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Oııuncu haf ta
nın sonunda 

l\ış gelip muharebe de 
llıayıp gittikçe, Alman
Yarıın zafer kazanamı -
y, -ağı hakikati teba -
l~l etmçkte, fakat IJ!aK
~p olmıyacak olan in -

r•lterenin zaferi nasıl 
<aıanacağı meselesi ka
tanlık kalmaktadır. 

ı· 
~: A. Şükrü ESMER 

Hini ordusu~ 
Abadan petrol 
mıntakasına 
nasıl çıktı? 

• 
Muharebe hakkında 
bazı tafsilat veriliyor 

Londra, 31 (A.A.) - İngilizlerle 
Ruıııların İran'a girmeler!, petrol ih
racını h.iç bir veçhile ihl[ıl ptmiş de

(Devamı 5 inci Sahl!ede) 

Milli Şef imiz in 
Orduya Mesajı 

------•14-------
" T l r k Ordusu vazifeye çatJrılır11, 
geçmiş kahramanlıklarımızı gururıac
dıracık ı ur ette bareket edecektir ,. 

Anadolu AJanso, !llilli Şet İnÖ
nünün, Zafer Bayramı müna~e
betiyle, orduya aşatıdaki telgrafı 
e:önderdifhıi. bildirmektedir· 

MAREŞAL FEVZİ ÇAK.'\f.AK 

GENEL KURMAY BAŞKA?o."l 

Zafer Bayramını komutanlan-
mıza, subay ,., erlerimize tebrik 

ederiz. Tar,hi, \·rttanı uğrunda fe
dakarlıkla ,.e a;ayısız şan \'e e
refle dolu cılan ordu!arım.z bugUn 
de ıntlletiınlz~n g01.bebeği aft! te
mi.naturıar 

Cümhuri~·et hlıkümetinin sulh 
için saıiettığj ~nd~n gayrellcr kft
fj gelmez de "rürk ordusu vazifeye 

(De.-amı 5 inci Sahifede) 

b1
1~ harbi, baştan &\ağ hır 3 an. 

t.,1...,Plur serisinden ibarctıir. 
)~· 'I hesap, İnııiltcrcnin Pulon. 
tı, ~!:aran ti \ermeı>ilc başlar. İn
ı '<r h .. k1 
'Q,tb· u 1tarantıyı \'erme c 
t;0 •n Önüne ı:eçcbileceklerini 

Sovyetlerin şid
detli mukabil 

taarruzları At Yarışlarının Sekizinci Haftası 
~•ın lıtı 1 er Almanya da ağır bas. 

•ıtı lakdirdc \erilen ı:arantiye 
~, "•n, İngilterenin harbe gir -
'ip ~••ğin j zannetti. Her ilı:i he -
I.' .

1 
a hnlış çıktı. Almanya ve ;ot• ter 

"'' e Yanlış hesap yaparken, 
iı1; h daha büyük ' 'e ı:erek kcn
'tıi terek bütün ordusu için feci 
lı: ~~veren bir yanlış hesap 3·ap. 
~tjn llıanya ile Demokrat de' Jet.. 
j<lt 112Un ve yıpratıcı bir müca. 
~oi le l:İri~c<cklcrini n kendi · 
'tt; n .de vaziyetten istifade ede -
•tki~ı ı~nnetti. 1939 sonbahar ha. 
o, 0 

1 hır sürpriz oldu: Avrupa -
İitj sa~ ılı askeri de\ Jetlerinden 
lık, 1:1 •n Polonya üç halta içinde 
d~ı '· 1940 senesinin ilkbaharı 
~,:• hiiHik bir sürpriz getirdi: 
lı,1~a lut'asından bi~ denizle 
d'na •ş olan Noneç, Jngiltere 
t~ 11,ı"ıııasın1n gözü önünde istila 
~h 1' llu hadisenin doğurdui;u 
biıı 4~•n .. dc,·am ederken, daha 
ı, il I ~Urprizler geldi. Holanda 
1. •Çıka htila3a uğradı \e ni -

•t s·· lıı k • urpriılerin en l:Ü! iiğü ol. 
l\t "'·•re, giiçlü Fran a ~ıkıldı. 

~'•nianJar, Ağustos , c Eyliıl ay. 
ııı, ha lııgiltercyc karsı hücu -
ltıi, ~Şladılar. Ha rbin ~onu gel -
titı!1 hi göriinü,ordu. Fakat İn. . ,, . 
~.,,. llıukaHmet etti- Bunun 
l 1ned· 
•ı 1 t ır ki Almanlar, Rusya a 

jil, ••rruza geçmeğe karar 'er. 
i.h:· 8ıı kararın 1940 senesi •on. 
"~~ı";da ~erildiği ~imdi anla ıl
"110 a. ~· Böyle biiyük bir taar -
~'•it i~tı!•bilmek i(in ilk adım o-

0nıanyada birleşmek lii • 

~Devamı 5 ınci Sahile.de) 

~ Telgraf~\ 1 

•. Sonbahar neş- ı! 
~.11~IJat programı :ı / 
~'•I •har geliyor. Son Tel / 
lıı d her sene olduğu gibi bu 1

1 

'iht a •on bahar için bir ne~- !! 1 
1!11 p Programı hazırlamıştır 

1 
dik, '0ı:ra.ma dahil roman ve ! 1 

l\1t.'. . teı',ıkalardan ilki olan ~ 1 

ô"nduz'iin ı 
.. rtu hatır için '"1 1 
0 1dürdüler 'd•• I! 1a nefis romaı ın 

U.ıd~ b tıaşı.:mJş bı ıu.nuyoruz. 
atka; 

''•ı.tl 
1'trıı . 

Çılır:~Li:'d~u 
l:ıe,.... iı.zet B ce 

Çı~LAKe MODEL 

~ 
t 
1 

~ • ı, 

?\eıih(J ıL.ıhittlıı >., 

l-ra:ı: • f.ı 
ili teti Muhamme- • 

tı nıuharebeleri :• 
Samı Kar&Jel ~· 

~irj .. e ı: 
de 11 {1 cı, ıkinci Balkan '• 
~e tı~t muharebeleri- '"ı 

1 Yeni vesikalar~~ 
1ıı .ı! Yaiıız ! 

.~~ltııere parmak f 
l'taa tasuı ı 

b lı;k.endcr F""hreUın 

!;~~~bir . • . 
1 '••ııaı \ok ~ on ı H şöhret. • 

r. •rı ı ı 
• ~ 1 Son l' ıua \C makale - • 

1o~'" llgı alın sonbahar • 
,. llıında bula~alıınız. ~ 
"' ~&~ 

Moskova 31 (A.A.) - Sovyet 
mukabil taarruzları merkez mırı. 
takasında ve bilhassa 'Gomel'de 
birbirini takip etmekte ve Alman.. 
lar ağır zayiat vermektedirler. 

Almanlar \'e Macarlar Sovyet 
mukabil taarrmunun ş:ddetini 
itiraf etmektedirler. Mareşal FO'Yt Brauh~ ile Mareşal Fon Kaytel Hitlere izahat veriyorlar 

MEMLEKET MESELELERi 
~-

TÜRK RUHUNA 
HAKİM GÜNLER 

ı 26 Ağustos9 Eylô.I fasılası Türk 
1milli ruhunu her yıl tazeleyen 
ve coşturan bir ana pınardır 

•• 
~--

IOVYET TEBLIÖI 

Leningrad 'da 
Alman tazyi
ki şiddetlendi ---··---
Tazyik ayal ''d· 
detll muııavemetıe 

karşılanıyor 
Mosko,11, 31 (A.A.) - So\'yet 

tebliği: Dün, bütün gün cephe bo
yunca şiddetli çarpışnıalar dc,-am 
elrpifÔr. 

Bugünki.J koşularda 
kuvvetli atlar var 
Bahsi müşterek her hafta
kinden daha heyecanlı olacak 

İstanbul at yanşlao-ın:n sekizin
ci hafta.- koşuları bugün saat 14-
de Velieferrdide yapılacaktır. Bu 

hafta en kuvvetli atlar beraber 
koşacaklarından koşuların çok 
heyecanlı olacağı anlaşılmaktadır. 
Koşulan kazanması muhtemel o • 

lan hayvanlar hakkındaki di'şün. 
celerimiı şöyledir: 

BİRİNCİ KOŞU: 
Üç yaşında saikan Arap erkek 

ve dişi taylara mahsustur. Mesa • 
fe 1200 metredir. Kuruş, Tarzan, 

(Deva.mı üçüncil tahifede) 

Türk inkılabına, Türk rejimine, Türk 
cumhuriyetine ve Türk kudretine 
Anadolunun içinden bakan gözler 
bu yüksek varlıktaki axameti daha 
iyi &Örüp sezebilirler. 

Perıembe gUnü 10 Sm'Yet la1· t-t""".....;_ 
yarcsine nn.llio.bil, 29 Alman tay

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

ya.~1 düşüıii1müştür . 
Çaı-şnmba günü, evvelce bildf

rildiği gibi. 41 dt>ğil, 76 Alman 
tayyaresi dü:o;.ürtılmüştür. 

Leningrad cephesınde Alman 
tazyiki artmı:a-nr. Bu tazyik ayni 

(Dev•mı 5 inci Sahifede) 

iran Barekltı 

26 Ağustosdanberi her yıl Türk 
milli ruhunu tazeleyen günlerin 
tekrarı içinde~ü. 

1922 nin 26 Ağustosundan 9 Ey. 
l fıl ak~an11nn kadnr Tiirk varlığı. 

na hakim olan azametli günler 
tarihı dej:erlcrinden hiç bir kı~
nıcl ck~iltn1cn1iş, billlkis her ~ ıl ı 
bo~ unca ınilli varlığınııza, nıilli ' 
t arihi nıize ana pınaruk yapnıış O

larak ayni kudret, aJııİ tnerji, ay .. 
ni dinanıizn1 ile safha safha yeni 
ınaddi \·e mane,·i zaferler kaza .. 
narak deum edi~ or. 

Şark cephesi Alman kuman. 
dunlarından General Feld 

Mareşal Fon Kluge 

1 

Tayyare • 
lstanbul -

Tahranda ör· 
fi idare niçin 
ilan edildi? 

1 • 1 

İngiliz - Sovyet ta
leplerinin nelerden 
ibaret olduğu pek 1 

yakında İran'a bil-
dirilecek 

İran hfıd: e1cr h<ı.kkında Anadolu 
Ajan!ının n uhteL! k&\yr.aklard:ın ala
ral: \"erdiği hdberlere göre, Tahranda 
Orfi iJar(' i~·n cd:lmi:t r 

Son h~di.c:elerin halk uzerinde husu
le gt-tird·~l e1ıd şc:leri,- W:ıı klıı..:.t:Jerin 

(Dev~mı 5 .net Sahifede) 
----o-- --

Mago ile taksi 

Harbin hudutlarımız otrafında 
çenelenerek bir alet ye musibet 

(Dc\'amı 5 inci Sahifede) 

' Moskova'nın 
garbi geçilmez 
hale getirilmiş 

aramıya 

çıkan doktor ! \ 

Almanlarrn Dnye
per' i g e ç ti k 1 eri 
teeyyüt etmiyor 
Londra, 31 (A.A.) - .ı3.B.C.• Harp 

vaziyeu hakkında ftt muto..h·a Leyg.n 
edil:yor: Buglın harbin on birinci h:ıf
ta~ı b~lamıştır. Rushır iki mukabil 
taaruz1a Alna•nların merkezde l\ılos

koYaya ve Şimalde Leningrada kar
§1 Heri buraketlerini durdurmu~lar

dır. 

Polislere hakaret 
suçile mahkeme

ye verildi 1 
Floryada cerC'~·an eden b:r hadise 

Cürmü l\ıle:;ıhut l\ı1o.hkemesıne inti
kal etm;ştır· 

Nihat ErOlc~ isrninde bir doktor 
arkadu.:;;Iariyle p!3Ja ~ıtm;,,f yanların
daki bır kız c;ocuğu güneş ~-c. ·pması 
netıcesinde tıa. talanını;jtıT l<ı •. a acele 
e Jekİiyon yapılnı~ı icap f>lt:ginden 
B. Nihat muyo ile \'e tela:ıla l·addtye 
~ıkmı.ş polişlcrdt:n bir t::ıksi trminini 
ric:a etn1J~tir. Polisler mJ:·o Ue ceıdde
~:e ı;ıkılamıyacagını, elbi~e!'lni giy
l"C!'ıni ıh:ar edince de münakaşa baş
lanu-; \.'e iddiLıya gore B. N•h.at nle
ınw·lara hakaret et~~tir. Bu yiizde.11 

(Dt:\.'au .1 ~ lJ.ı.ci Sa.hi!eUe) 

1 

SJ.malde Peipus gölünün 200 ktlo
metıe Cenubun<1aki ınukabi1 taarruz
da yaz.yet gittıkce ink.iı;;aC e-tmekte
dir. Bu taarr-1z n1uvClffi!kıyetle neti
celenirı-e Pt>ıpus gölüni.ı.n Ş.ırkındaki 
Alman kuvvetlerinin vaziyeti ı:üçle-

~ecektir. 
{Oevann 5 iuci &.ib.ıft>de) 
--~-

Kızllordu iki şeh:r 
daha aldı 

Mosko\'a 31 (A.A.ı - G~ce 

intısar etmı~ olan tebl.ğde Sov -
yet 

0

kıt"atın.n İranda Zen1jC!n -
recht \"e Saftrud'u işgal etmiş ol
duklr.rı b:ld:r:lmekted;r. 

de tedavi Kırklareli 
11 aylık boğmacalı Trenlerin hareket 

çocukta bariz saatleri yarın-
sıhhat alaimi görüldü j dan itibaren değişiyor 

Telefon mütehassısı B. Ali Sait Yarından itföaren ,o\\TUpa hattı 
isminde birıüin 11 aylık çocuğu tren seferlerınde şu tadilat yapı. 
Muammerin boğmaca öksürü • Jacaktır. 

ğiine yakalanması üzerine Ame- Kırklareli - İstanbul yolcu tre. 
r;ka ye Almanyada olduğu gibi ni badema ak~amları saat 20 de 
kda\'İ için tayyareye bindirildi. Kırklarelindcn kalkıp 22,45 de 
ğini ve dün sabah saat 8,40 da Alpulluya varacak sabahleyin sa-
Y~şılkoyd<m hareket eden bir at 6.!iO de Sirkeciye gelecektir, 
tayyare ile Ankaraya götürüldü- l'zunköprü - Alpullu yolcu tre. 
ğünü yazmıştık. ni ise Uzunköprüden 20,55 de kal-

(Devnmı 5 ınci Sahifede) kıp 22.10 da .'\.)pulluya Yaracaktır 

Vatman ve bilet
çilerin maaşı na 
zam yapllacak 

İstnabul ;Elek: rik, Tramrny ve 
Tu'1cl ld~rcsi vatman, biletçi ye 
kontrolörln:n mua~larıı.a bir 
miktar zam icrası için tetkikler 
yapmağa başlamıştır. 

KISAC'4 

Biz ( ı tırtkau 
de§lılz ı. 

Bizim mah.ıtla konuşuyorduk da, 
- SC\n Telgraf, çok ağır ba!;ilı gidi-

yor .. 
Dedi. 

- Şik:ıyC'l mi cd!yor!un bundan?. 
Diyecek olduın 
- Hayır. bihikis m<-mnunum, biz 

c;-ığırtkan de~ıllz. Ne~ir vazi!en1ızi agır 

b~1ı ve m•lıi tiolyasetindze uygun bir 
,·ait.ar ıçinde yapıyoruz .. 

Ded:kten sonra, ilfı.ve etti: 
- Bil;ikis, takdirimi tC'barf:z ettir

n1ek ,.e halkın hilhas~a rz.gUetine n1az
h~I' i.>u ıo.r,k v11.51ıın.:lı bu \'t.:::ııile He 
jsarcıt etmek i;;in söze başlamıştım!.. 

o\. şı KİB 

Alman • Eowyet 

BADllNE 

111 BAKIŞ 

Taarruzun 
11 nci haf
tası başladı 

r- FİNLER 
1 Vipuri'den son-
1 ra Kivinnapa'yı 
\._ aldılar 

flt n ce.Phede 
anudane muhare
be devam eitlyor 

(Yazısı 5 inci Sahifede) 

Bir 'llehri yüzerek geçen Soryet a._çkerıeı-i 

-~HA R:P-· V,A Z İ Y E:T i 
•• • ..... # • • • • 

Cephenin şimal ve cenup kısım· 
farında muhtemel hareketler? 
(Yazan: EllEB.LI llUa AY SUBAY) 

Finler Kareli berzahında Vi -
puri'yi işgal ettiler. Bu şehrin il. 
hakile Finler Sovyet - Fin har -

ÇERÇEVE 

binde kaybetmiş oklukları esıd 

topraklar.n ta!llamile almış oldu. 
(Devamı 5 ..nci Sahifede) 

.. "' 
TURK ÇOCUGUNA ! 

Tlirk çocuğu! 
19 Jıl en elki 30 Ağustos z _ 

fer gününün, 24 saat ilerisinde. 
~in? 

Bu zafere liyakat hakkı iın
tihanının da tam 24 saat geri. 
sinde! .. 

Türk çocuğu! 
19 yıl cvnl bugün. garbın Sl'· 

ni tas!i3 e etmek kararını iptal 
ettin! 

Bu iptal hakkına her an liya. 
kat göstcremediğin takdirde, 
şimdi içinde yüzdüğümüz dün
J a şartlarının o günkülerden 
çok daha vahametti olacaj:ını 
ruhuna kazı!!! 

Türk çocuğu! 
Bir zamanlar, garp dünya • 

sında, kendi zaınan ve mekan 
iilçü terine sancak çektirme 
deninde) din; sonra garp diin
) a_.ı;;:ının zan1an ve me.kin ölçü. 
lerine kendi iıleınin içinde bay. 
rak çektirme devresine girdin 
n bu devrenin en f cci zaa! a. 
nında garbın seni tasfiye et • 
mek kararını iptal ettin! 

Bugün bu iptal hakkına li • 
yakat, nıhıında. senin ruhun -

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

da, kökü öz kaynağına bağlı 

)Cpyeni bir za1113n \C ınek3n 
ölçiisile ruh 'e madde harita _ 
sını kaplryacağın bir şahsi)'e t 

te\ herine eri mekJe müınkiin ... 

Türk çocuğu! 

Batının kıymetlerini batının 

kı~ mct>izliklerinden \e doğu. 
nun değerlerini doğunun de ... 
ğcrsizliklcrinden 03ıldamış , .e 
dunyanın beklediği me•ut ter
kibi kurmuş ycp3 eni bir za • 
man 'e mekan iilçüsilc (Büyiik 
Doğu) 3·u ruhunda heykellcş • 
tirdiğin andadır ki, o ruhun 
kudretini de pazılarında bula • 
cak; , -e 19 sene e\'\.·el sadece 
iptal edebildiğin ölüm kara • 
rının içinden bugünkü bayat 

fermanını süzcbilcccksin! 19 
J ıl evvelki dün, i şte bu 3 arı • 
nın eşiği! 

Türk çocuğu! 

19 3 ıl evvel mekan fatihli • 
ginde gö terdiğin kudreti . bu -
gün a) ni kudrete bitişik olarak 
zan1an fatihliğinde göst~rınek .. 
le ona ıa~·ık olduğunu isbat e. 
dcceksin ! .. 



I /. LK FiLOZOFU 
------- -== 

Z AFER 

TürUiıı hayali)ct kaynağı o. 
la ı. ı.ıJ .. lal a~kı, tarirun her 
L '1...nue ~ahlanmış bir hc)·c • 
c;.n dal;:ası halinde nesilleri 
u.1uciik a,yakta tutınuştur. 

Zaman zamn, ona basta a • 
dıım diyenler olmuştur. Hal • 
buk i hula Türk değil, hru.ta, 
onu Ö) le ya-nlı~ goren gözler • 
d ir. 

Zafer bayramı. 
Bütün taTih boyunca zafer • 

lcrim.iz vardır. Biz, zaferin ya. 
batıcısı bir millet değiliz. Yir. 
mi yıl evnl Dumlupınar sırt • 
larıoda dö\•üşcn kan kurdcş -
lerimiz, nasıl coşkun ve hudut. 
suz bir heyecan içinde idiysc. 
ler, bugün, hudutlarda bekle • 
yen taze ve zinde Türk nesli , 
a~ ni hareket ve hcyeunla 
gözlerini ufuklara diknıişler -
diı·. 

K ılımız kıpırdamadan, eli • 
m izde siliih bekliyoruz. 
Eğer liıı.msa , 30 Ağustos za. 

İh.l YIL 

DAHA HARP 

JA.uıerika Cümhur reisi Ruz\:cl t, 
haı p, iki yıl daha sü.ebilir, dedi, 
İyi haber değil .. bühin awı)'a, ar. 
tı k k8\·garun sosa ermesUıi bek -
l i~·or. 

}'akat, Runelt, bu ön ü.miizdeki 
iki )·ıJ içinde, )Teni m uhariplcrjn 
k.i1ftlcr olacağını 5liy lem.İ) or. 

Herhalde, Amerika defil, de • 
ğil mi?. 

YENİ SPOR 

HAREKETİ 

Artık tünel işlemiyor. Tü nelin 
tatil i faaliye t etmesi, sper bakı • 
ro mdan faydalıdır, Aktamları. 

Karaköyden Beyoğluna çıkacak • 
lar, labanlan yağbyarak Yüksek
kaldcrımdan tırmaıınu.ğa başlıya. 
caklar. Bilhs•a, şişrt111.nlar için, bıı 
• por, çok şiyanı tavsiyedir. 

Amerikadan yeni kayış gelin • 
ceye kadar, bütün Jişmanlar in • 
cecik olmuş olur. Bundan daha 
faJ d alı rejim 7apmak tarzı ohır 
m u?. 

MES'UT 

İZDİVAÇ 

Bizim Osman Cemal Kaygılı, 

ı:e~enlcrde yazdığ ı bir lı.krada ev
lenme i l3.n1arında neden •Mes'ut 
bir izdivaç• denildiğini soruyordu. 
İzdivaç henüz yenidir, m es'ut ol. 
dıığunu nereden biliyorlar, d iycr. 
Karan1an ın koynnu, sonra Ç1 .. 

kar oyunu, diye bir söz vardır . İz. 
divaç ~a, hakikaten bir karaman 
koy unudur. 

BİR AMF.I1YAT 

fll:DELİ 

Bir doktor 500 liraya bir ame -
liya t yapmış .. gazeteler, bundau 
bahsediyordu. 5011 lira çok değil 

mi. diyorlar. Memleketin unıuıni 
ser \'ct ve kazanç seviyesine göre, 
bu paray ı fazla bulanlar var. 

Bi r arkadaş şöyle dedi: 
"- İy i amma, dünya ahvali do. 

l ayısile, apartıman inşa m alze • 
m e>i de bir iki misli pahalandı .. • 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

ferlerini bir daha, birkaç defa 
daha tekrar etmesini bileeetiz_ 

Zafer bayramı. 
Bizden sonra gelecek nesil • 

!ere zafer hatıralanuı uzak ve 
seyrek tarih hadiseleri olarak 
bclletmiyeceği:ı. Her nnsil, 
kendisine çnk yakın yeni bir 
zafer sıcaklığı y~yacak. 

Zafer, kaynayan Türk ka -
nının mükafatıdır. Zaler, el • 
bette ki ve daima bizim ola • 
caktır. Çüııkü, biz, :raşama,; ını 

olduğu kadar, göz kırpmadan 
ölmesini de bilen bir m illetiz. 
Yeni tarih dilerse, Türk, onun 
da sahifelerine yeni zafer des.. 
tanları yazmaktan geri kalmı
yacaktı r. Bir yeni destanı yaz. 
mak için üşenmiyece:'.:iz. Me • 
raklanan lar varsa, onları malı.. 
r um etmiyeceğix. 

Zafer bayrmı. 
Türk kanından gelen h erkes 

için Zafer bayramı kutlu ol -
su n. 

Makarna 
imalatı 

Fabrikalara un veril
mesi kararlaştırıldı 
Makama fabrikalarına un ve-

rilmesi hakkında alakadarlara 
enir gelmiştir. Bu suretle kış 
mevsimı ıçın derhal makarna 
imaline başlanacaktır. Ofis bu • 
günlerde fabrikalara un vere -
cektir. 

İhracat yo!u 

Mısır tarikinden ist i
fade edilecek mi ? 
Gelen haberlere göre, İsken -

deriye ticaret ataşemiz Mısırda 

bulunan ve memleketiınm. geL 
mesi icabeden i.halat eşyasının 

nakli ile memleketimizden yapı
lacak ihracatın Mısır ttrikile ol
ması hakkında temaslar yapmak. 
tadır. Ş:mdi Sur iye. Filistin yo.. 
lile Mısırla ticari temaslar ya -
:>ılınaktadır. 

- - -<>-- -
"Yayın Evleri" için 

memur alınıyor 
Maarif Vekaletinin cDevlet ki. 

tapları mütedavil sermayesi mü
dürlüğü• muhtelif şehirlerdeki 

cyayin evleri. için en az Orta 
mektep mezunlarından imtihan.. 
la memur alınacaktır. 

Talıpler 3 eylül çar.amba gü -
nüne kadar Ankara ,addesindeki 

eski İkdam yurdunda 3 üncü kat. 
ta bulunan mezkür Müdurlüğe 

müracaat edebilirler. İmtihan 5 
eylül cuma günü icra olunacak
tır. 

Kaymakamlar 
kursu açllıyor 

Mülkiye mezunlarının kayma • 
kam olabilmeleri ıçın taıbikat 

görmek üzere Ankarada bir 
.a<:aymakamlat" ık.u1'91.1• açılması 
kararlaştırılmıştır. Dahiliye Ve. 
kAleti bu maksatla icabeden ha
zırlıklara başlamıştır. 

1 Sürü Ç;~;;~aklarıl 
Yazan: CAHİT UÇUK 

n • 
Akşam U.tü taUı serin bir rüzgar 

çık.U. Kaç günlerdir dövülen harman, 
savurmak için bu rüzgAr bekleniyor
du. 

Herke.. iŞ başına koştu. İnce, tah· 
ta küreklerle, saman ka~ık buğdayı 
savurmıya başladılar. Rüzgar hafif sa
manları açıveriyor, ağır buğday tane
leri küçük bir yığın h.:ıh.nde biriki
yor, bu küçük yıgın yükseldikçe yük
seliyor. 

Köylu bu iptidai ('J.hşmayı öyle bü
yük bir int.?aınla yapıyor ki, hayran 
olmamak kabil delil. Herkes vazife3i.
nl biliyor. Bu işin yabancısı, acemisi 
yok. Küçük çocuklar bıle kendi pay. 
lanna dil.şen v11zlfeyt yüklenmişler. 

Tarlalar, koğan Hnü.nde uçuşan arıla
ra bt•nzlyen çalışkan köylUlerle dolu. 
Çift tkiız., tek at k'*ulu, dögenleri kü
ı;ukler idare ediyor. En keyifli ve ha
f r • te bu. 

Ben ete unlar kadar $e\ kli, e ayretll 

çalışıyor, uğraşmtya alışı7orum. Sa
bahları güneşten evvel uyanmak, 
köylülerle beraber tarlaya çıkmak, 

onlarla omuz omuza iş görmek bir 
zevk halini aldı. Babamla annem, ben
den aldıkları mektuplarda, köye ne 
kadar kaynadığımı anladı4.r. Onun 
için, bu yaz, ve sonbahar çiftliğe gel
miyor, bi.itiln işleri bana bıraktıklarını 
yazıyorlar. 

Kocamın mektuplan çantamın bir 
köşesinde bırlkiyor. Onlar, uzak, kirli , 

yabancı bir Alemin zehiriyle dolu gibi. 

Değil açmak, alakadar bile olmuyo
rum. Kalın, şişkin zarfların itinde ne. 
ler ,-azılı oldutıınu hic merak etmiyo
rum. Gönlümün sükünuna azaplı bir 
fiske vurulma ına blle razı değilim. 

- Iı'ıgen bacı!.. 

Başımı, düştincelerlmden ayıran se
se doğru ('evirdim. Köyün belki beni 
en çok sevenleri, çocuklar, ileri<lek.l 
harmanda döğcn dövüyorlar 

- .Ne \!aı· çcx:uklı..r? .• 

[~Jlfj][!Jf[i] 
~. tiJ[l 3! ~ ı ;fl !llU 
Köpell asaıuııarıaı 

ll:ovallyaa adam 
Geçenlerde İzmir limanında köpek 

balUtlarını.n çoğaldığını bildiren ha
berleri okuyunca, hatırıma, h.os bir ar
kadafUl anıaltq:ı boş bir fılwı geldi. 
Verilen haberlere göre, İzmir luna
nında köpek balıklan o de-rece çoğal
mlj kJ, balıkçılık yapmak müm~ün ol
muyormu,, . .A-Jalfimdur ki, köpek ba
lık.lan, diğer bütün balıklan yutar .. 

Her zaman öyle deiil midir, büy \i.k 
ba:ııc, küçük balığı yutar. Bu, bir as
li kaidedir. İzmirdeki köpek balıkları, 
dişli, kemani, ve Cekiç olmak üzere 
üç nev'e ayı-ıhyormuş, en buyügunün 
agırlığı 300 kiloyu buluyonnuş. 
Bizım bir arkad~ız \. ... r. BabliU

dedir . .Kendisini herkes tanır, Bir iş 
için, geçen kış ortalaruıda Mersine 
gıtmi.şti. Bu arkada~ denizle olan ah
baplıgından sık sık bahseder. Ba
şından geçen bir çok vak"alar an
latır. B!z!.. bunları dinleriz. Hiç itiraz 
etmeyiz. itiraz etmemek Jyidir. Çünkü. 
eğlenceli saatler geçiririz, güleriz. 

Gelelim, oon bir hatırasına! Bu ar
kadaş, geçen kış ortasında Mersine 
gitmişti. Denize ah~ık olduğu için, 
hemen orada da banyo almayı ihmal 
etmem~. Mersin lımanında hergiuı 
yUz.mU,.. Ta, açıklara kadar gitm.i§ .. 

Bu hatıralarını anlatırk'?n, bir ar-
kadaş sorm~tu: 

<- Orada deniz nasıl, güzel mi?.• 
O, şöyle cevap vermiştı: 
•- Çok güzel.. Yalnız köpek balık

ları var. Tü sahillere kadar yaklaşı
yorlar. Limanın içıne girıyorlar. Ko
caman ejderha gibi şeyler .. Ben de
nize alladım. Baktım, köpek balıklan 
dolu .. Bacaklarınıa vuruyorlar.• 

c- E, ne yaptın~.> 
c- Ne ya~ncagım, ben de onlara 

birer l!!k1ne vurduın, kovdum .. Fakat, 
Ml.a, gelip çarpıyorlard ı .. Baktun ola
cak gibi dı-gil, limanda rahat yüzmek 
mUmkU:n degil .. 
•- Denizden tıktın, tabii .. 
<- Hayır .. Kulac attım. Limandan 

açıldım, açUdun; ta bir ik.i kilometre a
çılcta y~zciüm. Sonra, rahat rahat, 
ba~a bır sahılde karaya çıktım. Yü
rtiye yürüye Mersine geldim. • 

hik3ye nasıl?. 

R.. SA RIT 

Üzüm ve incir 
piyasaları 

Üzüm ve incir piyasalarının ey. j 
lulün ilk haf asında açılır.ası ka- 1 
rariasmıs. T'carct Vekaleti de 1 

bu tar.hi ır.Jvafık görmüştür. Pi. 
yasa hazıriıklarına başlanmıştır. ---------
Vaıilaye glrd~klerl 
llaide yetim maatı 

aıa11ıar ı 
Yetim maaşı alan bazı genç kız 

ve erkeklerin bir i~e girerek pa. 
ra aldıkları ha:de bunu alakadar 
maliye dairelerine haber vermı. 

yerek maaşlarını aldıkları gö • 
rülmüştür. 

Bu gib;Jer hakkında icabeden 
kanuni takibat yapılmakla bera

ber badema resmi dairelerde 

işe girecek olan gençlerden ye • 
tim maaşı varsa cüzdanının veya 

yoksa olmadığına da'r b'r vesi
ka istenilmesi kararlaştınlmıştır. ---
Demiryolları idaresi 

memur alıyor 
Devlet Demiryolları İdaresi 1i. 

se mezunları arasından imtihan

la memur alacaktır. İmtihan 25 
·eylül günü Haydarpaşa, Sirkeci, 
Ankara, Balıkesir, Kayseri, Af • 
yonkarahisar, Adana. Malatya, 

İzmir, Erzurum işletme Müdür • 

lüklerine 18 eylıll perşembe gü. 

n üne kadar müracaat edebile -
ceklerdir. 

_ Gel beraber döğen dövelim ... 
Uzandığım gölg~en kalkarak yan

larına gltt.im. Geniş bir yuvarlak ha lin
de toprağı örten buğday yığını, üstün
de dönen iki döğenin afırlığı ile ezil
ml,ı. 

Biraz sonra uzun, bol kırmızı en ta
rimin etekleri ucarak, döğenin üstün
de idim. Ağır ağır yürüyen öküzler, 
ayn.1 yava~lık.la döğeni sürüklüyor, bu 
kaygan, oynak sapların üzerinde mu
vazeneyi kaybetmeden durmak, di..ış

mt"rnek bir mesele lier i\n altımızda
k i buğday denizinin, kılçıklı d~lgaları 
1.;ine yuvarlanmak mümkün Ben, ara
da bir muvaı:enemi kaybedip sall.ın

dıkça, küçüklerin billür kahkahaları 
çınlıyor. 

- Figen bacı miyet ol.. Ka\·lm 
tut! .. 

Bu cmiyet ol> ckavim tut, deınek
le ne ifade etmek ist;yorlar'.'. Herhal
de dikkatli olmamı ihtar ediyorlar. 
İlk zamanlar, daha dögeni çeken ö
küzlere, elimdeki, ucu sivri değnekle 
dokununca, sapıarın çine yu\·arlanı

yordum. O zaman ÇOcl!°.·lar kahkaha
larla gülüyor, beni düğenin kehrlba, 
rengi tahtaları üstüne oturtat·ak çeki
yorlardı. Fakat gün geç., kçe, bu işi de 
ogrenm~ye başladını. Artık, arasıra 

sallanmanta rilgm~n dü~üyı:rnım. Ar-

"Benim n e dağda davarım; 
davam var!,, ne çakalla 

Mahkemenin hemen kapısı önünde 
durm~. etratını üran dört beş kişiye 
dert yanıyordu: 

- Şu dükkanı açtım açalı, kurtula
madım gitti. c.Yaj mahlUtc.• dediler; 
ceza yazdılar. cEkmek h.&mur!~ dedi
ler; ceza yazdılar .• DükkAn pis!> de
dileri ecza. yazdılar. cSardalye kok
muş!> dediler; ceza :yazdılar. c-Zeytin 
yağı kalık.hl> dediler; ceza 7azdılar. 
<Makarnalart fare yemiş!> dediler; 
ceza yazdılar. cSirke sun'l!> dediler; 
ceza yazdılar. cPastlrmalar, sucuklar 
bozuk!• dediler; ceza yazdılar. Yan 
yatun ceza .. Çamura battın ceza .. Ce
za, ceza, ceza, ceza!. illallah arlık bu 
cezadan!.. 

Dinliyen.J.erden biri, 
- Bu sefer ne oldu peki, Şevki E

fendi?' dedi. 
- Me olacak?. Bu sefer de ckırmızı 

bibere tuğla tozu karıştırmış.sın!> de
diler. l!t1"ahkemeye verdiJer. Ben ne a .. 
alırsam onu satı.yorum. Eğer karıştk
ıa, karıştıran kanştırmış .. Bana ne? .. 

Bakkal Şevki, biraz sonra hfı.kimin 
karşı!Jndaydı. Hakim, elinde tuttulu 
blr k3.ğıdı okumıya başladı. Bu, kır
mızı biberin tahliline ait kimyahane 
raparu idi. ve raporda, biberin iceri
sine tuğla tozu karıl)tırıldığuu tesbit 
ediyordu. Hiıklm bakkala sordu: 

- Ne diyecek.sin bu nııpora Şevki? 
cBlberin içinde tuğla tozu karışık> 
diyor. 

- Ne diyeyim efendim .. Ben nasıl 
aldımsa öyle satıyorum. Benim tahlil
banem yok k~ aldığını herşeyi tahlil 

edip sat.ayını. Aldığım gibi satıyorum. 

- Peki .. l\ılubakemerl karar içın t~
llk ediyoruz.. Gelecek celsede kararı 
verecetiz ... 
Şevki mahık.emeden çıkınca 7 ine 

evvelce kapının önünde dert yandığı 
adamları buldu. Tekrar dert yanmıya 
başladı. Bu aralık, mahkemeden çı... 

kan samiler arasında, tesadüfen, gö
züm, bizim mahallenin bakkalı Salt 
Efendiye i lişti. 

- Ne haber Sait Efen-cm dedim. 
Belediye cezalarl;yle senin .aran nasıl? 
Seni de böyle mahkemeye veriyorlar 
mı!. 

- Benim, dedl, ne dağda da.varım 
var; ne çakalla davam var! . .ti.iç bir 
eey-e öteberi kanştırmıyortım ki, Be
ledtyeden korkum olsun .. Yahut bana 
ceza yazsınlar .. Mahkemeye versin
ler. Şeytan kulağına kurşun, bir defa 
bile ceza yazmadılar bana.! .• 

Sonra, kulağıma doğru eetle.rek 111-
ve etti: 

- Bu Şevki yok mu, bu Şevki?. 
Öyle hilekir herittir ki... Katık.sız, 
hilesiz h.lç bir mah yoktur. YüZde üç 
yüz kazanmak için ak.la, hayale gel
miyen sahtck.irlıklar icat eder. Buna 
Bt•lediye ce7.ası yazmak değil, kazıklı 

\

• Voyvoda gibi, bunu kazıklamak !A
zım! .. 

Bakkal Salt ytırürken ben dü>il
ntiyordum. 

Acaba bu sözleri rekabet hi.ssiyle 
mi söylüyordu; yoksa .hakikaten bak
kal Şevki bu kadar hileklir adam 
mıydı?. 

R 11dqoda ıslahat 

Bugün yeni bir 
program başlıyor 
"Söz,, kısmı gibi "Saz,, kısmın
da da yakında ilaveler yapılacak 

Radyo İdaresinin hazırladığı 
yeni proğramın tathik olunma • 
sına bugünden itibaren başlanıL 
mışlır. Yenilikler şunlardır: 

Her pazar günü saat 20.15 de 
cmesleklcr konuşuyor• adlı saat. 
te meslek seçme çağına girmiş 

olan gençlere ve analara, baba -
!ara muhtelif meslekler hakkın • 
da, derli toplu bir fikir verebil • 
mek için, her mesleğin tanınmış 
mümessillerinden biri konuşa • 
caktır. 

Her pazartesi günü saat 12,30 

De\•letin verdiği bir yeni karara 
göre, ~1;-ılJyeye ail boş ve kullanılmı
yan arsa, bah('e ve bağlardan bir kıs
mt, üzerlerini işgal edenler tarafından 
uzun J:~mandınberi baktltn~. imar e
dilınl , faydalı bir hale sokulmuş ise, 
bu vatandaşlara meccanen temlik od.i
tecektir. 

Bu karar haddi zatinde çok mühim
dir. Devlete ı;it öyle arazi vardır k1, 
işlet:lememckte, Istıfa<le olunanıanıak

tadır. lfalbukl, buralarda arazı edin
miye kudreti kifayet et.mlyen bir çok 
vatandaşlar, buyük imar est.rleri vi.i
cude gelırcbilirler, eker, dikerler. Ye
ni koraı- her b:.kımdan iyi ve hayır
lıdır. Bu hareket, vatandaşlarl topra
ğa daha çok bağlıyacak, çalışmıya t~
vik edecektir. 
Kararı takdirle karşıla rız. 

BURHAN CEVAT 

kası örgülü saçlarla örtülü, güler yi.lz
lü gt.izel kızlar, ve babaları gibi şal

var, pamuk gömlek giyen küçük er
kekler, beni çok seviyorlar. Sazan 
onlarla saman yığınları arasında gü
reş yapıyoruz. Benim ku.vvetli olu
ş-.ım çok hoşlarına gidiyor. 

Bir taraCt.a döğen dövüyor, öbür 
yanda harman savuruyorlar, karşı 

yükıek sırtlarda orak var. Bütün kır 
eğil:p, bükülerek çalışan insanlarla 
örtülü. Toprağa ne kadar muhtaç, o
na ne k;Jdar bağh bulunmıya mecbur , 
olduğumuzu hiç dü~ünmez, aklıu.a. 

getiı mezdim. Fakat şiındi, bu karınca 
gibi çalışk4ın insanlar bana, hayatın 
öı;U.nü, toprô.igı öğret'yı.>rlar. Topı ak 
eksiz bir bütünlük halinde gönlüme 
hfı.kiın olciu Onunla, blıi yaşatan köy
lüye, iı .. iıııde hayranlık hisleri dolu. 

Köy en muk.ıddes bir mektep. Bu 
mektepte topra~ın verimli hususfyet
lerinl öğre-nmc-k kabil. Çocuk gözünü 

a~tığı günden bu mektebe ba~lıyor. 
l!er şey biliyorlar. Zararlı, fayda-h, 

böcekler, ku:ilar, onlarca meçhul de
ğil. Gelecek fırtına • .ır, yağmurlar, el
ler butün köylünün günü gününe 
bildiklerl şeyler. Ne sprarsanız, cevap 
alabllirsiniz. 

Bir akşam oturuyorduk. Zeh.ra ka4 
dın: 

da cKimgil ailesi• nin havatın -
dan bir sahne canlandınlacak • 
tır. Bu saatte, Kimgil Ailesinin 
karşılaştığı hayat meseleleri çok 
kesir olan efradının bu mesele • 
!ere karşı aldıkları doğru veya 
yanlış vaziyetleri anlatılacakltr. 

Her salı günü saat 21,10 da, / 
•Yüz sene önce nasıl yaşıyorduk?. 

Her on beş günde bir çarşamba 
günleri saat 21.30 da cPos a ku. 

tusu•. saatleri yapılıp dilek mek
tuplarına cevap verilecektir. Yine 

her on beş günde bir, çarşamba 1 

günleri saat 21.30 da sağlık ve 
perşembe günleri saat 21.30 daki 
cŞiir saati•, cumartesi günleri 

saat 19 da bir cKahramanlar sa. 
a i tertip olunacaktır. Kışın bu 
program daha zenginleştirilecek. 

tir. 

Diğer taraftan yeni progra • 

mın ilaveler yapılmakta olan saz 

kısmı da ya!<1nd:ı tatbik oluna -
caktır. 

Polislere Boks, 
Güreş öğretilecek 
Yenı ders senesi ile beraber 

polis mektebinde jimnastik ve 
spora çok ehemmiyet verilecek
tir. Yetişecek polisler mükem 
mel a\let vücutlü olacaklardır . 

Mektepte polislere boks, gü • 
rcş numaraları öğretilecek ve 
koşu eksersizleri yaptırılacakt ır. 

- Fırtına kopacak! .. 
Dedi. Nereden anladığını sordum. 

Güldil: 
- Fareler gürültü yapıyorlar. On

lar fırtına kopacağını bizden daha ev
vel bi.iScder, yuvalarına yiyecek er
zak yığmak için koşuşurlar. 

O g1. cc hakikaten büyük bir fırtına 
kopmuştu. 

Dögenin uzerinde ağır ağır döner
ken, başımın içi köyün hususiyetlerile 
dolu. Hep onları düşünüyor, onlarla 
beraber yaşamanın ne kadar güzel, 
tatlı olduğunu kendi kendime tekrar
lıyorum. 

Saatler böylece geçti. Nezlk, bugün 
başının agrldığını suyliyerek harmana 
gehneıni~ti. liak.katen solgun yanak
ları, renk.siz bir hal alın~tı. O. aklıma 
gelince, dö;:eni çocuklara bırakarak e\'e 
dundün1. N zik yan bahçedeki lılıyük 
asn1a çardagının altındaki hasırın üs
tlınde yatıyor. Yanlna gidince gözlerı
nl açtı. 

- Hasta mısın Nezlkçıgim., 

Gözlerinde çakmak çakmak blr ateş 
vardı. Sesi bile bu ate.şlc ya.ııyurdu 

- liastayım abam, dedi. Güneş 

çarı>tı ell<!lem' .. Htrkes tarlada . . Ev
de ki.mslere yolc. İçtm sıkLldı ... 

- Ben tarlaya dünınem ~eninle o
tururuııı Nc.zik olur mu'!. 

Sevinıli. Yukarı çıkarak, elime bir 
kitt:ıp alıp dOndüın, NeJ:ik'10 uzattı ğı 

Nahiye 
müdii rleri 
As!~ maaşlar 60 lira
ya kadar çıkarılacak 

Dahiliye Vekaleti. nahıye ınü. 
dürleri hakkında yeni bir kanun 
projesi haııırlamaktad.ır. Yeıı.i 
proje ile nahiye müdürlerinin sa. 
lahiyetleri genişletilmekte ve ye. 
niden bazı salahiyetler verilmek. 
iedir. 

Aynca bugün çok az maaş alan 
Nalı.iye Müdürlerinin maaş de • 
recesi asli olarak 60 liraya kadar 
çıkarılacaktır. Son zamanlarda 
yüksek mektep meıunlanndan 

Nahiye Müdürlüğü için fazla ta
lep olması üzerine bu kanunun 
hazırlanmasına karar ..eritmiştir. 
K anun, Meclisin ilk toplantıla • 
rında müzakere edilecektir 

Muamele vergisi 
Bazı maddelerin ver

gileri indirildi 
Vekıller Heyeti bazı iptidai 

maddelerin muamele vergısini 

tenzil etmiştir. Buna göre, zamk· 
da yüzde elli, mürekkepte yüzde 
69. ispirtoda yüzde 40 ve vernık.. 
te yüzde 41 muamele vergi:;i ten. 
zfüıtı yapılmıştır. 

iş Bankasına ah
nacak elemanlar 
İş Bankasına asgari orta mek

tep mezunu olanlar arasmdan me
mur alınmak üzer• bcr müsaba.. 
kn imtihanı açılmıştır. 18 - 30 
yaş arasında bulunmaları icabe
d · n talipler 13 eylül cumartesi 
gününe kadar İs an bul. Anka • 
ra, İzmir, Samsun ve Adana şu. 
beleı·ine müracaat edebilirler. 
İmtihan bu şubelerde 15 eylül 

pazartesi günü icra olunacaktır. 
~--

Çekirge mıcadelesl 
Vilayet Ziraat Müdürlüğü, mü. 

tehassıslar vasıtasile civar kaza 
ve köylerdeki çekirge mücadele. 
sinin neticelerini tetkik ettirmek. 
tcdir. İmha edılen çekirgelerin 
yumurta bırakıp bırakdıkları a · 
raştırılacak ve buna göre tedbtr. 
!er alınarak yumurta!ar da şim • 
diden unha ed:lecektır 

Köylüye tohumları 
Ofis dağıtacak 

Vilayet Ziraat Müdürlüğü ka. 
zalardakı müstahsillerın tohum

luk ıhtiyaçlarını tesbit etmiştir. 

Köylü~·e tohum, Toprak MahsuL 

!eri Oftsi tarafından temın olu • 
nacakt.ır. 

Sembollk leaerıer 
Belediye Beşiktaştakı Barbaros 

türbesınin etrafına iki tane sem. 
bolik fener koymağa karar ver -
miştır. Böylelikle büyük Türk 
dcnizcis:nın türbesi geceleri ay • 
d.ınlık içinde olacaktır. Bu sem. 
bolık fenerler eskı, tarihi kadir. 
galardaki fenerler gibi olacaktcır. 

--o---

Hatıra Pulları 
Posta, Telgra f ve Telefon U

mum Müdürlüğü İzmir Enter • 

ııasyonal Fuarı dolayısile bastır. 

mış olduğu 11 serilik hatıra puL 
)arını satışa çıkarmıştır. 

hasırın bir ucuna da ben yattım. İri, 

yeşil yapraklarla örtüJU asma çardağı, 
salkım salkım, koruklarla dolu. Gü
neş yaprakların rengini alarak süzü
lüyor. Bir müdde t okumadan etraC1-
ma bakındım. htinimini plliç1erini ar
kasına takmı;, bir tavuk var. Daha 
ileride hindiler, iki tarafa. sallanarak 
yürüyen, ördekler, köçü.is: su birikin ... 

tilerine dalıp çlkıyorlar. 
Nezik, yüzu ateş &ibi, gözleri kapa

lı, se.sslz, sadasız yatıyor. Uçlarında 

küçük alUnlar pırıldıyan sart örgü.le.. 
ri, hasırın üZerine serpilmiş. 

Bir aı·alık, yallıgı yerde doğruldu. 

- Ne var Nezlk? 
O sıcak, yanan sesle mı.rıldaud1: 
- Yatınaktan da canıın sıkıldı! .• 
Entaris;nin cebinden dörde katlan~ 

mış bir kumaş parçası çıkararak açtL 

YüZünde bir tebessüm dolaşarak, ba
şını salladı: 

- Güya çevre işliyorum.,. Vakit ol
muyor ki! .. 

Bu, köşeleri sırma karışık ren.kil 
ipeklerle işlenmı-:1 bir çevreydi. İğne
sine bir sap sırma geçirerek, İ.jlemlye 

baıiladı. 

- Amma, hasta:;ın Nezik ... Kendi
ni yorın•.&D.u datıa ivi ulur .. 

'A.rkaıs~ \'..ır) 

Oçl.Dcö ıea•·· >!-
Yazan: Ali Kemal sVN~;. 

Avrupa har!>i Asya ya d~/rbıll 
İran haksızlığa uğradı. . , 

8
0
r. 

üçüncü senesi bununla gırıY ti ~ 
939 eylülünün başındaD~e ii• 

sene oldu. Harp bu eyliıl 1 
!)" 

çüncü yaşına girmiş oluyor. d" 
ha neticeye varılamadı. . il~ • 
ha uzayacak. İki senenııı .. · te,.oı : 
yH şunu bir kere daha go~ d<> 
Harp hali türlü meçhuller ef ıııı 
ludur . Her m uharip ta'~ıeı · 
meçhulleri kendi leh ine h• t ,,.. 
mek istiyeceği tabiidir. Fak~İ!t 
nılmak ihtimaller i de o 11"'den;. 
çok olan bu da vada zaınall ıııılc
len amil en büyük rolü oyna ~1.ı. 
tadır. Bu harp de bir güıı ıııo f" 
der olan neticesine varac~~rtll 
kat dünya yüzündeki mıUe k • 
hayatında birçok tesirler bıfil' 
madan hali kalmıyacak. ıııı· 

Geçen harp az değişiklik Y8j0fJ 
mıştı: Almanya İmparatt~P". 
mağlup olmuş, Avusturya !!'';? 
ratorlıığu dağılmış. Çarlık u~~ 
~ı yıkılmıştı. Dünyanın bıs dt~ 
ImparatorlukJ~rından_ 914 • 

810
r • 

sonra yalnız Ingiliz rmpar ııı"' 
1uğu ayakta kalmış, uzun ı•9~ • 

danberi varmak istedi~ı ııı ~ ~· 
satlarına erişmişti. Şüphe J~·af ' 
birçok müşkülat da J::.u rıı 0 __,,ı-
f k OS•• tt!JW, 
a iyetle beraber baş g · ıJ.' 

t ·k d. So · · .en " e gecı me ı. n yı rrıı•. ·· eôf. 
İngiltere birbirini takJP .;1 • 

böyle birçok müskül:itl:ı_ k_•;·ı1 
!aşmaktadır. Nihayet buY0 bor" 
harbi daha göze almak rııeC ,rr 
yet.ınde kaldı. Bugün de _ı nı;),,r· 
torluk var kuvvetile ugr•"..ııfP v••· 1 Hem denizde, hem karada •181ı~ 
bu İmparatorluğun muh• 1,;f.ı 
da çok himmet bekJerııek01 1.1' 
Çünkü Y"ni dü~manları ıa>9k il' 
raflarını bularak onu v~rııı rdı I' 
tiyorlar. Vekayi de gos t~n,ıııı 
kuvvet zaaf da P,Ck birbl r•',. 
avrılmamaktadır. İngı·liz ıııı . ..,ı 

. bil~· 
torluğunun da yaralan• t!O • 
yerleri var. Fakat impara_to ,ıil" 
ğun yolları yine İngiiizJerın 
dedir. 0ıc/ 

İlerisi için de İngil i zlere Jllo • 
veren ve bu mücadeıedell ri ~~ 
vaffakiyetle sıyrılabilecet<:Ie ı ı~ 
naatini. ku vvetlendiren ~8 ıcad 
keyfiyetlare gelince; evve!Betıııt' 
tarafın kuvvetini istihfaf b'~•' 
diklerini söylediler. 939 b~od"' 
ilk safhasında görı.Hen Jc Jf 
Düşmanı h içe sayn1arıı8 .. ;e o' 
hazırlık faaliyeti de ona go iri' 
lacaktı. Düşmanın neler Y~ fı• 
leceğini beltlemek de har~ll~ 
gilizler için diğer bir sa rı lf 
teşkıl etti. Bu safhada p.Jıtl~ · ~; 
rafının Avrupa kıt'asın~\t~ • 
vaffakıyetine diyecek ) 0 ,..ırı 
kadarla da kalmadı. Hafl' di· f~ 
kaya geçti ve Akdenite '" 1,tıl'' 
kat İngilizler kendi adB ,i! 
i>tila edilememi· 0Jmas1" p~i 
için en büyük bir muı·af ,,i'I 
• ·ı· H ll1 l19" ; • amı ı saymışlardır. e o1J , 
nacaklardı. hem de rııali 1' 118~ , 
!arı deniz kuvvetinin bU dil" 
kendi lehlerine neticeıe;c ,ı ' 
ceği kanaatine daha zıY8 ,,•" 

rümışlardı. -~ak.in hava Jc~3 ~"' 
nın nasıl muessir olduğu ~ 
dıni gösterdi. ıco•'' 

Avrupa kıt'asındak.i en .,.et~ 
lı iki devletin deniz l<U'o~ 
üstün bir donanma sahi ~4-t ~ 
an'anesini •akip eden_ ,..~fi'." 
bu seferki harpte de yı~e. dC' ı 
kıt'asında en kuvvetli _ ı~,,,.ı' 

(Devamı 5 ıncı , 

Biri !""i.z i·"D~I 
epımızın~i 

B. .. .. k d (l "'•s(fef uyu a a u~ . . r . .. ,, ~l 
Büyükadada Tepel<oY" 0 , ı! 

ran Bayan Muazzez yat~rı 0 (1 
Adarnızın hemen rnesJt. şıı.ıP-1~, her taralı clcktrigc k3~ ll pelC ;;_ 

ana kablo da evlerimızu\,.,tıl'#ıı 
kının_ dan geçliği haıde ıı:ı-,... 

· et 1~ il>" . 
henuz biz bu mrden 1Y ~ıeti ıı~ 
L>ıiiade edemedik. Gcct' ,rıl ı· ~ ~ 
hk içinde yüıen, pırıl ~I' 1(
yerleri tepeden sey""'1 

1
,rl 

çekiyoruz!.. ıvl-'' p_· 
. Mahallemizde bir k•~ ,,,,,ıı<' ,i 

rı ile yollar aydırılnJriY' ..,,_ 
Fakat bu fenerler e~;e d~ıı 1'~· 
22.30, 23 te kendillı;'~ de ~ 
mekte bazan da saat 2 t;I'. 
maktadır!.. . t.ifşdC '~ 

Bizim elektrikLen ıs e<J"!' ~ 
miı:in teminini seıed 1Y ~,P'ı]ı.;1 
ederken bu yapılınc 1>'.a miJı tf 
lükslerin yakıtına 1 1.~urtı.'1'11 ,,d 
iniz::ıma konuLıruJsl01 J~ ttf'.~ı 
!erim.> ~f~ı~ 

SON TELGRAF -;:ıı ·:,tı' ' 
okuyucumuzun btt hll ı.:ırvıw, ..ı: 

1. e ... r 
ehemmiyetle Belet..1Y rıv-
ve Elektrik İdart.>Slnlrı 
katine koyuyoruz. 
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tADINLARA DAiR 

it erkeğin size kur 
~apmasından 
~ş 1 a n ı r m ısınız ? 
t~dinizi kontrol etmek için 
~" ' · gıdaki suallere ctvap veriniz 
ıh 
. •rne? hıçbir kadın yok., kek karşısında sinırlerinize ha • 
~lerın kendilerine kur kım olmağa dikkat etmelisiniz. 

an hoşlaruna.ın. An.. 30 ile 40 arasında bir yekun son 
~~ derınlikkrinden bu- derece koketlığe temayülünüz 

k erkeklerın kadınlara var demektir. 
B ur.~a.nn şekilleri de - 20 ile 30 arasında normal bir 
Uguıı salon hayatı \'ar. kadınsınız Daha do~rusu hazan 

" t b 'rk ve ler, \'ardır Kadın- koket davranırsınız. Bazan çok ih-
'<ltı~kleri daima bir ara- tiyatlı bulunursunuz. 

• 1ıe~an fırsatlar ~'Oktur 10 ile 20 arasında şavanı hay. 
t Yı aber bir kadına kur ret bir kadınsınız. Aklınız başka 
t,,~e bir takım kayıt - yerlerde dolaşıyor demektir. 
b Ulmamıştır. Fakat eğer 10 rakamından a-
~ 1~ın bur?da istediğimiz s~ğı bir Y';kün çıkarsa, açıkça 

k <'ndılerıne erkekler soylemek lazım gelirse. cevapla. 
~.ur yapılmasını iste - rınızda samimi ueğilsiniz. Çünkü 
,,~~erıni kendilerinin y~karıda da söyledi':imiz gibi, 
,
1 

•erıdır. dunyada kendisıne kur yapılma. 

•n kalem. kağıt alarak, sından hoşlanmıvan hicbır ka • 
SUa!lere cevap versin. dın \'Oktur. . ' 

l~k 
~d eklerin, hatta biraz da 
'ilen kompilmanlarından 
ısınız? 

1;nedığinlz bir erkek si.. 
Parsa, ne de olsa yine 

"· g•der mı·? 'ili h . 
lu oşunuza gitmıyen bir 

r Yapmak suretile nı-
4 'Patinizi kazandığı hiç· 
C, tııu? 

.,, ha · d ·~n zıya e delikanlıların 
''-da dolaşmasını .ster. 

l'11tı ı 
«• a Yaşlıları mı tercih 

~ıı· 1 <'dilmiyen kurdan mı a . . 
l• Ylşkarane kurdan mı 
•ıl1'> 

~,l . 
u-. Ve açık kurlardan mı 
'"U~k ' 
1 h ve kapalı kur • 

S~. Oşlanır~ınız? 
ıesfıçek, hediye tak _ 

t~h nl is .. er mısırıiz"" 
,
0
Ut beraber ıkiniz sıne

lıt ' dansinğ, vahut ge 
ll:ıe· . . 

gı mı arzu eder • 

Sı~ 
ide !tur yapan erkeğin 
~01 evinizde yalnız bu
>ııe/•ınanlar mı sızı zi _ 
~~ '~ı arzu edersiniz? 

, İtieıour yapacak erkeğin 
'~ nla, yoksa mektup-

3llınasını tercih eder. 

Sile 
,..,.::v~ih edilen •ma _ 

lııru, ışkar hır bakıs. dan 
~ .duyar rnt~ınız? 
~an. "'.'de dolasan zattan 

vı Yardım bekler mi. 

()% 
. il 
~.,.. da sizin arzu ve 

karışmasını ıster 
ti~ 

llJ trıahremane şeyler 
ı~;1 l'ahut &izden mah-

' er d' , ~dor !nlemek isteme. 
k ınısıniz? 

'!• aleın b • rk • u suallere ce-
ıı. 3 en, eğer cevabınız 
~~ın~zuvan yazacaksınız. 

t, L •hazan• ise 2 
t~ <ıe • 

Ut kın hayır. ise 1 
· at'· · ' lını 1 bır •hayır· ise 
~ z. 

ğiıı.ı 
.Çok z pu~·anlar 45 

ktır. 
0 
herc~ımeşrepsi _ t nun ıçin bir er -

Kışlık şurupları 
şimdiden 

hazırlayınız 
Şimdi artık tam meyva mevsi -

m ndeyiz Manav dükkanları blr. 
biıi arkasına her çesid me)"'a 
ile bezeniyor. Onun için 5imdiden 
kı~ hazırhğınl dü~ünm"Clidir. 

Bazı mey,·alar ekşi olur. Bun. 
!arın sıkılarak ve süzülerek alı

nan su:vundan ekseriya şuruplar 
yapılır. Vişm'. frenk üzümü av
va, elma suları bu nevidendı~. · 

Vişnenin suvu alınmak için 
güzelce çöpleri ayıklandıktan 

sonra b~r elek ,·evahut kefkir Ü
zerinde iyice ezilip sıkılır ve bu 
su iki gün kadar kendi halinde bı. 
rakılır, sonra süzülüp ~eker ile ' 
kavnatılarak muLafaza ed;lir. Bu 1 
suları uzutı müddet muhafaza 
içın en sade usul ate~te kaynat • 
tıklan sonra, sıcak sıcak bir şışe· 
nin içine almall ve ağzını d'E'rhal 
kapamalıdır. 

Kara dut şurubu da lıöylc ya. 
pılır. Bu şurup ağız ağrılarında 
gargara makamında kullanmak 
için i.vidir 

Şuruplar soğuk ve sıcak olmak 
üzere iki türlü yapılır Bir şurup 
tam kt\'amında kaynatılırsa, u _ 
zun müddet da)·anır. İyice kayna.. 
tılmazsa. bahammür ederek bo
zulur. Çok kaynatıldığı takdirde 
de şişenin kenarında ker bilur. 
!arı bırakır. 

Çok surup kaynatanlar, tecrü • 
heleri ile şurubun kıvam ha !ine 
geldiğini bir bakışta anlarlar. Şu. 
rubun kıvam haline geldi~ini an
lamak için. şu usuller vardır; 

l - Şurubun üzerine üflendiği 
zaman, sathında zar gibi birşey 

hasıl olur 
2 - Bir kaşık ucu ile biraz şu. 

rup alınarak kaşık doğrulttuk _ 
tan sonra. yan tarafına döküldüğü 
zaman inci gibi bir hal kesbettigi 
görüh.irse, kıvam haline gelrni~ 
demektir. 

3 - Ba;; ve 'i"hadet parmakları 
arasına bıraz şurup alınarak bu 
parmaklar beş altı milimetre mik-

~ ~ a No: 4 

~tır İçin Öldürdüler 
q ~ Yazan: AKAGÜNDÜZ •' 

1)1 lıııllıy . . 
ı •ıt. A. · emecıgıni ateş 

't t", l<!şın temizleye _ 
oJ ' Ya 

•q a,, da Şı lemızleı. Bu • 
eoıı ınu ıki 

ı, r ~ 
ı."< oJ ·ı herk.,s kendi.sini 
" Ur 1 4-ı · lıçk.rıklar sa. 

. ' n.usık . 
~ q"S~dc ının se::ıi vic-

. ı.;. r. Fakat salon 
. 'Old · 

ı.. n h uguııu biliyo _ 
<ıa, ana · 

'"'!· aglı•·anlar sım " ctr, n "'-- _ ~ .. 
ı hı.ııun e muthı~ san _ 
, anıaı.ınaz ktıctreı Ah, 
ı4 L "-"17. -Ol ~0,., ma,aydı .. 
l PSlhi 11 ı.ı~a sezıyorum. b 1>(,j, ,. 
Ug~ ,, e ne lüzum 

n d., . ı 
" intikam al _ J 

' tt tn a' ıtan.arı ben 
, ı · Bc·ıı d' • '"d ıın ,rı;, J u - l 

~'J< a. ti•re , y4 1 
n •. r sa • 

'- nctuer .• 

Canımali buna (hakareti mu -
sikı ile adc) der. 

Melekten adam olsaydı, Cebra. 
il, adına mutlaka Canımali diye. 
cektı. 

Bu soz musiki ve kalem üstadı 
Ahmed Rasimindir 

Öyle anınca bu tezadlar ne olu. 
yor·> Birbirine zıd olan bu ü~ hü
viytein sırr~ ne? 

Evet, ba~tanba~a biliyorum. Bu 
çok esrarengiz bir sırdır Aziz ve 
temiz dostum Canımalı! Kulak _ 

!arın çınlasın, bu sırrı açtklamak. 
tan kcndım, alamadığım içın be. 
ni affet. 

İ~tc bır saat önce karşımda o -
turdun. Gölge gibı ~eldın, gölge 
gibi g.ttin. Sımsıyah göz.!erınin 

etrafuıda yıne k.ıpkilmızı bu çız.. 

S - SOl'f T LGRA 

At Yarışlarının Sekizinci Haftası 1 • ATLANTIK DENiZ HARBİ 
1 lf!gilterenin deniz kuvvetleri, Bugünkü koşularda 

imparatorluk !lollarını iyice kuvvetli atlar 
ve emniyetle koruyabilir mi? 
Alman denizaltlarile hava kuvvetlerinin son 
bir hafta içinde gösterdiği faaliyeti hangi 

üsler ve ne suretle temin ediyorlar? 
Bugünkü dünya harbinin kat'i 

netice safhasını ve mukadd~ra • 
tını tayin edecek asıl melhaıne • 
nin denizlerde kopacağını, har • 
bin ilk günlerindenberı, gerek 
harbe dahil bulunan devletlerin 
salahiyetli insanları, gerekse he. 
nüz bu gürültüye katılmamış " -
lan büyük devletlerin siyaset ve 
hükumet adamları müteaddit ve
silelerle bir çak defalar tekrarla. 1 
mışlardı. 1 

Harbin ikinci ytlına girildiği 

zaman, yine Almanların İngilte. 
reyi can evinden vurmak için At
las Okyanusunda denizaltı ve ha.. 
va k;uvvetleri!e taarruza başla • 
dıkları görüldü. 

Bir yıldır sürüp giden ve kah 
şıddetlenerek, kaJı yavaşlıyarak 
iki taraf arasında kanlı sahneler 
meydana getiren Atlantik harbi. 
ııin neticesi ne olacaktır? 

Bu suale cevap vermeden ev -
ve!, Atlantik harbine girişen İn • 
giltere ve Almanyanın bu deniz 
savaşı için ne derece hazırlan • 
dıklarını. hadiselerin tahlilinden 
alınan neticelerde tekik etmemiz 
liıztmdır 

Almanya. İngiltereyi Atlas Ok. 
yanusu yollarını keserek aç bı -
rakmak. abluka içine almakla 
mağlup edeceğini tasarlamış. bu 
maksatla harekete geçmiştir. 
Hudutlarında güneşin batma. 

dığı malı'.ırrı olan Büyük Britanya 
İmparalt.ırluğu, Avrupanın gar • 
b'ndaki İmparatorluk merkezile 
buradakı milyonlarca nüfus an _ 
cak denizasırı ülkelerinden, Do -
minyonlarından getirdiği iptidai 

maddeler ve iaşe mevaddıle ayak. 
ta tutar Binaenaleyh, deniz ittLo;.. 
sal yclları, İnglterenin can d~ • 
marlarıdır 

Bunu prensip olarak kabul e -
den İngiltere, bu sebeple deniz 
hakimiyetini daima kendi elinde 
bulundurmak mecburiyotinde _ 
dir. Bilhassa kendini Amerika _ 
daki Dominyon!ari!e Avustralya 
kıt'asına bağlıyan deniz yolla _ 
rında. ticari nakliyatı devgm et -
tirmek için anavatan donanması 
adını verdiği en muazzam deniz 

tarı açıldığı zaman, iplik gibi u
fak birşey hası[ olur. 

Maamafih bazı ecza depolarında 
ve gözlükçü dükkanlarında şu _ 
rup kıvamını gösteren derece • 
!erde vardır. Bir şurubun ıçıne 

bu alet sokulduğu zaman, 30 de -
receyi gösterir:ıe, şurup kıvam ha
line gelmiş demektir. 

Şuruplar berrak olmalı ve ıyi 
şeker ile yapılmalıdır. Şekeri süz. 
mek için en güzel ve sad~ vasıta 
tülbenttir 
Soğuk olarak şurup yapmak 

için yarım kilo su içinde bir kilo 
şekeri eritmeli. On iki saat ka -
dar bırakmalı. Aara sıra karış _ 
tırarak süzme!. 

gi halkası vardı. Döktüğün göz • 
ya~larından o·ldugunu bilrniyen. 
!er alkolik olduğuna hükmedi -
yorhır. İçim yandı. Çeyrek asrı 
çok geçen dostluğumuzdan cesa. 
ret -alarak senı anlataca _ 
ğım. Buna karar verdim. Taksim 
bahçesinin köşesinde ayaL, ince 
rüzgiır birdenbire anaforlandı. 
Talimhaneye döndüm. Odama 
girdiğim vakıt içim rahattı. İ\-i 
vazifeye haz!l'lananların ze\' ki~i 
hissettim. Fakat bundan önce da. 
ha rahat bir uyku gerek . 

YILDIRll\t AŞKI 

Canımalı bir fedaidır 
Onun bu esrarengiz, orııinal hi

kiiyesıni okuyanlar; son satırı bi. 
tirdikleri zaman Aliye karşı kalb. 
!erinde ölçülmez bir şefkat, mu. 
habbet duyacaklardır. 

Fakat Alinin bunlardan hiçbi
rine ihtiyacı y·~k. O, kurtarıla • 
mıyacak bir bedbahtlık fırtınası _ 

nın dalgaları içiııd imdat oek • 
!emeğe teneuü ! etmeden surük -
lenip gıdıyor. 

Bu ~efkati bu muh~bbeti ba~ka 

L Yazan: 
RAHMi Y AGIZ] -teşkilatını bu Okyanusa tahsis et

miştir 

Almanya gibi, deniz kuvvetleri 
İngiltereninkine nisbetle hiç de _ 
necek kuvvet ve kıymette olan 
bir devlet nasıl olur da, muaz _ 
zam ve pürkudret bir donanma -
nın hımaye ettiği bir Okyanus • 
da, bugünkü harbin neticesini 
tayin edecek büyük bir deniz sa. 
vaşına girebilir? 

Halbuki Almanya, yıllardanbe. 
ri yaptığı hazırlıklar ve şimdiye 
kadar istila ettiği memleketlerin 
donanmasından aldığı denizaltı -
!ar ve hava kuvvetlerile bu mu. 
azzam İngiliz deniz kuVV<?tine 
karşı mücadeleye girişmiştir. 

Atlas deniz harbinin başaldığı 
andan bugüne kadar, Okyanusda 
bir çok Alman tahtelbahiri ımha 
edilmi_ştir. Almanlar en kıymetli 
denizaltı kurdlarını da kaybet _ 
mişlerdir. Fakat. bir taraftan de
nizaltından, diğer taraftan hava
dan ve müşterek tesir şeklinde 

kendini gösteren Alman taarruz. 
!arı, İngilterenin Atlantikdeki do. 
nanmasına ve deniz üstünlüğüne 
hatırı sayılır darbeler indirmiş • 
tir. 

Alman denizallçılığı, noksan o
lan Alman donanmasının yapa _ 
cağı vazifeyi hava kuv\·etlcrinLn 
de işbirliği sayesinde bugün ba - 1 
şarabilmektedir. Bunu hergün ta
arruza uğrayan İngiliz ticaret fi
lolarının çektiği zorluklar ve kay. 
bettiğı vahidlerden anlamak zor 
değildir. 

Son olarak geçen hafta, Atlas 
Okyanusunun Manş denizine ya. 
kın kısmında ve Portekiz sahil • 
leri civarında Kom·oy (1) !erin hi.. 
mayesinde İngiltereye gelen 25 
gemilik bir kafileye yapılan taar. 
ruz çok tetkike ~ayan biı· mevzu. 
dur. 

Denizaltılar \'C hava filolarile 
yapılan hücumda. Konvoy'lerin 
tam isabetler kaydederek tahrip 
edildikleri, bunlardan ancak on 
iki nakliye gemisile üç Konvoy'in 
Portekiz arazisindeki bir şehre 
iltica ederek kendilerini güç hal
le kurtardıkları ajansların verdi. 
ği haberler meyanındadır 
Şu halde, Almanların Atlantik 

harbine pek de boş olarak giriş _ 
medikleri, bu faaliyet devam et • 
tiği takdirde, deniz harbi şiddet -
lendirilerek Britanyanın Domin _ 
yonlarile ittisal yıollarının kesil _ 
mesi mevzuubahs edilebilir .. 

Alman denizaltılarile harn kuv. 
\•etlerinin Atlas Okyanusunda fa
aliyette bulunmaları için, mayi 
mahrukatlarını, diğer ia~e ve cep. 

(1) Konvoy, ticaret filolarını düş _ 
n1an taarruzlartna karşL himaye için 
yanlarına ktıln deniz hrp vahitlerine 
verilen beynelıntlel bir isiındir. 

Alilere başka Fatmalara gÖ•ter _ 
meli. O ba~ka!arına ki onlarda A. 
li kadaı· sezi~, şuur, irade kuvveti 
bulunmayabilir. 

Fazilet; bu, insandır. diyen A. 
li sonunda kendisini arzusile öl
dürttü. Birçok insanları l·urtar _ 
mak için. 

O kurtulanlar da Aliyi öldür _ 
düler. 

Öyle bir zabıta vak'ası ki dün. 
yada hiç bır gizli polis, hiç bir 
müddeiumumi. hiç bir hakim, hat
ta den,lebilır ki hukuk denilen 
vahimeler, mevzualar kütüpha -
nesi işin içinden çıkamaz. 

Nitekinı hadi.enin içinde meş. 

hur bir a\•ukat da bulunduğu hal. 
de cinayetin inceliğini, dehşetini 
farkedememiştir 

Ali ile her yalnız kalı~ımızda: 
- Beni, derdi, hatır için oldü -

recckler. Ben bu ölümden silki • 
nip sıyrı!mıyacağım. Bir defa söz 
"erdım. Çünkü insan.m. İn>an; 
bu, fazilettir. Mademki bır çok _ 
larııı'n 1 ayatı berıim öldürülme. 
me bağlıdır. Ne şc•kıld.> Jlursa ol-

hane maddelerini ikmal mecbu -
riyetlcri vardır. Bu mecburiyet, 
Atlantikde veya ona civar mınta. 
katarda üsler tesis etmekle izale 
olunabilir. 
Şu halde, Atlantik deniz har -

bini kazanmak için Büyük Bri -
tanyanın muazzam deniz kuvvet. 
!erini bu maksatla harekete ge _ 
çirmesinJen e\•vel, Alman deniz
altılarına ve hava kuvvetlerine 
üs teşkil eden mahalleri bulması 
bunu tahrip etmesi bir zaruret _ 
tir. 

Gerek .hululü muslihane• yani 
sulh yolile, gerekse cebren ve 
harp yolile Alman denizalUarile 
hava kuvvetlerine üs teşkil eden 
mıntaka ve mahaller tahrip olun. 
madıkça Atlantik deniz harbinin 
ve binnetice bugünkü dünya har. 
binin İngiltere lehine bir zaferle 
taçlanması, buraya kadar yap -
tığımız tetkiklerden çıkan neti • 
celere göre •mümkündür. deni • 
lemez. 

RahmiYağıı 

Af manganın 
geçen harpte 
ancak 28 de-
niza/tısı vardı 

Bu harpte denizaltı gemıleri -
nin de büyük faaliyet göstPrdik. 
lerırıe şahit oluyoruz. 

Halbuki 1914 agus' osunda Al
manya umumi harbe g'rdıgı za
man 28 tane tahtelbahri vardı. 

1918 sonleşriR ayında be, Alman. 
ya durmadan çalışan tezgahla • 
rının gayreti sa.\•esinde bu miktarı 
175 e çıl<armı;;tı. Ayrıca tezgah
larda inşa halinde 150 tah!elba -
hir daha vardı. 

Almanya geçen umumı harpte 
178 denizaltı kaybetmiştı. Yalnız 

bu harbın son altı ayında kay -
belliği denizaltı gemileri 69 u 
bulmwıtu 

Fakat o tarihte Alman tezg.ih. 
!arının aylık inşaatı 10 tahtel • 
bahri geçmiyordu. 

Bu harbin başlangıcında ise, 
Almanların 80 denizaltı gemisi 
vardı. Fakat harp bas!ayınca açık 
deniz tahtelbahirleri ile cep tah. 
telbahirleri inşaatına hız verildi. 
Almanlar her tipten ayda 18 tah
telbahir inşa etmeğe muvaffak 
oldular. 

İngilizler ise. daha ıivade tah
telbahir avcı gemileri i~şasına e
hemmi}~\ verdiler. 
Diğer taraftan denizaltı gemi.. 

lerinin artması, vapur inşaatının 
masraflarım arttı.-mı.ştır. Mesela 
1914 de 7500 tonluk bir vapur 
45,000 İngiliz lirasına çıkıyordu. 
iki sene sonra bn miktar 180,000 
İngiliz lirasını buldu. 1920 de ise 
258,750 İngiliz lirası.. 

sun ~'Okluk azlığt yener. 
Ben şahsi olarak bunun önüne 

geçmek istedim. Vakit kaybet • 
tiğim için yetişip muvaffak ola _ 
madım. Bütün yaptığım. ettiğim 

şu mahalle kahvesi hikmetini sa. 
vurmaktan ileriye geçemedi; 

- Ne yapıyorsun? Nur topu 
gibi bir kadının, altı avl;k bır ev
ladın ,·ar. Fazilet insa~ın ta ken. 
disı ise, dünyada senden başka 

daha iki milyara yakın insan var. 
Her şeye ınat hayatta hadise _ 

!erde mukadder olan yolda so • 
nuna kadar yürüdü. 

Hakiki şöhret beklemeden, ken 
diliğinden gelir. Bu gelişin önüne 
geçilemez. San'atkiır Ali yirmi se
kiz yaşında bu tahta çıktı. Şöhret 
çelengini Ali başına koymadı; fa.. 
kat şöhret, Aliyi ~e!enk edip ken. 
dı ba~ına koydu . 

O gün temiz, bozulmamıs in • 
san vasıflarının tamamını ·taşı -
yordu. Adı kalblerde, hiıfw.alarda 
yer <>diyordu. Ocaklar, salonlar, 
klüı;ler ona açıktı 

Devrin büyüklerinde .:le -hiç 

var 
Bahsi müşterek her hafta
kinden daha heyecanlı olacak 

( ı inci Sa.yfadaıı Devam> 

Sılieyk, Gıilgeç ismınde dört hay. 
van yazılmıştır. 
Koşunun en kuvvetli atı Tar -

zandır. Bu koşuda bilhas:;a ikin • 
cilik için diğer üç hay\·an arası.ıı
da büyük bir mücadele olacak • 
tır. Hangisinin galip geleceğini 

tahmin etmek ~-ek güçtür. Üçü de 
aşağı yukarı müsavi kuvvettedir. 
ler 
İKİNCİ KOŞU: 

. Üç yaşındaki yerli yarım kan 
lııgiliz erkek ve dişi taylara mah. 
sustur. Mesafe 1200 metredir. 
Heves, Delikanl., Elhan, Neriman 
isminde dört hayvan kosacaktır. 

Bunların içinde de Elhan di.~er -
!erinden çok şanslıdır. Elhana en 
yakın olan Hevestir Mücadele -
nin ikisi arasında olacağı muhak.. 
kaktır. Yalnız Nerimanın ne ya • 
pacağını kestirmek müşkü !dür. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 

İki yaşında yerli safkan İngiliz 
tayalrı arasındadır. Mesafe 1200 
metredir. Günün en heyecanlı ko
şularından biridir. Karabiber Ço. 
bankızı. Saron, Demet, Buket is • 
minde bu >enenin en kuvvetli beş 
tayı yazılmışt.r E~velki hafta 
Buketin Çobankızını vurarak bi
rinci geldıgi malumdur Ayakları 
doğuştan sakat c.Jan ve bu yüz -
den çok ucuza satılan Çobankı -
zı Velıefendinin sert topraklı pis
tinde Ankaradaki muvaffakiyeti . 
ni gösterememektedir. Ayn, ahıra 
mensup olan Buket ve Dem~ 
günden güne daha h·i ko<>makta 

ve en kuvvetli rakiplerini bile a
ralarına alarak sıkiştırıp mağlüp 
etmektedir. Karabiberin de son 

faiz oetirir -

• 
Emniyette durur 

tecrübel4•rde çok ıvi va1iyeLt 
diği söylenmektedır 

DÖROÜ1'CÜ KOŞU: 
Üç ve daha yukar )'• a~ı af. 

kan İngiliz at ,.e kısra !arına 
mahsustur. !11esafesı 2000 ı .. ~trc _ 
<lir. Dandi, Karanfil, Özdemir, Ro
mans, Rua. Hurııhatun i.-;minde 
altı kuv,.etli hayvan yazılm:ştır. 
Bu sent-nin en ~yi İngiliz at rir1 a
rasında olaı• bu k,0şunun çok he. 
yecanlı olacağı ve bil~as...a Ka • 
ranfil ile Romansın se_,·ırc lcre 
zevkli dakikalar ytl~atacagı mu. -
hakkaklır. 15 günder.beri dinle • 
nen Karanfilin eski ku n·etıni 
göstermesi beklenmektedir 

Yorgunluk ·üzünden \·e .ır{ 
kendi fena ko~mas ı[e Romansa 
mağlfıp olan Karanfilin intika • 
mını alması muhtemeldir. 
BEŞlNCİ KOŞV: 

Dört ve daha \'Ukarı• \'a~t .. ki 
safkan Arap at ve kısraklara ı alı

sustur mc<afe 30M metredır. To
murcuk. Bozkurt, Bora, !sık. Sa. 
va beraber ko~acaklardır. Uzun 
mesafe üzerınde Arap atlarının 

en kuvvetlileriııi beraber ı:örım·k 
çok zevkli ve heyecanlı olacak • 
tır. Her girdi;4i kosuyu kolaylıkla 
kazanan Sava. bu defa da en şans
ı. ha~"·andır En kuvvetli rakı·bı 
Tomurcuktur 

Fakat ı .~ sene hıç ıw~mıyan 
Tomurcuğun bu uzun mesafe ü -
zerinde Sava gibi kuvvetlı bır at 
ile oonuna kadar mücadele ede. 
bileceği şüphelidir. 

Bugünkü koşularda ikili ba • 
his: 1, 3 ve 5 inci k~ularda, çifte 
bahis: 2 - 3, 4 _ 5 inci koşularda 
ve üçlü bahıs de; 3 • 4 _ 5 ıncı ko. 
şulardadır. 

Tasarruf edilir 

• 
Yurdu korur 

Bir Tasarruf Bonosu Ahnız. 

de ihtiyaçları, mecburiyetlerı ol - ı 
madan- Aliye karşı açık sevgi 
göstermek arzuları peyda olmuş. 
tu. 

Garp musik.isıne, bizim klasik • · 
!ere pek o kadar aldırış etmeyen 
Talat paşa ikide bir Aliyi d:.Ole -
meğe -kendi sözile- cana min. 

net bilmeğe başlamıştı. 
Bir gece Prens Said Halim pa. 

şanın yalısında Talat paşa daya • 
namadı: 

- A be Ali! dedi. Sen y1C>rgun 
insanın yalnız kalbine değil, di • 
mağına da kuvvet veriyorsun. 

Aliyi Veliahda da övmüş. Bir 
konserine Veliahd Yusuf izzettin 
de geldi. Tal.at paşa Aliye gizlice 

demiş ki: 
- Programın sonundaki bir • 

kaç parçayı çıkar. Babası Sultan 
Azizin sevdiği şarkilardan iki üç 
şey koy. Sen bulursun. Babasın
dan başka bir şey sayıklayama _ 
yan adamcağız memnun olur. 

Veliahd Aliyi Ayazağa köşküne 
davet etti. Babasının sevdiği şar. 

(7488) 

kıların notalarını verdi, bır çok 
iltifatlar, l:ıediyeler, alkışlar .. 

Padişah Sultan Reşada iyo • 
L:ınselle eski Mevlevi besteleri 
çaldı. İhtiyarı coşturmuş, salonun 
ortasında mevlevi dervişlerı gibi 
döndürmüş. 

- Bravo Caııımali! 
Dedim, güdlü: 

- Bravo yalnız bana değil. Ren 
yanm coşturdum, öteki yarısını 

da iki şişe üç yıldızlı konyak te
min etti. 

Afımed Rasim Yoğurtcudaki e. 
"mde Aliyi beklerdi. Süleyman 
Nazif: -

- Bu deha namzediııin çaldı

ğı her Diyarıbekir Maya'sı b<>ni 
onar sene gençleştiriyıor; onu yir. 
mi sene daha sonra dinlemeli. 
derdi. 

Alinin elini sıkabilmA!l< ~b&
di tanbul W;tadı Cemil l"'Y gi -
bi- bir şeref sayıl:rdı. 

Bütün bunlar Alinin ne teva. 
zuunu eksiltti, ne gururunu şah. 
!andırdı. 

(Ark>sı Var) 
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BİRAZ AŞK lztırap ve Giln h 
-&....p_v_aza-n :_zı_·YA_v_ı•_a_i 3= sürü leyen sevg• 
Aydın kasaba bülün clddiye -

hn muhafaza ediyordu. Bu su
retle hareketinden onu herkes 
takdirle anıvordu. Müessese mü
düründen ıı.;ha geniş mikyasta 
bir sevgi, saygı kazanmağa baş.. 
lamıştı. Memleketin ileri gelen -
]eri onunla konuşmak, anlaşmak 
fırsatını kolluyorlardı. Aydın ise 
kahvelerde bile görülemiyor<h. 
Bazı cemiyetlere bayanlar da 

geliyor, oturuluyor, konuşuiuyor. 
du. Aydın bir kere her şeyden 
evvel kasabaya daha yeni gel • 
miş, toplantılara i§tirake yeni 
okyulmuştu. 

Aydının ağır duruşl.anna, çe
kingen ve ayrıca kibar bir eda 
ile görünüşlerine karşı bayanlar 
arasında merak ve alıika uyanı • 
yordu. 

Bayanlar kendisi hakkında fi
kir yürütürlerken bazısı: 

- Pek kibar bir genç. 
Bazısı da Aydından yüz bula -

madıkl.arı için. 
- Doğrusu ya çok mağrur! di

yorlardı. 

Aydın bu söylenenleri hep son.. 
.-adan, muhitte edindiği arka -
daşlardan dinliyordu. 

Aydının çekingen, mağrur 

duruşuna tutulan bayanlar her 
fırsatta tanışmayı icat etmek is. 
tiyorlardı. Bir akşam gençler bir
liğinin bir müsameresi vardı. Sa. 
londa piyano da bulunuyordu. 
Müessese müdürü bir konuşma 
ile kendisinin piyano çalmakta 
olduğunu anlaymca bir emrivaki 
ile Aydını piyano başına o -
turttu. Aydın ene çalsam aca -
ba ?.• diye başını kaldırıp havada 
ses ararken kadınalr yerlerinden 
.kalkıp ayak uçlarına basarak ar
kas:ndan bakıyorlar ve: 

- Bak piyano da çalmasını bi
livormuş! diyerek fısıldaşıyor • 
lardı. 

Aydına göz koy~n kızlar onun 
pyano çalışına bayılıyorlardı. 
Aydın o gece piyanoda •biraz 
~k· parçasını çaldığı halde • bi. 
raz aşk• ın manasını kimse an • 
hyamamıştı. 

Aydın tamamile notaya uymu. 
yordu. Kendi hislerini de nağ -
melerle karıştırdığından çaldığı 

parçaya kıvrak, oynak, çekici, 
canlandırıcı bir ahenk veriyor -

du. Bunun içindir ki bütün her
kes kulak ve göz kesilmişti. Ay. 
dın duyarak çaldığından duyur • 
masını, sonuna kadar dinletme. 
sinı de bıliyordu. •Biraz aşk• par
çasının çalınması bitince bir ba.. 
yın bu esna<ia ay.aklandığı gö • 
rüldü. Sonra: 

- Çok rica ediyoruz çaldığı • 
nız parçanın adını bize söy leyi -
niz. 

Dedi. 
Aydın cevap vermeğe vakit bul. 

madan, dinleyenlerin ısrarı üze
ıine tekrar piyano başına oturdu 
ve ayni parçayı çaldı ve tekrar 
alkı~landı. 

Deminki bay kalabalık arasın.. 
elan: 

- Adını koyunuz! sesini yük
ııeltH. 
Aydın tereddütle ve mütebes.. 

sım bir bakışla: 
- Biraz aşk! dedi \"e yerine o.. 
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turdu. Kadınlar salonu mütMş bir 
alkış sağnağı içinde bıraktılar. 

Müessese müdürü, memurunun 
topladıı.ğı iltifattan kıskançlık 
duydu. Buna rağmen hissiyatını 

saklıyamadı. Aydının elini sıktı. 

Kaymakam, belediye reisi, parti 
ve Halkevi başkanı tebrik etti. 
Aydın vakur ve mütebessim gö. 
rünüyordu. Yaptığı tesirden yü
reği sevinç içinde idi. Müdüre fı. 
sıldanan bir söz üzerine müdür 
Aydının yanına yaklaştı. Kulağı
na: 

- Bir muallim hanım bu par
çayı sizinle kemanla çalmak ar
zusundadır tekrarlar mısınız? 
Dediği zaman Aydın bu tek -

lifi reddetmedi. Ve Aydına mağ
rur damgasını vuran bayan kc. 
manilc beraber piyano başında 
göründü. Aydın piyanoya geçti. 
Genç adam piyanonun tuşları ü
zerinde parmaklarını gezdirmek. 
te iken bayan hem akort yapı • 
yor hem de Aydını yakından ve 
candan süzerek: 

- İşte tanışmayı sonraya bı • 
rakan adamı böyle elde eder -
!er. 

Dıyip zihninı kurcalıyordu. 

Bayalar ise kulaktan kulağa 
gizlice: 
~ Ne mutlu Rebiaya, ne mutlu 

Rebiaya .. Kemanile çocuğu ken. 
dine çekecek .. diyorlardı. 
Aydın ve Rebia çalmağa baş • 

lamışlardı. Rebia zeki bri kızdı. 
Kulaktan hemen parçayı kemana 
almıştı. Mükemmel çalıyorlardı. 

Salondakıilerin bütün dikkatleri 
ikisi üzerinde toplanmıştı. Piya
noya yakın oturan bir genç his
siyatını saklıyamadı. Aydının da, 
kızın da duyabilmesi için biraz 
yüksekce: 

- Bu bir aşk parçası da ne sL 
hirli, kerametli şeymiş .. 

Demekte idi. Parça sona erince 
Aydın Rebianın elini sıktı. 
Aydın Rabianın elini sıktı ve o 
gece nişanlanm.şılardı .. 

(HALK SÜTUNU ) 
BİR GENÇ KIZ İŞ ARJYOR 

Kimsesizliği dolayı. iyle llkmektebi 
bitiremeden tahsili bırakmıya mecbur 
kalmış on be.ş yaşLnda bir kız müe~

seı:;elerde, fabrikalarda fş aramakta
dır. İş sahiplerinin gazetemiz Halk Sü
tunu vasıta iyle (Sabahat) ismine bH
dinnelrrl rlC'a olunur. 

M uhaaebeai, yazıaı kuvvetli 
bir zat İf arıyor 

Evvelce telgrafhanede muha • 
sip olarak uzun müddet çalışmış, 
muhasebesı ve yazısı kuvvetli, 
müstakim bir zat kanaatkar bir 
ücretle bir iş aramaktadır. Muh. 
terem iş sahiplerinin Son Telgraf 
gazetesı Halk sütununda B. Ce· 
mal'e yazmaları mercudur. 

Aranıyor 

Bilhassa iyi balık pışırmesını 

bilen bir aşçı aranmaktadır. Ga. 
!atada Cenyo lokantasına müra • 
caat olunmalıdır. 

AÇ IK KONUŞMA: İzmir 1i • 
!JE'Si mezunu Bayan İ. G. ye: İlan. 
!arın yazılması için gizli tutul • 
mak üzere adresinizin de bildi . 
rilmesini rica ederiz. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

· - Ben söyledim. Fakat, naya • ı 
}imden uydurarak söylemedim. 
Her söylediğim söz içi n bir v~i
Juı gösterebilirim. Avukat bey ıse 
itiı'af ettiği gibi tek vesika gös • \ 
termeğe muktedir değildir Niha. 
yet mutlak ve umumi bir hüküm 1 
ıfade e<Wn cümlesi sa~ma ve if • 
tıradır. 

Dedi ve .. onu daha fazla sö~· let
rniyen avukat Muzaff.,- müdaha. 
lehını )·aparak: 

- Avukat arkadaş sö' ledigini 
gf'riye alnıış, tarziye vermiı;;tir. 

Ben ona ahlaksız değil, terbiye -
" demek istedim .. deyişi bizi ve 

efarı umumiyeyı talmın eclec·ek 
b ·r tevildır 

Diye avukat cemilin tevil ve 
t;,ırz,ye,inı tebarüt ctlirdı. CC'ıııil 

de, bu sözlere itiraz etmedi. 
Mahkemeyi, bütün dinleyici -

!eri.hayrete düşüı~n bu sahneler 
böyle kapanırken hakim de Gü -
zinden yenı bir sual sordu: 

- Ferdi evde iken Vedat hiç 
anneni~i ziy&ret etti mi? 
annenizi ziyaret etti mi? 
Güzin bir saniye düşündü, ondan 
sonra: 

- Hayır ... 
Dedi ve devanı etti· 
- Babamın bizi ilk bulduğu 

gece Ferdi ile beraber kapının ö.. 
nündcydi. Onu gördü, bildi, duy. 
du. Eve girdiğıni ve geceyi benim 
odamda geçirdigini de biliyordu. 
llerlıalde ann<'nıin babamın geli. 
ş:ni haber aldıgmda öğrennıL~tir. 
Bulun bunlara raı;men onun iti -

Fakir musikişinasın genç, güzel 
karısı derin bir gönül sarhoş
luğuna dalmıştı. Fakat bir gün ... 

( Röportajı Yapan: BALfıK CEMAL ) 
(Bu vak'a bir romandan bir par. 

ça değil fakir, toy bir kadının ba. 
şından geçen hak.iki bir gönül 
masalıdır. 

Üç kişi arasında oynanan fakat 
iki kişinin bildiği bu oyunun baş 
aktrisi olan genç kadını bana bir 
tesadüf tanıttı. Adliye reportaj • 
!ar.mı okuduğunu söyliyerek 
•Para aşktan üstündür- başlıklı 
bir yazımdaki servet uğruna ka -
rısını !erkeden erkeğin hareketi
nin her sevgiye teşmil edilemi • 
yeceğini iddia etti ve bunu isbat 
için de şimdi çok uzakta kalan 
yıllanmış bir mazi hatırasını an -
lattı. ~ç kadın gönüllerini tah
lil eden ve onlara bir ibret vesi -
lesi veren bu macerayı aile mah. 
remıyetine olan hürmet borcum
la isimlerini değiştirerek aynen 
kahramanın ağzından naklediyo
rum:) 

- •Beş yıl evvel sevişerek ev
lendim. Kocam genç, güzel bir 
kemanistti. Onu ilk defa bir "kon. 
serde gör!l'ÜŞ, kendisinden ziya • 
de kemanını beğenmiştim. Artık 
çaldığı yerleri hiç kaçırmıyordum. 
Günler g~tikçe, sürüklendiğim 

bu sesin sahibine de daha üstün 
bir kuvvetle bağlandığımı anla -
dım. Onu sevmiştim. Hem öyle 
bir sevgi ile başım dönmüştü ki 
evlenmiyeyim diye annemin, ba
bamın yaptıkları bütün ısrarlar, 

bu fakir san'atkarla rahat edemi. 
ycceğime dair ileri sürdükleri 
tekmil fiklrler sevgimin önünde 
birer birer dağıldı. Evlendik ve 
yıllarca pek mes'ud olduk! ... E. 
vet yalnız izdivacımızın ilk ay -
larında değil, ilk senelerinde de, 
cihana sığmıyacak kadar temiz, 
sonsuz bir saadetin kucağında baş 
başa yaşadık. Evimiz fakir ve çok 
mütevazidi. Ka~ncımız ancak o ... 
nun bir hususi mektepdeki mu • 
sık! muallimliği maaşına ve 
ara sıra iştirak ettiği konserlerin 
getirdiği mahdut paraya münha. 
sırdı. Bu kadar az bir gelirle baş
ka bir erkek ve kadın olsaydı bel. 
ki müşkülat çekerler, ihtimal ki 
biraz sonra yokluk kavgalan baş.. 
!ardı. Fakat biz ikimiz de birbi • 
rimize bağlı, tok gözlü idik. Ken
di varidatımıza göre boy verme
ği biliyorduk. İki odalı küçük e. 
vimiz bizim için en muhteşem bir 
apartımandan daha üstündü. Müş 
terek yaşayışımız bütün bir inli.. 
zam la kurulmuştu: 

Sabahları günün erken saatle
rinde kocamdan evvel kalkar, 
kahvaltımızı hazırlardım. O şaş.. 

mıyan bir ittıradla her sabah saat 
8 de mektebine yollaııdıktan son. 
ra odamızı düzeltir, çarşıya çı -
kar, kendi elimle aldığım yemek
lik şeyleri yine kend i elimle pi -

ra"1nı duymadım. Fakat, şunu da 
ilave etmek isterim ki, babamın 

kısa ziyaretleri, yahut da daha 
doğru ifade ile annemin rande -
vuları Ferdinin evde bulunmadı • 
ğı sıralara tesad üf etmiştir. 

- Ferdi muayyen saatlerde mi 
evden çıkardı?. 

- Hayır. 

- Ne zamaıılar evde bulunur-
du?! .. 

Güzin dudağında beliren bir 
işmizazla : 

Onun işi yoktu ki, muayyen sa
atı olsun ... 

Der gi bir görünüş yaptı ve ce. 
vabını verdi: 

- İlk önce size arzetmi~tim. 
Ferdi tamamile zevkine bağlı 

birisi idi. Kendisinin büro mesa.. 
isi yoktu. Filhakika Havyar ha • 
nında dört beş odalı bir yaz.ha -
nesi, katiplerı, daktiloları ,-~rdı. 

Hala duruyor, adı da. ·Türk ın. -
şaat, alım ve satını, komısyon 

evi. dir. O daha ziyade annemin 
vaktinde daha çok yekun tutan 
i cn·etini yem<'ği, ho~una giden 

şirir, öğleye kadar hazırlardım. 
Öğle yemeğinden sonra da bula. 
şık yıkamak, biraz uyumak, ga • 
zete, roman okumak, sökükleri -
mizi dikmek, bazan _ komşulara 
gitmek, arkadaşlarımı kabul et -
mek günlerimi doldururdu. Ak • 
şam üstleri onun geleceği saat -
!erde her gün daha artan bir 
heyecanla hazırlanır, süslenır ve 
pencerede yolunu beklerdim. Ka
pıdan girince ilk sözü hatırımı al. 
mak, ev işlerinden yorgun olup 
olmadığımı sormak ve sonra kol. 
larıma atılmak olurdu. O vakit; 
saadete kanmış insanların rahat, 
içten tebesümleri ile ona cevap 
verirdim: 

- .Senin için yorulmak mı? ... 
En sıcak bir sevgiden hız alanlar, 
kocası için çalışanlar yorulurlar 
mı hiç? ... • 

Günlerimiz gibi gecelerimiz de 
yeknasaktı. Hesaplı bütçemizden 
sinema, tiyatro gibi eğlenceler i
çin haftada ancak bir akşam ayı. 
rabilmiştik. Bu bir gece en seçkin 
filmlere gider, sair akşr.mlar ev • 
de oturmaktan canımız sıkıldığı 
vakit sokağa fırlar. iki küçük iş. 

çi aşık gibi kolkola sokak sokak, 
cadde cadde dolgşırdık!.. 
İkimızc de birbirine benzi -

yen günlerden, gecelerden bık -
kınlık gelmiyordu. Çünkü bizim 
için hayat berrl'>er olmanın ver -
diğ; saadette idi. Bu saadeatle 
hep sona kadar da beraber gide. 
cektik. Fakat bir gün bir tesadüf, 
h1t• beklenmiyen bir zamanda yu
va;,,ızın üstüne bir kara bulut gi. 
bi kapandı: 

Kocam.n talebelerinden birinin 
çok zengin. fabrikatör babası, oğ
ulnun doğum günü yıldönümü 
münasebetile büvük bir ziyafet 
veriyordu. Daveİli olan Bedi ev
de yalnız kalıp sıkılmamam için 
beni de beraber götürdü. Orada 
tanıdığım fabrikatörün büyük oğ
lu Nejad bana tabiiden fazla bir 
alaka ve ihtiram gösterdi. 

Nejad tahsilini Avrupada ta -
mamlamış 35 yaşlarında güzel 
bir mühendisti. Konuştuğu zaman 
sürükleyen. dinleten cazip bir 
ifadesi vardı. Hele gözlerindeki 
yumuşak, iç açan bakış her kadı.. 
nı çekecek kadar tatlı ve tesirli 
idi. Sofrada karşısına düşmüş • 
tüm. O konuşkanlığını burada da 
muhafaza ediyor. edebiyattan, 
müzikten gayet tatlı sürükliyen 
bir ahenkle bahsederek herkesi ve 
bilhassa bütün kadın başlarını ü
zerine çeviriyordu! ... 

Ziyafet neş'e içinde uzun müd
det devam etti. Bir sürü bilme
diğim yemekler. ~-eşitli yemişler 
arasında şarap da içtik. Hiç alı-

kadınlar peşinde koşmayı sever. 
di. Çalımından geçilmiyen Şi$li. 
yi, monden ve sosyete ıoplantı • 
!arın hepsini tanıyan, bilen bir • 
çok muhitlere sahip olan gamsız, 
kasa\•etsiz yegane erkek idi. Şim. 
di ne yapıyor bilrniyorum? 

- Anlattığınız bu vaziyetQ gö
re Vedadın annenizi görmeğe 
geldiği saatlerde e\•de bulunm•sı 
lazımdı? 

- Annem Vedada dört l:u • 
çukla beş arasında kabul sa•ti ta. 
yin ediyo·rdu. Halbuki, bu saat -
!erde Ferdinin evde bulunmasına 

irnkiln \'Oktur. istanbuluıı oJ tip 
adamları için bu saat eglentı sı

nema, randevu saatleridir. ı'u di 
de yazıhanesinP gitmiş ve gıtme_ 

miş olsun, bu saatte evde b•ılun -
mazdı. Hi<: bir sey olmasa sine -
maya giderdi. 

- Siz Ferdi ile gaHt gcrg',; bir 
münasebete sahip oldııguı.uıu 
SÖ'y lrdinil, 

Evfl söyledim. 
Güzin bu ce\·at: ''erdikk• s~r.-

ra, bır o>an.Yt: di.ıjünd~L sh1.u11u ~ 

şık olmadığım içki başımı döndü
rüyordu. Bazan nazarlarım gayri 
ihtiyari onun gözlerine değince 
büsbütün sarhoş oluyor, ürper -
diğimi seziyordum. O vakit he -
men gözlerimi kocacığıma döndü
rerek varlığından kuvvet alıyor
dum. Bedi de ara sıra bana bakıp 
güliimsiyordu. Bu bakışlara du
daklarımdaki en tatlı tebessü -
mümle cevap veriyordum!. 

Zengin, ışıklı gece bir rü -
ya gıbiçabucacık geçti. Herkes 
dağılırken biz de veda ettik. Ay. 
rıldık! .. 

Yattıktan sonra bilmem neden 
hayalen yine oraya döndüm. 

Hep Nejadı düşündüm. Öm -
rümde ilk defa kocamla bir ya -
bancı erkeğin çehresini, tavırla

rını kafamda mukayese ettim: 
Bedii çok seviyordum. Bu muhak
kaktı. Fakat acaba Nejadı da be
ğenmeğe mi başlıyorum? Bu dü.
şünüş \"e sual beş yıllık mes'ut 
hayatımızda birinci kere o gece 
zihnime saplandı. Sonraları da 
Nejada her tesadüfümde daha ar
ta nbir kuvvetle lehine inkişaf 

etti Tesadüfleri genç mühendis 
kend,si hazırlıyor, bazı sabah -
!ar. pazara gidip öte beri alacağım 
saatlerde muhteşem otomobille 
yolumun üstüne çıkıyordu. Bi -
rincide ancak baş selamı. ikin • 
cisinde bırkaç kelime konuş -
makla ba~lıyan karşılaşmalar son. 
ralan daha sıklaştı ve bir gün; 
beni sencU>letip günaha gö'. üren 
duygularımdan ebed:yen kur -
tardı: 

Hiç unutmam ılık bır yaz sa -
bahı idi. Bedi erkenden imtihan 
için mektebe gitmi~ti.. Çarşıdan 
dönerken yine ona rastladım. 
Selamla~tık. Otomobilini dur -
durdu. Biraz konu~tuktan sonra 
arabesile Bebeğ., doğru bir sa • 
bah gezintisi teklıf etti. Evli bir 
kadına kar~ı gösterilmesi icabeden 
saygı hududu i<;ind~ nazıkiıne ya. 
pılan bu daveti reddedemedim. 

Yanına ge~tim. Köprüyü. Beşik.. 

taşı hızla arkada bıraktık. Hava
iyattan konuşuyorduk. Fakat ten
ha yola girince bahis değişti. Ke
limeler, cümleler birbiri üstün. 
den atlıyarak mallım, mukadder 
mevzua g-eldi. Evvela güzelliğm
den bahsederek bana hayran ol. 
duğunu söyledi. Sonra kalbini 
açtı. 

Bebek koyunda Boğazın güne~le 
oyna~an suları karşısında ağaç - 1 

lıklı bir gazinoda oturduğumuz 1 

zaman da gen~liğımin, güzelliği. 
min böyle ziyan olmasına ac:dı

ğını, kocamda naynlırsam Lıks 

bir hayat içinde yaşatacağın· te. 
min etti. 

(Devamı 6 ıncı Sahifed•l 

sürdürdü: 
- Fakat, gerginlik ikimiz a"a. 

sıuda kal:yordu. Harice bunu h;s. 
settirrnememiz lcizımdı.. nittk· m 
biz de öyle yapıyorduk. 

Hakim bundan sonra kaşl••ını 
çatarak: 

- Babanıza kapı önünde n>'. -
geldiğiniz gece Ferdi ile bic~k\e 
eve dönüyordunuz değil mi? 

- E,·et.. 

- Siz de, şoföı de. Ferdi d~ hu 
dönü~üıı sinema dönüşü olduğu
nu söylediniz. Sinemada Vedı;.d. 

la berabcı bulunmanız aran.za.ı 

mevcu• bulunduğunu ima et.:iği • 
niz vazi) ete mü tezat değıl rJ,;·ı 

- Vedatla beraber sinem•dnn 
dönü~üm kendisi le birlikte s" t . 

mada bulunduğum için deı(ıldır. 
Vc-dat sinemadan dönüyordu. Fa
kat, hm bir ziyarC'lten geli~··)!" -
dunı Borr!ontidc11 bir istas~·on ev~ 

ve! araba\·a bindi'l1 Yolda beni 
gördü. arc!:-av durdııttu. Bu ı•rr . 

rıY..ık şofür;in bana ha:. an g(,;, -

]eri kar~...sında bt·P araba~ a t·irı _ 
rr.cn.t-i.lik r-denKı<lim. Ç rkın bır 

. . 
AVRUP. 'ARBININ 
YENİ, MESELELERİ -

İnce bir san'at .. 
Harp ince bir san'attır. Bunun 

da büyük san'atkfırları var Bun
ların içinde de türlü türlü deha 
sahipleri gelmiş, geçmiş. Fakat 
harbin kaidelerinı tamamile ka,'i 
bilerek şu veya bu düstur ile şu 
veya bu neticenin alınabilece • 
ğini kabul etmek kolay değil. 

İngiliz matbuatının senelerden -
beri pek tanınmış bir askeri mu
harriri olan Lidet Hord harb:n 
bir .ilim• olduğu kanaatindedir. 
Onun için geçen Cihan Harbin -
denberi cereyan etmiş muhare -
heleri tetkik ederken bu kanaat. 
le netice çıkarmakta ve hüküm 
vermektedir. 

Ona göre, ayni sebepler ayni 
neticelere varır diısturu harbe de 
tatbik edaebilir ve edilmeli. O 
zaman da İngiltercnin Avrupa 
kıt'asında muharebeye tutuşmak.. 
sızın keneli adasını müstahkem 
bir kale haHnde tutması, kıt'a ü
zerindeki düşmanlarının zayıf 
dü~mesini beklemesi, hulasa , te
dafüi• kalması lazım gelecek. 

Harekatın başka sahalara ya -
yılması İngiltere hesabına iyi de
ğildir, diye düşünen bu muhar -
riri askeri şimdiki harpte de nok. 
tai nazarının vekayi ile isabeti 
anlaşıldığı fikrinded.ir. Avrupa 
kıt'asında Fransaya ve Belçikaya 
yardım için İngiliz askeri gönde. 
rilmekle galebe temin edilebildi 
mi?. Fransanın mağlüp olmasının 
önüne geçilemedi. Daha evvel 
İngiltere tarafından Avrupa kıt'a. 
sına asker yollanmasaydı da olur
du, belki daha iyi olurdu. Belçika 
He Fransa dayanabildikleri ka _ 
dar dayanırlar, dayanamazlarsa 
bundan İngiltere zarar görmezdi. 
Bilakis tedafüi mevkiini daha 
kuvvetlendirmiş olur, hiçbir za. 
yiata uğramadan beklerdi. 

Lakin vekayiin türlü icapları 
var. Harbin sahası genişlemiş 
lngiltere yalnız kendi adasını mü
dafaa vaziyetinde kalamamıştır. 
Avrupan~n garbine, şimahne. ce. 
nubuna Ingiltere asker gönder • 
meğe mecburdu. Afr kada da is.. 

ANSIKLOPEDi 

= ==,,,,,,,:'/ 
P"ır 

Her vakit ayni ıtpt ıııt• 
. . 1 • ver 

aynı netıce erı ,- ı" 

Bilhassa harp, tfirtrlİ~ 
killer arzeder. ~ ' 
istifade emıektir·J 

ter istemez harekatı kJbul el l r, 
d'ın P Onun içın Lıdel Har . r 

la ~11ıt. 1 talea rına ccv;;:p 
1 

vel' 
yalnız nazariyatla n«~şgu • g • 
yiin iktiza ettirdiği halleri .0r ··du) 
mek istemiyor diye so, uW·' 

Onun en ziyade itır_aı~u~•r .. ~ 
noktai nazarı da harbı )ln'' ıf' 
işaret edildiği gibı bır ." ~.ı .~ 
ması ve ona riyazi bır 
vermek istdişyeiri 
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. o• 
Lidel Hard bu nokta• ,;f ·1e r 

yeni neşrettiği makalelcrt #, 
tıyor. Fakat harpte aynı ,

1 
l 

!erin ayni neticeyi .,,-erırıe~l 
kabul edilir gibi göriilflle d3 · 

dir. Çünkü ilim saha;10, 51 ı. 
düstur tatbik edilin~e her d< p 

ayni neticeyi verebılme b r ~ 
te filan zaman görülıniiŞ rır ı 
reketi diğer bir zaman te~,'' 
dince ayni muvaffakiyeL

0 
ııc · 

bilmek her vakit mürıık~ r' 
ğildir. O hareke' ba.:ka blrkl il' 
başkaları tarafından b•' aı" 

d. • an 
zamanda tekrar edil '" 3b 
rait büsbütün dt>ğişı>ı'Ş ~a 

Hulasa harp '«1kin '~,ı 
harita başında uz:ın uza 
şüııülerek takv>ye ed· ı:'"~ d' 
ketlerden vücude geleb1 ~ 
tasavvurların fiJi,ot $- .r 

. dS • 
muharebe ınevdanların 
deceği mahiy~t değişınel< 0 ; 

Sonra Lidel Hard'ı bU, rr 
nazarda ısrara sPvkcrlP'~ .d f'Li , 
yük bir sebep daha ,-~r f 
manda he"ev mak·ne ıle 

0 
törİe oluyor. Artı!< harp d~o ~ 
ve motör isld:r. Onun ıır.:.~' 
meselesini kat'i düst ıırıa r ~I 
!etmek mümkün .,ıacak • 
hesap edince hangi taraf 

0 

o kazanacak. 1 

Buııa karşı da şu r<"'°8P1 ı;r 
mektcdir: Makine ile ı1'01 
ehemmiyeti asik:ıı. f;ıkB 
idare ed<'cck ola ı ''ne iP 
İnsan zcka~ı. rcsJrrcti. ff 

iradesi. İngilizh·r bu k1' 

tekinden dain1a Ü"tün C11 

lar. 

1 

Suriyenin bel i ·e~ j 
en büyük şeh· rı ·' 
ŞAM: Şam ıçın dünyanın en 

eski şehri derler. Bir zamanlar 
Eme\'i!erin payitahtı idi. Şımdi 
Suriye Cümhuriyct hükumeti 
merkezidir. Şimdiye kadar ya • 
kıniarkta vukua gelen muhare. 
belerde Şam her zaman büyük 
bir rol oynamıştır. 

Nüfusu halen 300,000 kadar · 
dır. Şama hakim olan, Suriyeye 
hakim olur, diye bir söz vardır. 

BEYRUT: Eski Finikelilerin 
B{'ı it diye isim verdikleri şehir _ 
dir. Romal.lra z-smanında bir küL 
tür merkezi idi. Lübnanlılar bu _ 
raya ·Akdenizin incisı. derler 
Nasıl ki Mısırlılar İskenderiye i
çin, Filistinliler de Hayfa için 
öyle derler. 

Nüfusu 180,000 kadardır ve ça. 
lışkandır. Fakat politikadan ko -
nu;mağı çok severler. Şehrin ev
leri birbiri üstüne amfiteatr şek.. 
!indedir. 

SAYDA. Lübnan şehridir. Fini. 

hücum altında kalırdım. Bugün 
için artık sır diye içimde bir şey 
irnlmam:ş olduğuna göre. Hatta 
şoiör de buraya çağırılabEır ve 
sözümün doğruluğu tahkik edile. 
bilir. 

- Vedat annenizle kaç defa 
konuştu? 

- Vedat annemle topu topu 
dört defadan fazla konuşmamış _ 
tir. 

- Bu mükalemelerin hangisin
de siz bulundunuz? 

- Yalnız ikisinde bulunduğu -
mu galiba arzetmiştim. 

- Sizin bulundugunuz konuş • 
malar esnasıpd \"edatla araların. 

1 

1 
1 

ı 

da münakaaş oldu mu? j 
- Münakaşa değil, fakat n-oktai 

nazar teatısi oldu. Annı-m art.k ı 
evlenmii. aradan yıllar ge~mış 
old~gu için Vedada dönmek ar -
zu<=uııu gösttırmiyordu. Vedüt ic:;e l 
Ja~ babam bu ga,r;tabıilik rır - 1 
iadan k~ldırılırsa hayata v{:ı, gel. 
n 1 !ş üç ınsan gibi ı;ep\'eni bir ı--<ı. t 

a~1"t ~·u\·a~ kuraea~ımı.1. 1 rr.~z' -
ıı,n \lllll!lf~ ıiını •ö,ıu~ı ı~ 

keli!er Sidon deı kıd Jl•' 
manlar siyasi ve tie:;rı bL 

merkezdi. Şımrli, sMk• ısr . ,, 
ve hat raıar·r ı.1 ~i~.JEt 1 ' 

ezilmiş gibı. iki bükh.in1 k•: 
bir köydür . .Mtzar!"ıı' ıt' ı 
ri, kabirleri. surları, har3Y 
si bakici '1·. 'fi"' . 

TRABLUS: Frenkler ,,ı 
d 1 Y . .. h·rr df• er er. anı cuç şc 1 r" 

tir. Finikeliler tarafın<'•~0-. 
muştur. Iyi muhafa;a cJ 0 
halde Senjil kalesi rneıh~r 

Petrol borusu Irak P' ,1 ı• 
1 dit 

buraya akı tmag" a başla . ı ' ,,·t 
man, büyük bir ehenıı1' • " b•" mıştır. H umusa ve JJalf 
demiryohı başıdır. . l"1~ 

· 0cı 

HALEP: Şamın ik1 o0 r~' 
şehri ve rakibidir. 300,0 r if 
\·ardır. Fakat burada ııe 0,ıf 
ten insan bulun ur. Tiirl< ııı 
b .... k .. ·t· barilf •• ~ uyu tur. mevkii ı ı I<'v 
bir ticaret ve sınaat %r 

şrrı3 J 1 
- Bu karş lıklı kc·n°. te~•' 

nasında \ "edat a:ınenııı 
miş? ,ı 

- Ne gibi?. 8 ~Jı·. 
- İlkönce sizi kaçırı!l J< lf· ' 

ra da kendi>ini öJdü rı!I' 1sff'
1 
• 

- Bunları söyJiyenl~ab•ıı' I'' 
le yalan söylüvor ı ar. d''' 
keredk bile ol~un air10 

lf 
le lakırdı çıkarmaın ı şt ı rbo~·lf 

- Ayşe mahkemede Jı 
de verd ı. · ı reı., ,, . 

A · aını e oJ, - vşenın tam · . 
tesıri ;!tında olduğunu ıJri" 
miştim. Ayşcden başl<~ . P 

1 

ifade şekli bekleneınet , o~' 
- Annenız kurnaf o. ~ / 

d • e ~ 1 

Güzi~ kat'i bi" ıfaÖ<' ı 
ali reddetti: ııilC ' 

- Annem bir kere 

" oyııamamıştır. f1 ' 
t ir'' ıe' - Halbukı serve 8ıııt 

kumarda kaybeWİ(' ' 
fadelerind<' var? d ıf 

T .1 ,. 8 ıan J 
- ~man11 e r 

·el i., 11' 
- lçki l\'Cr mı~ ,ı>e"' 



1 

1 

,, 

( 

Musolini ile Hitler a.ra· 
sında yapılan mülakat, 
Ruzvelt - Çörçil müla • 
katına hir cevap telakki 
edilmektedir Musolini 

1 . 
lngiltereye va-( ve Hitler de üç madde· Htı. yazının meUnleri Anadolu 

~<lh· /\.jan_,. bültenlerinden ahnmııtırı lik bir beyanname neı • 

~ 1' eden: Muammer Alatur ::=::;r;:;e;:;tm:İ:'l:e:r:d:ir:.::::=: 
•O?rıad k . t -ıı a çı an Mcssaıero gaze e. 

~i.ı · kr'Ie Musolini arasında ya- mir Haç nişanının ;övalye haçını 
ı ~ tı;filakattan bahseden bir vermiştir. 

'ıe ~'nıla, bu mülakatta Führer TÜRKİYENİN BİTARAFLIÔI 
liııı UÇenin Ruzvelt • Çörçil pliı. 
'l\~l karşı cbütün milletlere de • 
:~ 1 bı_r sulh ve mü.imir işbir -
~ leııı1 ın edecek 'bir program 
~ ı aııctığm,,. bildirmektedir. 

"ı'i u_ Programa göre, harp sebep. 
~ı. doğuran, yani dünya ser. 
. 1~/~nın tevz.iinde göste_rlle~ a. 
l !lizfik, zengin ve fakır mı! -
•ı ı..,1 arasında yapılan fark ber. 

l •· edılecektir .. ı ' . 
h Yan radyosu bu mülakatın 

~1 afta devam ettiğini bildir • 
lııı: "r. Bu habere göre, Hitler • 
lil ~1:~i mülakatı, Ruzvelt - Ç?r
~~ kulakatına bir cevap teşkıl .. , . ..... , 
.\! -wr. 

41;ı~an gazetelerinin tefsirlerine 
11"sa, Hitler ve Musolliri kar. 

~nda İngiltere ve Rusyayı 
~. an olarak görmektedirler. 
"(a~naıeyh mihverciler. bu mü. 

'li a Bolşevikliğin ve Plütok • 
n imhasına kadar muhare

~: devama karar vermişlerdir. 
zveıt • Çörçil beyanname -

ltiiıe &ek.iz maddesine mukabil, 
, r • Musolini mülakatında 
"l! .. 
''•d·uç ;naddelik bir beyanname 

'lııiır; 11nııştir. Bu maddeler şun. 

·~--:. flarp zaferle .nihaletlendi
ı e,tır, 

·~~ fiarp, nihai surette kaldi. 
3 tır, 

l'i ~ ~vrupada adalet prensip • 
lonesıs edilecektir. 

''Jıon dı-a radyosu, bu mülakatta 
;!du~~n~n vaziyetinin de görü.. 
ı-ı;unu ilave etmektedir. 

Lta MÜNFERİT SULH 
, İSTİYOR 

1 .... t·· . 
"ııi un Ingiliz gazeteleri Fin -
il<, ·Yanın sulh istediğine dair 
~ an §ayialardan bahsediyor • 

,.'~aı-ııı: 
'<t( ıs• gazetesi. bu şayialar 

1 tıda di · •t· Y-Or kı: 
lıııııı~nlandiyada Viborg şehri a. 
~kte~. harbin biteceği zannediL 
~i huır. Finlandiyanın arzusu, 
~- l" dutlarının ıadeı;i ve sulh
·~~t"ıler hemen hemen yalnız 
~n tııiş olduklarından ve AL 
~ •• · Ya d ~"'«ıı-a r ımının vadedilenlere 
~%ıni laşey hükmünde bulun. 
~ ~u an şikayet etmektedirler.• 
11;~•1,faı~teye nazaran, Finlan • 

·r, 8~' ıki veya üç haftaya ka
"(1ı,,.,h aktedileceğini ümit eL 

"'l'ler lii . 
\'; 'ttta TEBRİK E'ITİ 

1, ~Urı' · 
ııı' ~ nı~ Fin orduları tarafın. 
ı.... a Cgalı uzerine, Hitler Fin lan. 
~%lar~tııhurreisi Riti'yi ve Fin 
~~n•rJı Başkumandanı Mareşal 
-:'! ve a>"ın 'i telgrafla tebrik et-

..,. ı\yrıca Manerhaym'e de-

() lllt Şefimizin 
"duya Mesajı 

cTayınis• gazetesinin Alm_a~ 
hududu dahilindeki muhabm: 
cTürkiyenin halihazırdaki bita • 
raflığı son derece kıytm!tli b.ir 
avantajdu"• demektedir. Göste -
rilen sebep, Berlinin görüşüne 
nazaran, Türkiyeyi Almanya ile 
birleşmeğe ikna hususundaki ü
midin terkedilmiş olmasıdır. Bu, 
müttefikler için bir kazançt.ır . 
Zira bu suretle İran yolu ile Rus. 
yaya yapılan nakliyatı siyanet 
etmektedirler. 
Diğer taraftan Türkiye, Alman -

yaya karşı müttefiklerle birleş • 

mzk istemediğinden dolayı, Al -
manvanın Karad-enizin cenup sa. 
hilin.de baskın şeklinde hava hü -

cumundan korkusu yoktur. Bu 
sure.le her ıki taraf da Türkiycnin 
bitaraflığındln istifade etmekte, 
bi:rnefis Türkiye i•e hiç olmazsa 
zaman kazanmaktadır.• 

Ayni gazete. mihver elçileri • 
nin Hariciye Vekilimiz tarafın -

dan kabul edildikleri sırada, İ -
randa ikamet eden Almanlarla 
İtalyanların tahliyesi için kolay • 
!ıklar gös .erilmesini Türk hü • 
kümetinden rica ettkilerini zan
netmektedir. 
TÜRKiYE HARPTEN SONRA 
MÜHİM ROL OYNIY ACAKTIR 

İngiliz Hariciye Nazırı Eden 
İngilterede Kovantri şehrinde bir 
nutuk söylyerek. İrandan ve Tür. 
kiyeden bahsetmiştir. Nazır İn • 
giltere ve Sovyet Rusyanın İra. j 
nın en ufak bir toprak parçasrnda 
gözleri olmadığını teyit ettikten 
sonra, Türkiyeden bahsetmiş, İn
giltere ve Sovyetler Birliğ:nin 

Türk mülki tamamiyetine hür • 
met ettiklerini ve herhangi bir 
Avrupa devletinin bir tecavüzü 
takdirinde, Türkiyeye her türlü 
yardımda bulunulacağı hak!:ın • 
daki \'adı ha.ırlatmış ve Türki • 
yenin harpten sonra enternas • 
yona! işlerde mühim bir rol oy· 
~acağmı ilave etmiştir. 

Bir batında 3 çocuk 
Karasu kazsaının Sakarya ma - j 

hallesinde Mehmet oğlu Ömer 
Gelişli 'nın refikası Havva, bir ba. 
tında üç çocuk doğurmuştur. 

Çocuklardan biri k.z, ikisi er • 
kektir. I:oğum hadisesinde bir 
çocuk -ölü olarak dünyaya gel • 
miştir. Diğer bir çocuk 8 \"e üçün
cüsü de 16 gün sonra ölmü~lerdir. 
Hükümet, bu aileye 150 lira ik • 
ramiye vermiştir. 

lstanbul Liman 
Reisi değişti 

İstanbul Liman Reisi B. Refik ~'ğ Cl inci Sah1fedcn Devam) 
ıt.ı.:,'!ır'<I, ordularımızın gcçmiı Ayantur vazifesinden çekilmiş -
"''"k "'•nlıklarımızı gururlandı. tir. Yerine Devlet Denizyolları 
•• •ıııı'ureıte hareket edecekleri.- Umum Müdür muavını Yusuf 

ntrn, z iya Kalafatoğlu tayin olunmuş. 
•· .__ İSMET İNÖNil t 

~-·"' .. ra ur. 
"'"'ııa • 30 (A.A.) - Mareı;al !====------~....,~ 
~''uııı ~. Yüce Başhu! Reislcüm
'ttııır.;""'1 telgrafına şu cevabı 

"•rd!r: 
'l:laiııı . 

"''~•rı a Ytiksek teveccilh ve iU
~~ ltıı:• mazhariyetle mübahi o
>'' ... ti ~man ordulanmıza büyük 
. ~l'.ınu ll~z olan Zafer Bayramının . 
:b'-l bıııü münasebetiyle yeniden 
i~~etı ~·~~rulan iltifatnan1eleri 
.,~i Od'~lun ordu mensuplarına 

y -"'flir 1 rnett Uzere tamim edil-

ir. "" . I~ ll•ıbu 
~etıtrıiıt iurnuzun ve Cün1huriyet 
\ '1'l •ill:ıh. n lCttuflarıyle bugün en 

){: l)'J bir Ve techizaUa mücehh.e.t 
l lliriJın;uretıe talim ve terbiye 

muzun sulh ve selfunet yolunda hük:U
metimiıin vereceği her emri son dam
la kanını dökerek ifaya amade olduğu
nu ve geçıniş kahramanlıkları geride 
bırakacak büyük bir tedakiirlıkla ve
rilecek her vazifeyi kemali emniyetle 
başaracak kudrette bulunduğunu bü
yük blr fahi.rle Yüce Başbuğumuza 
arzederim. 

FEVZİ ÇAKMAK 
Başvekil Doktor Refik Saydam, Za

fer Bayramt münasebetlyle dün Genci 
Kurınay Ba~kanı Mareı:;al Fevzi Çak
n1ağı ziyaret ederek, hükümcl namına 
orduyu tebrik etmiş ve Mareşal bu zi· 
yoreti iade ederek. Başvekile ordunun 
teşekkürlerini :.unınu~tur. ! ~ olan kahraman ordu-

'~Ql'lbul Deniz Komutanhğından: 
ı?ı._1 -.... n:ııız G~uikli Orta Okulu müsabaka imtihana 

f~1~;; Gedlkii Orta Okulunun 18.8.941 de yapılan mü'3bnka tmtiha-
1 Ul\fel\ ~lerın 10.9.941 günü saat 9 da yapılacak inıt : har.a girebilmeleri 
~' Okurıa Yıtl..ırının yaptınlma~"t, 

~. "~ l'anı ttn nyni &Un ve saatte ]){'niz Gedikli Okulu bir.ısında bulun
''S2~, arında •mürekkepli ve kurşun kalemi ve l:istik> bulundurma-

purlar daha 
serbest geliyor 

Londra 31 (A.A.) - cB.B.C.• 
Bahriye Nazırı Aleksandr beya -
natta bulunarak, Atlantik muha
rebesi henüz kazanılmış olmama
sına rağmen, geçen seneye na -
zaran, büyük .J'arklar olduğunu 

söylemiştir, Haftada 850,000 ton 
nisbetinde malzeme İııgiltereye 
gelmektedir. 

Nazır, gemilerin ne olduğunu 
söyliyemiyeceği yeni b.ir silfilıla 
teçhiz edildiğini ve bununla mü.. 
essir müdafaada bulunulduğunu 
ilave etmiştir. 

HARP VAZiYETi 
( ı iııci Sahıfeden Devam) 

lar. Finlerin Sovyet Rusyaya kar. 
şı ıstilacı bir taarruz emeli yok -
tu. Acaba bundan sonra da Al -
manlar hesabına taarruza devam 
edtcekler mı·! Bızdeki sonbahar 
o cephede kışın başlaması de • 
mektir. Büyük lıareKat ıcrası 

mümkun aeğıldir. Lcndradan sı • 
azn haberıere ve Hitıer:n Fin ma
reşalinı Vıpuri'nin işgali dolayı • 
sile ni~anla tebrik ve taltıf edi~ı
ne bak.lırsa, Finlcrın Husya ile 
munterıt bir sutn ~ apn:.E"- nıye • 
tınue olduklaıı atıtG.~.11.} or. Bu ta
haKkuk ederse i:>o,·) et•er şın:al 
cenahlarından emın oıarak harbe 
devam edcbilırler. 

Alman .H ŞAı k cephesinde mer. 
l.~zden ziyaae ,ın:aı ve cenup ce. 
nahınc.~ki orduıarıle ilerlemeğe 
çalışıyorlar; cenupta geç kalmış 
degıllcıdir. Fakat şimalde geç 
kaıaıklar.na şuphe yoktur. Biz 
daha ilk y azuarım:zda ka t'i ne • 
tıce cephesinin Lenıngrı.d • Mos. 
kova arasında o lduğunu, muvaf. 
fak oımaK ıçın Aırr.Ci.n.aı n m€r .. 
kez ve cenuptan ziyade cephenin 
~tn1al kısmında ilerlemr le.ı:i icap 
ettıgini, RJ.sların da bu cephede 
ri..:ı~..- ~ok nu ... ri.avemet etmeleri 
lallrı~ geldiğ~ni yazrr.ıştık. Alrr:an
lar Lerrıngrada ) "k.a; Lılar, bu bir 
rr.u\·affakiyttt:r. Fakat daha evvel 
davranıp şimal ordularile Lado
ga go1u - !:lmolen~a~ r.attına yani 
Volga nehrinin ~imal ayaklar. ( 
mıntakasına \'arrl'!.ış u::;alardı bu 
harb.n cereyanı şimdı b~mbaşka 
bir şekle dökülece;.,ı. lıte izah 
ett1ğiı11iz bu n'Jkta çok mühim .. 
dir. 

Almanların '.'vlo,kova • Lenin • 
grad demiryolunu keslig:ne veya 
Rusların merkezde ypatıkları mu
kabil taarruzkrla Alın: nlar: ikin. 
ci hattan da ric'ate mecbur ettik. 
leriııe aaır ~r;h bir rr.aliımat 
yoktur. Ruslar. cephenin cenup 
kısmında (K) sehri etrafında ve 
cenubu garbı ~ıntakasında (N) 
şehrıi yakınlarındaki muharebe. 
!erden ve A.n.aııların Sovyet top. 
çusu faaliyeti karş;s nda fazla za. 
yiat verdiklerinden bahsediyor • 
!ar Blz;m tahminimize göre K. 
şehri Kiyd ,.,. N. şehri de Dnye -
per dirseğinde Nik'>pol olsa ge • 
rektir. Almanların Kıyef'e garp. 
tan taarruz ettıkleri, Nikopol'da 
da Dnycperi ge~-erek Azak denizi. 
ne inmeğe çalıştıkları anlaşılıyor. 
Almanların bu teşebbüslerinden 
dünkü yaz:lar.mızda bah>etrr.iş • 
tik. Fakat en mühim hareketleri 
Gomel'drn ve şimalde İlmen gö
lünün iki tarafından beklemek 
lazımdır. Bunlar Rusların şimal 
ve cenup ordularının cenah ve 
yanlarına yarma ile başlıyan iha. 
ta hareketleri demektir. 

Sovyet Tebliği 
t 1 inci Sahl!Prlen Devam) 

şlddeLli mukavemetle. k.ar~ılan. 
maktadır. 

Çan;;aınba günü Sovyet hava 
n1eydanl:ırınd.'.ln birine yapılan 
hücun1dn 23 Alman tayyaresi dü
!')ürülmüşlür Alrnanlar yerde bir 
tek tayyare bulamam~lardır. 

Moskovanın garbi 
(1 inci Sahlieden Devam\ 

IVIcrkt•?"de yapılan taarruzda gaye 
Almanhırın Kiefe doğru ilerlcınele· 

rini d:ırdurmaktı. Bu cephede kanh 
muharebeler dcvan1 ediyor. l\iosko
\·anın Garbi siperler, tank tuz.cıkları, 
her türlü mfınialarla doludur. Dün bu 
cephede bardoktan bO§anırcasına 

yağmur yağınıştır. 
Bud:yeni orduları Dnyepcr nehri

nin öte tarafına geçmi~. Alınanların 

Kicfin Şimalinde Dnyep r nehrini 
geçtikleri iddiası leeyyı..it clıneıni~tir. 

Odl•sad:ı kanlı muharebeler devanı 
ediyor. Burada Altna:-ılarLı Rumenler 
kanlı ı.ayiata tığramı~lardır. 

lUtA ÖLKC (İstanbul) vetLKtl'(Uşak) Llıelerl--
1\:.\"ITLuıı. 811.ŞLA'.'i~UŞTlR. İSTEYESLCRE !UUFASS\L Ti\RİFN:\..\IE GÖ:-IDERİLİR. 

t..aı.taltl tiUW Li>c.•nin oda Juı;aı.ı ,yoJotur. 

Yunanistanda 
hava meydanla· 
rı bombalandı 

Kahire 31 (A.A.) - Ortaşark 
hava karargalunın tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri Akde. 
nizde geniş mikyasta hücu.mlara 
dıeva.m etımişlerd,ir. Yunaıı!slan
daki hava meydanlarına, Bu me. 
yanda Eloiz hava meydanına ta. 
arruz edilmiş, ao tona yakın honı.. 
ba atılmıştır. Yerde dağınık tay
yareler ve hangarlar tahrip edil. 
miştir. Hiçbir İng.11.izı tayyaresi 
kaybolmamıştır., 

B.I t Ordusa 
( l inci Sahifeden Devaml 

ğildir. Normal miktar, günde bir mil
yon galondur. Abadan'ın Şimalinde 
petrol, başlıca noktalarda f~kınnağa 
devam etmiştir. İngilizlerin yap1n11 
olduğu taarruz yüzilnden hiç .bir pet
rol kuyusu hasara uğraman11 • .ştır. Yal
nız bir petrol hazin($i.ne başka yerde 
paUamış blr obüsün .etrafa saçılan 
parçaJar1 l~abet ederek bu haz:neyi 
yarrr.ıştır, 

Bu kıyınetli kuyuların hasara ırğiı:ı

ması korkusundan dolc:yı agtr toplar
la havan toplarını istin1al etıneleri 

menedilmi~ oldu,&unda.o. HLntH kıtaa
tın vazifelerini ifa etıneleri çok muş
kül olmtı!ilur. Hintli kıtaaUn küçük 
topl.ırını kuuanmak suretıyle karaya 
çık:r.a!ı.'!·ının mün1kün olmadığı zan. 
nedilıniş ve bu zan, sahilden arazinin 
~ekkti13tı tetkik etlildiğ'i zaman kuv
vet bulmuştu. Sahile yıiksek demir 
kazık:ar çakılnu~h. Bir Hintli Albay, 
kıtaatın iki demir kapıya tesadüf et
miş .ve vagun .şa.ıisini k.oı; ba:iı gibi 
kullanarak bu kapıları devirrniş ve 
ıler1 geçm:. olQuk.1'.ırını hikftye etm11-
tir. 
Düşmıın, cesaretle harp etm11tiT. 
Toplarını ve tüfeklerini maharetle 

kullanmıitır. 

Daml;.ırdan ateş ed~nler de buly.n
muştur. l\Iuharebe pek çetin olmuş

tur. 
Anglu - İranien Oil Con1pany 1nın 

üç ıncınuru tele( olmuştur. 

lran harekata 
l ı ırıe:i SahUeueıı Devam) 

şah.~! menfaatleri.ne ilet e! ne-l~rlııe 
meydan vermemek arzu.<;u, bu tedbi
re .sebep olarak gösterilmektedir 

İngutere ve Sovyet Rusya, İrana 
birer nota vererek, neler istiyccckleri
ni yakında b'!d:rcccklcrdir. Anlaşıldı

ğına göre, İng;liı:ler ve Ruslar İranı 
tamaınen isg iden sonra, müzakerelere 
ba1tiıy ac<lklardır. 

r.ir İngiliz gazetesine göre, Mütt.e-
flkler Irandan şu taleplerde buluna
caklardır· 

ı - Iranda bulunan Almanların 
~Iültc!ik:t!re t~J 1 mi. 

2 - Müttefiklere ihtiyaçları old;ı

ğu zaman, İran demiryollarından ve 
limanlarından istifade hakkı verii
nı<:.si. 

3 - İnııiliz - İı-an petrol Jiirketine 
ait tesisatın eınniyrt altına ahnnMüı. 

Yine bu ga-zeteyc gött, bu talepler 
kabul eclildlğı takdlr.:te. Irandakı i~
gal kuvvetleri a.;;garı hadde ındlrile

c~ h.-tir. 
Diğer taraftan. So\"yet ve İngiliz 

kuvvetlerinin ileri hareketleri devam 
ctrnc.:kterlir. İngilizler Kermanşaha 

gelmişlerdir. Sovyetler SAdabôd, Peh
levi, BeııJcrgez \C :Vteşhedı 4gc.ıl et... 
tıkten soru.ı Cenuba doğru yürümek
tedirler 

Alman-Sovyet 
hara;.ine bir bakış 

Bugün Alman . taarruzunun 11 inci 
hafla.sı bU!ilıyor. lngillz kaynakları bu 
müddel 4.arJı.i1da ~Ioskova istlk.aınctin

deki Alman taarruıbrtnın kırıldıgını 
ve bütlin Alman haınlelerinin cephe 

boyunca durdurulmUŞ olduğunu söylil

yorlar. Bu kaynaklar Alınanların 
Onyepcri değil Cenuptan, hatta Şimal

den b!lc geçtiklerlnl teyit eder ma!ü. 
mat gelmediğinl bildiriyorlar. 

Lcningrad'a tevcih edilen taarruz, 
Tallin'e çevrilmiş ve bu şehir böyl~
Ukle Almanların eline geçmiştir, 

~1.erkezdekl Sovyet mukabil taarruz
l::ırt dolayısıle. Aln1anlar bir çok esas
U kuvvetlerinin yerlerini degiştirmek 
mccbuııyetınde kalınışlardır. 

Alın<.ın tebliğleri, Budiyenl ordula· 
rının Dnycper'in Garp suhilinl geri al

mak için tekrar etukleri t~ebbUslerin 
püskü.rti.ildi.igunü bildirmektedir 

._ ~.n cephe.:.inde Vlpuri şchr~ 30 A

ğustos sabahı i~ı;al edilm~tir 
Şc.;hir<lc svkak ınuharebeler1 olmu.ş

tur. Husların çek.lmezden evvel yap
tıkları tahribat derecesi milyarlarla 
ölı;ülmcktedir. 

Fin ktı\·vet:eri Vipur 'den sonra, ile
ri hareketlerine dc\'aın ederek. Kı,·in
napa şchrinı de 1.~gal etnıişlerdiı·. 

Sovyet kJynakları, cephenın Cenubu 

Garbi ın!rıt.ıka..c.tnda. tN> ruınuzu ile 
gösterdikleri ~ehir civarınc?"J 77 inci 
Alman piyade ttirncnınin ağır zayiata 

uğratıldığını bildk.ınektedir. Alınanlar 

bir kr:ıç .:un stircn muharebel :!'rde 15 
bin in un, 10 topçu oatarya.sı, 22 

tank, 8-l ot1Jmob.l, n1uhim miktarda 
ınalzeınc k;ıybetıni.-;lerdir 

Yıne Cenı.ıp cephesinde K• şeh.ri ya

kınlarında Rus topcu kıt'alan Al
manl<.ıra bU.yük ı;:ı.yiat verUirmişler

dir. 
BOtıin cephe boyunca anudane rnu· 

lıarebeler de\am et.ınektedır. 

Onuncu hafta· 
nın sonunda 

(Basmakaleden Devamı 
zımdL Ruslar, Romanı'adan Be -
sarabyayı almakla bu noktadaki 
Alman planını kolaylaştırmışt.ı. 

Romanya Besarabyayı ııeri al • 
mak için kendisini Alınanlarm 
kolları arasına attı. Ve Almanlar, 
bütün sonbahar aylarında Ro • 
manyaya •taliın ve terbiye. kıt • 
aları getirdiler. Rusyaya girişile
cek taarruzun ikinci safhası, sağ 
cenahı emniyet altına almaktı. 

Almanlar bUDu kısmen anLışma 

yel.ile, kısmen ıie askeri hard<it. 
la ~min etmeğe çalışhlar. Anla. 
şılan tasavvurları, Bulgaristan ve 
Yugoslavya ile anlaşmak ve Yu -
nanistandaki müzmin İtalyan -
Yunan harbine de müdahale ede. 
rek onu da tasfiye etmekti. Filha. 
kika Bulgaristanla anlaştılar. Yo.. 
ı:oslavya ile de bir pakt imzala -
dıkları halde son dakika bu mem.. 
lekette yapılan darbe üzerine Yu. 
goslavyaya karşı harekete geçmek 
mecburi)·ctinde kaldılar. Bu. Bal. 
kan harekatını bir hafta kadar u· 
zattı. Ve burada kaybedilen bir 
hafta Almaaların umumi planları 
üzerine n1üessir oldu. Yunanis • 
tanda ve Giritte de biraz vakit kay. 
bettiler. Türkiye ile meşgul ol • 
ınayı düşüniip düşünmedikleri 
malü.ın değildir, 

Fakat bu noktada lıakikate en 
yakın olarak söylenebilecek söz 
şudur: Eğer Türkiyenin toprak • 
ları Trakyaya inhisar etmi~ ol • 
saydı, belki Almanlar bunu < r, 
tasfiye etmeği düşünebilirlerdi, 
Fakat Türkiyenin öz kaynağı A • 
nadolııda olduğundan bu meın • 
lekele karşı harekete ge.;mekten 
çekindiler. Giı:ide kadar uzana • 
rak Adalar denizini de emniyet 
altına aldıktan ve Türkiye ile de 
bir pakt imzaladıktan sonra ar • 
tık sağ cenahlarının emniyet aL 
tına alındığma karar vererek 22 
Haziranda Rusyaya karş hareke. 
te geçtiler. 
Almanyanın Rusya işinde bü • 

yük bir hesap hatasına düştüğü 
artık şüphe götürmcıı:. Bugün as. 
keri harekat onuncu haftasını bi. 
tirerek on ~.irinci haftasına gir • 
miştir. Almanların bu müddet 
zarfında büyük zaferler kazan • 
ılıkları inkıir kabul etmez bir ha. 

kikattir. Her biri 1914 senesinde 
kazanılan Tanenberg zaferi bü • 
yüklüğünde bir çok meydan mu. 
harebeleri kazanmışlar, Rusları 
Polonyadan Ballık memleketle • 
rinden, Beyaz Rus.yanın bir kıs -
mından ve Ukraynanın şarkından 
atmışlardır. Ruslar yalnız esir ol. 
mak üzere, bir milyon iki yüz elli 
bin zayiat vermişler. on binden 
fazla tayyare, on beş bin top, on 
dört bin tank ka)betınislerdir. 

Alman kıt'aları Dnyeper şehrine 
varnıışlor. KiycC'i sarmışlar ve 
Lcnin~ra'dın kapılarına dayan .. 
mışlardır. Biitün bunlar hakikat 
olmakla beraber, onuncu ha(ta • 
nın sonunda da Rus muka\·eme .. 
tinin kırılmadığı bir •·iıkıadır. 

Rusya, geniş ve tabii kaynakları 
zengin olan bir memlekettir. Bu 
müthis darbelerden sonra da bil. 
ıa avaktn durmaktadır. Almany:r.· 
nın 'hedefi. Rusyayı en kısa i ir 
müddet zarfında -altı Ye niha • 
yet sekiz hafta içinde-- yıkmak • 
tı. Halbuki onuncu haftanın so • 
nunda henüz Mosko,·a~·ı, Kiyefi 
ve Leningradı bile alamanıL~tır. 

Yaz geçiyor, kış geliyor. Kışa ka. 
dar Kiye( ve belkide Leningrad 
dllşebilir. Moskovanın düşeceği 
çok şüphelidir. Bu takdirde şi • 
maide Buz denizinden başlıya • 
rak -şehrin düşüp düşmiyeceği. 
ne göre- Moskovanın ya şarkın
dan yahut da garbinden geçerek 
Karadenize kadar uzanan bir 
cephe kurulmıış olacaktır. Ve AL 
manlar galip ihtimale göre ~ 
burada ge~ireceklerdir. 

Almanlar, Rusya ile meşgul i • 
k.en başl.?;a düşmanları olan İngi. 
!izler de cenupta vaziyetlerini 
takviye etmişlerdir. Irak işini las· 
fi~ e ettikten sonra İngiltere, Su. 
ri~·eyi istila etnıiş ve İranı da iş. 
gali altına almıştır. Bu suretle da. 
ha oraya varmazdan çok e\•vel 
Kafkas yolu Almanlar için kapan. 
mış demektir. Gerek İngiltere ta. 
rafından bu sahada alman ted • 
birler \'e gerek Rusyada Alman. 
!ar tara(ıııdan verilen ağır zayiat 
ve kaybedilen zaman, artık bu 
cepheden şarka doğru girişilebi • 
lecek ber teşebbü ·e kapıları ka • 
patmış demektir. Almanya Rus • 
yada hedefine varamadı. Eğer 

geçen sene İngiltereye karşı ya. 
pılan hava bücwıı1arının neti(e .. 
siz kalma!;! harbin dönüm 
noktası değilse, Rusya seferi nıut

laka harbin döniim noktası ol • 

5 - SON TtLG 
• 

~MLEKET MESELELERi 

TÜRK RUHUNA 
HAKİM GÜNLER 

(1 inci Sahifeden Devam) 
şeraresi gibi satıhları tutuştura • 
rak yandığı bu haileli günlerde 
biz rahat ve mes'ud kendi yolu • 
muzda ve kendi milli davamı • 
zın islibmetleri içinde buiunu • 
yo:ruz. Milli bünyemize ve umu -
mi varlığımıza hakim kuvvetleri. 
mlıi ölçtüğümüz zaman keodi • 
mizi l~Z den en 112! temti ettiği • 
miz ölçü mevzuuna ıı:öre yirmi -
den yüze kadar misil misil k.ud • 
retli buluyoruz.. 

26 Ağustos şefağında Türk miL 
li istiklalini kurtarmak. için ka -
yadan sökülen bir burç azameti 
ile garp Anadolusunun yaylala • 
rtna inen \'e yer yü.zünde ilk yıL 
dırım harbini yapan Türk ordu • 

su yüzde yüz nisbetinde kabili • 
)'etlerini ve vasıtalarını arttırmı~ 
bulunarak milli istiklali koruma 
çerçevesi içinde ayni hamle beye. 
canını muhafaza ediyor ve 30 A • 
ğustosu yaratan o ordu yine bir 
çok 30 Ağustoslar yaratmak kuıL 
reti ile mücehhez bulunuyor. 

9 Eylül, Mustafa Kemalin aske
ri zaferini tamamlıyan bedeldi 
ve fakat Atatürkün inkılap ham. 

lesinde ve Türk milletinin istik • 
bale hak.im şuurunda ilk merha • 
leydi. O birinci merhaleye hakim 
hız yine ayni. _apa ruh 
ve a~·ni ateşli, erişilmcıı: de. 
vamlı çalıikliği muhafaza e-
diyor. i~te, şimdi Türkün bir 
keski taşı gibi her yıl ruhunun 
lavlarını bilediği o (Ünlerin ha • 
tıralarınt tazeleyen günler için -

deyiz. 
1922 den buyana bakanlar ve o 

(Ünle bugün arasındaki hesaba 

Mayo ile 
( l i:ıci sahl!eden Devam> 

mahkemeye verilen Nihat h3diseyl 
yukarıdaki şekilde anlattıktan sonr~: 

- cPl:'jda bu yıl mezun olmuş bır 
bayan doktor vardı. Tentürdiyot, pa
muk ve lokman ruhundan başka bir 
şey buhınmadtgını söyledi. Ora.da ec
zane de yoktu. A(\il tedavi için gidip 
evimden ampul almak istedim. Te
lfışla dlJarıya çıktım . Polislere h~
ret etmedim, p.hitlerim var> dem11-
lir. Dava gayrlmevkuf olaralt şahll 
ı:etbine kalmıştır. 

Manhaym 
bombalandı 

Londra, 3ı (A.A.) - cB.B.C.> Cu
ma geçesi Manhelm sanayi ~ehrine 
bir hava akınl yapılmıştU". Doklar, 
tren münakale yolları, fabrikalar bom
balanmıştır. Yangınlar çıkan\mıştır. 
Yeni ve yük.sek kudretli bir bomba
nın attlması ile teknlil bir bina çök
müştür. Havt, limanındaki Alm<;m te
sisatı da boınbalanmıştır. 5 IngUiz 
bombardıman tayyaresi dönmemiştir. 

mak gerektir. 
Almanya İngiltereyi mağlüp e. 

dcmiyecektir. Fakat Almanyanın 
Jngiltercyi mağlüp edememesi i-
le İngiltcrenin Almanyayı nıağ • 
lüp etmesi arasında da büyük fark 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 
Bir devletin zafer k3zanamaması 

mutlaka mağlüp olması demek 
değildir. Kabul etmek lazımdır ki 
mağiılp olmak.tan kurtulan İngiL 
tere, heniiz zaferden ~ uzaktı:. 
Şimdiye kadar bütün ga~:retini 
mağlüp olmamak noktasında top. 
hyan İngilterenin Almanyayı na. 

sıJ mağlüp edebileceğini düşün -
düğü bile şüphelidir. Alınanyanın 
yalnız hava hücumlarile mağlüp 
edilemiyeceği k.at'i olarak söyle. 
nehilir. Hava kuvveti, ancak, ya 

kara, yahut da deniz kuvvetine 1 
bir yardımcı kuvvettir. İnııiltere 
bu va~ıta ile harbi kazanmak müm 
kün olsaydı, Almanlar geçen se
ne İngiltere muharebesini k3lla • 
nırlardı. Almanyanın iktısadi bir 
tazyik neticesinde inhilal edeceği 
ihtimali de bertaraf edilmelidir. 
Ruı.ya seferi Almanyaya bir şey 
kazandırmamışsa, hiç olmazsa, L 
aşe ••aziyetini ıslaha yardım ede. 
cek olan Ukraynayı kazandırmış· 
tır. Şu halde Alman ·a, ancak Av. 
rupaya İngiltere veya Amerika 
tarafından yapılacak bir ihraç ha. 
reketile .mağlup edilebilir iti bu 

devletlerin de bö~·Ie bir tesebbü. 
se girismek niyetinde oldukları -
na dai; ortada hiç bir delil yok • 
tur. Şu halde 1941 senesinin yazı 
ge~ip de kış geldikçe ve Rus har. 
bi uzayııı gittikçe Almanyanut 
zafer kazanaınıyacağı hakikati te. 
barüz etmekte fakat mağlup ol • 
mıyacak olan İngillerenin zaferi 
nasıl kazanacağı nı~clesi karan • 

l.ık kalmaktadır. 

sığmaz teş~bbüsleri 11:ç.nek isle • 
)enler, muhakkak ki Türk inkı • 
!ahına, Türk rejimine, Türk Cimı
huriyetine ve Türk kudretiu.e A
nadolunun içinden bak~an tak.. 
dirde bu yük ek varlıktaki na • 
meti daha iyi görüp sexebil r Ye 
mukayeselerini ona göre .) apa • 
bilirler. 

30 Ağustosda, ona wk.Hdüı.n e
den ve onu takip eden giinlcıJe 
Anadolunun her köş.,,,inden "' 
her kıyısından göğe e:rİşmi..~ ı:ia ... 
n~·i bir si(en.ks crörünüyoi. t:lıl 

Türk birliğinin, Türk iktidanu;:ı, 
Türk milli inkilapçılığınııı göğe 
yükselttiği tek ihtişamdır ve zir· 
vede tek baş görünmektedir: 
İnönü. 
İnönündcki, Sllkaryadaki, Dıını

lupınardak.i, Lozandalti ve. niha • 
yet dün3:a~ ı saran harp ate~iniu 
Türk hudutlarından içeriye dal · 
masına kalkan olan Şef İnönü bu 
çehresi ile, bu varlığı ile o zir,·e. 
deki görünüşünden temaşa etmek 
muhakkak ki her Türk içi~r 

bü)·ük bir iman tazeliği, en ı ül 
sek bir saadet k.a) nağı oluyor 

Muhakkak ki şn anda bi2 Ana • 
dolunun içinden ve her köşesinden 
Türlôyeye bakarken nasıl bir aza. 
metli varlığı görüyorsak, Anado -
!unun içinden bize bakanlar da 
bizi bu m~hedenin mütevazin 
uygunluğu içinde görüyorlar. E • 
ğer, hakikat bunun kendi•i olma. 
saydı her tek.imiz diğerimizdell 
şimdi şunu scrar halde huluna -
cakhk.: 

_ Hangi cephede harbdi~ or • 

sun? 
ETEM iZZET BENiCE 

Tayyarede tedavı 
( ı ll'ci Sahiled<" Devam) 

Hasta yavru dün akşam saat 
17.30 da yine tanare ile şehri • 
mize dönmüştür. Babası B. Ali 
Sait Öner Yeşilköyde kendisıle 
görüşen bir muharririmize se~·a
hatin çocuğunda yaptığı tesir lerı 
şöyle anlatmıştır: 

c- Muammer bir hafta en·el 
boğmacaya yakalandı. Bütün te

davilerimize rağmen iyileşmedi. 
~nden .tayyareye bindirerek 
yüksekten uçurma• tedavisinin 
tatbikini düşündüm. Seyahatimiz 
çok iyi geçti. Yolda çocuğum dört 

defa nöbet geçirip öksürdü. Gi • 
derken pilot tayyareyi 45 daki. 
ka 2500 - 3000 metre irtifadan 
uçurdu. Ankarada kaldığımız ~a. 
atlerde ise Muammere ancak bir 
kere öksürük nöbetı geldi. Hiı • 
dise Ankarada duyulmuş oldu -
ğundan büyük bir alaka ile kar
şılandı. Hatta ha,•a istasyonuna 
kadar doktor da geldi. Muayene 
neticesinde çocuğu ıyi buldu. Dö
nlli,te Havayolları İdare~i bize hu. 

susi bir tayyare tahsis etmek 
lütfunda bulundu. Pilot B. Lütfi 
Ersunun idaresinde hareket eden 

tayayremiz bir saat dört b<n mel 
re yükseklikten uçtu. lsta~hula 

yaklaştıkça irtifaımız 'e::rıce•ı a· 
zaltıldı. Dönüşte tayyarenin tek

mil pencereleri d<? açılmıştı. Bu. 
na rağmen çocuğumhiç öksür~-e

di. Öyle ümit ediyorum k ıki 
güe kadar iyi netice alacag<Z'> 

Cçlnctl sene •• 
(Z inci sahifeden deı-am) 

tin hava kuvvetlerine faik blr 

hava satvetine sahip olmak • in 
çalışmağa koyuldular. Ancak müı,ı
külat aşikardı: Almanyanı, ve 
İtalyanın hava kuvvetleri m<•c -
muundan üstün bir ku\'\·ete ma. 

lik olmak uzun sürecek bir ha. 
zırlık istiyor. hem de bitaraf kal
mış olan Rusyanın da kU\'vet.ni 

hesap etmek !azım geliyodu. 
Onun için harpte ingilterenin 

uzun zaman tedafüi vaziyette 
kalması buna benzı-r sebepleri 
izah ed'lmck isteniyor. 

Harbin üçüncü senesi başlar • 
ken ortada başka değişiklikler 

var. Rusya artık bitaraf değil, 
Almanya ile muharebe etmek e. 
dir, Avrupa harbinin ehemmi • 

~ti Asyaya da geçmiş bulunu -
y-0r, Uzun zamanlardan-beri sü • 
rüklenerck gelen meseleler bırbi.. 
rine karısmaktadır Bu takdirde 

harbin daha süreceğini sö,·le,...<'k 
için büyük bir kehanet liizua 
değil 
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Bir Casusun 
Gizli Defte-ri 

------------- No. 100--' 
Yazan: Francia Machard Çeviren: lıkender F. SERTEW 

Gazetelerin 
takma bacaklı 

vak'a faili diye gösterdikleri 
dilenci aceba kaçtı mı ? 

O zaman büyük bir fırsat kaybeL 
mış olacaktım. Hatta benim fazla lh
tıyath davranı~ım ylizünden bu vak·
ilnın meydan &elmiş olmasına da ay
nl·a üzülüyordum. Pencereden onu 
gorunee bir kurşun atmak.la yalnız o
nun vücudilnü ortadan kaldırmış \'e 
bu korkunç faciaya meydan verrne
mış olacaktım. Fakat, ben onu &üı-es
tc hasmının sırtını yere getırerek ga
lip gelen bir peh11van gibı yenmek is
tıyordum. Kurşun atmak suretile onu 
telet edemezdım. Benim fertlere kar
~ı huswnelim yoktu. Onu c.Entellicens 
Servis> t.en emir alsaın dahi yapam..a
dım .• Ve yapmadlJn da. 

Gece intisar eden fevkalade gazete 
ni.işhalarında biribirini tutmıyan şu 
ırıa!Umat vardı: 

-1-
cBu sabahki Sen Pol kili~esı fa
ciasının devamı olan Yahudi. pan- j 
siyonu hadı~'csinde de maalcs.ct 
yüZ!erce insan tele! olduğu hal
de, Paris zabıtası bu cinayetleri, 
bu suikastleri tertip edenler hak
kında ulak blr ipucu bile elde e
dememiştir. 

HAdiSC.)'i hazırbyan adamın 

.. Takma bacaklı> bir dilenci kı
yafetinde dolaştığına ve Sen Pol 
.Jı:iliscsi kapısına bu klyafeUe gel
diğine dair küçük bir ihboır ve bu 
ıhban teyit eden dilencilerin ifa· 
deleri varsa da, bu adamın hU\j. 
yeti hakkında es.ıslı maltlmat el
de ~ lııtbll olamamJlitır.• 

-2-
cYahudi _,onunda patlıyan 

'\'e aynca sokağa aulan ve )'ti.z
Jerce kitfn.in ıeı~ olmasına "Sebe
biyet ttrt'n bombaların cTakn;;a 
bacaklı dııenci> tarafından atıl
dığına dair elde bır emare yoktur. 
Jiwıwı an~:ak huvıyeti meçhul bır 
telefon ınuhavereslnden ibaret 
kalması, bu telefonun da fail ta.
rafından yapılmış olduğu kanil<:ı

Un1 tevlit etmektedir.> 

-3-
•Paris zabıtası istediği kadar 

hukümeıe temınat \'e.redursun .. 
liu Jşte bir ecneb1 parmağı me\'
cut olduğuna ~imdiden hükun_ 
vl"rcblhnz_ İ~in ıc;.nc.Je ecnebi pa:·-

. magı bulunnn bu t:ibl h:ldise fai1-
lcrinın yakalanmasına iT.k3.n 
yoktur. Ş....; 11. :ye kadar yapılan a

. r<ıştırınala m neticesi boşa tık

mıştır. Siz -Kım ne derse de
,.ın- - geçen gunku amele kışkırt
ma.:arlylc bugunkl.i bır .birini ta
klp eden bu racıaıar arasında bir 
nıunasebet görfiyoruz. Ve fallle
ı·in komunist arreJe tarafından 
hımaye ı;ördüğüne inanmak ist!-
yoruz.> 

-4-
cÖğleden sonra şahit old"ğu. 

muz ikinci bomba hfı:dlsesinde, 
gazetemizi makineye verirken, 
enteresan bir konuşmaya şahit ol
duk . Felaketzedelerden ikl llluse
vi şöyle konuşuyordu: 

- I:lergün kolunda bir paketle 
Levinin pansiyonundan bir adam 
çıkıp giderdi. 

- Evet. Yine ayni paketle dön
dUgünü ben de &:örürdüm. 

- işte_ (Takma bacaklı dilen
ci muhakkak ki o adamdı. 

- Nerden anladın?. 
- Çünkü ben onu bir kac kere 

Sen Pol kilisesi kapısında dola ... 
'ırken de görmüştüm. 

Bu muhavere çok mühimdir. A
caba, bu takma bacaklı dllenci 
bundan sonra da kilise kapıların
da görülecek mi?. 

Bu ciheti zabıtanın tahkik et-
1J1est lAzımdır. Bu dilenciyi tanı
yan diğer dilencilerin de ifade
Jerinj almak, taharriyatı o bakım
dan yapmak :faydalı olur fikrin
deyiz.> 

.... 
Gazetelerin her blrJ başka bir şey 

,azıyor. Netice ıu: Takma bacaklı dı
lesıci, va1''anın 1'a111 olarak gösterili ... 
yor, Fakat, fail meydanda yok. 

Zabıtanın ısrarla: 

•- Kaçmıştır. Onu ~iddet1e arayo
ruz.> 

Dem .. ı bence pek gilhmilçtür. Aca
ba gerçekten kaçtı mı? Kaçmrya mu
\affak oldu mu?. 

Yoksa pansiyonda attığı son bomba 
He- kendini de ifna etli mi?. 

Jş.te içinden çıkılmaz bfr muamma! 
Paris zabıta~ı da ariliyesi de bu ~şin 

it;inden kolay kolay çıkamıyc:;cak. 
Bu ha\'adislerj bır goız:noda okuyo

rum. Karnım actkt, ı·emek yiyeceM 
ğim. Ondan sonra da elbette bir otele 
gider yatanın. 

.... 
O GECE .. LOKANTADA 

YEMEK YERKEN .• 
Gaı.eteJerı okuduktan ve failin ele 

geı;medlği neticesini öğrendikten son
ra. bir lokantaya daldırn. 

Ortalık çoktan kararmış .• Saat do
kuz butuk. 

Bizim, enkaz haline gelen pansiyon 
cl\-arından bir hayli uzakta.yun. Ye
r.ıekten sonra hangi otele gidip yata
cağımı henüz kararlaştıramadım. Ye
mek yiyorum. 

Gece çıkan gazetelerden birin.de ga,... 
ZÜJrıe şöyle bir haber ilişti: 

cjapon casu.slarlyle alakadar 
görüldüğü zanniyle muvakkaten 
tevkif edilen İ~panyol kadını Ma
dam Gastonyanın yarın sabah ser
best bırakılacağı haber alınmış. 
tır_> 

lllladam Gos:tanya .. 
Demelıı: ıu. i-oı madıunınln ha

kiki adı budur. 
~Arkası Var) 
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l - Arap H:.~an, !? - G<'Ce guncşi. 
tahkir, 3 - Melami, 4 - YüZ yıl, tok 

değ.!, 5 - Siyah kuş, no:a, 6 - Beyaz 
7 - KuvveUl cipüs, 8 - Bir :ıravun, 
eğ1ence yeri, iki harf yanyana, 9 -
Yemek, münteha, 10 - Bir mesire ye
ri, içUgimiz. 

Yukarıdan Aşağıya: 

'\.~ukarıdan Aşağ1ya: 

l - Siy.:h kaş, 2 - ::\.tchJ.~1r, b• re
t :ksiz, 3 - Kavga, Bazu, 4 - Fer7at, 
iJri harf yan yana~ 5 - Olmc.m·:. ba
zı hayvanlanı terbiye vas~tısı, 6 -
Gözü t;arpık, 7 - Salaşpur, g - Va
zıta, 9 - Riltubet, millet, 10 - Ak
tör. 
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ONUN 
Ya§anmı§ Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum!.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 70 
Çılgın, zalim bir kahkaha attı: 
•- Ay güleyim bari! .. • 
Bu istilıza izzeti nefsimi en 

hassas yerinden vurdu. Bir anda 
üzerine atılmak, aşkımla alay e
cren küstah kadının yüzünü gö -
züni.i clidiklemek hırsile yandım. 
Koridorda açılan bir kapının gı
cırtısı ve arkasından onun, Hik .. 
met Beyin sesi duyuldu: 

•-Madam' .. Yahu Madam Ma.. 
r. neredesin? .. • 
Köşeden fırladım. He)"'can, s~ 

Y'nç ve teessür içinde kapıya ko
farak haykırdım: 

- Hik1net Bey .. Hikmet Bey .. 
gcls<'nize buraya ... 

Öbürü şaşırmış kalıruştı. An -
cak, kapıyı açarken arkamdan ce
Yap \•crebildı: 

c- Buradayım!. • 
O heI™>n gcl<L. İçeri gırınce 

madama ehemmiyet vermiyerek 
kucağına atıldım: 

- Neredeydin canım? .. Niye 
bırakıp beıti gittin böyle? ... 

Hayretle bizi süze süze güldi.i: 
•- Mutfakta kilıtlendim kal -

dım!.• ve hafifçe yanağımı ok -
şayıp bırakarak güle güle mada.. 
rna döndü: 

c- Yahu kim yaptı bu işi ha. 
na? ... Üstüme kilitlemişler!. Pen
cereden çjıkıncıya kadar başıma 
hal geldi. Bereket kı odunlukta 
hır merdiven buldum. camı zor 
açabildim. Banyo odasına gir -
d im!• 
Kadın çıngıraklı kahkahaların

dan bir.ini <lıı\ıa koyu,·erip arka-

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

ısrarla isteyiniz. 

;. - , -.; ıa.. ... r_ ,l .. ~ : •. -i&' ..... •.ı· .ı : ·" ,\'-o . . • -

POLiS MEKTEBi MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Cinsi 

Birinci nevi ekm-ek 
Beyaz Aaranıaı:ı Eti 
Sade Yağ 

Bun:ıa Pirinci 
Horoz Fasulyesi 
Nohut Kara Biga 
Kuru Soğan 
Patateıı. Adapazan 
Kuru Barbunya 
Kırmızı Mercimek 
Yesil Mercimek 

Zeytin Yağı Ayvalık 
Zeytin G~mllk 
Beyaz Sabun Ayvalı~ 

Beyaz Peynir Edime 
Kaşar Balkan 
Yumurta 

Kesme Şeker 
Toz Şeker 

Un Manitov:;a 

Miktarı Tahmin Bed. Tutarı İlk T. Eksiltmenin ne 
.Kilo. Gram Lr. Kr. Sn. Lr. Kr Sn. Lr. Kr_ Sn. suretle yapılacağı 

42000 Adet 13 5460 
5500 
5950 

10000 Kilo 55 
3500 • l 70 

4000 • 
2000 • 
1500 • ' 
3500 • 
3500 • 
1000 • 

500 • 
500 • 

1000 • 
1000 > 
1250 > 

1000 • 
150 • 

'13000 Adet 

2500 > 
2500 • 

1500 • 

54 
26 
23 

6 
11 
18 50 
24 
27 

90 
38 
55 

2160 
520 
345 
210 
385 
185 
120 
135 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

900 ) 
380 ) 
687 50 ) 

75 750 ) 
120 900) 

1 87 • 430 10 ) 

49 1225 ) 
46 1150 ) 

20 51 307 65 ) 

409 5.0 
412 50 
416 25 

304 50 

147 58 

158 01 

178 12 

23 07 

Kapalı Zart 

• • 
• • 

Açık Eksiltme 

• • 

• • 
• • 
• • 

Eksiltmenin 
Tarihi ve saat 

5/9/941 10 
5/9/941 11 
5/9/941 13 

5/9/941 14 

8/9/ 941 lO 

8/9/941 11 

8/ 9/ 941 14 

B/9/ 941 18 

1-'»elt1ebiut:zlll 1491 malt ...,..mm .-una ı..lar 7~ ih:tiyacı olaa ;yukarıda cins ve ıdttan )'az.ılı 20 blem 
yiyeceğin U.Ulme suıetiyle at.m alınmaları ıçin &çJlt ve kapalı eksiltmeye ~Jmuştnr. 

2 - Eks Ume h.izalarmda yazılı gün ve saatte Beyoğlu l<tikıal caddesinde l&laobul .lıiulec .Muhasebeciliği binasında 
toplanacak kumiS}'onda yapılacaktır. 

3 _ TaJ,pJenn yukanda gÖS\er~ temmalı evvelzyelerinl s<iEil &_,. ınuhasehecillğe yatıım..lan. 
4 _Bunlara .ait prtoameleri Ci!ırmek isliyıen!erin Ytldt.r.daki Polis mektebine müracaatlan ilan olunur. c7297> 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 188B 

Sermayeeiı 100,000,000 Türk Lira" 

~ Şube ve Ajans adedi: 265 • 

~ Zirai ve ticari her nevi banka mua~ 

l 
~~ 

• 
• • 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
da,-..ı 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars12 tMarruf hesapl,.rl11 ..,dli" 
ıu 50 lirası bulunanlara senede C defa cekilecek kU!"& iie at"•· 

plana göre ikranıiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı.ooo Lirahlc 
4 • 508 • 
' • Z50 • 

40 • ı• . 
ıoo • ~ • 
120 • " • 
160 • !O • 

4.000 
%.flllll 
1.000 
4.090 
5.000 
'J.!00 
1200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ıırad,ıı 

Manifatura Tüccarları Birliğinden: ! ~ 
DİKKAT: Hesaplarındaki ııualar bir sene Jç:nde 00 ılıl" 

0şağı düşınivenlere ikramiye çı.1.1ı):tı takd.rde % 2~ fazlasile1"~aıl cektir. Kur'alar senede 4 defa: l Eyliıl. l Birincıkanun. 

ve l Haz.ran t..rihlerinde çekilecektir. 

Birliğimizin 26 Ağu!iito~ 1941 de yapılması mukarrer olan fcvkalüde hey'eti 

31 Ağustos 1941 

tunwniyc içtinıaı nisabı ekserJyet hasıl olmadığından t.1lik cdilmiştır. Nizam-

ı namf'rr.lzln ahkômına te\'flkan Birliğimiz hey'eti umuıniyesi levk;:ıltıde oıapk 
yine Aşir Efendi Caddeslnde- Kısmet Hanında 21 No. da 3 Eyl-Ul 941 Çarşamba 
glinü saa.t 15 de lc;timaa davet olunur. 

18.00 ı.,rtıJ:! am ve ?-.1emleket Saat 
Ayurı,, 

18.03 Mi.ıılk: Radyo Caz ve Tango 
Orkc-strası ( L Özgi.Jr ve A
teş Böcekleri). 

18.40 MLizlk Fasıl Scı.zı. 
19.30 Memleket Surı.ı /.yan, ,.e: A

jan.ş llaberlerl. 
19.45 Konuama (TUrk llava Ku

runlU adln<t) 
19 55 Muı>k: Solısller (Pi.) 
20.15 Konu•ma (M !ekler Konu

şuyor), 
ZOJIO ~üıık- Kan~ak Şarkılar. 

21 00 Ziraat Takvımi ve Toprak 
!\fahsulcri Bor!'a!'ı. 

21.10 MUı.ik:
0 

Saz Eserleri, Türkü
ler \'C' Oyun Ha\•aları. 

21 .35 l~tanbnl At Yarışlarının Ne
ticrlcrt. 

21.45 Müzik: Dans Milziği (Pi.) 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

Haberleri, Esham - Tahvf
liııt, Kambiyo - Nukut Bor
ııası Fiatleri. 

22.45 Ajans Spcr Servisi. 
22.55/23.00 Yannkl Pro~ram ve Ka. 

panıs. 
----'-
~iE>.4 

C>i!S SU'Y° 

Sun'1 diş takımlan R.ida diş suyu 
mahl~lunde bırakılmakla mikropları

nı öldürür ve hE!m de bWlJara gü.zel 
bir koku verir. 

sından bir çıl;lık attı 
•-A? ... > 

Sonra duşunüyorınuş gibi dur
du. Yine kahkahalar arasında· 

- Anladım, dedi. Despina kim
se yok zannrdip kıliılemiı; ola • 
cak! ... Demin iki numaradakilerle 
beraber gittı Ben sofrayı hazır • 
lamağa buraya gelmı>Lm. Gör -
medıği için kedi girmesin diye 
kapamışt.:r!• 

Hakikaten dışarıda sesler işit -
miştim. Gıdcnler olmuştu. Lakin 
bir erkeği y onlışlıkla mutfakta 
bırakıp üstüne kilit \"Urtnalarına 
inanmıyordum. Hikmet Bey: 

•- Allah Allah~ .. Ne tuhaf 
şry' .. • diye söylenirken mad~r.-.a 
baktım. NaZJrlarımız karşıla~ın

ca zihnimde şimşek gibi bir ihti
mal çaktı. O da yan gözle beni 
sfüıüyordu Rica, teh<Llıt kanşık 
olan bakışıarile sanki •birşye söy
leme• demek istiyordu. Biraz ev
vel \'ahşi vah)i parlıyan gözler
deki bu mazlüm hal gururumu 
ohadı. Fazla düıünmedfm. Sert 
sert. esirini terb:ye eden bır hu. 
sunetie ona emretti!'J'l: (Sonu ,,~.\ 

RUZNAME: 

1 - Birliğimize dahil olmak istiyen kum:ışt;ı tüccarların kabulü. 
2 - İdare 1Iey'etinde vftki ola!'t münhallere nJ2an1narrıc mucibince tayin 

olunan Azanın intihaplarının tasdiki_ 

3 - Birlik Statü:sünün bazı n:addelerinin t5.dil1 hcıkklnda m\izoıkere \'e ka
rar ittihazı. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
9.9.941 Sah güniı sa ıt 15 de iE-tanbuJda Nafia Müdürlüğü eksılbne Komis· 

yonu odasında (2877.34) !La keı•I bedelli Çatalca Orta Oltu! bina>ı tamiratı açık 
ek::;iltn1rye konulnıuştur, 

:\olukaveıe, Eksiltme, Bi.tyındırlık İşle·i genel hu.c:usi ve fer.rı.t ş..,rtnnmeleri, 
proje keşif hulasasiy1e blına müteferri di.ıer e\·rak dairesinde görülecektir 

Muvakkat teminat (2)6) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (1500) liralık bu i~e benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu '\:esikalara istinaden İstanbul Vilf.ıyetine müra
caatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç c3> gün evvel alınmış ehliyet ve 
941 yılına ait Ticaret Odası '\'esikaları ile gelme1eri_ (7299) 

~Küçük 

:• Hesaplar1 1941 

Tasarruf•"~"~"~"~~...,,~ 

ikramiye Planı 
• ~~ 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
tarihlerinde 

• 

1 Ağustos, 

yapılır. 

3 İkinciteşrin 

1941 iKRAMIYELEBI 
!. 

~. 
f) 

--<>--- ~ 
~ 

~ ! adet 2000 liralık - 2000. - l ira il 8 ade\ '?!l>O liralık - 2000. - lira ~~ 
~: ~ : l~~g : = :~~~· = : :~ : l~~ : = !~~~: = : 
~ > -2000.-. 300. 20 • -6000.-• 

Hayattan hakiki bir roınaJ1 
(4 iincii sayfad"" devam) 

Onu heyecanla dınliyordum. 
Parlak vaitlerindcn, iltifatların -
dan başım dönüyordu. Şimdiden 
mükellef bir apartıman. en pa -
halı tuvalet qyası, türlü elbise
ler. mantolar tahayyül ediyordum. 
B:r aralık h~laya gitmek için d: 
şarı ·a çıkıım. Dönerken kula • 

ğıma b!r ko11upna çalındı. O gar. 
sona bir şev'Er söyliyerek gülüyor 
ve ismimden de bahsediyordu. 
Büyük bir merak1a, kimseye bel. 
li etmeden, ayaklarımın ucuna 
basa basa ağaçların arasından ar
kalarına gittim. Konuşmalarım 

dinl<'dim. 
İşte bu dinkyiş de benim ,.e te

miz yuvamın kurtuluşuna, servet 
ve güzellik cınunde sendeledığim 
uçuruma dü~memcme sebep ol • 
du: Daha bir dakika evvel bana 
büyük aşkından bahseden ve ko
camdan ayrılmağı teklıf eden ya
lancı hain, garsona: 

- ·Todori .. nasıl beğendin mi 
pilıci?. Dünküne benziyor mu?• 
diyordu. 

ihtiyar garson pek anlıyama -
dığım bir ~ey söyledi. Buna öbü • 

·ıı" 
rü yılışık bir kahka~a al-' · 
vap verdi: ~ı' ne ı 

- Kocası mı? ... Bana -cı · 
casından! .. Karıs.nı tutsa~ 
kokot yapmasaydı!... pıJL · 

Bu son iki cümle beynıiil'lıir:' 
şimşek gibi çaktı ve g . 1~ı 
sanki bütı'n bir cihan ı,e(& 
Gözlerimin önünde her~-;' 
habersiz, zavallı kocanıırı ti -' 
gözleri canlandı. Onu to~~Jl' t 
mak için kendimi zor tul 11tı" 
h·rsız, bir mücrim g.bl pc~' 
titreye geri ıJiindüm. GB~e~J · 
yan merdivenlerinden. ,,.~ı b 
ookağa oradan da ikincı fil 

ı~ 
tramvaya dar attım. d8· c ot 

Tramvayda: - .par.•:ııiiljtl 
mobilin de, aldatan guı 1 , /. 

senin olsun sc(i] mahlul< ·j,1ol -
Dıye hıçkıra hıçkıra_ 8~~ S:. 

•- Alla hım sen tccru_b1~rlt 0 . 

kadınları, başıboş gönul 18rı ~ 
!aşan görgüsüz genç kıZ ıe~ 
Basit, temiz evlerimiziJI ıeıi~ı 
alemi. fakir fakat merd· e e" 
kocalarımızın varlığı bıZ rın 1. -
fi bir saadetmiş ... Burıl3 ,- 8ııl 
metini bilmiyenlere rıe i 

Diye inliyordum!... - ~ (t'/ 
Jta10/_A 

r Hediye Kazananl~! 
Mük3!atlı biJmecemiıde kur'a neti- baliye mahalleri 4 ru 111.~.a~• ,..(/ 

cesinde hediye kazanan okuyucu~arı- G ün~·er, BüyilkderC'de pıi_ııri.>·e_.f.J' 
m1zın ısimlerinl neşre devam edıyo- si 17 numarada Bayan rı-1 .. 111]?".J 

- !' c . ti 1 ı 31 ' ruz. Fotogra .:ır uma c:un neşro u- gay, Ayvansaray cadd<'~. ..tı O • 
nacaktır. B. Mehmet Balcı, Clbolı !i. " jl 

Birer Şık K~~em Sapı . Kazananı.ar: . lu l inci sınıf ıalebclcrirıdDe c.ıfP1 1~· 
(De\'amı) -: Nuruosnıanıye .. ca~.desın- maralı $Likran, Büyukadad,,2 ıı~~ d~ Bozacı Sınanı? kalfa~ı Husnu Mut- hallesi Öreke sokağında 4. ~ 
ıu, Ul.elide lI~ik.zedcPn .aparbma_n- hanede Bay Fif'Uz;ın Ayirr(·ıat ,. . .,. . 
laa'h .~ Uncti daıre 2 numarada B. ıı.. da Işık, Tophanede _sarraf fi"_ 
han OztUrk, AJuaroyda Horhor cadde- d B3 Şc\'tdYe~ _;,ti 
sinde 10 numaralı merhum Suphi Pa- nF~ındıakral a dd yıınd !28 11,.-~~ır' 
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. Ü -· 1n ı ı ca ~uı e .,, d 

şanın konagında B. kt.<ıy rış, sku- R . T to a·- i.ı.kdere .~·~ 
darda Sultan Tepesinde Yeşilba~ B<ı- Ücmtzo kor Pı's uy arad3 8 j~1 ~ 

1- d B L tı· U 1 ı· mı so agı r.llm ,1e'f ~I' 
yU"ı a nı..ı._mara a · u 1 ysa • s- aızC'z Bc-ikta~tu J\.'J.1çk~ •• dıllıı:,ıı 
tanbul 4.. il.neli ilkn1ektep 5 inci sınıf , -· d ş B ·· Gu··zifl I" ,,,,,. 

nun~ara a ayan • ~·" _. 
talebelerınden 266 numaralı B. Necdet Fevziye mahal?e:sl İklJi.ll .f · 
Özt.:ıkar. ~ Jl ;ıjl' 

Sadiye Gürelli. ı l' '.ı ' ,; 
.Birer Roman Kazananlar: (37 - 56 Birer Sulu Boya Ta.kııfl tııı1ır-~;ı· 

ıncıya kadar) - Feneryolunda Gazi ıar: BUyükadada Canıı fT'IJl~ )·ıırı "' , 
l\Iuh.t..tr Pa~" çıkmazında 4 numaralı ke sokağı 2 numarada 1.şf . 
hanede Pangaltı Lisesi talebelerinden Deniz. ':-41·\·s.ı~ı', 
B. Serap Kalpakt;tyan, Topkapı yoku-
~unda ŞeyhUiliım sokak 15 numarada 
B. ~ıetin k.opansu, Hadım.köyünde as- J 
keri posa 830 Binbaşı B. Avni K oro! r • TA il v ı ır• ı!" 
mahtwnu B. Cevdet Korol, Sultanam
mette Işık sokailnda 6/4 numaralı a-
partın1anın 5 inci katında B. Turhan 
Aytol, Haydarpaşada İbrahimal;a ma
hallc~lnde Saraçlar r;e~mest sokak 35 
numarada B. Fahrettin Gökdelen, 
Kan!J.<.:ada Yenimahallede 22 numaralı 
evde B. İlhan, Kızıltoprakta Kayısdağı 
caddesinde 7 nurnaralı hanede B. Hik
m<!'t Arseven, Ü~küdarda Sultan Tepe
sinde Büyılk yoku.ota 5 numaralı evde 
Bayan Güzin Aluni, Bobtancıda Top
çuoğ1u sokağında 2-i nunıaraU hane
de Bi.ı)·an Ferdiye Karakaş, Kasımpa

~da İbrahimaC:a yokuşu 57 numarada 
B. Rü~tü, KadlköyUnd~ Acıbadem İk-
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