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Soh;p ve Başmuharrlri: ETEM İZZET BENİCE iN soıc TELOBAFLABI VE BABERLEBI VEREN AKŞAM IAZETESI 

.. 
\, Gaze(e)e gonderılen evrak ıade edılnıeı. J 

ıtusvAYA 
YARDIM 
Pt!ES'ELESİ 

Eier Ruaya, Almanyaya 
kartı mukavemet etmek 
İçin ümidini lnııiltere • 
den -.e Anıerikadan ııe
lec:ek yardıma bialamıı· 
aa, hayal aukutuna ui • 
raınağa namzettir. 

~ıın: A. Şülırü ESMER 

t• .\Jıııaıı • Rus harbi çıkalı İııgiL 
''t••ı, ..... esasen başından aşmış .. 
~~ der&ıerine bir derd daha lı.a. 
• "= llus)aya yardım. Her şey • 
tııe, 1 . _.._ li ve ıu noktayı balı etnı ..... 

tul.ıııı.ıtır ki Almanya ile harbe tu· 
••i"'llf olan bir Rusyayı yapıla. 
~ •. eı. biiyük yardım ıarp cep. 
ltk'nde askeri harekata girişe • 
tı d ~ cephesi yani Rusya üze
\t~ elıj tcuyiki hafifletmektir. Fa. 
'Uıı Rusya, 1939 senesi Atusto • 
hlt el-_ Almanya ile imzaladığı 
Ilı·~ ile bu yardımdan kendisini 
1,j tunı etmiştir. Çünkü bu pakt 
fl ~111Y•ya Fransayı ezmek ve 
~lı l Avrupayı işgali altına al • 
tııı . iıııkarunı vennİJ ve ıarbı 
~ ll•.Yet altına alan A!many., 
\~d, bütün lı:uvvetile tark eep· 

t il.zerine yüklenebilmiştir. 
ı_ •!tat fİmdi bahis mevzuu o 
ı,: hrdırn bu değildlı. Alman • 
-..~ ~•.•ilen ağır zayiatı telifi et. 
it ıçııi malzeme temini sureti
h,f"'dııu babia mevzuudur. Fil. 
tii ilıa Rusyaaın barbe ,Udiği 
j 

0:e.tlıeri İngiliz ve Amerika 
j 1~;1 •damlan elden ıelen yar. 
•Q 1 bulunaea.klarlDI söyleyip 
•i.~~tadırlar. Yardım mesele. 
''as l? ay evvel Çörçil ile B.uzvelt 
liiıu'"d.~ yapılan mülilı:atta da ıö
'ıı ı.'ınuş, karara bağlanmış ve 
{)0d lrıır tekrar teyit edilmiştir. 
ıı,. aıı sonra İran yolunun açıl • 

•St 'I> $ d • t•t· • pitsbergen a asının 1§-

Sovyetlerle 
harbin bugün 
13 üncü haf
tası başlıyor 

Leningrad cephe
sindeki Alman kıt'a
larının gerisinde hala 
Rus kuvvetleri varmış 

Londra H (A.A.) - J!.B.c .• 
Bugün, Almanların SOO'f'Yet Rus. 
yaya karşı giriştikleri Rferin QD 

üçiincil haftası başlıyor. Alman
lar htıli başbca hedefleri olan 
Moskova, Leningrad, Kiyeıt ve O. 
desaye giremeıınişlerdir. Gi!J.ınek. 
te olan ~ tehdidi i.se bir baki • 
kat tir. 

Alman radyol!Unun askeri aöz. 
ciisü, Sovyetloerin cephe boyunca 

(Devamı ttçüncü Sahifede) 

Hollanda Denizal
tıları da faaliyette 

Londra 14 (A.A) - cB.B.C.• 
Gemi kafilelerine karşt ti.len ha
rekete geçmiş olan Hol:anda do. 
ıı.anmasına mensup bir denb:altı 
Akdenttde 6000 tonluk bir Mih.. 
wr levazım gemiscni batımıl'Ş!ır. 

Ruzvelt Yatla 
seyahate çıktı 

Vqınıton, H (A.A.ı - cB. B. C.> 
Ruzvetı ı.atta IODUllU yatta ceç!rmelı; 
lzere Va,lnctııodan ~. 

41,' ~u .Yarduu meselesile alika • 
h,11 .~hı gösterilmektedir. Fakat 
~) ~ı Rusyaya yardım n.amıııa 
tili ıı]ı bir şey yapılmadığı da İn
lıfl~ &aıttelerinin yaı.ılanndan an. 
jt. lllaldadır. Yardım meselesin. 
j• ~!icat gösterilmemesi, Rusyada 
~t lt~Yal sukutu uyan~ olacak, 
)oı 1 llus gazeteleri ve Rus rad • 1 

ltıt~ lı~ vaziyetten şikayet et - ı--------------ı •• ı,, ~ı~Ier. Moskova radyosun • 
-Us ı.lilııce söz •Öyliyen bir ut, 
''Ilı •!kının kanlannı alı:ıttıkla. 
iıi 11' bu kanın biraz dı İngiltere 
•luı alı:tıfını n Rusya y>iı:ılacak 
lt1, "· :lılıui Almanyasmın İngil • 
•tt, Y{ t~~rnu edeceğini ıöyliye
ı.ttrıı·ngıJızJeri harekete refumek 
il ~Şiir. 

~tı~C?usunu söylemek !hım ge. 
ı,,_ ltlınanyawıı taarruzuna uf. 
l~li!~ dtvletler arasında Rusya, 
~'"ıttı t?-etıin ve Amerikalllll yar. 
~~•it~ eıı az istihkakı olan mem· 
lııtı~ l?. Çünkü Moskova hükQ • 
~tb• l939 paktını imsalıyarak 
"~ 1 

Provoke etmiştir. Ondan 
.\~1': ıla Yirmi ay Almanyanm 
\11 11 Pay, istilisı allına almasına 
-~, .tt•aktan seyirci kalmıştır. 
~~.il ~•ındarları bu politikala • 
4~ lt llıanasını izah ederken, ara. 
lıı~clı~•°" Yirmi ay zarfında hazır· 

"-tını mazeret olarak i!tri 
~Devamı ttcüncü Sahifede) 

M\lhterem e 
Okuyucular 

~ltııullarnrımiz Etem İzzet 
ş. ~·n· 

t~·ıa Ilı memleket içinde ve 
~aıı.t·YlPrna1tla. oldulu nzi!e 
"'~uııa 1 Yakut gtinleri müleakip 
"'""• .varmış bulun.aca!ttır. Baş
>•ıo.,,l'riı-ıınız lmkAn bulablldikçe 
"1eı,,1:• Şark'tap memleket me
~ C°'ıd e aıt mu?'.telit mevzular
~ ''l'dlği ;razılarla okuyucu· 

r, faydalı olmı;ra çalı§mış.. 

ı.._ tı..,, . 
~~ teklızet Benice, yaktn gün
' '>ı b tıır eüııdclik mesaisini >,,.,. "4la.ıi<en oku:rucularına 
~ bı,~nıleJcet içinden ve Şark-
~lır l'ilııortaı silsilesi de :raza-

: ·~~&ı·rlr!miz!n kalemi ve 
"'-İı ca • hususı bir ehemmiyet 
°'1ol'lıı k olan bu memleket in-

1 lt~ 1 ne vak:• neışre başlıya. 
"ııl;ır, a:rrıoa muhterem okuyu

nııza bild.:.recc;u. .• 

PETROL 
TEVZiATI 
lıtanltal llaıaıarana 
150 ton gaz verildi 

Vali Muavini B. Ahmet Kııuim Re
isliğinde toplanan bir komi.s;ron dün 
caz tev:ıiatı }şile meşgul olmuştur. Th
tiyacı olanlara tevzi edlhnek üzere l.s
tanbul kazalarına 150 toıı ıaı veril
miJtir. 

Bu 150 ton gaz fU suretle taksim 
olunınu#lur: Beyoglu 12, Kari.al f, 

• (Devamı Üçüncü Salıl1edel 

Akdenizde bir 
kaç vapur 

daha batırıldı 
Kab.ire. 14 (A.A.) - Orla Şarlt fn. 

giliz tayyareleriyle donanmaya JM:n
ırup tayyareleri 11/12 Ey!UI ıecesi ve 
12 Ey!UJ Jündz Orta Akdenizde bir 
düşman ıemi kafilesine pek muvaffa
kıyetli bir taarruzda bulunmu~la.rdır. 
Bu taarruz neticesinde, S ticaret ge
misi büyük bir ihtimalle lahrip edil.. 
mtı ve diğer bazı remiler alır haaara 
uğratılın~tır. 
_ Gece yapılan taarruz esnasında do
nanmaya mensup ı.ayyare1er 1.arafı.n· 
dan atılan bi.r torpil büyijk bir tica
ret ııemisinln ortasına isabet elmiıtir 
İnfi!Ak o kadar şiddetli olmut<ur Jd 

(Devamı 3 üncü Sa!ıltede) 

inglltereden ı milyon 
liralık ••Y• geldi t 
İngiltereden son günlerde bir 

m.lyon liraya yakın ithalat eşya. 
sı gclmiştir. Gelen eşya arasında 
paltoluk İngiliz kumaş w pamuk.. 
lu dokumalar, kadın elbiseliği i
çın doe yünlü ve pamuklu kumaş.. 
!ar da vardır. 

(Devamı Üçüıı<:ıi Sahifede) 

f 
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-------------·-~ 
· Terb!dilen Sooyet ,ehirlerin den.: Noopod'da bit' 4bide 

IOV'fET TEBLlil LORDBAYA 06BE 

Bütün Cephe- Ruzvelt lah
de muhare

be devam etti 

Bükreş bombardı

man edildi, Baltık
da 2 gemi batırddı 

Moskova 14 (A.A) - cB.B.C.• 
Sovyet tebliği: Dün de büt!in gün 
cephelerde pddetl ı muharoebeler 
devam etmiştir. 

(J)evamı tlçQ~<ll SahUede) 

mindenfaz
la ileri gitmiş 

• 
Hitler mukabe· 
1 eden kaçınırsa, 

prestiji sarsdacak 
Londra a (A.A.) - Saatler geç

ti'lııçe, bütün dünyadan buraya 
geren telgraflar, urolllni hıtiobaın, 
B. Rı.rz?eltin. tahmin edildiğinden 

(DeTa.mı ttç(lncıl Sahifede) 

Ruslar Çernigof'dan cenuba ric'at 
ederlerse, vaziyet vahim olabilir! 
(Yazan: BMBBLk KURMAY SUBAY) 

Bırgiink ü rebli ~ le•e göre, ırıer. 
lı:ezda Rus ordusu ve cenahlarda 
Ahnan ordukın taa-ruz hahn • 
dedir: 

Leningraıda taarruz eden Al -
man ozdusu, mü.>tahkem mevki 
mevzilerini hava bombardıman
larile tahribe çalı.ş:yor; bu suretle 

Rus müdafaa Jrudr~tiııi zafa dil. 
iürmeğe ve taarruza müsait bir 
ceplı~ açmağa gayret ediyor. 

Merkezde Sovyet'· ordu.sunun 
(Devamı 3 iincu S.hJiede) 

Balıkçı motör-
1 erine 

mazot verilecek 
Balıkçılar Cemiyeti Reisi Yu -. 

suf Yarar dün Vali Muavini B. 
Ahmet Kınığı riyaretie balıkçı 

.ın<ıtörlerinin mazot ihtiyacı hak. 
lmıda görüşmüştür. Neticede İs -

(Devamı Üçüncü Sahifede) 

Smolensk Rus 
topçusunun 
menzili içinde 
bulunuyor 

Çernigov'un tahliye
si Almanlara Kiyefin 
çevrilmesi yolunu 

açacak mı? 
Londra l4 (A.A.) - •B. B. C .• 

Dün akşam Leningrad civarına 

kış mevsiminin ilk kan yağmış • 
tır. Leningrad civarında muaz -
zam hava muharebeleri olmak • 
tadır. 

Merkezdi> Moskova • Rıgarte 
yolu boyunca muharebeler inki • 
§af etmektedir. Jelniya §ehrinin 

(Devamı ttçüncü SahUede) 

Amerika, Japonya 
anlaşamadllar 

Vaşinglon, H (A.A.) - cB. B. C.> 
Harlciye N&zın Kordel Hal Ameri
kan - japon mllzakerelerinde kayde 
pyan bir ..,. olmadığlnl oöylemiJtlr. 

At/antikte ava 
çıkan Ame

rikan fil osu 
Vqlııırton, H (A.A.) - cB. B. C.> 

Atlantf.kte Alman denizaltılannı ye 
harp gemilerini aramıya meımır edi
len Amerlk.an filosuna m<E8UP gemi
lerin 340 parça oldu!u an1aplmı,tır. 

PAZARCI 
ESNAFI 

• 
Bunlarda da llat cet
veııerı bulunacak 

Sebze ve meyv.ı fiatlerinı:n sı.. 

lu bır ~kHde kcn:rol olunması 
ka)'llllakaınhklara bildirilmiştir. 

Seyyar sebze v~ meyvacılar la 
seyyar olarak gıda maddeleri sa
tanlarda, pazarcıiarda da fiat 
cebvelleri bulunmas.; kararlaştı • 
nlınıştır. 

Adalar, Boğaziçi ~•lıetloerindeki 
sebzrci ve manavlaıda, ekseri • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

j,zeızele 
felaketi 
194 Vatandaşımız 
dün gömüldiı 

Ankara, 14 (Teletonlaı - Son 
zelzele faciası hakkında ıehrimtze 
gelen mütemmim malfunata gö
re Van VilAyetinin Erceyis kaza-

1 

sındakl tekmil iki katlı binalar yı· 
kılmıştır. Tek katl.ılann da hepsi 

' catıamıştır. 
Postane binası, Halk.evi ve İn

hisarlar İdaresi binaları kUimcn 
harap olrr.u.ştt: r, Erciyeş'in köyle
rinde zelzeleye kurban giden 194 
vatanda~ımız dün göz yaşları ara- , 
sında gömülmüştür. 221 yaralı ' 
da Van Merkez liastanesine nak
lolunmu~tur. Erzincandan mütem
mim rnalOmat gelrr.emtşttr. Di
yarbakır halkı imt~ 1 nümunesl 
olac:ik güzel bir hareketle arala
rında zc'ı:ele felAketzedele-ri i(m 
1000 lira toplamışlardır. 

MEMLEKET MESELELERi 

MEMUR ve ŞARK 
Memuru vazife mecburiyetine değil, 
Şarka bağlamak ihtiyacındayız 

Şarlı hi%meti menıur İçin Jöneceii günü aaymıya 
yarayan bir devre Jeiil, Sarlıa hi%meti eaa• itti· 
luu eden İçten kopma ve gelme bir vaz.ife 

munedi olmalıdır, 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
Şark memleketin her bakınw!an 

çok mesaiye ihtiyaç his6ettittn 
bir bölgesidir. Hemen herFY bı> 
rada dev letio yüksek fedaklr • 

Almu • IO'f'Jlt 

uaaın 

ııa BAllll 

Leningrad 
çok müşkül 
bir vaziyette 

Kiyef'in 
cenubunda dört 
Alman fırkası 
hezimete uğra-

'-- tılmış • 

Almanlar cenup
ta ta Dln11per•ı 

•••ı,ıar 
(Y azıaı 3 ill>cü Sahltede) 

hğını ve her tip devlet memu • 
runım çok zyi çalışmasını bek •; 
tiyor. 1 

.(Devo.mı tlçön.cü Sahifede) 

Sovyet ord.u.run.da büyük 
yararl.Jelm gösteren Kınm.lı 

TataT askerlerinden biri 

AT YARIŞLARININ SON HAFTASI 

Bugün beklenmedik 
sürprizler olabilir 
Hayvan adedi azdır, fakat kuv
vetler müsavidir, tahminlerimiz. 

istanbul at y arışlannın onuncu 
ve son hafta koşulan bugün saat 
16 da Veliefendide yapılacaktır. 

Bu haftaki koşularda da hayvan 

aried. azdır. Fakat kuvvetler mu -
savi olduğund;;n koşularda be.< • 
leıımedik sürprizler olmas ~:..h-

(Devamı 4 üncu Sahifede) 

ı============================ ÇERÇEVE 

Dedi- Dedim 
NECİP FAZll. KISAKtl"REK 

Dedi: 
- Bir müddet için harp ve 

politikadan bahsetmiyeceğin 

hakkındaki ahdın ne zaman so. 
na erecek? Müddet dolmadı mı 
hala? 

Dedim: 
- Müddet şimdi doldu. Ma. 

deınki karşıma sen geçtin, harp 
ve politikadan bahsetmeğe mec. 
burum. Başka bir bahisle ali. 
kalandığın yok ki senin. .• 

Dedi: 
- Bahset 

(Ruzvelt)in 
bahset! 

Dedim: 

öyle ise, mesela 
ı;on nutkundan 

- Bu nutuk, çekine çekine 
dişçi iskemlesine oturan bir a. · 
damın. yani harp sandalyesine 
oturmak üzere bulunan (Ruz. 
n!t)in, sırtını iskemlenin ar • 
-kasına dayamadan bir an ev • 
,·elki son tavn ... 

Dedi: 
_ (Runelt) di~·or ki, Ar 

rikanın nıüda{aa sularına rnlı'u. 
!acak her Alınan \"C İtalyan 
harp gemisine ate~ açılması i· 
çin emir verdiın! Bu miida • 
faa suları , nerede başlar 'e ne. 
rede biter? 

Dedim: 

- Bu müdafaa suları, Anıe
rikanın harbe girıncğc tarar 
'ereceği gün, göller ınü~tl•sna 
oll!lak üzere, birbirine halb lı 
c:!enizlerin her no!ita~ında ba~
lar. Amerikanın harbe girn1e _ 
ğe henüz ni~·etli olnıadı~ı gün. 
lerdeyse, (• 'ev~ork) daki hür -
riyet heykelinin önünden bile 
ba~lamaz. Bilir.in ki su danı • 
laları birbiı ine halkalı, dalga • 
lar birbirine kcnedli , denizler 
hirhirine kilitli ,.e Okyanuslar 
birbirine bağl ı ... Bilirsin kı de.. 
nizlcr tek bir bütündiir ,-e 
(Runelt) in karar günü her 
Alınan \"C İta!~ an harp teknesi, 
Anıerikanın nıüdafan suların .. 
da .... 

Dedi: 
- Ya Alman • Rus harbi? 

Dedim: 
- Ruslar merkezde iş gör • 

meğe, Alınanlar da şimal ve 
cenup cenahlarınd& netice al .. 
mağa bakıyor. Aln1anlar ce ... 
nahlarda nıuradlarına ererse, 
merl-ezdcki Rus gayreti ı;cç 

kalnuş olur; Rus gayrc1i de 
nu·rkezde sevkuleeni bir kıy_ 
ınrt ,.e ehcmıni_yct kazanacak 
oltır,.a. cen:ıhlırın ka\"rann1a 
işi tclılıkeı·e diişrr. 

Dedi: 
- Et>C"CC'. ne olacak H~·l<"ys;e°' 

Dctlim: 

- Harp 'e pol'lika >oaliın 
doldu. Allahaısnıarladık: 
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ikmal im
tihan arı 25Mı g 1nluk Tasar- Za aaıa td· 

f lyü~ B o n o s u s a t ı l dl Bu".lnr ne b çi ırdılar, bunlar 
ne b .n hoppa ld.. z .. pe itler .• 

Halkımız daha ziyade l yıll k va
deli Bonolara rağbet gösterdi 

İki a~ a yakm bir zamandır sa - ı 
tıln akta olan tasarruf bonoları 

I , .. ı nki Pazartesi gilııiinden iti -
b::reu tılnıı:racaktır. llalkınu~ 

6 \e 3 •> '\-ideli tasarm{ bano -
hırı olduğu halde ı yıllık vade -

lileriııc daha bii) ük bir ra:bet 
göstcnni tir. 

Mali) c Vekili B. Fuat Ağralı 

bu lmsus::.n ~u bcynnatta bulun _ 
ımştur: 

- •Hasılatı l\IilU Itid:ıfaa ih -
ti~ !arın karşılık tutulmak ÜT;e.. 

ıre 4 ~8 num rafı kanunun \CrdL 

gı c:alahi1ete ıi tinadeıı tasarruf 
bonolarının atışa çıknrıld -, ma_ 

ı~ımt nur.dur. ter.kUr kanun bu - ı 
nıın azamı haddini 25 mil~ on lira 
ol. rnk tesbit cimi.lir. 

1 i .a d n kıs:ı bir zaman için _ 
d bu miktarın tam men tılınış 

olduğunu iftiharla Ô) Iİ) ebiJirim. 
Bınacnalcyh bono t ı kapan -

GDZELLlli 

Hl'\ŞA BELA 

Amerikada !Kaliforniya ehrin
etc 1 ) a~ında bihu m ne adında 
b r kızın ma cras.ını i ittiniz mi? 
E lokantada lmm \'C çok cıi
:r.t. oldt u o} leneo bu hatun i i 
~c guz Ilık kr.aliçe i cç'ln · 

J kat birinci inde patronu bu 
k· ar gtizel kıza lok ntada ıhti • 
~ .. ,. cim dtğını ileri stirere kO\'. 

1111 !~ İkiodsinde de se\ işlıği a
dam •herkes enin )Üır:tinc bakı _ 
) r. ben kı kanı orum!- diye ya. 
rahınıış' .. 

De eııize güzellik in.sana s:ıadct 
gel rmi~ or baz.an da böyl başa 

bela olu~or! 

UELl İMİŞ 

.. ~ 1 IA 

Halit kelimesinin •U• ile mi, 
)oksa ede. ile mi yazılması lazım 
gcldığine dair geçen gün bir ) azı 
~ .. zan Refik Halit, ııde .. ) i ınüda -
foa ~ zasınıu sonunda -yıe dı)or
dt . 

Ben deliyim amma, ı>ek o k dar 
da zır deli değilim! l\teseleyi O _ 
nınıı Cemale sorduk: 1 

·- Sen ne dersin buna? 
Dedik. Gült>rek şu cevabı \"Udi: 
- Herkes Nizanıcttin Naur de-

gil ki, ura )oğa tc!iılıur elsin, kol
tuk kabartsın: üstad; bu hu U!>ta 
tc' azu go teri) or! 

AHMET RAUF 

Halla ini yeDldea 
yapılacak 

Sebze ve meyva hali önünde -
k :,ahan n ve kaldırımlarının par. 
ke olarak yeniden .inşa olunması 
d .. kararldştırılmıştır. Bu işe 14 
bın lıra sarfolunacaktır. İnşaata 
a) m 22 sinden sonra başlanıla -
cakt r . 

mı~ bulunmaktadır. 

'!\ atandaştnn bu hususta gös -
te.rdilı..ieri emsalsiz ragbet 'le a -
lak:ıyı şükranla kaydetmek iste_ 
rim. ah ın yüzde doksanından 
faz.(a ı bir sene \-fuielilerden ol • 
ım ştur. 

Dun~ a buhranının doğurduğu 

malı 'e ilctı adi ~rttnr kar: ısın.. 
du hal.kımızın 3 'e 6 :ay vadeli 
bonolar <142 nıcu:ut bulundur.u 
lınldc, en uzun \•iıdclilcrc rağbet 

go terme i Cüınlıuri~·ct mali.) esi· 
ne olan cnıni.> et \lC itimadının ~ c.. 
ni bir tc7.;ı1ıüriidtir. 

Elde edilen bu netice, bir tn -
sarruf fil.rinin memlekette esas. 
lı lıır sm ette l erl mekte oldu -
ğunu gi.ıslerm klc bcr her di-;cr 

taraf tnn uıtnııdn Inrın milli ınii - ~ 
dnf nn r.ıcvzuund ki alaka "c bas.. r 
sash etle-ine ku\\etli bir delil 

1 
teskil ctm~i itibarile de tnl dire 
Ş<ı~ andır. 

Buna ısım bulanlara 
mükafat verilecek ! 

C m:.}et ha
' ol:ı.na ı ~ ra 

k r rla:ıtır -

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Ycnı Emn yet 'lud rU Kiiınron 

dun \'aliy uyare etnı l r. Yarın 
b h \'az ıe ne bıııılıy;ıcnk ır. 

+ .Şelırlmizde bulun akta olan 
Par• Cenel S~kreten B. F kn Tuzer 
dlin Va.hyı zıyar<!t elm~lr. B "un 
a\detı bekle.mnektedır. 

+ z al Ve 1 1 B. Muhk: Erkmcn 
şehr de Aıık .. raya cf"Jnmüştur. 

+ Ya \rıkanıd trypl.anacak olan 
Z t Mudur rl Kongre ıne ~tırak 
etmek zere Z raat duru uz B. 
1'al ın dlln ıı ::'?am Ankarııya gltmis
tir. 

TiCARET rıe SANAYi: 
.,.,. Haydarpaıa guınruğı.Uıe Fayres

ton markalı 1500 otomobil l!ıstiğ gel
mı tr. 

+ Dun bır Reşadiye alUnı 25 lira 15 
kunıştan m amele gonnuştür. * Yi.mlu kun•aş tüccarlan Anka
raya bır hcy"ct göndereceklerdir. Bun
lar bazı fabrikal.arın satış şubesi aça
rak kendllcrınin s:ıtış yapmasından 
m{ıştekidırler. 

+ Tiftik alımında :rolsuUuk yapll
dığı beyaniyle Tıcaret Ofi .. ı Umum 
Mudunı hakkınd:ı tahkikata geçıldıci 
hakkındaki bir gaz.etenin yanlı$ ha
beri Ticaret Vekaletincıe tekılp olun
mustur. 

Tefrika No: 56 

Yazan: CAllİT UÇUK 

benl alakoyduğun ınuddetce burada
yım. Oh ne guzel .. Her glln at koş. 

t rmak, av yapmak ..• Ha aklıma gel
dı Recep nasıl' .. Abla sen mukem
meı ata binıyonnuşsun._ Buğdaylan 
getiren koyliller soyJedi-. 

Soluk almadan nnWtıyor, sozden sö
ze atlıyordu O ı.. dinlemek, zyret
m t bir ze\•k. Bütün varlıt'lfldan b r 
slhh t, neş c, hayat fışkınyor. 

B r ar.ılık ku':ıgtma doğru eğildı: 
- Babam, senin o, kocana, ayni

m k tcdigım yaroı •ın mektulıu a -
1 ı ca, en teme uzun bir mektupla 

_ma 1!teın .,.e mürııcaat etmesınl, bu i-
n nctlces z olduğunu. d..ıha b r uru 

şeyler .> aıdı Bab ma gelen cc\ rıpda e
n tem: tlzzetı nefsim yaralandı Ma-
demkı öyle istenıyor, kabul!• diyor • 
m ş B b mda \ cirnlctı 

- Sen daha evlcrunıyor musun?. 
Yolda gelırken Gulsilm mı gorduın .• 
bir ay sonra duguııil kunıluyurmuş .•• 
Sen h~lfı oturuyorsun ealiba.-

Nczık, gizil. malızun bir gülumse • 
yışle önllne bakıyordu. Sonra, başını 

kaldırarak, müten~kldl, kırık bir ses
le: 

- Kısmet! dedi. Her it!Y kı met! .. 
Yıl®, gultiyordu: 
- Abl.1 b na ne o1muş kuzum? Hlc 

de mc • 1 .t;: bir kız degılcU ... Ah za
vallı Nez • • mın muhakktı.k bir der
di \ar . B n öyle guzel e. •lenceler ha
zırlıy rak geldun k , b lsentz, sb;lnle 
beraber bütün köy sevlnır ... 

Yavaş, bır sır ıısılıiar elbi: 
_ B.r süril cKaragou getirdim, de

d BJ gece mWtemmel bır oyun vere. 
ct>gım Nezılt en, koyc gıt, butün ar
k la,ş ara haber sal... Bu gece b.ı.e 
gelsınler ... 

Neıik, gulümsiye~k ç lap gitti. O
nun kaybolduğu kapktı Zehra kadın 

ogı·undu. Sevlnçlı ş..ı~kuı bır feryat ko-

Hacl, yedlkıc.rı na eden ba.ıarı 
nn ıyor dıye bc.ıyl~ler.ne d ı lcı ış e' 
Muharriri.O b ri t ıtı,\Jor, cdcnm.e hak
kmcbı bazı ok lio, y:ızmış !kızlar aı-o.
sında b r anket aı;ıyor. &kınız ~ mdı, 
o kularm bı.ı iie.kc.te .kar ı \ crdik.!erı 
c;evap noı. 

l - Kot"U n, .isted!gım zaman benı 
balo "\'C l.cnee yerlerine golü....Wil.-
sm~• 

2 - cYinni b r yaşında lılr .:enci 
nyorum. Fakat. d gnısaııu isterse

n•z, ben zengin bir fütıyarla evlcne
ccg m~ 

3 - .-r:\·lenı e b. kltındııkı duşUn

cem .,adur: A\danacaksın. .. ldat:ıcak
sın. 

4 - cE\' en ek, ıC\ en ~ e gent kız-
lıktan kurtulm k n b r \ ası t dan 
ibaşkıı l> : ,ey değil(4 .> 

5 - Ev'cnrnen.n, ben kendi h a-
bıma bir eden f ı. ırebılecegını 
tahm.n ctn yorum.> 

6 - K • e eıteklerden ayrı b ı rn- ı 
d n cem yet. olsa de oray.ı fiza ya
zılsa • Çünku cr}:eıc milletı bana \•ız. 

!ardan bu ıncı kc'nd.isine koca ı 
d{ lala, hadem ak nrıyor. Jkın
Cl!il Zuppel.ikte, hoppalılı:tı:., şımarıklık
ta ıCKor kır ıık t yoı. Uçüııcüsu ı .. aı 
mawulyle 1 t ed..-: . . D5rduncu u
çUncüyc ta§ çık r.ıyor . .Beşınclsı onlar
a.an nşagı ka ıyor. Altu cl5J. ukalulık 
sataCilgım dzye pal.> çoluk yapıyor. 

D , hop~ 4ı h ppası, zuppenın 

ZUP.PC' \·e bugwıku tnb riyle Bob -
Stıı ı s ıü kı.::ıa .;a, bu mulakntlı n 
y. p n m h rrır, o ı 1 gazete ne bun-
1 nn adlarııı saıılannı du ya1.sa di 
de u :ınln bu Duttun.ıl yl!ılıınnı 

bertrese bnı a ui . 
Bereket kı bun a , bu sozde okumuş, 

yazmı ,-;e sôzde mune\-,; er kıuar, bu
tun Tür ,, hatt. bu n lstanbul kız
luı ına nısbe 'e bl ÇU'll 1 ce\•lz.İn ıtın. 
den çıkacak tek tuk <: ın k, ç.anklar
dır. 

Bir kurt köpeği 
bir çocuğun 

kulağını yedi! 

Bazı tanınmış ze
vat tedavi 

altında bulunuyor 
Son gunlerde .,ehnmlıde kuduz. 

vak'alan artnuştır. Kedi \•e köpekler 
tarahndan ısırıldıklnn için kuduz te
davi mucs c e ine müracaat ederek 
ted<n ı ed11mckte olanların sayısı da 
çoğalmıştır. Bunların meyanında eski 
~ B:ınkası Umum Mudurü B. Muam
mer Eriş ile Sumer Banlt eski Umum 
Muduru B. Nurullah Silıner, Hukuk 
Fakültesi D kanı B. Ali Futıt BaşgU 

g bı ~aruf ze\'llt tn balunmaktadırlar. 
Kedi ve kopekler tarafından ısırılan
ların ekserıyetlnı genç kızlar ,,-e laı.

dlnlar te,)kil etmcktedır. 
D ğer tarafan e\•velki gün de Kirç

burnunda b r kurt köpeği ansızın ku
durarak b r çocugun uzer ne hucwn 
etnı.,, \•e kulngını kop .. rarak yem 5tlr .. 
Azgın hayvnn )·akalanmış ve yaralı 
çocuk hemen ted:a·I allına alınmıjtlr. 

Tamir edilecek 
•okaklar 

Eminönü kazası hudutları dahi
lindeki Gençtürk, Haıikzedegfın 

ve Ycşiltulumba sokaklarının 15 
bin lira sarfile tamir olunmaları 
kararla,..tırılmıştır. Tamirata 22 e.) 
liıldcn sonra başlanılacaktır. 

- Abu benim Yıldız kwm." Abu 
has kızım ... 

Yıldız., ona doğru koştu. Kucaklaş
Ula.r. Öpüştuıe .. Zehra kadına, annem
le babamın selamlannı, bazı işler luı.k
kında soylcdlkleri sOzleri anlattı. 

Zehra kadın, hayretle ona bakıyor -
du: 

- MaŞ<ıllah koca kıt olmuş'! .. Ne 
çabuk boy aUı böyle ... Figen kızım, 
hiç kıskanma bu Yıldız, eliıne doğdu. 
D:ıha iki ııy \'ar diye annen r.:ıhat ra
hat otururken, bu şeytan kız, sıkılınıı 
olmalı ki bir akşam çıkageldi. Onun 
iç n Yıldızı, Nezlkten ayırd etmem. 

Yıldız, memnun güluyordu: 
- Sağ ol Zehra ninec;ğim.. Sal 

ol. •. Ben de se.nl çok severun bilirsm_ 
Sonra bana döndü: 

- Şimdilık bu kadar Figen Su! -
tan, bana müsaadı.-... Bır at gezıntisi 
yapacağım. Hem Recebi gormem l.tı -
zım ... 

Gelıp beni opta. Kısacık cnmrı:>lııin 
nçık bıraktığı uzıuı, güzel bacaklarile 
ko;;arak, uç r gıbl merdiven1erı indi. 

Zehra kadın, arkasından seslendi: 
- Yıldızcıı;ım • kit o~!eye yaklaı;ı

yor, yeme:e geç kalma ... 
Aşağıda btılür bir ses cevap verdi: 
- .Merak etme zehra nin• celi -

riın! .• 
Arad:ın kısa bir :r.aman geçmişti. 

Eritmeden yakaladık amma, 
baba yadigarı hu hale geldi! 
C n ı:: bl gözlerı, fıldır fıldır etrafta J 

donuyoı du Han hemcn, ynmnda du
ran bei:ırin·n gaf.J bır iı.runı buh:a, fır
layıp k cak g bı gorunı.iyordu. 

Bek<;, 
- H ydi b:ı.Jtu l..!n, ded ·; yuru! 
Cin glbı gözleri fıldır fıldır etrafta 

dönen g;mç m::ıhkemeyc girdı. Hak·
mln brşısındıı., ı:r.azlum 'li e hürmet
kar gorunm:ye ~~-an btr hali \~rdı. 

Yan:nda duran da\•acısı Çemi§ce
zekll Hu nü, d .. vasını u.nlatmıya baş
ladı: 

- Dun Köpruden geçiyordum. Bir
deubiı e bin.si bana bir çarpU. Amma 
öyle bir çarptı ki, oldugum yerde .fı
rıldak gıl.ıi dwıup kaldım. Hemen ak
hm b una ge dı Ötcder.beı 1 işitır
dım. lstnnbul a yaııkesıcıler ins;ına 

ça. !Jla rla r, cebınde ne \ arsa alır la rın ış. 
Yoklıındım_ Cu danım yerinde duru
;> or. B • ae go um y eg n onwıe ı ı.ş
tı ki, ·şte şu ko teg burada b"ylece 
s:ıllanıp d · ruyor Y .. n saatunı Ç't1ctp 
almışlar. Efen im. Ben m Lm oy
le bır tt kL S:ı.atl gi b'r it'}' de
gıl. Do ru b e ışle zdı, gunde sc
k.ı: dak a ilen gıdcrd amma ... 

- U .t" tına H .. Kısa kes. San-
ün r ıt e.:. nı bırakl. Sonra ne ol-
du on :.ı oylı:' .. 

- E\ et efcndını .. Saat pederin :rıı
dlgilrı ldi. Til Mo k "' muluırebc-sıııde 
almış. Hemen ko t m polise_ Anlattım 
derdimı . Bana b r u u resimler gos
terdil~ cB nlara benzer b r adam 
:rıııunda do~tt mı hiç<>.> di~c sordu
lar. Bakarken bakarken, bunu tanı-

dola~ıyordu. Kopı ı..de de çarpıp geçti. 
- T::ırr.a .. ! Dcdılcr. B.r sıvı! me

murla g tl k. Silkyınant)C tarafların
da bır kulub...nye gird1! •. Bir de baktık 
ki, bahçede bu bir ocak yakmış.. .Sa
atın makmesıni çıkamı~. Altınını da 
ezmiş, ~te o~da rorduğUnüz hale ge
tinnış .. Erıtecek. Eritemeden y:ıkala
dıl. amma, baba yadi,gtırı da ne balo 
geldı, bnlun! 

HiUtiro, kursilnQn üzerinde dur&D 
bı:r kiğıdt açtı. Ezllm~, yamn yumru 
olmUŞ bır altın saat zar!mı. g terdi. 

- Bu muydu seni• saat Hüsniı?. 
dedi. 

- E\et efendim .. Oydu. Adarpcağız, 
nerdcysc n •lıya::ık gıbl konuşuyordu. 
Öyle b r Oydu.> deylşı \1lrdı ki-. 

H k , aznun Rahmıye de sor
du. R hn • sadece: 

- B n o saati Köprunün u tünde, 
yerde bu d m. V-ıllfthf blll!Uı.i çalma
dı n. Anı a, ınanmazs:ınız ki.. Sabı
ka yım. dcdı. 

nkeme ıc bını duşundü Rahmiyi, 
sabıkasını da goz onünde tutarak se
kız ay hap e mnhkfun etti. 

Cem· gez kli mahkemeden çıktık

tan nra, 
- Saatım, saatim! Baba yndigAn 

idi de .. D .}C dÖVU"lüyordu. 
Bfrısı yanına sokulup, 
- O ceza mı buldu. Artık ne csa

ntimı. dıye dövünuyorsun?. 
Dedı. Husııü cevap verdi: 

- O ccuı.sını buldu amma, ben sa
atuni kaybettiğim gıbi bulamadım. 

dım. Ben 'apurdan çıkarken, boyuna Yuz bın lirn versem ycrlne gelmez. 
yamında donup dolaşıyordu. Sonradan Babamın yndlgtırı! 
Kuprude bana çarpan da. buJdu. Ve söylene söylene, ağlıya s;zlı7& 

- I tc bu! dedim. Yanımda dönüp yuruyup uzaklaştı. 

-----~--~~-.. ~----------~~-
7,S kuruşa Kömür satan bir 

~ 

muhtekirin dükkanı 1 
hafta müddetle kapa acak 
Yakın yere müşteri almak tan istinkaf 
eden iki taksi otomobil şoförü cezalandırıldı 
Kurtuluşta köm:.lrcülük eden 

Salahaddinin 7,5 kı.:.ı uşa kömür 
sattığı haber alınarak bir cürmü
meşhut tertip olunmuş ve Asli) e 
2 nci Cezaya verilmiştir. Neti -

cede dükkanın 1 halta kapatıl -
masma ve 25 lira para cezası öde. 
mesine karar verilmı:ştir. 

Benzin tahdidini ileri süren 

şoförlerin büyük bir kısmı müş.. 

Bulgurlu köyü 
elektriği 

Malzeme bulununca 
cereyan verilecek 

tenlere müşkülat çıkarmakta 

ve işlerine gelen yere git.meh"'te 
ve Lşlerine gelmivc.n yerlere git
mrmekte oldukları hakkındaki 

şikayetler üzerine zabıta tahkı • 
kata ba.ş1anu~tır. P.ılhassa taşra
dan gl?len yolcular müşkülata uğ
ramdkladır. 

Dün, m~terilerın istedikleri 
yere gitmekten ısıinkaf eden 
2615 ve 2140 num.ıra1 ı otomobil _ 
lerin şoförleri Afi Billur ile is -
mail Zühtü vaki müracaat üze -
rine c~alanrlırılmı tardır. Bu gi
biler badema Milli Korunma 'ka. 
rrum.ına göre Adlıyeye verilccek
rerdir. 

EDEBi HOl\IAN: 107 

Üniversitede imtihan 
günleri tesbit edildi 

t"nh ersitedc ikmal imtihıuıLı.rı 
günleri tcsbit olunmuştur: Buna 
giire biitün fakültelerin yabancı 
diller imtihanı Birinciteşrinin ilk 
h ... ftası içinde yaıulncaktır. Ede -
hı) at Fnkültesinin Türkoloji 
set tifika imtiJıanları 1 Birinciteş
rindcn 16 Birinciteşrine kadar )3.

pılıacak.lır. Türk dili sertifika.sı 1 
Birinciteşrinde, yeni Türk edebi. 
yatı sertifikası Arap ve Far dil
leri sertifikası 13, lengiistilt 
sertifikası 16 Birinciteşrinde ola
ca'khr. 

Coğraf~·a ı.::mmü talebesi 2! Ey
Ilıldcn 20 Birinciteşrinc kadar im. 
ti han \erecektir. 24 Eylltlden 2 
Biı incitcş-rine kadar umumi coğ· 
raf.)a sertifika ı imtihnnlar.ı 3 Bi. 
riııcite;ırinden 6 Bir"ncitcşrine ka. 
daı mevzii coğr:ıf) a, 7 Birinciteş -
rinde fizik coğrafya, 20 Birinci -
teşrinde de fiziki. be eri. ikhsadi 
c:oğraf~ n sertifikaları imtihanlnn 
icrn edilecektir. Felsefe Scrlifi -
kolarınn Birinciteşrinde başlana. 

cak, umumi fcl efe '\"C mantık 3, 
so ~·oloji ve ahlak 8, felsefe tarihi 
\'c pedagoji 15 ,.c çocuk p ikolo -
ji:ıi sertifikası 17 Biriocitcşrinde 
yapılacaktır. Pedagoji sertifikası 
imtihan günlc.ri 22 ''e ve 26 Eylul· 
de İngiliz ve Fransız edebiyatı ser. 
tifikaları 17 Birincite rinde arke. 
oloji böliimii sertifikaları da 14 ve 
li Birincitc~rinde ~·apılacal tır. 

Mezuniyet imtihnnları edebi -
yat kolu talebesinin tez miidnfa -
al:ırı ıo Eylfıldc dinlenecek, 11 Bi. 
rinciteşrindcn 20 Birincitcşrine 
kadar yazılı ve sözlü imtihnnları 
yapılacaktır. 

--t)----

Mektebe lrlp llltap 
çalan bf r bırsız ı 
İzmir (Hususi) - Cuma vası 

nahiyesinin Gölcükler köyundeki 
mektepe hırsız girerek aliıtı ted -
risiye ıle kıtap, defter vesaire ça
Iır kaçmıştır. Bu kıtap, defter 
mcrak ... 1ısı hırsız aranmaktadır. 

Güzel San'atlar 
Akademisinde 

Güzel San'atler Akademisine 
yeni talebe kayıt \'e kabul olun -
mcısına yarından itıbaren başla -
nılacaktır. Bu yıl mimari şubesi -
ne lise mezunları, resim, heykel. 
Ti.ırk tezyini san'atler ve tezyini 
san'at şubelerine de orta mektep 
mezunları kabul olunacaktır. 
uui 

Bulgurlu köyü halkı Belediye
ye .rııüracaat ederek evlerinde 
elektrik tesi'satı bulunduğu halde 
sokaklannm petrc.!. lambalarile 
aydınlatıldığını, mümkünse bu 

1 Bir Cinayet Davası 
aydınlatmanın elektrikle yapıl -
masını rica etmisleı d!r. I3u hu -
sust.a Belediye Reis Muavini Lüt. 
fi Aksoy şunları söylemiştir: 

c- B:.t mıntakanu. elektrikle 
aydın1alılması pıo,.ç:ı.mımıza da. 
bildir. Hatta bu l:usus için ica -
beden 32 bin lir<:ı ~.;. tahsisat da 

ayrılmıştır. Fakat malzenre bula
madığınuoz için iş geri kalmak • 
ta.dır. Malzeme ıtcdarik edilir e
dilmez derhal dirc!de:r dikilecek 
\'C Bur,gudu köyü !.:>kakları elek
!rikle aydınlanacaktır.• 

cep de böyle ıslık çalıyor. Nal sealeri 
duyuldu. Ayvanın altından dört nal 
$ü.r'atle geçti. Sesler ,.ava, yavaş u -
uklaşarak söndü. 

Zehra kadın, oturduğu kOieden: 
- Yemek hazırlıyayım! 
mye kalktı. Kütük Hasan, Yıldızın 

'\'8liz.ıni, sil!ih, av torbalarını gelire -
rek kfışeye bıraktı. 

Her şey eski haline döndü. Başım, 
beni ıaran rüyanın ktibusuna dnldı. 

Nczikin yilzüne bakarken, içim sızlı
yor. yılan şekline giren suların onu 
boğma ını görur gibi oluyorum. Ne 
gar:p, fakat içime ze..1llrli bir tortu ıl
bi çöken bir rüya_ 

Tekrar uınncltm. Yilreğimde kar -
m::ıknl1$ık hisler var. Yıldız, Nez.iki 

değiş k gönnilŞtü. Nezik hakikaten 
değişti mı acaba? Yoksa Yıldıza mı 
oyle geldi! 

Dunku fırtınalar hııvaya muphcm, 
tatlı bir serlnlilt vermişti. Yahut ben 
mi iljuyonım? Yorganı üstüme çektim. 

Ortalıkta serinlik gıbi hali! bir ses -
sizlik de var. Kuşlar, böceklerin, ara
da bir havlayan kôpekler, öten horoz

ların sesleri derlndcn geliyor gibi. Ya
hut onlar yarım sesle ötüyor, haykırı
yorlar. 

rkası Var 

'f azan : ETEM iZZET BENiCE 

Ferdi ilk önce başını onune 
eğdi, bir iki saniye böyle geçti. 
Soma ağır ağır gözlerini J erden 
ay ırmıyarak başını kaldırdı ve 
kelımcleri ağzının boşluğu içinde 
kaybeden bir söylenişle: 

- Bu iftiraya cevap vermekte 
kendimi tenzih ediyorum. Çok 9ll'· 
kiu, çirkin olduğu kadar da ağıza 
al:nmaz, tasavvura sığmaz, ıfa -
de.sinden utanılır bir yalan. 

Dedi ve .. biraz canlanan sesi ile 
de\•am etti: 

- Güzin babasmı kurtarmak i
çm kendi §Öhret ve namusunu 
tehlikeye düşürecek kadar ileri • 
ye gitmiştir. Bu o gün için ve o 
gün hakkında ancak bir cinnet 
nöbeti... diye tavsif v€ ifade olu. 
nabilir. Hiç bir aklı başında, biL 
hassa Güzin kadar okumuş ve 
kafalı terbiye görmüş genç kız o 
gün söylediği ve üzerine alındığı 
sözlere durup dururken temas e -
demez. Hele bu tama.mile tasni 
mahiyetinde olursa. 
Eğer, bu genç kız deli değil i~ 

mutlaka benim delirdiğime hük. 
meylemek ve hatta o sözlerin ve 
o teşebbüslerin sahibi olarak şu 
dakikada dahi deli bulunduğumu 
ka,yıtsız ve şartsız kabul etmek 
lfızı.mdır. 

Güıinle aramızda hiçbir cinsi ve 
şehevi muhavere, hatta mülahaza 
geçmediğini yüksek hey'eti haki. 
mcnizi temin ederek söylerim. 

Ferdi sustu. Hakim: 
- Bu bahis üzerinde söylıye -

cekJeriniz bu kadar mı? 
Dedi. Feı"di: 
- Evet. 
Cevabını vererek önün~ baktı. 

Hakim, bundan sonra zabıt kati. 

bine dönerek: 
- Şahit Güzin tarafından Mah. 

kemeye verilen ve Ferdiye ait 
olduğu ıddia edilen mektup hak. 
kındaki ehlihibre raporu geldi mi? 

Dedı. Zabıt katibi: 
- Geldi.. okuyalım? 
Diyerek hakimin dıyeceğnı.i bek.. 

ledi. Hakim: 
- Okuyunuz ... 
Emrini verdi ve.. bir an sonra 

bütün dinleyicilerin uğultu.lan 
salonu kapladı. Ehlihibre raporu 
el yazısınm Ferdiye ait olduğunu. 
ittifakla tasdik ediyordu. 

Bu rapor okununca Ferdi aı bir 
kılı! giymiş gibi kıpkırmızı oldu. 
Bı::ş.nı önünden ayırmıyoru. Ra _ 
porun okunmasnı Güzin de heye
can ve alaka ile takip ediyordu. 
Okunma bitince genç kız geniş bir 
nefes aldı. 

O Ferdinin tamamile tersi ola
rak gülüyor. Başını göklere diki • 
yor, gözlerinin içi sevinçten ışıl 

ışıl yanıyordu. 

Hakim: 

- Görüyorsunuz ya, rapor aley
hinizde .. bu vaziyet karşısında ne 
SÖ) liyeceksiniz? 

Dedi. Ferdinin yüzü kül sarısı 
bir renk almıştı. Titrek, ölü bir 
sesle: 

- Bu raporun aleyhimde olma
sına ben de hayret ve teessür duy
dum. 

Dedi, devam etti: 
- Guzin benim üvey kızımdır. 

Fakat. ona karşı ben hiç bir uı -
man hatta en basit tarzda bıle ol
sa üveylik hissile bakmamışım • 
dır. O daima benim kalbimde ve 
hıslerimde öz bir evlat gibi yaşa-
dı. (Devamı Var) 

Deniz erde AlllaJI' 
ya ve Ame,.ı•• 

ııCJ' 
Amerika ile Almanya aras g r· 

ki münasebetler, Sfln der~a J( 
gin bir \'AZİyettedı:r. Arn:rık eı • 
nüz !.ar.be fili olarak iı§!ırııdeıed' 
memdde beraber rnuc3 tiS'p 
sempatisinin, yal!\ z semP~ t• • 
d:eğıl. menfaatlert ... Jn hangı ıP 
ralta olduğunu gizle.meğ~uıefll' 
gör:ncm:ş~ir. Amer· ka k f ~Ot 
niyetini lngilterenin ıza ~ (.-
görüyor. Ve bu zaferi t~~j 
mek :ıçin İngilizlere bil)'1llc1'~ıt 
di yardımlaııda :•ulurı.ın3 eti· 
Bu yüzden Almanya~ ~~' 
ka hakkında iğbirar hisSl ttl • 
m1?Si ve hatta Amer'knY1 

1111 
takbel bir düşman te ükkı e 
pek tabii.dir. 
Amerıka, denizlenn scrj)eS 

prensipıne bağlıh~ını da·rr.ıı 
rar etmekle bera'.ıcr, İl1 
limanlarına ticaret ge~ 
yol -ımaktan- çekinm · tir 
rnalüm olduğu üz r. bitıt~ 
memlekete ai.t ticuret gern k 
sevrüsefcri devıe~ıf"r ]ltl ·d, 
tesbit edilen ta_ky:oata tiıb1t • 
Amerikanın Ingıltereyc ~ 

ettiğı yardım m•ıyar1arııııd 
olmu~tur. Amerıka dev1et 
ları, Almanyanın ::-ier k~ •• il 
sına yer vermryeceklerını a 
açığa söylüyorlar. Bı:rıaetl 
iki devlet arasındakı rnünıı.st' 
ler normal olmaktan çok~ 
Amerikanın AlmanyaY8 ' 

takip ettiği ihtiraz pomile85., ' 
raz da bazı Amer!kalılnrı? 't / 
yetinden ileri gelır.:..ktc.dır.J,111" 
ratçı adı \'erilen bu zü~ ~ 
rikanın 1914 harb.r • ir;"t v 
doğan neticeler-i hdlırlı)'Gr ııı( 
ne pahasına olursa olsun. btl 

be karışılmarmasmds. israr ~ıs 
tedlrler. Bunların idcfüıları J1 
re, Avrupa işlerı '\."Ilerık 11 

1 

kadar olacağı m s leler dedS 
Esasen alakadar clınaklıı ıı ,,. 
. l • .. l B" cnsle~ 
"l.Ş er auze mez. r.ll veı 

merika yalnız kendi c~n:;a3r 
kendi m~nfaaller'lc aJak 9 ı 
larak Avrupayı \'C A vrtll' ıJ' , 
ke~di halleı ine b~raıtrllab:ı1'3 

Infiratçı olmıy .1n Aı:ne --'1' (1 
A11\CP 1-1 

Almanyıanın artı • P Q ~1ııı 
mey.dan okumıya başla ı ,ıc 
Amerika ile harbe tut~11ıı · . 
bahane araıma.kta oJdug' 
dia etmekrtedirlcr. nunl8~r , 
dry' e 1kadar Almanyanın ~,fil • • ·11e , 
harp ve ticaret g~m:t~rıi 1111t t, 
ihtiyatla hareket <!ttığın ıttil'', 
!atarak, bunun, Alman f;ıet t 1 
sında bir değişikd~e de piğer 
tiğini söylemekted·ıler. }. 

raitan infir.atçılar. bU,.,d9ptı\ 
rikay1 harbe :sürü kil me~ ~~' 
ler tarafından araran bı 
sezmekıtedwler. ıietı • . e 
Amerıka 1914 harbın 1'' 

lerde bir veya ik. Aın<!1~uı 
misine yapılan t1a.-.-uı / r t 
gırmış değildi. Tu~rruz tı ' 
riır c' t kçe. he\ e~ar. nr ,11~ 
yccan arttıkça ~'l, z~ 
firatçıların vaz·y lf'r1

• c /> 
Niha,•et efkarı un.urrıl) ıe 

• ]cC• 
rika hüküınetını l .. rc b 

ege • 
anek içın tazyık etrn }(!I 

Ve an<:ak bütün Ar.1eff vıe 
harbe girmek noktafl ~1 
olgunlaştıktan son-adırtı•rbL' 
met Alımanyaya k'lrşı 
miştır. 

t'JI' Yeni mu3ljl 
kadroları 

· :-de~ 
Bu haf ta ıçın. ·ıe'e 
teplere biJdırı ,ıc 

25 J'I'', 

Orta ve liseler :ıi~ ııtı li 
ilk okul1ar da oyııı • ıı b 

• f 1J1 1 
leri "-eni yıl ted ns:> ~.,.elJ 

J • ,,::r-
yacaklardır. Bu rnu re ~e 
rclk lise ve ortalarııı ' ıcıı0! 
ilk okulların öğretrren go#.. 

V_ı.~jetC "" 
hazırlanarak ~o. b1r1'"" ~ 
miştır. Kadroların , -c5I tı1~ 
ka:dar tasdj.kien ge·:ıı ııııf.a 
mekt-cd:r. Kadrolar. t ıeb 
de mekıtep idareler 0 

ıecektir. ____,.---: 1, .. ,, 
T ••ı•• fabfJP u un .. 

M .. dür" &u rJı.lo 
inhisarlar urnurıı ubfsi ~ 

Tiı tün fabrikalar J wrı 1
1' 

rü B. Şev ket Ao~ o fııbr;i)J. 
te ,f vcrlerind~kı . 11 il 
yııptıgı tefti.şdcn d

00 
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"" • A YUır,ın metlnlerı Anaaoıu 
'~ta Jarısı bu.ten crınden alınmıştLr) 
~ tden: Muammer Alatur 

~ı"'~<iaki An. r kan buyuk 
Deşrı rıcasıd! Aoodolu a -

"1 g' 
ide or.derdig1 bır yaz.da, 2 
l Boğazlara d~.r Unayted 

'-~ , J<msına beyanatta b~lu -
""1 'l'al l.ıs' Slerling. hak kır.da 

t·natı.a bulunmaktadır. 
""it!\ıata ·· ln'>" d t k .. t "'<ı A. g<>r!' ,,,,., a c mı 

Ilı k trıirat hıç bır dev:ırde A
a deniz g.,nelkurmay ba' -

·~· y • '1d apmamıştır ve Boğazlar 
~~ki mutalcaforı şahsi ma-

~NDA ALMA! LARIN 
. SU 1İNE B.'\.ŞLAND! 
~rn !ahraıı :nubablri, Al
"' lı.gınm .!.da<iına çalrş -

1, .Uşkı.ilata rağmen, 80 
~ Alınan kafilc>i d~n 

ti tr r. • gonderilcrek, 
~ e 72 A..man da İng·:il -

~ı'll ed mişlır 
z ''e So\')et hukümet'cri, 
llınct.nın mürakalı ,ı al-

Çıktı~ n suyledik.cn Iltı. 
zetesının bıı· makale 'tt -

1 
(ay Tahran kümclın le".l 

i' rd r Bu r '<a lc -
tef k, r .n lraPdJki hnrc • 

ne hücum cdilm ktc ,.e 
~.? 
'ıı •· eq:leketler. ile olan si • 

lıect Jzake"elenn, mütt;,f;kler 
d en C\'Vcikı gibt kalma ı ü
e ısrar etmektedir. trana 

ıı.,ı )i.a~ sabık Kudüs mılftü. 
/Y,nın, müttetikler Ir:ı.na 

d .\. e' enet kaçamad.ğı, ~im. 
~ a~ elçıl ~ıne iltica etmiş 

"l!tt hild!rilmektedir. 
il' $ gazete , Tahranda • 

~ il, it !yan, Macar ve Ru
' areth:ıııelcrıPdcn maada 

ef ·ctba'lc inin de kapa. 
ıı · ) o.zm&ktadır 

ı\rtLT'bl .NUTKUNUN 
AKİSLERİ 

"''ravınıs· ı;azetesi, Ruz. 
tnu•k 'ldan ~rakı )·eni 

n. Alm~nva ıle açıktan a. 
~p t{>h' esi d.oğuracıgına 

tı e olmadığını yazn·or. 
~ 1ı~e ~ 

Dıplnmati§c • Polıti,e 
Pnder-. Alman gazete ı 
' '>r. •Ruzvclt ateş :ıçma 

ne ç· v •Ya J <>n b ~ şe) öğ. 
ı:ı z 'dıyor ·a, be. bır ha. 
~ a, hak,kalle Amer ka 
·"as aı ı haftalardanberı bu 

> n ıııış bulunuyordu. Fakat 
'nt,ıı, resmen ıliinına cesaret e • 
'ite <Şlı. 

~ t ~aıı Cero. İtalyan gazetesı, A
~ OJ.ıı n harbe girmesıne mua • 

efk.l.rı umumiyeyi kazan. -

İran hükumeti bir kısım 
Almanları İııgilizlere ve 
Sovyetlere teslim etti -
Molotofun !Ju!garİ•tana 
verdiği protesto notası, 
Bulgaristanm dahili i,. 
lerine müdahale tela!cki 
ediliyor. 

m•k için Ruzı·eıtın emri\-ak•lrr • 
der, başka Çdrc bulo.madığ.m ya -
Zij°Of. 

Bıf: RUMEN KIT'ASI YCGOS • 
LAV TOPRAGlNDA 

Bükreştcn resmen b.ildirılJ ğine 
göre, bir Rumen kıt'ası Yugos • 
lav hududunu geçmiş ve Tuna • 
da.ki seyrisefaini <Cminat altına 
alr::sk üzere Timok mevzilerini 
ışgal etmiştir. 

Bükre~tcn bildirildiğine göre. 
Tın.ok bölgesinde vaziyet vahim
dır. Zira. bu bölgede cereyan e • 
den hadiseler hakkında az malü. 
ma~ me\'Cuttur Bununla beraber 
Rcmanyanın. bu araziı·i Rumen. 
!erin ekseri) et, te•kil etmesine 
r- 1T!en, ilbak nıvetp·de olrradı -

öy enm~kled r 
FRA,'tSADA str r'H TAŞIYAN. 

LARIN CEZ. ST !DAM 
Fr;ınsad•ki A ~ w askeri ku

mandanının hı<.! rdığ"ne göre, 
talxwca. cephan~ \'eya dC,~er her 
hang. bir sıliıh sahıl.>i olduğu an
laşılan hl'r ~ahıs dan1 cezasT'la 
çarptırılacak' ır. 

Ma al Peren, F.:,<>rmon Ferran 
askeri mahkemcs•r rı idama mah. 
küm ettigi l\1ar7ad!-e ve I.ömuan 
\sIDılerind ikl ko~ıünıstin ce1a. 
!arın· müebbet küıcğe tahv!l et. 
m~tiı. 

ATLA.."iTİKTE BiR \'.\PlJR 
KAFİLESİl\"E HÜCU.M 

Ankara Rad\'O g: zetesin;n, Al
man ra<lı unden alarak \·erdi~i 
malumata nazaran. Atlantikte 
sefer tdeıı 40 gemHİt-n mürekkep 
bir İr.giliz v:ıpur bflesine, Al -
manların ~-a.pıkla .. ı l'ıücum nnti. 
ce\sı de, kafılede~ 1;14 bin tonluk 
22 gc·ın batınhrl1~~'r. 

İng liz kaynııkları bu h >C"ri 
tC!kzi;> etmekte. anca~ kürılk bir 
vapurun 1 asara ugradq~ını bil -
dirmPkt,..cLrler. 

On üçüncü hafta 
(R:rinci Sah fe.-ıen Devam) 

muannidane muka-reırıet gö ,.ter
d'klerini. Lenigr:ıria hücum eden 
Alman kıt.aların•r. araksında ha
la R'.ls kuvv~tlerin.n mevcut oL 
duğunu so{emi.şt:r. 

--u---

6 kişi yaralandı 
Terkos gölü c;\'arından geç • 

mekte olan bir yo·:u kamyonu 
dün devrilmi tir. Yolculardan 6 
kişi ~&ralanarak Ctrrahpaşa has. 
tanesıne kaldırılm.<!arıl>r 

'ıo 
Üniversite Rektörlüğünden 

k- 41 Yth a~kerlık der. inden ikn1al<" kalAn nonnal ve anormal kız ta. 
.a İld ımLhanl.in 15 E,yliılden 15 Birlncit("Şı :ne kadar yapılacağından 
tın bu muddct içinde taliın taburu koınu· .nlıgına muracaatları. 
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~ Çen sene zaferden zafere koşmuş olan 

\> A R K SİNAMASI 
l 6111 ı 9 4 ı · ı 9 4 2 ıınema mevsimini 
9 EYLÜL CUMA AKŞAMI 

SAAT 21 DE AÇIYOR ~ 
~A.!f~~ ~e ~ırk "'nt'maomın tn ti hap etlôğl ZENGİN VE MÜKEMl\!EL ·l 

(QQ E!u.ı.:~ ııeçetı •ene takd:r nazarlnriyle seyrediHp alkışlanan 'l~ 
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iltır için Öldürdüler 
ıı- lier 

Yazan: AKA GÜNDÜZ -' 
~' ıy,a ~eyden bahsedıniz am -

nı~ ş ık iftirasını etmeyiniz. 
•n kı en °ok .. d bl~ b' ı\. azı • uç u u ı -
lın;n '3a kullanmam. 

"llı~urı dunu şaka sanmaması 
\ ~t•hıatlıe".lr!i. Arkada~ının ga. 

~ı 1,· bır ın~an o-lduğunu 
• {> ,ırı 
"!) '-tı . 

, t dr>ekı, dedi. Benden sıze 
"it Oltt· h 

111 ~ ·~ili. !'\ •u._ em de kahkaha. 
<\ • e SO) lersenız soy le • 
:~da -

ı,1 ı •:t 1 ~ı, '."-lının tam şaka te -
11 ı::ı.•l"ı n ... · 
••nı~ı:, .,,runce biraz daha 
llı.nıa ınıuıasip buldu; 

•ıt,ııı. .r tabıi şaka. Hepsi şa.. 
,; <la \'~r'Ç;nde bazı ciddi taraf. 

~t fla lem seni alakalndı • 
" r. " . ı1ts~ 

1 llıı h Y~nı bir macera ro -
üzırı Yorı;un • 

• 

- Hayır, inan ki doğru söylü. 
yorum. 

- Şu ciddi tarafları da söyle 
de onlaı a da güleyim. 

- Alıciğim! Bizim yakın dost. 
larımızdan bir hanımefendi var. 
Be~ senelik evli. İki de çocuğu 
var. Be~ senelik mes'ut bir aile 
hayatın.Jan sonra ne oldu bilir 
misin? 

- Kendini bilmediğim bir ha • 
nimefendiye ne olduğunu ne bi • 
leyim. 

- Sa:>a aşık oldu! 

Ali hafifçe kaşlannı çattı: 

- Şakaya peki. Şaka başüstü. 
ne. Fakat alaya, istihzaya ta • 
hammüıüm yoktur. 

- Çabucak ölen karımın adına 
yemin ederim iti doÇu söy lı.iyo • 

Rumenlere gö-i"Muharebenin 
re Odesa cep- i dönüm nokta
hesinde vaziyet sına geldik 

Budapcşte, 14 (A.A.) - B. Mişel 

Antonesko, bir gazeteciler toplantı!'tn

da, Rumenler tararınllan, Odesa bol
geı:ıinde, biı· aydanberl istih:Nil edilen 
neticeleri tebarüz ettirmiştir. B. An
tenc.'Sko,· O~esanın, mUteaddit müs
tahkcn1 hatlardan mürekkep büyük 
'- ·r çen1l>et·1e kuşatılnuş olduğunu söy
lemiştir. 

Bu hatlardan dördü tahrip edilıniş 
sayılabilir. Dedikten sonra, sözüne de
van1 eden B. Antcne..;;;ko: Odesa önün
de, hissedilir zayiat \'erdik diye ilave 
etn1·şlir. Diğer taraftan, Roınanya pi
yade kıl'aları, Ode-; ... nın heınen cıva

rınd<..ıki köşkler n~ahallesindc vUcude 
ı;:ctirilen So\ yet mukave:ııet hattı Ue 
teına~a gelnıişlerd~r. 

+ He!sink·, 14 (.-\. .. ı\.\ - ~foskova
tla."1 F.r. nd:ya Ele; l"f:~n·n 14: Kişiden 
nnirekkep meı"lurları Bcrllne vasıl ol
nHı!';tur * Berlin, 14 (A"\.l _cır: Generol 
Dt:..,lz P:ızartesı g ı"llt. \~~şıye g~lnılş
tır. Ccucr ~ı Nogue-> bugun öğleden 
sonr \~ dl'.',.. ı-·a 'a ba""ekct ctm~tir. 

Kazvinde 
kıt'alarını 

Sovyet 
ziyaret 

Loadra, 11 (AA ) - B. il. C • İn
giliz ı·e Hint kıt'abrı KazYi:'lde SoV
yet kıt'alarını ziyaret C'dccc.klerdir. 

---------
Alman-Sovyet 

harbine bir bakıt 
l\iihver kaynakları, .'\lman kıt'aları

nın ltlo ko\·a - Kiye! den11r yoluna 
geldiklerini, bu suretle bu iki şehir a
l'asLndaki şimendifer nakliyatının dur
duğunıı b:Jd;rınektedir. 

U. N. B. A.lınan A.ıansı, cephenin 
biltun l..ıo relerinde ilen hareketin de
vafT'I eti ı~ıııı blld; r:yor. 

Dnyeper gerek Ş .... ı.alden, gerek Ce
nt.pkln aşılınıştır. Ltııi.ngrad çen:beri 
g•lllk<;·e ddralııı<ı lddır. Son günlerde bu 
şehir beş defa, l\<losk1Jı.-a altı defa bom
bardımcı.n edltm!ştir Y. ıe ~ı.ı son gün
lel'dc 210 Sovyet tayyeıı.re~ı düşt rül
ınü.şhir 

So\'yet sözcüsü U e, AL11ar.1'1 .. 111 A
şağı Dnyeper'i gcçmıye ınuvaffak o
lı p olnıadıkları hakkındaki ~tıale, 

uha be gece güı.d~:' de,a.ın ctLgi 
h:ın t:ıf-i!...'1.t alırımadığı, fakat Alıııan
lann nehrı geçme· te~ebbu..,lerinin 
Rus!ar tataflrıdJ.n ·ırı..ınakta oldugu 
ce\'abını \'ermiştır. 

Brios'un 100 kıloınetre Cenubu Gar. 
bislnde Tı:ubçe\·~ı.,;: şehrı Onünde şid
detll muharebeler olmı.:şlur. 

Alınanlar üç gün ıniJ.temadiye0 şeh
re girmek için gayretler sarfetmi;;Jer
se de, dainıa mukabil taarruzlarla 
karı;ılaşır.ı~lar \·e dördüncü gt.ı.n c;ekil
mlşlerdtr. Bütün bu mıntakadakJ köy 
ve ka:.'1.balar yanmaktadır. 

, izvestia• gazetesinde General Dob
rosserdaov Alınanların son zamanlar
da cepheye se\·ke'.t Jderi 4 fırkanın he
zin1ete u :ratıldıgıru yazmıştır. Bu 
Ctrkalar Kiy<.>f Cenubunda me\'cutla
rının takriben yüzde yetnliı \·eya sek
senini kaybetnıi~lerdir. 

AKDENiZDE 
(1 inci Sabtf<.>den Devam) 

tayyareler sarsılmıştır. Bir gemi ba. 
tarken görühn~.ü.r. İkinci b'.r torpil 
diğer büyük: bir ticaret ,_.apuruna isa
bet etmiştir. İn!il3k neticesinde va
purdan büyük bir duman ve buhar 
sütunu yükselmiştir, 

11/12 Eylül geces; ağır bombardı
man tayyarelerl Palermo limanınaki 
gemllere ve deniz tezg hlarına taar
ruz et.m.;şlerdir Havuzda bulunan 
bir ticaret gemisine .müteaddit bom
balar i::>abct etmiş ve buradan ktzll 
a~evler çıktığı görülıl1üştür 

Dün 6 nnıhripten ''e dört tıcaret 
gemisiyle orta hacın1de bir kaç gemi
de'! mürekkep olan kafilenin bakiye. 
si Ingiliz tayyarelerinın taarruı·:na 
uğramıştır. Büyük çapta bombalar bii
yük ticaret gemilerine i:tabet elmiı ve 
bunlardan bir taneöinin ale\iler içinde 
yandığı görülmüştür. İkinci büyük ge
miye do&rudan doğruya bilyülc çapta 
bır bomba isabet etmi~tir, 

rum. Bt< aşktan kocasının da ha
beri vaı. 

- Bu daha garip! Bu daha ina. 
nılmıyacak şey! 

- Zavalllı kocası bunun ma • 
razi bir hal olduğunu biliyor. Pi. 
sikologl,ra, sosy.ologlara, patole>g
lara, (g) ile biten bütün müte _ 

hassıslaıa sordu, yazdı. Parislen, 
Viyandaıı, Berlin<len destelerle 
mektuplar aldı. Hep,;ı ayni ~eyi 
söylüyorlar: İkinci çocuğundan 
sonra bit sinir veya ruh buhram 
geçirmi~. Sana aşkı da bir sinir 
hastası kadının kimseye zararı 
dokunm,yan deliliği. En birinci 
çaresi tc•lkindir diyorlar. Kime a. 
şık ise onun aleyhinde bulunu -
nuz, gitı;ide ondan nefret eder. 

İşte n,esele bu. Bir tarafta sen 
mes'ut bir aile yuvası kurdun ya
şıyorsurı, öte yanda onlar mes'ut 
bir aile ocağı kurdular yaşıyorlar. 
Bir gün bir şayia, bir skandal, ni. 
hayet sırf tabii bir hadise yüzün. 
den bedbahtlık .. Buna kimsenin 
vicdanı razı e>lmaz. 

IDevamı Var) 

Londra 14 (A.A) - cB.B.C.• 
İngiliz Nazırlanrı.'!an B. Gren • 
vood dün bir nutuk söylemiş ~ 
demittir ki: 

•- Muhareben'n ilönen nok • 
tasına geldik. İki ~enelik harpten 
sonrn Hitler şu v:ıı;yettedir: Rus- 1 

ya şarka doğru harekata manı 

teşkil ediyor. Britanya Orta:;ar'.k 
ve Hindistan yoiLı>da kend:S,ne 
engeldir. Amerikr. gaı'be doğru 

olan yolu kapamktadır. 
Hitler Atlantik muharebesinde 

mağlı'.ıp oluyor. Rueyaya kar~ı, 
şX!detli bir ormar. yangını gibi 
pc,lrol, tank ve tayyare $arfedi -
yor. Galbbi;·et, ucmokrası i,Jı 

harbeden işçil"Cr taraiınd~ıı ka • 
zanılacakhr.• 

Londraya göre 
( ı inci Sahlieden Devam) 

fazla ileri gitt.ğ merkezııı<le ol -
duğunu gösterme!::cdir. Cı.ıımhur 
Reisinin katarı, \mtrikanın, ken

di sularına giren :.\1ih,·er gemi -
!eri iızerine ateş a~mak zaruretini 

meşru bir müdafa1 hareketi telakki 
ettiği şeklinde tcfs:r olunmaktadır. 

Bu zamanda, meşru müdafaa h:ı.. 
reketi, sadece tecnvıize mulkave
met dmıenin bir şeididir. Bu da, 
harp veya sulh sık'3nnın parlA
men!oda müzakero edilmesi usu. 
!ünü, bittabi. tamr.men hüküm -
den düşürmekted;ı. Londranın 

diplomasi ve ecnebı mehafilinde 
sanıltlığına göre, B. Ruzvelt ce • 

nup Amerika devlN reislerile tama 
men mutabık olarak nutkunu söy
lemiştir. Ve bu da Amerika mı.i. 

dafaa sularının, n-1J·1hasıran Bir
lc<:k Amerikanın veya Amerika 
gemi kafilelerinin ~ularına inhi. 

sar etmediğini açık~a göstermek
tedir. Binaenaleyh, şimdi, Lon -
drad,1 izhar edil-en mütalea, B. 
Bitlerin, zem ve gıybettten daha 
baş'<a bir vazyiet ;.lmak ıztıra • 1 
rınd1 oldu[;u merkEzinded:r. E
ğer Almanya, şimdı kendisin'!! J 

ti~p eden meyd;ın okuyuşa mu,. 
kab 0 le ehnekıten k.lçınırsa. ).1ih

veri:ı. boyunduru~u altında sabrı 

zaten çok tük'l!nmiş olan A\•ru • 
pad:ı, Almanyanın prestijı çok 
ciddi surette sars ılıcaktır. 

Balıkçı Motörleri 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

tanbul balıkçt motörleri için ye\'. 
mıye 500 kilo mawtun Balıkçılar 
c~miyeti emrine tahsis olı;nması 
karar !aştır ılmıştır. 

Mazota ve benzine ıhtiyacı olan 
diğer esnaf ve san"atkarlar İstan. 
bui İaşe Müdürlüğüne müracaat. 
la bu ihtiyaçlarını tesbit ve tev -
sik ettirdikleri takdirde ihtiyaç • 
!arı te.min olunacakltr, 

Sovyet Tebliği 
(l inci Sahifeden Devam) 

Sovyet hava kunetleri perşem. 
be günü hava m11,ıarebelerinde 

ve tayyare meydanlarında 50 Al. 
man tayyaresi tahrip etmişlerdir. 
Sovyetlerin 34 tayyaresi 'kayrplır. 

Cuma gecesi Scvyet tayyare -
teri Bükreşi bo.ınh~rdıman etmiş
ler ve salimen dönmüşlerdir. 

BJltıkta Sovyet donanmasına 
ait motörlü torpidobotlar bır sa. 
hil muhafaza gem:s: ile diğer bir 
Almll.Il gemisini h:ıtırmışlardır. 

Petrol tevziatı 
(Birinci Sahifeden Devam) 

Beykoz 7, Kadlköy 7, Eyüp 10, Üskü
dar 12, Beşiktaş 12, Eminünil 6, Ada

lar 51 Sarıyer 9, Fatih 17, Bakırköy 
12, Yalova 8, Silivri 8, Çatalca 8, Şila 
6 tondur. 

Bu gazlar kaza kaymakamları \~ra
fından mütcsavlyen taksim edilecek
tir. Fiat Mürakabe komisyonunun les.... 
bil cttigl maliyet fiatine yüzde 8 ill
vesiyle verilecektir. 

---<>--

lngiltereden 
geien eşya 

(Birinci Sahi!eden Devam) 

Gelen eşyanın diğer bir kısmını 
d~ dokuma makineleri, tıbbi E:Cza, 
otc.mobi! lastiği, kimyevi madde. 
ler, demir ve kurşun borular teş.. 
kıl etmektedir. Bu malların ek -
ser isi Mersin ve İskenderun li _ 
manlarında olup bunların bir an 
evvel sevki için tedbir alınmak • 
La dır. 

Rus y Ay A ı MEMLEKET MESELELERi 

Mi~~~~ i M E=M-U-=R~v:;.,.;;,;;e ;;;;;:..:Ş::.:;;:;A=RK 
( B:ı..,, .. ıak;.ı.leden Devam) 

sür n1ii"?lcrt! r. Filhakika bu ha .. 
haz,rJıgın bir tezahürü komşuları 
olan küçük ıncmlekclkre çatmak 
ve biıınetice bunlart Alman~yanın 
kolları arasına almak ~eklinde te. 
cclli etmiştir. Politika \'e strateji 
sahasındaki bu hazırlığın tama _ 
n1lle maklıs bir netice \.'~rdiğini 
hadiseler göstermiştir. Fakat as
keri sahadaki bazırlığııı neticesi 
nerede kaldı? Rusy,a yirmi aydan
beri hazırlanırken, şimdi kcn • 
disinden yardım istenilen İngil • 
tere, Fransada şimali Afrikada ve 
Balkanlarda dö•iişü~·ordu. İngi -
!izler giri~tikleri bu teşebbüsler • 
de ağır malzeme zayiatı vcrıniş .. 
!erdir, Fabrikalarının mahsulü 
nı.i bu zayıatlarını telafi etmek \'e 
yeni te kil edecekleri ordularını 

da techiz etmek için kullanmak 
mecburiyetindedirler. Fakat in • 
gilız1~rin Rus ordularını kendi or
dul•rırıdan ayırmadıkları kabul 
edilse bile. Rusyaya )·ardım ) ctiş. 
tirmenin müşküliıtını kabul et -
mek lıizıındır. Çörçil. son nut · 
kunda yardım \'iıdederken. •öz • 
]eri arasında bunu iına elınıştir. 

İngiltere Başvekili Rusyanın yar. 
dınıa olan ihtiyacını teslinı ile bu. 
nu yetiştirmek için her şeyin ya
pılacağım temin etmekle bcra • 
her, bunun üç mühim zorlukla 
karşılaştığını da anlatmak iste • 
miştir. 

Evvela istihsal zorluğu vardır. 

Amerika endüstrisinin istihsal 
temposu hakkında verilen mah1 • 
matın mübalagalı olduğu anlaşıl

maktadır. Amerika. endüstrisi, 
h~nüz •ulh sartlarından harp şart.. 
larına intibak edememiştir. Ve 
etmekte de zorluğa maruz kal • 
maktadır. Filhakika bu, kolay bir 
iş değildir. Bir endüstri ne karlar 
buyük ve ne derece komplike o. 
]ursa, mua~ yen bir takım şart 
lardan diğer bir talmn şartlara 

Ul nıaktn o derece nıii~külitta tna. 
ruz kalır. İşte Amerika endii~trisi 
bö~·le büyük, geniş ve çok kom • 
plıke bir endüstridir. İmal ettiği 
tanklar henüz yüzlerle sayılmak· 
tadır. İııgiltereyo gönderilen tec.. 
hizatın miktarı az olduğu hak • 
kıııda y·apılan tenkidlere cevap 
olarak l\lister RuZ\'elt geçenlerde 
şinıdiye ktdar teslim edilen lank. 
ların yüzleri." baliğ olduğunu biraz 
da övünerek söyleıuişti. Yüzlerce 
tank~ Bu rakanıın ne ehenııniye. 
ti ,·ardır'? Rusya, iki ay içinde on 
dor, bin tank kaybetmiştir. Şark 
cephesindeki harp malzemesi za 
yiatının. '-areküt nisbetinde bü • 
) ük olduğu göz önünde tutul • 
m•lıdır. Eğer İngiltere ve Ame • 
rika Rusyaya on dört bin tank, 
on beş bin top \'e on bir bin tay 
yare g-önderebilirlerse, Rusların 
ıki aylık zayiatları tcliıfi edilmiş 
olauklır. Ne İngiliz, ne de Ame. 
rika endüstrisi bih'le bir verimi 
temin etmiş değildir. Rusya ve 
şark cephcs bahis me\'Zuu oldu. 
ğu zaman, rakamların çok büyük 
olıiuğunu hatırlamak gerektir .. 

İstih~nl meselesinden ayrı ve 
bundan daha az ehemmiyeti ol • 
nuyan bir ıne.ele de nakliyat işi. 
dir. lngilterenin harp çıkalı on üç 
milyon ton gemi zayi ettiği Al 
manlar tarafından iddia edilmiş • 
tir. Bu iddia da mübaliıgalı oldu. 
ğu l..abul edilse bile. herhalde İn.. 
gilizlerin nakliyat me.elesinde 
pek ziyade sıkışık oldukları inkar 
kabul etmiyen bir hakikattir. İn 
giltere elindeki gemi tonajile her 
Şeyden evvel, kendi iaşesini te • 
nıin edecek, dünyanın dört tara. 
fına yayılmış bir halde bulunan 
ordularının ihtiyacını karşlaya • 
cak ve ondan sonra da Rusyaya 
yaı dım yetiştirecek. Bn nakliyat 
meselesinin büyük ölçüde yardı 
ma mühim bir engel teşkil etti(i 
de aşikardır. 

Uçüncüsü yol mesele.idir. Çör. 
çil üç yoldan bahsetmiş, fakat 
bunlardan her birinin mabztır • 
!arını da saymıştır: Şimalde Ar • 
kanjel yolu, kışın donuyor. Uzak 
şarkta Viladivostok yolu hem u • 
zuııdur, hem de Japonya bu yol • 
dan istifade edilmesine miını o • 
luyor. En pratik yol olan İran yo 
lu da tek batlı 900 kilometre u • 
zunluğunda bir şimendifer battı. 

dır. Ve büyük mikyasda nakliya.. 
ta müsait değildir. 

Göriilii)·or ki Rusyaya yudım 
işi, İngillere ve Amerika tarafın 
dan gösterilen iyi niyetlere rai • 
m•n, büyük engellerle karşılaş • 
maktadır. Eğer Rusya, Almanya. 
)'a karşı mukavemet etmek için 
ümidini İngiltereden \'e Amerika 
dan gelecek yardıma bağlamışsa, 
hayal sukutuna uğramağa nam • 

CI inci Sahifeden Devam) 
CumhurLyet dc,·ri Şark .çın 

yükselme, gelişme, ılerleme im 
kiır.ını hazırlamıştır. Halk mu.. 
ti, fedakar, çahşka:ıdır. Gö:>terılen 
hedei üzerinde ha:.t<tan her türlü 
randunanı alım.ak en kolay şekli 
ile mümkündür. 
Ş3rkın kaikmması için dedet 

kenüi mesaı programında ş;m -
d;ye kadar zaman zaman b'rçnok 
tedbirler almşı o'makla beraber, 
devı~· hizmetinin i)-i ifa edilm'l!si 
i~in dıe ıınemurlar hak<kmda mec. 
buri Şark hıımeti koymuştur Fil. 
hak'k" bu rnecburıyet bütün \'e
kaleıler için kabul edilmiş b:r 
sLlem oeğildir. Fakat idare me • 
murn etJ.eri J(;in biti1assa mP\'ZUU 
bahstır Bilhassa D•hiliye VPka
letin.r. suaya koy1uğu ve tay:n 
eyledigi mcmut~~:ı: ';'arkta uçer 
s ne vazife ifasına mecburdur
lar. "fedburi Şarl< h.ıızmctt ifa 
eden kaymakam. m~ktuµçu ve 
val. .. nıuavinleri a-e cmn }~e~ mü
dürleri ve ıi"ğer el. 'Tla"llar ara
sında Şarka ve \'az • ne bag • 
lanmış olan roemuıler çok •><ld
ğu kadar, geldiltı günıd<ın ıtıba. 

ren gideceğı günü hEsaplıyan ve 
gün sayan memuclar da yok dl'
ğiadir. Halbuki. Ş1ck hiz.metı me
mur için dönece-~i ~ünü say mı \'a 
.)"8.fıyaın bir den-> :ltğıl, Şarka 

h)zmt:ti esas ittih~z ~d-rn ıçten 

gelme ve kopma b r vazife mes. 
nedi olmalıdır. 51zii!TlÜZ ve ı:,a-

rotımız sırf gün sr:van1ar h~kkın
da olduğuna göre, mıi!aleaları • 
mız.n da yine on:ar için oldugu 
nazara alınırsa mırcıf tabirı Jle 
malumu iliım kabı 1 ır.d<n bilhas
sa şu noktayı te ıa:üz ett!,~bi • 
lırı.z ki. Şark hi=etı bu bölge-
lerde vazife \"e r-ıe.n1ur!yet gö -
renler ıçin bilhassa en yı.iksc-k 

hır vatan hizmet•J ,. Şarkta bı.. 

lıakl::n muhitine fıvdah olarak 

Harp Vaziyeti 
( 1 lnci Sahiledf'n Dt·\·am) 

mukabıl taarruzu d ı·am etmek. 
ted,r. Fakat bu ·, , ruzun, ce • 
nahlardaki harekata müessr ol
ması içın seri bir ınk~af kazan
ması laztındır. Her nalde Ruslar 
.merkezde Vitebsk • Smolensk -
Gomel hattına k-ı~ 0 r il-erlemedık

çe Sevkulceyşi bir netice almış 
sayılamazlar. Almsn ordusunun 
b:r kısmı Gomel'dc n cenubu şar
kiye doğru taarruz e miş ve 
Çernigof'u işgal c:m:,ıt:r. Ştmdi 

'ki tarafın aşağı D:.sr.a ncl'rı bo
yunda bulunup bull''1madtğı meç. 
hulüd. 

:\luhakkak olan b•r;;ey varsa o 
da şudur: Almanl:ır, Budyenı or
dusunu cepheden fazla zorla • 
mıyorlar. Büyle b, r hareket hem 
güç ,.ehem d" tan•&mile b:r cep
hP taarruzu <ıla~aktır. BJiıkis 

Gomel Çernigof iiı~rinden Budl. 
yeni ordusunun 'i; mal cenahını 
ve yanııu kavram.1ğ~. gayret edi.. 
yarlar. Bu ıtibarLı ,-:ıziyet cıddi 

\'e tehlikelidir. 
Hulasa: Almanların Sovyet 

merkez ve cenı..p orduları arasına 
girmek ve Bııdiye'1• ord:.ısunu 

Karadenize doğru Kuşatıp sıkış. 

!ırmak ihtimali ba~ ı;östennişıir. 
Bu muvaffak olur<a. Almanlar 
şarki Ukraynayı ci.ı istilaya baş
lıyacaklardtr. 

Pazarcı esnab 
(l ine! Sahifeden Devam) 

y(tle fiatların İstanbula nazaran 
yüzde 30 - 40 ni~lıe' inde pahah 
,olduğu görüldüğünden bilhassa 
buralardaki sebzecı ve manavlar 
daimi bir kontrol altına alına • 
caklardır. 

Seyyar sebreci ve meyvacıların 
ve pazarcılara fiat cetvellerinın 

nereden verilece~i bugünlerde 
karar la.ştırılacaktı r. 

Boftmacaıı çocuk 
Bo~maca öksOrüğı.inden kurtarıl

mak üzere 30 Ağustosta tayyareye 
bindirilerek 2500 - 4000 metre :rti!a
dnn uçurulup Ankaraya götürül~n ve 
biltlhare tekrar şehrimize geUr;~~ 11 
aylık Muaınmer'in öksiırüğü taroami- 1 
le kesilm4;br. Dün çocuğu muayene 
eden doktorlar öksOrilk nöbetini tah
rik için ağlatmı.şlarsa da bir kere bile 
öksi.irmentl.ştir. 

zettir. 
Şairin: 

s~na senden gelir bir işte ancak 
dad laz.msa 

Ümidi.n kes zaferden gayriden 
imdat lazımsa 

Sözü, her meseleden ziyade bu 
Rusyaya yardım meselesinde doğ. 
ruılur. 

Ahmet Şükrii ESMER 1 

ça..ışan w çalışmış olan bir me
mur keııdıs.ni önlrUnün en öği.ın9 
taşıyan hizmd!nı :ıa etnıi-ş sa • 
yabilir. Bu bakım'.l.ın Şark a hizo
met. memur için her ~y1 n ba -
şıı>da bir miUi a.auama ve ideal 
rncvzuudur. 
Mmıruru Şarkh zev-kl-e çalış • 

ırna ·a bağloamak iç n o memuru 
tayıo eden Vekiıl.,tlere de dtişen 
,·azifo ,.e vec:beltr vardır Bı • 
rinc: veya · inci memuriyet~T'·j~ 
bilfarz Şarkın her!:dııgı b'r ka..,,._ 
sında kızy.malkaml < yaprnıya görı

derihniş bi.r me.nu"u bahi.;; me,. 
zuu edelim. 

Eğer, bu kaym-:··~~m g;tt ,! .. 
\'azifeye baş>adJ~, h·<1< ı 
kümet konaitındar. 'e b. r 
kam odasından ba . ı nra-k na 
ihtiy:ıcı, tahr~rat ka· ,ı.. "\der ba.ş.. 

lıy:arak b.r\Ok m=.ır >e n1hı)? 
müdürü n ks.ın · <' ka"CŞ>laşır ye 
her "1lak ·l .,. om ı,kl f ve talebi 
v livet ve;· Veki'ııe' hıfz. dos
ya.smda k~ ırsa b-ı kavmakamda 
~nkis2r ve suk;,ıtu ı.'ly2.l~ b 1 riM" 
derecede amıl ola~a.1ı \'e ı;-alışrr.:ı 
zevk'rı.n kaimıya~.ığı a ikardır 

Şar!<la gün sayan n=ı:r' ar 
olduğu kadar, ~<:ı!!~rr.a \*e bağ -
lanm'l zevk~ de ka 'nuş meııcur. 
!ar az değ.:d:r. Bu bakımdan da 
Sarkta mı:-muru vıı.zıfe mecbu -
riyetine değil. Şac::a bağ' mak 
ihtıyıaç ve mecbur::,et.:ıdcvız. Y:ı.. 
ni c<>ğraii, arzi, !T'ed~ni mıişi:ıı
lat i<";rıde feraga• "' \alışmak ~<
ti yen memurla berzber, daha yuk. 
sek elemanların ,.e \''k:llet!er n 
d~ çalışması ve cnu me~Jİ.S!Pd<! 

yaln ı;. bırakıma.mJ '· .izund:r 
Tekrar dönece, miz '·u mev -

zuda b~ıh~ tet ru f11t•ı.r k 
ihtıy,.,,ır.dayız kı. S rk > 'T m. 
ru vazife mecburiyet ne de~ 

Şarka bağlamak mt-cb~rlye·.~n -
deyız. 

ETEM iZZET BENiCE 

SMOLENSK'TE 
(Birinci Sah !eden De • '1l) 

gnı alınma.. üzerınc Sm cnsk 
şchrı Rus topçusunun meııziL da
hilıne girmişt:r. 

Cenupta Almanların Brıaııok"ı 

almak ıçin bir haftadanberı ar. 
fettıkleri gayretler net ce nrn,e. 
m:i ve Almanlar geri pı.skurt.ıl • 
müştür. 

Çemigov'un tahlı~e<i, Alman -
!arın Kıyd'i çevirmc<ı g:bı c!ddi 
bi. tehlikeye yol nçmı~tır Al'T.an.. 
la: burada çok ağır zayiat ver • 
m:şlerdır. 

Odesada da Alman \'e Rumen 
kı alan ağ:r "'1\)'!at Vt:ır.ektedır. 
leı Şehir dayanmaktad·r 

Moskova U (A.A.) - Radyo, 
har~kel kararının 3..u;l.;ı.rın elıne 

geçıtğ.nl soyliyen b'r t'l!biiğ neş· 

retmiştir 

Timoçenko ordt.sı;, A.manla -
rın Moskovayı teh 1;1 lerin; dur • 
durmakla kalmıy~r. belki, Aiman 
kıt'alrının Leningrad muharebesi. 
için yapt•kJ.arı tecem.müm,n ı.si. 

fade ederek, bunları Smolensk 
is:i.kamet.inde hırp&tlyor Smo • 
ler..;k, Rus :op1ar:nın ateşi altın
dadır. 

Kıyef'e doğru ylpılan yeni ta• 
arruz inkişaf etnır·kledir. Ru,; • 
laı, Çernigov'u tahlıye zaru.e • 
tinde kalmı~larsa cia, Kıyef'le Le. 
n.ngra , ml.lharel:.ien:n sonunu 
itimatla beklemeklcdir. 

Hediye kazanan"ar 
MükifaUı Bulmacamızda bedi! ... ka

zananların listeslni neşre devam edi
yoruz. Hediyeler Çarşamba ıunün:!en 
itibaren te\•zi olunacakUı:;. Re.slMler 
Cuma. günü neşrolunacaktır. 

Blrer Şık Fotoe,ra! Albümü Ke1z.a
nanlar; 

ü kü<larda Sultante-pesinde Se-nnLilc 
caddesi 61 numarada B. İlhnn 0' 1 maı;, 
Beşiktaş 2 inci Kız Orta.okulu son sı
nıf lalebeler~nden 104.J. Şukran Akçe.. 
başı, Beyoıilunda Altmbakk•lda Öl
çek :i<Jkakta 146 -ıumarada N. So.yar
man, Erenkbyü T.ınu~lu taı;la karşı ... 
snıda 47 numarada E. Nurettin "Iürk
kanto.s, Bcyoğlwıda Kilt·Uk Pa .. m ... k
kapt 1( nwnarada B. Nur Co~kuner, 

Cc.t, loilunda Tasvlr sokağında 14 'lU

marnda Ande-lip, ıratihte Fcvz paşa 
caddesinde lJalıcllar ~ ·kağı 2 nurn~. a
da Eınin Corer, Be:Şlk~,,ta Korr: ı~

kelesl Hauçıkrru:.zı :? 't tr.araruı 1 yan 
Servet .o\ydınlı, Eır. r" ·,n Ort ol .ılu 

3 üncü sın:! tale~!erln.:ten 1ti6 • · aım 
Gı.ı. •. ay, Ak.saı•yd.ı ıicı. ekı Xl'v ıl.ar 
nıah .... Uc.si Balı bey sokağı 22 nun aıa. 
L hanede O ... o\hmet Keırıal ,\ydt::: 

B rer Şık Mürekkep Ka!'!'ml Sapı 

Kazananlar: 

BE'yoihında Aynalıı;e-şrr.cde Sur..:rt 
yok.ışunda 95 nun drai;. haı;.edc Ha
Pn Nect~. ErC'ntıtôyftndf' B<ııgdat r..:ıJ
des!nJf' 33~ numiiltOıllı .l\.bdurrez:ık Ue .. 
7ın l'V de Bayan Edibe Bahar, ı 
bahc;e31nde Safıye Çeşmesi Cemil '31 y 
koşkünde Bayan Vit"dan Özdemır. 

(Sonu Yarın) 



4 -SON TELGRAF- 14 EYL 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.110 -J 
}"azan: Franci.. Machard Çeviren: 1skenıier F. SERTELLİ 

Bu işin iç yüzünü ancak mahkemede 
ifşa e d e bil e c ekti m. Sustum 

- Adaletle alay mı ediyorsun 7 
- Hayır. Kanuna ve adalete hür· 

metim vardır. Yalnız, böyle bir kom~-
7anın Jı.ahramanı olUIUffi& b.ayret t • 

diyorum. 
- Hanci komed,yadan balı&ediyor -

awı? Yaptııın cina,.eUer aeni ter&em -
letmif ıaliba! Ne Mi7leditlni bilmi • 
7orsunl 

Si\fU komiser çok heyecanlıydı. 
Ona. otomobil içinde dert anlatma • 

nın lmlı:Aru yoktu. Polia Müdiri;yetlnde 
bile bu imUnsızlılr.la karfılapca&ımı 
tahmin ediyordum. 

Bu lfln lç ;yüzünü ancak mahkeme 
lıuzurunda ifa& edebllecektim .. 

Su..,,,. 

suçsuz olduğumu nasıl anlatacaktım?. 

ilk önce Polis Müdürü sordu: 
- Sen nerelisin?. 
- Llyon'lu;ywn .• 
- Pari.rtc ne ı, yaparsın?. 
_ Şarap kn:n~yonculuju .• 
- Baban bclyatı.a ~ı?. 
- Yakın zamana kadar ha7&tta idi. 

Son zamanlarda y~yıp yaşamadıtı.

ııı.n farkında de,ilim: 
Polis ıüya bu sorgularla büviyetlml 

wblt etmiJ oluyordu. 
Masanın 7aı.ı taraimda 07akla du

ran Adli;re Müddeiumuınlsl oabırııız
lanıyordu. Nihayet dayanamadı.. Sor
du: * - Sen Pol lulioesini niçin bombala-
dın?. 

&OLLA&DlA ıu:ı..EPCK - Haberim yok. 
VU..ULDUK.TAN 801'~ - Yüılerce insanın Olümün.e ve 7a.. 

Otomobilimiz polis müdürl]'eti bl- n.lanmasına ıebep olduğun bu vak'a. 
lli!l önünde durdul'u zaman. bizden dan haberin yok demek? 

- Eve\. Bır ıe:v bilmiyonnu. 
Once !ı.eslirme yollardan otomobil ile - İnkllr kolaydır amma, elde vesl-
;yel4en ıazetelerm foto _,,uhablrl•ri kalar var. 
etrafı .armııılardı. - Şu ves!Jı;.aları ben de ııörüp an-

Burada da müthlı bir ae:ri.rei lı:ala- l&mak Isli;vorum. 
ba llğı ile karı;ıl-.Um. _ Şüphesiz hakkındır. Göttctt.sin .. 

Artık, bu komedyanın perde~ri uk Fakat mahkemede. 
ilk değifiyordu .. ve ben mütemadiyen - o halde o &üne kadar IU.llnayı 
jçimden ıfiltiyordum. tercih ederim. 

Koll&nm kelepçeH.. Pol1s Müdürü- _ Ya ayni etın öğ!eden aonra ika-
ıı.un odaJına çıkanldım. met ettiğin pansiyonda yaptığın cina-

MilddelumumJ Müdüriyete ne kadar 7eUer ... Orada yhm.lden !ezla insanın 
Ca çabuk 7elişm.tşti, ölümüne setwbiyet verdin. Şimdi jı!ze 

Herkes bana bir hain, biı' canavar hakikati itiraf et: Bu bombaları ,i. -
ııbi nef:retle bakıyordu. Yanımdaki maktan maksadın neydı? Kendini Al-
1.aharri komi.seri bana ild kere; manlara neden sattın"' 

- Geçınlf o!aun.. Halk tara!lndan Polis müdürü de söze karıştı: 
parçalaııacaktm! - Ben de Liyonluyum .. Fakat şlm-

Demekten kendini alamam.ıstı. dl, LiyonJu olduğumu söylemiye uta-
llak.ikaten o (Ün -içimden cü}ü... nıyorum. loleınleketimden senin gibi 

7ordum amma- Komiserin dediği gi- alçak bir adamın nasıl çlktıit-.na hil!A 
biı, bir k.aç kere ölüm tehlikesi at.14t- hayret ediyorum. 
aıJ~tlm. Müddeiumumi: 

Polil M\idür:yet.i binasından eirer- - Evet, dedi, hakkınız var. Liyon-
lten, sok.aktan biri arkamdan 1<>yle ba- lular vatanperver olarak tanınmışlar-
tınyordu: dı. Şimdiye kadar Liyondan vatanına 

- .. Onun kafasını balta ile kesmell... biyanet eden bir tek Fransız çı.k.ma-
Bır ba.şka.sı da ona. iU cümle Ue yar- mı.ştır. Bu adamın da.-rnarlarmda ya-

ıdlm etU: bancı kanı olsa gerek .. 
- lJayır. Balta ile delil, elek1rik ile Umanm. Bu adam Liyoqluya 

yakmalı... benzemiyor. 
Artık ölümlerin her çeşidi zikredili- - Ben, Fransanın herhangi bir kö-

yordu. ıesınde böyle soysuz bir canavarın çı-
Bôyle bir ıuçlunun idam cezasına kncağını zannetmiyorum. Yoksa sen 

çarptırılması pek tabll ve zanırl bir Alsa:t - Lorenli misin'. 
ktyfiyetU. Fakat, bu efendilere benim ___ B_e_n cevap ver.:'.'.:_ ~Pevamı var) ı 

Deılıt Df11iryıllırı ıe Ll11fnlın lıletme U. ~ıresi İlinin' 1 
Cm.s ve mik.tarlan ile muhammen bedeli ve muvakkat temınatı aşağıda 

yazılı olup yapılmakta olan 4Ier için 8 kalem kereste kapa b zarf usulile sa
tın alınacaktır. 

İhale 23 Eylul 941 Sah ıünü saat 15 de Sirkecide 9 İşletme binasında A. 
E !ı.omisyonu taratından ;yapılacaktır. 

TaUplerln teminat "Ye dlfer lı:anunJ vesaiki havi kapalı zartlaruıı &yn1 ıün 

aaat ıt de kadar Komisyon Reiıliğine vermele-ri ltzımdır. 
şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. •7921> 

Cın!l Eb"adı 

Çam tahta 15X15X400 
> > JX20X30~00 

Çam kalas IX20X30<1---500 
isk.ele-lık kirif .,.. 10X18X400-600 
Kadron 
Kiremit .ıtı tit&a U8X200-400 
ııa,dadl çıta 1-2XWOg 

Mıktan 

15 M3 
21 M3 
21 M3 
20 M3 

19 MS 
7 M3 

Muhammen 
Bedel 

Muvakkat 
Teminat 

UD.Of 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
110 No. lu :lan: 
Ellerinde yüz kilodan faı.Ia buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve bunlann 

un!r nnı bulunduran baklkJ ve hükmı her şahıs meYcutlarının nevi, cinsi, 
men~e. miktar ve han&i sene mahsu1ü olduğunu ve malın kime ait bu1unduğu
nu ıliın tarihinden itibaren 22/9 /941 Pazartesı akşamına kadar bir beyanname 
He İstanbul Belediye huduUan dahilinde Vilayet İaşe Müdurlüğüne, kaz.alarda 
rnahaHI en büyük mülkiye Amirine bildirmeleri ve bu müddetin aonuna kadar 
mevcutlannı başkalarına satmamaları busu.su ehemmiyetle ilAn olunur. c8150> 

&AllİP n; BAŞMUHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRİl: 

SON TELGRAF 

ETL'l İZZET BENİCE 
CEVDET KARABJLGiN 

MATBAASI 

ONUN 
Yll§anmıt A~k ve Ma.cera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum!.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 78 
G3z kapaklarımı oynatmak için 

müşkülat çekiyordum. Bir iki ke
re kalkmağ'ı, topiı.nmağı düşün. 
dıim. Fırtınalı hav;.! arda ara sı
ra açılıp kapanan gökyüzü gibi 
d·i.mağımda belirip bÖnen bu ar
zulsra nihayet k;.lın bir bulut 
çekildi. 

Dı.rar.ıda gramofon hal:a devam 
ecl.yor mı.rydu bilmem? Biraz ev
vclkı ~atkı, çalgı sesleri yerine 

!<ulak: rınıda derin b r uğultu var
dı. Göılerimin önünde tuhaf şe
lullcr geup geçiyor, etraf dönü • 
yordu Bunlann arasında baha
r. n annemin hayalJ<?riıı.i görür 
g>bi oldum O vakıt çılgın bir 
iayretle doğrulup fır laımak iste. 
dun. Fakat kuvve'J, bir ko be • 

!imi sararken bavgın bir nefes 
ıfısık!adı: •- Haydi ·biraz uyu • 
yalım yavrucuğım·! .. > 

Kınuldıyacak haiirn kalmamış.. 

tı. Derin bir tevekkül ve inkiyat 
i.çind.! taımamile m•~lup inledım: 

c- Pe . ..ki! .• 
K3Ikarken ayaklarım birbirine 

dolandı. Birden benı kucakladı. 
Koltuklarımdan ç~kıp göğsümde 
ken-etle~n kollar. anide masanın 
başından kaldırdı. Rüzgara düş
müş b.i:r kağıt parçası gibi otur
duğwn koltuktan :,aryolaya a • 
Lıldım. 

Yanıma ı.rzandığı zaman onun 
s;yah ltadi!feleri go,rerimi aardı. 

Bu derin ve en.ııın :,ıyah denizin 

. , ~ . ' . .,... , . '\ .. - . } .. •:..-'~,··r,•"'• .. :.• •. ..< ::~_, • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında pnde 3 b19 alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

Orta kısmı - Lise Kısmı - Mühendis Kısmı 
Leyli ve Nehari bütün kayıdlar kapanmıştır. Derslere 25 Eylul 
Perşembe günü başlanacaktır. Leyli talebenin 24 Eylul Çar-

şamba günü akşamı mektepte bulunması lazımdır. 

TECDiDi KA YiT : ERKEK KISMINDA 2.2 Eyllll Pazartesı ve 23 Eyllll Salı ı;futl•ridlr. 
KIZ KISMINDA 23 Eyllll Salı ve 24 Eyllll Çarpmba ııünleridlr. 

AT YARIŞLARININ SON HAff~ 

Bugün beklenmedi! 
sürprizler olabiftl 
Hayvan adedi azdır, fakat ko~

1 

vetler müsavidir, tahminleriJll~ 
. e\·I 

!o.arla koşmaları netıc · .,ııı U lnd 11&1'fadaa l>n'aml 
temeldir. Koşulann neticeleri hak. 
kınöa tahminlerimiz a~ağıdadır; 
BiRİNCİ KOŞU: 
Üç yaşında safkan Arap tayla -

rıruı mahmstur. Mesafesi 1200 
metxedir. Kuruş, Süleyk ve Meli
ketülhava isimli üç tay yazıl -
mıştır. Koşunun en kuv~tli hay. 
vanı Melikedir. Maamafih gün -
den güne iyileşen Kuruşu da pek 
ihnıal etmemelidir. 
İKİNCİ KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarun kan İngiliz atlarına 
mahsustur. Mesafesi 24-00 metre. 
di:·. Poyraz, Olga, Cesur adında 
üç hayvan kaydedilmiştir. Poy • 
raza geçen haftakinden fazla ki • 
Jo yükletilerek diğer hayvanlara 
da şans verilmiştir. Maamafih .ko
ıuııun favorisi Poyrazdır. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 

gi.iç tahmin edilir bir ' )? 
sokmaktadır. Hafif kiloları 
etmemek lazımdır. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU:. ıall 
Dört ve daha yukarı 'aŞ 

1 
kan Arap at ve kısrakları di;. 
dadır. Mesafesi 2000 metre"'° 
ra, Tomurcuk ve Kısınet~ 
mıştır. En kuvvetli at .ııcr' 
K1'metin hafif kilosu '. 1'ae~ 
Tomurcuğun çekişmesı\ 
fade etmesi muhtemeJdı · 
BEŞİNCİ KOŞU: f ~ı 
İki yaşındaki yerli sa ~!~~ 

giliz taylarına mahsustu\ fi" 
fesi 1200 metredir. Deın~-tif· J 
ve Çobankızı kayde<Jilmı;~~I"'. 

Bu ko<u bu senenin en -_:AJ' • . 'b"' I"' f tayları olan bu üç rakı ı[,ıl 

Yeni ye t!1d talebt'n.in ,-uıtandaltl tarihlerde son kayıt itin müracaaUeri gereklidir. Üç ve daha yukan yaştaki saf 
le.an İngiliz at ve klsraklan ara • 

ANA - İLK - ROTA - ıJsE•••••••ıııırıı~/ sındadır. Mesafesi 2400 metredir. 

ş~p'f.01 ı 
• • ö 

li bir mücadelesine sah~:ce~ 
tn·. Sakat ayakları Velı çılf 
sert toprağında aksayanı f 
kızının birinciliği ayn pt 
mensup rakiplerine 1ta 
1J1<1htemeldir. ~j]ı 

Bu haftaki koşularda ~a, 
hi•: l, 3 ve 5 inci k~şul~~ 
bahis: 2-3 ve 4..5 incı kO :ı.tl 
sında, üçlü bahis de· 

14 Eylul 1941 
JB.VO Program 
18.03 Caz Or. 
18.40 Fash 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19.55 Müzik (Pl.) 
20.15 Konuşma 
20.30 Şarkılar 

21 00 Ziraat Tak. 
2110 Şarkılar 
21.35 At yarışları 
21.45 Mandolin 

22.15 Dans lllü. 

22.30 Haberler 
22.45 Spor Servisi 
22.55 Kapan~. 

G<iz Mütehassısı -
Doktor 1 

Muammer Tansı 
Hastalarını hergün Cağaloğlu 
Zorlu apartıman 3 numarada 

kabul eder. 

Denedilecek İhtira Beratı 

• De· mir veyahut çelikten ma. 
mu! e ya iızerinde kroma benzer 
bir şathı fevkani tem•nine dair 
usul , h~kkındaki ihtira için lktı -
sat Yekiıletinden isti. sal edilmiş 
olan 12 Temmuz 1938 tarih w 
2~ No. J ıhtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veyahut icadı Türkiyede 
rnevkiı fıile koyabileceklere sala. 
hiyct verilebileceği teklif edil • 
rnekte olmakla bu hususta fazla 
malıimat istihsal etmek arzusun • 
da bulunanların Galatada, Arslan 
han, 5 .nci kat 1-3 No. !ara müra. 
caat eylemeleri ilan olunur. 

e TAKViM e 
Ruml 13'7 Hıa.ır Hicrl 1380 
AGUSTOS 

132 ·~ ı 22 
yıl 941 ay g VaJatl 

VAKİT 
Ezanı 

EYlOl 
S. D. S. D 

6 39 Gün .. 11 17 

14 
1310 Ötl• '48 
16 42 İkmdı '2l 
19 21 Akşam 12 00 

PAZAR 20 56 Yatsı ı 33 
~ 58 iıns.ı.ıı: 9 36 

sıeak dalgalarında hummalı vü
cudum bir tüy hrJLfliğile çır • 
pınıyordu. Göz b •oeklerinde o 
tik çılgın gunah geeesındeki tit
reten gö7.lerın kıvılc:mları vardı. 
•bitao bir UJu.şuklukla gözlerim 
yine kapanırken vüeudümdek, a
teşten daha sıcak b:r nefesin yü. 
zü.ınde dolaştığını hic-ettirn. 
Kollarım ağır rğ.r iki yana 

d~:. Artı'k tamamıle kendim -
den geçmiş~im. ş; .,.,ai yeniden 
bir başka cb. an içınde eriyor, bir 
kere daha her Ş€\"< ve herke-si 
geride bırakarak başka bir alemde 
kayboluyordwn!."' 
Sokaı.ta kilıse ça'lları çalıyor, 

uzaktan uğul1u halinde sesler 
geliyordu. 

• •• 
Kar ı pcnceredrn gıren solgun 

bir güneş odarun duvarlarına kızıl 
bir yangın rengı nrmişti. Ka~ıkı 
büyük ayna bu alev ı~·iınde erı -
meğı• başlamış çeJ;k parçası 
lı.ndc kmannı;;tı. 

(Arka11 Vaı) 

" • • • • Yatılı ve Dandi, Romans, Komisarj zde • 
~.:e BQGAZIÇI LiSELERi Yatısız mır, Gonca, Mimoza isimli altı 

Arnavutköy - Tramvay Caddesi: Çifleoaraylar 
Kayıt için hergün müracaat edilebilir. 
İlk. kısım 29 EylOl'de, Orta ve Lfse kısımlan! 25 :EylU?de derslere 

b~lıyacaklardır. İstiyenlere tarifname gönderilir. 

TELEFON: 36 - %10 ---------

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden 
l - İdaremizde münhal maa~lı ve Ucretli memurJyetlerJe Ocretli stajyer

liklere orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır 
2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara alır.ak suretiyle pek iYi derecede kaza

nanlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere, 6 v~ 5 numara ol
mak suretiyle orta derecede muvaffak olanlara da takdir hakkı idareye alt ol
mak üzere 20 - 25, 30 lira aylık ticretı. stajycrl1klere ta)in edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya i.ıcretli memurluklara 
Cet iri lirler. 

• - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncil. maddesindeki şart
ları haiz olmakla beraber de,·let memuriyetine ille defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmem1ş olması Iazımdır. 

5.- Mil•abakaya gınnek lst.iyenler 29/91941 Pazartesi günü akşamına ka
dar dllekr;e ve evrakı mGsbiteleriyle beraber İstanbul P T. T Müdürli.iğüne 
müra<·aat etmelidirler 

' 
6 - Mu.abaka 30/9/94 ı Sah günü saat .10> da yapılacaktır. •8049> 

Mobilya Merakhlarına 
Sandalyalar, Karyo lalar, Portmantolar wsair her 

nevi şık mobılya !ar fabrıka fiatına satılıyor. 

ASRİ MOBİLYA MAGAZASI: Ahmet Fevzi 

İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66, Telefon: 23407 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabul muamelesine 15 Eyltll 941 de başlanarak S Birinci-
teşr.ı.n 1941 de son verilecektir. 

Kayıt ve kabul lçln: 
a - Lise bit:rme ve olgunluk diplo'Tlalarını haiz olmak, 
b - Ticaret Liseleri bitirme imtihanını vermiş olmak l~zımdır. 
.Kayıt olunmak hıtiyenlerin Pazarıesi \'e Perşembe &ünleri saat 9.30 -

13.30 arasında mektebe bizzat müracaatları.> «7892> 

"'"' ~T" YATI MEKTEPLIRINE ~ ~ 
Çocuk verecekseniz: Yatak, ycırgan ve çarş::ı.flariyle yatak örtı.isü, ~ 

battaniye, havlu ve bornozlarını ucuzca mağazamızdan alırsınız. 
İ:::ta.nbul Sultanhamanı cadd~ı No. 4, Te1 20025. 

BURSA PAZARI : SİP ARİOGLU HASAN HÜSNÜ ı~ 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi mü~aba~a imtihanına giren okurların kabul listele-ıi gelmiştir. 

Alakalı okurların acele lstanbul Deniz Konıutanlığına müracaatlan. «8171> 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıanlar~ı 
Cinsi Miktan '-'luhammen BedeJi İlk Teıninat 

Defatir ve Evrakı matbua 55 kalem 8000 Lira GOO Lira 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü !le Taı;ra Vak flar TeşkilM. içln lüzumu 

olan yukarda miktarı yazılı 55 kaleın de!at1 ve evr~L;;ı m&tbua kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 22/9/941 Pazartesi günil şaat 1:5 de is .. 
tanbu1 Vakıfiar Başmüdürlüğü binilEında toplanan korr~yonda yapılacaktır. 

Şartnamc$i her gün Levazım kalem inde gönılcbillr 
Kapalı zarfla yapılaca ı iı;ın 2490 sayı!t kanunun tart.fi veçhlle hazırlıyacak

lan z.::ırfları fiıale saatinden bir saat ev ,·eline kadar makbuz. n1ukabilinde ko
ınisyon riya etine veril:l1e~i ş.)rttır. Posta ile gönderilecek zarflrır da gene ihale 
saatinden bir sa.:ıt e\'veline kadar gelmiş olması lAzımdır. Postada olacak gecik-
melerden mes'uliyet kÜbul edilmez. (7790) 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 1 
Semti 

Üskudar 
> 
> 
> 

Mahalle•! 

Ahcıbaşı 

İcad!ye 
Pa.22.r ba$1 
J.l..ır:ı t Rcl.; 

Sok atı Sctyıs1 

--

Cimi Ayll!ı. Kirası 

L. K. 

Karaca Ahınet 378 Tj 7 K~g;r dükk.!l.n 3 00 
Maruf 4 Ahşop bahçel! ev 7 00 

Taşçı Mahmut 7 'Yarım klıgir ev s 00 
Çavuş deresi219 Diıkkiin 2 50 

SH.Jhdar bahçe 
> Kısıklı İstavroz 95 Tarla 20 00 

Yukarıda clns ve mevkileri ya:ulı yerler 31.5.942 ıonuna kaaar miıddet:e kiw 

1 
rc;.ya verılmrk Uıere mı.ız~ycdtye ı;ıkc;.rılmıştır. İhalelı}:l 22.9.941 P~z.artesl glinU 
&a~ t 14 dedir. istek le:.rin '.O 7,5 teminat:ar.y;e l1udür • ...ık AJ.;.ar;.t lcnlrrnfrıe müra 
ca;:;,Uarı. cS016> 

h'1yvan koşacaktır. Koşunun en 
kuvvetli atı şüphesiz Romansdır. 
Yalnız diğer hayvanların hafif ki- ko~ulardadır. ______-/ 

7 nci Tertip 2 nci Çekiliş Pl~ı 

İkramiye İkramiye İkrarrıiye 

Adedı Miktarı Tutan 
Lira Lira 

1 25.000 25.000 

ıll 3 10.000 30.000 
5 5·000 25.000 

~ı i 1 ı 40 2.000 80.000 
80 1·000 80.000 

120 500 60.000 
1 

800 100 80.000 ı' 

' ~ 
1.200 50 60.000 
4000 10 40.000 

80.000 3 240.000 

Yelı.ıin 720.000 

,ı 

~· 
;~'' jl ' 

Tam bilet 3, yanm bilet 1,5 liradır. Hasılatın % 6~ ş'ıt dt ~/ 
dir. Çekiliş bu defaya mahsus olmak üzere 13/Eylulf9rııe 
Enternqsyonal Fuarında yapılacaktır. Biletinizi 10 fü ' 

değiştirıniz. __ _/ 

KIZILAY 
Hemşireler OkLll~ 

Direktörlüğünden: 
llalnıı şartları : 
1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak, 

hastalık ve kusuru olmamak. 
h . ... eıe 

tnhail ve ız,.. 

3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olıJ'.laJfl' 
~· 

4 - iffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. i'' 
5 - Orta tahsilini bitirm i§ olmak. !< jçİ~ ~l 
Kaydolunll'ak veya daha fazla izahat aln•3 pireJı!1e ~ı 

tanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Ol~ı;l yaı' 1 

güne müracaat edilmelidir. izahat almak ıçıtı 
miıracaat edilebilir. 

)(tıf• 
Denlere 1 birinciteşrin 1941 de batlanac..ı 

Okul geceli ve paraıızd~~[ıl 

ÖKSÜRENLERE ~llIRAH HAKKI rı 


