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Gazeteye rönderilen evrak iade edilmez. iN SON TELOBAFLABI VE DADEBLEBI VEBEN AKŞAM IAZITlll 
~ 

~lVIERİKAN
~tMAN dava· 
sının içyüzü 

Ruzveltin nutku ve Al
lllanyanın hareket tarzı 
hadiselere verilmek iı • 
lenen veçhe bakımından 
her iki taraf için de bü
Yük çapta bir aiyaai ve 
••keri man."vradır ve iki 
tarafın tavıı· ve hareketi 
iaponyanın iktisap ede
t'.eği müatal..bel vaziyet 
ile tiddetle alakalıdır. 

I' 
~ETEM iZZET BENiCE 

AnkaraJan: 
~ }. il.tün dünya, Sovyet • Alman 

u/hınin inkişaf seyrı ile bir ara. 
An, "e. belki daha mühim olara~ 
1 ·Cnka • Almanya arasındaki 
d n gergin vaziyet ile alakadar -
~ · l\UZV'e)tbn son nufl<undan 
d· '·ra memleket içiııden ve dışın.. 
1,~n ileriye sürülen muhtelif nok. 
ı,d.nazarları ve tahminleri dın -
Q Ut. Galip iki nokt..ı naza~ nr
ır: 

t· A- Ruzvell harbe müd•~aıe 
n'llıek için Amcrıkan efkarı u • 
y ·-'rtıiyesin; safha sa(ha ha <ı.·" -

1't ve Amerikan gemilerıni-. ba. 
1 lılııı lu as;nı hedefine varmak yo -

fıd.?da Yeni ve umumi kini !a 1rik ii bit fırsa~ tciiıkki ediyor. 
il. - Amerıka nev'i şaksına 
1( ";::ıasır bir bitaraflık ve deniz 
Is~ ""S\isi müliıhazası içindedir. 
\(j~~ığ; Rusya ve İngilterey e her 
d. u Yardımı yapmak Ye bu yar. 
1a:'11 Yaparken de kendisinin bi • 

'

. af ve müdahaleden ka .-ıtsız 
•ıt • 
Aıı:ı iızade sayılmasıdır. 

I< 1ııtan ve İtalyanlar Ruzveltin 
~~ nutkunda hiç bir yenilik bul. 

Yorlar. •Mihver harp vasıta -
'<ı teş edilmesl. ~ini'.Lf. •

1 
ıı. ~n ııtevcut bir vazıyeti ılan et. 
hıı~kl<!n ibaret ve Amerikanın bir 
fı~ 1.~ çıkarmak peşinde olduğu 

tın; müdafaa ediyorlar. ı 
buliakikatte, dava yalnız bu ve 
'"ııı ltadar mı~ Bizce, Ruzvelt:in 
\q nutku ~e Almanya~ın har_e • 

AllllU • IOYJlt 

BABJH.KI 

ata BAlllt 

Leningradda 
çenber daha 
daraltıldı 

Rusların 

ağı r tanklarla 
yaptığı bir kaç 
mukabil taarrz 

akim kaldı Alnuın neferleri bir S~ 1ehrt11de istirahırt halinde 

llaradenlzlle 
blrllaç Baı 

gemııı batırddı 
Alman Başkumantlanlıiılrun teb

liği, en modern vasıtalarla teçhiz 
edilmiş olan Len.ingract müstah
kem mevzUeri etrafında cereyan 
eden anudane muharebeler neti
cesinde, Lenin&radın çemberlen
mesinin daha sıkı bir hale ifrağ 
edildiğin] bildlrmektedlr. Sov
yL-t kuvvetlerinin ağır tanklarla 
yaptığı müteaddit mukabil taar
ruzlar püskürtülmüştür. 

(Devamı 3 üncü Sahii.:ııde) 

Bir kadın otomo· 
bil altlnda kaldı 

.&KDENlZDE 

Birbuçuk ayda 
268,000 ton 

batırıldı • 
gemı 

• 
Mihver gemi ka

fileleri çok 
ağır zayiat veriyor 

Kahire 16 (A.A.) - •B. B. c .. 

SOVYET TBBLtil 

Kalas, Solina 
ve Köstence 
bombalandı 

---·---
öze 1 adasına bir 

iharaç teşeb
büsü akim kaldı 

Moskova, 16 (Radyo 7,45) - Sovyet 
İstıhbarat Bürosu tarafından bu sabah 
neşredilen harp tebliği: 

13 EylQlde, hava kuvveUerimiz, 
Kalas, Solina ve Köstence şehirlerini 

ıiddetle bombardıman etmişlerdir. 
13 Ey!Qlde Almanlar, Özel adası sa· 

hillerine asker çıkarmıya teşebbüs 

(Devamı ÜçQ~0ü Sahifede) 

Kasımpaşada o•uran CeYahiır 

isın ne!€ bir ka<lın <'ün Tozl<oparan 
yokusundan geçerh--en şoför Mu... 
talanın iıdaresindeki 1889 numa • 
ralı otomobilin •''.ıırla kalmış, 
muhtefü y<!T!erin<l<n ağırca ya -
ral&nmıştr. Yaralı kadın ha. tane-! 
ye kaldırılmı-ş. şcıi ;r yalkalanarvr. 

Akdcnizde İngiliz tayyareler>, iki 
gundiir taarruz edilen Mihv-er va. 
pt>r kafilesinin son kısmıııı da 
tahıip etmişt.r Cumartesi gece· 
s: tayyareler, kafileden kurtulan 
b;r gemiyi bulmu~lar ve h;icum 
e•mişlercLr. Bu gem; de biT inli.. 
liıkla berhava olmuştur. 

Ayni gece Trablus ve Binga • 
zidcki dığer Mihver gemilerine 
de hücum ed:lerek. bunlar hare • 

(Devamı Üçüncü Sahlfede) 

ıl 
tahkikata başlanmı•tn. · 

ı-• ==+ c } :;;:;::: 

Bursa Valisinin gazetemize beyanatı 

Şehrin imar planı' 
tamamen hazırlandı 

Ukrayna yoı!annda Alman a.•kerleri 

Milli Şef . 
San'atler Mektebin
de ve Güzel San'at
ler Akademisinde 
tetkiklerde bulundu 

• 
Talebeye çok 

kıymetli 
öğütler verdi 

Reisicümhurumuz Milli Şef is
met İnönü dlln Sultanahınettekl 
San'atıer MeJctebini ziyaret et
mişlerdir. 

Milll Şef, memlek•timizin bu en 
e~ki San'at A1'ektebinin bilttiJ'l a
tölyelerini gezmiş, talebe milctarl, 
çalışma \'aziyetleri, her sene veri ... 
len mezunlaı hakkında mektep 
müdürü mühendis Yusuf Ziya E
timandan iz.ahat alm~lardır. 

------

Mektepten ayrılışlarında bab. 
(Devamı 3 iıncü Sahi!ede) 

Milli Şef Güzel San'atlar Akademi.rinde Müdür Bürhan 
Toprağın iza1ı4 lıım dinliyorlar 

l IPRENSES 
.......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiım N e v c i v a n 
Budıgenı ordusu Kremençug f t tt• 
köprü başındaki Alman kuv- Ve 8 • e 1 
vetlerini geri atamıyacak mı ? 
(Yazan: E EKLi KURMAY SUBAY) 

Alman tebllİğinE. göre, Lenın. 
grad mınta:kasında en modern u
sulleı ie teçhiz <>d;lmiş müstahzar 
me-.·ziler etrafınıh CEreyan ed<on 

şiıddc1li ırnuharebe,erden soma 
muha.;ara ~'ber; b'rar.z daha da. 
ralmışllT. SO\')'elltr'n ağır tank. 

(Devamı tlçüncü Sahifede) 

• iki idam hükmü Mec-
liste saatlerce müna
kaşalara sebep oldu 
Hükümlerden biri 20 seneye 
indirildi. Diğeri tasdik olundu 

Ankara 16 (Husuoi muhabır, 
m•z bildiriyor) - Büyük Millet 
Meclisi dün Şemsettin Günaltayın 

_ bqkanlığında toplanın ştır. 

l!ukümetin t'!!lebı w<;hile bazı 
har:ciye memurlarının maaş ve 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Merhume 1,5 mi 1 y o ı: 
liralık çiftliğini 

Türk ordusuna bıraktı 
Teessürle öğrE:nd.;..: :.iıe göre, P.·>-. 

montide Ebekızı sokağ1nda oturan Ge• 
neral Feridun'un refikası Mısırlı Pı en. 
ses Ne\'civan dün sabah \·efat etn1 .... 
tir. Cenazrisi bugUn öğledf"n ronra k t .. 
dınlacak ve natnazı. Nlşantasınrta 
'l'e~vikiye carniinde kılındıktan sonra 
Asri :rı.Iczarlıktı,k . :nakberesinerı dt""f .. 
nedill'l·ek.tir_ 

J>ek hayın.ever olan rrerhurıe Pren
ses, Mısmla bulunan \ e kıymeti Tu li 
paras:yle bir buçuk mılyon liraya ~- · 
kın tut:ın b!r çiftliğinı Tilrkiye lıu ... 

kUn1elinin kara, hava \'e deniz kuv .. 
\·etlerine vak! ve teberru ttm şt.r. 
Pren$es Nevcivan bu ç!.ftl li C\-ve fl 

Osmanlı donanmasına vaktetm-~'l 

Fakat Osmanlı donanmasının da Or 
manlı İmparatorluğu Hf' beraber t4tri... 
he intikal ettiği teli'ıkklsıyle vefahn... 
dan sonra Mı ıt mahkemelerince bu 
vakfın mevkii itibardan kaldırılabıl• 
mesi ihtlm:ıllnl düşünerek üç ser,, 

(Devamı 3 ünrll Sahifede) 

4 lat:lı hadiselere verılmek ıs -
ı.;ıen. veçhe bakımından heı iki 
}~~! ıçin de büyük çapta bir sı • 
ı., ~e askeri manevradır ve ıki 
~a afuı da tavır ve hareketi Japon. 
•• ~•in iktisap edeceği müstakbel 
~Yet ile şiddetle alakalıdır. 
\ı.ıal>onya Almanyan;n müttefi -
lııir Fakat, üçler paktı ıcabı b_u 
la, ~ ancak i.kidleı:den bırının 
«• l'tııza uğraması ıle harekete 
il<.~~. Yanı Almanva , İtalya ve Ja.. 

Çekirge, 
blr ıa 

yeni 
şehri 

plAnla llerlde modern 
haline getlrllecell 

Bursa Valisi Refik Koral•.anın 
ınıhabirimize \'erdiği beyanatın 

ilık kl61llmı dün yazmıştık. B~n 
d< son kısmını neşrediyoruz: 

- ·Karaköy . Bu(sa, Bursa • M. , 
Kemalpaşa, Bılecik, Bandırma • 
Bursa yollarımız ki, mecmuu 400 
kılometre tutmaktadır. Bunlar 
:ı-.alıa Vekaleti tarafından geçen 
yıl yaptırılmışt:r. Bu yıl da bun. 
lardan tamire muhtaç olanları 
yrnideıı inşa olunmuştur. Geçen 
yıllar maruz kaldığ.mız seylap 
felıiketine yeniden uğramamak i. 
çın şimdiden Nafıa Vekaleti tara. 
fınaan Karacabey ve M. Kemal • 
paşa ovalarındaki su yataklar;nın 

Manşta ve Norveç Saat 15 te celse açılınca Mani. 

sahillerinde akınlar sa Meb'usu Dr. Saim Uzelin Ye -
falına dair tezkere okunarak ha • 

ÇERÇEVE 

TAVSİYELER 
1, '~Yadan herhangi bırisi herhan.. 1--------------
lu ır devletin tecavüz ve taarru. Libya da k ü .. 
~a Uğrarsa her üç devlet bir a. 
ııo a laarruza uğramış sayılır. Ja. •• k •k f 
~8.Jıın üçleT ittifakına girme. çu mı yas a 
~ burana böyle bir vaziyet • h b 
) 0 ~Üs ~memiş, bilakis A!man.. hır mu are e 
ııı 11~"Yet Rusyaya harp ilan et • 

~~ı _~ibaırla J ap~ııya hem işine 
~""llti~ı . tımı de üçler paktına 
\llııı ~ dü~ü.ğü için hamin dı,ında 
~ ış, ~ fırsattan istifade 
~~ lfoldiçiniyi ~gal etır.ek, 
\ııtj ~ iDkşafı kaırşısın<la 
lıı. ~ vaziyetinde hlmak., i.lc
~ ey~iştir. F1bt Japnya • 'bu \>aziyel!İlli rruha!az: et • 
' İngihere ': Aımıeri.kanm 

aat~ine elv.,.rmediğ: klaar 
'-........ <~vıunı tlçüncü SahUede) 

Etem izzet' 
Benice 

ıı..,~uharrlriıniz Etem İzzet 
b~. Sart<'talLi vui!e seyahatini 
tı~ ve Anlı.araya dönmüştür. 
lıt;,1 •ıı. itibattn tekrar Başmu
l>ıı)~ ' 1 rıı.lı kendi sUtununu yaz
boi~• Cündelik mnalsinl itaya 
~ 11 bulunurken okuyucula
ıı..t .. Cüz.ide arkadaıımız Ah
~ SU!tr;ı Esmer'ln delerli ya. 
~llda.n da mahrum kalmıya
llıf ;:ı.'· .o\hmet Şültrü Esmer'in 
lliba~ıtlka yazıları bucUııden 
~"ı<U her(iin ikinci ıah i1ede 
ll\ıeı,, •ütununda ın(4ara başla-
~ 

'tlııd:Uharrülmiziu_ <Anadolu 
'-t aıı.ı,1 'e Şark'tan lnllbalan ya
Cllı:- n esını de bir kaç rUne ka~ 
~ ttı. t;re başhyaeaıı.m111 muh-

okuyucularımıı.a bildiririz. 

Almanlar 50-60 kilo
metre ile r iledilerse

de, püskürtüidüler 
Kahi're 16 (Af,.) - B.B.> 

L ibya bölgesinde, bir Alman me
kanize koluınun ı~t.k.<ıafa çclıtığı 
görünniiştür. 50 • 60 ıkilonM)tre 
llerlemeğe mu\'affak olan bu 
kuvvetlere ıkarı;ı lngiliz m~aniııe 

(D•v•mı 3 üncü Sahifede) 

İşçilerin refahı 
temin ediliyor 
Bu hususta bir kanun 
projesi hazırlanıyor 

Alakadarlar, he< ı.ahada çalı • 
şan işçilerin daıha ;y; hayat şart
ların• Jta\''ll'!iıması içi:ı lbır !kanun 
projesı haızıclamakı.adırlar. İlk 
ol·arak işçilerin yeınek mesem 
halleci:ilece-ktix. işç· ve işçi aile -
lerlnın gıda:brı ı,,,nıdıilerine ç<* 
ucuz:ı. mal edkcekt!r. 

Yev.miy<>leri asgari hadde olan 
~çileıe parası.: yemek verilecek
tir. Ka.nun projesı müınlkün ol • 
duğı: ıktıı<iar sür'aile Mecli:;e ~k 
edile.'E'kt.x. 

Londra, 16 (A.A.) - •B.B.C.> İn- tırasına hürmeten süküt edildi. 
etliz tayYareleri dün öğleden sonrcı, 1--------------·ı 

(Devamı Üçüncü Sahitede) 

Alman sahilleri yakınında bir gepıi 
kafilesine hücum etmişlerdir Bir ge
mi batmış. biri i~bet alarak yaralen
uııı;tır. 
Diğer bombardıman tayyareleri 

Norveç açıklarında da bir gemi kafi
lesine hücum etmişlerdir. Ayni hava
lide bir rabrika bombalanmıştır. 

11.ıanş'ın ötesinde taarruz! istikşaf 
hareketlerine devarıı edilmi~tir. Bu ha
rC'k<lttan 2 tayy~re dönmemiştir. 

---------------------

SON TELGRAF 

SONBAHAR NEŞRiY AT 
PROGRAMIMIZ 

Sonbahar geldi. •Son Telgraf• her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
sonbahar için bir neşriyat proııramı hazırlamıştır. Bu proğrama 
dahil bir kaç tcfrikamızın ve muharrirlerin isimlerini \·eriyoruı: 

ÇILDIRAN 
KADIN 
Etem lszet Benice 

• ÇIPLAK MODEL 
Nezihe Muhiddin 

• Baz.retl Maham-
med'l• 

Mubar ebe ı er l 
SAMI KARA \'EL -

Birinci, ikinci Balkan 
deniz muharebeleri
ne ait yeni vesikalar 

RAHMİ Y AGIZ 

• 
iNGiLİZLERE 

PARMAK 
ISIBTAN CASUS 

t. 1''. SERTELLi 

Daha bir çok şöhretli \'C yeni ıım•ları , fıkra \C nrnkalelcri sen. 
bahar prograınınlı:ı.da bulacak .. ınıı. 

Ruslar Ukray
nada tehlikeli 

vaziyette ---· 
Londrada, Almanla
rın Harkofa sarkacak
ları tahmin ediliyor 

Londra, 16 (A.A.) - •B.B.C.> Lon· 
dra mc-iuı.hline gelen baberelere &öre 
Rus cephe&inde vWyet şudur: 

Lcnin&rad'a hücum insan \'e mal ... 
z.eır.e zayiatına bakılmadan devam e
diyor Almarılar şehrin bazı Wımlan
na girdiklerini beyan ediyorlar. Ruı 
nnldafılerı arasında maneviyat bo
zuk?ugu yoktur. Ru lar en a&ır tankla
rly le mukabil taarruzlar yapıyorlar ve 
Luga neht!ne kadaı· müdafaa rr.ınta
k3'1 hazırlıyorlar. Valday tepelerindeki 
kuvvetler Alınanl.lnn gerisini tehdit 
ed:yorlar. 

l\Icrkez c So\J·et mtıkabil taarruzu 
.ıevaı.ı. e·1iyor. 

En tehılk~.''İ 1.~1.lyet UkraynadiıdLJ'. 
Alman!a.r K'.yt:f'i çevim 1ek i\;~n bü .. 
yük ı yret sarlediyorlar. Kremen
çuk·u ısptedE>n Almanların Harkof'a 
hücum edecekleri tah.ılıİll olunuyor. 

Makineye kaptırdı 
B.k,t'kÖy bez !a!.ırikasında ça. 

lışa.~ Fatıma dün ;na!Oneyi te -
mizl<>rkcn el'ni 1op!ımıış, ağı.
suretle yaralanar. k has' aneye 
kalıd.: ıltru~trr. 

Eyüpte Ha\k kr,,-.trop ak fa'b • 
rika..ında çalı:şB'll Ahmed cLe me
kinel<ri tem'z.crKen sağ e!'ni 
kaptırın\.1i. Balat :'.\b;,eü hasta -
n<'Sint kal-df"ılm1 ş~ ı.~ 

- Hifızam giltik~e zayıllı • 
)·or. Viidlerimi, taahhütleri -
mi unutuyorum. Fakat giinü 
ı;ünilne en l.:Brh iş üzerinde 
!.anayı~ hassamı ka) betmiş 
değilim. Ne yapayım? 

- Diplomat ol! 
- Miirnzencmdc bir zclıele 

hissedi;yorum. Nizam, mantık , 

lı~aba düşman oldum. Tek 
ciımleyi doğru diirüst terkip 
f'demeyi~hne kar~ılık, lisan1n 
bütün kelimeleri bir ÇU\ ala 
rastı:;ele doldurulmuş gibi. ni. 
yet çekercesine, birbirine en 
;)·abancı mefhumlar arasında 

münasebetler keşfedebiliyo • 
rum. Ne yapa3ım? 

- Şair ol! ! 
- Şiir yazdım olmaılı, pi • 

)"es yazdım tutmadı, roman 
)azdım, geçmedi. Ne yapayım? 

- Miinekkid ol! 
- Yüksek tahsilim var, fa • 

kat biç bir eserim yok. Öm • 
rümde tek kitap üzerinde çile 
çekmedim, fakat bütün dün)a 
kütüphanelerinin kataloı:ları 
ezberimde ... Bir takım tabirler 
, .e ıstıJihlann sisi arkasına giı .. 
lenmeyi öyle iyi beceririm ki ... 
Jlimle alakam olmasa da ilim 
ıicdikodusile alakam müthi ! 
Ne yapayım? 

_ Üninr itey• profe•Ör ol! 
- Yegine meziye-tin1, din • 

!erken anlar göriinmek. fakat 
ne dinlemek, ne de anlamak! .. 
~ôz söyleme-k itap rttiği 2dtnan 

da, üç beş arlı.ada~ bir eı;leııce 

NECİP FAZIL Kl KÜREK 

) erinde hesap görüleceği .-akit 
)apıldığı tarzda ihtiyatkiırım. 

Ne yapayım? 
- Meb'us ol! 
- Anlamadığuıı tek mese~ J 

'a"a si)·asct .. halbuki hrrkl'f 
benim bu husustaki fikrimi me 
rak etmekte ... Bugüne kadar 
hangi tahminde bulundum•• 
aksi çıktı. Ne )·apayım? 

- Ba~muharrir ol! 
- Şu Ttirk~e)·i bir türlii öc. 

ıenemilorum \·c~selRm! Adeti 
onu {renklerin. ekalliyetlerin 
lehçe ve şi\csile konuşmakta d~ 
rin bir zarafet buluyorum. Ne .. 
yapayım? 

- Sana iş çok ... Ajansa ınü. 
tercim, rad)oya (Spiker). lıir 

gaı.eiej·e tahrir nıiidürii ol~ 

- İki yüz bin lira param 
\.ar. Bunun hi~ olmazsa Jı arı -
sını emniyetli \C gelirli i~ierde 
kullanmak istiyonun. Ne ya • 
payını? 

- \ yiiz bin lirasını hayır iş. 

)erine teberrlt et! Kendini bü .. 
) iik vatanpen·cr di)·e yiıdctlir 
, e obiir )·üz bin lira)·ı ili) et ve 
~rnni)ctle kullan! 

- Ben samin1ilik \:e doğru

lıık illetine giri!ıarım. Bir l.i.. 
disenin içyüzüni.i, olduğu gibi 
söy·lemek hastalığından kurlu. 
]S!mı~ orum. Ne Japayım? 

- Ah karde~iın , sana ~er • 
çtl.trn acıdım. Dokuz kö)den 
ko,·uldııktan 'onra benim la· 
kir "'ime gel de bir odacıeın. 
da otur' 
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HALK FİLOZOFU 

BİZİM DAVALARIMIZ 

Görmediğimiz, bilmediğimiz 
•eyi hayal kudrctimizlc miıte. 
nasip bir şekilde sevebiliriz. 
Yurdu daha çok sevebilmek i -
çın, memleketi gezip, görmek 
liızım. Türkiye, öyle bir diyar • 
dır ki, yurdun her köşesi bir 
başka manzara arzeder. Trak -
~ayı gezip dolaşanlar, Orta A.. 
nadoluyıı gördükleri zaman 
hayret ederler. Şark vilayet • 
terinde doğup büyüyenler için, 
cenup sahillerimiz tamamen 
) abancıdır. 

Yurdun her kö esinde, tıpla. 
iklim şartlan gibi, hayat tarzı, 
> aşayış tezahürleri, geçim ve 
mait~t stan,;ardı bambaşka • 
dır. 

İç turizmi teşvik etmiyor 
tnU)"U:Z?. 

Ediyoruz, yazıyoruz, çiziyo • 
ruz, söylüyoruz. Fakat, bir de 
imkanları hesaba katmak za • 
rureti vardır. Bugiinkü fevka
fade dünya ahvalini bir tarafa 
bırakın. Normal zamanlarda, 
'atandaşların memleket için • 
de bol bol gezebilmeleri müm
kün müdür! 

Köylü, tarlasından ayrıla • 
maz. esnaf dükkanından çıka -
ınaz, menıur izin alamaz, orta 
halli para bulamaz. 

ADİSELEA . 
. · KAA51SINDA 

SON TELGRAF 

TARiHLE 

:\ILKAYE E 

Bazı aklı evvel ve bilgiç ge · 
çiuen askeri mubarrir1er, Rus • 
Alman harbİJlİ tarihin meşhur 
b"zı harpleri ile mukayese edi -
yorlar. 

Halbuki, son neşriyattan anla.. 
şılıyor ki, yalnız Ruslar 10-15 ınil. 
) on askerle dövüşüyorlar. Alman 
orduları ne kadar? Meçhul .. 

'Iarihte, bu kadar nüfuslu dev. 
!erler bile parmakla gösterilecek 
kadar azdı. 

yı::..-.i ,IODA 

TEKLİFİ 

Bizim O;nuın Cemal Kaygılı 

REŞAT FEYZi 

Y urdda gezmek, aşağı yuka· 
rı, büyük tüccarla mirasyedi • 
ye kalıyor. Bu iki turist nam • 
zedi zümre ise, her gittiği yer· 
de rahatı, konforu, eğlenceyi 
bulamıy·acağı için, memleketi 
gezmekten vazgeçecektir. 

O halde, bu iç turizm dava • 
&ını nasıl halletmek mümı.ün -
diir. Bizim garip düşünce tarz· 
larımızdan biri de bir çok içti· 
mai hadiseleri mücerret ve 
münferit bir şekilde ele almak, 
üzerinde ısrar etmek, halle uğ. 
raşmaktır. Sanırız ki, meseli, 
iç turizm deyince, sadece pro -
paganda yapmak kilidir. Böy • 
le bir hareketin bizde neden 
henüz başlamamış olduğunu 
düşünmek ve illetlerini, bin 
bir içtimai hadise aramak 
ekserimizin hatırına gelmez. 
Bir cen1iyetin dava ve mesele .. 
leri mücerret ve münferit bir 
tckilde balledilebilseydi, ıçti -
maiyat, müthiş bir inkılap yap. 
nıış olurdu. Kül halinde dava. 
ları ka,·ramak, geniş ve umu -
mi kalkınmayı, birbirine mü .. 
vazi hamle ve merhaleler şek. 
Iinde mütalea etmek zamanı 

gelmiştir. Türkiyenin mesele -
!erini ihatalı görü' kucaklar ve 
halledebilir. 

NÜFUS 
işleri 

Nüfus teşkilatlaı 
genişletiliyor 

Nüf11S Umum Mt.dürü Saıbri 
Mat':'\ bugünlerde ~ehrımrze gel
mesi mıı.'ıbEmeldir. Uml.Pm Müdür 
bütün mıntakalarJa teftişler yap.. 
maktııdır. Vilay,•tlerdeki nüfus 
terıkilittlan tevsi edilece'k, kaıd.. 
rolar genişletileco1<tır. Şehrimiz· 
de de ·bu yolda t~tki!Ole-r yapıl -
dk:tır. 

(HALK SÜTUNU ) 
ARANIYOR 

Çat.ılcada Fabrikatör Ali Haydar 
Görener bir maklni.stle bir tenekeci a~ 
ramak.tadır. 

Yeni doğmu0 bir çocuğa anne ,efka
t:yJe bakabtlecek, gürbüz, orta ya~lı 
bir bayan aranmaktadır. Cağaloğlu 

Sıhhat Yurduna müracaat. 

Ortaköy Şıfa Yurdu ba 'tabakıcı ba
yanlar aramaktadır. 

İŞ ARIYOR 

Kır kahvesinin z.evklni bilenler için, 
Sonbahar, acL bir me"·slmclir. Çünkü. 
yaklaşan kış uı.un sürecektir. Aylar
ca, kır kahvesi zevkine hasret kal
mak var. 

istanbulun hemen içinde, göbeğinde 
kır kahvesi zevkin! tatmak, Beyaz.ıtta 
mümkündür. Beyazıt camiiıı.ln iki ta .. 
rafında iki kah ve oldugu mal Um. Biri, 
m~hur küllü.k, diğeri çınarallı. Bura
da oturmak itiyadında olanlar, Sonba .. 
harla, fıdeta bir mateme girerler. Çün
kü, gelecek ltlayısm sıcak günlerine 
kadar, artık buraya veda etmek 11-
zımdır. Ben de, bu iki katı.venin mü
davin1lcri ara~ ındJ.yun. Arasıra, öğle
den sonra, b()f vaktim olduğu zaman
lar, matbaadan tıkar, ağır ağır yürü
yerek Kap.alıçarşıyı geçer, Beyanda 
gelirim. Ya Çu~ara!tında, ya Küllükte 
bir kahve lı;erim. ıtangi tarafta otura
cağım evvelden belli değildir. Bu, eş
lerin, dostların, ne tarafta toplarunı~ 
oldukları keyliyetine bağlıdır. 

Fak.at, hakikatte, kır kahvesi deyin
ce, şehir dlŞında, .'."ğac.:lık, gölgelik, ge
niş bahç-eler, kırla:-, bağlar arasındaki 
kahveler murat olunur. Mcscl.l, eskL 
den hfecidlyekoyUnde bu çeşit kır 
kahveleri vardı, ilkbaharda gidip o
turması hoş olurdu. Zamanla, bu kır 
kahveıerınin bir çoğu gazino, lokanta, 
hatta, içkili yerler haline geldi. 
Kır kah\·csinln kendine göre husu

siyetleri vardır. Sakindir, mütevazıdır. 
Fincanlan okkahdır. Müşterileri ara
sında rençbcri, bahçıvanı, yolcusu, 
hancısı vardır. 

Her ~eyimiz gibl, kır kahvesi z.evki... 
miz de gittikçe sOnüyor. Malüm ya, 
lük:ie merak sardı. Artık, lüks yaşa

mak, lüks yerlerde oturmak istiyoruz. 
Kır kahvesinde oturmak arzusunu iz
har et.seniz, :.izi, belkl de ayıpl?-rlar. 
Garip nazarla bc:ı.karlar. Kır kahvesin
de hoJ sohbet insanlar bulunur. Hi
kflyeler anlatan avcılar bulunur. Men
kıbeler anlatan ilıtlyarlar bulunur. A
rasLra saz şairleri uğrar, zurnac.ılar ıe
lir, meddahların yolu düşer. Kır kah
velerinin türlü türlü tipleri vardır. Fa
kat, kır kahvelerine Pazar günleri de
ğil, adl günler gitmek, oraların zevki
ne varmak, hususiyetlerini görmek li
zımdır. 

İstanbul Surlan dışında, Eyüp, Ra
mi, taranarında, Çamlıcada böyle k1r 
kahveleri çoktur. Kır kahvecileri de 
hoı) sohbet, biraz geveze, tek.Lilslz in
.sanlardlr. l\f~terilerin arasına gelir, 
otururlar, ellerine bir fi.o.can kahve 
altrlar, bir de sigara tüttürürler. 
Müşterilerle beraber, hoş bel ederler. 

Fakat, kır kahvelerini, rençber kah
velerinden ayırmak Llıımdır. &kiden 
ayrı idi, Bilmem ~imdi, ne haldedir?. 
Bizim Osman Cemal, bu bahsin erba ... 
btdır. 

f MAHKEMELERDE ) 
~------------------------------17 yaşında Fatma metresinin 
evinden 38 elbise çalıp kaçmış 

17 ya~ında Fatma adında bir genç ı 
kız, dün Birinci Sulh Ceza Jlr1akeme
sinde hırsızlık suçundan muhakeıne e
dilmistir. 

Uzun boylu, oldukça güz.el bir kız o .. 
lan Fatma iddiaya göre, metresi ola
rak yaşadığ1 Ahmet adında birisinitı 
evinden kimse olmadığı bir sırada 38 
kalem esvap, iki bilezik ve 620 kuruş 
ta para calarak kaçmlitır. 

Davacı, dostunun annesi Hasibe 
idi. Rum~iili bir kadın olan Hasibe: 

- HAltl.m Beycağızım, diyordu, biz 
bunu ailesi sokağa atmışken, hizmetçi 
olarak bulunduğu bir evden kovuı.. 

muşkeo evimize aldık. Oğlumuza ge
lin etlik. Yakında da nikahını kıya. 
caktı. Fakat, bu bunu istemedi. Bir 
gün bir hayU şeyler çalarak evden 
kaçU. 

Sonra geldi yalvardı, yakardı, af .. 
fettık, yine evimize aldık. Fakat yine 
çaldı, kaçtı, artık bu sef'eriode ta
hammülümüz kalmadı. MahJr.emeye 

vermeyi kararlaştırdık.> 
Halbuki Fatma tamamiyle aksi 1d,.. 

diada idi: 
-Ne münaoebet, diyordu, Bilruda 

benim cama~ırlartm, bir bohça eş.. 
yam onlarda kaldı. Bu kadın tuttu 
beni evine aldı ve cebren oğlunun 
koynuna soktu. Sonra da nildh yap· 
mamıza mini oldu.• 

Bundan sonra, dinlenen ıahitler ise 
Hasibenin iddiasını sağlamlaştıracak 
şeklide ifade verdiler. Bunlardan kü
feci Hasan ile Yekta adındaki kadın, 
bir gün, Fatınantn sokak kapısında et. 
rafa bakındtktan sonra etinde büyü
cek bir bohça ile cıklığını ve surlara 
doğru hızlı hızlı gittiğini gördüklerini 
söyliyerck iki:si de ayni şekilde şöy

le dediler: 
- Amma, gelin hanımın hamama 

mı, yoksa başka bir yere mi. gittiğlııi 
bilmiyorduk. Sesimizi çıkarmadık. 

Muhakeme, diğer şahitlerin celbi 
için ba~ka bir güne bırakıldı. 

EKMEGE 
Damga 

Ekmeklere kağıt 
yapıştınlmıyacak 

Belediye İlohsat Müdürlüğü, 
elıımeklerin üzerin~ fırmların ad.. 
resini bllıdiren k5.gıt1ar yerine 
kıııbartıma damga vurulması ÜZ<!
rinde tetkil<'ler yapma'kıtadrr. Bu 
suretle lıleır kiloda bir parça elk -
meğirı tasarrut edilır.iş ve ayni 
zamanda daha çM: teınikli'z terem 
edilmiş olacaktır. 

Köpek ve kediler 
öldürülüyor 

Şehnni7.de kudu~ vak'alan art
t>ğından Bclediye Reisliği ala.. 
kadarlara emir vererek köpek 
!erin ıtlaf edilımcsini bildio:ımiş • 
tir. Son bir hafta iç nde mulhteli.f 
yerlerde 95 köpek ve 21 kedi 
öldürülımüştür. 

Küçük bir kıza tecavüz edeni Ekmek'-ı-o--<>;-ra ~r·~·~~r 
b

• • b A Belediye lktı:sat Müdurluğü, 
ırı eş seneye mahkum oldu fmncılann ekıınegı .pMıalıla.tmak 

iç1n yaptıkları teklıfı te~ık et.. 

Beykozda denize 
yetişenler 

düşen hanende Melahat 
kurtarıldı tarafından 

Kadri Pek adında birisi, geçen.. 
krcie Sultanahmette bir karanlık 
S<'kak':' Mukadder ad;nda 15 yaş
lar-r .h bir kıza tecavüzde bulun.. 
mu~ ·:e müptela olduğu hastalığı 
a~ıl~mıştır. 

.ıüdri Pek'in ikincı ağır cezada 
g:zlı görülen muhakemesi di.ın bi
tırilmiş, 5 sene müddetle hapsine 
karar verilmiştir. 

Denize düşen 
şarkıcı 

Evvelki akşam Beykoz klübün.. 
deki JTIÜSamereden dönen hanen
de Melahat deniz kıyısından ge • 
çuken müvazenesini kaybederek 
dEnıze yuvarlanmışsa da etraftan 

yetişenler tarafından kurtarılmış.. 
tır. 

Beş muhtekir 
tevkif edildi 

Mercanda yaldızcı Kegan yal • 
dız üzerinde, Kapalıçarşıda mani
faturacı Nesim Amerikan bezleri 
üzerinde, Aksarayda Kemal cad. 

desınde eczacı Garbis ilaç üzerin
de, Bakırköyde eczacı Mordohay 
naftalin üzerinde, Yenikapıda ec.. 
z.ıcı caddesinde 51 numarada Ha
ralambo da çimento üzerinde ih. 
tikar yapmak suçundan dün as • 

live ikinci ceza mahkemesi tara. 
fından tevkif olunmuşlardır. 

~--------.. ---------
Valinin tetkiki 

Lut fi Kırdar Velie· 
fendi çayırını gezdi 

V.ali ve Belıediye Reisi Lıitfi 
Kırdar, evvelki ıı;in Veliefenıdi 

çayırına gi!ımiş, at koşu •aıı:nm 
yapıldığı sahayı caştarlbaşa ge -
rerek tet!kikler yapmıştlil". Val'i • 
mit, şehir ipodronıu Ylld>ıilıncı'Ya 
kadar Veliıefendi J«ışu yerini e· 
saslı şekilde tımzim etti!rmeğe 'ka.. 
rar vermiştir. 

Ekmek Satışı 
Lokantalarda dilim 

dilim olacak 

m:ştir. Neticede f:rıncılar ha'k.lı 
gö~ülmüş ve ekımej~ 10 pan zam 
yıapılması kabettiğı kararlaş~ 
tır. Tatbik günü ;ıenüz tesbit e. 
dilımemiştir. 

Amerikadan ve 
Filistinden talepler 

Ticaret Odasına muhıtıel:i( ya
leroen gelen mek'.eplarda Tela -
vivde bulunan bir hrmanın lre
selkagıdı, Amerikad3ki bazı fir -
mal.orın anason, susaın ve haşhaş 
tohumu iıstcliklerı bildirilmek • 
tedir. Müracaatler .ılak.aıdar ibra· 
catılara gönderilm.)ti'r. 

&fJÇtlK BABEBLEa 

ViLAYET ue BELEDiYE: 
+ Belediye kaymakamlıklara. ~ ... 

mim yaparak otobils ve otomobıllerLD 
benzinlerini sarfedip etmedlklerinln 
kontrol edilmesini bildinniştlr. 

+ Ekmek, benzin ve seyrüsefer iş· 
leri Uz.erinde görü~melt üzere Beledi .. 
yede bugün bütün kaymakamalrın işti-

\ 

rak;yle bir topla:ıh yapılacaktır 
+ Bakkallara ;1ergün 10 çuval un 

\•erılmesi kararla~m14tır. 
+ Vilayet yeni Sıhhat MüdürU Şu

ayip dün vazl!esice başlamıştır, 
+ Konservaluar her yll 10 konser 

verecektır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Paris Murıvin Konsolosumuz 

Bahri Ergin Vekalet emrine alınmış. 
tır. 

Şimali Afrlls•''' 
vaziyet nedir 'l r.ıf!. 

Yazan: Ahmet Şükrii ES ,, 
lill'" 

Y a.z ç1kıp da •oırbatıaı' .'f ;ııı»'ı 
Şimali Afrikaıda bir lrırD'"' ti pJ' 
ııezilııneğe b~amışlır. Şıtn~ -
rika harekatı, 19~9 haıfuııııı:fi. 
büyük sürpri'zmi teıı.kil euı;;·~ 

İngiliz ordularına ku,ınaıı 3d 
den General Wavell'in, Bırı~ il 
geldikten soı:rra, ~·rablua!l3~J 
dar yürüyüp de t·alyan~ 
Afrikadaki alakasını k f~ · 
olması, bir hata oı.ınuştut· ır> • 
ha.kika İngilizler, tam bU ~ 
lanl.:ı Balkanları \eiıdit e p.1rıl'' 
olan Almanya-ya kaTŞ• rfte( 

cephesinden asker çeıanıek ıı:'.f1 
buriyetinıde olduk.arını. 11ıf~ı 
oları;k i)eri sürmtlşlerdıt· ,_ ~-t1 

bu i.ddia mukni d,.u!ldi•r. fiı•:.,,. 
~ • oerı<' ' 

şu ol.mak geroktır kı, ;ı<-
. k ı ta Waviill, It~anlara ·arş . ~ 

giriştıği zaman Grazzian• ·~ l' 
l:>rını bu derl!C€ ;;niayl»kla r ,1 · 

lıi.p edip de Bingaziye kaP..:ı.if 
rabileceğine ibtim:ı.l '"('1'1'~~ el 
İstihdaf ettiği n.cı'~t3.y• aŞ~ t 
gaziye kadar gitt.ii<ten soıet' ~ 
lindekı kuvvetlerle daha ı ıı;ı" 
hedefe doğru ~J..er!ı>meği ııe sıı' 1 

ilkeli gördü. Belki de ıbu (ı; 
Alın.mlarm Afrik:ı ya :ıeçıı'd ~ 
olduklarını haber :ı.l:ır~· 

1 
~~· 

mahx for düşmaı:la derlı:oe 
şılasm&k istemed•. Herha ..:U 
kika~ ne olursa o.: • .ın, W3'~ 
beraber bütün düııya, bU pı1s ıf 
en biıyük sürpriz.; karŞIS' ıril<' ' 
dı. Ahna:nlarm 7•ıııali fı . iJ.' 
nas:I geçebildıkle:-ı tıa1" "'~·(J' 

d "'' ' ~iş bir muamma ır ...:Y' • 
k S . ·1 --'~n l•.o ~ 

rmı ısın en ıcı y ......-· ol>' 
relerie nakletttldeıı d~rU ti.ti. 
le, g..•ı·ide izah ed ııemıyeıı 1'111;1'. 
ooktal:ır kalımak\r,d.ı .. " ""'er' 
belki Afrikadaki Fıansıı 11j~ı 1 
den de ı:stifade Ptt ler. gew>ı: 

·ı .,., 
Afrik:>da Fransızhra aı ed~ 
stokl .. rı Almanlara tesliııı~ııl ,f 

Her halde ilk günlerde ş ~ 
ehemmiyeti anlaşıiaın•Y8"·n O" 
lar altında Alman.ar bir g~li '1 
neral Wavell'in ka"~ısırı' ~ 
verdıler. Ve ita.ı·~nıarı ~ır .r, 
kada" getiren tah:yenı.ıı. ~I~ 
rarı, bu defa lngilizhır~ fi , 
hududuna kaıdar oetırdı. ·eı1 

" • tel'' . j 
Wavell'in gaı'1>e r\ııgru ı rı>8ı 

modaya karşı bir cephe açılıp el 
birlıği ile yeni bir moda ihdas e. 
dilmesini, daha bir çok muharrir 
arkada !arla birlikte teklif etmiş. 
ti. Yeni modanın canlı modelleri 
ar.,ında gazeteci arkadaşlardan 
Sait Ke. ler'in de ismi geçiyordu. 
Sait Kesler'in 'öyle-dediği riva • 
yrl ediliyor: 

Eski yazıyı ~kkın bilen ve or
ta derece tahsili olan, aynl zamanda 
Akşam Kız San'at l\o1ektebinden d:plo
malı bulunan dlkışi düzgün, mütevazi 
temiz bir ailenın gene k.ı.zı kanaatkar 
bir ücretle daıml bir iş aramaktadır. 
Halk Sütununda cEn· ... ımlu• rumu
zuna yazılması. 

Huliı.sa kır kahveleri nev'i şahsına 
m.ünhtilr yerlerdir. Buralarda, saaUer
ce oturur, kon~ur veya dinlersiniz.. 
Canınız sıkılmaz. GU.n kavuşmak ü
ıeredır. Akşam yaklaşır, kır kahvesi 
sakinleri yavaı; yavaş dağılır. Kahveci 
iç-eride yalar. Ekseriya, bitişik bir o
dası da vardır. Bozı kır kahveleri de 
ayni zaman·.lı bir handır. Yolcular ge
celer. K~ın avcılar çorba içer. Bek.
çiler ocakla ısınır. Gurbettekiler 
mektup yazar. Batrı yan.ıklar, duvar
lara hatıralar nakşeder. Aşıklar Şarkı 

mırıldanır, saz ehli, tellerde d.ola~ı.r. l'liıF.~~==~====~ii Gece olup karanlık bastı mı, kır 
kah\·esinde hayat bltmlslir. Derin bir 
sillcüta dalar. 

Belediye, lokantalarda ekıme'k 
satışının ta.nzimi haktkında tet • 
!tikim· yapmaktadır. Ekmeklerin 
250 gramlık parçal:ıt h~ müş. 
tıarile.re vecilımesi (:ısıı.ııruf nok -
tıa:sından doğru gorülmemekt.edi.r. 
Az rkm~k y.iyentcc bu parçamın 
bir k.smını bırakmakta ve buın. 
lar t .. ıbiatile baş'<a müşteriye 

vorilemiyemi<; sepete "tıhnak -
!a:dır. Ekımeklerin diliıın dilim 
kesilmiş ve 'büyük tabaklara ko.. 
nulmuş biır halde masalara ko -
nul.ma:sı temin edil'ecektir. 

+ Ran1azan 23 Eylül Salı günüdür. 
+ Bir firma b~nıine ispirto karıştı

rılma~ı için alAI:.adarlara n1üracaat 
etmi~tir * Maarif Müdilrü, Lbe ve Orta O· 
kulların kadrolarını bugünlerde An
karaya t:ötürccektir 

şinde Bingaziye nr.r "a\.,eı;:, 
giliz taarrruzu hız,nı !<•. d~, 
gibi, Aimanlann şat!<• 11.,.t•',, 
ilerh~yiışlıeriııde d~ rvı.sır n ıı1'r 
dunı. varır vamnnı .. A"'1;Jl!'J~{ 
ruzu hızını kayb0t.ı. ,..: ıf 
Tobruk'u da alamadılar )irı' 
hasara altma atıııi!!l bildi' 
hıl.lii İng!lı2lerin r,lleri.ı>dC~ 

•- Ben, Babıalide yirmi yıl ar· 
kada lara model olmağa çalıştım, 
kims~ kadrimi bUmedi.• 

MCRAKABE 

Şl'BESİ 

Bır de Ü küdar<l3 Fiat l\Jüra • 
kabe Büro;u kuruluyormuş! Üs. 
kiidar pazarı, ezeldenberi ucuz • 
luğu ile maruftur. Fakat, dünya 
ah\·ali, oraya da tesir etti. Yal • 
nız. Fiat :'ııürakabe Bürosunun 
Ü•küdarda şube açmasile vazi -
~·etin ne olacağı cidden meraka 
~ayandır. 

Şimdi, bütün Üsküdarldar dik. 
1..dt kesilmişlerdir. 

AHMET RAUF 

Muhtaç kimsesiz bir 
• genç ış arıyor 

Bulgari.-·. nda Orta mektebin 7 inci 
sınıfına kadar okumuş ldm:sesiz ve 
c;ok muztar bir vaziyette bulunan bir 
Türk gcnc:ylm. IlayaUmı idame etti
rebilmek için tabrlka ve lma.lAthane
Jerde her nevi I; arıyorum. Bana vazi
fe vermek istiyen Alicenap ve ~efkatli 
iş ""hiplerlnin !fitten Süleymani,yede 
Vefa caddesinde a No. da Akıfe yaz
malarını yalvarırım. 

Akşaınları saat 20 - 23 arasında bir 
mobilyecl yanında çalışmak. )sliyorum. 
San'atten anlanm. Halk 50.tununda 
Mobilyeci rumuzuna yazılmasını rica 
ederim. 

Tefrika No: 58 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Gôlgelıkler ilk ıeldljl<m ak,amı ha
tLrlattı. llavi ay L!_ıeı. ağaçların yeşil· 
Lklertnden sür.üh.irken, bir parça ye
ı•l~ boyil.nmış gıbi. ince patikadan 
pınara kadar &eldim. Üstil açık, tahta 
oluktan beyaz çakıllarla dolu yalağın 
içine akan ma\'l sular, bana köye gel.. 
dlğim geceki lı.aletl nıhiyemi düşün • 
durdU 

Oraya, pınarın yanı.ndaki ta~ par
çuına oturdum~ Suyun sesi, yaprak .. 
laı.ın bchrsiı hışırtı.-;ına karışıyor. De
rinden derine Yılciwn cağız müzlka• 
sıle çaldığı köy ltirküsü geliyor. 

Bıll...ın lıu dekor, bu serin orijinal, 
ay lflkll gece, bu, yaprak, su, Yıldı
zın çaldı '1 kOy türkı.isil, içime rütubet 
ııbi çoken, bir huzi.ln veriyor. Kendi
~ l arip. yalnız ı;e kederli hissedi
ydrum. Yolumu, ismlml kaybetmiş bir 
"l5an &ibıyun. Şak.aklarım sıkışıyor, 

k.ıru gözlerimde bır ateş. genzimde bir 
gıtıklanma \·ar. Vücudüm1 ruhumdan 
ta.;an sebebini tahlll edemediğim ke
derle &rerilmıı gibi. Ağlamak Jstiyo
r n1. H.eccp nerede acaba Niçin gel-. 
med.?. llalbuk.1, Ylidız, gelınesl içiq. 

ona rica elml:.!. 
Pınann arkasında bir çıtırdı oldu. 

Yanan kuru gözlerimle o yana baktım.. 
Kalbim, çılgın ıibi cötsüınde çırpın· 
dı: 

- Recep ıten misin?. 
Ses yok. Aldannııştım.. Recep, ıe

ce vakti buralarda ne gez.er?.. Hal. 
bukl ceı.eydi ne kadar iyi olurdu. 

Gözlerim yaı içınde. Göğ:;ümü .... 
siz. hıçkırıklar sanı.yor. Niçin ağlıyo
rum?. Yüreğimi Jıkan, bu garıp Uzün
tünün sebebini, niçin tahlil edeıniyo· 
rum? 

Ellerim ç-eneme, clirseklerlın dizle
rime dayalı, pınarın sularına dalan 
ıözlerimdcn mü.tema.diyen ya~lar a .. 
kıyor. 

Pınarın arkastndaki yeşil.ilkten, a!
lan yeleli. baş17la c.Kurt•, homurdana
rak çıktı. Yanıma geldi. Recebin köpeği, 
onu görmU, gibi bana sevinç verdi. 
Ellerimi onun yeleli b~ına uzat.arak: 

- c.Kurl•, dedim, Recep nerede?. 
Kurdun büyük, taUı bakışlı göz:lert 

yiızılme bakıyor. Ağlad::~ımı ı:.nlam11 
ııibi bir b.ali var, 

R. SABiT 

Kalp . gtl mtlş liralar 
&m günlerde ötede beride yine 

kalp gümüş lirala~d rastlanınağa 
başlanmıştır. Burıl:icın Anadolu
dan geld:ği talmıin e<ille:rek talı.. 

kiıka~ başlamnıştır. 

Musiki san'atkarları
na yeni kurs 

Musiki San'atl:iırları Cemiyeti, 
azaları içın ikinci bır kurs aça
caktır. Kurs 15 brinciteşrindle 
dars;> başlryacaktır. Geçen kur • 
sun irntihaa:una girenlerden pek 
ea kimse muvaffa« oiınuştur. 

- •Kurt> bak a~oruml.. 
Bir kaç kere kabı sesiyle, kesik ke

ıik havladı. 

Başımda Recebin seven avucunu 
hissederek, sevinçle döndüm: 

- Recep een misin? .. 
Yavaşça: 

- Benim Figen, dedi. 
Daha çok aglıyarak yerimden fır-

ladım. 
- A,ghyor musun Figen? Niçin? .• 
Ona verecek cevabım olmadığı. için: 
- Bilmiyorum! .. Sebepsiz! .. 
Dedim. Kuvvetli kollariyle beni çe

kerek, göğsüne bastırdı. O sıcak ve 
geniş göğus, bütun kayboldu. sandı
ğım, ışıklı e:önı.il rahatını bana verdi: 

- Rece-p, dedim. Bu ıcce sebebini 
çözemcdi!'!im bir azap duyuyorum ... 

Beni daha kuvvetle göğsünde sıktı. 
Konu~madlk. Dudakları saçlarımda 
dolaşıyor, ona böyle yakın olmak, 
duydugum kederleri eritiyordu. 

Uzaklan kahkahaları geliyor. Hep
si ıülüyor, çocuklar memnun. Rece
bin Yıldıza yaptıgı soğuk muamele 
aklıma &eldi. Ona, hareketinin mA.na .. 
sını sordum Ancak duyablle~ğlm bir 
sesle: 

- Farkında değilim, dedi. Yıldızı 
çok severim. Onu ~ncltmek istemem .. 
Fakat onun ıellı;ı, bana bir üzüntil 
verdi. .. Sanki senl blr daha göremiye
cekmfşim gibi üıüldU.m ... 

Ondan ayrılaruk lekrar tasın üslU-

Meslek mektepleri 
~1:aarlf VekAlet 1, memlekette san•at 

adamı yetiştirmek üzere, muhtelif 
meslek mektepleri tesisi itin büyük 
bir proje yaptı. Bu projeye göre, fev
kalfı.de tahsisat alınacak ve 70 milyon 
lira sarfolun~ak bir çok san'at ve 
meslek mektebi kurulacaktır. 

Bu tahsisatın 22 milyon kadarı, he
men bu sene, gelecek sene ve daha ö
bür sene harcanacaktır. 

Proje büyük, mühim ve güzeldir. 
Boşluğu blssedllen bir çok san'at a
damları bu mekteplerde_n yetiştirile
cektir. Temenni ederiz ki, proje, ak .. 
samadan kuvvden fiile çıksın!. 

BURHAN CEVAT 

ne oturdwn. Recep te yanıma ilişti. 
cKurt> biraz iler:de 10luyarak, yatı ... 
yor. 

- Ne yapalun Recep, Yıldız gldln
ciye kadar birlbirimizi görmeyiz ... Bu 
çok ror ... Seni her dakika özlüyorun1. 

Recebin kolu omuzuma sarılarak, 
benl kendine çekti: 

,....._ Ah Figen anam!., 
Hayretle ona oaktım. Gözleri yaş ... 

lı gibi, yüzünün keskin hatlan erimli, 
yumuşak, tatlı bir ifade almış. Bana, 
o kalın sesiyle ilk defa böyle söylü
yor: tAh Figen anam! ... • Bu kı: cık 
kelimelerin iı;inde, ne kadar yakın bir 
ifade zenginliği yüklü. Onu anlıyo .. 
rum Onu hudutsuz, Olçüsüz, sonsuı 

bir ~kla seviyorum. 
-, Figen bacı! .. Figen bacı! .. 
Nezil·'in sesi. Ilcni çağırıyor. 
tKurt• büyük sesiyle havladı. Pı-

narın kar~ısındaki patikadan Nezik 
göründü. Recep, bir anda ayağa fırla
mıştı. 

Nez.lk, soluk soluğa yanımıza gele
rek şaşkın şaşkın, ıkimlze bakll. Ke
keliyerek: 

- Seni! dedi. Figen bacı! .. Yıldız se
ni çağırıyor .. 

Birden arkasını dönerek koştu. Ye. 
fillilclertn ltuytu gölgellkler!nde kay
boldu. 

- Recep bizi yan yana gördü!.. 
- Gördü!. 

IArkası varı 

EDEBİ HO)l AN: 109 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

rinden ta:ze ve kaynar yaşlar akı
tan genç kızm iniltisi, ifşası ve 
hakikatin seyri bü:iin vüzuhile 
meydanda i'o:en ~·~r<linin red ve 
inkarlarının heyetı ıııikimece bir 
an içın bile olsa va•·'t telakki e -
dileceğini .akla getirmek bizm 
çin şüphelerin en günahlısı olur. 

Avukat Muzarfer bundan sonra, 
sesine daha büyük bir gayret ve 
hız vererek devam etti: 

- Ferdi, Güzin g:b; bir masu
mun harimine nasıl girebilmek 
imkanlarını daima tasarla • 
maktan geri kahna'Tlış ise Şük • 
riyenın ölli.m ünde de planlar ha
zırlamaktan bir an fariğ olma • 
mışlır. Her vakitı<i sözümü bu• 
rad3 tekrarlamak !'ı"ltOi:buriyetin.. 
deyim: Katil o de~ii.se bile, mut. 
laka bu katil hadisesinde alaka • 
daruır. 

Muzaffer, bunu sJylerken Ce
mil birden bağırdı 

- Yüksek hak:ır.lerin huzu • 
rund3 bir masum hala hakaret 
görebiliyor. Bunu ~·ddetle pcQ -
tcsto ed-erim. 

Ve .. haklın: 
- Susunırz, size söz vermedim! 
Derken Ferdi: 
- Ben de prolı>sto ederim .. 
Diye söze karıştı. Fakat bu 

söylenişinde bir isyanın kopuşu, 

ses olup gönülden fıclayışı yerine 
nefe3, zorlamanın söylenişi vardı. 

Muzaffer, bütün bt' müdahale
lere ı ağmen devam etti: 

- Yüksek hey~•i hakiroede.ıı 

Ferdrye bazı suallE-r sormak hu. 
susunda müsaade di.eyorum. Bu 
suallerim muhakemeyi oen kısa 

yoldan sonuna gi>ttll'mek için her 
halde faydalı olacaıı.tır. 

O, her vakit muhakemede sa -
kin, dinler görünen, başı öntlnde 
avukat bu celsede kafası kadar 
hançeresini de işletiyor, içinde bi. 
rikmiş ses ve his heyecaajarını 
sanki bir h3mle halinde dışarıya 
verıyordu. 

- Ferdi \r edadı, onun hiç le • 
ke tutmıyan şahsiyetini, temiz 
nasiyesini maalesef en şen! duy
gularına ii.let ittihaz etmiş, en 
planlı bir tarzda bu duygularını 
kuvveden fille çıkarmak imkan • 
tarını yaratmıştır. Şükriyenin et. 
rafında yarattığı ha va kendi ka • 
falı adanılan tarafından durma -
dan jşlenmiş, Şükriye şuuruna 

bitkim olmıyan bir iz'ansız biça.. 
re haline getirilmiş, bir roboto 
g-.bi, bir kukla gibi sevk ve idare 
edılmiş ve en nihayet bütün var. 
lığı akıtılan kanı ile de istismar e
dilmiştir. 

Muzaffer gözlerini Ferdinin göz. 
lerine dikerek ve sesine daha çok 
kuvvet vererek sözlerini sürdür. 
diı: 

- Vedat bu hadisede ne kadar 
masumsa Ferdi de o kadar gü • 
nahkardır. Yalnız Güzinin ifade. 
sindeki isabet ile bu günahkarlı
ğın diğer mevzulara teşmili için 
en kat'i delil<:lir. Ferdi, yüzde yüz 

(Arkası Var). 

Bundan sonra~iır.ııll :~ 
vazıret değışmemı~tıi ··""\ 
giliz hanrhğının ı..ııa ıııı. .ı 
daha şümulltl otdu 1ıı!13 p.f' 
yoktur. Çür>kü bu arada 

11 
ıl. 

daki lıalyan :iınpa"atorl~;;f 
ftye Edilmiş vıe Habeşıı: ıı~,., . ıcıt• r 
Ingilız ve Dom in von tıt" 

sır r<'phes;nde t-'ı-:anın~:~ j 

ğer larafüm yaz r.y tarı 'bil)~ 
len ''P. hala d.a getınekte~rııi1 
haberler, İngıJıozler;n 1'> jle !(11 
lunu İtalyaruara taw&ıfl' 1-ıf 
patamadıklarını anıatırl', '' 

aı>lJ• 
Binaenaleyh Alın ~ı . 

taly dnlar da şiırna li fıf ~ıı 
yaz aymn içinde n.;.,<ıt~ııtl• 
malıdırlar. ~.imdi .sonb ıı tı" 
rabcr Şımalı Afl'ıkııda ,..ıe f 
ıçin mfuait olan .;\ın!e t) 

defa 
çatmıııı(ır. Acaba bu Jı;lifı 
hang• cepheden gelece r 

• nlpıJI• 
Alman taarruz P18 tar#,,.ı 

yadaki mukırvemet 001ıırıJı 
tüst oldu.~u İngi!.zler uıılst' 
iddıa edılmakted:r. :El ·ıJ f. 

;stı 
re Almanva RusVJYı ırı • • • • ı,11'i ' 
ilan sonra İrak yolıle b~ İııı 
tan tehdit wecekti. 1'~e .~ ~ 
da ga?'pten de İtal~·aJI 1uril' 
ordu.Jarı Mı.sır üı~J,1 11~.s~~ 
cekler ve Siiveyş bır v 
alınmış olaca.kit. . ıtİ 

Fakat şimdi vaı;Y~::ıı ;.I 
mkişafı karşısında ş. (/.~ 
sahasındakıi taarruz;ı~ tıı"" • 
şark>. doğru A\mafl 

8 rııe 
?an değil, şaı'ktan ı;a 1aP1~ 
Ingil'zler tarafınd311 .1 ° ıı 

. ·ı..lifll• ~if 
daha )'akın bır ıı· ... Je u .ı;s 
ıd<la gelınekıtediT 13°J8 !~,. 
arru? muvaffak olu~,:ıar o'~ ~ 
Tunus hududuna ~Jterc 1',F 
cak olurlarsa, trıı.· vışi ıt'ıır 
kayg'. mevzuu ol.arı lacııl' el 
de a'·rı hatled ılrrı' 5 ° 11 ~ I' 

, .. 3nı " • hald.? Şimal'i p.fr:ı< Jeıl 1 
ha ~talar )çinde yer.• ır 
sahne cılması bek teıı • 



.f0'1\~4.lciiıt ~ 
' ' iÇİNDEKi~ : i 
_HADİSELER ;, 

(Bu yazının meUnlttl Anadolu 
ttlJı· >.iansı bültenlerinden alınmıştır) 

11 eden : Muammer A lalur 

,~'>kara Radyo Gazotesi, Sov
lııM..., tarafından Bulgar hükıl • 
-.ın~ v ·1 ban .. 

~ı:...t erı en oon no ı~ mu -
lıı-Ia ın ınkıtaı ;ç·n 2le!ll'lll'llı ha
~ ~,"''. mahiyett? clara.lc telak. 
~ •ldıiğini, Rusyr.nın Bu1gar • 
~ fl'ıiinasdba'.ı kesmek: arzu • 

Oldllğunun haber vel'ikii • 
ııi;;YlernJştir. l:\clgar elçisinin 

· 
0\'ııda bulunması da Rus -

~Şlll'tahzur!u g irülmlilktedr. 
· 1ALİ ATLANTİKTE 

A..\J,ı~RİKAN DONANMASI 
'"1 ~•ka Bahriye Nazırı Knoks 

, ,u beyanatta bt•lwı.muştu.-: 
~ '{ llr•f\dan ~\ı·1aren Amer'jo:a 
41 bl'ılası Amerika krt'ası ile 
ar,..~· adası civarındakı sular 
1« l!tlan g0<;n ve hamule taşı • 
~~getr.ileri hinı~ye edt'.'Cektor. 
;,, • Uf edilecek Mihver denizüs-
1 ~denizaltı korsanları zapt ve. 
'>tt· 'P edileca.lc'.'r.• . u:1:n. hu emirler, ALın".11 harp 
~a 1:tının Amer ;Kadan Ingiliz 
~~aı~ gi.den vo! !arda te>adiif 

• erı bütün ,·ıı;ıınları ba· 
lj;, ~~a Çalı:şacakJ:.rmı söyliyen 
!t:ıı. ın bu beya~•tına bir ce\•ap 1 

.\.ııı.e ~1.ın ek~ cd • r. 
"iiıı ti:J<a Cwnher Rcisi Ruzyelt 
laM_ kıın.greye gö:ıde~diği me • 
~; ~ar ve iare kanunu muc:i. 
'ltı ~'l!ıı<tiye kadar yapılan yar· 
~it 81 mUyor. l nglliz • lirası 
ifygunu söylemiı. daha sonra 1 
~~ .. tank ve eaır silah w mü. 
~t. ~ "".llısali her gün ar"ımak·, 

';u ll.günkü ist!hsal bir 'ITmak 
%ildedir, Y:.rı:ı bu mnırl< 
ı l'!·/ o~a.:a.k. Ye daha soı>ra 

ı.,~ '"' bir dery« ~-üı>'atini ka.. 

t.rjilık. ve dün:raya tahakküm 
\:;;~t'.' koşanları boğacaktır .• 
~ ıır. 
°'P.Dı ~\.~ ~ IfEYETLERİ YOLDA 
·~~ifaya gidecek olan Ame. 
~ut he:"'bi reisı Harr.iman . dün 
"'ı>rt e ilte Amerıkaya gelmrş'tır. 
~~t Ya.Jnnda Mr'9loovaya ha • 
!.., c.ı~.,.kti r 

l .. tıliz B ·k.li Çö. .1 .. 
~ I . aşveı ı rçı yuz -
lt.;l"t ng•lız avcı tayyaı-esinm 
.~ ıı ... ~yaya doı;ru yola çılk· 

ı rıı.ı. söyl.ed;ik~~n biraz sonTa, 
•~ 1 ';llıı tayyar~ grup unun Ruıs-

1!: ~l'dığı ha':>~n Londraya 
t "lt, 

.... ~yı· 

Sovyet R1.1ayanın Bul • 
garistana verdiği son 
notanın, Bulgaristanla 
siyasi münasebetleri kes
mek için hir zemin ha
:ı;ırlanmasına atfedilmek
tedir. 

gradı ımüdafaa çın, şimdiden harp 
atıınekte oldtJklarını haber ver -
mektedir. 
İRANDA VAZİ.tET NASIL? 
Ankara Raıdya ;;Rzetesi, Lon.. 

draıdan ver.i!len haberlere atfen, 
bazı İran meb'ı.rslacının daha~ 
best bir idare 'kurulması yolun -
daki arzularım arz için Şehinşahı 
:ııiyaret teşelbbüs'.ir.de bultmcluk
lırrmı biJ!dinnekt~d.ır. 
Şehinşah bütün ir~n meb'uSla. 

rını bugün öğleden sonra saraya 
davet etmi~ir. 

Diğeor taıraftan A1man tEll:ıaa • 
sının müttefiklere tesliımine de
vaıın edıi.!ttnc.1<te«fü. Dün 241 Al. 
man Tahrandan yt>ia çı.!<an1mış· 
tır. Bunların 220 s: İngilizlere ve 
21 i Ruslara reslim edilecektiT. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

( t it ·f Sahlfedt... ı Devam) 
Stefani'nin vE"rdiği malümata göre, 

Leningrad.ın dış 1stihk3n~Iarı muhtelit 
noktalardan delinıniştir. Mareşal Vo-

ro~llof şehrin sonuna kadar müdafaa 
edileceğini bild'ren bir eınrt yeYmi 
neşretmiştir. 

Alınan hava kıl\·vetleri Karadeniz
deki deniz hede!Jcrine karşı akınları .. 
na devam etmektcdır 

Odcsanın Şarkında 5 bin tonluk bir 
nakliye gemisi batırılmış, 3 bin tonluk 
baska bir geml hasara ugratılmı.şhr. 

Tayyareler avdetle tesadUf ettikleri 
l.ki gemiyi de pike hücumlarla batır
ml}lardır. 

So\-yet kaynaklan da Leningrad'da 
ve cephecia diğer kısımlarınoa muha
rebelerın bütün $.lddetiyle devaın etti
ğini bildirmektdir. 

11 - 12 Eylül gcesi iki Alman ala
yı bozguna uğratlmı.ştır. 456 ıncı Al
man alayı, cüzütamlarının yüzde sek
senin! kaybetmiştir 

• 

~ Ms~~~.K J~ ı 
~ ~ 1 
~ 17 EyliU Çarşamba ı~ 
~ ~ 

~ 

f. 

Akşamı saat 9 da f.~ 

Yeni sinema ınevsimine nefis ~ 
bir komedi ile başlıyor. ~~ 

~~KARIMLA :~ I 
lEvleniyorum:~ ı 

, :~ ı Telgraf. tayyarelerle 
' 1,r, Pilot gönde>rme.nin bü • Ba• Rollerde: 
t •Ydası dJdu!!unu, yaınnakta- • JOEL MA C CREA -

- , NANCY K ELL Y -
\y 1 ~ ROLAND YOUNG -
' ~l'\li .Meyi. ı~e . fogihz tay • ~ C'ESAR RO, lERO 

ıie pHot1arırım Lenın - ~r.~-...,,.:.-::..-i•:,.,,. .. ,..-~:..:.a.::..:..: :.: :.::..:..rrr.::.-":.ııtıı:" 

"~ı ~ :..: -...,; ...: -:aı;:ır. - .,,.;<•-.,,,. ..,.:. ~~ 

Sıhema meyslm.I için emsal~.;fı. ve Fevkalade Si.ıper Filmler intihap ~ 
ve temin eden .::4 

~lAKSiM SİNEMASI :: 
llJ>ıJarını 19 Eylul Cuma Matinelerinde ~: 
OJlıs KABL OF ve DELAL uoosı ~~ i lararıadan yaratılan ~~ 

l(j YÜZLÜ CANAVAR:: 
1 Deh,et, He7ecan ve bütün Korkular Filmi He açıyor. ~ 

~ ~. - ~ 

~~buı Musiki San'atkarlan Cemiyetineden: 
~l ı ,;.~ l't\ahaw ;,-er lerde_ müzisyenlik edenlerin Ehliyet İmtihanlarına 19 
~'~bu Cuma ııünil Türbede. Es naf Cemiyetleri bina>ında Cemiyet 
\:. 'QJl:~ k onaervatuar ve Beled ı7e Memurları ile Hey'tti idare huzurunda ı 
''·~inden a!Akadarların ııuı (10) dan (16) ya kaciar müracaatları llıl.n 

~~a No: 16 

~tır için Öldürdüler) 
Yazan: AKA GÜNDÜZ-' ~~ t" 

~:~11'f' Y_:ıtak oda.sına giren 
"lı ıJi§~ gozüne duvardaki bir 

h.~ı. Teyze>i resmi gördü. 
~ 0~'tırd;ğ, için sornlağa 
it Ilı u, 

: ~ı~hu kızım? 
· ı b·ur san'atkar Ali bey. 

"ı an~r soruya meydan ver • 
• lı attı: 

· lıı, tur Türk san'atkarı. Mo. 
~. <::erıı\hc·ve~'ın, Dede efen • 

)~"ıı•qact l b{'yın de resıınlEri • 
1ıı ~ •ct,bııın: Bunlardan sonra 
~ ~tja .erın, şairlerin res'm -
·~~ brık edeceğim. 
lla11 ır ~airsin. ııı r liad 
'riıı' _ ece, odamı güzel 

t1~ §OhretJerile süslıyece. 
~ ~ .. 
~a zıvetin bu kadarla ka. 

' ~Yzesi de bu fena te • 

sadüfü kolay geçiştirdiğine •nan
dt. 

Fakat hıç bir gün Alinin ağ • 
rar,dismanı yanında bır başka 

musikişinasla bir tek şaırin res.. 
mı görülmedi. 

Müttefikler cephesi ilk defa 
falsolu hareket etli. İçlcri.,den 
!insi, ahmakça bir şaka etti: 

- Fatma, dedi. Sen Alı beyi 
pek seviyorsun. 

Fatma, bir bardak şurup ic;liği. 
ni söyliyenlerin tab'i edasile: 

- Evet, dedi, seviyt.ırum. 
- Doğrusu güzel çalıyor. 
- Hayır amca, ben çal şın: de-

ğıl, bizzat kendisini seviyorum! 
- Anlıyamadun kızım! 
- Pek basit anlatayım: Bir 

genç kızın aşk denilen duygu ile 
sevd:J:ı bir sevgilli;ı vard ır ) ~. iş. 

- • • _.. , . ~~~+ .... 

S o·~'Tel ·ııi:afJ;?.1r : 
Mu harebeler 
görülmemiş de
recede şiddetli 

Londra, 16 (A.A.) - cB.B.C.> Ha· 
va hakimiyeinJ ele geçirmek için Le
ningrad üzerinde muazzam hava mu
barebelerı oluyor. Bu muharebelere 
İngiliz pilotları da iştirak etmektedir. 
Alm;:ın1ar dün yüzden fazla tayyare 
ile taarruz etmişlerdir 17 Alman bom
barCıman tayyaresi düşürülmüştür. 
Pazar günü Alınan hava kuvveUeri 
Moskovaya tekra r hücum etmeğe te
sebbüs etmişler, fakat geri pilsküriül
müşlerdir. 
Alınan haberelere göre, Kiye!, Lenin
grad, Odesa muharebeleri şimdiye 
kadar görülmem.iş bir şiddeUe devam 
etmektedir. 

MİLLi ŞEF 
(Birinci Sa!\ifeden Devam) 

çedc toplanınış olan talebeyi tet
t~ eden M•lli Şefimiz kendilerine 
iltifatta bulunarak ıöyle demiş
lerdir: 

c- Mekteb.nizi, atölyelerlnizi, 
çok iyi buldum. Muallirnleriniz 
bana sizin çalışmalarınızdan 

memnuniyetle bah.settiler. :r.ıtcm

lekeUn sizler~ ihtiyacL büyüktür . 
Bunun için daha çok çalışmanızı 
ve iyi yetişmenizi istiyorum. Al
lahaısmarladık.-. 

Milli Şefin bu hitapları talebenin 
büyük tezahü.ratiyle karşılanmış, mek
tebin önünden, Sulanahn1ede kddar o
lan yolarda büyük tezahüratta bulu
nulınuştur. 

Reisicümburuınu.z bundan sonra 
Fındtklaıdaki Güzel San'atler Akade
misini ziyaret etırı1$tir. 

Milli Şef bir kı.;ım atölyeleri tet
kik Clm.ş ve bu 1..snada Akademi Di
rektörü Bürhan Topraklan mektebin 
hangi şubelerinin daha çok rağbette 
olduğunu ve talebe mevcudü.nü sor
muşlar, bilhassa mimar! şubesi tale
besinin 80 den 250 ye çıkmasına be .. 
yanı memnuniyet etm~crdir. 

Reisicümhurumuz bundan sonra 
heykeltra.1i atölyelerin z;yarct etmi~ 
tir. Burada Cürl'hurrelsi Erzurum 
şehri için h:ızırluıınıı~ olan fibide ma
ketini takdir ederek uzun izahat al
mışlardır. 

Milli Şer ev\·ehi Bellng tarafından 
yapılmakt:ı olan Namık Kemalin büs
tünü tetkik etmi~lerdir Büstü beğenen 
Milli Şef: 

c- Çok güze! ve canlı, demişlerdir. 
Yalnız Narnık Keınali tanıyanlara, ve 
bilhassa yakınların<.t da &ö:ileriniz.> 
emrini vermışlerdir 

Heyktltraş H5di tarafından yapı
lan Barbaros abidesi ınaketıerJni tet.. 
kik. eden Milli Şer bunlardan birisini 

beğenmiş ve bundan sonra İstanbu l 
Üniversitesi için tuncu dökülmü:t olan 
Atatürk ve kendi bü tıerini tetkik 
etmişlerdir 

Akadcıni DlrektörU Bürhan Top .. 
rak, MiJli Şeften Akademi namına 
istlrhamda bulunarak: 

c- Türk rcs"a ~1 ve heykeltra_;;l.:'lrl, 
fotograrıarı UzC'rinde çahşnıağı kdfi 
addcıniyerek Mılli Şeflerinin ken .. 
dilerine Türk san'ati namına bir ~e
ansJık poz vcrmelerıni istlrhcıın cdi
yorl3r. Il:.ı btirhaın kabul edılirbe A
k;]dem!ınız \'e Tı.irk ı;anati ebediyen 
iftihar duyllcaktır > dem~tir 

c- l\1usait vaktun olursa bu i:}e 
memnunıyctle tahsi:-; edtteğim.• va.
dinde bulunınuşlardır. 

Relsicümhur •muz Akademiden ay .. 
rılırken talebe tarafından seI.1ınlan
n1tş ve yollarda toplwnan halk hara .. 
retli tezahürat yapm~tır. 
~ 

AKDENiZDE 
Cl ınci Sahifeden Devam) 

ket harici bırakılmışlardır. 
!skenderiyeden bUdirildiğir ~ gö. 

re bu ayın ilk on beşinde 100.000 
tonluk Mihver gemisi batırı lmış . 

tu. Ağustosda batırılan M;hver 
gemileri ise 168.00-0 tonu bulmuş. 
tur. 

te öyle seviyoru m! 
- Fakat yavrum, Ali bey evli. 

dir. 
- Aksini iddia etmiyorum ki! 
- Evli bir erkeği sevmek bir 

genç k:z için ... 
- Kendisine bu me\'Zuda bir 

tek harf söylemedim ki! 
- Onunla evlenrr.eği mi düŞü. 

n üyorsun? 

- Sadece çok çok sevmeği dü
şünüyorum. 

- Bu hiss'nden vazgeçmek 
kabil değil mi? 

- Şayet kabil rılsa, ben o im • 
kanı yok ederim! 

Fatma o kadar açık, öyle kuv . 
vetli hücum etti ki amcası serse. 
me döndü. Kızın kendi ceph~le • 
rinden haberi <>lmadığı halde, 
kendisi tek başına bir cephe kur. 
muştu. Bahsi ilerletmenin zarar. 
lı olacağ:nı hisseden amcası oda.. 
dan çıktı. 

Gururla tahakküm an'anesi, 
beklemediğinden beklemediği bir 
tokat yemenın verdi<:i izzeti ne • 

(.\.rkası \ '"ar) 

Moskovaya gi
decek olan 

İngi l iz heyeti 
Londra, 16 (A.Aı - ll!ookovaya ııl· 

decek İngiliz hr:-·'ettne Levazın4 Na
zırı Lord BiverJ:ırok re~slik edecektir. 
Hey•ete Moskovat\ııkı askeri hey'ct te 
dahil olacaktır. Lord Biverbrok gele
cek hafla zarfında yapılHrak her tan
kın ve her tank parçasının Odeı>a, 
K ief, Leningrad müdala ısında kul
lanılınak üzere Rıısyaya ıönd~riJece
ğini söylemi.ştir. 

Bursa Valisin!n 
beyanatı 
(Birinci Sahifeden Devam) 

dPğıştirme ve deriııl~tırme ışle
rınr başlanmış ve amıdiy atın 941 
Y• ğmur mevsimine girmeden ev. 
vcl bitirilmesi için çalı~malara 
hız verilmiştir. 

M. Kemalpaşa köpriısünün her 
iki tarafında yapılmakta olan bü. 
yük su sedleri hemen hemen biL 
n:ek üzeredir. 

SIHHAT İŞLERİ: 
Memleket hastanesi ihtiyaca ka

ii gelmediğinden yeni bir hasta. 
nP yapttracağ.z. Keşif ve projeleri 
ha1ırlanmıştır. 

lVıAARİF İŞLERİ: 
ŞEhrim izin lise ve orta okul a

dedi, günden güne sayısı artan 
talebe ihtiyacım karşılayacak va. 
zıyelte olmadığından hükumet 
tarafından acil bir şekilde yeni 
bınalar yaptırılacaktır. 
ŞEHİR İŞLERİ: 
Şehir otobüsleri bir şir -

ket tarafından işletilme:<te • 
dir. Belediyenin malı ol • 
madığı için Bursa otobüslerine 
benzin verilmemiştir. Benzin tah
didi hakkındaki kararnamenin ilk 
tatbik edildiği gün eski Bursa Va. 
lısi, İaşe Müsteşarı Bay Şefik 
5oyer burada idiler. Bursa oto • 
büslerinin vaziyetini yüksek ma
k<:mlara arzederek fazla benzin 
verilmesi hususunda delalet ede. 
ceklerini vadettUer. 
İMAR VE SPOR: 
Reisicümhurumuz Milli Şef İs

met İnönü bu kere şehrimizi teş. 
ri±lerinde Bursayı, sağlık, canlı • 
l ·k. hayat ve neş'e ~ehli diye tav. 
sil buyurdular, biz de bu iJ•ifata 
Jitvık olmağa çalışacağız. Bu m ü. 
n~sebetle tasdik edilen yeni imar 
plitn larımız ve haritalarımızla 
şehri garba götürmeğe çaJış,yo -
ruz. Çekirgeyi bir su şehri haiine 
gotireceğiz. 

Gittikçe fazla rağbet bulan, U
ludağ kayak sporları, gün g~çtik. 
ç~ ehem~iyctini arttırmıştır. Da. 
h& şimdiden b'r ~ok yerl!'rden kış 
ıç.n gelecek sporculardnn m;ira • 
coatlar alıyoruz. Yeni imar prog
ramım:z ile Dağdaki oteller 1aha 
gı nışletilecekt'r. l' ) dağ otelinin 
kı•lık zahiresi olan un ve odu • 

' nıınu bu hafta dağa çıkardık. Otel 
st~kumuz kafi vaziyetted.r. 

Prenses Nevcivan 
( ı inci Sahifeden Devam l 

kadar evvel zevci ile beraber Mısıra 
gitmiş ve nıahkemeye milracaatıa usu
len vakfiyesine bir zcyl tanı.im ettir .. 
mi'jtir. Prenses bu müzeyyel vak.!lycde 
cO:;manlı don:ınınasl> Llbirinden mak
sadının Türk milleti hükômetinin ha
va, kara ve denlz kuvveUeri olduğunu 
ve ~i.ftliğlni bunlara yardım maksadi
le vaki ve teberrü ettiğin i tavzih et.. 
m:ştlr. 

Merhum Prensesin bu tarzı hareke
t inde bilhassa şu misal Amil olmuştur: 
Yine MJ.::)ırlı Prenses Fatmanın (Os-
manlt Darüliunununa) yaptığı bir 
vakıf ve teberrü, halen bir (Osmanlı 
DarüJ[ünunu, me\·cut olmadığı iddi
aslyle Mısır mahkemelerince mevkü 
itibardan kaldınlnuşlı. Bu hu::;ustaki 
ihtiltı.r halen de\·aın etmektedir 

Vakfedilen çiftlik ?.fonako Pmeslii}i 
büyüklüğilnded!r. 

1'.1~rhum Prenses Nevcivan bir bu~ 

çuk ay kadar evvel de H.ava Kurumu 
UmunU Merkez.ine 4 bin lnglliz liralık 
bir teberrudC' bulunmuştu. l\Ierhume
ye, Allaht!!ın magftret ve zevci. ile ai
lesi e:rkfınına b.:ş sağlıgı dileriz. 

LiBYA'DA 
Cl lncl Sa:vfadau Devı.ml 

kuv,·etl~ri hücuma ka!kmışlardır 
İnzi'',z tay·y~1 e .. .ı. .'liman kıo1una 
bomba hmıulelerı 00,,at'.>rnışı -
]ardır. BLrçok arah 1l~rda )".angın
la: çıkmıştır. Tayyareler torof n .. 

dan bu kolun hez meli lan aın . 
land ·ktan sonra ;,'<:'riye kalanlar 
panik halinde çek'lmişkrdir. Bu 
kuvvetler, hare?<et ettiildl'ri nok
talara dünıni4 l>-.ıf:.ınmı.k'acilll'lar. 

Tobruk mıntak2,;ında İngili'Z 
kuvvetleri muvar:.ı: ;yet l1 matıalil 

hücumlarda bulunnıuşlaroır. Gan 
bot c.\-arındaki bı: mUrh:ırcl>fde 
14 Mıhver la~·yar~•: tahrııp edil. 
mj,;tır. 7 İru~ihz tavyaresi k.a • 
yıplır, ikisln:ı.n pilo:u ;;ağiU', 
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AMERiKA -ı ilci idam . hüknıü 1 MilliPiyango-
(1 ocı Sanıleden Devam) 1 AL\IAN dava· t~ il tah u rına zam .'ap n da kazanan ar 

• •• •• 
sının ıçyuzu 

(Ba.smo.kaleden Devam) 
Almanyan;n da :ıc.;abına ge'.nıe
meğ>e başlaımştır. Jap0nya \:er 
taraftan Amer·~~a~·ı bağlarr- ~kla 

İngıliı. Uza.kşal'k kuvvetlerın•n 
ve yine Sovyet • Japon hudut kıt
alarının al'tırıhma!'ını icaheUiTir 
bi.r tavır muıhafaza etmekte bu
lunarak Alıınany•ya faydalı ol. 
makla beraber bir tarafın da A. 
merika ve İngilterenin arkasında 
daima taze bi.r k:.ı,·vet halinde 
kalmak hilicmünü ır uhafaza ey • 
lemektıe ve dmnok:·asi!er>c ani* 
mak ıçin geniş öl~üde ın<"nfaat 
temim is:eğinıde aırenmıLcl.edıir. 

Bunun çind.ir k', Amerka, İn
giltere ve müttefikleri safında 

bir an önce veorinı a 1 mı& ve daha 
faal bir v&ziyete geçmek husu • 
sunda harekıet scrhcstisiııi mu • 
lıafat.a edcmerııeklodir. Amen • 
kanı'l bu duruma g~çclıilmesı ya 
J.:ponya ile anlaşmıya, yahut da 
Japonyanın bLar:ıf ve harp dıtjı 

kalmasına bağlıd:•. Ruzve' • -
Çörçil mülakatından oonu A • 
n>erika ile Japonya arasındaki te. 
maıslar müsbot ve tam nelU:e 
vermemiştir. 

O hakle J apony Jnın imzasına 
sadakati takıdirndE harp dışın • 
daki vaziy'ini m'-l!ıataza edebil • 
mooi Ahııanya iJç Ameriıka ar-a. 
sınd'' bir harp v:.ıkuunda müte • 
cavi.zlik mes'ulıy«hni·n ancak 
Almaııyanın om"''brına yüklen.. 
mc.si ile kibildir. Bu lıoem A!nen. 
ri~&n.n işine gelir, hem de Japon
yonın. Çünkü, Amerikanın hesabı 
şu:iw·: 

- lngiltere ve li.ıınsya ine bir
likte Almanyayı mağlup e4ıt:i • 
ğmıiız taıkrlirde Japcnyanın dilk • 
başl:lığı devam e:;~mez. Etse dahi 
galip de'Vlotler zümresi için Ja • 
ponya ile de hesaplaşmak daha 
kJJla) olabıdir. Bu bakımdan Ja.. 
ponyarun şimdi.ki l<ald.e bizi dö. 
ğüşturdüğü kendisin;n seyirci kal
ması yine lelıianizdedir. Biz kuv· 
vetli oldu'kça ve A·.manya h;rpa.. 
lanrukça Japonya arlkamrı.dan 
V'lJI1!JCaya cesa.-et edeımez. Biz 
hırpalanır ve ma;:tup olmcya yüz 
ttJtarsalı: zaten JaFonyanın sırtı· 
mmia bir han~r ounaısına mani 
olamr.yıoz, uzak dosuda ve cenup 
Asyasmd.a isrodiğcru yapar .. 

J apooyanın he.>abı da şudur: 
- İrıgiltre, Am ''ika ylpran • 

roaıdrkça Rusya ·: ' Alımanya te. 
pele~mediık:çe Uıal,;arl<, cenup 
Asyası ve paısif'.k bölgelerinde 
benin; tam ve ra 'ıat k.alınam güç. 
tür. Onıar nekada: birihirlerine 
girer, yıpranır, zayıf düşerlese 

ben o kadar va:« yetten istifade 
ed:er, kuvvet ve kudreti.mi art • 
tırırım. 

Ancak, benim h.arp dışındd ka. 
labılmem (imzaya sadakat tak • 
dirinde) mütecavizin Ru;yaya 
k'rşı oldu,'.;u gibi bizzat Almanya 
oiması ile kabildir. Böyle bir va. 
ziyette bütün dünya milletleri bo
ğu~ur, tükenir ve ayak üstünde 
bi.'tGn kuvvetlerile sapasaglam 
kalan devlet ben olur ve istediği.. 
n:i yaparım! 

Fakat, bütün bu hesapların kar. 
şıs:nda şimdi bir de Almanyanın 
hosabı vardır. Almanya, S.:ıvyet 

Rıısyaya karşı Japonyayı harbe 
soı.amadığı gibi kendisi de 5ov 
yrtleri kolaycacık yenmek, da • 
g. imal< imkanını bulamamıştır. 
Harbin üçüncü senesine girilmiş

tır. İngiltere kuvvetlenmiştir. A
ruE'rikan sanayii seferber lıal • 
dulir. Her geçen gün müttefik • 
lerin lehine, Rusyada süren her 
h~rp günü muhtelif bakımlardan 
Almanyanın aleyhinedir. Al'112n
y·. Rusyada er geç galip gelse da.. 
hi, galebe anına kadar takatsiz 
bir hale düşecektir. Halbukı, bu 
zaT.an zarfında Amerika İngilte. 
reyi ı,!aha çok kuvvetlendirecek, 
İr>giliz sanayii azami randımanı • 
nı vermekle devam edecek, askeri 
hazırlıklar tamamlanacak ve Al
mnnya nazarındo, asıl hedef ve 
dL;~man olan İngiltere, zayıflamış 
olan Alman ordu ve harp vasıta

ları karşı"nda taptaze bir kuv • 
wt halinde kalacaktır. lkt:sadi 
müşkülıit, hayat \'e matkn mad. 
d~luinin yokluğu. Avrupa k•l'ası 
üzerindeki kıyanolar, sabotajlar 
dl ayrıca Almanya için zaaf se • 
bebı olacakt.r. Bu takdirde, Al • 
manya i~in Amerikanın harbe 
g:rmesinde ve fakat Japon;·3,·1 
d& süriiklemesinde fayda "'lrdır. 

J~ponya • Amer,ka • İngiltere a • 
ra~ında Uzakşark, Cenup Asyası 
\'e Pasifik'de başlı) acak b[r harp 
iıeM Almanyanuı yükünü hafif • 
letır, hem korkulanm azaltır, 

1 
K.r.un liiyirası Çoru ~n ;Jeli • 
bı.• koy .. nden Mustafa Karaba • 
, , 'ilüm cezas;na çarptınlrt'ası 

h~kk,ndakı tezkerenin iade,.ne 
k.:rar \•erıldi. 

Bundan sonra AK · az.nın Bal -
bullı köyünden Hüseyin oğlu Tev. 
fik Altek'in ölüm cezasına çarp • 
tıı ılması hakkındaki adliye en • 
ciırr.eniııin mazbatası okundu. Fe
rdun Fikri (Bingöl) söz aldı. & 
zası bulunduğu adliye encümeni. 
nı'l bu kararına muhalefet dti • 
g;ni, Tevfiğin, Etiç oğlu Mehdiyi 
taamın.iden öldürdüğü hakkında 
k.. t'i ve müsbet bir fikir verme. 
mekte bulunduğunu anlattı. 

Ve neticede bu cezanın 2-0 ;ene 
apr hapse indirilmesi mütalea • 
sıı.da bulundu. Adliye Enciirr.eni 
mazbata muharriri Şinasi Devrin 
(Zonguldak) ile bır çok meb'us.. 
lor leh ve aleyhte söz söyledıler, 
neticede Feridun Fikrinin takriri 
k;.bul edilerek idam kararı 20 se.. 
n<ye indinldı. 

Ruznarr.edeki 2 ncı cl\lm tezke. 
rLsi Gürunün Kirazlık mahalle • 
sınden Ahmet oğlu Saib Yener 
h•kkında idi. Feridun Fikri tek • 
rar kürsüye gelerek bu ışde de 
kat'i delailin taha su! elmemış oL 
dueunu, rüyete rr.ustenıt şahadet 
bc:lwunadığı gibi bidayeten rnah. 
keme de taammüt görmıyere.ı: Sa. 
ıbi 20 seneye mahkum etmiş, i . 
d.ım cezasının temyizın nakzı ü -
zerine verilmiş olduğunu söyledi. 

Bir çok meb'uslarımız yine söz 
ahrak mütaleada bulundular. 
A:ilıye Vekili Hasan Menemenci. 
o~lu da cevaplar verdi. Neticede 
Feridun Fikrinin ikinci takriri 
k-.bul edUmiyerek ıdam cezası 

tasdik edildL 
Eundan sonra İçel Meb·usu 

Turhan Cemal Berıkerin teşrii 
masuniyetinin k.ald:rılması hak -
kında.ki Başvekalet tezkeresi ve 
takibatın devre sonuna yapılma.. 
sına karar veren Muhtelit Encü • 
ıren mazbatası okW"du. Mazbata 
k&bul edildi. Türkiye • Almanya 
arasında ticari münasebetlere 
miitedair anlaşmaya merb:.ıt C. 
fü1esi hakkındaki notaların ta.s • 
d.kıne ve Türkiye • İsviçre ara • 
s:ndaki anlaşmanın 2 ay uzatıl -
m&sına ve Macaristanla aramız • 
d,,ki tıcaret ve tedıyt! anlaşmala
m~ın tasdikine ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün Üsküdar • Kadı -
köy tramvaylan şirketindeki his. 
sesinin İstanbul Belediye•ine dev
rı:-e dair kanun layihaların;n bi. 
rınci müzakereleri yapıldı. Bu la. 
y'barun müzakeresi sırasında Da.. 
hiliye Vekili Faik Öztrak söz ala· 
rak beyanatta bulundu. Çarşamba 
günü toplanmak üzere celseye ni. 
hayet verildı. 

Koordinasyon 
Umumi Katibi 

Bıı· müddettenbe•i §'Eiliriımizde 

buluı;an Koordinas~on heyeti u. 
muwi katibi Hazan Atıf Kuy~ 
cak İt.mire gitmiş!" 

hem de İngiltere ve Amerı!canın 
Almanya karşısındaki diriliğıni 
ve bugünkü hazırlanış tarzını gi
duir. Ancak, bunun böyle olabil. 
mesi de: 

A - Almanya Amerikan.o te. 
cavüzüne uğradığı takdirde Ja -
paryanın üçler paktındaki ımza
sma sadık kalarak Amerıka ve 
İr.giltereye harp ilan etmesı Ue. 

B - Amerikanın fiilen Alman.. 
yaya harp Uan eylemesi ile. 

Mümkündür. İşte, Ş:mdı Ame. 
rikan • Alman dava,;ının içyüzü 
y;;k&rıdanberi izah ettiğimiz bir 
ruh noktasında tekasüf etmiştir. 
A'Tierika Almanyayı, Almanya A· 
merikayı karşılıklı tahrik eyle . 
m<>kte ve müthiş bir sinir !ıarbi 
ile mütecavizlik rolünü b!rbirle. 
nnin üzerine atmak gayretim güL 
m•ktedirler. B;ri içm Japonya • 
nın harbe girmesi. diğeri için gir. 
memesi esası da bu karşıltklı si. 
nir, harp ve polit•ka man!"nası • 
nın başlıca hedefini teşkil edıyor. 
Ancak, bu karşılıklı çek ·menin 
hı'; bir harp ilinı mahiyetini ik
tıs&p etmeksizin günün birinde 
-mütPca\-izi tarih.n tetkık:ne 
rrvafüık bırakacak-füli bir rr.ı..ha. 
sama halini alması ve Japonya • 
n p kend:liğinden bitaraf ve harp 

l\Lll. P iyungonun r; .ncı t~rtiJ 

2 .ncı c;ekiı:.Şi dli.n !zm:r Eı:J!ern 
yonal fuarı..">:la sac.~ 19 da Ç""kibıİJ 
,.e çe~i ka,aba: . ı.; bır halk k\lt. 
le.sı ıak•p etm:ştır. 

Bu çekilişte kaz'"'"n numaralan 
aşağıya yauywuz. 

25.000 lira kazanan numaıra: 
106312 

10.000 rira kazar.an numaralll!r: 
154.117 • 269.Go 1 . 324 971 

5.000 lira kazan.ı.ıı nıımaralar: 
204.611 • 238.355 • l9~.233 • 294.55S 

295 ~;c 
2.000 lira kazaı11n numaralar: 
Son dört rakamı (6872) ıle bi. 

ten 40 bilet 
l.OUO J:ra kazanan P a'ar: 
s.-.n dôrt rakamı (~001 )J n bete 

40 b::et 
Son dört rakam, (7192) ı.e bdter> 

40 bi'.et 
500 lira kazanan numaralar: 
Son dôrt rakamı (l 118) ile bitea 

40 bilet 
Son dürt rakamı (6138) ile bita 

40 bLet 
s.,ıı dört rakamı C945) rle biten 

40 bJet 
10•) lira kazanan numaralar: 
Son üç rakamı (740) ile bite.. 

400 !>ilet 
Son üç rakamı \918) ile bitEmo 

400 bilıet 

50 hıra kazanan numaral-a.r: 
Son üç rakamı (~65) Ue brte\ 

40-0 b'1ıet 
Son üç rakamı 

400 t:.ilıet 

(603) ile bitaı 

Son üç raıkamı (634) ilen bite. 
4-00 bilet 

1 O lır a ka:ııarmn 
Son iki rakamı 

4.000 

uımı.ralar 

(82) ile biıteaı 

3 !ıra kazanan numaralar: 
S<>n bır rakamı !! ve 7) ile biteıı 

40.00) bUet ikramiye koazanmışl.
drr. 

Harp Vaziyeti 
(1 inci Sahifeden Devam) 

!arla vaptıklan harruz püskür • 
tli!mÜş, İlmen gö liı cenubunda 
Vor~f ord usuna mensup bazı 
k1JVveUer.in y&ptığı mukabil ta. 
arruz da k1rıknışt.r 

Lemı:ıgrad m\i<hfaa cephesi -
ni.n yarıldığına iht•mal veril€m<!'Z 

Merkezde Sovyet muhb;J ta
armz;u ağır inlcişaf et!ımt'ktedor. 

taarruz cephesi eı.Pyce gerıı!·<;le • 
rr4;e de taarruv.ı. Jcaii sür'at 

yoktur. Me11keııde Rus ordusunu 
oyalıyan Ahnanlac cenahlarda 
biran evvel ne'..ice almağa gayre'; 
eoebyc-rlar. 

Cenupta Dnyeper boyur>da mü. 
hını bir deği.şiiklik va.Pdtr. Alman
}ar Dnyepeor naJır:ni şarka geç • 
m~ler ve Krcmençug'u ışgal e
d'i'rel. bor köprübaşı tuıtmu~lar • 
dor Eğer Rtısla( bu kuvvetlieri 
takviye edilineler;ne vakit bı • 

rakınadan seri bi: taarruz'a mağ
lup ,.e imha edeınez>crse, Kiyefııo 
Dn;oeper nehri şaıJandan <kı te<;. 

rit ve muhasara edilmesine ·rtı<'y· 

dan veıtmiş olacıklardr. Çernti. 
goru işgal eden A:.man kuvve>!. • 
lerinın yeni bir • adrruz:la Kono
top'a doğru sarkması muhtemel. 
dir. Bu itıibarl'a Ilud~i OO'du • 
sunun vaziyeti naizk bı.r safhaya 
girmek üzeredir. 

Almanlar aşağı Dnyeperi de 
geçtiklerini iddia ediyorlar. Bu 
doğru ise Azak d»nizine doğru 

ilerleyerek Kırım ~da.sı.n ı tecride 
çalışaeaJdardır. Bu bakllJld", d1l 

Bu.diyeni orousu :n:.üıiım Va11'Jİ'Yet.. 
!er kar~ısında bu•U'11naktadır 

Sovyet Tebliği 
( 1 inci Sahlfrdcn D• .. am) 

etmişle~e de, sahil bal.fl.ryal<1rımızla 
lşblrliğ"ı yapan dtMıiz ve hava kuvvet
lerimizin mtidahalf"'Si netlceslnd~ bu. 
hareket tam bir akamete uğramıştır. 

13 - 14. Eylül günleri, Alman -
Rumen orduları Odesayı zaptetmek 

için, faik kuvvetlerle müteaddit de
falar barruza kalkmtşlardır. Duşma
r:ın faik kuvvetlerle yaptıtı bütün bu 

hücumlar. tardcdilmlştir. 
Bir keş:t tayyarem z, .Alınan ra a 1 t 

8000 tonluk bUyti.k bır ~akJ:ye gemi
:11141 , ml.haf.z ger ilerin refa'{ Unde 
olarak ş naldeki Petsnmo l.m::ıntna 

yol at-nakta olduiunu haber verrr.is
tir. Dı rhal harekete geçen ikı destro

yerimiz, ft-nerlerinl söndürer~k ve rnc> 
tör gürültülerini ke~erek, dü.şn1aıı u.-

1 hil batary.:ılannın yanınôan Cf'("nı \·e 

vapurun kOrfeze ;1:rme lni beklrmiş

tır. \,..apur \o""'e muhaf:ılan kö~ ııı:lr
dikten sonra 500 - 600 metreye k .. dar 

d ~ı kalmusı da bekl~nmiyecek 
b•r şey de,;ildir. Nıhayet Alman. 
la! batırdıkça ve Amerikalılar 
av peşinde l<J'Jşup batırmaya baş

ladıkça ~ kendiliğınden sarpa sa. 
racak ,.e mes':.ıliyetler:n tefriki 
bır tarafa bırakılarak gırtlak gırL 

1 
!ağa gelinecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

sokulan ~estroyerlerlmiz attıkları tor ... 
pillerle hem bu büy{ık nakliye ,JeTll

sin:, hem de bunu n1uh fa.ut) .;ı .-.ur 
cemilerl bat.ır01!$ik:-dır, 
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r Hediye Kazaıianlar 1 
Bılmecemrzde hı:od ve ka~aıJan 

okuyuculanmrzın ;on lis.csıni 

bugün yazıyoruz. 

Birer kalem sapı ka::.:ınar'ar· 

Beyantta İş Bankası karşısın

da 126 numarada Mehm.et Has • 
kurt. H-eybelia.dada Dağtepe so • 

kağında 7 numarada Baıyan Ne

bahet Y edibaş, Şelıremirıinıdıe İs

kE'!lde-r Bostanı sokağında 2/5 

numamta İcla.l Özsi'z, Heyi:ıelia. 
dada Aywyorgi nıanastı.rnıda 2 

numarada Llzaros Hooet oğlu, 

ÜSküd.ar-da Sebın.yede Şerif Ku. 

yu s~ 54 nu>.ıarada Kay • 

naş, İı;ınitte Kozluk rnahal'lıesinde 

Güzel sokağında 16 nuıınaırada B. 

Seda~. Fatihde Fevzipaşa cadde-

Yoksu) çocuklara 
yardım müsameresi 
Eminönü ilkokullarındaki Yoksul 

Çocuklara Yardım Cemiyetinden: 
Eminönü İlkmlkteplerlnde okuyan 

yoksul cocuklan .c1daland1rmak ve ıl
yim ihtiyaçlarını karşılamak Uzere 17 
Eyl(il 1941 Çarşamba günü akşamı sa. 
at 21 de Cağaloi:lu Çifte Saraylar Bah
çesinde mevsimin en muhteşem ve eğ .. 
lencell temsili yapılacaktır. Muhterem 
halkımızın hem b J eğlenceli ıünü ya. 
ıamalan, hem de yoksul me.ktepll ço
cuklara yardım etmek üzere !elrlflerl 
tica olunur. 

Biletler Kazanın lı.er ilkokulunda 
mevcuttur. 

sinde 137 

fürıcik. 

nuımarada B. Me'tirı 

B'rer boya tak•!T'ı kazananlar: 
Kcmkapı orta c·kulu talclıe -

lerınden B. Necat ifarte, Boğaziçi 

Jisesı sınıf 3/ A tı..lebelerirıden 

B. Baki önerınan, Gelenbevi or
ta okulu C. 1 talelıele.rinıden 411 

numaralı Şinasi Güterk, Selimi -
~ Şeıi<f Kuyu s~kağı 57 nımıa
rada B. Leın'i Ulu~r. Burgaz a • 

daısında Çamlıık sokak 6/1 nuına • 
rada B. A. Yavru, Süleymaaıiyede 

Mutaısanıf ookağ.nda 3 No. lı ha.. 
nede B. Mustafa oğ!ı: Mi Narin, 
Mercanda Mercan htnı çıkmazın• 
da 2/2 numarada B. Necati ÖZışık, 
Zeyt.inlbumunda Gomalrnarı şo • 

kak 11 nwnarada Bayan Müyes
ser Uluıpmllil". 

16 Eyliil 1941 
18.00 Program 
18.03 Orkestra 
19.00 Faili Sazı 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest Za. 

man. 
19.55 Şarkılar. 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Mllzlk. (Pi). 

21.00 Ziraat Tak. 

21.JO Oda müziği 
21.30 Konusma 
2145 K. T. müziği 
22.30 Haberler 
22.45 Dans Mii. 

(Pl.) 

23.00 Kapan~. 

~ Hesapları 
'~ 

1941 ikramiye Planı 
~ Xeşideler: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

tarihlerinde yapılır. 

1 3 İkinciteşrin Ağustos, 

1941 iKRAMiYELERi 
---o---

~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira 
3 • 1000 • - 3000. - • 

8 ad"' Z5o liralık - 2000. - lira ı 
35 • 100 • - 3500. - • 

2 • 750 • - 1500. - • 80 • 50 • - 4000. - • 
4 • 500 • - 2000. - • 300. 20 • -6000. -> 

ONUN 
\'a§anmı~ Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum !.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 80 
Saat yediyi çalarken acele g'. 

yindlm. Kapının :~nürde sO-n de. 
fa olar~ dudaklarnnız birb:rini 
emdıler! ... 

Ge;c!iğıımi-z gibi sokağa ben ön
den rıktırn. O arketmı tak!p ett:. 
Kö~La~mda bia"leş.ıl<. Caddeye 

çıkınca 'b>raz öt.ı>Ce yakaladığı -
mız bır otomob;lc nC>men atlıya

rak: 
• • Maçk.aya .. Yek Beşiktaşa .. 

Çabu'k:. dedi'. 

Arı.bamız Taks!m meydanını 
gt\er~ etraf bügbütüııı kararı. 

yordu. Yeni ~lıyı..n gece içinde 
tramvayların, oto!Tl()bi.ı1!erin ve 
irısa.n kal.abahğının !ıare'ke'ti gö. 
.ınülchiğ'iiıın dı.aygulardan kaçıp 

h ea: gilıı.kl.l iılemin.t ~ttı. 

Arnavutköyünd<.kı ışuklı ga -
zinodan sonra yü'~sek bir zevk v·e 
sefahet evınde saatlerdıir san • 

k: ba~ka Müjgan JıaJ;nde riiya ve 
macera hayatı yaşıı•an küçük kız 
artık kendi benFğ:n buluyor, 

yjne Beşıkta;taki lı.ırap, sıkın -
tılı evin fakir l\fo;g5nı oluyordu. 
Ve arkada bıraktığımız nıesale 
beni her an orayo, eski, sönük 
ınuhi.ime yaklaştır.yordu! .. 

A:1 bu avdet ne elimdi. Fe • 
lcktcn zevk, nıe-ş'e sevinç, arzu, 
emel dolu bir güıı ;;aldı•ktan SOIU'a 
tckr.r faıklr, basiı :l'uhitime dön. 

mek ne zordu. Bilha,.a, sıcak bir 
göğsiin üstünde ınegt olduktan 
sonr~ ayrlıınak, tekrar hayatın 

adi, !:.ayağı seyr in2 ı<apılınak nıe 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

.. i - ~; . - . . ,. ' 

ZIYAI ELiM 
General Feridunun refikaları Prenses Nevcivan bu sabah Sişlidek1 konakla

rında lrtilı.al etmiotir. Hayır işlerinde büyük büyük fedakarlıltlan ihtiyar et
meyi kendisine şiar edinmiş bulunan merhume dünya hAdiseleri karşısında her 
cün ehemmiyeti art.an havacılığın vatanımızda da inkişaf etmesi arzu ve eme1:ile 
bu uğurda bütün eüciyle çalJşmakta bulunan Türk Hava Kurumuna dört bin ln

ıiliz lira~ı teberrü etmekle beraber tahtı tasarrufunda bulunan bir buçuk mil
yon lira kıymeüode bir çl!Uiği dahi kara, deniz ve hava kuvvetlerinıize terk ve 
hibe ettiği memnuniyeOe haber alıJıımııtır. Cenabı· Haktan kendisi için rahmet 
ve muhterem ze\·ci ile erkanı ailesi için fd'iyet ve sabır dileriz. •8221> 

İLK ORTA - LiSE 

Kız İSTiKLAL LİSESİ Yatılı 

Erk.ek Yatısız 

T ALEBE KAYDI İÇİN BER GÜN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. 

l ........ llİİŞiEUiZiADiıiiıiEBAŞIPOLİS KARAIOLU.""İİARiiKAiıiiıSiiılll ........ 
Telefon: 22534 • 

---------~ 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden : 

Cinsi 

Kr!ple maden ll6mur0 
Nakliyesi 

Ton 

250 

• 

Muhammen Bedeli 
Lira ıı:. 

4395 
1000 

5395 

İlk Teminatı 
Lira K . 

fO~ 82 

ı - İstanbul Kız Öj;retmen Oku1unun mual1im ve pensiyon kısımlarının yu
karda tonu ve tahmin bedelleriyle ilk teminatı yaz.ılı Krip1e maden kömürü ile 
nakliyesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Eksiltme 22/!X/1941 Pazartesi günü saat il de Beyoğlunda istiklal cad
desinde İstanbul Liseler Muhasebeciliğınde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel mezktlı Muhasebe vt"z· 
nesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve teklif mektupların: f'kslltme saatin
den bir saat evvel Komı:yona tevdl etmeleri. 

3 - İst<'klilerin ıartnameyi okul ldaresinden görüp okuyabilecekleri ilAn 
olunur. (7861) 

~-------~ 

Aydın Asliye Hukuk Hakimliğinden 
Aydın Turnalar köyü şahsiyeti ~aneviyebıne izafetle muhtarı Yus!u Yılmaz 

ile Sökede oturan ~tuı.a!fer Keskin ve arkadaşları arasındaki müdahale men'i 
davasının muhakemesi sırasında MüddelaleyhJerden İstanbul Feneryolu Bağdat 
caddesınde 202 sayılı kö~kte Cevdet eşi Emine Mesude Karaosmanın JkamctgA
bının meçhul olma<> ha•ebiyle uanen tebligat yapıldığı halde gelmediğinden Ha
nen gıyap kararı tebligine ve muhakemer.in 25/9/g41 Perşembe günü saat 10 na 
tdliklne karar verilmiş olduğundan mezk \.ır gün ve saatte A;rdın AslJye Hukuk 
Mahkemesine bizz.at gelmediği veya kanuni bir vekil göndermediği takdirde mu
hakemenin gıyabında de\·am ve rüyet olunacatı ve bir dah:ı mahkemeye kabul 
olu.nmıyacağı tebliğ yerine geçmek üzere nanen tebliğ olunur. c8193> 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebimiz için şartn&ıneı i mucibince ve depoda teslim edilmek üzere 500 

ton kok kömi.ıru kapalı z.arf usuliyle alınacak' r Beher tonun muhammen bedeli 
24,30 ilk teminatı 912 Ura.dır. 

Eksiltme 2/10/941 saat 14,30 da yapılacaktır. Fazla malOmat için mektep 
idaresine müracaat. •8195> 

--~--~~-~-~-~~~~-

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Li~esı müsabaka tmtibanına giren okurların kabul listeleri ıelmişUr, 

AlAkah okurların acele İstanbul Deniz Komutanlığına müracaatları. •8171> 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

c:Kendj kendine pişen elektrodlar 
için elektro kütlesi> hakkındaki ihtira 
için İktlbat Vekfılctinden istihşal edil
miş olan 2 Eyl(ıl 1929 tarih ve 1261 

No. lı ihtira beratının iht!va ettiği hu
kuk bu kerre başkasına devir veyahut 
icadı Türkiyede mevkii fiile koymak 
için salfı.hiyet dahi verilebileceği tek
li.! edilmekte olmakla bu hususa fazla 
malUmat edinmek hıtlyenlerin Gala. 
tada, Ar!'lan Han 5 inci Kat 1 - 3 No. 
lara mt.ıracaDt eylemeleri ilfln olunur. 

Sahip ve Başmuharrl: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF l\-IATBAASI 

fecidı yarabb'-.mı .. 
BirdE<n bu tahassü~iin ıztıocabını 

bütü;ı dehşetile tekmil ruhumda 
hissettim ve •ah hiç ayrılıına -
sak! .. • diye s.zland.n •. Halbuki o. 
toonobi'liııniz Harbıyeyi geçmiş 

Maçkaya gdmışti Sil:\hhanerıln 

önı.inde ehle cama vurarak şofö
rii dı:rdurdu: 

•- Ben burada meyim çocu • 
ğunı .. B~iktaşta ikııni-Li birden 
gönrıeslnler 1 •• Sen Köyiçiıt'e ka
dar gidersin! .. 

Güzel günün hittığ.ni bütün 
aıcılığiloe ihtar ed~n hllô!bı kalbi• 
mi ~11 lattı. O kad3r beklemedi • 
ğiın. kenrlian dahi mümkün zan -
netımedği.rrı bır rets;,ı.ir içnide kal.. 
d;m ki ... Fazla brşey söylersem 
ağlayacağımdan korJ.-arak boy • 
num bükük, hazin, roluk bir te
bes:i\rn)e sadece: 

•-Peki! .. • di'y•obil.dlm. Ve son. 
ra şoförün önünde başka birşey 
yap."r.ağa cesaret cdemiyerek ve
da için uzattığ• elı ald:m: 

c- Orövvar ve mers:! .. • 
Taksinin hesabını ı;önip kapı. 

• TAKViM e"' 
Rumi 135 7 Hıaır Hicri 1380 

AGUSTOS 
134 

IAAAlf 
3 24 

,-ıl 941 ay 9 VasaU 
VAKİ1 

Ezanı 

EYlOl 
s o S. D - - - --- ---
6 42 Güneı 11 23 

16 
U09 Öll• s 50 
16 40 İkindi 9 2: 
19 18 Akşam ı :ı 00 

SA l I 
20 52 Yatsı 1 32 

5 00 İmsAk 9 41 

yı kaparken güliiın.sedi: 
•- Haydi şimdi Allaha ı:sınar. 

ladık! .. Otomobil emrindedir! .. • 
Mak:rıenın hoonurtuları arasında 

en son cümlesini ;~ıttim: 

•- Sakın sıkılma ... Herşey 
gör~tüğüınüz g:bi olacak! .. • 

Arka pencereden köşeyi dö • 
nünciye kadar baktım. Kaldırı • 
mm kenarııı:da dııı uyor, el saıl -
lıyordu. Sonra kiiçldii.. 'küçüldii 
ve en nrh.ayet akşamın dumanlı 
esmerliğine ıka-rış•rak illice bir 
hayal gibi eridi.. Kayboldu! .. 

Görülıınek kork:usile ben de 
dah:ı fazla gidemcdiır.. Akaret • 
lerde indlın. Köyiç;rıe inince ak. 
şanı pa2arımn uğultu.su, satıcı -
kırın göriiltülü sesleri lkulağııma 
çarptı. Kadın. erke><, çocıı'k, genç, 
ihtiyM bir sürü ; nsan dÜ1kkan • 

lan, yolları doldurmuştu. Etra • 
fımd.ı karıncalanan bu insanlar 
her bİtri kendi alemlerinde b ir 
oillıan o1ınakl.a ber .. ber bu akşam 
bana bir tuhaf, zavr.llı geliyor • 
lardı. 

(Devamı Var ) 

1euLMACAl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

•• -•--
- .--: . .--

1 O,__.ı.::e:ı....J.....J_..ı,_....ı-ı.-.:.: 
Soldan safa: 

1 - Davete gitmek, hükümdarların 
b&.şlanna konur, 2 - Sözün anla.ttı(ı, 
büyük bıçak, 3 - .Aptal, telehhüf, 
4: - Nota. semavı, 5 - Mektup, 6 -
Yola çıkış, 7 - Tok değll, Nota, büyük 
şenliklerde yapılır, 8 - Renk, bir 
çeşit Uziun, 9 - Tekdir, giyinmiş, 10 -
Bir nevi pabuç. 

Yukandan aşa4Jya: 

ı - Yapmak, büyüklerin salıncağı, 
2 - Boş laf, 3 - B12i doğuran, de -
mir yol, 4 - Meyva, nota, 5 - As
kerler, 6 - Topluluk, sonuna M HAve 
ederseniz, k:linat olur, '1 - u~tmak, 
ıüphe, 8 - Ciğer pi~irilir1 kitap basan, 
9 - Saha, mazide ıarson 10 - Birşey 
bilmiyen, uzun deği1. 

Dünkü bulmacamızın lı.alledllmiş şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 iKDAM . YENI 
3 S AIT.KALAY 
2T I NOROSS I 
4A N.MERA.P I 
5 Ne A e9eK t•• 
6BOL- BOLesES 
7 U T • • SAK •• I 
S L Ü L E •ı S A T ~ !'J 
9 

1 

C A R ı•ı A T 1 C 1 
10 T Ü F E K ıeı 1 P l R 

ZAYİ - 2800 numaralı yuk araba
mın pl!ıkasını ka;ybettim. Yenisini a
lacağır.1dnn esldsinJn hüka.ü yoktur. 

Remı.iye GÜLŞA 

En idareli· 
LAMBA 

Sultanahrr.et Bir:ncf Sulh Hukuk 
Mahkemesinden 941/318 

Pvsta v€ Telgraf Umum Mildilrlü
lüne jzafctle vtktlJ Avukat Bürhanet
tin Tahsin tarrıCından, \'az.ilesine de
vam etmedJğinden müstafi addedilme
si h.a~ebiyle pe::ln aldığı ma;ıştan 43 
ı:ra 51 kurus zrrr.metinde kalan Pa
ket Gümrük bed~llnden 212 kuruş kJ 
ceman 45 lira 63 kuruşun tahsili tale
biyle Gemlik Ziraat Bankası Koope
ratif müşterek muhasibi ve Tasvirief
k!r gazetesi muharrirlerinden Galip 
aleyhine açılan davadan dolayı davalı
ya gönderllen dava arzuhali tebliğsiz 
ıeri çevrllmiş ve müddeaaleyh salahi
yet iddJasında bulunmuş ise de işbu 
talebi mahkemece reddedilmiş ve esa
ıa cevap vermesi için Uftnen tebliğine 
ve muhakemenin de 13/10/941 Pazar
tesi günü saat 14 e Ulikine karar v~ 
rllmtı olduğundan o ıüıı ve o aaat~ 
ma hkemede bizzat veya bilvekAle ha. 
zır bulunmadığı takdirde gıyabında 

muhakemenin icra kılınacağı 1lAn olu
nur. 

~iC>.A. 
C>i.$ 511...Jl'Y" 

Sun'! di& takımları Rida diş suyu 
mahlô.lUnde bırakılmakla mikroplarını 
öldürür ve hem de b unlara ctızel bir 

k oku verir. 

------------------~) (Geçmiş Yakın Senelerden_;;;/ 

Madam Lüpeskona; 
12 ''Benzer,, i var" 

Eski Romanya Kralı Karol ve aev
gllisi. Madam Lüpesko şimdi kimbilir 
nerelerdedirler?. Belk.l de dünyanın 
ücra cennet köşelerinden biri olan 
Bermud adalarında ... 

Prens Karoı veliahiliği zamanında, 
Yunan Prensesi Eleni Ue evlenmi§ ve 
ondan güzel bir erkek çocuğu dünyaya 
ıeln1işti. Fakat günün birinde tah.ta 
veraset haklarından feragat ederek, 
karısını ve çocuğunu terketti ve ~'la
dam Magda Lüpesko ile beraber men.
fanın yolunu tuttu. 

Hadiselerin seyri ve Karol'tin kendi 
oğlunu her ne kadar niyabet altında idi 
ise de, tahttan indirerek nasıl kral vıe 
oğlunun da tekrar veliaht olduğu ha
hrlardadlr. 

DEMİR M UHAFIZLAR Ll 'PESKOYU 
ÔLDÜRMİYE l'DIİN EDİYORLAlt 

Kral iekrar memleketine dönünce, 
bütün muhalefetlere rağmen, metresi· 
ni de yanına getirtmi§ti. Bu. hem ken4 

djsi, hem de bilha~sa Madam Lupesko 
icin, müsterek düşmanlara kaflJ tatlı 
bir intikamdı. Bununla beraber K arol 
ve Magda, düşmanlarının kendJlcrini 
mağlüp saymadıklarını biliyorlardı. 

Hemen her&ü.n h.usust polis ve muha
fızlarından aldıkları raporlarda, bü
tün hAdiselerden mes'ul tutulan Ma
dam Lupesko'yu öldürmek için, ilk 
fırtialta bir suikast yapılacağını bili
yorlardı. Bu işin içinde de Demir Mu
hafızlar> ın eli olduiunu ölrenmiş
lerdi. 

Alınan bütün himaye ve muhafaza 

1 
tedbirlerine pek o kadar güvenerni
yen Madam Lupesko bizzat nazik vücu
dünti tehlikelerden koruyacak bazı 
tedbirler de almıştı. 

GÜZEL KADINLAR AltANil'OR 

" b tavırları öğretildi. ::\tütehaJS 
talebesine dedi ki. 1,.,t - Şimdi siz bJraz ı;emır 
biraz ihtiyarlatacağım. al: 

Artık talebe sabah, öğ~~~rıtlo 
bol bira lçlyorlardı. pasw lıffe' 
işlerinin envaını yeınek :ıs . 
için mecburt idi. Yemek .:ır ~ 
i~tiha ıı~.sın diye kuv,·etli ~ r~ 
arka.sın'dan kaymaklı yurrıu 
diriliyordu. d•.fl 

Dört aylık antrenman 9-~ 
Kralın, Magda'nın, mii.~Jı u"' 
güzel tavırlar hocasının 1~.e ~ 
bir h.arp mecli~i toplandı ' \ 
ler> in artık kibar 5Jernır.t 
cek.lerine karar vc-rildi. 

KİBAR ALt:.~ı:i:-;VS 
dı rıt Madam Lupesko, ;ı:n . kun 

Jecegi malüm olınıyo:ın bıı ıti P 
·yec• .. memek için, reddedeını Jet' 

lere, kendi yerine cbCnzt! 1' f. 
birini gönderiyordu. F;ıktıt ~ıll' 
den bütün Bükre~. LupCSk~91 t 
disine pek benziycn kadll1

60d~ t:ı.rak 1 bunları oralara ' rfJ~" ı 
olduğunu öğrendi. Kibar 9te tp.aı'~ 
sokulan DemJr l\fuhaf~Wr,<J'ıf"ıl 
renince, '· anhşla bir ba:K r" ·ele .. mamak içın, suikast proJ 
geçtiler, ~..<I' 

Hatta bir gi.ın ?tfadam LLI ılfF f 
lan kasabadaki filan ,aıoı-• iJ"' 
J,,aa etmişti. 'I'akibe de'1l~ ,_, 
mir AluhafızJar o gün f3 o e 'iT. 
mµbtelll yollardan bet ".':ııe; 
Lupesko'nun eeçtı~inl )la)· ~ 
!er. . 4l ı 

cBENZERLER• i N l~t" 
NASIL GEÇİYOR 

.. ~of Hepsi de ?tfadam Lııpe~ tJl J.. 
niyorlafdı. Hepsı~e r.ıadtl ııe6i1' 
mücevherler, a:ertlunlJkl~r tıt! ı 

Lupesko, bir gün KaroJ'e, peşine dü- mışti. On iki kadın yerı & 
11 

een katilleri şa:;;ırtacak bir tedbir bul- bir villtı.da yaşıyorhı ··C B~, .. ,4 

duGwıu söyledi. Fakat buna muvaffak rıya çıkmıya, mektup ya;.aı iJlf' 
olmak için epeyce para lazım geldi- tft nkrablariylc göı Uşrrc rr çıtı 
ğıni de ilfive etti. Dedi kJ: de edilnüyordu. H<'psi de k~ 

- Tıpkı bana benziyen on iki kadın larına, rullerj bıtinee, g rd .~ 
bulduracağım. zifeyi khnseye lf:;a t· ttı1•' 

KaroJ bu tedbiri tehalükle kabul 7emln etmi:ılerdi. ~ 
etti ve hiç kimseye sezdirmeden, iti- Acaba neden bu güzel )C:J 1ı:ıJ 
mat ettikleri adamları .. l\1agda Lupes- yatlarını bile biie tehlıkfYedt 
koya benziyen kadınları aramıya çık- bu vazifeyi kabul etmiş\ı•r ' 
kardılar. Bir kaç ay sonra, kendileri- pek tabii olarak kendiJerı.rıC r. ıı" 
ne tevdi edilecek rolü ifaya muktedir yüksek maaşın hatırı jçln ~~r. 
on iki tbenzer> bulundu. Jemlerine girip çıknıanırı ı tı1 

.GENÇ KIZLAR BİR KAÇ Al'DA mak için mı, kıymetli ~· 
1 

ti 
NASll. İHTİYARLAR! elbiseler giydikleri, rrıUce'·;: ,ıı 

Fakat bunların hepsi de tıpatıp Ma- kındıkları için n11. )'lul!ıs:ı h şıl"1' 
dam Lupesko'ya benzemiyorlardı. yerde bir kraliçe gıbi ki1retJ11fll' 
Çoğu g~nçti. Halbuki Lupcsko &'eten için mi bu vaııft-yi ka~ul iil'l\Jll D 
senelerın tesiri ile oldukça hantallas- Yoksa hepsi de bu ışın 'ı.ıntrfJ 
mıştı. de nıhayet bul<ıcağını dUŞ ;ŞJ!vt 

Hiç bir masraftan kaçmıyan Magda sattan ıstlfade bir Prc
1
n5m; tell 

Hollivud"un rrıE::Şh.ur m&kyajcılarından milyoner yakal;,ım .. k iç n 
birini getirtti. Bu mütehassıs zat: göze almışlardı?. 1' 

.- Siz merak etmeyiniz, dedi, tic ay Anlatırlar ki, bir akş.ını). cıı~ 
içınde hepsi de tıpatıp size benziye- cbcnzerleı., den birini t.sıı: ~ıo 
C!'klerdir. öpece,ı.'ti sırada Madam L~P ~oP' 

Bulunan kızların evvela sahJplerJ müş. Köpürmiış, kıyamcı.,ft.d 
Lupe~ko'nun saçları gibi ateş kırmızı- Kral da ne yapsın?· d r ~ 
sına çevrıldı. •Talebe> ye Magda'nın Cicim, demiş, sana o k~ ii :t 

ki g.bi, yurtimes!, oturması, konu~ma du ~ b~ah ~ 

TÜRK 1 y "~"~c"u~~H~~i1~~~1i 

~ 

Ziraat Bankası 
Kurulu' Tarihi : 1888 

Sermayeııi: 100,000,000 Türk Liraıı 

Zirai 
Şube ve Ajans adedi: 265 ıefİ 

ve ticari her nevi banka m~~ 

Para B!r ik t irenlere • ot 1 

28.800 Lira ikramiye Verı1"ı~ 1 
pı~fll' .,6" 

Ziraat Bankasında kumbaralı n ihbarsız tasarruf besa.-. ,ş1•-
u 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'& 11 

• ıtl 
plana cöre ikramiye dağıtılacaktır. v 

' 4 adet LOOO Liralık 4.000 , 
' • 500 • z.ooo , 
4 • 258 • ı.ooo , 

40 • ıoo • t.ooo , 
180 • 51 • ş.ooo ' 
uo • to • t.soo ıJ 
180 • 20 • 1200 )ll'J 

d ,o (~ 
DİKKAT: Hesaplarıııdald paralar bir sene ıc:n e .jle v~"J 

aşağı düşıııiyenlere ikramiye çıkt ıı'n :akd;rde % 2V_f~zl~' l 
cektir. Kur'alar senede 4 defa : 1 EylO.l. 1 Birincıkall 
ve 1 Haz'ran tarihle?".ınde çekilecektir. 

\ 


