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'iNGiLTERE 
Vt HARP 

tı 

-
Çörçil lncilizleri ,.e ln
tiltere doatlarını mem • 
ııurı edecek sözler söy • 
leıııiftir· Askeri bareki
tırı İnkitafından Cörçi • 
liıı nikbin bir lisanla 
1>'1.aetıneaine imil olan 
~hepler ••• 

l' 
~: A. Sükrü ESMER 
1n 1 I~ gı !ere Başvekilı Mister Çör. 

ı,~~l\~n itin Avam Kamara • 
bır huzurunda sö;•lediği uzun 
ı .. 1;~Ukda ~ngiltere bakımndan •"il a2ıyetıni etrafıle ızah et • 
i,qıt, Mıster Çörçıl nikbin bir 
tı.,,:: a~am:dır. Ve omuzları ü. 
tı• .. ÇorçiJ kadar ağır mes'ulı. 
~'~l;kuk~ alan bir adam için nik. 
hdıı buyuk bir kuvvet kayna • 
b.1 ·.Fakat Çörçilin sözlen için 

nııtb· •• h inlik payı ayrılıruş ol.sa 
tın ~tha~de İngiltere bakımın • 
&ılah aı~ın inkişafında büyük bır 

)(., go~lduğü_ inkar edilemez. 
~ıl sa \iade ile bakıldığı zaman 
b, ~ Varilması kolay olmıyan 
~- h h, Uzun viıde ile tetlrık ve 
niııı1 ~e edilince sarih olarak 
l;h llıtktedir. işte Çörçil bu nok. 

in -nlatmak isi.emiştir. 
it :ı 11:re Başvekili önce, Atlan. 
nula~nızuıde Ruzvelt ile yaptığı 
ı~w at hakkında biraz daha 
e<ıııı";;,~t "ermiştir Çörçile göre, 
tııııı' en meseleler ba,lıca dört 

l a ayrılmaktadır: 
iten-;-- Sekiz maddelik beyanna • 
'•~ı n n~le alakadar müzake • 

~ .... J 
3 •ııonya meselesi. 
• .... nusyaya yardım meselesi. 

:} 
1 
Askerler arasında teknik 

lng~~re aıt görüşmeler. 
"" bu ·re .. Başvekili haklı ola • 
1•rar1 nıu2akereler , .e v<'filen 
1•_rııı.,~r Uzerınde fazla izahat 
~lil ı..n çekinmiştir. Mister 
"t b; neşredilen sekiz madde • 
~ııı/atınameyi bile tefsire ya· 

f. da in llııştır. Bu mesele hakkın • 
P ~ı: Rıltere Başvekili demıştir 
' ..... l! 
v~ lı.ı.,,, •rpteıı sonra karşılaşaca • 
I~ ~'lnsi ~~leaddit meseleler ve bu 
' qüııı, P..,.ın ne şekilde tatbik e. 

"ıııı 'Sı Uzırn geleceği münaka -
~·et kendimiz; bu anda sünik. 
•ıre~ e btrakrnamız akilane bir 

, 

,ı 

".r,1et olrıııyacaktır 
lıı; b aşılıyor iti İngiltere Başve. 
~~ 'Prensiplerin müphem kal. 
,"- llıii 1:0-rcıh etmektedir. Atlan -
"n Ilı •katından Atlantik mev • 
~ıg~ Uh~rebesine intikal eden 
tııı~~ ~orçıl, İngilizleri ve in • 
~~ n~.11 dostıarmı memnun e. 
1• ıııu'Oz}er söylemiştir. Başve • 
~neg·cadelenin en ehemmıyetlı 
~~ in 

1
. olan bu denizde vazıye • 

~-~ gı~~~ lehine inkişaf et • 
~'l'tıd~ro d.uiıunu bild irmiştır. Ma. 
ltı~ ııı~h ltı ıki aydan beri Atlan • 

1 ıay; ~ebesindeki İngiliz ge • 
~l'<li:, hakkında malülllat 
lıı ~1.,ıı· llıektedir. Bunu, mu • 
1ı, 'l'an ;:: İngiltfft!ye elverişlı e>l. 
'llıııına r cereyan takip etmek!<> 

~l~tiııı sına atfedenler, Çörçilın 
~nı l«s dınlediJrten sonra tıkır-
~. ıı hıh edeceklerdir. Fılha. 

~n 'l'ea§VekiJ, rakam ne-şredılmi.. 
1/f'nd:'juz ve Ağustos aylan 
ı,tıııa~ .. nglliz gemi zayiatının 
l\:~'lıtıı§~:ıe. dursun, bılakıs a • 
ı, •ıı ç·· ıldırmiştir. Dığer ta • 
ıı!~nda or~iJe göre, bu müddet 
t.1• tcıı;ilzı~hlıları . İngılız den:z. 
~'eni erı v., tayyarelen, İn • 

~.\ lı faz~ zayiatına nısbetle üç 
ı, 1 ''ıııı.ı a Mih\·er ticaret gemısı 
l~~ı u;, ardır. İngilU>renın denız 
f1~1'n ı 0; 1?deki gemi tıınajı Mıh. 
llıı a old::ına nazaran pek çok 
ı, 11 1ı lazlagu ~alde M:hvere üç 
~r ~~nin ~ayıat verdınlrn<.>sı in· 
ı~ ıçın b"deniz ve hava kunet. 
~ UYük hır muvaffakıyet. 

~~r l)·~ıı~rd 
~'I, il ~n ba' ·edt'n Mister 
~tıı ~~u ~~ askerlerının • Alman 

eıiııı .~rşısındaki mukave • 
h•tb·ı 0Vtrıüştür. Almanyanın 

1 •h ne · · 
t •• Çii gırışeJi kay bet ığı 

~.'• .rçıl., ·· 
"ı, ~Ucad gore, bunda!! ev • 

~a~ elelerın hepsindeki 
atınd 1 ın. an azladır. Maa • 
...... Oçü:ııcü SabUed.el 

RUZVELT 
beklenen nut· 
kunu söyledi 
"Amerikanın müda
faasına elzem su]ara 

sokulacak olan 

İTALYANve 
ALMAN harp 
gemilerine a
teş edilmesini 
emrettim,, 

---·---
Bitlerin dtl,maula-
rına gtladerllıcek 
malzeme vlkaJe 

edilecektir 
Londra 12 (A.A.) - ·B.B.c .. 

Birleşik Amerika Cumhur -
refaı Ruzvelt, biıtün dünya • 

(Dovamı Üçüncu Sahifede) 

Bosna ve Her
se k't e 

isyan büyüyer 

Camharreui Ra11velt 8e)Ja Sarayda bir çocul.la konııfUyor 

Sovget taarruz cephesi 
şimale doğru genişliyor! 

(Yazan: EMEKL• KURMAY SUBAY) 
denemez. Bu tam manasile sev. 
külceyş.! çapta bir mukabil taar. 
ruzdur, Bu taarruz ilkönce Smo -

(Devamı OçQ-•ü Sahifede) 

Rus Tebliği 

İNÖNÜ KAMPIHIN KAPAHISI 
Genç Kız ve Erkek Havacı
larımız Nasıl Yetişiyorlar? 
• 
Dk Kadın Tayyarecimiz Atatürk Kızı Bayan 
Sabiha Gökçen İhtısaslarını Anlatıyor 

Avrupa ve Ameri
ka havacılık kamp· 
lannda muvaffakı
yet nisbeti ~o 53 Ü 
geçmemektedir 

lnlntlade b11 aıı
laet 0;0 83 tl bile 
tecawlz etmtıttr ı 
İnönü havacılık kıımpının ka • 

panışı merasiminde hazır bulun. 
mak üzere Hava Kurumunun da
vetlisi olarak lnönüne gitmiş olan 
gazetecilerimiz gece şehrimize 

dönmüşlerdir. 
Bu s<>yahate iştirak eden mu • 

harririmiz B. Sadett;'l Işık, sema. 
lara hakim olmak azmile ve bü. 
yük bir enerıi ile ço.bşan yarının 
kız, erkek genç havacılan ara • 
sında geçirilen güne ve kapanış 

(Devamı 3 Uncil 6ahlfede) 

lnönü l.ampinJa veti,tirünı genç havacılarımUıdan bir gr,;p 

ALEMDARDA ncı BIB TRAMVAY llAZASI 

2'.ürih, il (A.A.) - Bosna, Ustaşi 
Komu-;(>ri. Hırvat t,nreketinın b::ı~lıea 
gazetKi olan Ustaşa isimli ga1.et(!)·e, 
Hırvat çete harbi hakkında bel·anat.. 
ta bulı:ınmuştur. Bu beyanat güre, ts
yan, hudut yakınında, Hen:ekle Kara· 

Alman telbliğin.le, Leningrad 
etrafında kapandığı iddia edilen 
muhasara çemb<>rinden hiç balı. 

sedilmiyor. Yalnız ~ark cephe • 
Sinde harekatın mu,·affakiyetle 
de\·am eıtiı;<i bıidirilmi~tir. Sov • 
yet ıebliğine göre de, bütün c<.>p
hede ş;ddetli mu'ıarcbeler olmuş, 
merk~zde Sovyet mukabil taar • 
ruzu durmam1ştır. 

MosJrnva, 12 (A.A.) - •B. B. C.> l-------------
Sovyet tebliği: Bütün cephede muha- . 

Bir kız çocuğu Tram
vayın altında 

ağır surette yaralandı 
(De\ mı Üçıinru Sahliede) 

T'nıoçerK~ ordusunun yaptığı 

hamleye artık muk;;.bil hücum 

rt"bel<"r devam etmiştir. Hava çarpış

n1alarında 81 Alma.o tayyaresi tahrip 
edilmiştir, 41 Sövyet tayyaresi !rayıp
tır. 

DOGUDA YENİ BİR ZE.LZELE FELAKETİ 

Telefonla Görüştüğümüz 
Dahiliye Vekili Diyor ki: 
"Biraz nüfus zayiatı vardır. Henüz kat'i rapor-,.. 
/ar gelmemiştir. Acil gardım temin edilmiştir. 

En·elki sabah Ero'ncnn, Kara. 
köse, Bıtlis. VQn ve Malazgırtte 
muhteli! şiddt>1te 31 saniye kadar 
süren yer sarsıntıları olmuşur. 
Ankarada Dahiliye Vekili FaiJ< 

Atat O rk 
Müzesi 

---·---
lzmirde Ebedi Şefin 
hatıralarını toplıyan 

bir müze açıldı 
Atatoclı.ün 19 :ı:ıl •'"•el İzmire giriş· 

le-rinin yıldönümh olan dün İzmlrde 
Bırinci Kordonda kendilerine tahsi.9 
edilmiş olan konakta isimlerine izafe .. 
ten Belediye tarafından hazıı-lanan 
Müze parlak merasimle açılmıştır. 

(Devamı Oçılncil Sahltede) 

Büyük bir 
şehir ipodromu 
yapılacak 

Va 1 i Koordinasyon 
hey'etinden müsaade 
istiyeceğini söyledi 
Va!ı ve Belediye Reısi B. Lfıtfi 

Kırdar bir muh3u:ri.miıe şu ıza. 
hatla bulunm~tur: 

Öztra.ktan bu sabah saat on birde 
telefonla izahat rıca ettik. Dahi. 
!iye Vekilimiz bize şımlan söy • 
ledJ: 

•-Yer sarsınt•sı bilhassa Ağrı 

Hiçbir içki satıl· 
mayan ve içil
miyen bir köy ! 
KaralıiJ balkı g ilzeı 
lalr karar verdiler ı 

Bilecik Vil;lyetin1n •Karak6y> na
ruyesi halkı içkinin mazarrabnı eözö
nüne ala.r-.dt hic bir içk.1 itmemeli ka
rartaşt.ınnı,ıardır. 100 küsur evden 
ibaret olan bu köyde rakı, bira, kon-

(Devamı 3 üncü Sah.1.!ede) 

--

vilayetirrm Pantoz kaza merke • 
zinde ve Develi nahiy-csine bağlı 

bazı köylerle Yanın Erciş kaza. 
sının Koçağa<; nanıyesi dahilinde 
oldukça şiddetli hissedilmiş ve 

bazı evler yıkıl.ınk bazı vatan -
' daşlarımız enkaz altında kalmış. 

!ardır. MaalPsef biraı nüfu za.. 
yiatı vardır. Hen•~z mütemmim 
raporlar gelmemıştı •. 

Enkaz altında kalanların çıka
rılmalarına heme-ı k<ışulmuş ve 
V'aliler. kaymakamlar, nahiye 
müdüTleri, sıhha: memurları der. 
hal mahalerine gnmişler ilk acil 
yardımlara başlanmıştır. Kızıay 

da hemen yardıma geçmiştir. Ye. 
ni bir ıııelzele olduğuna dair de 
bu saate kadar hır haber gelme. 
m.iş\ir.> 

Almanların tne1'kez cepheıi ku.. 
mmıdanlanndan M11Tqal Fon Bock 

SMOLENSKİN 
200 kilometre 
şimal batısında 

Çetin lalr mallarebe 
old11, Almaaıar 12 1 
lala z11ıat verdiler 

Londra, 12 (A.A., - cB.B.C.> Röy. 
erin Moskova muhabirinin bildlrdil:!
ne göre, cepheden eeıer:. haberler Le
ıı!ngrad, Klyef ve Odesarun !ı.ahra

ma.nca müdafaada bulunduklan mer. 
keııindedir, 

(Devamı 3 üncü Sahlfedfl 

•- Brk:ıç hafta evvel Veliıefen.. 
diye giderek halkımızın at koşu
larına olan rağbelıni gördüm. Ya. 
rışların yap1ldığı yer ve buraya 

(Devamı Üçuncu Sahlt~de) Ukrayna cephe•İnJe Alman hiicııml4Tndan birini 1rö.terir enatontane re•İm 

Bu sabah saat l O da Alemdarda t.
ci bir tnımvay kozası olmuştur. 

Alemdarda Kırkçeşmc mahallesinde 
•a_ nınnarada oturan Sıtkının ı ;ra~
da kızı Tunçay pazardan elma ıhp dö· 

nerk:en karşıdan t-.raıya geçmek 1s
leıl.ş, fakat yoku.ıu dönmekte olan 
nlman AlJ Sönn:ıez."111 ;dore.indeki 
185 nwnar&lı Maçka - Beyazıt tram
ftJ'lDm altınd ıı...ımııı..r Yol<UI oldu· 
tundan Valman tramvayı durdurama. 
J11J1 ve zava.lh yavruyu sürük.lrmiştlr. 

!tanlar içhıde Esnaf bastanesm. ı.aı... 

dır1lan zavallı ltızcaitz •iil' yaralıclır, 1 

ÇERÇEVE 

Fraaııı ve .Japon 
lllolarıma l•blrllll 

Tokyo, 12 (A.A. \ - Fraıısanın Uzak 
Şark l'Uosuna mensup Lamotte Piket 
Amiral eemlsi tamir edilmek üzere O

ııaJuı'ya eidecek ve orada bi.r ay kala
cak tir, Gemi Hanoi' den hareket eınılı
t!r. 

Domei Ajansı bu hadisenin Japon w 
Fransız filolarının Uzalı. Şarkta ı~ bir• 
lic; yaptıldannı cöstenliğinl tebarila 
et li1:;!11ektedlr. 

HİZMETÇİ SALTANATI 
Hizmetçi idarehanesine gidi-

7orsunz. Hizmetçi başına ayda 
iki buçuk lira tavassut haklu 
almaktan ve bu ta\assut bak • 
!arını mümkün oldııJ:u kadar 
&ık bir (devr.i daim) içinde ee. 
be indirmekten başka gayesi 
ohm) an idarehane sahibi ya
tıudi cadaloz, pa~lı dişlnile bir 
ha) li gülii) or, laf ediyor, so'll
ra ellerini birbirine çarparak 
korkunç geçit resminin perde. 
sini kaldırıl or: 

Sefil ve pişkin edalı, yutık 

'H ha}asız ruhlu, kalil >e ta. 

no\·ar suratlı hizmet isteklile -
rinin muhte§em resmi ı:eçidi ... 
Bunlardan herhangi biri, bu. 
hangi bir işe, bir himayeye, bir 
eve, bir ocağa, bir intisaba 
mubta~ değil ; bütün ev sabip • 
leri teker teker bunların );izü 
suyu hürmetine yaşıyormuş • 
C8Sllla, hizmetçilerin Jfıtuflan • 
na, inayetlerine, merhametle • 
rine muhtaç ... 

Yılışık yılışık ııoruyorlu: 

- Kaç para .-erebilirsin? 
- Evin kaloriferl i mi, yerin 

(parke) mi? 

- Çocuğun var mı, karının 
huyu nasıl? 
·- !llulfak, çamaşır, .okalı iş. 

leri dışında a3da 23 lira~·a bir 
tecrübe edebiliriz! 

- Boğazi~i mi, Allah göster. 
me:,in! Kışın Be~· oğlnna inmi • 
)'ttek misiniz , olmaz, olmaz~! 
İçlerinden bir tanesini, bin 

clcrrden su getirerek ikna et • 
tikten sonra, idarehane sahi -
bine mabut (a\'8ssut hakkını ö. 
dt'l·or, Sultanı yanınıza alı3or, 

NECiP FAZIL KISAKtlREK 

Boğaziçi rnpunına bini) o.-u • 
auı. HizmetÇinize ltirinci mt'Y.. 

ki bir bilet almı~sınııdır; bil(. 
ti etine \eri)or, a~r1 bir 3·erd• 
oturma~ını rirn edi~ orsunuz. 
Karşınıza kuruluyor, dakika .. 
larca si'Li süzii~·or. siiziiyor, son .. 
ra l\alkı~·o r, )·anıbaşınızda \a .. 
purdan çıkıyor, kırk ~ ıllık dos
tunnı gibi &İzi omuz başınıı: • 
elan takip eder.k ne giril or. 

Üç dakika sonra, evde biraz 
dddi~·et manzarası bulur bul. 
maz hizmetçi Sultanın fcrnı• 
Dl: 

- Kendini"' ba ka bir adam 
bulnn! Bc-n bu .. ,·de- oturamaın! 

Verdiğiniz tanssul hakkı u~. 
tu; yahudi t'ada1oz a~·ni numn .. 
ra)·ı bir başka~ına Japma'..t ve 
)·aphrmak Üzl'rf, :vırtık ruhlu 
sermayesine yine ka\'u~tu: \.'~ 

5İZ •bir kii~ede, karınızla katşı 

'Larşıya, donakaldınız! 

Biitiin e\" sahiplerini. nor. · 
lcrine temin edemedikleri men. 
faat ve emni~· et ~artlarını hiı .. 
met<:ilerinc temin etmeleriııe 
mukabil. burunları halkalı kii
leler gibi kullanan bir hhmot. 
(i ,..,ııanatı çekmekteyiz. Hal • 
buki bir l't-nıi~·ct ır.anzuıncsİn· 
de berkesin ~·erli ~ <'rini bulma. 
sı \·e her iıış k1~·1nrtinin hn .. 
kiki bir iHC'üyc tflbi olması i.;in 
arz n talep ihli) açları arasın· 
da ba&it bir nisbet , .e nıİi\'aZ<'

Df" kurmak ;\·«:'ter ..• 

İstanbul beledi~·e~i. an1a:vı 
,.e te~kilüt ~-okluğunda en ya .. 
man ihtikllr1ardan biri haline 
gtlen bu da\nnııı ne nisbott~ 
muhatabı olduğunu kabul ede
rek nıidir? 
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BİR ZEVKİN HASRETİ 
Tiirk Dili Tetkik Cemiyeti, 

20 b·n kcLimt)i içine alan ye
ııi hır imla IUgatı hazırlaını.ş • 
tır. Bu eser, yakında basda • 
tak ve piyasaya çıkarılacak. 
Kara cliınle. Unlittlan ba~lar. 
O"-. nlanlıcada, imli& yaalı~ı ne 
a\lp '?" di. Yeni Türk harfle • 
riııin kabulü bazılarına ı:arip 
bir imla Iıiübaliliği verdi. 

Türk dili, cahilin değil, yarı 
ilinıjn nUrına ön.ekwni~tir. 

Ca\til, bilmediği için imlasınt 

bozu yazıyor. Yan ilim, uka
ladır, ; müm ona fikir sahibi • 
dir, kendine his düşünce ve ic. 
tibatlan nrdtr, tam bir hıi.rri. 
) et ve i.tiklül sahibidir. Bina
cnalcJ h, kelimeleri dilediği gi. 
bi •ekillendirir, kalıplara sokar. 

Bu hakkı . ona kim vermiştir! 
O hak i.,temeğe tenezıiil eder 
nıi! Her hakkı, kendi kuş be.y. 
ninden alnıt~ltr. 

Tıirk Dili Tetkik Cemi) eti • 
nin yeni imli lü~atı, nJuhak ~ 

lr:ık ki uzun ve ciddi bir ~alı,..._ 

ına mahsulüdür, kıynı~tli bi.r 
eserdir. Şimdi, bütün ınesele, 
hlilün okur razarları bu lugat 

., ·AD l SE LER 
; J<AA$151NDA 
. SON.TELGRAF 

K HARJ,111; 

BlDAl.ASI 

btaubul Şehir Tiyatrosu, yeni 
mc ,·si111. tcnuillcrine, K.ooıedi Ti. 
J atrosu .ıda nı .hUY •Kibarlık bu· ' 
dala>ı• piyesile ba~lıyacalmuş! 

Garip değıl mi, kibar lık buda. 
laları g;ttikçe ne kadar çoğal\yor. 
:;i<i~· le b:r etrafııuza balumz. Me • 
rak .,.Ji)orum: Acaba, bu piresi 
~e,·redtıken, Ü-zerine alınaıı kim .. 

h. ' selcr çok olacak mı? Yoksa, ıç 
aldırı~ t'tıniyecekler mi'? 

İKİ AY 

l..'GRAMAMJŞ 

Gazelede okud um: Bcyoğlua • 
da. ıki aydır t:(jpçü uğcaın•,r•n so. 
kaklar •-armış,. ıiki:ret1er .)'ap ıl • 
mı~ .. 

Ben«, şiki,.et .)'apacakları yer. 
de, o ıı>kaklarcla oturanlar, lan • 
zifiye resminden ilıi aylık kısteL 
yevm yapsalardı, daha iyi olur • 
du. 

Arlık o okaklarda nezafet kal
nn mıdı.r ki, tanzifiyesi kal ın!. 

• H:SE.I.E 

K.\LMllOR 

Bab~ ,e kardeş katili Zni. ma. 
Ilım olduğu iittre, 36 yıl hapse 
ınahklım oldu. Mahkemeden çt • 
karken, gülerek: 

•- 30 yıl çabuk geçer .. • deyi • 
~in._· ba~hnt da ben d.e güldüm. 
Rir insaü, 30 yılı, 30 pu gibi gör. 
dü mü ıaten mesele kalmıyor .. 
KARA':AAIUtı:T 

l\lt:::LA.f<LIGINDA 

.'\çıkgozün biri de, Karacaab • 
met mc .. arlığında defiae aramalı: 
için bel<diyeden izin çikarlmıı! 

di) e 'Ö} lenmişti. 

Bu a~am haklıdır: Karacaab • 
met mczarlıiıaın altında hakika. 
ten bir aeline saklıdır. Bu deCine, 
kıJ metine paha · biçilemiyecek o. 
lan öteki dünyadır. 

AHllET 'RAUF 

REŞAT FEYZi 

kitabına bağlamaktır. İmla ıa.. 
gatı, hükmeden iıu prensip iU.. 
~hı olnıalıdtr. Yoksa, belediye 
nizaınlan gibi, günde doksan 
dokuz tane esnaf, hilafına ba · 
reket ederse, imla anarşisi de. 
'anı edip gidecek, demektir. 

Yen i imla lügatının hüküm. 
ranlığını nasıl temin etmeli? 
Acaba, bir müeyyide bulmak 
ve koymak mümkün müdür? 
Herhalde, yıll:ırdır liiübalilifıe 
alı?n hükümler böyle bir mü. 
eJyideye nuıhtaçdır. Aksi tak
dirde, filin ~azeknin ıuusalı. 
hih.i imla kaidelerini yine bi,_ 
zat , az' edecek, a~çı, dükkanı -
run tabelilsını dilediği gibl ya
zacak, tramvay idaresi i1ünla. 
rını bildiği gibi tabetıirerek -
tir. 
Bazı sini akıllı yarım ;;.ıim. 

]er, lcı..nasak iınlfıdan ho~lan~ 
mıyacak, ilk giiıı.fen itibaren, 
itirazlar, ınünakasalar ba~lıya. 
caktır. Yeni in1lfı İıigatı lizerin
de konusalun, münakaşa ede • 
liln aınn1a, it.endi kendimize 
değ"i~tirn1iyelitn: ilk de[a, "Türk 
Dili, her yerde a)·ni ~ekil im
li ile yazılmak ze\ kine varsın! 

Ramazan 
ha zırlıklar ı 

Ramazan 23 Eylô.lde 
başlayarak bu 

yıl 29 gun çekecek 
Eyllılün 23 üncü günü Rama

zandır. E,·kaf Müdürlüğü bu mü- , 
nasıebetle icabede.ı hazırlıklara 

b~lamıştır. Büyü< camilerin va. 
izleri tay'n olunmaktadır. Mahya 
kurulacak camiler tesbit e<lıl -
mkete-dir. Beyazıt camii avlu • 
sun<la da sergi k ırulacaktır. 

Bu yıl Ramazan 29 gün çeke -
cek ve teşr nievv~lin 22 inci gü
nü Şeker Bayramının 1 inci gü. 
nü olacaktır . 

Şeker Ba ·rann talili ile Cum
hurh·et Bayramı tatil ~eri birbırinc 
pek yakın oldui;ıından devair 22 
teşrinlevvelden sonra 25 teşrini. 

evvel cumartesı. 28 teşrinıevvel 

salı günleri yarım1ar gün, 27 teş
rinievvel günü da tam .gün açık 
kalacaktır. Diğer giinJer k.:ıpalı 
bulunacaklardır. 

&fJÇCK BABEllLEa 

TiCARET 11e SANAYi : 
+ ia~e MWiteşarı B. Şefik Soyer İz

mirc gitın1ştlr. 

* Suı1ıcr Bank b.r N~a.st.a Fabri
ku ı kı.ı,·1lcakt r Bur.-da yılda bin ton 
ni~«sta y .. pılca1cttr, 

+ Deın r ve AtadetJ. 4,ya Bırligin
de dün bir toplantı yapılarak. çivi, de

mir tel ve denıir malzemenin te'ltzii 
cön..ı.ulnı ~tür 

MÜTEFERRiK: 

+ Şehreınininde oturan Saraç Hak
kının kızı E.h!e ıle arıcad~ı Alnnet ın
cir loplamı)''ii agaca çtkmışlar, fakat 
dal kınldığınıl<ın Elıie allındakı 00.
tan kuyu.ı:;w1a düşerek bo!ulmu.,ııLur. 

Cesedi ıttai7e ta.rafından çllcarılıru,ı
tır. 

.... Kıdem zammı alacak. Orta. Ted
n;at nıuallimlerini.n isimlerl 15 EThll
de ilin olunıuoakhr. 

+ Paza:r günü futbol mevı.i.min.ı..rt ı
çı.IJşt nıü.nuebetiyle F8Aec' St.adınd" ı 
maçlar 7apılacaJcUr. 
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1 Sürü Çıngırakları 
"-·----- Yaun: CAHİT UÇL'K I 

--------~--
Butun mevcud~tımle kendimi 

k.<ophrdığım. bu hayat ben~ basıl bır 
sona &l>U.i..ct'Cek"' O\Ü'unce1er~n bur!; 
d.a duruyor. Yilregtmde rüzgarlar k:a:
dar kuvveUi, e.kuı!eı- kada-r ılı.k, dere 
suları kadar .serin, -çlçekler ki.tdar lto
kulı.:, güııeşli sabahlar kadar okş".&yıcı 
bır yaz. rUya..sı.saklı Bu n~ıl ba~lilıdl?. 
Na ıl bıtt.'C'ek b lu ı-ro. wn. ıcBıtectk• 
de ·k n. &ôbumtle kes-Kın bır acı yaoı 4 

ıor_ Reccbı .;ev:yon.ını. Onli bıraJI.n,iılic 

ı.n1kansıı. ... 
- He-p d.üşüniJ.yo"'un bacım? ... 
Ne gar1.p kı:ı., ben.!. Recebe ait du

üııcelerımu1 ort..w.ıoda yak.alıyor \'1.1-
zum at<~lmert>k: 

- Ne ka.dar mcn.klıMn Ntttk, de
din· 

- Yu.z.Un kıur01! .. 
Ona ce\ ap \'ennedhn. Y.u.regimde, 

vuı..-udu.ınde ~rin bıt yorcorıluk, ıü
K•ınt"~•mi bo7..4n ta&aLZ bır huı.:ursuzluk 
başladı. Nez.k, bent sıkıyor. Ouun u.
ı.;Wt .ııavl göı.IeriuJ.e, yum~k b•r k:e
d'-" , bir b:Jgµ var cıbl. BMW oyle ua .. 
K..ıyor Rengi ıol&: n, son g ııİet'de za.. 
.; ı adL ~ iba. .\noe.. • blr k..ı.~ !Lerc~ 

• Figen kızım bu Nezik'in halı nedir'!. 
Bır .sorup :,.ual e1.• diye bana yctlvardr. 
r't.ık•t ben, .N'ezik'e rn:inm _yo.lc.ın al
nt;..ıktan korkuyor, hatta onun nazlı bir 
sokul&:.ınlık.Ja bana yrtkl~ını bile 
pek hu.o bı.llnıuyoc, çekingen davr-.ııı
yorum. B gün ansızın: 

cAbacıın ... Figen bacım ... Beu Rece
bi sevJyQnını!.> 
Dıyecek Uzuntü ll ile kıvranıyorum. 

Ona ne ıı.öylıyebilirim!. 
- Dü.llp dalıp g:dlyorsun abam!. 
Sü1..gun, bug·1lu mavl a:özl~rı ruhu ... 

n1un lleri:-ıLklcr:ne bakıyor sanki ... 
- Yorgunuın Nezt.k.... Ostuıııe bır 

örtu ıetir de .şura ta ya~ım bı r~tz. 
İçerı glrrnesll~, elınde bir yorgun, 

ve bir y;;...,tıkla dvnrr1e&ı bır old'.t. Yas
tıgı ttunrlerın b ışt.a ~-arına bıraklL Ben 1 
yatınC"i.l, ınce yoı-ganı Usttinoe orttli. 
BLr ÇOcu5.t, bir ki..ır;uk. ka.rde~ine sOy
ler g!bı. 

- liad; uyu abacım ... Uyu da d'.n-
len ... 
Dıyordu Sonra yıırnuş.-k, 1pek. sac

laruu dalgalandu·araık, .-~ız adtnL -
Urla ç~~Ucti. 

E.ıaı zamaaıarıa 
görlcl aıuUl 

&Kiden ıori..lcü u ulü vardı. Evleı.e
cek deilk<..nlınuı aıı;;uot. )'..ınına çok bil
nıi~ b:r koınşu hıanıını alır, yeni c;ar
p.f, yeni kund:Jra yaptırı.r, başını ör
ter, İstanbul kiizan, o kepc;-e, k;,ı.pı ka
pı dolaşırdı. Oaınat olacak deli.kanlı, 
nasıl bir kız i.!;leUi&,.Lu, anasının ct.zi
n in dibine oturur, gecelerce tarif e
derdi, Götiicü geze ~<'ı.e, bir ko.ıç çıft 
papuç eskiten esk• i.sıanbul hauımları 
~:uı.Iı. Yine de og..ıllarına müna~ip bir 
ş ·y bulamazlardı. 

Resinı bırakrrıak usulü çok sonrala
rı çtktı. Daha ~k.i yıllarda Oyle her
kes rcsinı çıkarlınazdl. Danıadın res
min1 kız C'ıt:ne Uırakıarrk urulü nisbe
ten yenidir. Hel~. k. ' Cutugraiını a
Up daıuada göturmek usulü. ise, çok 
daha sonradır. 

Gorucüye çıkac;:ı ta.t.c gelntlik kız, 

nıüstakbcl kayınanc., nıu yaııına gır

mederı eı\'cf, stislenır, puslenir, ta:kar, 
t.akışıu·ırdı. O zam"nlar, şinlilikl gıbi 

renk ttnk, cin.:; cins boyalar yoktu, 
Genç kU, muL!akW., ateş dolu mar:e:a
lıı kapanır, dakıkalarca bOyle durarak. 
yuıüntin kıZ<.tnna .... ını temin ederdt. 
G;.:nç kıı. içeriye glrdigi vakit, yurıak
ları pembe pc111lıc olmuştur. Bir n1üd
dcıı içeride oturduktan sonra, gelllı
lik t..a:ıe, kendi c-liyle k"hve pışırirdi. 
Yıne kendL eliyle bu kahveyi mü~tak
bel kayınaııa~uıa verı.:di. Kllyınana, 

kahveyi agır agır, içer, bu sırada, te
peden tırnağa kadar genç kızı süzer. 
dl .. 

&k.A e\·lere girilirken, ayakkabılar 
cıkanlır, terlik giyilirdi. Şi.mdikl gibi. 
hemen Odölara, salonlara kundura ile 
duluımazdı. Göriıcü gelen hanımlar da 
blltabı ayakkabılarını kapı arkaı,uıda 
çıkarırlar, koltuklarının altında veya 
önlerindeki torba içinde g~tirdik !eri 
terlikleı·i gıyerlcrdi . 

.ı\ı·dette, e:örticülerin kunduraları, 
sokaga doğrı.ı çevr.ilnıezdi. Ei'er, çev
rilırse, bu, 1>iz1 beğenmedik, kızınuzı 

size verttıek istemiyoruz. Haydi giıle 
güle, bir daha eehocyin manasına at.
fedillrdi. 

Gelinlik kı7.I olanların eı·J, pek te· 
miı. tutulurdu. E.'>ki tabirle, yag dök
DCn ;yalanır, bir haWe bulundurulurdu. 
Görücüler, dikkatle ev;n. içine eöz gez· 
dirirler, tenıizlık deı-ec.-e::tinl anlunuya 
çalışırlardı. Bundan, ıeııç kızın ne 
me-rtebe ev kadını oldtıO:u anh.ı..,ıhrdı. 
E.-.kı kızlarda bırir.ci derecede ev ka
dınlıgı, sonra huy güzelligi, sonra soy, 
sop aı:.a!et, daho.ı ~nra dôl yüz cW:eili
g1 aranırdı. 

Vücut gt..ı 7.elligı mefhumu hiç ,..oktu. 
O, yeni çıkını:. bir şeyctir. Evl~necek 
gen~ kı:ıı:ın, bütLin ev i;>leri.ni, bu lirada 
gayet ıyi yen1ek p~irıne:,.ini. bilme:;i 
la7.undL. Düc:i.}ten, nak.lştan an1aınah,. 
yaıua, t>Ökük dikmeli, ıurup, reçel kq
n.ıta:bilrnell, doınateı; salçası yapabil
meli idi. 

Bazı damatlar tmusjkiye aş:-;ıa• cent: 
k'ız ararlardı. EıU<.klen J'fluöilcıye a~ına 

&"Cnç kız, Ud C3lma:sınt bilen taze de
n.eilti. Udlca bt.r tak..-;.im yapmalı, bı
ı·az şurk.ı ı;öyllyecek kadar sesı güz.el 
Qlmau uJı. Bazı genç krı.iar, kanun da 
çul;.ı.rla.rdı, de( çalarlurclt. Kenoan, çok 
sonra hareJ.itlem olmu;itur. 

Sonra .wnra, zengın evlerinde, ki
bar konaklaı ıcda p.i.yanolar peyda ol. 
du. G{'linl ·J' tazel"re piyano hocası 
n::.a~mazelcr tutuldu. Evlere kuyruklu 
p:,yanolar alındı. 

E::ıklden, biı· gen.ç kız için e\·lennıck 
Larrıanıcn kL"Sınct me:;.elcsi idi. Adeta, 
bir p;yango gibi.. Bazan kı.:nıet çık
ınaz, l>ir ıaı:::e, buk"rsınız, kırk, kırk 

be-ş: yaşına kadar gelirdı. Daha sonra
ları, klZ.la:ruıı verecek aileler, danıadın 
b:r kere gosterllnıe i arzusunu izhara 
başladılar. Ve damat olacak delikanlı, 
sıu~!en" , .:.ineli.aydı tıraş olur, muay
yen gun ve saatte, kız evinin önünden 
geçerdi. Gene; kız, kafe:; arkac;Jndan 
dlkk&.tk'. mi.iı;lkbeJ kocasuıa bakardı. 

\ra, bo~ı.ına gidel"', yi.irc · twp hop oy. 
nar, yahııt, ı;edirler üzerine yatar, h1ç
k1ra hrçkını ağlardı. Agladı mı, kız o 
adanıı begenmedl, deınek:t..ir. lnsa.f.lı 
ana bcıba, kızlcırını artık o adama ver
mekten var.geçerlerdi. Bazan da, ktzı, 
atlata aglata, torla evlendirirlerdl. 

Bugu.tıkti. dehkctnJılar, genç k.ızhır, 

bu e .... k a.n'aneleri oku~unlar da, ne 
bu.t"ü-k: bir ı;aadet içinde olduklarını 
a.n:1asuıhtr .. 

R. SABiT 

ıı..,ımın içi. ıecekl kızıl .. ıklı kti
çi.Jk odanın b:,-.Sh, kalbim Recebin a ... 
teşıyle doldu. AyvaJun sarı taht.et pal'
mak.larının aralw ından, karşılal'a bü
kıyorum. Gtineşle yanan yeı;illlklecde 
geceki :yagmurun bıraktı&::t ta.zelık var. 
Bir mi.&ddeL evvel ye~iJ. sonra altın 

denizlt·r gibi dc.lgalıınan, bazan dere
ler glb· akan tarlııların yerleri. sarı düz.. 
tükler halinde u1.ay1p &idiyor. Kar~! 

~ırttvkl bo;;i tarlaların a.şnı:ı~ında ltecc
bın evini &izleyen :ye~ilhkler goıi.inü.

yor. Recep ne yapıyor acaba? Bana: 
4Kann1 olmslunn!• dıyen !l"es.ini duyu
yor gibiyim, Recebin karısı olmak!.. 
Ne tuha(. Ftikat ne kadar da &üzel! .. 
SUtiın bır Onıür, onun yanında, onun 
kalbinin snsini dlnliyen·k ya-şamak! .. 

Düşünceleıimln arasına bulut g·bi 
yumu~. blr uyuşukluk eiriyor. Ül'iz. 
lerim 7orgun. Uz.aklara bakarken yoru.

1 
Juyorunı. Uyku yavat yavş başımın ( 
tç:ne dolar3k, vUcudüme titrek bir · 
suursuzluk halinde yayılı.yor. Ynıını 
se:;.ler, c;i.n.emec:hı;im Cıklrler, silik re -
~ünler, daha birl>ır.ni tutmıyaıı bir 
sUril, uyuşuk hL, kırıntıları, başımın 
içinde titrt"~iyor, titr lyor. Bunların, 
ku~ tüyu denizinde yUı.üyorunı. \;i..ıcu
dum bir kalıp cıbi kıpırdı.sız \'e hafif. 
UJ'Udum. 

* Me;1t.~'.1, ı.iınü~ :.ıydınltkla yıka -
nan bu· a.ece. Ayu ,yollara ıidecek h.i.s-

Ne üzülüyorsun ? "Haydan 
gelen huya gider!,, 

İkbal düşkünleri gibı bir hali altın toplamış. Geçen sene peder 
vardı. •Fukaranın dü~künü, ak • kalkıp buraya gelmiş . O aralık 
sade giyer kış günü, derler ya.. ben de ~fanisada bulunuyordum. 
işlt. bu da, tıpkı, kış günü aksade Bızim halazadelerin yanına gel • 
giyen fukara gibi giyinmiş, ken. miş. Getirdiği altınları da tabii o. 
dine, zu'munca, çeki düzen de raya getirmiş. İki ay sonra peder 
vermiş, göğsüne de bir karanfil vetat etmiş. Altınlar onlarda kal-
lakrr.ışt. mış. Ben geldim .. pederin altın • 
Kar~ı taraftan gelen bir müba.. tarla geldiğini öğrendim. Gel ge. 

şir, ikbal düşkünü k:yafetli meç- lelim, halazadeler inkar ediyor -
hul kal>ramanımıza aşinalık gö · lar. •Baban meteliksiz, bit !<urt 

terdi: içinde geldi.. biz olmasaydık a. 
- Ulan İIL-;an! Sen yine mi bu. cından ölecekti .• diyorlar. Allah-

ralardasın? Hiı.la bitıremedin mı a~kınıza .. benim babam açından 
şu ışlerini? Senin işin öyle pek ölecek adam m:ydı? İşte şimdi on. 
çıkmaz işf('rden de değıl amma... lan dava edeceğim!. 

Bizim ikbal dılşkünü kıyafetli Daima adliyede görünen bir 
kal:ramanırr .• z da, derdini döke • herze vekil, 
cck yer arıyormuş galiba! Ku- _ Canım, dedi .. senin bu i~in 
rulmuş gramofon gibi, nefes al - sağlam iş .. nasıl olsa kazanırsın 
madan, o-ılalmağa başlad : amma, uğraşmağa değmez. Hay. 

- Bız m peder İtalya harbin • dan gelen. huya gider. Baban gi.. 
de Trans,•are gitmiş, o zaman ben dip Afı ikada altın toplamış. Bu-
kuçükmüşüm . Bilmiyorum pek rada şunun bunun elinde kal -
fazla ... Gitıriş efendim .. harp bıt. mLŞ. 

tikten sonra orada altm aramak Herze vekil, çıkar bir ~ olma. 
içir. kalmış .. Cenubi Afrikada se- dığını anladı galiba .. yavaş yavaş 
nelerle dolaşmış. Dünya kadar da yürüdıl. 

~-~~-~-~ ... ~-----~-
Eyüplü Halit Hapishanede 
d e dolandırıcılık yapmış! 

Ayrıca, kendisine Emniyet Müdür Muavini 
süsü vermekten de yeni bir dava açıldı t 
Maruf kadın a»cısı Eyüplü Ha. , 

lit bır müddet evvel kandine kap . 
tan süsü ver<"rek, ı-1aryam adında 
bir kadının .ınücevı.erlerini aşır

mış \'e bu iddia !le asliye dördün. 
cü cezada duruşması yapılmak -
ta bulunmuştu. Ba sw;tan dolayı 
İstanbul tevkifhaı,esinde yatmak -
la olan Halit. geç.cnlerd'I! 28 ı:r~ 

para cezasından dolayı tevkif -
haneye .51!\'kediler. O'!nan adında 
birinin karşısına ı;ıKarak: 

Bara meb•asıarıam 
tetklklerı 

Kars (Hususi) -- Iğdır, Tuz • 
!uca "" Kağızman kazwrında 
lwılkla temsa 'l!<ierek tetkiklerde 
bulunmak üzere ~ehılmizden ay. 
rılan rr:eb'w;ları.m.ız Etem İz:r.et 
Benke. Zihni Orhon ve Kahra • 
man Arıklı tetkiklerıni bitirerek 
Karsa dönmüşler \'e buradan 
müntelııplerile leMas etmek ü • 
zere Ardahana gi'mişlerdir. 

ıı. 

•- Ellerim havaya kaldır, ben 
hır gardıyanun .. cie'!liş ve bu sı

rada Osmanın cec.nde bulunan 
3 lirasını almıştır . 

Eyüplü Halidin ou suç.!an do. 
layı da te\·hiden muhakem<!sine 
başlanmıştır. 

Diğer taraftan Ha~it h~kkında 
diğl>r bir iddia da malı.kemeye 
intikal etmiştir. 

Bu iddiaya göre Halit, henüz 
'evkiflıaneye girrl"eden evvel hır 
gün Aya~pa~ada Fıoan apartıma. 
nına gidere1c kapı;:ı Artine: 
t- BPn emniyet l'Y'l-:" .ı.r mua ... 

viniyım. Bizzat tankikata çıktım. 
Sen Sı\·:\slı imi§Sin, onun iç:n Sı. 
\•üa se\~1 'n lıizımdır .• 

Diyerek, Artinı srkıştırmış ve 
35 lirasını dolan.:l.rmış . ır. Duruş
ma şahitlerın dinirnmesi için ba}
ka güne bırakılm,~. fakat Halit 
jandarma refakatinde Adliye ko
ridorundan geçerken, sağına so -
luna: 

- Elhamdülillah bu işten de 
bc-raet ettik• demeyi ilıma 1 et • 
memişlir. 
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ÇİFTÇi 
MALLARI 
Bunların korunması 

için vilayetimizde bir 
komisyon kuruluyor 
Vilayete yapılan bır tebligatla 

çiftçi mallarının korunmasına ait 
olan 4081 numaralı kanunun mer. 
iyete girdiği ibil<iirilmişir. Bu ka. 
nunla ekili, dikili. kendiliğinden 
yetişen bütün n'2bat!arla, onnan 
kanunu şümulüne ginniyen ağaç.. 
lar ve ağaçlıklar, ımu.ttc kulla
nılan mallar, su ::ıentleri, seUer, 
çit, hE!ndek ve duvar gibi mania. 
!ar, tarla ve bahç• yolları muha. 
faza altına alınae:ıktıT. 

Vilayetimizde de bir ·Koruma 
medisi> seçile.:ektır. Kaza ve köy. 
!erde <le koruma medisleri teş • 
kil '!!dilecek. ve \)u mecliı;lPrin 
bütçleri olacaktır. Belediye'.eri 
olmıyan yerlerde 1<öy ihtiyar :'\&. 
yelleri bu vazi!ey' göreceklerdir. 
-~· 

Ayni tip Tütün 
ekilecek 

Vilayetlerde bunu te
min için birer komis
yon teşkil olunuyor 

Ziraat Vekaleti aükadar Vilıi
ye: tere bır tamım yaparak ayni 
tiple tülün yetişr>esi için lazım 
gelen tedbirlcri:ı alınmasını bil 
dirmiştır. Araz:Jerı tütün ekmeğe 
müsait olan viUy~ tlerde birer 
kamisyan kurulacak ve bu ko -
misyonlar tütünler·n ayni tipte 
yetişmesi için alinması icabeden 
tedbırleri kararlaştıracaktır 

Balk Partisi Adalar 
kazaıınıa muhte
şem gece etıeaceıı 

Cumhuriyet Ha!K Parlisı Ada. 
!ar karnsı idare h~yetı tarafından 
yarın akşam için Büyükad.adaki 
Anadolu kulübü."Jde ır.uhteşem 
bir g<"<:e eğlence~. tertip olun • 
muştur. Ayni zamanda me,·s'min 
son balosunu da teşkil etmekte 
olan bu miisteımıı eğlence<ıiıı prG
ğramı llina He ve zengin bir şe
kilde hazırlanrru~ iştirak edecek.. 
lerın daima zevkı~ halırlıyacak. 
!arı şen bir gece :;ecirmeleri için 
hiçbir fcdakar!ıkbn kaçınılma.. 
mı~tır. Gece yarı.>'.ndan sonra A
dalara ve Köprüy . hır va?Ur kal. 
dırılacaklır. Partı. i ,.e davetli • 
lt.'re münha~ır bu' .ır.an bu nezih 
tnplaı" ı \'esilcsile Adalardaki fa. 
kir ı, 'e dr y 11•ı:hm temin e
dilm ' olacak ı r. 

Balk ve aahlye:er 
HUkUmet, nahiye ı.rıU.dürlerin i terfi 

\·e terfih ettirmek Liti; nL. Bunların as
li tr.daşı 60 llraya k adar çıkabilecek. 
Bjr takın1 kanuni kayıtlar dolayısi;yle, 
daha il<.'rl \"a.~ı!elere tayin edilıniyen 
nahiye ınüdi.irl('ri, yıllarca bu vazifede 
ve az hir maaşl.ı kalıyorlar. }Ialbuki, 
nahiye n,udürhıı:U ırıühim bir idart 
n~akamdır. Dilhass.a Anadoluda. 

Bir Cinayet Davası 

İyi eleman, c;>ılı~kan, hümlloiyet sa
bi~ eleman bittabi pyi ':1a.a:şla bulu~•-

1 bilir. Her nahıyemize ıdeullsl nahıye 

miıdü.ı. ·!.eri bulursak, mcml~ketin umu- ı 
mi kalkınma~ın1, bilha.-ısa köy da\':ısı .. 
nı halletmiş oluruz. İyi bir nahiye 
müdUru yoktan var eder, imkD.nlar 
yaraUr .. 

BURHAN CEVA'I 

aini. veren dik. ba§lJ i.k.i bU,ü.k hayva
nın çekt.iı;i bir ara.ba:yla:1 bir de.re k:e-
1\.0ıl.rında ı:idiyorurn. Dere ana1orlarla 
halk..ı halka dönerek, sularındı) yc:;il, 
kırmızı ışıklar parlıyarak akıyor. Bir 
şarkı soylüynruın. sc~ime bir ba~ka 1 
ses daha karı~ıyor. Dönüp bakınc•, Re
cebi, yüzünün hatlarıııda de.tin bır 
zevk nakı.şlunnıış olal'ak yan1ıuda gO
rüyorum. Ba~ıın hemen gögBtine dü .. 
şliyor, kalın, ku\'\'etli kollarilc. bcn.1 
sanyor. .üşuyorum Recep!> cSeni 
wt..maga geldin1• dıyor. Hakikaten bir 
gj.ıne~ ışı~l vü.cudumü, kalbimi okşu
yor gil.ıl ısLnmıştun. Gözlerimi kupa ... 
yarak ona daha fazla sokuldun1. Serin 
vücudüm, ona yakınla;stıkça, sıca"ını 

emfyor gibi. Gözl(?rimi açarak baktım. 
Gümüşü renkli aydınlııı::ın iı;inde, Le -
peler-e dognı ytiksc.len, \>e5az \·e !<.On ... 

suz bir yol e:Urünüyor. cReccp yol u
zWl! •• Benden bit ayrılmıyacok mısın"> 1 
Eğilerek birer ate.j e:ibl yanan dudak- ı 
Jarını çenenıin ucuna dokunduruyor: 
4$enı nru:.ıl yalnız bırak.abilil'lm?1 sonra 
elile-, yolun ta uuıklarda., ınavi bir 
renk içinde e.riyen sonunu göstererek: 
cSonuna kncL.ır hep beraber gidecegiz 
Ficen ... Seni böyle ıece vakti, ü~ürken 
nasıl koyup giderim'? .. > diyı>r cÖyle 
ise uytıyacağım!>> uyuyorum. Sulıntı
aız, serin biı· gece yolculugu ... Fakat 
heni.ıı: uyuın~lunı ki, bjr feryat, am
miA. ke.:okuı, bLÇak (ibi kalbimı yır~an 

(Devamı Var) 

Yazan ETEM İZZET BENİCE 

Ehlıh,bre el yazısını suç • 
lunuııkınc benzetmiyebilir. Bun • 
far ; hır şey ifade etmezler, cü. 
rüm esr.asındaki ağırlığı gider • 
mezler. 

Vedat katildir, biz bunda ıı;rar 

ediyoruz, bu aşikar vaziyeti ta • 
mir edecek hecüz tek vak'a da hu. 
zurw•uza getirilmemiştir. 

Prefesörün bu sözleri Muzaffe. 
ri tekrar harekete geçirdi. 

- Mektubwı. büyü.k ehemmiye. 
ti vardıı.. 

Diye söze başlıyan Muzaffer, 
heyecaula devam etti: 

- İlk gün yani mektubun bir 
büyük ve kat'i itham vesikası gi. 
bi m•hkcmenize te\'di olunduğu 
gün profc~ör Cemil bu dakıka -
!arda konuştuğu çerçeve içi<ıde 

beyan~tta bulunmuyordu. Bizim 
sükut ve sabrımızdan isbfad~ e • 
den profesör o gün en dehhaş i • 
faciesile müekkillmi kan içerligin 
hudutsuzluğu içine atıyor, sözde 
falan krıtilin tek vesikası halinde 
mektubu mahkeır.eye veriyor, he
men as.lma cezası istiyordu. Biz, 
bu mektubun tama mile uydurma 
olduğunu bildiğimiz için onu red. 
dettik ve ehlı vukuf istedik. 

Yüksek hey'eti Mkime, siz de 
takdiT ed .. rsiniz ki, eğer bu vesika 
üzerindeki el yazısın:ıı ve imıa -
nın Vedada ait olduğu tahakkuk 
etmiş bulunsaydı huzurunuzdaki 
vaziyetimiz çok sarsılırdı ve bu 
dakikada yüzümüz aşağıya gelir. 
di. Bız her vechile vaziyetimiz • 
den em n olduğumuz için en yük.. 
sele sE'Sk r:.p.orun ehlihibreye ve. 

nlmesi,:ı diledik. Çünkü, bu ne • 
ticeye daha o günden kani bulu
nuyord~k. 

Ehlihibre raporunun vermq ol. 
duğu nttice a\-ukat arkada~ın i • 
zah ettıği gibi basit ve ehemmi • 
yelsiz değildir. Çok büyüktür ve 
Vedadır. itatil olmadığını en ge • 
niş manada belirten bir V'l!siJ<a • 
dtr. 

Muhakemenin serri sen •aman. 
!arda çek değişmiş <Olmasına rağ. 
men profesörün hala V edadın ka.. 
!illiği üıerınde duruşıı gülünçtür. 
Vedat en az dört beş eelsedi!nberi 
kendioine isnat edilen bu vas:ıf -
taıı herhalde adalet huzurunda 
da, efk.lrı umumiye karşısında da 
kurtulıı:uş bulunuyor. 

Maatteessüf hadiselerin mKişafı 
profesö ün pişdarlığını ve mü.da. 
faasını ~-aptığı suç tuzağının mu. 
vaffaki; etine el vermemi~tir. 

En kıoa günler ıçinde hayatının 
a[iırlığo:;ı bir k~r topu hafüliğile 
Vedadan omuzl~r:na atmı~ bulu . 
nan asıl mücrimlerin h<'rhalde bu
ra".la \'e suçlu sandalyts! üzerinde 
yerlerit:: alamadıklarından emin 
bulunuyoruz. Hıç bir kuvvet ha. 
kilcatlerin tabii seyrini ve inkişal 
şeklini değiştiremez. 

Muzaf!ere cevap vermek ıçın 

profesör Cemil ve hatta Şekip bir 
arada "' herr.en ellerini kaldır • 
dılar. Hakim: 

- B~ bahis üzerinde k~fi dere. 
cede tenevvür etmiş buluııu~·oruz. 
Söz ye~2r. 

Dedi \'e .. mübaşire seslendi 
(Devamı Var) 

Yub, aışaa aıot; 
Y&Z&D: Ali Kemal SlJ . ,:- r, 
Amerikanın harbe girnıf1dıiı' 

manlarca isteniyor. Fak• JJ;iı? 
evvel Amerikalıların e ıJI 1t • 
yoklamakta y~ bir adı 

;,t marn.ak gerek. • . ıeıi b 
İşte son günlerin hadıse tııu" 

den geçirilirken İngiliz ııı•rıl !il' 
tının çıkarmak isıediği ııı• tf 

dur. O matbu.-ta giıre Al~~ 
rafı artık Ameri\.anın da ef. ; 
girınE:Sini istemekted·r. ~it~· 
kanın bir muhrib'r.e karŞI ııjP 
man denizaltı g<"m.isinin ya~;.,# h•"· , olsa nişan almış olması b:r 
t~rlü tefsirlere_ ~ı . aç~ke~ıl'' 
şoyle dendığı ışıtilıyor. P. ,.,,,r 
lar böyle haraket etmeıde teO ~ 
rika efkarını denemek 15 ..,,il' 

1 ~·" Amerikada bunun nası 1)..,. 
nacağını öğrenmti<:. Alm~n :ıı 'ol 
f.nın yakın bir istikbal _ıç e ı' 
hesaplarını )-Ürütmekte ışln 
rıyacaktır ... gibi. , ,\' l•" .,ı Almanyamn neden do gfırtt" 
merikayı da harbe gırm~il 
istiyeceği bahsinockl 1 . d<' c•'' 
taleasının da biraz üzerın Qıf 
mak 18.21m; çünkü. diyorlar t~ 
man japonya da harbe .. -ıe 1" 
olacaktır. Alman taralı o: h# 
sap ediyor ki_ japon.ya. d•0ı;fı' 
girerse Amerıka Buyuk 1 oJI 
nusta ister istemPl meşg~'~ 
ea Atlas Okyanusundak1 ~ıı~ 
ile uğraşınağa pe«. vakit ~15 i" 
yacaktır. Bu takJırde P. n'' 
niz muharebelerinde Alııı31; .~ 
İngiltere karşı karşıya "t,nı J'~ 
mri.kadan İngilereye yar .., #1 
fiyetı iyiden iyiye sekte; ıJt !~ 
rar, Alman tarafı denıı.d :Jf'~ 
g;lizlerle uğraşarak muV 
tur ... gibi. tıl'' 

İngilizlere göre Alınan . fil' 
fının ümidı böyledir. BU ~J f 
harekete geQmek ,aman• 'µ'. 
miş sayılabılk. Bu taJ<dırded~11; 
rikalılar halin icaplarırıı 111pı ~ 
nerek istikbali emnıyet 8 ııeıl"jlil 
malı.dırlar. Halin icabı h•rP 
hemen Almaoyaya karŞ1 p.ıııer~ 
etmek değildir. Fakat ,lıf':, 
hl.arın sulh zama'lında ııı n'~ 
oldukları genişliği. boilu~ d~ 
ten bırakarak kendileri ~a B 

dar şartlar altında yaşarıı' re~~ 
ttrmaları. dahR a~ dinle~~ hl'~ 
ha çok çalışmaları. hul~ ı<'";. 
ginmemekle beraber h3ı1;ıı 
imiş gibi davranmaları .

11 
bıc 

• · ·111 AY 
diyor. l.lte At1as denı:ıı ,~rr., 
sindeki yeğenleri. hısııı;~rınÔ~ 
!arı için Britany:ı. ıı.dJl ıJt 'rf j 
İngilizlerin düşündükler• -~ı ~ 

• ..,,,r ı 14•· 
Bununla beraber N".-p· f 

karının olur olmaz ~ "''-" 
i . n• • ~· heyecana kapılma ıgı . ti!·•, 

manki tecrübe gö,ter~. ~-' ı 
ra gözönüne alınacak b

1
p;rl 

yet daha var: H~ı haıdetılt ' 
Amerika devletleri tarı prl 
rülmemiş büyük bU ~!l~J 
hatırlatan .bir de'' rd•e!{~ı il" 
Daha belki Amen~<a e~ 'l 
P<"k de böyle ka1>1;l etııı 11)' l 
miyebilir. Lakin yıne .~,Jılıı'iııf 
türlü teınevvüçler k.a) Jin' 
tedir. Amerikalıların ~n l~ıf 
ekseriyelli için is~ bUfl.

11 .ı~ el 
taraftarlığı artık t.ıh:ı.Jd< b" ~~ 
bir keyfiyettir. Anc•I< rb'! f''~f 
yet ne Amerikanın ha ~·z 
si arasında daha -:ıes•;:, ~ I; 
ilkbaharında Reis Vıls ~t) / 
zolern Almanyası ale:Y aJ' ı 
girinceye kadar vat4:71. 

çok haz:ı:rlanm.asmı b İJ\ ı' ;I, 
d~ Amerikalı! •r ]( tel' ~~ 
ranlı olmamıştır. sulh

0
1J111) ~ 

geçmenin sarsıntıs•z _ .ı~ 'J 
tabiidir. 917 ilkbaharf;orı"I' 
bir hal de şimdiki 94 ,·t~'· 
rında var. Fakat dalt3 

1o~· 
o zamanki ,oı.gun;ııl<• 

B
-;- .. . ~j 
ırı!"ı.xı_n~ 
epımızın ,e 

ele 
Belediye bahÇ rı'( 
d 

.... 
1 

,. çef ., ı 
egı umuını ı·Jı 

e 1 ı lere su verJ11 f>~ı;,_ıı 
Eyüpte Qtaıı:çılord~ ~J1'1 J 

Mes'ut sokağında :d•~ ~ 
mukim Yakuptan 3 d•~~ 
mektupta mahalleler~ 0 1;.1 J\ f 
menin gayri munt.BZ3~urst ıı1, 
tıgtru, iki gün s~ _ve~}(. 11t1 tpf 
verilmediği bildır_ıl~ ı;:ul,.,. ~ 
bcl~iye bahç~J~rını~~ıı ol~~J/ 
dan ıleri ıeldığı be')l taP ı. ıf'J 
ve halkın IU.:iUl)T;lC J)OJJ&"' ~ 
ma ı lstenınektedi~'. ·i.lfl 1ı".tl' ıl""'.ı: 
evvel teşme-leri dW- ]le' 
olduğundan seledıY~~st: 
ehc•nıı 'yetle naıarı dı 
be-deriz . 



lB" yazının mettrleri And.dolu 
rıij. 'ı.ıan:...ı Lu~tcnlerınden al nı ıştır) 

11
' eJen: Muammer Alatur 

r ·~.~'•nclaıı gelen haberlere gö. 
~ l~~h~anda örfi ıciare ilan edil. 

t; ' l .an ordusunun en yük .. 
.,..tr-akaırını işgal eden gene - j 
· 1 ~acl Admadi hük ··met m<'r. 

n askeri valilig•ne U.yin e. 
' ır. 1 

, hi~~a!ı aı]c,ınin İsfahana g:L 
. 1'1tıip euilmekt.edir, · 
•I• 
lt ''•da bulunan Almanların bü-

b.r kısmının bu hafla sonun. 
:,'~veı, İngilizlerin veya Sov • 

~dtın elınde bulunmahırı la • 
'i ır. Bt: muhlet bugün bltrrek

·t. IJ,u:ü dniresincie d;pluma-
'l:li a~cvı h:ınHl olanlar Ber. 

· gidecek·J,•rdır. Fakat diğer -
• ut;. .ıps~dılmek Uzere ır.evkuf 
• "aktır Gayri resır..i haber -

Core müttdik'er İrana g'r _ 

'.'1 •ırada orada buluna~ Al. 
ar,n sayıs, takr ben 20011 o -
· lahmın ediliyo du Tc limi 

lller ara., ntla Irak hareKd. 
ıraıt Werck Irana ilt.c;ı r. 

tr b ı...e vardır. Irak gcncL'"ur _ 
"ikanı Em .n Zc kı <le bun

li ".'asındad.r. Fı;ı tın müftü. 
Usc ın de ister lmişse de 

:ı narııarnı lır 
!~er taraftan Ruslar l\lan•ra. 

"• .~ denıiryolu da dahil ,,ı _ 
r..ı~'e:c İrandaki belli başlı 

ı ·al.it vas:talarının idaresini 
ne a.mışlardır. 
0LoıoF BULGARİSTANA 
P.ıa XOTA VERDİ 

dan istifade ı>d:y. ı·. Varna ve 
Burgazda Alrr.an den zal'ıları 
vardır. A ıniral R ·_;.erin Btdga. • 
rlstana gelişı, Sovyetler Birli~.
ne karq bundan 'onra yapılacak 
harekat için Karaucnizde hır filo 
\eskili ile aliikadı.r<lır. Bulgar şı. 
mendiferleri mütcmadıyen Alman 
askeri \'e harp m"lzcmesi taşıyor. 
Tunada Alman ve ltalyan harp 
gemlieci vardır. 

Notada bu vakıalara göz yu -
.rnulamıyacağı il;h·e edilmekte • 
dir. 

BULGARLARIN BİR 
TEKZiBi 

TAl-1RA1\P ..J,,, 1 .. ı· 
ı. ı. ı" can 

Vişi elçiliği de 
kapanmalı! 

Lomlr. 12 (.\Al - Bq '"bahkl 
Deyli Herald gazl'fcsı, Tahranda V~i 
ElçiJiğjnin ıne\'cııt k;.ılına:clrı<ı, ji..ddctle 
itira:ı: etıııckte ve ~i..ıyl<' dt?mektcd·r: 

'-Bı.t bir zuhülduı İnanılocnk §CY 
değil au'n1a, Aıniro..1 Dar!a_n'm j-.dnız 
Tethrdnci~ı deg:I. h~ıtta Bngrlatta ve Ka
biredc, el'an eltiliklerı vardır. Oıplo
mat:~ musuniyete ınaıbar ve hükıl
metl~riyle şıtre vasıı:ısiyle muhabere 
eden rııc~1ıur!ar ln.ıluııdurm"k salibi
yetini haizdir. Şu ar.d;,ı, bu \"l.şı elçi-
1.klerinin. biıim aleyhiır.ze ,.e n1ütte
fiklerimizin aleyhıne teveih. edilmiş 
casu..~ck, propagdnı.la \'e daha bir çok 
şeylere nıerkez \ :ızifesini görmcdiğ.ni, 
hangi aklı ı-;eliııı ~Jhlbi :n.;.UO iddl3 e
debhr? .> * Londra 1 l (A.A 1 - Amiral
lik da:resi Tonb. idg• mua,·in ge. 
mıs:n n batırıld,g:nı tebliğ et -
mckted,r. Boğul•niarın :;akın ak
rabası keyfiyet:.l:h naberdar ed l .. 
mi~t:r. 

Rö)1e ra.iansı cicktor Klodyo ~ 
sun Ankarayı zi.\ :1ret1 munase • 
betile Ankura mo.h<'Cile neşret

,;ği bir haberde, l>-.tlgaristanın 

Türkiyey~ karşı •skc ri hazırlık. 

!ar yaptığını bi'a'rm• tır. llulga-
r~tan ajansı bu haberi kat'ı su_ Büyük bir şehir 
rete ekzip [·~{'kerıır. (Bir:ncl 5.lh !eden Oevaın) 
TÜRKİYFDE:-1 ':."CNANİ"5TAN,\ giden yol bozukt:.u. Şehre güzel 

GÖNDERİLEN ERZAK bir ipodrom yapılması için ~im -
Londradan ge· el' habPrlcrde, diden aliıkadarla;a tekiklcr yap-

Yunan stana gör•d<•rilı:cck 5 bin ırıorum Filhakika e\•velce ipod-
tonluk emtia kin l ürkive "" bü- romun Edirnekapı civarında in-
yük Biritanya .. aras.nda bir an1aş- şası için imar pl:tnında ~·er ay -
ma tJlmu~tur. Erzak ve ecLa mad. rılmı~tı Fakat bC:l:ı daha mü•ait 
del' rini ihtiva e<lt:n bu emtia ·bir )'"'er bulunur ı...11.ıdile yeniden 
cAdana• vapuril~ naklcdı!-rcektir. te kikler yaprlnıasır.ı münasip 

Almanya ıle iyı müna.>cbet gördük. 
idame ettiren Tü• ;.o;ve bu eua - Halkın bu rağ':ıcline ve şehre 
kın Yunanistandl ·b;taraflar .-a· layık b'r at yarı_;, sahasını biran 

B'. Hariciye Komiı.-eri l\lo. sıtas:le <"eniini tr·mır. ett.rnıi~ • en·el hazırlan.ak ıçin Koordi • 
S uıgaristan:n !\~oskova el- tir. nasyon he:\'elind:-n lniaat müsa .. 

'•r tan!yer.c!'~ oiı· no'a ver - A''1I.RAL HORTI FÜH ERLE d · ı:ı " .' . a esı islemek ta.;av\ urundayım. 
~ ; 

8
u notada. So.-ycllc» Bir. GÖRÜ:->TÜ Fakat şeh.r ipod:omu insa edı -

'•a ılgarkbtıın bır Alman- Fübrern umumi. karargahı~ - !inciye kadar halkımızı bugünkü 
"'r. 8.•keri us:.ıi vazıfesini gör. dan bild'rildili'n~ ;ıöre, Fübrer:n fena ~artlar atın<la bırakacak de-
:-:ı~ llıiisaade rdcmiyeccği bil· da\ eti üzerine, lllacarbt~n !'aibi ğil°'. 
' ~ktedır A · ı H rı· ·ta · mrıa o ı, şar '< cephes;ndeki Gel'E!cek seneye 1<arl.r h;ç ol _ 1 

·~ .. d~ a gör~. B·ılgar tcprak • umumi karargii.hnda Führcri zi. mazsa Velicfendı sahasıııı ~e eren 1 

• Alman \·~- lal\•an fırka - t t · · H 1 .;ıtt k • yare e mı~tır. C>tti eylülün se- .'O· undan sahaya kadar olan şo • 
a~l se cağal.yor. Mlihver - kizinden en una kddar kararg:ıhta; 'CY' esaslı şekiMe duzclt"eccğiz.• 1 

!!:ar h~v~ mevdanların- 1 kalmı~.ır. J -r-

jlı I\ O - - - ·Harp Vaziyeti 
1 

~ u N KAMP J N 1 N KAPA N 1 Ş 1 le•,•.·k·.·n .ı i '" S.ıhıftden Devamı ı , ~a,·kı"lda başladı. Cenu-
bu şark:re dc~nı guuşl"ed.i. Ta • 
arruz eden Ru.i k •:vetleri Yer
micr fehı:ini L~qa' ederek garbe 
ilerlemışierdrr. B•ı taarruz cep _ 
hesinin cenup ~er•dı G<ımel isti. 
kamEt:ndedir. Rus!ar bu mU\·af
fakıyetli taarruz!;~ ne:ı.ccs:nde 

8 • 10 A'man frr!.ası~ı heziınet'e 

uğrattıklar· nı \'~ 50 kadar kasa. 
bayı geri aldıklar:ııı ıddia elit -
ler. Bu taarruzlarla cenupta Al .. 
man ordu..;unun Kiy(\f üzer:ne 
:r;-f\rnak is~ediği ~azyik durmuş.. 

tur. 

;ı ( l iact Sa.hileden Deva.m) \ 
n·· ~ ~ ·ıne aıt rııLıl,alaruu <u ya. 

»b nlatmaktadır: 
~ ah gune~i altın ışıklacile 
sıı-tıarına o)•alar çizerken 

ı. ~.ıı-j"Ydanda .btiyük b;r hare-
ıtıt'tı arr:.ı~tı. Temiz, J·eknasak 
•,._ ı kız ve erkek talebeler 

~·' hc1. rlaQ~Or, ara sıra heye., 
~ s •ıı ı-, eıni.rler isitilivord

0

u. 
t!bı 0nra hepsi yckp;re bir küt. 

ij ıraya dt?.ildiler. Şimdi ~k 
· e Yuktu . .Herkes susmuştu. 
r~ '•dan ı;:elen Hava Kuru • 
·• ~•l Sekreteri B. Server Zi-

a~pın değerli komutanı 
•eı B ' · SaYni, Hava Kuru • 

· !:, tı:.at Müdürü Şakir Ha • 
. a/ı,Q~men gençleri teftiş et.. 
· tiı 1 

a!:are hava göo1erJeri 
t ' 

)1 ~eı~ he· . 
~~~ ~ uçak bic anda hava-
~. d hii. Ta,ya;cler ,gölderln 
\. ; Utuluklarında uçarken 
1;;'ıı ~a..ıııa papatyalar gibi 
~ı b ı>ar-.utle dört genç 

ıq 1 11,ıd °tlukta süzüle süzüle ye. 
~il tr: Bunlar henüz hava. 
i ~lfitı şınc; tayyareden de bir 
~rıır ·~eı görüldü. 6 yıl· 
~'- ecj Ra.>tem Mavi Tuna 
·~ ~ı lıı.rı·genç oğretmen bu -para. 
~' llıQ·ıYede iO metre sür'atle 
'i(j ~ lCendisinin paraşütü 
~ ~. n 8 saniye sonra açıl. 
~ 

ltııı ·ı 
""'isi h .ardan so.ı:ra pliinöderle 

ı "l' ıınerler1· ba !adı Irili r t'an·· · ' 
1ıı i<laı~~ler cesur ı;enç hava. 
~- k· ~.sınde kartalla1· g:bi 

•vıslh · · Or _ •r çızıyor, uçuyor, 
b· • rıızg· , __ 
it id · ar..,-a bıle hükme-

• ltla,:" ile türlü hünerler 
k · Bunlar.n başında 

. ~ e~ A.;nnetU başöğretmeni 
. · Aıi ı Yıldız bulunuyor • 

1 ı~ d\'ıldız t:avada 18 soat 
tu~u kıırınak surctilc düııya 
~ltıı,,. 11 . ırnı~. ecnebilerin bi. 
~ ' ık 1l;ı, 1 a>.anmış en değerli 

l~a a 1~7.danr.lır Kcndisı bu 
ı't·ın ~ on s tıbalarını bana an • 

· 1~.tı ekız saat hayada kal
)llıı Yalnız ckrr.~k ycd;gı.. 
~ ~ a aldıgı gazrız .şbesini 

ı 'tlat· · ı, '~t· . arak fı•kıran ;ular 
·~ ın, . • • 

llıiıın leskın ettigıni söyle. 
~ a takdır ve zevkle iieY-

~ ~ıı.~!rıobasi ·~uocrlerini 
lı.av hareketi taklp ett.ı . 

•'4.ıtan be:ı tavvare 

ayni hizada ve aşagıdan bak:ldı. 
ğı zanıan kanatlar birbirıne cie • 
ğecekmiş gibi intizamla uçarak 
tur yaptılar. 

Bilahare; göklerin büyüsüne 
tutulan g-enç ı:ıa:.'anlarımzıdan 
Sehvaet Yılmaz ııc Edibe Su _ 
başı \"e diğer bir arkadu;;ı bıze 1 

tayyarelerile şayan. hantt ~ü _ 
ntrler gösterdi!H. · 

Burada yemek için mcra~ı.re 
fasıla \"erildi, İlk kad.n ta ,.y. re. 

cunız ve kampın ba~mua!Lmlerin. 
den ve Atatürk kıl1 Bayan Sabı -
ha Gökçen i:e k;mp rnuallımle. 
cinin arasında ne~'e ile ve ha,·a • 
c;ltk menkibeleri d:nlcnerek ge _ 
çen yemek saatlerinden sonra kı
sa bir müddet ist:rahat cdild,. '.\l:.i. 1 
teakiben de C. tepesine gid:.lerek 
yelken uçuşlar: görüldü. 

Saat tam 16 da Bayan Sobiha 
Gökçen tek başına idare ettiği b:r 
tayyare ile havalanarak meh;,reL 

le akrabat.k hüncrleıı yaptı. lJ~uş
tan sonra kend:sile görüştügüm 

Atatürk kızı ihtisaslarıru anlata. 
rak daha lisede iken kendisinde 
büyük bir havac:lık aşkı duydu _ 
ğunu, tayyarecilik ve havalarda 

gezme Z<.'vkinin her zevkten üs • 
tün olduğunu söyledi. Kız ve er • 

kek talebelerden hangilerinin da
ha fazla çalı~tığı hakkında bir 

tefrik yapamıyacağını da ilave e
dip bir sualime kar~ı; bugünkü 
harplerde en kuvvetli silahın tay. 

yare olduğunu ve buna karşı da 
y.:ne tayyare ıle mukabele e:lile. 
bileceğini Miyledi. 

Günün mütebaki saatlerini ve 
geceyi kampta ze\·kle gcı;irdik. 

Sabahleyin İnönünden ayrılırken 
hepimiz Ha\•a Kurumunun kısa 

bir zamanda Lıönünde yaratt ğı 
bu mu,·afiak eserde gördüğümüz 

iııt.zam ve rnüke:r.rr.eliyetten mü
tehassis bulun.uyor<luk, 

Trende kulaklarımda hep Şa • 
kır Haz;m Ergökmenin ve Kuru. 

mun İstanbul şuboSı memurlann. 
dan B. H:lmi Ata.nerin şu siızleri 
çınlıyordu: 

- •Kampımızdaki mu,•affaki -
yet nisbeti ytizde seksen üçtur. 
Halbuki Avrupa ve Amerika ha. 
vacılık kamplarında bu nlsbet 
yiizde elli ı:1;ü geçmemektcdır • 

!:aDETTİN IŞIK 

F1kat Timo<"Cn\o ordusunun, 
Lenin~rat etrafın•:ak• vaziyete 
müe;.s'.r olrrası, Voro,,ilof ordu -
sunun yükunu hafıfletm-esi ıa • 
zımdı. 

EV\·elki yazılawnızda merkez
deki Alman ordu> unun Lenin -
grada doğru kuv»~l kaydırdığını . ' 
yazmıştık. Işte Timoçenko ordu-
su şinıdi buna mnni olmak ,.e 
merkezd'E! daha büyük netice al. 
mak ic;:n Smolen.;~~ in şimali gar
bislnde de muka•rl taarruza geç. 
misLr Bu suretle mukezde Sov. 
yet taarruz ccphr<'f 320 kilorr-t
re kadar gcni,leı.1istiı. B u yem 
taarruzun Seligeı· golü havalı • 
sınde yapılrrakta ~lduğunu ıah • 
min ediyoruz. Alman kıt'aları çok 
mukavemet göstumişlerse de a. 
ğır zayiat vererek ric'ate rn~bur 
edlimiştir. 

Sovye~lerin merkezde yaptık • 
!arı b u mukabil ~oarruz, mu,·af. 
fak olduğu takdirue Leningrnt 
etrafmdaki muharebe\'e müessir 
olabilir. ALmrın - Sc\•)·et cephe _ 
sinde iki taraf içı'l ae kat'i netice 
yeri Lenlngrat • Smolens arasın

dadır. B!z bcınun bö. ·:e olaca~:nı 
aylarca evvel yamıı,. hatta Al • 
manların bu cep!:< de daha en·el 
ilerlemediklHini lJJr hata c» • 
rak ileri sürmüşt'ık. Faka ı . .\i _ 
manlar da Lenin.~rat - Musko,·a 
arasında .'·enı b:T gedik açma.~a 
ve bu suretle Mo'l<0,·aya yanaş. 
mağa çalısacaklar, bu suretle bu 
sahada büyük me::dan muharc. 
beleri vuku bula~aktrr. 

Z:\ Yİ- TophnnP ?l.fı.ıh<ıfız Bölügi.in. 
dec Scliıriy(' 3 tay i.iı,;üncü taburıın

dan almış oldu;luı:1 as.krrl terhi-ı tczke. 
reı., kaybcttinı. Yenü.inı ::ı.lacııgıından 

e.:ık :er:nin hiıkmU olmad.ğı iliın olu
nur. 

Hlrkai~rr!r A..c.:kerllk Şube •nde ka
)'ltlt Bal .... l Hızır Çıt\"UJ ınahalles: El
diven soknk H No. da F.d,meıt 314 
do~um.hı 

SA~lliR 

Sülcyn.;,ıu o~·U H<t..'-An 

I{i yef'te bir 
aylık Alman 
zayiatı 300000 

Mos.koYa 12 (A.A.) - Ukrayna 
cemi;--etiniıı sekreten Lısenko bu
gün Pra\·da gawtesinde çıkan 
bir makalesinde yalnız ağusı0;; a
yında ALmanları:ı K;yefi zapet
rnek için yaptı klan teşebbuslcr 
esnasında 30,000 den fazla z~ial 
\•erdı.klc ri ni yazmat~ dır. 

Moskovaya gidecek 
Amerikan bey•eo 
Vaşington il (A.A.) - B. Kor

de! Hull Sovyet Rusyanın Vaşıng. 
!.on elçisi B. Dumansky ile yaptı. 
ğı bir müzakereden sonra gaze • 
teciler,e demiştir kı: 

Sovyet Rusyaya gidecek olan 
Birle~ik Amerika lıC.} •eti, zan ne • 
derim Cuma veya Cumartesı gü. 
nü hareket edccektır. 

Ruzvelt'"n bek
lenen nutku 

(B~rınc• Sahüe1en Dl"'l~·-n) 
n!n merakla bekled:ğ'ı nut • 
kupu dün gotL' söylemiştir. 
Bilhassa Almanya ,.e İtalya. 
ya hitap eden Run-elt de -
miştır kı· 

•- Birleşik Amerika. de -
nizlerin serbest kalması hu
suswıdaki ezeli siyasetine 

bundan sonra aa de\•am ede-

İNGİLTERE 
V E .HARP 

<Ba$llı.akaledrn Devam) 
mafih Ba;' ek 1. Rus_,·anın m\iş • 
ki..l v~zi,·ett~ l \.lundur·:ru ve bu 
\":ızıyeti kar~ lamak için iıcil yar. 
dırra ihti.rncı olduğunu itıraf et.. 
mi,tir Bır müddettenberi İngi • 
liz gazeteleri, Rusyaya yardım 
meselesinde istical gösterilmesi i. 
çin İngiliz hükumetini sıkışt:r • 
maktadırlar. Hattii. Fransız kay -
naklarına göre, Moskc·va radyosu 
da neşrıyatlarının birinde bu yar. 
dun meselesine temas etmiş, 1n • 
gillereden gelen çok bol sempa • 
ti ile beraber biraz da mırddi yar
dun gelmesini temenni etmiştir. 
Aı:laşılan Mister Çörçil, Avam 
Kamarasında bu mevzu üzerınde 
söylediği sözlerle bu tenkidlere 
de ccrnp \"ermek istemiştir. 

İngiliz Baş,·ekili, yakın bir Or. 
taşark meselesine de etrafü ola. 
rak temas etmiştir. Mister Çör • 
çile göre, Almanya Irak ,.e Su • 
riyeyi istila etmek kararında idi. 
Irökta çıkan isYan lıareket'le Al. 
manyanın Balkanlarda \'e Ege de. 
ııizindeki ıe-i.'bbüsler' arasında sı
kı bir münasebet vardır. Alman
ya, Baikanları işgal edip Ege d~
nizındeki adaları \'e nihayet Gi • 
ridi de istilası altına ald.ktnıı son. 
ra bu adaları bir basnmak tahta
sı olarak kullanıp Suriye ,.e Ira. 
ka geçe('e~~ti. \7işi hükUnıeti de 
Almanların bu t.e~bbüsler:ne 
yard.m etmeği taahhüt etmiş ve 
Alman tayyarelerinin Suriye tay
yarP meydanlarından istifadeleri. 
ne razı olmuştu. Almanyayı Iraka, 
İrana \'e hatta belki de Hind:Sta
na kadar götürecek olan bu te • 
sebbüs neden suya düşrr.ü~tür? 
Mister Çörçile göre, Giridin rru • 
k.verre!i bu geniş programı suya 
diışürmüştür. 

Çörçil tarafından bahis mev • 
zuu edilen hadiseler gözler'rrizin 
ününde cereyan .otmiştir. Fakat 
bu hadiselerden bu neticcleı·i ç;-

3 - SON TELGRAF- ı~ EYl,M. ııHl 

Ticaret M~ktebinde 
Tic " t rr.e:·tebile. jksck ikt sat 

\'C ,icaret mektebıne )~ni talebe 
ka)·.t ,.e kabulün. 15 eylül salı 
güniı başlanılarak ;-, t~crınic\'vcld" 
nihayet verilecektir. 

karmak için Çörçilin elinde kırr. 
sece rralıim olmıyan bır takım 
vesikalar veya malürr.at alır.ak 
g~rektir. Doğrusu, eğer böyl~ bir 
te~ebbüs olsaydı. Girit bir hafta 
mukavemet etti diye, Almanya • 
nııı Hindistan teşebbüsünden vaz. 
geçmiş olaca(: na ihtimal ver"1ek 
kol&y gelmiyor. BJ.fıkis umumi 
kanaat şudur ki Almanya Rusya
ya karşı harekete geçmeğe karar 
vermişti ve Balkanlarla Ege de -
nizindeki teşebbüs sırf böyle ge • 
niş bir teşebbüse girişirken, sağ 
cenahını eır.niyet altma almak 
maksadına matufdu. Maamafih 
Almanların İrandaki harekete yar • 
dım etmeğe teşebbüs ettikleri de 
bir hakikattir. Bu ,·aziyet ı.ncak 
harpten sonra aydınlanabilecek -
tir. 

Çörçili.n Ortaşarkta İngiltere • 
nin vaziyeti hakk.nda söylediği 
sözler m

0

ünakaşa kaldırır.az. l:faki. 
katen geçen seneye nazar;,n İn • 
giltere bu mıntakadaki vaziyı> -
tıni takviye etmiştir Irak ve Su. 
riye İngilterenin i~gali altında -
dtr. İran da İngiliz ,.e füıs nüfu
zu altına alınmıştır. iıalyanın Af
rika ;mparatorlı.ığu tasfiye edil -
miş \'e şimali Afrikııda kunetli 
İngiliz kıt.'aları toplanmıştır. 

Söylendiğine g~re bu mınta • 
katla İngilterenın li<: Geyrek mil
yon askeri \·ardır. İngiltere ada· 

!arı istiladan ma•undur. Atlan • 
tik muharebesi iyı gidiyor Orta 
ve Yakıru:arkta ir:silterenin \•a -
ziyeti ku\Tetle~m.~ti:. Uzak~ark
ta da jaronyanın ~urültusü b:raz 
kcoilrr;., ir. İ.,jte :ıskeri harekatın 
inkişafından Çörç!l.n nikb!n hır 
liFa!:la balısetme.,~n-:o jmıl olan 
sebepler ... 

SMOLENSIC 
(l ınci SahUcden De, :ı."lll 

Smolen .. k'in 200 Kilometre ~i. -.11 
Ga bls~nde tet:n bır m\...harı."bo olM ıi, 
Auna.nlö.r buylik 1ayiat vernıışlcrd.r. 
Almanlar son lkI b.a.!t.ada 12 btru!• ~"l 
Iazra zayi.:ı.t \ erm~1cTthr. Bu n ddet 
zati nda 340 tank, 140 top, 400 ku. :1· 

yon tahrip edı!mışlir. 
A·~ıanlann $1ustPlburg'll r·gai et.. 

tıklcri t~ it edı.lml'U'.ı. .... tcdlr 
Ş1:na1Je A'Iurınall!; ·'a' ccplıe.ınde .>i4 

detlı muharebeler oluyor. Mt'rkezd• 
Timuçenko'n~n geni:; n.ukabil ta0arruz
lar muvaffakiyelle inkişaf etmekte.. 
dır Kiyette 4-\lmanlarııı şehrin yakl.
nından tardedildık ierın<ie!lberi \'3ziyef 
iyileşmiştir. 

t:krayruııda \·a.zi,yet hcnuz ltt-14 de
Cll<lir. 

Bosna Hersekt e 
C ı •nci Sahitecien I> va.1'0. 

daj arasında Gözkıl b.OlgP~nde ha la. 
mış. C:iki Yug.:1sla\• ::ırdı; .J.ıa ı ·r 
ınuteild':il! subay ve e!rat or"J nl:!N 
~k1:ır.:ırak c!var ka_caUa!aı'8. tuHr 
etın :!erdir. 

L.yan, Kers<'k'·n d• er böl:•'lel"!f" 
de yuyıhn şhr. A4'.~1.1 tos sonund B 
nalı asıler4 h.taglaj ile Dorlt''ll aı u 
d:ıki ba~hc-a dc'r. · !"' yolunu ke 1.e'ıt\ 

"lU\·.:ftak o1dJl-.. !.Iııgl.lj'daki derr.ı. 

yolunun posa tı•lgr.:ıf. ve- tel fou ".. 
s:ıtutı k IT'C.1 t: dp <"derek o. ~a. 
kend~ hukU:-r. "t!erlni kurdular ,.e tıı.. 
bükümet da_e; '..>hlı. n na da rpı• 

maJar de\·ar.ı etmek:tedir. 

A tatürk müzesi 
(1 ine! Sa.hifcclt'n Orvam> 

ı\lt kat•akı salonda F.bedi S:f'in "'' 
mck salonu, w.:ısa. koltı..k 'e e ~T 
neı::ı riurmakta~- ~ti.ı7ede Ebedi Şef'~ 
Izmir körft'7.nd? gezciı..k.h . .::rı nd •• 
llWhteHf tablolar ve res'.mleı \·ardır. 
Ata ürki.uı !l.fi.ızed.eki bir el yazıs.n•i& 
2'511935 tarihiyle şu cüıP. .. t'! \'ardır" 

c:s:nan'tn beykeLn:. yapıııız,aı 

İçki ıatı·mıyan Löy 
(Birı.ı.c' Sah:feJ"'n De\'Btn) 

yak., ıarap sa~ılmadığı g~bi lti'ıy lok.an 
tasına hariçten gelenler dahi t . ~ab.:r. 
terinde J.ckı b·ıluıısM bfı,.. ıtmemekte. 
d ··lor... -

c Yc~ıl ~.\yCl':ır. m en ideal yerinl 
te;;ık eden Kantkcıyde b'J ,.ebeple u
zur: z<ırn:ındanberi tek blr sarho=>h.ık 
\"ak'ru.ı hatta k, vca o~~e oima~uakla.. 

dır. 

cektir. Her ttfrlü wrbalık \•e telı. 
diUcr Aımıl"ikanın müdaf~.s .. \-:n 
lazım gelen iki es'l:,a dokunarr.az. 
Bu esaslardan birıncisı. Hitl rin 
düşmanlarına göndPrılen malze
menin vikavesi , .ıtincisi de acık ·f 
denizlerde .gemilerimizin serbes\. İ 
ce sevrüsefer Ptmleıer:dir.• 1---------

Ru~velt nutku:ıun has tara - ' J•STANBUL DEf'TERDARLIGv INDAN fında Greer ciestroyer:ne y;ıpılan : 

taarru1dna bahs~tmiş ve Alman 
derıiza!tısının intarda t>uhınmı

yarak batırmak kasdile a' eş açtı. 
ğ.nı >ÔY lerniştır. 

Digt:r Amerıka n gı:mil-ertne ya. 
pılan hücµınlao Ja teır.a• eden 
Rt:zvclt demişt r iti: 

'Umumi b.r plan dahilinde ce
reyan "eden bu t.ı.ırruzların ehem-t 
mıyetini gö:ııünür.d~ bulundur • 
n:airak b~r ne\·i :.:.nnel olur 

Naziler'n ba<lı<-a emeli. dcl''z· 
!eri serbest bırakrrıyzrak, kendi 
kon roller: altına almak \'e bun
d&n s<ınra da gaTp yarım küre • 
sine ku\'\·etle tal·akküm etmek
tir. 

Hitler acıktan anQa ck>nizler.n 
serbestisiıu l'ıl<ıl •derek, garp yo. 
rım küres:nin sul 1r1nı ele ge<:ir. 

.meği \"'e buralardarti ~emilcri ba
tırmajt kafasına ko!·muştur. Bu 

emeli. bu bölgede devam ettir • 
diği entrikaların bır kısmını teş

kıl et!T'ekt'cdir. 
Hitlcrın yeni entrıkalarına ve 

sabotaj hareketler.ne Am'E!rika a. 
vakıftır. Geçen s.nedenbcri der
hal tedbder alınarak bunların 
önüne geçmiştir. 

Arjantinde de ayni teşebbüste 
bulunmuş, faka• ATjantin bil _ 
kümeli oradaki Naz; teşebbüsüne 

mani olmu~tur. Almanlar Boliv. 
yayı da kendi nüiuzlarına almak 

teşebbüsünde buhınrnuşlardır. Son 
haftalarda Kolombiyada, Panama 
kanalına yakın gizli iniş meydan

ları keşfedilmiştir. • 
Ruzve!t nutkuna şö;)'.le d~vanı 

etmiştir: 

.Amerikanın N ızi tahakkümü 
altında yaşıyacak bir dünyada, 

serbest ve huzur içinde yaşa • 
sına ·ımkan yoktur .. 

Run·elt bundan sonra Hitlere 
hita.p -ednek: 

•Amerikan hal 1<ını vah~cte ve 
esarete boyun eğ,iırmek isl;yor .. 
sun. Emnıyetimize doğrudan doğ-

ruya taarruz cdi:ıorsun. Fakat 
ileri gidemiyeceksın .• 

Ruzvel• sözünü bitirirken şöy. 
le demiştir: 

o Bundan sonra Amerikanın mü. 
dafaasına elzem sulara İı<tl~ an '°"' 
Almon gemileri sokulurrn, bunu 
kendi mrs"ul :•etkri altında ya • 

paca..:l~rdır. Çunku bu grmilerın 
batırılması içın cm.r \'"erdiın.• 

AL1n<.:ınya. bug-.lndrın itibaren 

Atliınt ı:lrn ~ k lınelid r. Alman
ya Allan' ık mu•ıarebesinı kay • 
betm'ştlr. Almanya A liı.ntiken 
çek:lmezse, 1\n1cr1ka donanınu;,: 

İn6iiz d. ııanrra ,ı'c beraber La -
... eket edecc.~t..r. 

l\Iaha'.~e StJkak: lf:.ıtrah 

Mükellefin -.dı ,.e Soyadı İşi Kapı No. 

Dımitri ve Bohomi 
Hayim Barutı 
•1la:;ef Tarsas 
aioiz Romano 
Sab&Uıy ~lizcahi 

Ag' , ('et;eyan 
K<ıpriyel Setrekyan 
lia5an Cılıcan 

Çelcbatı ZaKado 
İzzet Sürı:cn 
Osman Ah 
Yako Ahın 
Siır:ent.o Pepe, 

'\"ako Haltoıı 
?\fordo !· ::nazi 
:\-lCilll\;' 

::\1t:lııuct Yılchrı..aı 
İ!ya E.ı ~car 
İlya Eracar 

1'-lerınercı 'la.:.ı;ı B.Z.B. Hendek 5S 'N' 1.35 
Şen1siye \'e B:.ıs\o.n , > GaJlpdcde S'i-' No. 180 

K3:~&P > > Okc,:tı !\tu.;,-a 101 N. 180 
Elektr:r: nıah.eıne:ıi • , Okçu Mu~ 29 'N. ıtı) 00 

Kasap • > Şa~r Ziya 45 N. ! 1)8 
EO.ah\~i ŞK. Yeniyol 2tl N. OG 
ş .. pkacı > • Gabp<lede 26 ~. l.b-0 

114an }\\~yeri • • Gdlopdede 94 ?':. 270 

Şarn 1> ::Klh;:µ • ,, B. Her.rl~n 2 N. 150 
Kolonyarı , ıtB. flcr.de:~ 12 N. i3 

Kahveci B.Z.l!crekP• han 1/ 1 N 12' 
Kundura tamiı·i Ş. K. Mu~:1.if ı N. 72 

,. '> • > SerdarıEk.rem 53/2 49 50 

Tcı i Ş.K. İlk Doled'ye 71 t 108 
Ka~p~.K. !::i. Ekrı:ı.1 !!3 N' 63 

Kat\eci o\, C. ).lahkl'tne t:!/10 i!! 

Tilı\Jncll .> Kalafat 131 4.5 
1'er-Li .ı::. Y. İ:ikentJer 28 N'. 96 
TerJ-1 

Soba taın.ır4 

Oen.rci 
Torna<.·ı 

• • 
4'\, C. Zencefil 6 N. 

• Talian 1. 
• 're!kenc!ler fit, 

jiray lr z .. :-;;.nyan 

Ga!·bis özeldemir 
Tt-ofil Gı·:yoroğlu 
Eınin Tarınma~ 

En1in Tarınnuın 
Rck.J Voynıtto 
.\.rn~k .1\gopyan 
Amik Agopyan 
\''il hem Şaht l 

Boya ticarrti 
Boya ticareti 

Ahçı 

ç;nı ,., ~Iozay:k 
Cini ve Mozayik 

Demir inşaat kalorifer 

• T!caret han 18 N 

96 
56 
6:1 
;ı 

5? 
• :. • 52 
Ş.K. Galıpdeoe 79155 276 
A. c. Kebeci 14 225 

• • 87 75 
A.C. Yoğur~ han 9~N. 80 

Recep 
&1.cr Harm:ka 
Af-.ınet Hamdi. 
MehnıeL Akay 
Mehmet Akay 
Mehmet GüYener 
Zeyoel oğlu Elmas 
Zeynel oğlu Elmas 
Hikmet ll~atı: 

A vram Güzel Bahar 
A\·ram Güzel Baha\ 
Rahamin K ohe11 
Abdurrahman 
Fahri Şaşı 

M. Öıner Şalıiıı 

Lusi 

Melon Yakup 

Könı. Yakoo 
Ali 

tes!saU 
Ekmek satıcuı 

Hurdacı 

Tornacı 

Ş.K. B. Hende!< 26 N. 
A.C.Tersane Ta.,hzın 19 
A.C. Taflan 1-11 
> Ter:;aııe 115 
> Tersane 1 li 

Tc~ane 188-200 
Koruk U 

50 
66 67 
40 00 
45 
45 
,g 

135 

Sobacı, tenekeci 
Sobacı, tenekeci 

Aşçı > 
Kahyeci • 
Kah\'ec~ > • 135 

• • Kal.tat l.U-143 ı:ıs 

B.ıckal B.Z. Şair ZiTa 50 

Terı.i > 
:Kundun.cı t 

Maranıoz > 

• 
• a 

Y. Kaldınm 51 N, 
• 18 

Börekçi E. Y. Okçumusa 108 M. 

Şaptı:acı Ş. K. Galipdede 49 M. 

Kalı veci B. Z. Kule~l 

280 
280 
1Z 

%43 
'90 

Pastahane Ş.K. Galipdede 34-52 223 
Çam.aşır yıkayıcliı A. C. Yemeniciler 21 

Kaıanç 

99 
12,94 
:ı.:19 

9,17 
33,80 

5,97 
30.57 
20,11 

~· :ıı 
1,40 
i,11 
Q,JlO 

10,0l 
7,51 

,06 
7.9!i 

28,RO 
3,31 
6,0il 
3,6? 

25,53 
7,80 
~8! 

26.09 
43,53 

0,23 

10,03 
0,48 

11.94 
3,33 
3,33 

:ı.oı 

%3,87 
38.81 

3,88 

Z,50 
1,1)4 
7,10 

71,tO 
23,31 

58,90 

iozcf jaekel • ihracat ticaret.i ŞX. Ltiklat 473/3 2945 98 353,52 

İbrahim Ali Ekber 

İbrah:ın Ali Ek.bet 
• 

Halil Htı:k~al 

Hattı Haks.ıl 
l!alil !Iaks~l 
Anc'iti .,f ogı... rtoğtu 
vcı,arş'3k 

İlya '\•erıttıra. 
İl.fa Ventlıra 
Kalyopi. 

koh,·eci Ş. K. Şahkıpı % N. 8U 87 77,02 

kahveci • •• 342 S7 41,12 

Kom Ş. ithalat T.B.Z. Bahtlyarban 28/37 50,55 

381,90 
465.75 

4,62 

Kom Ş. i\tıalAl • • > 
Kom S. itıuııat • > • !700 

Mobilyeci Kuledibi 34/4 
Baskı '\'C Ressuın Yu5Ut.Yan han 4 N. 

Şapkacı Okçu h1usa 73 N. 
Sapkııc:ı > > • 

Hiznı{>tı·l Bt'yoğlu Alman !t.'lcklebi 

Hizn1etç1 

HizJnetçi 

Yeniyol 25 N. 

• • 
> • 

• 
• 

6,38 
0,72 

Bohr.ın 

" ~o 
2,59 

• 68 
4,H 

1.8~ 
ı;.n 

1,19 
6.11 

.\,O: 
l.Bfi 

• !!il 
ı.u 

1.98 

ı.20 
1,50 
,Ot 

1,59 
5,76 
,66 

t,ıo 

,;'.!: 
5,11 
1.56 
0,52 
5,22 
8."il 
8,71 
0.05 

Z,00 
0,34 
2.39 
0,67 

0,62 
4,73 
7,78 
0.77 

0.50 
0,21 
ı,n 

a,ıo 
4,65 

Zam 

1,67 
,.:!5 

1,U 

.oı 

1,43 

l,!8 

,:!ti 
6,38 

1,8L 
0.22 

1,27 
.o.ııo 

.. H 

l!'. Zaın 

2,29 
8,40 

z.ı-: 

2,75 
3.75 

7,~o 

83 
1,i4 

90 

1,95 

6,4! 

10.85 
10,85 

(Tetkiki İtiraz Komis7ontınun 
T. ve 5372 N. lı ta~clık kararı) 
(Tetkiki İtiraz. JComisyonunun 
T . .-e 4105 N. 1ı tldil ks.ran) 
(Tetkilti İtiraz K omisyonunun 
T. ve 58M N. ti.dil karart.\ 

11,78 
(Tetkiki İtiraz Komis1onunun 
T. ve 88.t4 sayılı tasdik kar..rt.) 

Sener 

D38 
94ı 

9~1 

• 
941 

• 
9.9 
• 

g;a 
• 
• 
• 

941 

9H 
941 
9 .• 9 

• 
9lt 
941 
940 
94ı 

941 
940 
939 
941 
941 
941 
938 

• 
• 
• 
• 

939 
938 
t39 

• 
• 
• 
• 

938 
9'!9 
938 

1512ı9U 

30/5/9.U 

P3~ 

8/9/931 

70,70 42, 22 938 
(Tetkiki İtin\7. Komisyüonuuı.:.n 261'5/~· 

T. '\·e 5713 sayılı kararı.) 
15,40 02,42 939 

(Re'.sen Takdir Kamı yonunun 24/6/941 
T. ve 232.29/104--4 ı;:a.yıL k:ırPrı.\ 

8,!!2 49.34 9J9 
(R.e'•en Takdlr Kom syooumın H S/9U 
T ve 2322:V/l0t3 ~:t,y1h k:ır .. ı-ı) 

10,tl 

76,:.ı 

93,ı; 

• 25 

2.69 
0,:10 
0.48 
0,48 

0,68 

63,i4 
558.90 

4.56 
0,65 

939 

• 
9~9 

911 
938 
938 
9:!9 
9:18 
g:<9 

940 

Kulekapı .\U'iY.e ŞubPSi mükcll.;,>flcrinden olup yukarıda adı ve 'fii ve ticaretgith adresleri yaZ-ilJ :n .. .Jo:t"lleflerin tc1·Jo 
ticaret He yer.i adı~~lcr,nl bildirnıemiıı ye tebell\lg.1 salah:yetli bir kimse gösterır.e;nış ,., yapılan arajtır:nada buluna 

nıamıs olduklarından hizlarında goslcrilen yı!lr:ra ı.ılt vergileri ha\'i ihbarnaıne ve ve Kazanç itir;.ı.z KomÜ.-yGnu \'e Tem~ 
yiı Kı.,. r. \YO! .ı kariirlaı ının hiz ·_at kendi terine tebligi nıGmkun ohammıştır 

Kalyopi 

Kalyopi 

Kc•,.fvet 3692 ı;avıh iı.anunı .n 10 ve 11 ci maddeierme t,evt:kan t.ebli..: yerme ıecmek iJ_. .... il.60 olıırıur. (806 1) 
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--------------------------~-------------, ı 
Bir Casusun 1 r 

Gizli Defteri 1 l·----------------- No. 109 .-J 
Yazan: Fnınci6 Ma.cluırd Çeviren: l•kender F. SERTELLl 

Üçü birden yakalarının arkasına iliştirilmiş 
olan Polis markasını gösterdiler 

Telefonda hizmetçi bana; - .Madam 
aizı bekliyor! demişti. 

Herhalde madam Gast.on1a1'ı ta.la 
l>ekletmedi&imi &anJ10rum. 

Kapı:rı her umanki lı.i.ımetçi açt.ı: 

- BU7Ufllllta. mösyö! 
- Madam evde mi? 
- Evet.. 
Iteriye ırrdim. raıcat, bu hllınelçi 

oenı aakalli ~hli klyaletile tanlmlf -
t.ı. Buıünlr.ü makyajımla beni tanıya -
mautı... K&pJTI açar açmaz bana neden. 
-buyurunuz m~yÖ- deıniıil? 

Kt"nüi kendime: 
- Belki bir nezaket .• 
Ded ım. salona c.irdim. 
.Meydanda Jrimııeler yok. 
Hı.zmetçi bp>da duru,yor. 
bordum: 
- Madam meşıul mü? 
- ııa:rır .. ıimdl ııelecek, möoyö! 
Madamın ın .. ai odaaında ayak aes

Jtrl duydum. 
Uz.un boylu dü~Uneaıedim. Birdm _ 

bire, madamın mesai oda81ndan, elle
rinde tabanca \ıı~IY•n iiı; l<iıi .oalona 
a irdiler: 

- S.:ıkın davranma1ın! 
Tuzağa düştügüm\j anladım .. aocuk

kanlıhgımı muhafaza ederek: 
- Davnmacak bir r;ey yol<, dedim, 

ıh kimsiniz.?. 
Ütü birden ceket 7akalannın ar

.wdaki poha •artratan.w. dstere • 
rek; 

- Seni ı.a- ........... levkit edi -
y oruz! 

Dediler. iç1etm.ı.... ırı boylu bir 
ıııe:mur cebinden kelepçeyi çıkararak; 

. - Ellerini uzat! 
Dıye bağırdı. Elleri aiUlılı bu tlç 

memurla mücadeleye ııirİimeit mlııa
ıuzdı 

l:llerlml uukııaklan bapoa bir ıey 
J'&paınazdım. 

Bır Jr.ere tuzağa düıınüitiim. 
- Buyunmuı. .. 
Dedim. Ellerime kelepçeyi vurup 1<1-

lltlediler. Üstelik bir de hakaret .. 
- Yürü balı:alım .. hain btil! 
lfayreUe ;yüzlerine balr.tun: 
- Ben ml l<aW?! •. 
- Evet. Nihayet adaletin pençesi _ 

ne düştün! Cürüm şerikinin çıkmasını 
bekliyordun .. tahliyo edildiğini ııu>e _ 
lelerde görünce, hiç bir tehlike yolı: 

diyerek, •ratml• buraya seldin, deiıil 
mi? 

Gulmemeıl< için mıdimi IÜÇ ıutu -
1ordum: 

- Kimi ölclürmüş()m? .• 
Diye sordum. J..Ienıurlard-.n birJ en

seınden şiddetle tutarak: 
- Haydi yürü, dedi, ölümüne se .. 

bebjyet verdigin yüzlerce :t.avallının 
hesabını müdüriyett~ verirslıı! Bura -
da kon~ valctimlz yok. 

Asansörle alı kata indik. 
Meger cerçekten poli1 tuıaiı !mis 

bu. Kapının önünde üç zabıta otomo
bili duruyordu. Bunları ben pansiyona 
cittrken ııörmemiıüın. Bu bir IUi ta
lih e:;eriydi. ı;örmem lizımdı. 

Otomillillerl &örseydim, tuPheluim 
uyanacak ve pan.slyona &inni,.ecek _ 
tim. 

Z..bıta çok tedbirli davranmış. Beni 
tuzağa düşünndt için e!k~rı umumi -
yeyl bile aldatmı.ı. Bravo Fr.ılliız ıa
bıtaıına: 

Apartunanlıll onundt yüzlerce aa .. 
.zete muhabiri vardı. 

Bu sırada .kapıyı &armli olan iaharrı 
komiseri eazeıecHere~ m~ur senpol 
kilisesi faciasının failini tuz.ağa dü • 
rürdüklerini babe'r vermlsti. 

Gözümde mavi &özlük, cenemde 
livri bir sakal vardı , Yüzümde hiç 
ldm.., makyaj hissetmiyordu. 

Bl)'Jklanm da - Fr.uaıtz bı;yıiJ ' 
Cibi uztllldu. • 
Obje!<.~ ııllr'•Ue Jşlcdl.. 
tiç ıoJw.rri n:ıcmurunun ce:ldkatinde 

bliyilk b1c zoıbıta olomobiline bindi -
rildim. 

Caddede müthiJ bir kolabalıl< var. 
Halk: 
- Kahrolsun canavar ..• 
Diye bağrışıyordu. İtiraf ederim ki, 

otomobile .rüçlükle blııdirilmişUm. E
ğer ıiddeW bir muhafaza altında bu
lundurulmamış obaydım, halk tarafın
dan recmed.ileeeküm. 
Konıfserlerden biri: 
- Getmlş olsun, deW, halkın hü _ 

cunnmdan kurtulduk. Fakat, idam 
aebp<ı~ından kurtulamı~ ac-dksın! 

Otomobilde ıayri ihtiyari gi.ıJme~e 
başladım. 

Sivil kom.istr • özlerm.- açarak ba -
lırdı: 

(Dc\ .. mı Var) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
26.9.941 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Na! a Mildiırltit-:i Ek"'1tme Ko

ınlsyonu. odamda (9453.08) lira keşi! bedelll İstanbul Teknık Okulunda yapıla
cak makı.ne Uboratuvan ~atı açık eksiltmeye konulmUiltu;, 

Muk~vele, _Ek.s_iltme. Bayındırlık İjleri genel, hususi ve tcnnl şartr.atnelerl, 
proje keşi1 bulasasıyle buna müte/erri diğer e\Tak daJres.ınde \'CrJlttcktir 

Muval<l<.at teminat (709) liradır · 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az bir tııahhütie (6000) liral.k bu işe 

benzer ~ yapbğına dair Jdarelerlnden almış olduğu yesikalara .stinadcn İ.'iw 
tanbul ViU;yetıne müracaatla eluiltme tarihınden ıauı ııünlerl horlç ,3. ıun 
evvel aluunıa ehliyet ve 941 Y'luıa ait Ticaret Odası vesikalariylc gelrr.elerı. 

(7781) 

lstanbul Fiat Mürakabe Bürosundan 
Fjat llstel~ _evzii 18.9.941 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu lihtclerin vjt

rmlere h~ın ıorebileceği yerlere t.Alik.i mecburi oldugundan alAkada:Jann İs
tanbul Tıcaret Odası ve Ata Atabek hanına nakleden İstanbul Fiat Mürakabe 
Burosu ve Esnaf Cemiyetlerinden temini ilAn olunur. •8098> 

ı ·:;l\'.ff~~ 
~ .· .. o 1 . ' 1 

12 Eylul 1941 
18 00 Proıram 20.45 Şarlular 
18.03 Faaıi Sazı 21.00 Ziraat Tak. 
18.40 Kuartet 21.10 Temsil 
18.00 Konllfl!l& 22.00 Orlı:estra 
18.15 Kuariet 22.30 Haberler 
19.30 Haberle 22 45 OTl<estn. 
20.15 Rad. Gaz. 22.55 Kapanış. 

SABİP VE BAlJMUllAJlırlaİ 
NEellİYAT DBEKTÖRtl: 

SON TELGRAF 

• TAKViM • 
Rumi 1357 Hı.ar Hicr1 1380 
AGUST08 

130 
IALUf 

30 20 
7ıl iMi ay 9 Va.;atl 

VAKİT 
Ezani 

EYLOL 
S. D. S. D 

h 36 Guneı 11 07 
\l 11 Ötle 5 42 

12 16 46 İkindi '19 
19 28 Al<ıam 1200 

CUMA 
2ı 03 Yataı 1 33 

4 53 İmsü: 9 24 

ETE.~I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABh.GİN 

MATBAASI 

ONUN 
Ya~anmıt Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum !.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 76 
•- Peki, ya ben n~ olacağım?. 

S erudz ne yapacağım? .. • 
Ba ucumda gtirül.tülü bir kah

k aha çınladı. Ben a~larken o gü. 
lüyordu: 

•- riur! .. Car.;m dar! .. Dinle
sen,. b<·ni!.• ve kaldırmağa uğra. 
şar~k yine kahkahalar arasında: 

, Korkma' de<ii Yalnız de
;.:;: 5crıi ık götıir~ceğim .. Bera 
ber yapacağız bu <ıeyahati!., > 

İ <1' tı>ğıme inanaııııyl)rum. Aca.. 
ba kuıaklarım yarlı~ mı duyu -
yordu' Bir sıçra:p~ta doğrula • 
rak kesik b ir çığlık attım: 

- Na~ıl'. Ben de mi? .. 
- Elbet ı>en '.le beraber y.! .. 
B :r c unu n rü.z.gôrı içinde kal • 

nuştım. Seyah at et mek, şen yur
dumun el 1 lerini 2JC' n • 

1 
liklerini görmek daha orta mek
teplenberi emelimJ.i. Onun kat'i
yetle, neş'e ile beni de beraber 
götüreceğini söyleJiği bu seyahat, 
hep beraber ge,mek. dolaşmak .. 
Lakın bu; bütün :.aadetlerin üs
tünde bir saadeti.! .. Eğer sarhoş 
olmasaydım kabil deg;J benim kü
ç!lcük, aciz kalbım bu kadar se
vince tahammül edemezdi. Yüre
ğim şimdi de heyecanlarla hop
hıyor, en gen<; galeyanile döğü -
n üyordu. O halii gükrken elle -
Jtinı aldım. Çılgın gıbı öpe öpe 
sordum: 

- Sahi?., Sahi söylüyorsun de
ğil mi? .. Beraber eidçceğiz de -
ğil mi? .. 

- Evet! .. Sahi \!O('Uğum !. .. 
Omuzlarımdan tutup dııımak l a. 

, Nisanlasında Karakol l.ar\ı>IJ\da 

Yatılı 

Yatısrı İŞi K LİSESİ Kız 

1':rl.ek 

A N A, i L K, O R T A, L İ S E 
1'iirkiyenin en ~ki hususi lise ~idir. Kayıt için her gün müra<'aat 

olunabilir. Tarifname is ley ini•. Telefon: 80879. 

lstanbul Defterdarhğından : 
Dosya No. Ncv"i . . Muhammen 

Bedeli 

1/J329 Koragümrük Avcıbey Mah E: Kuyulu Y; 
Kuyulu So. E: ve Y: 19 No. lı an;a. 10\I 

1/6187 Yenlkapıda Katıp Kasım Mah. E: Sepetçi 
Y: Zindan delen So. E; 49 Y: il No. lı )ıane. 1800 

2/4971 Üskildorda Yenimalıallede B: Vangınbağı 
Y; Şetaret So. E: 42 Y 48 <No. lı 89 M/2 arsa. ıo 

71/>0598 Siıleymaniyede Devoilu 7oku§u Kebapçı 
Hanı So. E: ve Y: 4 No. h806 M2 ...... 2700 

2/39 Kadıköy Has:ınp-·a ınah . .Kızlar $&1 So. 
E: 4/2 Mü. Y: 4,2 No. lı 92 M2 arsa. 89 

55100/1752 Samatyada İmrahor İlyu bey Mah. E: Ha-
cı Manol Y: Manav So. E: 151 Y: 157 No. lı 
hanenin 5/2 hisııesi. 504 

62301/2443 Fatihle Muratpap Malı. Kazganl Sadi ca-
mii çıkmazında. 15 No. lı ~6 M2 kuyulu arsa. 1000 

62301/~465 Ak .. ıray Gureba Hüseylnağa ma.h. Şekerci 
So. E: 10. Y; 17 No. h ahşap hanenin 4/2 
hissesl 225 

63/7491 Beyogiunda Billhill Mab. S..dar Ömerpa-
13 Cad. E; 145, 147 Y: 125, 127, 127 /1 No. lı 
174,50 M2 anıanm 96/120 hissesi. 160 

315784 Beyoğlu Kamerhatun - Kalyoncu Kullu-
ğu Mab. Kömürcü Zeynel ve Turunç So. 
E: 10 Y: 9, 10 No. lı evin J/4 hissesi. 175 

1/3553 Merca11ağa Moh. Çakmakçılarda Stinbüllü 
Han alt katt.ı il, 12, 13 No. 11 oda arsa-
larının 24/48 hissesi. 375 

3/1431 Bcyol:lu Bülbül Malı. Serdar Ömer ÇaJıpcı 
So. E; 83, 85, 28 Y: 75 No. 11 67 ,50 M2 arsa. 102 

Tem inalı 

7.50 

135 

5 

202,50 

18 

7,50 

17 

49,50 

61 

29 

8 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 22/9/941 Pazart.eei saat 15 de Milll Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayrı ayn ve açık arttırma ile satıla 
caktır. İcare ve tavizleri yoktur vergi borcu bazirıeye aittir. Fazla izahat lçin 

Milli EmWc 4 iinni l<lemine müracaat. (79H) 

YATILI - Y ATJSJZ - KIZ - ERKEK 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
ANA - iLK - ORTA ve 

Nişan taşı: ÇIN AR SOKA{;r 

Li S E 

Talebe ka)· d ı için her gün müracaat edilir. Telefon: 80547 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Polis suvarı hnyvanlan için alınma ı kap~l z,orfla et-. ·iill"ıcye konulan azı 

7000!1 çoğu 75000 kilo yulaf ıle azı 80000 toğı.ı 85 bin kilo y~mlik ot ve a1J 60000 
çoğu 65000 kılo EP ll!ınanın alınması 23/9/941 Sah günü ıaat 15 de 'Hidüriyetl 
miz binasında kurulu koınh•yonda yapılacaktır. Muhammen iİati yuıntın beher 
kilosu 9 kuruş 2.5 ;anti.nı. yrırılik otun beher kilosu 7 kuruş 50 santiın ve yatak 
lık sap samanın k.Josu 6.5 k..ıru:stur. 1\.lu 1..·ak.kat temıtllitl 14:l5 lirı.ı.dır. İsU·klllerin 
nıcktupbrını A)ni gün ve saat 14 de ka:iar Ko:nı"yon Reisliğine \·erınelcri ve 
alına.t·ak maUann evsaf ve ~craitini öğrenmek için de Ş. :ı Müdurliıf:üne mü
ra_can!la ı. •7930> 

Üniversite Rektörlüğünden 
19-10. - 41 yılı aske11ık der~ındcn ikmale kalan normal ve anormal kız ta 

Jebenua. ikmal ınıt~hanlri . ı 15 Eylü.1Ucn 15 Birin('jleşrine kadar yapılacagtndan 
a1<Jkadarlarıa bu n1Üddet Jı;;inde talim t<lburu ko:uutanhğı.na müracaatları. 

•8089> - -- -- -

iiewlet Uı11iryıll1rı '"' r r ı rı lırı isletme U. i~ıresi İlinhrı 
Cins ve miktsrlan ıle muhammen bedeli ve muvakkat t.c..·minatı aşağıda 

yazılı cılup yapılmak.ta olan işler için 6 kalem kereste kapnh zarf U!'ulile sa
Un nlaıacaktır. 

İhr.ıle 23 Eylül 941 Salı &ünü saat 15 de Sırkeeide 9 İ~letme binasında A. 
E- koınısyonu u.ır~fından yapılacaktır. 

Taliplerin tem:nat ve dığer kanuni veıaik1 havi kapalı zarflarını ayni aün 
çaat 14 de kadar Komisyon Reisliğine \"Crmeh:ri 1;.izımdır. 

Şartnameler parasız olarak korr.h.-yondan verilmektedir. c7921> 
Miktarı Muhamnıen Muvakkat 

Cimi Eb'adı Bedel Teminat 

Çam tahta 1.5Xl5X400 15 M3 

• • 3X20X30G-500 21 J\13 
Çarr kı..ıas 5X20X30{)..-500 2l M3 
lı.kelelıilı. kiri: Ye 10X18X400-600 20 M3 
Kadron 
Kireınit allı çıtası 4X6X200-400 39 M3 
Baiıdad! cıta l-ZX4X400 7 M3 

lstanbul Fiat Mürakabe Bürosundan 
İstanbul Fiat lllilrakabe Bürosuna b'ğlı Üsküdar MlirJc:ıat Bürosu 15.9.941 

tarihinde Üsküdar kaymakamlığı binasında açılacaktır. İhtik:lr şlk;lyetl yapa. 
cak olan Üsküdar \"e Kadıköy havalisi balkının bu mürncaatlerini 60838 ve 
60213 telefon numaralarına yapmaları iliın olunur •8099t 

i~anbul İhtikar ?ı.1üracathın Telefon Numaraları: 

nmdan ateşin bır buse-nin n-eş -
vesini içerek yerime oturttu: 

- Ah bil.sen MÜJ[Üncıgım ne 
kadar mes'ut ola~ağız .. Düşün bir 
k ere. N;kahımızı yı.pıp yola çık

mak, bütün dü~Unceleri burada 
bırakıp lstan:buldan ayrılmak .. 
Ne iyi değil mi?. Kar~ılaşaca -
ğımız insanlar h€;ı yeni. .. G ün
lerimiz, gecclerim•z cie hep yep
yeni tahassüslcrle dolu olacak! .. • 

Kolluğa ya~ıanm4, demin 
ağlayan gözlerim \>ir bahliyarlık 
reıııgile nemli, içım coşkun se -
vinç fırtınalarile dolu Şevkle, 
h•yal!e dinliyorıkm. O izahat ve
riyordu: 

- Şimdi n.ık5hımızı vaptırın
eıya kadar geçecrk iki, ü~ hafta; 
nihavet bir a~· sonra iki a~k sey
yahı daha dogrus..ı iJ<, saadet der. 

vişi gibi Galat<ı rıhtımından va
pu rla doğru İzm;re .. Ah İzmiri 
bLr bilsen Müjgan., O; akşamların 
şiir halıııe geldiğı körfez koyile, 
K<ırşıyak asiln sonra Göz'.epes;le 
öyle güzeldir it i .. 
İanirde bir hatta kalır '"P"r-

23332 - 22233 

la Mersine geçer!z. Oradan Tar
susa .. Adanaya d~ha ne bileyim 

aklımız nereye es~rse, canımız nc
resin: isterse oraya F,;deriz. Trene 

yahut otobüse atlayınca Anado -
luıınll2'lln en nefis yerlerini, ha • 

yır dünyanın en oakir , e n cennet 
topraklarını gezer iz. Sonra Bur. 

sa.va döner, bab?mın yanında 

çifılikte otururuz. İstefS('n İslan
buta geliriz. Arzu etmezsem hiç 
dönmeyiz. Yani Eemada k aygu
suz, serbest uçuş~n bir çift kuş 
gibi aşk içinde bahtıyar, unu _ 
tulmuş ömür süreri1! .. 

Durdu. Ba'1nı eğip hulya>ara 
gömülü gözlerime ~aktı; 

- Nasıl Miijgfır.c·ğım bu haya
tı istersın değil mi?.• 

Heı tarafım zevkle, neş'eyle 

kaynayarak derin bir iç çekişile 
fısıldadım: 

- 'rabii Jlikm,")tim!. .. 

O dakikada ne mes\ıtlum ya. 
rabb'. Hele bu 'J:ıl a:·ı SP.Ya -
hat; ı Üiat>ı~I! n(:·kJdar ~errrıes t !.. 

(A l' 'ı..J :i l \ 'ar) 

Çok geçi 
İrfanla Ülkü birı erkek, öteki 

kız, bahçede oynuyorlardı. Ülkü 
birdenbire durdu, dedi ki; 

- DoP,rusu dedi, ben de erkek 
çocuk olmak istc·rdim. 

İrfan cevap verdı: 
- Onu sana adını koyarlarken 

düşünseydin ... 

Kundura peaçeılade 
kibrit yanar mı? 
Arlr.adaı;Jannızı hayrette bırakacak 

bir numara yapmak ister misiniz? Bir 
kibrit çöpunü kunduranızın pençe -
aine sürerek yakabilirsiniz. 

Bilirsiniz lu, kibrit ancak kendi 
kutusunun y~ tara!larına sürdüğü

ntlz zaman yaııar, Fakat kunduranı -
zın pençesine nekadar si.in;enlz y4lll ... 
maz. Bütün ark.adas1arH'tlZ ufra:tır .. 
lar, uğraeırlar, yakamazlar. Fakat Si%, 
bir sürüıte yakarsınız. 

Yalnız bunun için kunduranızın to-
pt:ğu ile pençesi arasmdaki kalkık 1 
yere ev\•elden kibrit kutusunun yan 
tara1ından bir par~ keserek yapıştır
malısınız. Kibriti bu parf;anın üzerin
den çaktığlnu gibi bittabi yanacak -
br. Yalnız ,.akarken, kunduranın ıa
banın1 yf'!'e doltru tevlrmıeli. 

Öteberi 
+ Vücudüne göre -en ziyade tekem

mül etmiş dimağ, karıncanın dlma -
&ıdJI. 

+ Mikrop en çalı: •tıttte reliıPr ve 
çoğalır. Onlll! lçın uLu muhafaza et
mek ııüotıır. 

+ Kıa çocul<lar. doğdu'<!.- rı zaman 
erke!< ı;ocüklarda_, daha aı;ır olurmuş. 

+ Ağaçl.:ır ıece y~rısından sanra 
büyür. 

+ İn«ın ı.e kadar az düşünün;r o 
kadar çok söylerm~. 

Amerikanın ke,11 
kaça mal oldu? 

İ~pany1tda 1 eski evrak dosyaları ka
rıştırılırken. Amerikanın kc~iin.in is -
panyaya kaça mal olduğu meydana 
çıkmış, ilk önce Ut.· geminin inşası için 
51,000 .Mara,,;ed.1> ıı:arfedilmiş. (Arap
lar taralından İ~.-:ınyııya !jokulan ve 
Mara\'edi ismi verHen para, Kristof 
Kolomp zamıınında bır ekil idi.) 

Kri:>tota ayda 2307 iki koıptanın her 
btrlne 150 şer,._yüz yinni kişıdcn mü
rekkep tayf<ıya 15 ua 20 maravC'di ma
aş bnğlanmıştl. 

Gorül\.i,yor k • İspar\)'~;ya muazzam 
\ilkeler kiızandıran bu sefer nekadar 
ucuza mal olmuş, Ya şimdi., 

Mükafatlı Bulmaca 
-

' 

3=4 
Her halde 3 == i dernekle, 3 rak

ik:amırun 4 rakJ<aııu ile hafkikaten 
müsavi olduğunu iddia edec~ 

değiliz. Fakat bizim burada kü -
çük okuyueularımııdan sormak 
istediğimiz şey, dört murabbadan 
üç murabba çıkarmaktır, Bu se - 1 
ferki bulmacamız budur. 

On iki tane kibrit çöpü alacak- J 

sınız. Hunları şekılde gördüğünüz l 
gibi sıralıyacaksınız. Şekild~ dört 
murabba vardır. Şımdi bu ÇÖP

lerdcn dördünü kaldıracak.smız . 
Geriye kalan Ş1)kil hiç bozulmıya. 

caktır. Aldığınız dört <;Qpü o e. 
kilde tertip edeccl<siniz ki, ge
riye kalanlarla birlikte ayni eb

atla üç murabba viıcude gelece'k. 
Yani on i.ki ikibdttcn vü.cwle ge. 
tirilmiş dört murabbadan, yine 
ayni miktarda kibritle üç müsavi 
mur:rbba yapacaksınız. 

Hediyelerimiz: 
Bu seferki bilmecemiı..ı doğru 

halledenler axasmda çekılE·L-ek 
kur'ada: 1 inciye - Talebe ise bu
lunduğu sınıfın tekmil ders ki _ 
tapları alınarak Yerileceklir. Tale
be değilse bunların bedeli kadar 
hediye alınarak verilcctktir, 

2 nciye: Bir düzine 20 kuruşluk 
defter. 3 üncüye: Bir düzine 10 
kuı-uşluk defter. 4 üncüye: Bir ki
lo akide şekeri. f1 inciye: Bir ay _ 
!ık Son Telgraf abonesi. 30 kişiye: 
Etem İzzet Bcnice'nin Beş hasta 

Temiz diş ıJ· 
Dişlerinize daha ı.imdldell ço:. ıl 

kat etmiye ahşmalıunıı.. V!LI ;# 
cürük gördünüz ırıü, hemen t.ed' ~ 
bakınız. Dilinizin üzerinde peY~~ 
ufacık bir siyah leke, :siz aJdıflŞ ,ı 
aeniz, git~e bOyür, o dili ~a"P 11' 
so~ra yanıb~ındaki ~i~e ~-e~ 
lelikle ihmaliniz yüzünden 
d~leriniz harap olur. gider. dılr/ 

Dişlerinizi dalına tendz buııınıo', 
için, sabahları diıı tozu veya rlJl" 
ile, bulunmadıJCı takdirde b~0 

... dö sut ile fırç&layınız. 

Şemsiye~~ 
Yagmur .mevsimi gcldi d ~ 

Artık bundan sonıakl gün!erd~;.<' 
11Jk sık ~msiye Ue ttıkınak jc& 9" 
F akat Şf"'msiyenin jllc defa D~ 
kullanıldıgını bili.yor musunuı 

On altıncı asrın or1.alarJ.Jld/ 

çıfl 
var, Çıldıran kadın, iztır•P ıfı , 
ğu gibi romanlarından ve)3 w' 
• . ·er 
g<:ı maruf muharrirlerııı 0 

. d b" ta ·ı -~tJ· rın en ırer ne \'erı eı.. .. 
.. ]11 

15 kişıye: Birer şık albU 
11 

15 kişiye: Birer şık kaleJll ~ 
15 kişiye: Birer düzine JıO ' 

kalem. .., . 
- Jeı • 

Arzu edenler resim gofl d 
1erse kur'ada kazanmassl ııl" 
resimleri neşrolunacaktır. c;, 
derilmiş resimler hafla)"B cıı 
günkü sayımızda de1·colıll1' 
tıs. I 

Mükafat luı.zanal118 

ı ı r ı ı 
~=iııı r: 
3-IIII 1 1 
4-IIII ! 
5-.ırı ı 
6-1. ! I ! 

- • ıedJ' 
Geçen bulmaca.mızın /ıııo 

miş fekli d} 

Geçen bulanac~"':zın h81 ' 

k d ••st ·1 . j\ltı yu arı a go erı 'lUJiıır. • hl' 
çıkarmakla ufkl ve am ııdı ",ı 
lıerde kalan kibr•tl"rin hfP

1 ·ı!o 
tir. Tarifimizin sasına u

1
' d 

t ıı • 
şartile bulmacamız mııh e ıı# 
killerde hallcdHmi;tır. f!a ~ 
okuvucularımızın 1'epsi de 
aya ıdhal edilmi~t'r. 

r HEDİYE KAZANANLAR 
Blmecemizi halleden okuyucu- \ 267 numaralı hanede Bayan İffet, 1skender~a mahallcsıııde j, 

lanmızdan çeıldkn kur'a netice- Nişantaşında Büyükçiltlik soka - tekumrular sokağında J6 ıı } 
sinde hediye kazananların isim - ğında 11 numaralı hanede Bayan rada Bayan Nrlen Baysu. JlıJıl' 
]erini yazıyoruz: Bedia Özkılıç, Maltepe posta, tel- köyünde Osmanıyedc fı ~ 

t inci: (Sınıfına ait tekmil ders graf ve telefon ~-fi kuı Yıldız sokak 15 numara1a Ba)aıı il" 
kitapları alınarak kf>ndisine ve- İnalkut, Gelenbe\·ı orta mektebi zez Kullu, ArnaV'Jı.k(;),;ıııd~ 
rilccek) - Bakırköy 1 inci ilk 1 ıncı smı! taleoelerınden 411 tım boyu 212 numarada j{ ı« 
mektep 3 üncü sınıf talebelerin- Şinasi Gürerk, Topl<apı yokuşu İlkdemir, ÜsküdarJa 5elıfl1; 
den Bakırköy hat boyu 90 numa- Şeyhülislam sokak 11 numarada Şerif Ku;•u sok:.ığ. 57 ııuJll , 
rada oturan B. Akgün. B. Selim Ayşıl, Yenıbahçe yoku- Nejat Uluer, Y'en;kaı-ı orta 1 

şunda 30 numaralı evde B. Hü - tehi talebelerindeı: 337 ııu:,..-
2 inci: (Kristal yazı takımı) - seyin Yılmaz. Fat;hd'l? Kıztaşında B. İsmail. (Devarııı ~ 

Teşvikiyedc Hürriyet sokağı 27 _____ ----
numarada &yan ja!e Aysel. 

3 üncü: (Bir kilo fıstıklı lo -
"u.ır: 1 Mersin Ağırceza mah -
kC'mesi BaşkaUbı B. Vehbı Dur
muş oğiu N1)jat Durmuş. 

4 üncü. (Yarım kil<' bad'l?ınli 
lokum) - Üsküdarda Doğancı
larda Mcnz;J sokagı 3 numarada 

eski Defteri hakani vezn~darla. 
rından merhum B. Hilmi evinde 
IIüsnİ\'C Yelda 

5 inci: (Bır aylık abo~) 

İzmilin Karasu kazasında B. Çe
vik Beydeşman. 

E'em İzzet Btn·c"nin veya W
ğer marnf muhar:ırlerin 1)Serle -
rinden birer ro.man kazananlar: 
(6 - 31 inciye karlar) - Arna -
vutköy :\1umhan<' Bakkal sol;a -
S.' 22 numarada Ayh;;n Çeltikçi, 
Üskü<larda Toptaşı caddesinde 

Macar tebaalıların 
kurduğu bir cemiyet 

•İstanbul Macar tebaası cemi

yeti ha;Tiyesi> n amile yeni bir 

cemiyet kurulması için Vilayet. 

ten müsaade alınmıştır. Merkezi 

Bryoğlunda olan bu hayır teşek
külü faaliyete geçmı~tir. 

K onservatuarlarda 
kayıtlara başlanıldı 
Ankara Devlet Konservatua -

nna yeni talebe kayıt ve k abul 

olunmasına başlanılmıştır. Ka -

yıtların şeraiti lise ve yahut da 
Orta mektep müdürlüklerinden 

öğrenilebilir. Kayıtlara 28 eylul 
ak§aını nitıay-et verikıcektir. İs • 

'İıı'· 
,.~· 

ZAYİ - 2360 kasa se1Y 111 , ~ i.Jı · 
'trı · · 

aı cilzdarumı zayi ettim. \ 01, 
cai;ımdan esk&iinin hıikfl'il ,ı 
llfin olunur. b ~ 

Sey~ 
---. -----'- ıe ~ . 

ZA YI - Nüfus TezkereJl' i cJt 
vesikHnn kaybettim. )eni!~.pı:tl 
caiuıdan eıJı.isln uı htıkınil ) ,_'9 

F:ltih A>.kerlik Şubt'•irıdCI' t 
<)< f 

ğun1lu ?ıtusta!r. oğlu ~C\ 

,,..:ı tıJ 
tanbul Belediyesı ı<onsc- pj 

1 111'1S' 
na da yeni takbe a ııı 

l anılırnıştır. 

. 

BA Ş, O i Ş, N E l LE, G R i P, R O M AT i l ~ ~ 
f{e' 

Ag" rılarınızı Derhal 1~11' ~ıl 

TAKLfTLER~DEX SAKIX JNIZ. Hrr yerde pulhı 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
İrabında günde 3 ka~e alınabi ıtı-. 


