tramvay durağıa 133 O~ 
ön Erözker, FeneryolU pılr 
tarpaşa çıkmazı 4 ıı:ô)' /, 
K. Horhoroni, çengcl

0 
p ~ 

başı Tekkearkası .. 1deft" 
Hakkı Başar, Büyul< , ) 
(numarası yazılmafll'• 
Beratiye Kızılsu l' 
Cağaioğlu 2 inci l<l~ı ;' 

B 2 de 176 l!uırıar3 J{ıcll · 
T ürkcan, Unkaparıı p.ııf, 
caddesi 11 numarada -1 

rscı· 
raç, Erenköy joz • J{BJ~ 
sım talebelerinden ,,pJı 
Cevizlikte Safa sok3~ 11 ~ vP3 i 
marada Bayan Re;ıa& 
d i. AnYansaray ca ııJc• · f 
marada ~ehmet J3 1>8~ 
ninde Dcvbost.anl .f"i;tl' / 
marada Bayan t ela -...! ..., 

. j]I> IJJ'tv. 
guncu:.ia 45 inCl \'8]6JI r 
Ierind0 n Yıldız, 11,~~ ,. 
Maarif FrevantorY0 0ı , 

a<a ;•' 

•- Z:ııen erkekler hep nankör

dür. Bı..kıular mı piliç gibi tazeyi, 
sessiz !.<kir kızı yalnız kendi is.. 

tifadeler ine bakarlar. Kıymeti -
ni takdir etmezler .. H albuki ya. 

2.lk değıı mi Fana? .. • ::~r,:'. ~o~: f ŞişlinhT;;;I;ki"[i~esi 
19.00 Konuşma i 

man Elci, Kası.nıP s/1 r._. 
me Aq::ıhk sokak .. y~~ıl' , 
Bayan :!\1elah~t. 130 3ıı&' . 
sa cadcicsi 221 ıı u:ı:d•J'; 
r an, Be,"iktaş şeıı 3 P'/ 

· oka~ f' .' 
1 - Yuva, İlk, Orta w IJse •ınıllarına Her&ün yeni talebe by· lesı Mek tep s (So''~ ,/ 

dına devam edilmek tedir . Asım. f:, 
2 - Eski talebenin 5 Ey!Qle !tadar ka1ıUarını yenilemeleri lllzlı. ~ D 'kk t F ı 0gra1 ıı#l 

mu bildirilir. ı ~ : O . ~3 

19.15 Sving Or. 22.30 Haberler ·~ 
19.30 Haberler 22.45 Orkestra fi 
19.45 Koro 23.00Kapanış. ~. 
~-------- ~ 

- Satılık Çlltllll •._ a 

H iddLt ve infi ald en damarla • 

r~mdalti bütün kanın başım.a top.. 

landığıı" hissettim. Sevdiğim a

damı tdhkir etmesi çok gücüme 
gitmişti. Bu l;ırsla belki kötü bir 

şey söyliyecektim. Ağzımı açma. 

ma metdan bırakmadan devam 
etti: 

T 'f " d 'J' T J 80547 olanların esı:11l~erı ıır· "' arı name gon erı ır. e : liQ?Z.\1 günü neoroJunacak 
İstanbu1a bir saat ve Bakırkö- ~ 

- İnsan dünyaya bir kere ge. 
lir kızım ... Sen adamına düşme. 

mişsin.. }len sen yaşta iken ar

' ' kamdar. ne zenginler koşturur
dum µ..ı zenginler .. 

.(Arkası Var) 

yüne yarım saat mesafede bulu- 1 
~:~ı:i.:.-;:•k~y::n~irG~i~~l~~ ' ----YUC.& ILKC (lstanbul) ve ILKO (Uşak) Llı•l6~ 
satılıktır. Taliplerin Şehremininde ı ... KATITLARA BAŞLANl\DŞTffi. IB.TiYENLERE MUFASSAL TARİFNAME GÖ!•iDEıtiJ' / 
Saray meydanında 49 numaralı ~ Usakta.k.i Ul.kü Lisesinin orta kısmı yoktur. ./ 
di..ikkô.nda sahibi Bay Numana ~ 

....!~~~~~~~~~'.:..!~~~!!1 --------------------------- - - - - -
Sahi:'en:! B;.;~;:~::~~ör~aet ' u ş A il o L il o L ı 1Es1 M c D 1J B L u ğ 1J N D. ~pi: ,ı 

Cevdet KARABİLGİN 1 Lisemizin tiılk öğrebnenllği açıktır' İstekli olanların ısartıarı 6ğrenmek üzere ya !lsemııe rrı•~ .,r 
SON TELGRAF .MATBAASI l> ulda Yuca ÜlJtü Ll.sesl Miıdürllitünt biızot veya mektupla müracaatlerl rica olıll' 
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