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~tlantik deni- SOV'fET TEBLIÖI \ . 
• 
tındeki hadise ·Bütün cephe-

Almanya Amerikan ıe· 
Ilı.ilerini batırdıkça ve 
Amerika vata.nda§ları 
canlarını kaybettikçe ya -
va4 yava, efkarı umu • 
llıİye Almanyanın aley
hine dönmeğe başlamı•
lır. 

~n: A. Şükrü ESMER 

l,~ 1hn• '.k denizinde bir fl.meri • 
den lor,ııdo muhribile bir Alman 
lıs ızı.ıtısı arasındaki hadise e -

•n ge · Am ~ık ı gın olan Alman • e • 
h, •n llıünasebeUerinin biraz da. 
~ıııgerginleşmesine vesile teşkil 
bu/!tıı Hadisenin mahiyeti he -
"• ~Yı~e aydınlanmış değildir. 
ıyd lki de harp devam ettikçe 
tu~ll!.an.nııyacaktır. Amerika hü. 
~a~etıııın iddiası şudur: Greer 
'1uı,~ bir Amerika torpido 
lıt ~ '"'. İzlandadı>ki Amerika 
~ l'rlerine posta vf! paket nak • 

• r~en, bir Alınan df!nizaltı ge. 
~n·llin taarruzun1 uğramıştır. 
lıına~ltı gemisi, Grecr torpido • 
"'ı bir torpil atmış, fakat he • 
~llıı il<! isabet ettirememiştir. Bu. 
~erıne, Greeı mu'kabil ta • 
lııYq geçmiş ve dP.nlzaltı gemisi 
lıı~t:kdalar~ kayboJ.muştur. A -
'l'tıı a hukumeti, Greer'in ta • 
tf,.~ ~eçtiğini itiraf etmekle 
tate er, bu hareket müdafaadan 

tı • Olduğunu bıldiriyor. 
ı.., '••r t "1llığ araitan Alman resmi 
~ıne göre. ilk önce taarruza 
ltıan d ~erıka fı<.rpidooudur. Al. 
laa ıı;· eııızaıtı genıisi de müda. 
l..ı'l>iQın İeş~büse g~iş. Fakat 
lhti~Ya isabet \'~ki olmamıştır. 

laı. flı olan ve olmıYan nok -
t b;.... .. -

tıı ~t' ~ uıırnden ayrıldığı zaman 
lııı;'il: ıce Çıkıyor: Torpido 'bir A-

A.an torpidosu ve denizaltı da 
~~i d'ıınan d~nizaltısıdır. Her 
t~birbirine ka191 taarruza 
'rı-ıı% · Fakat her biri ilk ta • 
~ k~ karşı taraftan geldığini 
••e]r 

1 
sı tarafından girişilen 

~~ıı: ~ müdafaadan ibaret ol-
S lddıa etm!'kledir. 

14~ ııı· ka ile Alınanya arasın • 
«llıQ;, ~nasebe<tıer o kadar ger • 
lııtııı~~ bu hadise yüzünden 
f!lııeş~tlerin bira2 d;ıha ger -
~~ . olması hususi bir e • 
""'hiıı Yetı haiz o~amaz. Amerika, 
~'ôieı:ı başlangıcındanberi İngiliz 
~·ıı~/arşı olan sempatisini 
"ll ett' !şiir, Hatta harp de • 

\... ?e A.nıer ·kanın alakası s ~l:>o-vamı tlı;Wıcü Sahifede) 

~ l'elgraf 
l o1111a11ar aış

s.~~IJat programı 
tt'I, ~•r geliyor. Son Tel 
l'ıı (l ~ 14'ne olduğu gibi bu 
'•t,1 lonbabar için bir neş
~~ l>r l>torraını hazırlamıştır. 
~I ıe~!r•nıa dahil olan bir 
itler· . 1 kanıızın ve mubar • 

ı.. 'ltiıı . . "'l: tsımlerin i yeriyo .. 

~lldıraa Kadın 
tı...,, İız..ı Bonlce 

ÇıplAKe MODEL 
~ ?>ı.,ihe Muhittirı 

'tr r • tlitl c ı Muhamme· 
llluharebeleri 

h, Sanı ı Kırayel 

IJitirı • . ~ 
d~tı· cı, ıkınci Balkan 

ıı 

1 
~~ <ıit nıuharebeleri-

' Yeni vesikalar 
t IUıhını Yalız 

'-aıu • 
,,1 .. :ıere parmak 

i,ka11 Casaı ı 
b •llch-r h hrettın 

ı 1ha ,, • 
4 ' Ult 1_ 
lt '"ıtııa ço,. Y"ni \'e fiihrd. 

'ı S rı Lıkr ~. •ıı l'' • , . ., makale • 
·~llltıı •lrrafın sonbahar 

da bulıcaksınu. 

de muharebe
ler devam etti 

• 
Sekiz Eylulde yet
miş bir Alman tay
yaresi düşürdük 

J\lo>kovo, JO (Radyo 7,45) - &l\·
yet ır·bliı,-:i: 

OUn t.ütun cephe boyunca eid
deıU muhar<-beler devam etn1~tir. 

8 EyJOlde 71 Alman tayya~i tAh
(Devamı 3 iı.ncü Sah.iiede} 

Leningrad'ın 
mulıasar asın
dan Moskova
nın haberi yok! 

ŞlaııılDarg'aa Al· 
maaıır ellaı geçtıtı 

te1ıt eGlmlyor 
Mosko,·a, 10 (A.A.) _ Resmi kay. 

naklardan beyan c-diJdlğine göre, Sov. 
yetler j:eJna'daki rr,uyaffrıklyetıeri

ıe ik:Ufa e-tmek ni:retindc değillerdir. 
Sovyet mukabil taarrllLu de\·am et
mektedir ve ::;ö:rlendiğıne göre, yeni 
Alman he~imetler:lne irıt:zar edilebilir 
jielna mıntakasında Almanlar 16 mll 
pü;:-.kürtülmüşlerdir. 

(De'"·amı ÜçUncu Sahifede) 

Pamuk Ofisi 
kuruluyor 

Ankaradan ver.len mal\ımata 

göre. hükümet. pa?l"ı;k işierin• 

düzene koymak iç'n b.ır •Pamuk 
Ofisi •teşkilini <l'c m;- etmek1 e -
d'r. Bıt husustaki karar yakında 
\'erilecektir. 

Kıbrısa üç hava 
hücumu 

K•bns, 10 (A.A.) - K•brls düşman 
tayyarelerinin {l~ defa hL.rumuna nıa
ruz kalmıştır. insanca uıyis.!,. "Ve az ha
aa.r vardır. 

ÇiiTçil kon11.§'U!i01' 

(Avam Kamarasında dünkü bqaııah 
.Son iM ... at. sütunlarında) 

Japonya ve 
• 
lngiltere te-
baalarını geri 
çekiyorlar 
Ttıkyo, 10 (A.A.) - japon Hariciye 

Naz1rı, Uç japon &emisin1n japon te
bc;ısını aJmaK uzere yukıııda İngiliz 
i~ ;J-ıarok rluğunun muhte1i! yerlerine 
gt:..,deri1c~ğ'ni bild~rn.:· tir 

Digcr t..ı_rcıft;n. t. Ingı1ız gemisi İn
giliz teb(:a!:ını alr.ıak üıf're yaJtında 

jo:.punya)·a gelec:ekt!r. 

Akdenizde iki 
büyük mavna 
batırıldı 

Londra. 10 (A.A.) - Aminılliğin 
tf"bligi: BUyük bır ita1yan mavnası 
}.Jf'rkez! Akden1zde bir tahtelbahir ta
rahndan ıorpıllenm~tir. 

B1nı;a1~ lirr.anı açıklarında diğer bir 
tahte!bahi7 iki iaşe müvna~ına hü
cum etmiş, ikisini de haı:;ara uğratmıŞ
tır. Biri muhtPm1>l olarak batmıstır 

Kömür satışlarında bir kurnazllk 

v k k.. .. l . l 1 

.n.o omur erı ıs a- ı 

tılarak satılıyormuş 1 

la ıaretıı klmlrlırln sıırıetl arttıöından 
balktaa bir mlıll lazıa para allnıyorma, 

Zonguldak ve Karat-ilkten şehrımi
ze gelen veya buradakı hrıvag<ızi fab
rlk~lürından çı.ka.n k<\k \ e ffımı kl•k 
köınür1t'rl üzerinde bı:,yllk mık_yasta 

Atlaatlkte bir Pana
ma gemisi batırıldı 

\'aş!ngton, 10 (A.AJ - B:rlrşik A
m(·~ ika Bahriye Neıa: ~ Ba.hrı;ye En

climeni tarafından mü.&.dere edılen ve 
Panama Bayrağını hflmil olan geıninln • 
iz1andanın beş yilz kihırrıetn~ Cenubu 
Carblsinde 17 Ağustosta t.o.:-pillenerek 

batınlmış olduJ1unu biıdırmekt.edir 

İçlerinde blr Amerikan tebt'a~ı bu

lunan 24 kişiden mlırl"kkep tayfasına 

kaybolmut nazariyle bak.1lmaktadıt. 

hile ~ dpıldı~ı ar.J;,şılm1~ 1 Eti B~ı.nk 

TeJtı::s HeJ'etı i:e Belediye İktıı--.dt l\1U
dilrli.i.gu tarafındr..n tahkikata başlan
mıştır. (Devamı 3 üncu Sahiı~de) 

A de111Zde batırılan 
ltals an mavnaları 
Le ndı-a, 10 (A .<\..) - Amirallik ma~ 

krır ının tf blıg . 
l>rl..'i .'\kde de Bingazı Umanı açı-

&:ıııd.a notuı hı buyuk bır ltalyan sel
kı..•nıısj denıza.ıtılo.rınılZ ıaratından tor
p Jlent:rek banrılr-ııştır. 

Bnşka. bır denııa1tHr.ız da motörlü 
ikı ıaşe nıa\'n.8.!Jna top ate~yle taar
ruz etnıışt;ı. ~la\-nalann her ikisi de 
ha!-'ara uıir:tdllli.~tır. Bunlardan bır ta
nes,nın bat.nHli oldtı,Gu ınuh.temeld.1.r. 

INÖNÜNDE 

· Bugün büyük 
hava şenlik
leri yapılıyor 

• 
Başvekilimiz dün 

Hava Kurumun
da meşgul oldu 
Aııkara 10 (Hususi muhabiri • 

mız bıldiriyor) - Başvekil dok. 

tor Refık Saydam dün Türk Ha· 

(Devamı S üncil Sabl!ede) 

Atlan ti k't e 
bir Amerikan 
gemisi dalıa 

torpillendi 

Amerikan gemileri 
telltelballlrlerı 

ate 1J açabilecekler 
Va~ington, 10 (A.A.) - Şap Deni. 

zinde Stil Si rcrer ı:emisfnJn torpillen
mes; Amerikada büyük bir heyecan 
uyandırmı::ıtır. 

ŞiJndi bildirildiğine göre, Atıantik
te diger bir Amerikan ıeın1si daha 
torplllenmi§tir. 

Ciunhurreisi Ruzvelt'in yann söy1i
yec~ği nutukta, Amerikan gemileri
nin, kendilerine hücuma ~ebbLis e

decek tahtelbahire karşı ateş açacak
larıoı bJldireceği tahmin olunmakta
dır. (DC'vamı Üçünt·U Sahifede) 

• 
Ankara - lzmir 

Bisiklet 1 

yarışı bitti 
Sekiz merhaleden ve bin kilo • 

metrede,n ibaret olan Ankara . İz.. 
m r bis.klet yarışı dün neticelen. 
m1şt:r, 

Son merhaleyi teşkil eden Ma. 
ni>a _ İı:mir yarışı dün sabah saat 

tDevamı 3 üncü Sahifede) 

1 

Almaa • ıo-.,et 
BABBINZ 

aıa BAKIŞ 

Leningrad 
çenberde mi, 
değil mi? 

Çenbere ~ 
alınsa bile, şeh
rin öyle kolay 
kolay zaptedile
miyeceği söyle

.J 
. 

nıyor 

Odeıaaıa bir ay. 
daa beri muka
vemeti bana mı. 
ıaı glıterl!lyor 

(Yazısı 3 U..cü Sah!led~J 

A.ım.ut önciilennin bir koye 5iri§ı ile di4-mıın kuTşısı71da. Alman .-cpeı-lerini gd~terfr ıki resım 

Almıııni<ıT f4nıfmdıın zcıptedil miş olan b>T Rus şehrinin h4lkı meskenlerine at•det edıyo1 

·· · H A.R p· VA ·Z İ Y ET 1 · 

Leningrad'ın muhasarası, Vo
roşilof'un muhtemel taarruzu! 
(Yazan: EMEKLl KURMAY SUBAY) 
Bugünkü tebliğlere göre, Lenin

grad Pt: aLnda \'aziyet Sovyetle • 
rın aleyhine dönmüştür. 

1 - ifaya ku\'\'etleı lnden faz • 
la yard.m gören Alman seıi bır • 

lıkleri !1.eva kanalına \'arrr.ışlar 

ve bır Alman pıyade ala~;.ı Lade>

ga gölü cenup sahil nde bulunan 

Şluselbur;; şehr:ne gırmışlcrdir. 

(De\•amı Üçüncü s..hl!ede) 

Pendik'te tren birisi
nin iki ayağını kesti 
Bir kiracı da merdlYenıer plı diye ev 
sahibi ile oğlana atır surette yaraladı 

Dün akşam Pendikte feci 'btr 
tren kazası olımuştur. İ2'1Tlitte o. 
turan Cevdet oglu :Mehmet is -
minde biri saat 16 yı 15 geçe Pen. 
d:.kten HaydarpaFya hareket e. 
den banliyö trenine kalktıktan 
sonra atlamak istemiş . fakat aya
ğı kayarak va.gon·m altına yu • 

varlanmıştır. Elra!tan görenlerin 
feryad ı üzerine lrcn durdurul • 
muş, fakat bu zamana kadar za-

(Devam1 3 tinrii ~ahifede) 

ÇERÇEVE 

f '"\ 
Iran, lngiliz-
Rus şartları
nı kabul etti 

• 
Başvekil F Cl r a g ı 
Ban din keyllyetı 
macllıe blldlr41 
l..oııc J. 1 10 (AA.) - Inı;: ..• 1 lla

r cıye '\ı uretı, J g z. - Rus &\llh 
ŞJrtınrıntn Iran tı.:kUmctı tara
fından k .. b1.:1 ccHlrr.ı o:d ~unu be
)'.ın e~:ıekted r. 

Tahran, 10 (A.:\..) - iran MC~-
1 ~inin bugünkü fe\:kal~de tophuı
t .sında Baı;:\·ek ~ Jngıl:z ve Rtı!' 

klleplennın hepı:ıln;n, ba:z.ı Iran 
şehirlcrin1n ışg ıll me.ı;e!esi henüz 
mılznk~re rr.e\ı.Uu t'llT'o:ı.~ına rağ
men Iran hükün-ıeti tarafından 
k~bul edilmiş olduğunu bildirn1 ş
lır. 

Alman, İtalyan. 1\!acıır, Rum<·n 
Elçiliklerinin kapa' :Jr,ası ve irnn
daki Almanlarırı lngilız ve k.:.ıs 
kuv\·etlerine te:ılimi lngiliz-Rııs 
talepleri cüm1etofndeodir 

Amerika Fin
lerin vaziyeti 
ile meşgul 

Günün Maarif dehası 

• 
Bu hükumete karşı 

vaziyetini 
değiştirmesi mümkün 

\'a~ 12~(•" 10 (A.A.) Amerika 
hükün1eti, Finl~ndiyanın gıttikçe AL 
rnan hin1aye~i aluna girmekte olması 
\•3kı.ası ile alakadar olınıya başlamış... 
tır 

\~a~ıngtonun fal:'ıhiyettar mahılllle
rinde. Fınl.5.ndiya He Sovyet Rwyanın 

(Devamı Üçtlncü Sahlfed•J 

İran kuvvetleri 
ne kadar 

geri çekilecek ? 
Tahran, 10 (A.A. l lrana tahnıil 

edilen şartlar m.lcibtnce Iran kıt'ala
rmın Rumıye gOliını.i.n Cenubunda bir 
noktadan başlıyan bir hattın Cenu
bundan ltibareT: Tahm \"e Şay'ın Şar
kında k~ln GJzvın ve Sen1ntın'dan ve 
Kanakln, Kır ..,an-.· h, Jilırrc-mfıbtıd, 

Dııful. ~lesc dı SWL2'yr.ıa.n. Jlaftakmcl 
ve Benderdı!.,m dan ıeten bir h"'itta 
kadar g'°ri çekJmelerl ıazıın ıelnıek
\edir 

ing .~z - Sö\'yet fckl:rıer•n.in ka
bul rdild:ğinedair olan İran nota~ı Pa
ı.ar:esı ak..~amı t.e\·dı edilmiş ise de İ

(Devamı 3 unciı Eah!lede) 

De' let, kcsesindtn :.\Iaarif Ve. 
kiıleline 21 milyon lira aym • 
yor 'e Maarif Vekaleti liu pa
ra ile 103 zanaat. 5 yapı, 17 ti. 
car et mektebi 'c ay rı<a 23 ens
titü (bu tabiri >nmiyorum) 
ve 80 kurs (bu isimden de hoş. 
lanm.lorunı) &(mak yoluna 
girnq bulunuyor. 

De,·let, kesesinden Maarif 
\ yekRietine hu para:yı o zan1an 
\:e mck3.n içinde \'eri)·or ki , 
DC\·Jef ke~elcri son meteliğine 
kada,. harp canavarına )'em 

yetiştirmekle mükl-lleftir. 
Deyleti, işte böyle bir ra -

man ve mekanda maddi imkii. 
nının büyük bir kısmını lllaa. 
rif işlerine tahsis etmek deha.. 
sını çôsterdiği için tebrik e -

derhn, Maarif Vekaletini de, 
bu dehanın telkin \'e temsili i. 
şindt bütün haklarını müdrik 
bır derecede y ül.scldiği içiıı 
l•kdirle selamlıyalım! 

Böl le bir zaman ve mekin .. 
da • bu kadar azametli bir para 
kütl"inin ameli teknika öğre. 
ticiliğı yolunda Maarif Vekille· 
ti enıı ine tah,is edi1n1e~ini di.. 
hice bulduk. EHi, hareket, 
de\:rimizin ruhunu \"e bu de _ 
, -ir içinde TürkİJenin me\·ki 

"' rnıifesini lal·in e<lebilınek 
bakımından diıhiresinedir. 

Zira sadece müsbet bilgiler 

J\iECİP l>'AZlL KISAKÜREK 

zinciıındcn iharcı olan gnTp 
111(.·dt·ni~·clinin gt•rirdi;..i r•tf"" .. " ~· 
bolizn1a ihtil:aH i~indt, bıınn 
ı;ihi n1iisbet bilgi!t·r teplıes!n .. 
den 73yıf millrtkre ı' iiş <rk 

buicık borr, nladdr~·l dibine 
kada• tahkik ,.e istism"r İ\l 
dt:tllk olan hu "d!lada h<-•r ... a;. 
ta ra;n1en \C g<'<.:~ i gün<lüze 
k at:ıraJ.. kuv,·etlrı.:nek, r(.•!<ıa • 

nt·fh bir ruh üzcr·nc rc:;.a• .. rfli 

bir madde hiıkiıni ;ycti kur01r:ık, 
hem znınan , -e htnt nı., k.ln 
cephclorindrn hayal hakkım ız 
müd&faa etmekti•. 

Huuıın da trk çaresi, mü•het 
bil!:ill~r sahasında , . e her ıani • 
yenin fırsat çerçc\üi içinde 
bo}u tıa öğrenmek ve öğret .. 
nıek .• Bu sahada hiç bir ma• • 
raf bo§ ve biç bir '~~: geç de • 
ğildir ... 

Ne zaınan. hangi şaı tlar al • 
t1nda , .e ne ıiirlti olursa (rJsun, 

kurmakla mükell.-f olduğumuz 
müsbet bilgiler ikliminin ana 
ocağı olan {Teknişe hohe şu • 
le - Ekol siiperiyör de pcli 
trk .... ik - yüksek knler mek • 
teli) ne doğru bu küçük \'e a. 
meli zanaatlar Jeliştiridlilı 

han1lesini, i~te bu zaviyeden • 
dir ki, giioün maarif dehiı"• 

temsil edici bir kıymette Dil • 

luyoıuz. 
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HALK FİLOZOFU 

NATÜ L NOHUT 

FL.ıt Iürakabc Konıi~_yonu .. 
nun. ba.Lı mütehaSSJ~ iz.a iliı\·c. 

>ile uk\iye edilecr#ni ı:-u. 
telede okuduğum zamau, he • 
le c.likür, dedinı, bu lr..omiS)'OO, 
nih,ayet bugünkü halile nakiUi 
oldu);uuıı idrak cdebilıııi~ mi • 
dir! 
Komiı.yon , Ele. laarabele • 

rinde Öınu'ia el yaz ... ıaı araş • 
tıru ;;ibi gayet ~r, sakin l>ir 
m.rsaı i~iode .. 

G~ ealerdc, yİ.lle komisyo • 
nun, gazctelerıle bir il.iamı ı:or. 
dıim. :'llohııda U kıu~ aıaıni 
fiat bonulm%. Pekili-. 

F'al<lt, bu kom· yona naır:a • 
ran. paha hi~ilen nobudwa ;,, • 
mi nt.dir, bilir mi:tiniz"! yalü • 
rel nohut! 

ilaha kına, natürel oluuyan 
bir nohut g&;teriniz, bana .. 
ben :r:abirtti d ~ilim anama, 
ııatütel nohut U.birinin ile pi • 
> a-. da lıarcıilem bir ticari ı'.'oı -

Si. ·ı,;)( 

Bll.ETl.t-:Rİ 

lla) alın pahalı olduğunu ileri 
,L: tt-r - ineınacılar r.aa1 i ti or • 
arını ~ Kı:: geliyor ya. sincına 
.ı.ıevsıı.1i de geldı. Sin{'ma1a..rın 
zaın it·in bü)·le bir zaman scçnıcle. 
ri mi.. ahdır. 

lfoıat pahalı Le, inemaları bi
lakh ucuzlatmak ıı. .. m değil ıııi! 

REŞAT FEYZi 

tılah olduğwtu saıınu.)·orum. 

GöriisorsunuL ki, ıı1alün1 ko -
nı~' on isin ticari lan tezi la .. 
raf.~u.ıa:h;. Kırk .} ılltk uohuda, 
natürel nohut di~·e i_ im takı .. 
yor \ e bunu halka ilim ediyor. 
GazeteJİ okuyan ,·atandaşlar, 
bu ) eni ti bir kar 1 uıda şüphe 

,~e tereddüde dü~ecekler, aca .. 
ha. bu, bir b&şka cins nohut 
mudur, diye kafa yora klar • 
clır Ve belki de, halkuı bu te -
reddudlinü gören bazı ablak'ız 
kimseler, bildiğimiz nohudu 15 
knru~•an fazla) a <alnı ağa kal • 
l<qaraklar! 

- Bu natürel nohut değil, 
ek<tra nohut, diyeceklerdir. 

Komi,)·on, teşekkül edeli bil. 
nıİ\"Ot unı ne kadar zaınan ol .. 
m~"tur. Fakat, acalnt., biıe 
müsbtt olarak gördüğü i~lere 
dair oft ıl bir bliinço çıkarabi -
lir! Gunu. demokrat bir cemi .. 
yetin vatandaşı olarak <Orıt)O
rum. 

ASKER 
Aileleri 
Ağustos maaşının 

tevziine başlanıyor 
Muhtaç asker a: Pler'nin ağus. 

tos maaşları bıı,gcnlerde k\'Zi e· 
dil~klir BclcJ.ve ka~·makam. 
lara para goııderme;.e basl~ııl
tır. Bunaan sonra her a~· başın
da muntazaman rara dağıtı!a -
caktır. 

J 

~eden derwniz, inl'n1a bir ha,·al ... 
dir. llatbuki, şinıdi, en ui:uz ,.e 
bol ' hayal. en pabalıı;ı haki • 
kntıir 

Bir garatda 45 o litre 
benzin bulu11d11 l 

İ. TA:'BULU 

SF.YMİYE. 'LER 

Boğaziçinia imarı için. müte ... 
ha '' ve alikadarların 4tirakile 
topbnltlar yapılıyor. Bu toplaa • 
tılara i.,.tanbulu sevenler cemiye-
tınden de bir ftza b1lirak. ediyor ... 

DlU ~ 

Guıel Boğaziçiııi bugünkü ha -
zin bale >okanlar, İstanbulu sev. 
mi) enll'ıdir. Asıl onları toplamalı 
da lıeı.ar .ormalı! 

RÜY., 

TABiRi 

Maruf hır pro{c ·örünti.iı. ge .. 
ç<>nt .. d• yıızdı~ı içtimai bir ma -
kaleye ~u erle. hayı ko) nıu~tu: 
•Rüyalar nasıl tabir edilir~. 

Bunu bilmiyecek ae Tar: Rii -
ya görenin canı ne ar~uluyor.sa, 

hunlar tahmin edilir ve kendi i • 
ne ballandıra ballandıra anlatı • 
lır. Ru)·a tabiri, bir nevi (alcılık 
degil midir? 
ACELE 

ARA:\IYOR 

Kaç rllndıir razclelerde şöyle 

bir ilan görüyorum: •Acele dadı 
ar~•nıyor.• Dadı aranması tabii, 
bunu anlıyorum. Fakat, neden a. 
cele! Bizim Osmaa Cemal şöyle 
dedi: 

•- Şimdiki çocuklar o kadar •· 
çıkgöı ki, dadı bulunmakta birH 
gecikil.e, çocuk büyüyecek, koca 
delikanlı olacak ... 

AHMET RAUF 

TaksiJıı,Je Moderı Gaı •jda d~n 
öğleden sonra b.r draşlırma ya. 
pılnıış ve 4500 litre bcnzil''.e 57 
\·aril maklne yağı l>ıJlu i'!:'n1' - u• 
Bu garaj sahibinin, kend•S'.nden 
ben1Jn ı.:;tircn şo'.:ırlere benzin 
olmadığını söyledıği lıaldc. ba ka 
bir soföre benzin yerdiği tesb;t 
edil~iştır. Garaj ;ah bı hakkın
da zabıt tutularak adli mu"'m~ • 
le}"' başlanmıştır. 

&f)Ç{JK BA:b LEB 

TiCARET uc SANAYi: 
+ Suı e-r- Bank iııct ıc dın ku..na 1 

yapm(jk üzere h"rice 2000 tan .:U:er1-
no:> yünü stpariş etml·;t • 

+ Ll.manımıt.a bir \-apurla 900 t•1 
miklaruıda muhtel:( ithal.at e~yası .i:'.!i.4 

mı:stir. 
+ Ü.ııküdard:ı y.a~nız Anadolu cihe

tmde ı:atı.şma.k i.I?; re bır ~1:.ıra.kabe 

Burosıı kurulacaktır. * TLirk - Alman ticareı müuke-
relerine dun Ankara 'baııanmışt~r. 

MÜTEFERRiK: 
+ MaaMr Mtidürll Tevfik Kut dun 

İzmirdeıı şehrimize dönmüştür, 
+ Yalo\a Tapu Sicil Muhafızı AO

dulkadlr Türel Be,:J<taş Tapu Sicil 
l\luha[ızlıtın• tayin edilırıiştır. 

+ Suttanalımttte oturan metresl 
Müyeoseri k"kançhktan bıçakla. yan. 
lamış olan l\1ecdi bir $ene iki ay hap
•• mahküm edilmiştir. + Kumkaptda Müskirat bayii Naz
mi ile Su..ltan.ıhmette ıncıecl Yani so
tutulmUf bırayı 22.5 kuruşa sattıkla
rmdan ylrmi be;;cr lira ett.aya. mah
kıim edilmiılerdir. 

+ Şehir Tiyatrosu Birinclteorinin 
ilk akşamt Dram Kısmında Hamlet ve 
Komedi Kumuıda Klbarhk Budaluı 
-rlervıe ıenuıllere baı;lı7acakUr. 

Tefrika No: 51 ~ 

Sürü Çıngırakları j 
Yaun: CAHIT UÇUK 

- Bıliyor musUI\ kL Recep .•• 
E c agz.:nı orterelt: 
- 5wı, ded~ Hep.;ıni biliyorum. 

FlılJc.,_t, baı.i bırakıp cıtmemel.i.iıoın! .• 
B<r erkek: taraf1n<l"'1 böyle i.iıten. 

mek, buUlıı. mi!Jkilllerc, bi.itiin engel
lere ra.tmen, a..zw\ om.Ur boTUD.ea u:
tqımek. bana büyük. olçUSU.Z. bir se • 
vUu; ve aUk:ıln veriyor GOzlerinde, mu.-
kadde3 btr ateşle bana tapar g:ıbı 

bakıyor. 

- Tıutrı istedi.. Kalm.alı7tm Re -
cep.l. Fakat bu nasıl olacak!. 

Ondan ~yrılarak geri dOnmenin lm
lcinstz oldutunu d!JfÜnıit'ken, b<raz 
eV\ıe k. · in cevabını verdi; 

- K .. ıım olar:ık! .. 

iV 

duk:. Bu beraber geçen &ecenin saba
hı, gözlerimi açınca. tahta kapakların 
aral.anndan sLZan ıUn.et lp.k.ların.ı. 

gördum, Başım Recebın koluyla iöi
sünUn köşesindeydi. Bu emin, sa&laaı 
göğu.a "e k.ol, o gögü.ste çarpan yi.ı.re

gtn, benım olduğunu, hm.im olacağı.nı. 
katı bır duygu ile biliyorum. Yuzun .. 
de bıiyUk bir yürek: nıhatiyle uyuyan. 
lrı.rı. deı-in sükünu vardı. UzL.m kirpik
leri örlulü., muntazam so1uklart.& uyu· 
yordu. 

- Rece!-
Hemen kıpırdadt. Klrp.lk.lerinl ara

Lıyara«, b(jna gtilun...sedi. Sonra uzaıup 
çenf"m.in ucundan optı.i.. Bı.ı onwı, en 
ho§uma g:iden h!jrekeU. 

Yava.:)Ca sordu: 
- İyı uyudun mu! •. 
- Evet!.. Ya mı" .. 
Baiını o.alladı: 

_ ~lerde'1beri i.Ik defa! .. 
Onunla fısıltı h.alınde lı:o11uşar:ılc, 

Zehra udına. Neu:ıt'e <;eyı...tecek b<r 
pi n hazırladık. 

.. 

ı1 '~:~lilJ ~ m~ 
~- lu'. l2i~Li!J J1J 

r--~·~----------~------__.~ 
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SIHHİ 
Filmler 

Çıplak a akla gez
e ı fay aıarı 

Bakalım şimdi hapisane pence· 
resinden kimlere bağıracak? .. 

imza.sın ilk defa gô utü u r ope
ratoı, geçen gun, bi g:ızeıcyc yazdtgı 

bır hl ma1rat de:', ç1plak .. yak1.,, ~ez-
men fay rındc.n h td ~ . :t ... 
Bu dokto nazaran. ingnl:ır ç .. plaK a- t 

yakla gez"rlerse, srhhat:crlni kazanır
lar, ayakları sa :un olur Aya kabı, 

sıhhat.e- mu.hq zarar.ıdır 

Dıı ' Aslıye CL?.a Mahkeme -
<iP~e en~e""CSan b r \.akaret da -
vJ;ı~ b~kılmıştır Davanı!' suç
lusu Pembe bminJP bir kadmd,r. 

da eskiden de vin' bir tahkir 
suçundan dolayı b•r ay ma.hkıi-

n1İ) c• ~ne ve ag'tr para cezası öde-

mesine karar venlmiş o\.d.uğu 
tebeyyün etmL;tır. Bu 'kayıtlar 

sabıkasını teşkıl ettiğinden Pem
ben:n derhal teYlcifi ile iıki ay 
yirmi gün hapis yatmasına ve 50 
lira da ağır para cezasına mah -
kı'.ımivetine karar ~erilmiştir. 

Her tarafta halka 
parasız gösterilecek 

Sıhhat ve İçtiırnal muavenet 
Vekalet, sıhhi ,.e i~timai filim • 

!er hazırla.mak ve bunları yurdun 
her köşesine tevzi etmeğe hB.1 -
laın~trr. Bu filimlcr sinemalarda, 

Halkevlerinde haLka parasız ola. 
rak gösterilecektir. Fi!irnlerde fe
na hastalıklara karşı halka fay. 
dalı ah1mat wrilm1>kledir. 

Birlblrlnden afi" 
mail için •• ~ 

Yazan: Ali Kemal SUN 
1 

~sr 
Ey!Ul ile !beraber h'~ 

FL.\ akL aya kabı. bUituıKu &ı.iııde, 
keseye cıe n1uthış zararhdır. Bu ayak
kabi ışini en .yi halledenlrr, bilhas. 
sa yazın, kOylı.i \·t:ıt.and;.&.Şl.lı.iır. Yaz 
aylarında, Anadolu \-e Trakya kvyle

rini g•:.z·n; kndın. erkt"'·. çoluk ('Ocuk 
herke-~ ag, t"tPblktır (..'orapsız ve 
ııı)-a.K ·ab ız d .a rahat, da tabiJ. o
larak yılıiı.) ar, lamdırlar, ~u lü 
kuvlret..hdırJc. ... 

Kadınlann oa ç moo.ası, c lti.kçe 
çıplak aya a :ro_. gidıyor. Çor. bı aL
Lılar •• .\y:a biıbtlar :ı, ru. \ar ha yok 
"! b bır er Kadıo ayakbbi.tarnun 
uC"_ yanı, arıta ı.. us l git ıkçe açılı
Ys:>r, dekolte oluyor Kadınt:ı:-. bu su
retle Slhhaı.lerlni ı:.aı.ruyorlar mı. btl
mem .. Mubakk.a.k k. me ell, on y.1 ev
vel ancak bir papuP ya~ılab len deri 
ile bugun uç pap!lç le ı f ra."' yapı
labh •. B :na mu ıl, e hfk.mctttr, 
btlln.'llC7., on yıl e\'Ve ki p;..,;;nrcı;n flat , 
bugun bır pap eutL !ıa ,ın u..,te birine 
m \ dir. 

Erkeklere g hnce: E e , ayakla-
rtnın. \ uc Jtlermın ;.~ h ç Qll-

ı:.ın:nuyorlar Erk ... ayak uıJ:ı.n :.se, 
biUi.kı.s, git e ..:iil ınlaşıyor, buyuyor, 
kocaman, sa:a rya şeyler :>1 ıyor. 
Vaktıyle, b lı niz, fotin cıyerdik İlk 
zamanlar, ya dan duim ' fotir ler 
pek moda ıdı. O devrin z ppeler • !t 
actamla.1""t, bôyl~ yıından d~Cmch fut n 
gıy erlerdi ~onra dü.in .. e! fot ı !er 
yerını bağ •. f ı,ıere terkettL Bı~:ı 
futlnler de b.,.uıı b.ldığimlı ı>ın 

kUne ;ıkll.5.p etti İskarpın, t ...... 
a beten daha sıhh1ctı Dilb..a e!i. i in
sanlar, folin üzeı :ne ... ynra blr de liip
ttn t.'ibır ediien ~:ncı b· k ındurJ gi
ye .. !e xH. B:.ı, hır rıe\"i lisllk vazlfesinl 
giinırdu. 

Yukarıda bahsetı ır. dottoru L:ıv- ı 
siy i tutulacak olurs:ı yt1nı, butün ın
sanbr çıplak ay;Jkt:ı (eZerler.;e, slh
hatlf"~·tnın dw.:..t:.ı rui;:ernnı ·I olacagı 
nı k.kaktl.r E.i:'-i. Yun.ı.nlda e-ki 
Romahlnr hPp (ıt·lak ayakiıdır E-,
kiden ka -na Jı ykeUerı:>. ~ >artmalar.1 

k nı \yak!.ar l:ı it tnyeye, san~ 
d nze,. şev'""r vardır. 

Eski buyü~ .erın bir ıd:ru v rd u·: 
B.ışı seri..;: tt.ıt, ayağı sıca:C, derler .. 
Şı!pheslz. -ıoın. s:pgıır.w ;;ıplak '.ut. 
m ... "!ın bir c;'"'k re;ıh.z lan "ardıı-. Fa
kat. her şey g b: rlhaye· bu d• bir tı
yat me~-eles!dır 

All•h ~i>. terıııe,,iıı, b:z, b·raz 91ya~ı
mızı ~t.: ek, d:zantcr!, kacfı !J;1ıs ··-:ı 
kadar yo u varriır 

Bakalım, !ikbal le ne 1 cok? 
Aziz 1':::anler b• gun f'lt ayaktan 

bah-*'tt..tt·m, · ya!tları f<tılıı. d·:ikat t>t
:1n. içı.."1, beıı düşman anrııayınız. 

R. SABiT 

sene 
tonu geçecek 

Alakadarlara g~.en malUına'a 
göre bütun şt'ktr fabr:.kalarımız 

yeni sen-e ıkam~anyasına başla ~ 

mışlardır. Bu :-en,,ki c•ker o;Wı

'Saliıtımızın l 00 bın tonu g~e • 
ceği tahmin edilmektedir. 

Denizcilerin terfi 
imtihana 

Kaptan. makınist ve ça.ri<çı gib'. 
denıı.cilerimİzin bu seneki ikinci 

terfi kmtihanları ikınicteşrinin 
başu.ı.a yapılacaktır. Gelecek ay 

içinde bu hususta kayıtlara baş
lanacakt:r. 

Recep ... 
Bir ocak 'ib~ yanan göt-;unde bent 

ı;ık:lyor, bırakmak istemiyordu. 
- Git!Mk lizım Recep •• 
Bu çocuk gıbi mahzun. yüzüme ba

kı.yordu. Sonra yava~a kalkarak dı· 
~an çıktı. Pencereleri tahta kapakla
rını açtı. içeri $E'rln, ot ve topr~k. ko
kan L<ilak bir ba\·a, sarı &Uneş hüzree
leriyie bölunmüş ziımrüt rengl bir ay
dınlık doldu. 
Kalın yün yorganın ağırlığı. altına 

saklanarak büzü.ldüın. Yüreg:.mde en
gin, pürUzsz bır 1evinç1 diri bir kor
kusuzluk var, Güneşin ufuktan dot
ması, cAltın Dere» nin boşluklara tır
la.ınası gibi, tabll bir sevinr;, ve ıkor
kusuzluk bu. 
Kısa bir zaman sonra kapln_ın. önü

ne c;ıkmıştı.m. <Kurt> orada yatıyor. 

du. Beni eön.i.nce yerinden fırladı. Ba
ıını a;raklannıa sürdu_ kokladı. GO-Z
lecinde ııcak:. dost bak!,)laı· v'rdı.. 

- Kurt!! .• Kurt! .. 
Dedim. Ba.şını ok~arken, o sıçradı. 

Islak tamurlu pençelerini omuzlarıma 
attı. Arslan gibi kocaman haY'·an. 

KüçU.k haV"'...wia yüzilnU y!.kamaık

tan dOnen Recep, bizi o halde ı:öri..ince 
ıa,ıırdı: 

- Üstünü kirletecek! .. 
- Zara.r yok! Onu seviyorum!.. 

Ed rnekapı civnrında oturan 
Bayan Pembe, bundan bir müd. 
ed tevvel komjulanndan Bayan 
Hayrive ile ka•·ga ~tmiş v-e Hay. 
r<ye de onu mahkemeye vermiş
tlr. 

Fakat idd!aya gôre Pembe. h-er 
mahkeme dönüşünde pencereye 
ç>kıp ko~lara da isittire ışit • 
tıre:. 

- l\!ahlremeve \ erdıniz de ne 
oldu sanki?. tŞ~e ı'!krar ediyo -
rum. Bugün de ka:tak mız, yarın 
da 

D;ye bağırmakta ,miş. , 

Dıin yapılan son duru-mada 
Pemben·n Haynye;ı tahkır eHıği 
.-;ıfbıt grirıilmüştür. Ayni zaıman-

T~kıif m Ü'Zekkc-esi yazılmak· 
ta olıduğu sırada !l(lfü nezareti -
ne gırerek kori.dorda beklemek -
te olan Ponıhe duşünürken Hay
ril'c uzaktan kı.s kıs gü1ınüştür. 

0

Pcmbe biraz son•a tevıkif mü
z~.kkeresi ile biri·k:e kapı altına 
toshm edı.mi* \'C bu sırada Hay. 
rı_vc yanındaki kadınlara: . 

- Bakalım şimdi gidcp hap:s· 
hane penceresinden ki.ml~re ba
ğınıcak? .. dem·-tır 

6100 lira çalan kasa hırsızları 
nihayet Zarada yakalandılar 
Müddeiumumilik tarafından dün tevkif edi· 
len suçlularda paralardan eser bulunmadı!.. 

r; 1 t da Yu ·s-eı<ka dınmd1. 91. 
93 un .. ralı Civan Lınıitcd ~ırke. 
tind< l n bir 'r.t.ddet e,·vel 
bır hı;; ~l.k vak'ası cereyan etmq 
\'e akab ııde ra•ııer kaçmıya m:ı • 
\affak 'mu,lardı. Zabıtanın sıkı 

takıhcıtı üzcrıııe bunların Zaraya 
k.ı~• t- •• rı tesbıt edılcrek oraca 

ya kal[ Ilrf L lar ve ~e'-rimize se • 
tirler"'< d n müdde umum'lige 

tcslı" ed lm.şlerd. Yapılan hır- 1 

s.zl k Ş'" ~•kilde tert.p edilmıştı: 
Az ~ '"t' ~i'lehınet isı. 111crind ~ _ki 

kafada, ılk once ş:rktte muracaJt 

iere~ .~ ı•teın~ler, bu taleplerı 
kabul e iilercı< kend;lerı amele o. 

tarak çuL~mağa ba:-;la1nışlard4r. Bul 
sureUe bınaııın dah li terl!bat nı 

iy>ce ögtenen ıki >.,rsız bır gece 
kepenk ve ~ncere dcrr~rlerini 
ke.''lıek, 'kı:mak ;uretıle binaı a 
gi~«·rP!-t uzun boylu ugra~t!ktan 
onra b"ral>erlerınde getirdikleri 

mat\:aslar ve manivelalar ,·a~ıta ... 
:ıu~ i<.asdları kımctşlar, 1100 l!ra 
,,.;..:t v~ 5000 lira k ymetinde se. 
:ı~..:atı çalarak kaçır.ı;lardır. Ha· 
uı eve •nüddeiumumı mua,·inle • 
:c'lden Fehmi Çağıl yaz'ıyed et -

n1iş, ka.:>a hırsızları tevkif cd ~e • 
reK te,·kifhane;·e gor.derilmi ler • 
dir. -----
Sıhhat Müdürüne 

veda çayı 
On beş seneden'>eri İstanbul 

Vlıayetı Sıhhat ve Mua\·eneti İç
t ~a·ye Müdürlüğıinü yapan dok. 

tor Alı Rıza 47 •ene hizmetten 

sonra 70 yaşını dc:ltlurdu~u için 
t»<aı..t od,ıerek yerine Ankara 

Sıhhat Mihiürü doktor Şua}.p 

ta~ .n e<lilnı.~tır. 

Ali Rıza)·ı sev~n Vilayet er • 
kam \'e arkadşlar: bugi.ın saat 

17 de Belediye g~zinosunda b;r 

v'Eıda çayı vereceklerdir. 
-v---

Barbaros lllUlırH 
27 eylıil Barbans ıhtifaL iç:n 

&>l-edıye hır ıhtifal programı ha. 

zırlamaiktadır. lh\•fale denizcile. 

rimiz. cl\·ar mekteplerin talebe -

!eri \'e halk iştirak ed~ktır. 

Türbenin deniz ıshkametine 

tesadüf eden ve ev,...,lce istimlak 
edılmi~ buhınan b·ııaların sür'at. 
le yıkılma·ına devam edilmek • 
tedir 

EDEBİ HOM AN: 103 

İçmenin Sonu 

Halkı ve Bekçileri 
döğdüler fakat ... 

Ahmet ve Şevk, :mın.de iki 
ki§i kör•kü!ük sarhoı: bir halde 
evvell<ı gece Firuıa.~ada etraf • 
!arına saldırma~a ba,lamışlar, 
halka taarr·Jz .. t.rni ler bunıar • 
dan A;;nı'Ct kendıl~rini yakala • 
yan bcıkçileri döğ<mü.ş ve ıııhayd 
di:."I Adliyeye verılmişlerdır. Be
yoğlu CÜJ1nliimeşlıut mahk me>i 
Sl 1 ılaıvıa~ Ahn ii bir ay iki 
gıin ve Şevklyi ct 'rt gün hap;e 
.,-,alılkuın etıni~tır. -

Ziraat hastalıkları 
hakkında tetkikler 
Ziraat VekalNi tarafından a • 

liikadarlara bır tamim yapılarak 
mey,•alara zarar Y•ren fuzııılad. 
vum ve m.'lrsulleı~ zararı dok~
~an küskut hasta! klan ıizerınde 
tetktkler yapılara;, ret.ceni.n ra
por la Vekalt"te bı ki nlmesi is -
tenmı~tır 

Kömür navlun 
tarifesi 

l\Jenıle'ke'..inıiz lımanları u-a -
sındak kömür navlun tarıfusi o· 
nürt"ı.izdl'ki ay ıç:ndP Ank ıroda 

toplanacak bir koni"'<ın tara • 
fından y-eniden tesb't ooılc-eektır. 
Kı!? da1ayısi:.e ucreLier hır mi!k -
tar arttırılacak ır. 

Her tarafta çöp 
fırınları yapllacak 

BelediyP ıchrin her tacafında 

çiip fır;nları ınşa f':tirmeğe ka · 
rar \"Prmi.ş \'i?' bıı yolda ıbu :~ın 

ncütehassısı ile ıe:ı asa geç.lmı;o

tir Koşa kadar bu fırınlar ta • 
n1an1lanaca'k \•e önUrr:üzdekli yıl 

·başından it,baren çöplerın de • 
nize dökulır.esuıe ;ıhayet verı • 
lecekt:r. 

girdi. Siyasi aleıOOe soııl>~ i1, 
beraber tazelenen faaii:yetI .. ~ 

. be . rıne41'" rü\mektedir. Har gı ~r· 
yük devletler arasında gözC ırfı> 
pan siyasi hareketler ara; ti 
birinci derecede bahsedı ı.en <:• 

·ıe 
ğeri de hıer halde Tokyo ',,,~P 
şingtonım münasbatının ş .~,'! 
iııkışafı olmak gerek. H:>'IC' bt 
diplomat olarak yaradtlanlarb,: · 
ret ile hiddet ne nlduğunu l ' 
mezlcrmiş. Ne b'r şeye şa f•~ 
larmış, ne de kızarlarmı~· iJf' · 
hayret veya hiddet eder !.,ııı 
nürle!'9e <bu da yınc muha· ıf'~ 
zerırıde bir tesir b·rakma.k eS ~ 
sadil.e olumııı.). La.kin ~er~:P"' 
radılı.ş itı baT' le dun ya) a n 
mat olarak gelrt"fmi~. Qrll , 

oİ} aset .. sahı.7sin. n '~r.ıı b~ 
yerıne gorc kah hayret, k ,.,ı . , •... 
det u; andırmaktan gerı e 1r 
yJr. Uzakşark işler•ni $!?il ıı't<' 
denberı takip et.mş baz• .}. ~ r 
ka'ı ve Avrupa!ıların ittıf J 

lıkleri b'r tavsi;·e vardı: f.' 
d.ploma\lanrtın ncka.d3 r 
olma»ı bild klerinı unutn' 

~ · ıe · 
Aznerika Cu-rr. hurre:sı 1 

ponya Başvekili ara:ınd3 ~'ı 
liıkat \'l.oku bulac~ır b-. 

·rkt•· günlerde yıne larelenı 
rt"Üli'ı.haza hat•ra g~ımedell ~ 
d• ;apot1 dıploma"arı ııı9~ 
,.Jrmak :cin zemıni hazır -.A 

' ' 1 ın"':O, 
için çalhmaktan ı:erı ~3 pi~·. 
!ardır. B:r taraftan ı•P" pJ" 
bugün ~:arın IJX~iltcre ,·ekıtf'ltJ 
rika al-cyh ne bır harbe ~ 
ca~ı dedıkodu.arı c1.evaın ııv 

ken. Hal~uk; Jap0nlar All!e f" 
son alemmc karşı bir hard ı,ıl 
mckle kendılerindrn ziY3 ;J~ 
katarına hizmet etmLş ola~,~ 
rmı d~ünmüşlerd r uz:ı ~,:~ 
!aki mcnbaları ne suret.e ~:r<' 
t•klarına dair Tokyoda tl' t 
dosya vardır. Bunları 3~jlfl 
atttkça japon diploma~• ~it': 
karşı da. dosta karşt da ııatıf 
ti rntlı oLmak lüzuınurıı.ı - .~ lar .,r JI 

Lakin tkinci bir sual ' ;ı"I"' 
<gilizle A'ffierikaltyı ka:;,00 . 
vanvana görecok elan l bt 
' · daıı ~ oralara kadar vardırma ,,ı 
ka 'bir teşebbüste bulu111111;ı, jl 
O teşebbüsle de şu maksll1',..5~ 
nlmalk r.stenecektıT: ·"~· 1 

s:>n iılemını Ckiye b0lr11 •"' 
Amerikalıvı İngiltoredCll 

• j 
ttak. 

0
111" 

japon buna mU\·a!fal< 1,cıl edeceği karın ne b\iyuk 0 p.'/'. 
düşünebilir. lngiltere il~,. 1 

kayı beraber gömıek b ,,ı 
rı ayrı görmeık başka .8r/: 

B•Jndan snnra, mekteplere baJeme 
atınlrken !\Iaarif Müdı'.rlüklerine so. 
r.ıl..ıcakm!ş. "Ma..ı.rl! 1\.Iüdlrh.ığU tasdik 
ed~cek, ondan sonra lıadeıne aL.na
cnk, meklepler, kendi lkendi..lerine bu 
i.$1 yapaınıyacakla.r. 

Bir Cinayet Davası 
İngiltere elıni uzalar~ Jıi':~ 
ilr i't·fak etmişti. O zaır.'~ ":il 
lılk Rusyasının ve :airle:iı 1\11 
rikanın hoş görme<\tği lı 1 ~3 I 
japonya tarafından Rı.ıS~,rı~ 
lüp edilmı iki tarafı ,.pı/'. 
ımakta ~rika bir rol o, ıl' !J 
tı. Fakat 90nra Aıner>k'~ııi',ı 
gide aldığt ehemmiyeti 

1 
re') 

tngittere arttk vakti ge ~ ~jı' 
yo ile ıttıfaıkı tazeıe-ıııe t"' 
görmemiştfr. A.menkaY' ' 
dırmemesi gerektt. ıJll;i 

Yani, bır hademe alrnak işi de bu.n
dan böyle Oır sürü kırla i muaınelltl 
icap et• ·ecek. Ne faydası ••ar":. ş:ındi

llk belli dEğU ... '1taarif İdare.sinin, önü
ne ge1en yıguı yığın kAgıtlnr biraz da
ha fazlalaşacak ve onları da imzala .. 
roak mü!li..i.rlemek n1ecburiyelinde k.a
ı..cak. 

Meltlepter !7t ve daimi hademe bul. 
makta ııkıntı çekiyorlar. Bu yüzd~n 
sık sık hademe değişir. Sebebi tahsi
ıaU az.dır. Ayda 15 lira para bir sürü 
4, 70TJrWl1 Ulıt v~ mes'ullyet! 

BURHAN CEVAT 

Rece-p, be'ni tSü.lün• le ıörünce, ea.
dı>;eyle: 

- Dere lrunemif daha... Naı;ı! ge. 

Dedi.. Gulc:li.im: 
_ Artı.k hıç bir :ıeyden 

rum RecepL. 
korlcmuyo-.-

Bir 1ıçray11ta ~ülün> i.ın Usti.indo 
id:m 

- cZorbahan» a ne zaman gidece
t'ıı" .. 

Canıurl3rın kuruma.ııı iç.in bir kaç 
&ün geçme.~i ıazı.m oldugunu söyledi. 
Onun, bin bir ~ kaynaşan gözlerine 
bakarak: 

- Hoşça ka I!.. 
Dedin1. Elini salladı. Hay\'an1mı ça

murlu ye'ŞiUikle-rden dere kumgalına 
doğru sürdum. cAJ.tın Dere• kil ren
ginde, ve henüz ino:ıemlş sulariyle a .. 
kıyordu .su.tün• de benim kadar kor
kusuz, derenin bulanık sularına atıldı. 
Başı dık, kulakları kısık bir halde 
ilerliyordu. Bacaklarım sım sıkı, onun 

kamına yaı.ıl$mışb. Kısa bir yürüme. 
den ı>0nra, su hay,·anın kanuna yUk
JeldL Ayaklarım ıslanıyordu. Yure-
ğunde bana heyecan veren bir his var
dı. Kalblrn çarpıyor, suların sağır edı
ci giıri..iltulerinden. •Çağnağa~ nın ı
ı.;:ultııların(i4n ~ka bir set> duyulnıu
yordu 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 

.... 
BEŞİNCİ CELSE 

Karşılıklı mücadele 
Muhakme saati yaklaı;tıkça ko

ruhır ve salondaki konuşmalar da 
ertıyordu. Çeşitli münakaııa ve 
konusmalar arasında laulağa ge. 
leıı. birçok lakırdılar vardı: 

- Ayol dünyanı"I farkında de
ğilsin. 

Diyen bir ihtiyar kadın karşı. 
sındaki yine geçkin kadını ikna 
etmiye çalışıyordu: 

- Ferdinin katil olduğu mu -
hakkak. 

- İmkanı yok. 
- Nasıl imkanı yok? 
- Basbayağı .. 
- Gülerim bu sözlerine. 

- Gülünecek şey d-eğil ki.. Bak 
görürsün katil mi değil mi' Bugün 
anlaşıla:ak. Ve .. inan ki bu ka -
dını öldüren adam ondan başka 
birı de~ldir. 
Onların bu konuşmaları sürer. 

ken kulağa gelen başka başka 
muhaver-eler de vardı: 

- Mücevherleri de Ferdinin 
çaldığı muhakkak. 

- Nereden hükmediyorsun? 
- Eh artık kör gözüne par • 

mağım.. Dedikleri gibi. herşey 

meydanda. 
- Avukat Muzafferin söyle -

diklerine mi inanıyorsun? 
- Adameağız ~paçık söylüyor. 
- Amma ishal edemedi. 
- İshal cdebile<.-ek mi, edemi • 

yecek mi henüz belli değil herşey 
onun kufaSi içinde. 

soruyor. Fakat, ne ıçın soruyor 
ned-en ooruyor? .. 

- Hiç belli değil. 
Daha ba;;ka türlü kon~ma • 

!ar da oluyordu: 
- Katil kını dersin ııen? .. 
- Ne desem lıoıj. 

CİNAYET 2 
- Gel bir bahsi müşterek tu • 

tuşalım. 

- Ne diye? .. 
- Ko.tiliıı kim olduğunu söy • 

liyelim Kım kazanır•a odur 
- Nesine?. 
- Btıı sana beş lira verirım. 
- Btn de sana veririm a.mma 

Şu birkaç satırın 8°.1' •ıP',f 
tııdLği o sahneler bug~ tl 
göz önüne gelebilır. Ç 11'()') 

eka 
. . . . batıt _ııır,1 v yu mazıyı . D' 

•kuvvett.i .birer müessıt 
0 

jl '/. 

İngilt.erenin bir dalı~ p0fl; 
tazelemem iş. oT:ınası r,şl' rl ~ 
yüreğinde hır ukde 0 ~ ~.I 
mış!tr. Sonra japonY811 ıJl 1'/ 

k ·nın ı deniz orduları er a 8 ,1 

leri ne olursa olsun 58~8 ,ı:, 
yapa • caret erbabının Amer rı ıl' 1 1 

iyi geçinmek iıst..xlılde ııel ~ ~ 
dur. Bu da kar ıl 1ksıZ ~' 
meri.kada da bir kı.sı<l_'3r.,ıık 
ticaret erbabının l ğ~ rr ~ 
dostlu'k. taraftarı old~~ 'ı;t., 
lidir. Çınde işgal edı 8r• ı. 

rin işletılmesi için de .• :'rı ~f 

ya sÖ) lt:diğim çıkmazsa! 
- Çıkmazsa çıkmaz ne 

lım. ~ lirayı verirsin •. 
- Halı .. hah .. hah! .. 

Bütün bu konuşmalar sürup gi
derken k.oridorıı muhakemenin 
başlama zili çınlatmağa başladı. 
Ve herkes lakirdısıııı ağzındr.. bı. 
rakarak salonda yerini almak i. 
çin birbırini ite kaka içeriye gir. 
meğe k_yuldu. 

Bu, yıne muhakeme salonunun 
en kalabalık günlerinden birisi 
idi. Sıralar üzerınde insan !ar a -
deta birbirlerinin üzerine çıka • 
cakmı~lar gibi oturuyorlardı. 

Hakim: 

d B da A~er'""'&i •· ır. unu ,.._.u . .,ce~ 
·•esinin temin edebıl . ,,ı 

nül.rrıaktedir. &rr 
Daha buna bc"'.'er ~ıe i:,I' 

Onun için Ameriol<l ,., ' 0~ arasında bir anla~~~ril' 
iki tarafta da isti)'i!11 gli~ııı'/ 

- Celse açılmıştır 
Dedikten sonra, zabıt 

ması şaşılacak gib,1 e~e~ ,i' 
Şumı da iJ;i'\Te e ırıl iile:/ 

katibine yacaık : Yeıı.ı olan 118 1;ııel I' 
mevcut meseleJer 1 :;1iıl~r..,ıı 
siııdedır. Yoksa tn, ....;;lf-'.ı 

emretti. 
- Vedad .n olduğu iddia edilen 

mektupdaki imza hakkında chlı. 
hibre tara(ından verilmiş olan ra
poru okuyunuz. 

A ngl' f(I,, 
merıkalılar da vıır ~ 
.k. . . sekte 41 

rı t ınesaL.;;:ne ttt' 

O firtına..ı cece71 hiç unutmıyaca-
1 :n. Hı1.rlkuJide bır geceydi. Dış.arda.
ki kryamet geeesıne rağnıen, yure\de· 
runızde ılk insanların duyduğu, asO.. 
de, ,,..rın., şilphesiz, kuruntusuz, bir A
lem vardı. Sazan konu~\Q'Or, hazan da
k:kalarca usuyor<luk. Ocaktaki kor
ı~ . yaıo ~ ya.ı,,·;, 1 kullendt. BLZ de uyu- - c ı.ı.neı 7ü.k.:ıeJ.mi.1 cit.ı.nel!yi:n • 

Dedıın. Onun yeleli, arslan ba$ını 
ok.ş.ıdım, Sonra yan tar.:1ftaki ahır11 

&'-·erek .Sulu.n.t iın eıi!erını ı.rı:ı.Qa,ttun. (Arkdoı Vul - Gerçekten öyle. Durmadan (Arl<ası Var) 

b~. ka taraflarda r;., 
düı!ünün far.londl>"" 



lBtı yıız.ının metinleri Anadolu 
ltlh. AJan ı bültcnlerınden nlınmıştır) 

tı eden: IJ!uammer Alatur 
ir.g B ç·· ·1 d .. ııç , <Z aŞ\·ck.li orçı , un 

\ liln t\\ am Kan•arasmda harp 
b,.7 Yeti hnk!kında veni beya~alta 

'11 ~nıuştur. Çörç•l bu uzun be. 
ita atında Atlfmtik mülfıkatrn<la 
ı\t~rlaştırılan sekiz maüdeden, 

.,
1 

ntik ve hava harbinden, Rus
a Yardım ancst:!lesmdcn bah. 

ll)ı .r 

:~ıl ~zcümle dem:ştir ki: 
..... 'l'e.ınn1Uz ve ı~stosta düş.. 
r k 11 batırdıgı insrılız ve müt-

gernııer tonılfüosu mecmu
ll. n ~te birini gec:nemiııtır. 
t lal'ln muht~cm unuka\-e 

arrs nde Almanlar son üç 
ç n:i bu harbın herhangi 

ç ddkindeı• rok daha faz-
~ ~ 

' 
1P \ erın~l •rdır. Almanlar 
Buı d1: nız n<'\ n Karadenıze 
b..,. n <.'<."phe boyunca kı -

l'i r bulunu rrr:ıka mec -

o. a gılımek 

uk İngıliz fe
r ~ pı'rralıdır ... 

İranla ynoılan müzakc
bah elmıc: ve Iranda 

ut n A •. nan \ e ltal -
' t ı m ed lecc~ıni soy • 

zunu ~O\ le bıtır'llşi • 

evvel vazıyetımiz 

bııtlM başka biı
ın k.ırnnlrk gcizü

u 3 ' n d ı.ır.a dıyebı • 
rı ka d r tın mn bakı -

r 
~ arımızrı kaplanıy:ız • 

AL!fANL'\Rl TESLIM 
EDI\:OR 

r . 
\ Jnnsı Tı:ı'lr n:dan l:u ha. 

l"n1 tır· n • 
l3a_\(4k•'ı. '\iman ve t -

., ,l.!.ç.' 'k'~rı .le l\Iı..lıverc mü. 
~leketlcr e}çılıklcn • 

l ran hükumeti, lranda • 
ki Mihver ve M ihvere 
mansup elçiliklerin ka
patılması, İtalyan ve 
Alman tebaasının tes • 
limi hakkındaki lngiliz 
ve $Qvyet şartlarını ka
bul etll)İştir· 

==~~"=-==== 
nin .kapatılacağını ve İran hüku-
metinin kabul cttı:?'i İngiliz - So\•
yet talepleri mucibİllce. 1bütün 
Alman tebaasının tesliım edile -
ceğini ıbildir.mıştir :o 

RUZVELTİN ANNESİ 
GÖMÜLÜYOR 

Amerika Cumhurreisi Ruı:velt, 
ölen antresi için yapılacak cena. 
ze merashninin pek sade olma -
sını istemiştir. Devletin bütün 
işlerini şimdilik b!r tarafa bıra -
karak, sade müstacel mahyett-e -
ki cari maselelerle meşgul olmak
la rklifa eden Ruz, elt., annesinin 
cenaze merasimıne ait tert"batı 

hazırlamıştır. Madam Ruzveltin 
cenazesi 41 sene e\rvel ölen ko. 
cası gibi, amele ta.-af mdan Uud
son tizerınde kain nuzwlt mali
kanesindeki meza!'!ığa defncdi • 
leccktir. 

VİNDSOR DÜKÜ 
v AŞİ TG'fU!\'UA 

Dük ve Di.ı es dö v·ı or 25 
C>\ lı.ildc Vaşin~tona g€1ecekler ve 
İngıliz el il g ndC' 24 sao.t mısa. 
fır kalacaıklardır. Bundan sonra 
Kanadada muta arrıf bulunduk. 
ları Alberte çıft lı :1 ne g decek -
lerd'r. Duk ve Dü.,es evlendık • 
ler ndenben tik dC'fa olarnk Va • 
şingtona ~clmektedırler. 

KIZIL DENİZDE BATIRILAN 
AMERlKAN ŞiLEBİ 

~ızıl denizde Ştıl S'f'Crer rsw. 1-

<le bır Amerikan sil('bının me~;hul 
bir layJ are tarafından batırıldı -
ğını ya .m ştık. 
Hadı~e hakkında \erilen mallı. 

mata ~öre, geminin butün mü • 
ı elteb:ıtı kurtarılmıştır. Alman 
mahfilleri, bu h.ldı elerden bah • 
sederken, Şap dcnizınin İtalyan • 
lar tarafından harp sahası ilim e. 
diln iş olduğunu hat·rlatmakta, 
Şap drnizi ve bilhassa Sü\•ey; ka. 
nalı mn.takasınm harp mıntaka • 
sı olarak kalacağını bıldırmektc -
dirler 

~ -~~~~~~~ 

~~kara - lzmir J Amerika 
IS"klet yarışı Finlandiya 

U cı S<ıhıfeden Dev m) CI incı Sahifeden Devam) 1 

t M..ını.-.cı.dan başlamı"tır. sulh mıızakerelcrme gıri meteri nr-
rı ırl' gtren Bayram. Os - zusu ız.h.ır edlJmcktedır. E .er ı~ınl:i.rı-

lt\lı, Sabahattin ve Halit diyanın hattı hnrcketlndc bır de ••şık-
Uk olmnzs:ı, Birlcş.k Aınerdı::.ı hukü-

~ r dolduran on binlerce metı, Fınl6ndfyaya karşı tll'lrır \'1? ha-

r s;·ndan şı.ddelle alkışlan. reketlni dcğışt.rınfye mecbur kalacak 

hır na 200 metre kala gu • ~·e bu hfikı'.'ımete knrşı da, l\lıhvcr cep-
l ırlayı~ y .. pan Bursalı ts • he ine iltıtı.ak ctnıi~ di.!!er hüku ~e.lc-

"· k ~ıı -tl azannuştır. re kart,'! alınan aynı tedbirleri ıttıhaz 
ı... e h edecektir. 
"ll1.1~ 1 alenın tekutk netıcesi 

..... ~ rn~t (Bur ). 
') a rum (İzmıı ). 

i ...._ tr 01 n (Eskı~chıt1. 
...._ S .tlıt (İstanbul). 

·'rılı abahattın (Esk şchır). 
l ..._ r:tt ta nıf de sovledır: t 

...._ ~ Olan (Esk~""Chir) 4i 46.35 
, , ~ ... n (Eski hir) 47.46.35 ı 

1 '\ ~ıı.am (~kışehır) 48.42.14 
alıt Ustanbul) 49.49.03 

l -----.---: 
~"INGRAD 

Srı\')'~ Cl !nci Sahifeden Devam) 
' •l~~~Cü.:ıü diln, Şlussclburg şetı.. 

l'\ ~ 1 l 
1 ve Lenıngrad'ın mu-

~~&Q ıttjh hakkında biç ibı.r ha-
h ~ını beyan ctmiştır. 
~~liıı 11 rnıaaveme etmektedir. 

<\tlll.a tıı- uyıata uğredılttarını 
nıar dJı lasdlk etmektedir., 

---o-
Kömür satlşları 

(l iı: 4 S::ıhlfednı Devam) 
Öğrendiğımize göre, depolara konu

lan komurler, ıslııtılmakta ve sıkletle
ri ıkı mıstırıe yakın artlınldlktan son. 
ra halka satılmaktadır. Halbukı ynz 
olduğu ı~·in bu kbmurler tuınamen ku-

ru olarak Ş('hrimizdeki depolara veril
mektedır. Bu suretle ıslatıldıktan SO!'\

rn lse ya depo :ıh.ıplcri veyahut depo 
memurları bır ton kömOrdeıı aldıkları 
iki mlsli fiatın yarısını yolsuz. 1.11arak 
ceplerine atmnktadırlar. Yapılıın tet
kiklerde, bir kılı> kuru kornfirun ısla
tıldıktan sonrn. 450 gram kadar ağır
lıı.şhğı anlaşıtmışlır. Bu muhim meı;e· 

le hakkında ehemmiyetle tetkiklere 
deı:am olunmaktaoır. Yakalanacak hi
lekarlar derhal Adliyeye \-eıilecektlr. 
Bu mesele fiat Mürnknbe Komisyo
nunda dil ırörilsillecektir. 

bu, cephemizin teşkilatıd,r. Asıl 
vaııifc bundan sonra başlıyor. 

- O vazifeyi de söyle. 

- Bir kaç gün sonra. Önce A -
liyi görmeliyım. Teşkilatımıza o. 
nu da sokacağız. Belki nazımlık 
edecek. 

- Adamcağızın bu işde ne su~u 
var ? 

- Fatmayı istedığiniz gıbi kur. 
tarmak için bunun böyle olması 
elzemdir. İnsaf, ınsaf diyorsunuz. 
Ali o kadar iılıceııap, iy_i yürekli 
bir insandır ki gl>nullıi olarak bi. 
ze yard.m eder. Bunun için once 
onunla konuşacağım. Muv:ıfaka • 
tini alac.ağım. Vicdan meselesini 
de bu suretle tatlıya bağlamı~ o. 
lacağız. 

Ben tcplanacağımız günü beye. 
fonriive haber verirım. 

Bolivya Arjan
tinden Buğday, 

Pirinç alıyor 
Buenos-Alres 10 (A.A.) - Bolivya 

ve Arj.ınliıı Ziraat Naıırlan arasında 
yapılan müz::ıkeerler neticesinde Bo -
livya hükı'.ıır••ti sekiz bin ton bugday, 
beş bin t-On şeker \'C be.5 bln ton pi -
rinç almağı kabul etmiş olduğundan 
ryi rr::lılınat alan melıafilde beyan e
dilmektedir. 

Harp Vaziyeti 
( 1 i:ıcl Snhi!eden Devam> 

2 - i3u valıyete göre Lenin • 
gr:ıd şehri, aş .. gı yukarı <lort ta • · 
ra!tan tccrıt ve muha~ara cdii.miş 
bulunu~ or. Artık Lenlngrad mey. 
qan mu'1arebcsınin ikıncı safha -
sı, yani mi.ıstahkem mevkim su • 
kut ettı ·ılmesı ıçin yapılacak kn. 
le muh~ rebesı baş! yacaktır. • 

3 - Aimanların sag Cl'nahı Le. 
nıngrada dayanan \e cenubu gar
bi\ c dö·.uk ol n Yoroşilof ordus~ 
cE phesıni Ş burg ist kame -
t ndc n ıl ) ard arma \ e V oro.. 
şılofur. bu yarm ) ı önle)' ememe. 
sırıe k rcl"rrr.<>k pek de müm -
ki.ın a ild.r. V ro ı of ordusu • 
nt.ın bü:·uk kı!;ınıle ehrc kapan • 
dıg.na bore, kule ıle kendı kuv • 
\etlcıı arasına gırE:'n Almnn kuv
\·ctlerinr· pekala mukabıl taarruz 
) ap bı!iı \ e ordu~una kale ile 
apı~ık tutabılırdı. Bu hatanın 

n ııhıye 1 •• ni yakında ögrenecegiz. 
4 - 1 c.nıngıadın tecrıt \"en u. 

hasara Pdıldıg ne goı e, Vorc ılof 
ordusun...ın bti) uk kısm.Ie Lo.d • 
ga göl..ı • İlmen golu arn ında ve 
Volkt O\ nehri ark sahilıne çe -
kılmı~ ::ıln a • muhterr.eldır. Fa -
k~t geri çekuen Voroşıı.of ordusu. 
nun Le.ııngı ad şarkıı.a ilerlemış 
olan Alman kuv'lietlerine ka~ı 

bir mukabil taarruzda bulunma • 
sı hatır .. gelebılir. Bu mukabıl ta
arruzo. kalenın garp mıntakasın -
daki kuvvetlerın iştirak eıme~ı de 
varıddı:-. 

:; - ~adoga _ Onega gollcrı a • 
rasmda Fınlerin Svır nehrine 
kadar ıkrlemı olmal .. rı Rusb.r i
çin hıç 1e iyı olrr mı~t r. Bı; is -
tikamt>t Voroşıl<.>! ordusunun yan 
\·e geris n: \'e MoskJva istikame. 
tini leh .fü etmcktedtr. 

6 - .Merkezde Rus ordusu mu. 
kabıl la.urruıJarına devam etmiş, 
mevzıi mU\·affakıyetler elde et • 
miştir; hakikatle cenahlardaki 
muharehlere buyük bir tesirı ol
mamıştır. Merkezdeki Alman or. 
du unu11 Lcnıngrad mıntakasın • 
daki Al nnn ordusunu takv1ye et. 
mesuıe miıni olamadığı için mu -
\affa ki) etlerin sevkulceyşi ehem. 
mıyeti > oktut·. 

INÖNÜNDE 
(1 inci SahUCdl'n Devam) 

va Kurumu genel mcı:ikezmi zi. 
yaret etmiş, bir 'buçuı.lt saat ka -
dar kalarak Kurumun mesaisi 
hakıkmdn tetkiklerde bulunmuş
tur. Bai;\'ekilımLZ Kurumun ça • 
lışmalarmdan memnuh olmuş • 
tur. 

* Türk Ha\·a Kurumunun İnö -
nündeki !kampında bugün büyük 
hava şenlikleri yapılacalthr. Ka. 
nat.lı gençlik törene tamamen ha
zırlanmıştır. Gazckciler de :oo· 
nüne gelmiş bu!unmkatadırlar. 
Haı·acı gençlik, 1'ürkün bu sa • 
hadaki kudretini göstermek '!için 
sabırsızlanmaktadır. 

O zamana kadar bir ıki keli • 
meden başka bir şey konuşmı _ 
yan öğretmen, bir. z çekıngen bir 
tavırla söz aldı: 

- Benim şahsi sezişlerime da. 
ir bir şey söyl~mek istemem. Ar
kadaşımız romancıdır. Bulundu • 
ğu muhitlerin p ikolojılerini el • 
bette bizden iyi bılır. Buldum de. 
diği çarenin bu psıkolojl rdeki 
tesirlerini acaba ölçebıl'; mi? Ha. 
y.r beyefendi, muammalı konuş
muyorum. Ne demek istediğ~mi 
edib arkada ımız pek iyi anladı. 
Yine siz bilir iniz. Yalnız şimdi. 
en haber vereyim ki ben bu te _ 
şekkiilün içinde \'azıfe alamnm. 
Beni affediniz. Fatma mı? Pat -
ma kızı sizler kadar sevdiğimi 

!bilirsiniz. On iki c;enedir hcmm 
her ~in birkaç saat· beraberim. 
Türkçesi bu kadar temiz. k'llv -
veth bir talebe yeru;:tırcliğımden 
dolavı lC'Yazusuz bir gurur du • 
ıyarım. Bundan ö'ürü Fatm~ya 

hizmet ten kaçınac .. ğı ma ihtimal 
rvenme1_ imz. 

Neden mı bu teşekku~ girmi
(Arkası Var) 

Len_ingrad'ın 
sarıldığı pek 
kat'i değil 
Londra 10 .(A.A.) - Alman 

gazetelerinin miinhac:ıran Rus -
Alman ihtilafmdaı1 bahsetmiye -
rek Rusya hakkınclaki haberleri 
ikinci dereced-e aci~etmeleri di:k.. 
kate şa.)ıandır. Bunun sebebi Al
man ıpropa.gandasmın müşkül bir 
vazıyette bulunmaktadır. 

Alman propganda teşkilatı 
filhakika birkaç h3ftadanberi Al.. 
man :mılletinin bekledıği beye -
canlı haberleri vıermemektedir. 
Almanlar dün Le~ingraın lama
mile .çember içine elmdığını bil. 
dirmişlerdir. Fakat bızzat Alman 
askeri muhn'birleri bıle, müstev
lilere karşı, insan kuvvetinin üs
tünde bir muıkavemet gösterıldi. 
ni teslim etm~lded·ı·ler. Bu gün. 
kü yazısında bu muhabırlerıden 
bir Rus aSkerinden sitn) i~le bah
setmekte \·c Rtts kıt'a!arının Le. 
ningrod önünde görülınemı.ş bir 
ş;ddetle çarpıstıklarını bildir -
mektedir. 

Smolen k mıntnkasında 26 unckn 
beri devam edl'n muharebe Alıruınlann 
hez'meti ile netieclenrr.~tır. 

Rus • blıği hezimete uğr!) an 
düşman birlıklermi şö) le sayı • 
yor: Bir hücum fırkas , 51 inci pi
yade fırkası, 17 nci moWrlü fırka, 
105 inci tank fırkası, 137 nci A • 
vustun"' fırkası. 178 incı Avus -
turya fırkası, 178 inci, 292 ne: ve 
26ıJ inci piyade fırkalarıdır. 

Alman-Sovy t 
harb !ne bir ba ış 

Alman ka\·nakları Alman seri 
fırkalarının Pc.tersburgun şarkın
da genış bır ceph .... 'tie Ne\ a ıka -
nalına vardıklarını ve Ladogo. 
gölüne sahil bulunnn Sluessel -
burgun bir piyade alayı taraf:ndan 
hücumla zaptedildiğini telkrar e
di \'orlar. Bu suretle Leningradın 
k;ra ihata çemberi taımamlan -
mış demektir. 

Stokholm kaynakları, Ai'man 
kuvvetlerinin ~ningrat varoşla. 
rına 40 kilometre mesafede bu • 
lunduklarını bildirıyorlar. Şeh • 
rin cenup varoşları ise, t~riben 
25 kilometre mesafede bulunan 
Krasnjt: • Selo'ya yerleştirilm~ 
bulunan ağır t.oplarm ateşi al -
tındadır. Şehrin şark kısm•ndaki 
mevzilerin üç cihettokilerden da. 
ha zayıf olduğu söylenityor. Le -
ningradın ıbeş milyon nüfusunun 
ne şerait içinde buıunduğuna dair 
sari:h malumat yoktur. Şehirde 
!cifi miktarda erzak stoku ıbu • 
lunduğu za~nedilmektcdir. Dört 
elektrik fabrikası tahrip edıldıği 
jçin, elektrik sıkıntısı başlamış -
tır. 

Sovvetler ~. Lf'ningrad mın -
ta~ası~a şiddetlı muharebeler 
cerevan etmekle beraber, Alman. 
lan~ şheri çember i<;ine almış 
olmgktan çok uzak bulundukla -
rının muhakkak olduğunu ileri 
sürüyorlar. 

Lond. a mahfilleri de Sliissel -
'burg'un düştüğline inanmamak • 
.tadır. Lcningrat çe\•rilse de, çok 
iyi tahkim edikliğı için Ahnan -
lar ta rafından işgal cıd ilemiıye • 
ceği mütaleas• ilt.>ri sürülmek • 
tedir. Na.,ıl ki Odesa bile b ir ay
danberi muhasara edilmiış o1duğu 
halde, el'an mukavemet etmek • 
tedir. 

Smolensk cephesinde SO\•yet
lerin mukabil taarruzları d'C'Vam 
etmektedir. Bu cephede Alman
ları tazyik etmenin gayesi. Le • 
ningradın yükünü hafifletmclc • 
tir. 

Bu mulkabil taarruzlar netice· 
sinde, Almanlar Solmir'de ho7-
guna uğramı~lardır ve ric'at et
mektodirler. Rus .kuvv-etlcri el. 
!iden fazla kasabayı geri almış. 
tır. Muharebe meydanı defnedil
memiş on binlerce Almnn ces~di 
ile doludur. 
Seçme düşman tümenleri ımha 
edilmiş, şehir zaptedilemez bir 
kale haline so'kulrr uştur. Son on 
günde Odcsada Rumrnler 20 b!n 
subay ve er kaybctmi<.1 rdır. Son 
üç günde iki Rumen pi) ade ala. 
yı imha edilmiştir. L-eningradın 
ise Odesadan çok daha fazla mu
kavemeı edeceğine Sovyetler kani 
bulunmaktndır. 

Londradan verııen bir habere 
göre. İngiliz dcnİ7 kuv'\~tleri 
Murmansk aç•klarınrhı biı muh. 
r;p!e bir balıkçı gemisini batır· 
m~lardır. Alman hafif kruvazörü 
Bremr;e flaoc;ara ugrat•lmış \ c pek 
muhtemel olarak oatırılm1şt ır. 

AtJa tik de i
e ·hadise 
(B~ıııedMl Devam) 

sempatiye münhasır da 'kalma -
mıstır. Amerika. İngiliz davası
nı benimsemiş, ker.di emnıyetini 
İngılterenin emniyetinde gordü
ğünü anlatmıştır. lnglterenin za
f-er kazanınasım temin etmek 

için donanmasının bir kısmını 
İngilizlere \·ermiş. İcar ve iare 
kanunile milyarlarla dolar lah -
si.s ederek imal ettiği harp mal
zemesini İngilterenin emrine ver
miştir. Eğer Almanya, Amerika 
ile harbe girişmek isteseydi. ba
hane aramlya ihtiyaç hissetmezdi. 

Fakat Amerikalılara göre, Al
manyanın bu kadar açık prookas
yona karşı göz yumması. Arıne • 
rika hakkında bir taarruz mak -
sadı 'beslememesinden ziyade ta
arruza geçmek için henüz zama. 
nın erken olmsaınrlan Heri gel -
ımektedir. Çörçil gecenll'rde söy
lediği bir nutukta Amerikanın bu 
.görüşünü izah etti: Almanya düş. 
manlarına birer bı·-er ve sıra ile 
saldıınmaktad' r. Birkag düsmanı 
:birden 'kıc;kır~maktan çekinir. 
Şımdi İngiltereyi ma lCıp etmek. 
le meşguldür. İng!liz İmparator
luğunu yıktıktan s'>nra AmC'rika. 
va saldıracaktır. O halde şu sual 
~kla gelmektedir. Amerika, İn -
gıltereyi mağlup d ~ etmez Al
manyanın kendis ııe taarruz ede. 
ceğiooen bu dercc0 emin ise. ne
den derhal müdahale ed p de 
Almanların mağll'ıb yetini tacil 
etmiyor? Bu sua!in üç cevabı 
vardır: 

1 - Evveıa A.m~:::i:ka İngille -
reye yaptığı yarciımla Alman~ anın I 
mağlup olabileceğini ümıt et • 
ımektedir. 

Fılhak ka eğer bu maddi yar
dımlarla Almanya maglup olur 
da Ame!"ika) a karşı taarruza geÇ
mek ir;:n fırsat bulmazsa, Amerı. 
ka kan {edakarlığında bulun -

maktan müstagni kalacaktır. A -
merika 7engin bir memleket oldu. 
ğundan para fedakarlığ nda bu • 
lunabilr. Kan fedakarlığı i e, da. 
ha ağır bir fednkarlıkt.r. Ameri
ka b unu Almanyaya daha yakın 
olan memleketlere bıl'akmak is -
tiyor. 

2 - ~kinci bir mülahaza şu • 
dur: Almanya, Amerikaya karşı 
taarruzcl geçeceği zamanı kendisi 
seçmek istediği gibi, Amerika da 
Al.manya.ya karşı harekete geçe -
ceği zamanı kendisi intihap et -
mek ister. Amerika henüz tama. 
mile haztrlaron~ değildir. Endüs. 
trisi haıp şartlarına intibak et • 
memiştir. Böyle sulh şartlarından 
harp şaı tlarına intibak devresin.. 
de ıolan endüstrinin mahsulü İn -
giltereye ve Rusyıaya tahsis edil. 
miştir. Diğer taraftan Japonya • 
nm vaziyeti henüz taayyün et -
ıniş değildir. Japonyayı Al~1~n -
yanın ittifakından ayırmak ıçın 
bir teşebbüse girişmiştir. Bu te -
şebbüs yavaş yiırü)°"r. Çün -
kil Japonya bir taraftan ~ 
merika ve tngiltere ile 
müzake eye girişmiş iken, dıger 
taraftan da askeri harekatın in -
kişafım yakından takip etmekte -
dir. Eğer Alınanların kışa kadar 
Rusyada netice afomıyacaklarına 
kanaat getidr~e. Amerika ile bir 
anlaşmaya varacaktır. 

Bu a.rcıda hazırlıklarını da ta -
mamlıy<.cak olan Amerika, lü -
zum ha:·ıl olursa daha elverişli 
şartlar altında harbe iştirak ede
ceidir. 

3 - Üçüncü bir sebep de Ame. 
rika halkının harbe girmek nok· 
ta!1ında henüz tamamile olgun. 
laşmış olmamasıdır. Bilindigi gi. 
lbi. Amerikada Av::upa harıblne 
karı<:<mamak istiycn km-vetli bir 
infir~tçı zümre vı:rdır. Bu züm· 
re Cumhur Reisi Ruıvelt tara • 
fmdan takip edilen politikayı tas
vip etmemektedir. Amerika, 1914 
harbine girmiş, mılyarlarca para 
sar!etmiş. birçok Amerika va -
tandaşının k~nını akıtmıştır. Fa. 
kat sulhun tanziminde sözünü 
geçirememiştir. Almanya 1918 se
nesinde mağlCıp olur olmaz, A -
merfkayı hnrbe sürükliyen Vil • 

son, İngilizler, Fransızlar \·e t -
ta1yanlarla müco.dcle ctmcğe 
başlamıştır. Neticedı: Amerika -
ya getirdiği sulh ır.uahedesi ayan 
meclisi tarafından reddc&ılrr[ !".. 
tir. Ve Amerika Almnnya ile ayrı 
bir sulh muahedesi jmzalıyarak 
Avrupa işlerine karşı arkasını 

çevirmıştir. İşte ınfir:atçılar bu -
nu hatırlırvara-k b·ı defa Avrupa 
harbine karı.şılmamasını tavsiye 
ebmektedirler. Şu var ki harp 
uzadtk(·a \ e bilhassa Alrrıanva 
Amerikaya k ar.1 meydan okur 

lstanlul 3 Üncü icra Memurluğundan : 911112• 

Mahruz ve 2004 num r:ıh k. r.un ah:.tamın:ı tc\•fikan paraya ÇC\'1ilınCSı.r e ka. 
rar 'er len ve tamamına uç b n yedi :>üz elli lira kıymet takdır edil.ınl$ Top· 
h rede C haııglr m hallesin n kayden eski Tavuk ;>enı Purtcl&ş ıkııgında 3 
yeni 13 numaralarla mu kl.am ve bır tnrau Ahmet Halit \•e Hatıce menzili 
\ c bazan Hacı Şükrü "ere c ı mc lZ.ıli ve bir tnnırı Mehmet Halıt zevcesi F:.n>lne 
Nef"se hanesi ve tarafı rnblı RccPp oğ ı!Jarından Osmana aıt mahalle hudut ve 
evsafı umumıye ve sairesl nşağıda yazılı ahşap bir evin dort~ uç hissesi açılı: 
r.rttırmaya \nzedllmiş olup 7/10/941 tarıhıne müsadif Salı günü raat 14 ıen 16 
Yll kadar daırcmlzde birinci açık arttırması bedeli muhammen kıymetinin Ol'. 7S 

şinl bulduğu, Ruçhani haiz nlacaklıların nlacaklanna kafı ge d sl ve praya çev. 
rllme masrafı itfa edıld ğl sı..reltc en çok arttıranın üstunde bırakılot"tlktır
Aksi takdirde on nrthrnnın taahhüdil baki kalmak üzere arrtırms. on gun 

muddctlc temdit \ e l 7/10/941 ta rihlne müsadif Cuma günu nyni saatte yine 
dairemızde ynpılncnk olan ikinci açlk arttırmanın bedeli nıçtı.ıını haız. alacaıc. 
lıların alacagınn kllayet ct.ınck ve paraya çe\•rilmck tnasrafını lt!a eylemek: 
(iartfyle alınarak artUranın uhde .. ıne ihale olunacaktır. 

Satış peşin para iledir. Arttı•rnaya girmek istiyenler takdir o1•ınan kıyme
Un yüzde yedi buçuğu n betin 'e pey c.kçesi veya mmı bir ıtıankııııın teminat 
meb."tubu vermelerı lılz.ımdır. Ha:Cian Tapu sicilleriyle sabit olınıyan r;> tcıdi 
alacaklılarla diğer alAkadarlartn ve lrtifnk hldcı ı.ahıp1e:-inin bu haklan u ve 
!ıususiyle faiz ve masrafa dair vuku bulacak iddıalannı ilin tarihındcn ıubareıı 
15 gün zarfında C\Takt mfisbiteleriyle birl.kte dairemize bildirılnıc ı iktız.a eder. 
aksi halde hakları tapu sicılleriyle sabit olnuyanlar satış bcdelinın payl ma
sından hariç kalırlar. Mcı.lcür gayri rnenkulun nefsinden doğan ve ıhale ta 
kadar tahakkuk cdeeck olan bılcumle mulernkun vergı m.ıke!IC!ıyetı \ 
laliye resml borçluya alt olmak uzere satış bedelinden isl fa olunur. Yır ı eıı 
ehk \·akıf \ e t;ı\•iz. bedelı ılc Tap:ı ferağ harçları alıcıya aittir 

EVSAFI UlIUl\Iİl.'ESİ 

ZEMİN KAT: S kakt:ln çift kanatlı nh:,;ap kapıdan zem nl karo ım n dö
şelı taşlıga gırilır solda b:ısnm:ıkb çıkllan bır sofa üz.erinde ylık dolabı ol:ın 

bir oda \e zemini kırınız.ı çini döşeli mermer maa musluk lail ''l' alaturka ı c!A 
\'e bırincl kata çıkılan ahşap merdıven olup merdıven basındaki kıtpıdan gırll r b:.r 
sofa uzerme iki oda ve alaturka mermer ta.,lı hela vardır Zemın kattaki taşlı. n 
7.emını kısmen mermer ve karas man doşel ta,lıkta a •d:ı komurluk \ r blnnci 
katn çıkılan dıı;eı· bır merdı\ en sahanlık w ah ap kordonlu t.ahtn ı e yrı ., ı dı.

ğer bir oda \e ta 1 kt n zemini knraS1man döşeli korıdorun nıh:ıyct ife bir a
samakla ın len zemmi ç mcnttı do elı kAn kadim ocaklı ayrıca k u ve 
yan taraftaki bnh eye çıkılan kapısı bulunan b r katlı ahşap m tfak 
ve bahçeden ç mrnto b aınnklarla arka taraftnkı diğer ba~ye ın lir 
iki lncır, erik, dut ag ç rı \ardır B kı ım zeminın saUıı m ı. ol 
lst nat d.ı\ arı 'li ardır. Mutf lan çık an > tar; t aralığı o zc ln 
şaplı n ernıcr bılcz.ıg b ı an bu yerın aı•ı mermer mı tır 

BİRİNCI KAT: Bu k. ltı her ıkı me !"ti vendt'n çıkılmak dır Ara k k pı
dan blıb.r ne gcçilmektedır. İk nt'l merd venden çlktlan bır sofa uzenne yuk ~·• 
dolabı obn b roda, duı;ur ve la\·anı yağı· boyalı olup sofanın bağd dı ı •ası 

t.;ısınen dokulmüştur. 

İKL"lCl KAT: Al~:ıp rr.erdı\·cnle çıkılan IJir sof w:crme bır. Je dol ) 
\ e dığerinde zemini çimento do eh d ş ve dığerınde yine yuk dolabı olan 
oda vardır. Odalnnn duvar \ e ta\ anları ynglı boya it ve muz )·yen o up o 
s:ılonun dö emelen duzlugunu kaybl'tm ı,,tır Bu kısmın ıvalnn kabnM 
çatılan da kısmen ba m .t.r. B k tın m n rosı fe\•kal!ıdedlr Bınada el 
\·e terkos tl' isatı mc\ c ıttur. Zen ın kat beden duvarları kısmen k gır bJh e n 
yan sokak cephe ı ) k!oek du\ arlıdır. Dı er aksam ahşaptır. Bırıncı kat.• n t -

baren koşcde \ e şalın ln y n Cl'phesırıdc dlJer mis.nü ş:ıhnış \ rd - O:ı:o ruf 
sok. •ı'ldakı yan cephe \en zl ı.açla kaplıdır 

Zemın kat penccr 'enn den ır parnı ak ı.-lı ol.ıp bına koşc b ın ad,r 5<>
•·ak istikametine gorc bu kı mm t rika terki cap etmektedır. 

MESAHASI. Um m m ah ı 175 metre murabbaı olup l>undr..n O? metre 
murabbaı bina 16 metre munıbb ı hşap mutfak, 10 metı'e muı-Jb .ıı rnıç, ge
ri knlan bahçccrr. G yrt menk ıl kend: ıne ihale olunan km. c derh;:ıl \ l') a ve. 
rilen muhlet içındc par yı \ "f'r,ezse ıh le k;;1rarı t tı l nur. Kene Jıden 

e\'\'el en yuk ek bulunan kim l'ye bnhsetmı~ oldugu böyle alm:ığa nızı olursa 
ona olmı:ı.zsa \ eya bulunamazsa tckrnr yi dı gun muddeUe arttırmaya ÇUt .ırıılt 

en çok eırttırnnın uhdeslne ihale olunnca ktır. Ve ik1 ih:ıle arasındaki fark e c. 
c;en günler ıc;ıu ~ bl';ıtcn hesap olunacak fal.% ve d. ~er me"..arıf l ay c ııuk ne 
hacet kalmaksızın memuriyet mızce eskl alıcıdan tahsil olunacaktır 

Daha fazla malumat almak isllyenler 15/9/941 larıhinden !Ub;.ı n d.ı re
mızde açık ve asılı bulundunılacak arttım1a şartnamesine ve 041/12-l numaral.ı 
dosyasına mürac:ıatla ıcap eden bilcumle ızahatı almış ve öğr<'nmii ola klan 
ve bu suretle arttırmaya l§lirak e ·enler bundan malümat ed nmı atldolunac -
fl ilfın olunur. 

lzmirde Atatürk 
müzesi 

yarın açıhyor 
izmir, 10 (Husus! Muiınbırımiz. Bil

dirıyor) - At.aturk Muz i, ~becıl Şe
fin zaferden sonra ilk de.fa Izmu-e a
yak bastığı günün yıldônfiınu olan 11 
Eylül Perşembe gunU saat ıı d.e acı
lacalctır. l\Hızroe, Atııturkun Izmire 
ait hatıraları, korfczde grz.ıntı y:ıptı •ı 
sandal bulunmaktadır. 

SOVYT TEBLful 
(Blrinci Sahifeden De\•am) 

rlp edilınistir. 24 Sovyet tayyaresi ka
yıptır. 

Cephenin Garp kısmmda Alb::ıy Çu. 
jofun kumıındru.ındakl kuv\ etleruniz 
duşmanı Garbe doğru atmış ve 3 gun 
içinde dusmana 2500 olil znyıat \·er
d'rerck 312 esir almış, 11 top, 17 tank 
dafi topu, 41 makıneU tufck, 19 olo
maUk s:tfıh, 96 kamyon, 16 moto ilc
let ve bir çok harp levazımı 1ğtınam 
etmistir . · 

Cephenin Şimal ıasmındıı, Pınosal· 
mtde düşmanı takip eden ku\•\•elleri
mız. duşmandan, ! tank., 6 top, 6 1allk 
dafi topu iğtinam etml~ir. 

Almanlann işgal e ttikleri mıntaka
lania şiddetli bir. tele CaallyeU hüküm 
sürmektedir. Baranoviçde, Eylülun ille 
günlerinde, çetecıler tarafından 37 Al. 
man subayı, 12 Alman memunı, 200 
den fazla Alman askeri öldurulmUJ· 
tur. Velıko şehrinde gene retecUer ta
rafından 70 subay \'e asker öldürul.. 
müştur. Buna benzer haberler, Vi
tebskten, Brestlen ve diler iehirler. 
den de gelmektedir. 

ıbır va1lyet alıhkçı bu zümre de 
a'Zalmaktadır. Bu vaziyet biraz 
da geçen harptekı va1lJ ete bcn
zem~ktedir. 

1914 haı1binde de ilk ?.aman • 
lar Amerika halkı Avrupa har -
bine ık.arşı lakayt kalmıştı. Fakat 

Almanya Amerika gemiJerıni ba
tırdıkça ve .Aımerikn vatandaş -
lan canlarını kaybettikçe yavaş 
yavaş, efkarı umum~~ e Alman -
yanın aleyhine donr.1eğe başladı. 
Ve harbin ilk safhalarında efka
rı um'Uımiye hükumeti frenlerken. 
1917 sene-sine dogru halk hüku. 
meli harekete ıJe,.'llok için taz
yik etmt>ğe -başladı. 

işte Greer hfıdisesinin en bü. 
yük ehemmiyeti bu noktadadır. 
FiHla.'kika müdahaleye taraflar 
olan zümrenin Almanyayı miıte. 
co.\·iz göstermeğe matuf teş-ebbu· 
SÜ, radisenin bu ırıaksatln •stis -

1 mar edildiğini anlatmakta.du·. 

Pendikte 
(l ıncı Sııhtreden O\ vam) 

\•allı yo!ounun ayakları kcsılmış.. 
tir. Mehmet baygın bır h .de 
Haydarpaşa ıhastdııe ine kaldı • 
nlnıış, tahkıkata ~aşlanmışt.r. 

HİDDETLİ BİR KİRACI 
Dün akşam Ftıhde bır ya • 

ralama vak'ası olmuştur. 
Fatih le Sınanaga mahall ·ınde 

Çırçıı csıddesınde 13 numar ... da o
turan Ahmet kızı Şefıka Bılen ıle 
oglu Ft..vzi, evde yalnız buunur. 
!arken üst katta oturan kıracı 

Muzaff~r Soysal eve gelmı~. ve 
merdi\'enlerın pıs ıgı yiızunden 
Şefıka Je aralarında kavga çık • 
mıştır. Evvela sozle başlıyan kav. 
ga bir aıa yumruk ve toko.t.a miın-
ct · • bu vazı)ette kcndıni 
ı. Mmaffer bıçağını çc 
keret< ~dıkanın mı:.hteılf yerle • 
rine saplamağa başlamışt.r. 
Kadının feryatlarına oğlu Fev. 

zi yetiş.niş, fakat gözleri hararan 
Muzaffer Fevziyi de b!çak dar .. 
belerile yere yıkmıştır. Etraftan 
yetışenier .Muzafferi bıçağı ile 
yakalamışlar.. ana oğul teda\"l al. 
tına alınmışlardır. 

ATLANTIKTE 
(1 bıcl Sa:rfMIMI D eva.al 

STEEL SEAFAREB.İ ı'\LMANI.AR XI 
BATIK Dl! 

Kahire, 10 (AA.) - cSteeI S~fa. 
re~ ismindeki Anıerıkan şılebı, zan
neditdiğine gôre mehtaplı bir gece e 
Süveyş Kanalına takriben bir mil me. 

• sa!ede b::ıtırılmıştır. On iki Adalardan 
hareket elUklerı tahrnın roılen, hrıre
ket sabalan bfiyuk bazı Alman tayya. 
relerınin son gunlerde Silveyşın Ce
nubu istikametinde, uznk mesafelc 
dahilinde, gece raalıyetlennde bulun 
duklan nıalüm ıdı. 

cSteel ~farcr• Orta Ş:ırk or iulaı 
içm harp malzl'mesı nnkletme e .dt. 

lran kuvveti c-i 
(1 ııt' ~ahiferlcn D m) 

ran kıt·aıarının çeklln el ri 1 ge-
len bu k; h t h:ıkkında notada b zı 

itı." ·ra;• ·ayıt' ar .. erdedılmcktc ~ Bu 
hususta halen mu<;akcre er c ey n 
etınekledlr. 

Göz Mütera sısı 
Doktor 

Maammer Taırsı 
Hastalarını hergun Cagal ,lu 
Zorlu apar.1man 3 nuım::ır .. da 

kabul etler. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.107-
Yazan: Francis Machard Çeviren: !skender F. SERTELLi 

Gazeteciler tahliye edilen Madamın resim
lerini çekmişler. Haniya bu resimler nerede? 
İşte bir tele!on santralı.. 
Küçük bir odaya girdım .. 
Telefon numarasıru tevirdim. 
- Allo .• Allo .• Madam G~tonya ile 

konuşn1a.lc istiyorum. 
- Alledersiniz Mösyö! Mamdam 

biraz rahatsızdır •• Yatıyor 

İyi anuna, b u h aber de beni ıüp
heye düşürdü. Mademki İ~panyol ma. 
damı tahliye edilmiş .. Kapısının ö -
nünde yüz.lerce foto muhabiri tara -
lından resmi c:ekilmiş.. Haniya, bu 
resımler nerede? 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında günde 3 kışe ılınabi lir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

- Ne µ..rnan gôziışebi1irim teıe -
fonla~. 

- Ancak iki ~aat sonra .• 
- Yani .saat beşte .. Öyle mı? 

Evet .• Evet .. Beşten bOnra ye -
anek valtUne kadar evdedir. 

Teşekkür ederim, 

- Kimin aradığını sorabilir miyim? 
- Dokuz sene evvel İspanyada 

lr:enduııne bir çi1t kısrak satan bir 
llf')'yah. dersiniz. 

llem<n lelefonu Jr,apadım. 
Demek ki madam ~hlıye edilmiş .. 

Ev:ne ıelm4ı .• Ve yatmış. 

Acaba madam yatıyor muydu? 
Daha mühim bir sual: Acaba ma

dam t.ahli:re edildJ m.i? Ba t.ahllye 
~1 bir tuzak olmasın?. 

Yuzde bir ihtimal ile tahliye işine 
inanarak, dokuz rakamını ifade eden 
blr a~ verdun. Ei;er hizmelc;l bu 
adresi aynm kend4ine soy len;e-, hiç 
JUphe yok kf, madam benim kendi -
aını a.r&dq"ımı anlışacak. .. 

lkı sa.at nasıl ve nerede beklemeli? 
DakilaıJanıı ımrlar kadar uzun •ur

clüğu ~- iki uaU llldürebll
.,..k bir - deji) .midir? 

..li:r ıı;az.inoya ılrduıı. 

Akpm ıueteıerı ç.ıanaca başl;ıdı. 
Bunlardan birini okuyorum. 
Gtızüme ıöyle bir havadis ili,,.crtf: 

•Bu 1abah tahllye edilen Madam 
Gastonyan.ın çok güzel ve fotojenik 
bır kadın olduğunu ıören ıazete _ 
Jenn !oto muhabi.rlerJ, madam pan
ııyonuna g.derken, PansJyon kapısı

nı sarmışlar. Zavallı kadıncaaız 
yuzl(>rce objektif .karşısında buna _ 
lıp kalmış ve &üçlükle ciaıresine 
gırebilm1ştlr.> 

Niçin bu güzel kadının caz.ip bir 
pozunu ıaz.eteye koymamışlar? 

Derhal başka .cazet.eleri &özden ge
çirdim. 

Hemen hemen hepsinde ayni ha • 
vadls. Fakat, re~iın yok. Acaba kili~ 
sesıni yeti.şUremediler mi? 

Bir saat sonra çıkacak bir akşam 
ıaıetesini bekliyeceğım. Eğer onda da 
ayni havadisi görür::;em, bu bir tu .. 
zaktır diyeceğim. 

Tuzak .• 
iyi amma, kimin için kurulınuıı bir 

tuzak bul 
Jc;inden ç1kılrpaz bir ırıuamma kar

&ısındayım. 

Saat beşte çıkan bir akşam eaz.et.e
sJni okuyoruın .. 

Ayni havadis .. Bir fotoğraf .. 
Büyük bir İspanyol şapkası ıı;iymlş 

olan UZWlca boylu, çok şık &iyirunJş 
bir kadın profili görünüyor amma, ba
ıını iğmlş .. Bu yüzden simasını teşhis 
elmek mümkün deılil. 

O mu, değil mi?. 
Tereddüt içhıdeyim. 
İ panyol mııdamınln tavnna çolı: 

benziyen bu kadın fot<ığnı!ı bana lll
leli görünüyor. 

Gazinoda dlişı.mi.ıyorum~ Bu, zabı
tanuı. Alman casusu hakkıııda kurdu
iu pl<ln olmasın .• 

Kendi kerulınıe: 
- Pek muhtemeldir .. 
Diyerek, tekrar tele.fona gittim. 
Şimdi, garip bir heyecanın leoirl 

altında bulunuyorum. 
Ya madam tahliye edilmediyse? .. 
Tahliye edilmediyse, döner celitim. 

Vaı.iyeti yakından anlamak isti
yordum. 

(Devamı Var) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Talebe kayıt ve kabul muamelesine 15 Eylül 941 de baılanarak 5 Birhıci-
teşrin 1941 de ~on veriJec<"ktir, 

Kayıt ve kabul icin: 
a - Lise bi.tinne ve olgunluk dlplorr;<'llannı haiz olmak, 
b - Ticaret Liseleri bitırme imtlha nını vermiş olmak lAzımdır. 
.Kayıt olunmak ist.iyenlerin Pazartesi \·e Per~nıbe &ünleri Eoaat 9.30 _ 

13.30 arasında mektebe bi.uat müracaatları.> •7892> 

_ıs_t_a_nb_u_ı_v_a_k_ı_fl_a_r -D-ir•e•k-törlüğü İlanlar] 
KİRALIK KASALAR 

Y..U Pootahane tarıı.;mda Yeni Va!lde Hanı altında 1aplırılan küçük ka
slar k.i.ra,.a verılm1ye baf]a.nmıa:tı r . Talip olanların ve fazla malömt almak 16ti-
1enlerin mıeı.kCtr mahalde kiralık kasalar· ınemurlufu,na müracaat etmelerL 

(7976) 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuru.loş Tarihi: 1888 

Sermayem: 100,000,000 Türk Lirası • 
Şube Te Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri f~ 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankaııında kumbaralı n ihbarsız tasarruf hesaplal".nda en 
az 50 lirası bnlunanlara seneda 4 defa çekilecek kıl!"& iie aşaiıdakl 

plana röre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.000 Liralılı; 
4 • •· 500 • 
4 • Z50 • 

40 • 180 • 
100 • f. " • 
120 • " 40 • 
160. zo . ..! • 

4.000 
2.000 
1.coo 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesapları.ndakl paralar bir sene 1~'11de M liradan 
~ i şaitt düsır.ivenlere ikramiye çıkt ık! takd :rde % 2 ~ fazlasile v erile

e~ktir. K ur'alar senede 4 defa: 1 Eyl(ll 1 BirincıkAnun, 1 Mart 
ve 1 Haz ran t.arihlermde çekilecektir. 

.. "' , r.r~ • • - . . , . ,: . > ~ ~ 

7 nci Tertip 2 nci Çekiliş Planı 
fı 
1 

'! 

İkramjye 
Adedi 

1 
3 
5 

40 
80 

120 
800 

1.200 
4000 

80.000 

86.249 

İkramiye 
Miktarı 

Llra 

25.0QO 
10.000 

5.()0Q 
2.000 
1{)()0 

500 
100 
50 
10 

3 

Yeki'ın 

İkramiye 
Tutarı 

Lh-a 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 
40.000 

240.000 

720.000 

- -· 

Tam bilet 3, yarım b ilet 1,5 lira dır. Hasılatın % 60 şı ikramiye -
dir. Çekiliş b u defaya mahsus olmak üzeıe 15/Eylül/941 de İzm ir 
Entern•syonal Fuarında yapılacaktır. Bilet in izi 10 Eylllle k adar 

değiştirıniz. 

Detlıt De11iryıll1rı ıe Limanları isletme U. i~ıresi İllnlırı 
Cins ve miktarları ile muhammen bedeli ve muvakkat ttominatı aşatıda 

,.azılı olup yapılın.akta olmı. işler için 6 kalem kereste kııpalı zarf usuliJe sa
tın alınacaktır. 

İhale 23 Eylül 941 Snlı ıünü saat 15 de Sirkecide 9 isletme bınasında A. 
E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Talipl~rln temina t ve dıger kanuni vesaıki havi kapalı zarflarını ayni &ün 
saat 14. de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Ifızımdır. 

Şar1ılıameler parasız olarak k:oml~oodan verilmektedir. c7921> 

Cınsi Eb'adı 

Çam tahta ' !.5X l5X400 
> > 3X20X30G-500 

Cam kalas 5X20X300--500 
İskelehk kiriş \'e HlXl8X400-600 
Kadron 
Kiremit altı çita~ı 4X6X200----400 

Mıktan 

15 M3 
21 M3 
21 M3 
20 M3 

39 M3 

Muhammen 
Bedel 

Muvakkat 
Teır.ı.inc.t 

SANIN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere hayat verir. 
ANCAK:-

Her aabah, öile ve ak
ıam, her yemekten aonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu uaulü fClfmadan, 
muntazam bir me!odla 
takib edenlerin dişleri 

m ikroblardan, hastalık

lardan muhafaza edilmif 
olur, paalanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ve 
güzel olarak kalır. 

ile sabah, öğle ve akıam 
her yemekten sonra günde 

3 Jela 
Ecza.hanelerle büyük ıtriyat m a

ğazalarında bulunur. 

ZAYİ _ Erzincan Askerlik Şube
~inden almıs olduğum askerl terhis 
ı.eı.kereml zayi ettim . \"eni.sini a1aca· 
tundan eskisinin hükmü oımadığı ilan 
ulun ur 

4316 tevellütlü Halil oğlu HtiSeyin 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komİ6yonu ilanları 

.Marmara Üssü Bahri K. Salın • 
alına Komisyonundan: 

4UOOO kilo sade yağı ilanı 

1 

1 - Yukarda miktan yaz.ılı sade yagı 
kapiilı wrl u~uliy.le eksiltıneye koııul. 

f mu; tur. 
2 - Ek!'"iltmes .. 22 Eylül 9-tl Pazarte 

1 si günü saat 16.30 da İzmitte Ters'l11e 
ı kapısındaki komısyon binasında yapı-

l 
l<ıcaktır. 

3 - Y<ı.ğın beher kılllı.una tahn1in 
olunan tiat • 60>. kun.ı~ olup muvakkat 
teminatı •4450> lıradır. Buna ait şartna 

1 
me 320 kuru: mukabiJinde komisyon. ı 
dan alınabilir. ------------------------------1 4 - Ek~ilt.m.eye jştiruk edecek istek lilerın 2490 şayılı kanunu to· fatı veç- f 

Sinop C. Müddei umumiliğindftn: hlle bu i,ı. "1.k,dar olduı .• a. ıa daır 
30 lira aslf ma~!ı Sirıop Ceza Ev1 Jlekimlilı::i miınhal o1duğundan talip 1 Ticaret \'CSik;:ıları n ı ,.c üçüncü 'inaddede 

Bağdadi çıt.a ı-2X4X400 7 M3 

y~ıı.ı'.. ilk tcın lr:atlar ylc blrlikte tanzim 
olar.ların evrakı müsbiteleriyle 1.10.941 tarıhine kadar Adliye Encünıeni Ri:ya- edectklcrı H:klif mt--ri.~upi:-ruu belli 
setine müracaaet etmeleri «7995• gün '-<' Faatten t~.m bir saat ev\.·eline ka

,-İST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Keşif B. 

3973,05 

7817,76 

İlk T. 

28~,47 Baklrkôyde, Kartaltepede Gençler cud
desinde yaptırılacak Beton Bordür ve 
ıo~e inşaatı . 

586,33 B"'iikt.aşta Spor cadde.inin n!hayetinin 
1evsı. için yapılacak toprak hafri, 
duvar hedmi, merdiven, duvar, kaldı
rım vesaire in§Aatı. 

Keşil bedelleriyle ilk teminat miktarları yukanda yazılı işlu ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Kesif ve şartnameleri Zabıt ve l\1uame1At ?tfüdürlügü 

kaleminde görülebilir. İhale 22/9/941 Paz.artesi günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk temin ·ıt makbuz ve:ya mektupları, ihale ta. 

rihinden sekiz &ün e\"'-·el Bl'lediye Fen l ş!er: l\tüdürlüğı.ine n1üracaatla alacak
lan tennt ehliyet '\'e 941 yılına ait T1ca .. et Odası vesıkatarı ile ihale günü ınu. 
ayyen saatte Daiml EncUmende bulunmJ.ları. •7880> 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
108 Numaralı İliın• 
Asker ailelerine yardım verab:i dı)la. ı ~lp 9:.ı •• ., lu 11dnımızla t.esbit ed.iJen 

azarr.i et fıat1crine k.Uo b:ı.,ına 2.5 k ~~ ı.a n ya ., $Ur. c8007> 

SAniP \ ' E BAŞ?lll.'HARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRtı: 

SON TELGRAF 

--1 
ETE~I İZZ~T BF.NİCE 1 
CEVDET KARAllİLGİN 

MATBAASI 

dar kornlıyon bc.ikanlığına ınürac ıUarı . 
•7803> 

Marmara 'C"ü Bahri K. Satın. 
a1ına Koıni.-~:onundan: 

45GOO kilo sade Jağ ı i lii nı 

l - İhtiyacım;z için yukarıda 
miktan yazılı sade yağı, kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konul -
m,ştur. 

2 - Eksiltmesi 23/Eyliıl/1941 

Sah gü nü saat 16,30 da İzmitte 
Tersane kapısındaki Komisyon 
binasında yapılacaktır. 

3 - Yağın bir kilosuna tahmin 
edilen fiat •160• kuruş olup m u
vakkat teminat• ·48.50• liradır . Bu 
işe aıt şartname 360 kuruş muka. 
bilinde Komisyondan ahnabilır. 

4 - Eksiltrr.eye iştirak edecek 
i<rceklılerjn 2490 sayılı kanunun 
tarıfatı veçhile bu işle alakadar 
olduklarına dair Ticaret vesika -
!arını ve üçüncü moodede ya21lı 
ilk temınatlarile birlikte tanzim 
edecekitri tekM mektuplarını bel
li gün \'e saatten tam bir saat 
e\'\'elıne kadar komisyon ba:kaıı.. 
lığına \'ermelerı. (7802\ 

d ,:' ~ 1-KA YE_ 
ZALİM DER 1 
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.. gofl 

mecburiyeti hası' oldu. lll\ fııjl 
mün önünden gitmez. }{ast•16 
yatırmadan önce muaııı1e~ r 

Mektubu eline aldı, önünü ar- ı 
kasını gözden geçirdi. Zarfı Ziya
ya göstererek boş yerini acele ile 
yırttı, okumağa başladı. Okudu, o
kudu .. bir noktasına gelince esa
sen çatık olan kaşlan biraz daha 
birbirine yaklaştı . Ufak ve par -
lak gözleri daha keskinleştL Ka. 
ğıddaki yazıya içecek gföi yak • 
!aştı.. okudu bitirdı.. tekrar baş
ladı.. tekrar okudu .. 

Jk , . 
yaptırıyorduk. Kuvvetsiz 1 V ' 
yakta duramıyarak kapının o? 
nar bir yerinde çömelınij ,:re 
bakıyordu. Parkta kanape 

111 
turmuş, münakaş eden, or~ ~I 
tep talebelerini gördü. için• 1 

ti: . ~ 
- Ah, dedi, ben de bır ifil~ 

olup şuralarda oturacak ıııı) 
caba?. ~ 

Ve sonra ümidi kır;lmış, neş'e
si birden uçmuş gibi mektubu ce
bine yerleştirdi.. Olduğu yerde 
dalgın ve hareketsiz kaldı .. 

Mektup kardeşi Cahittendi. Ca.. 
hit, Adana orta mektebinde oku
yordu. Fakir olduğu için bir med
resede yatıp kalkmak ve tahsile 
bin bir güçlük içinde devam et -
mek şartile bütün mukavemetini 
sarfctmiş; aç kalmış, açık kal -
mış, bu sene son sınıfa gelmişti. 
Fakat kendisinde de takat, kud -
r et kalmamıştı. Yokluk, gıdasız • 
lıkla tahsil yapmak bir nevi se • 
!aletle boğazlaşmak demekti.. A
ğabeysi bile tatilde memlekete 
gittiği zaman onun fazla zayıfla
dığını görmüş, harçlığını biraz 
daha bol göndermeğc başlamıştı. 

Fak.t iş te ko_rkunç lıkibet ... Ca-
hil zafıyetinin fazla ilerlemesi 

• yüzünden belinde bir yara hasıl 
olduğunu, doktorların kemik ve
remi teşhisi koydukl:;.nnı yazı • 
yor Tevekkülle kadere boyun e
ğen, mektubuna başka bir şey i
lfıve etmiyen ve endişe eseri gö.s
termıyen bu asil köylü çı:ıcuğu 

bu mektubile Ağabeysine yalnız 
vaziyeti bildirmiş oluyordu. 

Galip mektubu bitirdiği yerde 
bir müddet düşündü. Sonra ani 
bir karar vererek yürümeğe baş

ladı. Fakülten;n basamaklarını 

sür'atle indi; ağaçlıklı yoldan geç. 
ti ve Beyaz:! meydanında havu _ 
2u dolanarak bir dükkandan ka
ğıd zarf aldı. Cahidir. derhal İs
lanbula gelmesini, kendisini bu -
rada tedavi ettireceğini, meraka 
lüzum olmadığını yazdı. Zarfı ka.. 
patarak Beyazıt postanesine attı. 

Galip ertesi günden itibaren de 
faalıyete geçti. Bir kaç gün ıığ • 
raşıp tanıdıklarını ta\·assut ettir
dikten sıonra hastasını 75 kuruş 
yevmiye ile bir prevantoryoma 
yatırabileceğine ait söz aldı. HaS
tasının yerini hazırlamış, artık 

geniş bir · nefes alabilmiştL Bu 
muvaffakiyetten oldukça mem • 
nun olmuştu. • 

Galibi dört senedenberi tanı -
rım. Kendisi Kozanın bir köyün
dendi. O da kardeşi gibi, faka t 
leyli olarak Adanada muallim 
mektebini bitirmiş ... İzınirin bir 
köyüne tayin olunmuş .. bu köyde 
iki sene canla başla çalışıruş; fa. 
kat sırf tahsilinin tatmin edeme. 
mesi dolayısile çalışıp lise baka
loryasını vermiş ve nih ayet İs -
tanbul ekalliyet mekteplerinde ı' 
ücretli bir muallimlık bularak ik. 
tısat fakültesine devama başla • 
mıştı. Bu sene fakültenin üçün _ 
cü sınıf,nda okuyordu. Ateşli ve 
imanlı bir çocuktu. Ruhunda 
kaynıyan bir hamle enerjisi var
dı. Hayatta mutlaka yükselmek 
azminde idi. Okuyor .. durmadan 
okuyor. Muallimlikten aldığı 40 
liranın 5 lirasını köydeki anne _ 
sine, 8 lirasını Cahide, geriye ke. 
lanı ile de kendisi iyi kötü geçi _ 
nebıliyordu. Hayatından mem -
nundu. Fakat beklenmiyen şu ha:;_ 
talık hadisesi. ... Buna çok üzülü _ 
yor, beynine bin bir dü~ünce hü 
cum ediyor, vE>himleniyor, canı 
sıkılıyordu. 

• Cahil ağabeysinin yazdığı mek-
tup üzerine t stanbula gelmiş, pre.. 
vantoryoma yatıralı da iki ay ol
muştu . Fakat zava l lı yavrunun 
hastalığ ı gün geçtikçe ilerliyor , 
vahimleşiyordu. F akü ltelerde im
tihonlar da başlamıştı. Bu müna
sebetle Galibi görüp hastanın 

hakkında epeydenberi maliımat 

alamamıştım. Bir gün ona imli • 
han kapısında gninirken rastla. 
dım, Cahidi sordum. Ellerinin i _ 
çini havaya çevirerek meşkuk bir 
cevap verdi. Vaziyeti anlaml1jtım. 
Onu meşgul etmemek için başka 
b:r <ey sormad.m. 

Günler geçti.. Cahidin hastalı
h tehlikeli bir ~ekil aldığı için 
ba~ka bor hastaneve kald ırmak 

Yüzde 90 ümit olmıyan 11t 
remli ç.cuğun sözleri )<il 

sızlattı. Damarlarımın ~·an e~ 
duydum. Göğsümde aıevıe~ G 
ateş bütün benliğimi cJ,olaŞ~ıı 
!erim yaşarmıştı. Ona hl>· 1 
memek için yüzümü başkıb,rl 
fa çevirdim. Cerrah paşada ·el ı 
gün yattıktan sonra nıh•! ,iJI 
akibet vııkubuldu. 18 l\'l a)~~r • 
lüm haberini Galiple ııe ra 
tanede öğrendik .. 

* kapı Yarım ,;aat sonr~ Top ·e 
z.arlığındayız. İki mezarcı ~'"" 
müzden başka yanımzıda blı • 
ler yok .. Yalnız Cahit... O W 
O her şeyden habersiz ,tabi'~ 
uyuyor. E bedi mekanırıt11 ~ 
!anmasını sessiz hıırc . ~ 
bekliyor. za,·allı Cahi: o gu 
tıh parkına bakarak: ı 

··ıe 
- Ah iyi olup da şu gu ııı•' 

Ieı-<e ben de oturacak · f 
Diye inleyen hazin ve rnD~ı 
sin şurada kulaklarımada ·~' 
çınladı. Şimdi bak reredC~~ ~ 
ve son gördüğün Js!anb.U , j 
koşa ölmeğe mi gelmişi~ P 

yar annemle akrabalarııtı !& 
zakta gençliğmin taharın\ır 
dan. hastahane pav ·on<€~ 
başında hır yudum 9U 'fll3 
bulunmadan. garip oluşu ·e 
pill' z ağ!adık. İki ay iç1~~c< .. 
kuru bir ağaç dalı gib• 1

0~ ı' 
namert dert, aceba btı ı 
rinden de mi utanmıyac~ 
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ründe çalışan Ali ŞahJD d!I ~ 
Galatada Çeıme meydanın ı /l ' 
ma halle::i Çıkmaz soka k ıı : · 
Llllliye aleyhlne atılan 14:'r>9; 
vasınn yapılmkta olan ~11 ~ 
de: ~f. aleyhin ikamctgaı:1 ~ 
Quğundan dava arzutıalı ıiı;Ji: 
Ulahkeıne dı\'anhanC'snıe .,, 
>ete ile ilan edlldiğl ı: .ı d'1 ti 
ye ge1memis ise de dD,.,cıı .Jd 

·k rr'I -t &Unde mahkemeye gecı 1 • 
dan dava rnüracuate kal~tııı': 
davacl yenilemiş ve ınutı~ st 1 ı 

. O şS 
d~ 12/9/941 Cuma gun. ııl"'P , 
edilnılş olduğundan d'1'c sıJ1 
gün nıüddctle ilan:ı.t ıcrıl .e I 

••• rr:t) 
medigi takdirde nıuha" e ıı 
dc\'am edileceği d.,.,et~~" ~ 
n a kaim olınak üzere rJ'' 

Jl \ DEYREDİLECEK i ll'fl . ıeJ 
. ı,şeı1 'j/> 

•Kendi kcndıne P ~ 1~ 
içın elektro k,.;-· ıcsı• 11aJC r.:ıw;, 
için Iktısat Vek!\lct;·ıcltfl rıtı 
ml.ş oJan 2 Eylül 19:!9- ~~8 ,·~ 
No. lı ihtira beratının ıtı oe\ • 
kuk bu keıı:e ba. ka5U1<l {iJl 
icadı Turklyede mevl<~ııebıı",İ, 
Jçln salfıh.yet dahi "·eı ı tı ıı' ~· ' 
lir edilmekte olmakl•. ~:nırri") 
malümat edinmek ı~tı~ J{: l.l t l 1 
tada.~Arslan Han 5 wcı i jı.ıı1 ~ 
lara müracaa t eyJ en1 cıer 
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