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Dünya Boğuşması 
Karşısında Türkiye 

' 'I'iirkiye dün olduiu ıibi buıün de yalnız kendi 1 
iktidar •e kuTVetine aii•e'nerek, ittifak ve doat
lllldarına sadık kalarak Milli Şefin açtığı bayrak 
altında büyük, yaratıcı ve ~in istikbaline doğru 

.elimctle yürüyor .• 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 
. ı. n.,lıin ÜÇÜD(Ü yılına ıireli gün
. ti~· oluyor, Türkiye dün oldulu 

11
, 

1 buı:ün de harp ateşinden ma
•· n Ve kendi mn·kii•deıı emin -
•ır. 

~ llu vaziyHimizi hiç bir dnle -
ti~ 16tfıına veya müzaheretine de. 
b·' sırf kendi iktidarımıza, kendi 
l 'llüniiiğümüze, kendi milli si -
l"•~tinıiıe, fikir i•tiklalimize "e 
ll~· ~ek Milli Şefimizin Tiirk mil· 
tııı'nııı istikbaline ve mukaddera. 
)ur. lıaJum rehberliğine bor~lu -z, 

ıs arayanlar 

ki her uzi3 etin harpten evvelki 
tddıhe nazaran deği~ikliğe uira
ması karşısında Türki3·enin tutu. 
nıu bahsine ı:elinre bu suali tim. 
diden cnaplandnmaya pek de lii
zum ve hacet olmamakla bera -
bcr Tiirki3enin her tagayyür hi.. 
dise.~i kaşısında kıındi hak ve men.. 
faatleri bakımından nasıl bir tav. 
rı hareket ihtiyar ettiği ıı'çıkhr. 
Sa~ ın Baş\'ek.ilin Büyük Millet 
Mrdisinde son defa irad ettiği 
bü~ ük nutuk bu sual ve merakı 
cnaplandıraeak kadar vazıhtır. 

Muhakkak ki, kimsenin ve her
.Yeni lran hülriimdan Şahpur MahauımeJ Rısa Pehlevi 

uvceıile beralHrr IOJ'aydan çılıarlıen 

SOVYETLER 
dün Tahrana 

girdiler 

Yeni Şehinşah 
Mecliste İran teş
kilatı esasiyesine 
ıadık kalacağına 

l..:.: mi n e .. t_,t .. i-..:! 

Tıınm edilen Al. 
muıana aileleri 
lram terfi edl1or 

Londra 18 (A.A.) - •B. B. 
C .• Sovyet ht'alıınnın Tah
rana girdikleri hakkında Röy. 
ter muhabirinin verdiği ha. 
ber, Londra radyosu tarafın.. 
dan neşredilmiştır. 

._ 0 tanJa.r ve ce\·ap 
i.r: 

hangi bir de\letin hak \emen - 1--------------------------
Y e-ni Şehinşah dün öğleden 

sonra par lamen loda, İran teş
kilatı esasiyesine sa<hlt ita -
lacağına and içmiştir. İıı;:- llarbin bilfarz Kafkasyaya 

_, .. •lı.a)j takdirinde Türkiyenin 
~talı.bel durumu ne olauktır? 

111• sorup merak edenler var: q.; 'l'ıirkiye hudutlarının dı~ın. 
._k ~her nziyet harpten e\'Vellıi 
~. lıııe nazaran değişikliğe uğra-
1t'. ~~ tegayyürlerin de\lam ..e 
,!d•ı ıçinde Türki~ enin tutumu 

..- ır" 
}'· ... 

..,,
1
111e merak meHUU olan bir 
de şudur: 

\;...._ lfarbin sonuna kadar Tiir -
ı..le lıarp dışı vaziyetini muhafa. 

s•debif•rek midir? 
• ' uaıı., ,·erindedir \'e fakat re. 
••pl . 
''nd•n.d.ırılma ı da o derttıı ye • 

'<lır 

"·· • d ri k" . ı.·ıı Ş•y en önce, Tür ıyenın 
•I J • 

~nd ll~asetinde n fikir i•ttklii • 
ltb • hıç bir dt>ğişiklik olm•dığmı 
4h ar~z ettirmek her turlü menfi 
\ı llıııı Ve tereddüdü önlemek ba
,,~1ııd~n faydalı ol~r.' ~939 h_a~bi 
ı.ı. •dıgı gun ne du~unuyor ıdıy. 
il.,, bugün cl,e onu düşünüyoruz. 
d dı emniyet ve korunmamız 
'1'11da h" b' h' b' tldb . ıç ır tasamız \ e ıç ır 

~- "'ı,ıtiz yok. Bu masuni3et da. 
!iııllıtı.ı tam ayakta tutabilmek i • 
biir·de .. kendimize, tutumumuza, 
lli~~llltığüınüze, ordumuza gün· 
da

11 
ruı. Hudutlarımız her yan -

~I aşılınaz, ı:eçit \·ermez birer 
~İtk halindedir ve Türk ordusu 
ltlı.ıı.~~ kumanda, yüksek harp 
)o '&ı ve bilgisi, talim ve terbi.. 
\ı~ 1ttrübe bakımından dünya. 
'tıır:•Y~ı ordularılıdan biridir ve 
l;Qd ~ılJeti hey'<ti umumi)-e ha. 
ı;, ~ ı tiklalini koruma me\Zuu 

l"'nd 

faatlerinde ..,.Jiı ı:özümüz yoktur; 
hiç kimsenin de her nerede olur. 
sa olsun kendi hak ve menfaatle. 
rimızi ihlal etmesinde şimdi)-e ka. 
dar asla müsamahalı bulunmadık 
ve bundan öteye de bulull8cak 
değiliz. 

Harbin sonuna kadar Tiirkiye
nl:ı harp dışı \•aziyetini muhafa
sa etmesi ana karann11zdır. 

~!illi siysetimizin kaplarının 
bizi sevkettiği ve edtteği yollar 
dı~ında harp dışı nziyetimizin 
h•Trldar olması ancaı. istiklali • 
mizin, mülki tamamlığımızın, re .. 
jim ,.e vahdetimizin tttavtiz ve 
tı.arruza uğraması ile mümkiin o
labilir ki, şimdiki halde rü'yet uf
kumuzda böyle bir mütttaı'izin 
gi'•ünmediğini ve her geçrn gü -
nicr bu bakımdan lehimize , . ., 
menfaatimize n~·gıın inkişaflar 
kk~ dettiğini bilhassa tebarüz et. 
tirmek aslii i•ahetsiz bir hiikiim 
olmaz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Pasifikte bir Al
man harp 
•• 

gemısı aranıyor 
Vaşington 18 (A.A.) - •B B. 

C .• Birleşik Amerika donanması, 
İrgiltereye gönderilecek her tür· 

(Devamı 3 tlncü 5'ılı.l!ede) 

ALMAN TIBLIÖI 

Leningrad'da 
bir kale 

hattı yarıldı ____ , __ _ 

IO'VYET TEBLIÖI 

Bütün cephede 
muharebeler 

devam ediyor 
• 

il ı r ı • berzahında l'l't'tllll gla 78 Alman 
demir 1oıa kapandı tayyareıı dtltlrdtlll 

Berlin. ı 7 (A.A., - Alınan Umum! 
Karargiılıınln resmi tıeblig;: 

Sarı.ta taarruzlanmız büyük mik
yı;st.;, bir h•reket ;yohµıda inkilaf et
mektedir. 

Berlin, 17 (A.A. J - LenlnJra<l'uı 
rnUdafaa istihklımlan etrafında cere
yar. eden mııharebeli!r ""'3Sın<ia b:r 
Alman .p:yade tümeni Sovyet lnt'aları 
tarafından anudane bir surette müda
faa edtren ve kalelerden müteşekkil 
bir hattı yannata Ye oldukça mühim 

Londra, 18 (A.A.) - Savyet tebli
li: 

ı 7 Eylilkle lut'alarunız bütün cep. 
hede dtiimanla anudane muhattl>eler 
7apmıelıı.rdır. 

ı5 Eylillde 78 Alman tayyaresi tah
rip edildi. Blıhn byıbunıı. 2t tayya.. 
ftdir. 

Lcınclra, ıa (A.A.) - cB.B.C.> Ge
ft 71.rm ...,.reci.ilen Sovyet tıebllll bü

(Denm.ı 3 üncü SahUede) 

Müttefiklere teslim edilen 
Abnanlıırın ailelerine lranı 
terketmelerme müsaade ve -
rilm~lir.(~amı 3 ündl SabJfede 

1----------------------· 
Oç Hırsız 
Çocuk! 

Dolmabahçe saat ku
lesinden 44 kilo 

kurşun sökmüşler! 
Mustaaf, Şevket ve Cevdet i • 

simlerinde üç küçük çocuk Dol • 
mabahçede tramvay caddesindeki 
mu.-akkithanenin kulesine çıka -
rak {4 kilo kurşun sökmüşlerdir. 

(De-vı.mı 3 üncü SahUede) 
bir noktayı z.aptetmeğ• m~•"affak ol-?---------------------------! 

muştur Bu Alınan tümeni 9ı kale su.s- T 1 b br d U 1 il ? turmuş ve soo den fazla .,,ır a!nufllr. &IEI D iDi D8 8D er ge yormaf 
Alm•n kıl"alan bundan b~a dür 

~~~E~2~t:~:!hlar~!·~~:: ç:~ Bazı zengin 1 er taksi-
15 Eylillde, Alman bombardıman- ı 

~c~·d~~;;~~~- b~:ı: n::-:::~ 1 eri ki ra 1ay1 p pi ya-
de tahnp edilmı.ş v< kesı~tir. Ez-

cümle müh.ım bir Sovyet ca.rı. büyük d a k . 1 a r ' 
çapta bombaı:rıa has.ara uğrat.ı.lmıştır. s a n ç e 1 y o r 
Stuka la)·yarelerinln hucumu ile ay. • 
nca bir seri Rw tahkimatı da ya tah-
rip edilm~ veya hasara utral>lmıştı.r. 

. H .k .. R P >v A z .j ·y 'E T-1 
Şoför/er cemiyeti ve Belediye 
bu hususta tedbir arıyorlar .... -· . 

Alman mülreulm aleDler i,inJe bırakıla,. bir Rrı• 
lıöyüne cloiru yal.la,ıyorlar 

icra Vekil
leri Heyeti 

• 
llllU Şel'ID aeıı
llllnde toplandı 

Anlıara 18 (Telefon -
la) - icra Vekilleri He
yeti, dün aaat 10 da Bat -
oelıalette Rei.icrımhru J •• 
met lnönünün riyaaetinde 
toplanmıftır. 

rrıaıa tzerlDde bir 
laa't'a mallwrebeıı 
Londra 18 (A.A.) - •B.B.C .• 

diin İngiliz tayyare teşek'.külleri 
finıôH Fransada bir sun'i petrol 
fabrikasını >bombalamışlardır. Vu
Oı:ua gelen hava muharebesinde 
yedı Aiman ta~'J aresi düşüriil • 
anüşlfu. Sekıiz İngiliz tayyaresi 
kayıptır. 

Havagazi 
Saatleri 

• 
Eski abonelerden sö

külerek her ay 
maktu ücret alınacak 

Belediye ReısLıgı hava gazı sa
atleri~ın azl:ğl!'ı ,.e > enıder. a -
borıe o.mak i.st \"Pnlr r.n çoklu -
ğunu nazarı dikltale alarak yeni 

. b;r karar vcrmişt.r Bu karara 
göre hava gazı şirketınır. eı.ki ı;. 

bonelerindeki saatler sökülerek 
(Devamı 3 ünt"li Sah.lferle-) ---Bir dolltor vataadaş

bllmızdan çıkarıldı 
Aslen Kıbr•s doğumlular ndan 

ve vatandaşlarımızdan olup el • 
yn·m yabancı bır devlet hızme • 
tlııd<: bulunan ve bu hiz~etı ter. 
ke!mesi teklif o!undugu a.c1t de. 
vam eden dokun· Ata Rcfık, Turk 
vr.tandaşlığından ç.karılmı~lır. Dı. 
ğn taraftan muhtelif tarihlerde 
yurdumuza gemi"• olan 1827 kışı 

Türk vatandaşlığına kabul ed.J -
d'lcr il~ b' .e ordu değil, ordulardu. 

~~i 1ııın bilgi n inancımız ol -
~UQ 11 

_kadar dışarıdan bakan bü· 
ıı,d l?z~•rin de takdir ölçüsü ve 
bir t.\ıdır, O halde tecavüzi hiç 

Cenupta Rus ordusu Dinge
per şarkına yerleşmeğe çalı
şan Alman kuvvetlerine neden 
mukabil taarruz yapamıyor? 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Son günlerde takst otomobil -
lıeri ıbazı zellflin .kimseler tarafın
dan kiral.amnağa Ye piyasadan 
çei<iJmcğe b~a.m~tır. Hususi o
toonobi11eri çaJışa:m;.dığı için şim. 
di:y~ kadar taıksi c>tomcıbiline bin
meolrte olan bu ze~ler benzin 
tahdidi üzeri.ne ıstedikleri zaman 

1 fazla artım~a baı;lamıştır. Bil - !~========================== h86s:. bu uısul gittikçe rağbeı buL ı: 

ıııaıı. 
ıı, 11 i . ıyeı taşımayan, kendi ma. 
hb } •t ve istiklal prensibine da. 
'ıilı~11 .'riirki)·enin değişmeyen bu 
ı.1;: 11Yaseti karşısında hiç bir 
iitııı' tahri]ı ve tazyik asla bir de. 
l<lııı • Ve deği tirme müessiri o -
lııııı Y•rağına ı:öre bugünkü du -
~lb· ~. tutumumuzun tagayyürü 
4t1~ .. lrıt\zuu olamaz. Ancşk bir 
'l'ı;,~ ~. \·e taarruz karşısında 
~. d; ~ıl!i nhdetinin en başin 
haı ~ti, hır hamle ile kükremesi 
~~ •n'~tikbal hidisrleri karşısuı
llıi~i t'i bir temindir ki, bu te. 
ı~,11rhlandıracak bir tahrikin 
)•}i 11 de şimdiki halde Türki • 
1 ~~il:~.Yreleyen ufuklarda bir gö. 
L () h ;ıare(j taşımamaktadır. 

Ct·nup cep!ıe6inde Budiyen! or
dusunun vaziy.e<ti bugünlerde na
zik bor safhaya ı:·rmkeledir. Bu 
cepht-de harekat yapan Alman 
ordu.su Dııyeper nehrini şarld 
Ukra)naıun merkezi olan Har -
kof istikametinde ve mansap ta. 
rafında da Kırım 'stikametinde 
şarka geçmiş bulunuyor. Hadrof 1 

istikameti üzerinde Krernensug. 
da biı köprübaşı '.utmuş ve Dnye-

(Devam.ı 3 üncü Sah!!ede) 

" te 
1
, de bütün . ualleri ıırası i

lt&flı. ' 1Plandırabiliriz: Harbin 
'l\ık~~=•~a intikali takdirinde de 
ltiQ~liıı·~ın tutumu herhalde bu. 
t'dalt' tın ayni olacaktır. Kafkas. l~:;;=:==========:;;;:
:•1 d~ llıtıhariblerin bize karşı o. 
~~ •la ru,ııııarında da bir değişik-

•ttı ~•ı:•nı tahmin ed<'me~·iz. 
"tn~iJ •reı.eıimiz üzerinde te · 
~ı, lalı, •r, dilekler, istekler olabi. 
\~dtıtı at, bütün bunlar muan<n 
t"~•Yi ~1111 taşamazlar ve Tür • 
\'. as11ı, trhangi bir ihtirasın iş -

11·~~ lı. herhangi bir tesirin se\I. 
, •ıı..:Ptıramazlar. Hem henüz 
··~ ""hd ' , it o) 8 harp olacağı ve ne 
hı b;/btağı, olup olamıyarağı da 
't~rL· •his ya?! .• 

"'l' lı • tıdutlarının dqında -

llOL ÇE$iıı w Yl!Nİ lrlL 

MOBİLYA 
Almak veya &örmek iatiyenler 

BAR.iÇÇi KAR· 
BEŞLER Limited 

.IJIRllETt 
Salonlarını bir defa ıezmeltle ıaı
min edilirler, 

iıtanbul, Fincancılar, Rıupap. 
,,oıru.u No. sgıeı/83. Telefon 2208 KaraJeni:r.Je bir Sovyet 

cü:r.ütamı etrafı lıulluyor. 

duğ".ından piyasada serbest tak. 
sinin yakınıdıa busbüttin az.ala -
cağı anlaşılnıaktada. Şoiöder Ce. 
miyeti ve Belediye ·bu huo;usta 
lbir ctd'bir ahnrnas. için teikilı: • 
ll!'l'e ~!erdir. 

taksi bulamadıklarından ve iste- 1--------------• 

cültleri yerrere de gidemecfikle • 
rind~n taiısi otomobillerinden bi
rini münhasıran kendi işleri için 
k.ira 1 amağa başlamışlardır. 

Bu şekilde bazı taksiler ılıususi 
otomobil şelklini almağa Vi! dola -
yıısı le seyrüsefer sıkıntısı daha 

Almanların 1 O 
bin zayiat ver
dikleri büyük 

muharebe 
---··---

Moıllova yoluna aç-
mak teşebbtlıl 

nasıl akim kaldı ? 
Moskova, 18 (A.A ) - Smolen>k'ln 

56 kilomel<e Simalı Şarklsinde Yart
&e\.'o'nun Mar~al Timoçerıko kuvvet
leri tarafından işgalindeki hayati ~
hemmiyet dün İzvestia ıazetesinde 
General RokossovEki'nln yazdığı b:r 
makale ile tebarüz ettirilmiştir. 

General bu makalesinde l'arf~evo 

lle Smol~nsk'i'rı 43 ktlon1etre Ct>nubu 
(Devamı 3 üncü Sahlfl"<I•) 

Almu • IOYJet 
uaaın 

••• BAKii 

KIZILORDU 
Smolensk'i 

• • 
çevırıyor 

Bu bölgede 
hezimete uğra
yan Almanlara 
10 bin zayiat 

verdirilmiş 

Lealagrad malla
rebeıl tlddetıe 

devam edlJOr 
(Ya.mı 3 W.cü Sahl1ede) 

ÇERÇEVE 

· ANAHTAR 

- Aııahtar Dt'rede? 
- Suya düştü. 
- Su nerede? 
- Ökü1 içti. 
- Öküz nerede? 
- Dağa kaçtı. 

- Dağ nerede? 
.....'.Yandı yandı, lr.ül oldu.. 

• 
- Zevlı nerede? 
- Kuyunun dibind"' 
- Kuyu nerede? 
::_ Arsanın içinde. 
- Arsa nerede? 
- Fabrika leşin.in altııula. 
- Fabrika leşi nerede? 
- Boğaziçi kıyılarında. 
- Boğaziçi k.ı~ıları nerede? 
- Hatıralarda. 
- Hatıralar nerede? 
- Uçtu uçtu, bulut oldu. 
(Avlayacaklan, i~ bapnda 

ıörüyorum.) 

• 
- ~. ı\ 1 nerede? 
- Peri masallarında. 
- Perl masalları nerede? 
- Ölen dadının beyninde. 
- Ölen dadının beyni nerede? 
- Biic<jin kursafmda. · 

NEREDE 
JSECIP FAZIL KISAKCREK 

- Böreğin hur~ağı neı-ede? 

- Hay\anat kitaplarında. 
- Jlay\lan:•t kitapları ne • 

rede? 
- Talebenin .antasında. 

- Talebenin çantası nerede? 
-Tekerlendi, tekerlendi, top 

oldu. 
(Kurtaracakları, iş ba,ında 

gOrii)"oruın.) 

• 
- J\tedeniyet nerede? 
-Avrupada. 
- Avrupaa nerede? 
- Bir kan fısldyesinin arka.. 

sıııda. ' 
- Kan fıskiyesi nerede? 
- Vah~et hanızunda. 
- Vah~t ha\·uzu nerede? 
- Bela selinin ucu da. 
- Bchi selinin ucu nrrtdt? 
- Yeni doğacak ıııcduııı c -

tin e!jiğ"inde. 

- Yeni doğacak medeniJe -
tin eşiği nerede? 

- (BÜYÜK DOCt1
) da. 

- (Bü3iik Doğu) nerede? 
- Pişti pişti, k121J elma ol • 

du .. 
(Dnşir•cekltri, iş lıa~ın;la 

ı.;örüyorum.) 



2 -SON TELGRAF- 18 EYLOL UU 

l-J AL K FİLOZOFU 

İSTANBUL'UN TALİİ 

f,tanbula şu le is, bu hizmet, 
fihin I".! lıizını. 

Dediğiniz vakit, aldığınn ce
'ı>p daima şu olurdu: 

- Takdir edi) oruz, bunları 
elbette biz de dÜ§ÜDiİyoruz. Fa.. 
kat, para yok. 

Para yok denildiği vakitler, 
para bulmak, bu~nden çok 
daha kolay ve imkin prtlan 
~ok dalıa müsaitti. !Uugfuı, hl -
l•yorsunuz, dünya harbi mem.. 
lekelleri iktısadi bir tazyik ve 
darlık içinde buluııdurmakta • 
dır. Bu dün,.a havumm bize 
tesir etmrdiğlai iddia etmek 
güliiııç olur. 

Bugün, hayat daha pahalı, 

ı;clir daha az, istihlak ve istih· 
sal daha aşatı, dola,.ısile bele.. 
dn e resim ve vergileri tahsili.. 
tı ·daham~ iken para bu. 
lunabiliyor. 

Bugün, de\·let dünya politi • 
kası karşısında. elinden ~elen 
her tedbirle Milli Müd.alaa ha
zırlıkları ı:örüyor. Bütçenin 
mühim bir lu.mı, fevkalade 
tahsisatların hemen topu, Mil. 
li • Iüdafaaya veriliyor. Bütlin 

RA0\'0:-i'l'N 

SPiKE.'RLERt 

Radlomuzda spiker olmak için 
n1iı.;;abaka inıtihanına giren %5 

gençten üçü muvaffak oldu. Bu 

Ü\ kbjide aranan bütün ~artlar 

elbetlc vardır. Mu\•a[[ak olatDt • 

) on diğerlerinde acaba noksan o. 

lan şart ne idi! İ)·i Türkçe mi 
bilmiyorlardı? 

Bir arkadaş: 
«- Cannn. dedit o da kusur mu? 

O hata kadı kınada bile vardır.• 

KADIN 

ÇORAPLARI 

ince ipekli kadın çorapları o 

d.-rece pahalandı ki, artık, çaqt. 
a gidip bir çift çorap satın •I - • 

nıak, bir ervet sahibi olmağa de

lalet ediyor, Ak..<i gibi, mev ·im i. 
cabı artık çorapsız da gezilmez. 

Ne yapmalı~ 

Bir arkadaş şöyle dedi: 

•- Hesap ettim. kar<mı altı ay 
kı . ıoak iklimli memleketlerde 

c, ahat ettirmek, bütün k~ ona 
cornp ~·eti tirınektea daha ucuza 
ına~ o1atak .. • 

İSTA •. Bl!L 

HALKI. A 

Geten un §Öyle bir ilin müs. 

"ddc i elime geçti: aİslanbul 
lrnmrny idaresinden: Geçen kış 
bulun ınc' im üı;tü kapalı bek • 
leme yerleri yapılamadığından, 

~a:·ın halk )·ağınurda soğukta ayaz 
kr<ti, hasta oldu. Bıı kış, ayni 

hdlerle kar ıl~mamak için, yol· 
n !arın ~imdiden birer şemsiye 

tedarik etmelerini va birer de 

sağlam mu,amba edinmelerini 
ta \·siye ederiz .• 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

bunlar:ı rağmen, devlet İslan. 
bulun ihti~·açları için maddi, 
mane,·i yardım ve müuberet. 
te bulunabiUyor. 

Dünün şartları _içinde, bu 
l ardınılar, şüphe.iz çok daha 
geniş olabilirdi. 

l\leı;ele iş bilmektir. İş bile • 
ain, kılıç kuşananınmış. İstan -
bul baştan başa bir imar faali. 
yeti iç.indedir. Ve hangi şart • 
lar altında bu imar faaliyetinin 
yürüdüğünü yukarıda izah el. 
tim. Eğer, dün, böyle bir teşeh· 
büse girişilmiş olsaydı, İstan -
lıul, daha erken bu faaliyete 
sahne olacak, bir çok belediye 
hızmetleri daha erken lamam. 
!anacak, bir çok yeni tesisler 
C:aha ~abuk vücut bulacaktı. 

Fakat, çalı mak Lizımdı, ça. 
bşmak .. liıf değil! 

Üzülmek, yorulmak, İstan • 
bulun derdini, ihtiyaçlarını 

&Öylcmek, haykırmak, icap e • 
elerse söyliye söyli~·e yüksek 
makamların başını ağrıtmak 

lazımdı. 
Para • ok, di~·e, el kol bağlı 

oturmak bir i · midir, sanki? .. 

Yeni bir 
tebhir evi 
Otobüsler Otomobil
ler ve vagonlar da 
etüvden geçirilecek 
Ge1edıye, şehrir ,.zde büyük ve 

ımDdern b:r tehhırhane inşa.>ına 

karar verm:şıir. Bunuın yeri ve 
nasıl inşa olunacağ ha!Okında 
tetk:kler yapılmaktadıır. Tebhir. 
'haM derniryalu civarmda ola. 
cak vL icabetliği .aman otomo -
biller. arabalar, v•gonlar ve oto. 
bü:ı.kr <le burada üe-zcnfek:te edi. 
le<'Pktir. 

Şoförlere birer hafta
lık Benzin verilecek 
Bas,"1.'kiık·tten v'layetrere gön. 

dıerllcn bir tam!mle §imd:ye :ka. 
dar karne usulile üç günliik ben
zin dabilen ıpofö•.< ·e bundan son
ra b r haftalığa b:lar benzin ve. 
r!bı•. si :bil<l:rilımi,t r Bu suretle 
şoförler ir defa da bol benzin 
alaolıeOOklerdir. 

(HALK SÜTUNU ) 
lş ARIYOR 

&.'ki yazıyı b~ha.kk:ın bilen ve or
ta dr.rtce tahsili olun, ayni zamanda. 
Ak.pm Kız San'at Mektebinden d•plo
maU bı.' nan dikl~i ılyzgtin, n1üte\-·azf 
temiz bı.r a enin genç kızı kanaat~lr 
bir ucretW da mt bır f aramaktadır. 
H3lk Sut~~uruia cErzururr.lu> rumu
zuna yazılması. 

ARANrYOR 
Çatalcada Fabrikatör Ali Haydar 

Görener bir makinistle bir tenekeci a. 
ramaktadır. 

Ese-r kopya \·e tebyiz ettirılmek üze
re eski harflere bıbakkın \'fıkt!, yazısı 
di~zglin bir bayan aramanmaktadır. 

Tctlip olanı.arın Halk SU.tununda KB.tip 
rumuzuna yazmaları mercudur. 

Yeni doğmuş bir çocuğa anne şelka
t.iyle bakabilE"Cek, gürbüz, orta ya~1ı 

bir bay1n aranmaktadır. Cağ1lo,ıu 

Sıhhlt Yurduna müracaat .. 

Ortaköy Ş•!a Yordu hastabakıcı ba
yanlar aramaktadır, 

Tefrika No: 60 

Sürü Çıngırakları 
\. Yazan: CAHİT UÇUK 

DW-. gece. bir ı~ içın çirtligf' gelen 
Re. bl yalnu c3rebtldım. Gü<lerinde 
Luiu.:J bakışlarla uzun uzı.Jl bana 
ı,.,ktı lllç bil' sey abylerıı Jen, saat
le cc konuşm.1..: e::bi, n.ı.huına bir sü
kun çoktu: 

- Rcc~p f.f:'nS!z. olam1yGrum' • 
Dıye m .dandun. Baş:.nı onüne et-

dl. Gayet ya\!8i btr acsıe: 
- Ben de!-
Dedi. Sonra ıliive etti, 

- Y .-ıa herkes dilıLine g decek
İ t.cr C'n blz de Zorbahıın-. a gıdelim ... 1 
Sal>8.tı pınarda beni belde .•• 

1 
l u sab 1 şafakla duğilnculcr, lkl 1 

s ı llerdek_ cBud<:ik~ı .. köyüne g•tti
Ier .,ltl ", Z~hrn nınenln eeı nlik el-
b lnı g1yy_ı_ Saçl ını fnce ınce or
dut"'llÜJtü. Göz kama "lran taze bır 
k y kızı glbı obnuştu. 

OtilaM gotü~n k:agnt arttbalarının 
ııcırtıbrı duyulmaz olunca, koşarak 
pınara gittim. R~p. pın<irın bai1nda 
heykel gibı dimrli".. durmuş, beni bek
hyordu. Yüzünde t.Aerın bir ı;üküıa "iılr
d.1. Gu. u.:nsc1 •• 

- GideJi..:n Figen ... 
Yanyana pınann arkasındaK.i paU

k:ıdon Zorbp.han> yoluna çtktık. Bi
raz sonra yokuş b !adı, H·ç yorulma
dan tırınantyoruz. Te~ye &iden ince 
yol hariç he taraf zünuilt g[bı yeşil 
Kiıydekl otlar ku.nen ararmı.stı. Re
cebe sord am. 

O, .-Zorbahan> ın tepesindeki kar
ları cösıcrdl. 

- K1r ..ır e-ridkc:e. su sıztnWarı ya ... 
\·aş y Vq a tılara lni,yor. Onun çin 
.ZorU-hın• daima otludur .. 

1·1.,..ır.:ınryor1.0.Z. ince patika cnmlık
ların içine- 1:irdi.. Riızg•'r e-.mediı;:i 
halde ~m r flsıldaş:yor. a~rad;.1 yu
rumtk ıuü kili. K . u çam lgncleri a
y~kl1rımızıo altınd 1 kayıyor Recep, 
h::ıl"me- at·ıyarak, eltmdcn t.utt.ıı. 

B{y:e lki saat kadar hıç durmadan 
ltrınandık B r aralık Re<'t"p durdu: 

- Artıı< ı!tıniyehm! . 
- Niçm" Yoruldun ınu? .• 
Güldu 
- Geldilc! .. 
Sonra bır ÇC7rek daha yürüdük. 

ı~rnm [ I ·- ]' TAKSi OOI[;Jfilll -MAHKEMELERDE D1), ..... _...- tahdidatı 
Eıld Bamazuıarda 

Karak6ı 
R:Lnazan di.yince insa.ıun haUrma 

e:ayri ihtiyari KaragOzün gelmemesi 
mümkün mü?. Karaa:özi..ın bir ismi de 
hayaldir. Bizim ÇtK.-ukluiumuzda, li -
tambulda çok meşhur chayali> lcr var
dı. &kiler biJır, buxada hayali tabiri, 
Karagôzı.i oywı.tan san'atkAra d.clAlet 
eder. ~ki Ramazan gecelerinde Şeh
zadebaşında, ~ehrin digcr seıntlerinde, 
batta matı.aile aralarınd&., derece de
rece KaragOz oynalılan yerler a.çılırd.ı. 
Bütün çolı1k çocuk buralııra dolar, 
zevkle, he:;ecunla Karaa:öz Bey'reder .. 
dik. Kara.cöz, iyi oynatılırsa, ıeyret -
mesi zevklıdir. 

Fakat, şlmdud 1:<>cuklar, Karagözden 
hiçbir lezzet alı.nıyorlar. Niteltim An
karada bwıwı te;::cübetti ra11lldı. Bugü
nün çocukları Karagözu begcnmedıler, 
çok basit, ipLidai \"e zevksiz buldular. 
Denıek oluyor ki, Karagöz devrıni ık.
mal etın.ı.ş, t.ar'..he k;,...rışır.J.tt.u', Bugiliı

ku cemıyet, Kan.göze ıahamrnill ede
mıyor. ArUk onu canlandırmak mü.m
klUı degild.ı-. 

iyi Karagöz oynatanlardan Şehır Ti
yatrosu artistlerinden Haz.unı wıut -
mamak l zundır. On yıl kadar oluyor, 
&imdi Sakarya ismi verılcn e.Jt.i El -
hauıra f'tı:ıeına.nnJa, Ha.z.ınun bır Ka
rag01.ünü ıı:eyrctmiştim, Bir ~ah~er
dl. Hnznn, kuV\·e:.tı. bır san'atkir, zeki 
ve orijinal laraflıı.rl olan bir i.n.>:ın ol
dugu için, Karagoze yeni espriler ka
tıyor, yeni b.r çeşni verebiliyordu. 

Çocuklugumuzda, Şehzadebatında, 
Raırtazan geceleri ıf:"yrettiğın::iz. Ka -
ragvz., klisik Karagöz.dür. Karagbzün 
en meşhur c7uı.la.rından ve ilk. batıra 
gelen Yalova Sarası dır. 

Bılm.iyonını, Eski çocuklaruı türk
çesı daha mı kuvvetli idi, Şimdi dü -
;;Unil)'Orum da, Ktll'agöı.un bilhassa 
biriuci perde~! öy 1e muhaverelerle ee
çer ki, bu dıl!, bugünkü çocuklaruı 
anlam.ası \·e zevkıne varması mümkün 
değildir. Tanıamen lügaUarla dolu. 
tumtırakU bir Osmanlıca .. 

Hacıva.t tıpi, bilirıinlz, elendi, <,.-eleb~ 
bilgiç bir ;;ah.$i.yettir. H<Aclvadın dilini 
anlamak kolay ml?, Zaten, Karaıözü:n 
bütun çektiği mu~kl.ıl.i da, Hacivadın 
dilıni anlamamaktan Llerı ~elir, espri
ler buradan doğar. bı7. de katıla katıla 
Cıilerdık. 

KaragOı.de, bir llıs.suı DelibC'kir \·ar
dı ki, çocuklar, buı tipten hcn-ı pek 
ho~l.a.nır, here pete korkardık. Belinde 
kocamı.n bir sı.ıld~ıması, uzu0 bir kil
liihı \ardı. Kalın f'fSli idi, Pat küt ge
lir, bağırır, ça!;ı• ır, nagralar atardı. 
İçerideki bacı bıle kr>rkar, !iıE'$l titrerdi. 
Çocukların ho)una giden hirfe-y de 

f3klitlerch. Arap, Arna\~t ilih. Perde
de &ötünO.rler, kt>ndı şivelerile konu-. 
şur!ar, burada katıke1.hayı basardık. 

Bu. ıak.ht bahsi ayrı bir ıDC\""Zudur. 
E.-.klden tulU.ttan, orta O)'ununcLın, Ka
ragoı:den, meddahlıktan ayrı bir de 
t&kht san'aU vardı, nu .san'atın iyi 
yetişm4 ustaları vardı. Komik. Naşlt, 
taklidln hayatta son il.stadıdır. Naşidin 

en fazla mUl"8.ffak olduğu oyunları 
t.i.kH:li k'&cıedJer;dir. MeseLi, onun 
bir Surpik dudıısu l'ardır ki, harlku-
13.dedır. Naştdi.. neı'et· oldugu ve ttin
den ıelerek oynadıtı akşamlar, SW"
pik dudu rolUn-Je seyretmek, değme 
zevklere değişilmez, 

Karagözde de iyi taklıt yapanlar 
vardı. Bu eibi .tn'atkirların salonlan 
hıncahınç dolardı. 

Eski wcuklar, evlerlnC:.e Karagöz -
cü!Uk oynarlar, muka,·vad3n Karogöz 
s.1tın altrlar; yata1• r.aı· atından bı.7az. 
perdeler kutarlar; mınnlar ;ıı'ııkarlardı. 
O zarr.anln.rı;ı da kendıne &öre boyle 
eğlenceleri vardı. 

R. SABiT 

İskenderun 
ğünde 

Gümrü
bulunan mal

çekilmezse ..• lar 
Ticare• Veka;eti , İske.ırlen.m 

güır.niğünde mallar. bullB'l'Up da 
bunları 18 eylül gilnüne kadar 
çekm ·yenler hak~mıda milli k.o _ 
runn'..t kanununun 28 1.1ci mad _ 
desiıun tatbik echeceğini alaka· 
darl;;,ra bıldı=işti.r. Bu gibı ma:.. 
!ar Yckiılet taı..U:ndan çekileN.4: 
piyasaya t"vzi oluııa~aktır. 

Ço.mların arasından kü1ı,·ilk bfr dU.zlil
ie çıkı;nıştık ki, 1'C-vinçle haykırmak
tan kendimi alarn:.dım. 
Öniımüz bir llc;- oı.:um glbl boşl·:klara 

aı;ılnuştı. Aşağılcrda, çok derinlerde 
deniz ıtöri.i.niiyor. Sert bir rUzgar vü.
cadüme çarp:yordu. Recebe yaklaş -
hm. 

A.ş:ı~ara bakıycrum. İçinde baba 
ocağım bulun.an ~htr, (Ok uzaklarda 
slhirlı bir göl gibi parlıyan denizin 
k1yısına yapı.smtş. Bir oyuncak :;ı:ehre 

benziyor. Baktıkça aramı;:.daki mesa. ... 
fe g~n!ş1iyor. Şehir. maddi oldugu ka
dar manen de uz.ıklaşıyor Kendimi. 
lt•nde bulunduğum n1uhite, insanlara 
taır.am.ıJe \·ern-ılş tlduğumu memııu .. 
niyetle anlıyoru. 

Recep, yanımda kıpırdısız duruyordu. 
Bı.:den döndiım . .:lu ani döı:ı:Uş, oımn 

7Uziı.ndeki keder ve azap çlzgflerıni ı 
gorınerne ııebep oldu. Adeta a •hyac:ak 
halde :di. Ona dah.J fazla yakla:şarak, 
omzundan sarstım· 1 

Hecep ne oldun söyle ... 
E!lmfn dokunduğu '\'Ücul, parmakla

rırr ·n altında titrer gibı oldu. O' .kat.. 
le yiJzünıe bak-ıyordu, Ya_\.·aş yavııı o 

1 
keder c:izg len ge\·şedl. YuzUnfl defi -
şık, hatta ha:ı: n b:r gOriınU.ş \'eren 
azap. yumuşayar. k eridi. Gerilmi& gibi 
duran ba ını One doğru eğerek, her 
zatnanki sıcak sc:;:le: 

- Kı.>rktunı, dedi. 
Korku, Recep içın ne yabancı bir 

l şe ya lord, ya mort diye gir
dim .• Ne lord oldum, ne mort! 

1opall:ya topallıya yürüyor, 
her adımda, çehresinde iztırap 
aLiimi beliriyor, yüzünü buruş -
ti!ı uyor, dudağını ısırıyordu. Ar. 
kas.ndan da, elinde bır evrak to. 
man laş1yan bir pol'.s takip edi • 
yorciu. Belli idi ki, rr.ahkemeler • 
den bir~ verilmek üzere bura -
ya getirilmişti. Kılığı kıyafeti, or. 
ta halli bir adamın kılık ve kı • 
yatetine benziyordu. Polis, topal. 
L van adamı getirip bir iki mev -
irnfun oturduğu bir kanapeye o • 
tcrtt.u. Kendisi de yanında, ayak. 
ta aurdu. Yeni gelen ve topallı.. 

yo.n adam, yanında oturan mev • 
kufun hiç de yabancısı değildi. 
E;rbirlerini görünce, 

- Vay Recep! 
- Vay Yusuf, yine mi piyas -

tos? diye selamlaştılar .. birbirle
rine iltifatta bulundular. Kana • 
pede oturan mevkuf, yeni gelene 
scrdu: 

- Ulan Yusuf .. fena topallı • 
yorsun .. eruıelendiğin zaman ga • 

lıba fena marizlediler? Cızlamı 
çekip yakanı kurtaramadın mı? 

Beriki, derdli derdli, 
- Yok canım.. dedi. İyi bir 

vurgun peşindeydim. Amma, ol -
ıradı. Apartınuı.nın ikinci katın • 
dan atladım. ~ağıda bayılıp kal.. 
n:.:şım. Ne belim tutuyor; ne a • 
yaklarını ... 

- Sen de hep böyle yağlı iş • 
ler, vurgunlar peşinde dolaşu-sın 
amma, adamakıllı bir vurgun Vlll'

duğunu da göremedik. 
- Yok bu seferki sahiliden iyi 

vı:rgun olacaktı. Anıma, ihtiyat • 
sız hareket ettim. İçerideki koca. 
kıonyı uyandırdım. Onun orada 
yattığını bilseydim öyle yapmaz. 
ciı-n ya .. bu işe girerken zaten gö. 
zümü kararttım. Ya lort, ya mort 
diye girdim ... 

- Ona müslümanca, ya dev • 
let başa, ya kuzgun leşe! derler. 
Srn.n söylediğin onun frenk~ • 
s. .. 

(Devamı 4 ilncü Sahifede) 

Su doldurulup içilen küpte de
fine bulduğunu sanan kadın ! 
Evsahibinin 
lerini aşıran 

beşibirliklerini ve mücevher
Münevver tevkif olundu ! 

Ged.lopaşada bi• evde garip bir 
vak'a ohnıııştur: 
Gedikpaşada o•uan Horni is. 

mind? evhamlı b;.t kadın, mücev. 
lııerlerini, bu arat:• beşilbir'likle • 
rini e\inin mutfağ.ı:da gömülü 
küpe koyarak sak.amak itiyadın. 
da i.m's. İddiaya ~uz&ran, bir gün 
ibu ev sahibi salcın.ta iken, evin 
üst kd mda kiracı Münevver mut. 
fağa iıımiş, k:üç;in kapğını açıp 

bir .ır.aşraba su almıştır. Bıı sırada, 
suyun dibinde ış•.l.:lıyan şeyler 

gözüne ilişmiştir ~llünevver, me. 
rakla <'lini suya so:mp mikevher
ler!e beşibirliJder: çtlrnmıış ve 
c.deür.e buldum• deye bunları ya. 
nmd& saklamıştır. Sonra, beşi • 
birE~ierden birir.i seviştiği Afı.. 

met ımıiınde birın~ düğün mas -
rafı }.ıpmak üzer~ veıım.iştir. Bir 
lkaç11>1 da kernii r02lduımuş>tur. 

Aradan bir miidc!el geçince, kü. 
pünü ydklıyan v~ mücevherle • 
rile beşilbirUklerını göreıniyen 

Homi, telüşla po';•e lk:oşmuştuT. 

Dün, Adliyeye g<inderilen Mü • 
nevNı, Sı.dtanaıhm"t Birinci Sul'h 
Cen mabıkmnesiııcie sorguya ~ 

kilm~. neticede, hakinı Reşit 

Nam.r tarafından. hakkında tev. 
kif !Y" üzeıkıkeresi ıresilmiştir, Mı.. 

met, rerl>est bıralallilıştır. 

Mısır Çarşısı 
260 bin lira sarfile 

ay başında 
tadil olunacak 
Mıs:rçarşısı 260 nin lira sarfile 

tamir edilecektir. Çarşı gerek tia. 
hiJd»n ve ger<lkse hariı;ıten esaslı 
sııre\k tamir ohı'lnrak ve bu ta
mirat tari.lıi kıymetine halel geL 
m>yceek şekilde ~ ı;pılacaktır. ö. 
nWrıi.'zdeki ay b;.ş.nda tamirata 
başlanacaktır. 

Lise ve Orta mektep 
müdürleri toplanıyor 

Lise ve orta m<Jdep müdür • 
leri önümÜl1.ıdek:i hafla içinde u.. 
mumi bir toplantı yapacalalardrr. 
Bu toplantıda yen. ders yılı için 
:mektep ve talebe vaziyetlerini 
görüşerek bazı kararlar vcrecek
lerd r Topl.antıya Maarif Müdürü 
B. Tevfik Kut riyaset edecektir. 

EDEBİ UO!UAN: 111 

Yeniden münavebe 
usulünün 

ihdası tetkik ediliyor 
Öğrend.ğimize gÖTe akikadar -

!ar tmnerin işleme şek.illeri ürze. 
rind~ yenlden değışilı:!lik yapmak 
üzere tetıkilderoe bulwımakıla -
dırlar. Takıs?l&in bir ı:niidklet 
evvel olluğu gibi münavebe ile 
işleülmeı;i ve bu. ;;urelle b~ 
lbütün t.akısilere verilen benzinin 
daha az :ın.ilotarda otomobil., ve • 
riler? k lbtmlarm günde dıalıa u.. 
zı.m :ınesale katelın.ele.-inin teııni
ıni dü.şünütrrıekte<lır. 

Bu suretie müşterHer biT ~ 
mdbı:Je uzak yerlere gi~ile -
celklerdir. 

Çimento satışı 
Her dükkanda tas

dikli bir 
fiat listesi bulunacak 

İlctısat V ekateti, c;imen.to satış. 
!arının her tarafta tesbiıt edilmiş 
fiatkrle yapıimasını ve bu hu -
susta daimi kıontrollerde bulıu -
nulınasını alrucadarlara bir emir
le bildirmiştır. 13u emre göre 
tekmil .müesseseler kendi mınıl1ı
ıkaları için teslbit c.-Oi.lmiş olan 
çimer. toları.n fiatlcrini tasd'ik!Li 
listeler halinde hcrl:esin görebi
leceği yerlere asacak:lımiır. 

BABEBLD 
ViLAYET 11e BELEDiYE: 

+ 7 Te~ri.n!evvelde Taksim Beledi· 
ye Gazinosunda Dede Efendi konseri 
yapılacaktır. Bu konserlerin Ankara 
radyoau ile neşriue çalışılacaktır. 

+ Darülacezedeki çoculdardaA 70 
çocuk önUmi.ızdcki Pazartesi gunü im
tihan olunacaklardır. Belediyece bun
lara hediyeler tevzi olunmuştur. 

TiCARET ue SANAYi: 
+ Yarından sonra dilkkilnlarına fi

at listesi a~mıyan dilkkılncı.l.ar Fiat 
Miırakabe Komisyonuna verilecekler. 
dır. 

+ Şehremininde 116 numaralı bak.
kal Alinin dükkanında Toprak Mah
sulleri Ofisinden aldığ1 onlardan faz
la miktarda un bulunmUJ ve tahldka ... 
ta geçilmiştir. 

+ DlUı bir altın 25 lira 30 kul'Ui
tan muamele görmil§tür. 

MÜTEFERRiK: 

+ Kerestecller-Eyup hattında ça
lışan 3121, 3116, ve 3015 numaralı 0-

tobü~lerde kesilen biletler ikişer defa 
kullanıldığından 15 gün müddetle se
ferden menolunmuşlardır. 

+ Bazı açık gözlerın motör ve ka
yUdara mahsus yelken bt!!zlerl topla
dıktan öı;renilerek tetkikl{'re ıı:ilmiş-. 
tir. 

27 eylülde büyük Ti.irk denizcisl Bar. 
baros için Bei>ikLa~ta türbesi Ouünde 
bır ihtifal yc.ıprlac:.ık. İki yıldır, Barba
rosun tüı·besi civarı i~tiınltık ediliyor. 
Epeyca açıldı. Fakat, asıl güzc1lik tür. 
bcn;n der.iıd~ ta~amen görünınesini 
tenıin ettikten so .. Ja meydana çıka -
caktır. Bızce, Beşlıcta'.ltaki vapur iske
le.>i çok fena yere kurulınuşur Bu Uı

keleyi buradan tamamen söküp atmak 
Uızundır, Ve Lik.el~nin bulı.1ndugu sa ... 
hile gi.ız~l l.ıir rıhtım yapılmalı, bu rth
tunıJ.an türbeye kadar olan saha tama
men bo~ olınah, buraya ağaç, çiçek 
ve saıre dikmelidır. 

Bir Cinayet Davası 

BORHAN CEVAT 

kelmıe. Zaten dudcı.kları, ~esi bu yeni 
h~ı ıfade eden kelimeyi söylerken 
çocuk.laşu. 

- Neden korktun Recep? .. Se.n kor
ku bilır mhı1in?. 

Omzunda duran elimi kaparak, ş!d
delle Jitklı Parmaklarımın Çltırdad.ı -
ğı, içimin zevkli bir acıyla dolduğunu. 
ona söyleı:ıedim. Güldüm: 

- Dcınek ki korkuyorsun? .• Bu u-
çuruınlardan mı7 .. 

Başını t;aUadı: 

- Şehirden! .. 
Recebin hakkl \'aı·dı. Gözlerimin ö

nüne yollar, yollar, yollar geldı. İn -
~anları kavu.}turan, ayıran uzun yol
lar. Ve o yolların sonundaki evim. Be
ni hfıla un1an, simsiyah saçlarının ara
sı.eda gürınışü teller parllyan koca.-n, 
narız bDkışl1, kocaman siyah göıJerile 
bana bakıyor g;bl. 

- Yıldız: •Ablamla beraber dône
ce.-ız. Annem beraber gel.ırsıniz de .. 
mtşti. Bu kadar uzun hasrete dayana
mayız » diyı.>rdu .. 

Onları oz1cdim. İçimde hasret var. 
Fakat c!aha &t..tilerdeki eviın, oradaki 
adarn, herı;ey, bütiın eskiler bana uzak. 

Beni merakla 1cyreden Recebe dö.. 
nerek. ba-tımı salladım: 

- liıç istemiyorum Recepl.. 
O zaman, y&\"a.ŞC:a beni kendine 

çekti. GOzlertnde yumuşak. rüzgirsl& 
bir alev var. 

(Devamı Var) 

Yazan ETEM İZZET BENiCE 

- İ\dalet prensipleri ve avu -
kn tlık terbiyesi hakkında verdi • 
ğir.i> kısa konferans çok muh:m, 
ancak bu ehemmiyet için dir ki, 
b;'n de adalet prellliiplerine uy • 
gvn ve meleğimin icaplarına sa. 
d.k olarak tam bir bitaraflıkla ha
rtket ediyor, Vedatla asla alaka
sı olmıyan bir cinayet da\•asını 

aydınlatmaya çalışıyorum. Siz 
koı,ferans vereceğiniz yerde litt • 
fen bana şu iki sualin cevabını . . .. ., 
ve~ ır mısınız ... 

Dedi ve .. suallerinı sıraladı: 
- Bir: Recai adındaki çiftlik 

kahyasına gönderdiğiniz para, 
mücevherlerin satışından alınan 

paradan mıdır, yoksa bankadan 
çel<ılen para içinden mi ayrıl • 
m~lır?. 

İki: Mehmedi eczaneye gön. 
cieıip aldırdığınız ilaçlar arasın -
da ki beş paket pam u.k, bir şişe 
ten türdi)·cl, yedi tüp morfin ve 
klorofom cinayet gecesine rastla. 
d;~ına ve bu da henüz mahkeme. 
de söylenmemiş olmasına rağmen 
bizce tahkik edilmiş olmasına na
z&ran tarafınızdan nerede ve na. 
s,l k ullaıulmıştır? 

Bu iki sualime bir üçüncüsünü 
ilave ediyorum: Önce uşaklara 
neden hol keseden bahşiş dağıtır 
g;bi izin verdiniz, liyauroya gön. 
derdiniz ve Şabanı evde b;raktı. 
n.z? Şabanın hastalığı bence pek 
~·kar bir hakikattlr ki, tamami. 
le müretteptir ve tam bir kasdin 
ifrdesidir. 

Ferdi suallerini sormuş olma • 
sına rağmen izahat ve beyanatı. 
nı; devam ediyordu: 

- Siz muhakemede durmadan 
sanki bir vazife ifa ediyormuş gi
bi mütemadiyen Şükriyeyi çok 
se\diğinizi, onun ye'si içınde pe. 
ri'&n bir hale düştüğünüzü söy • 
lüyorsunuz. 

Bütün bu sözlerinizle cinayetten 
e'."\ elki ve sonraki hareketlerini. 
ziıı tam bir tarzda ifade ettığinin 
Y« siz farkında değilsiniz; yahut 
da bizi farketmiyecek kadar ga 
!il lelıikki ediyorsunuz. Başka -
lar.nın anlayışına bu derece g~f. 
!et isnad edebilmek için herhalde 
çok gafil olmak lazımdır. 

Haydi lı'.ıtfen suallerime cevap 
verin. 

Ferdi bu sualler ve bu sözler 
karşısında biraz, biraz değil bir 
h•yli durdu, düşündli, sonra so • 
ğuk terler dökerek: 

- Suallerinizi kendime teliı.kki 
etınıyorum. 

Diye bir cevap verdi. Muzaf • 
fer: 

- Nasıl telakki edemezsiniz ki, 
bt. hadiselerin bizzat içinde olan 
sizs.niz. Ancak vereceğiniz iza • 
hat bu kirli ve gizli cinayetin iç
y~zlinü aydınlatabilecektir. 

Dedi. Söyleyişi sertti. Fakat, 
FHdıde .hareket yoktu. Dık dik 
ve isyan dolu bir eda ile Muza!. 
!Erin gözleri içine bakıyordu. Bu 
sır&da a\"Ukat Cemil yerinden 
kalktı, hakime: (Devamı var) 

Japonya ve Mlllfet 
Y Ahın Şükr. .. "'c:M~ azan : et u ı:.-' , 

Son bWkııç haft• içinde 1>f1ıı:i' 
nelınilel mü:nasebctıude, ~ıuııDıtl 
m olmamakla b.ıraber, ya·eıe • 
bakılıd;ğı z:aına.n, mahs(ıı; .d rP 
cede açik b.ir cerı;yanın ~a , 
etıınckte olduğu gôrülüyof·~,. 
ponyarun Mhvıre kaı:şı: sa ·jlt' 
tinde sezilıen bir soğukıhık nı yı 
tind~ Ameri:kanın A11ına!IY3 ~ 
karşı. vaziyetinde cU- bir # r-' 
tıİ99e<l'ilmektedir. Hangiısinın ~ 
gi'Sinckn müteessir olduğU ol" 
!belli aeğildi ... Faht mırvazl rS' 
rak yürüyen bu iiı:i vaziYel 

3 il 
sında yakın münasebet okfl 
gerektir. . . k e-

J at'pnya, üÇlü oakta ıltiha eÇ , 

deli, aı-adan tam bir seoıe ,g aJ"' 
mişt'r. J apoııı.lar geçen eylül ··ti
ıun sonlarmda Alrıanyanlfl ;e , 
fakın~ ghdııkleri ~aman. 13 1~:1!' 
şilk Ameri!ka henci= AJrnafl) .j.• 
do/;rru kıımldamıya başlaJ!ll ~ 
Hatibin başlangıcından ~ 
Fransamn yıikılışı"l kadar. ~" 
rikanın Avrupa harbi ka~ • 
ki vaziyeti, İ!ı.giq'z da·vsma ~ 
pati tösterıııl"Men ıbaretti. alı~ 
sa yıkıldııktan s~nıra lıir. ar al>' 
İngiMıı.reniın de Almanya ile~ 
laşınıya var:u:ağı ve v.ar!fl ar 
A1ım nl arın istila ıı.n a uğrı:\'~~ifl' 
zannedilıdi. Fı<kat eylı'.ıl a~ afi' 
de İngilterenin Alrnanye ıle ili' 
Iaşınak niyetinde otmadı.ğı a;;ııı 
şıldL Bunun ü~erine, ~ rıııt' 
İngiltereye elli dt'stroyer ,,e 
ğe muvafa.k:at ett.i. ııfl • 

İıı.gil!tere Aımer ka yardııfl il" 
dan ma.lıTum edilip de yal!ıl~ 
şına kaldığı ta9a:lird<' AJr;' ııe'° 
tarafıDdan mağlı'.ıp edilecege 111;ı
ziyor<du. Fa'kat Amerik~nııı.1 iJ1li
dalıa.iuıi vaziyeti Jeğiştıreib 1 ıı"' 
1şte 'bu setıepledi: ki bir _tara ıe , 
Amerika lngitt-e~ye doğTU 1111' 
ııı:ı.ayiıl ettikçe, diğer tara~~, 
na mani oJıın.ak üı'lid.il". J 8 . tifl 
ile .Aımanya arasııııdakı ı~ 
imzalafld.ı. Fakat aradan <W 
bir ~~ne zarfmda vaziyet çt$ 
• . . tir 1• 
gışınışü lü' • '·t · ·· erİl'e ı\ c pa« m ırnı:&s: uıı: 11 • 
rupa lıaıiıme karşı lalkayt :ı, ' 
cağı zannedilen A meırilka. 

8
ul' 

kis, İngi.tterenin mulkaOdc! ıııt· 
daha yakından ala!<adar oUf!U ı\ • 
Bu pakıtın imzasmdan so~8 1''' 

· · re' ıınerika meŞhur .ır.a • ve 1 ~ ıtf 

nununu kaıbul ede,ek !ıııiı~ 
geniş ölçüde yaru,mda bıt1 f Jl er 
ya bı...5la.mış ı."l! ical-edenıe ~ 
lara k ha.l'be gimı '!'iden de eri • 
miyeceğini anlatmıştı<'. "':: Jı • 
ika yalnız İngiltereye değı ur 

•!l(aor 
ponyayı daha ya.c.!ldan alB· ~ı· 

· re• eden Çine de •icar ye ıa JP 
nuntle yardınıd.a ouıunarsl<. ·rt' 
ponlaı a mevda<n o1rnr !bir ? 1,4 • pi 
alın·~tır. Bundan başka Mtı# • 
lb.areketiıle anlat.n-.:ı,tır ~ p.~" 
tereyi mağlUp e'mek .çııı_~~; 
rika}'l tla mağlup etmek ~ı:.t. fıı 
A:merika mağ<lılp ı'diımed 1 b,Jı;; 
gi.lter•nin mağliı:1·yeti ıı;.gııı"'. 
menuu ola:ınaz. N hayet . ~ 
ya Rı.:sya ile henü7 netıceSl.rif • 
olınıyan 11:ı;r milu.ddeye g~.,t"' 
ımişt:ı- Aımeriıka, derhal ~)o' 
hal&.ı:ıdaki maddi aliiık3 ili' 
gfuıte,.miştiT. ti. 

B ı.: şartlar altına a J apO"f' ~ 
verle oJ.an miiııı.a~~oetıeri1l ... ~~ 

"Z~"' ~ başt.ın tetlldk etme'< . ıu 1'~' ~ 
hissetmiş olacalkt'r. Fi:ll:ı3 ..• ıı" 

ıçtJ• ' 
şartlar atlında Japıınya ıı>'nı 

re-lretc geçeınik :ntihıı! JaP"orJ' 
sııu tazammun efobil:i:r. qon~' 

biı- ada devletidir. Fııka~o: 
ması Amerika do""nınas . j.!t· 
ha za;,ıflır. Hava •uvv<;1~ Jll~ 
tn<'rrkanın hava ı-.,.-.rvet:l ...ıtıY 

. jıS. .... -.Jil' 
yese edilemiyecek bır tP" ,.e 
Hai!:ıuki hanbe tutuştuğ~ııin , 
de An-·eri.l<anın, trıırılte r;e~, 
!hatta Rusyanrn muşıerek:. ııııı 

l:J'f JI ' sile karşılaşması ) ~Jcın İet 
1
, 

ıınıılıh>. Gerçi •bu i.ıc dc~çin ,r 
ponyayı kL"1ortm~mak ~if -~ 
ların<:la U~11ka alt ·ı~ı 
ııı:ı.a olduğunu bil.aır~. ıı,;, 
Fakat İıı:gil1% - .\mer?< ııil ~~ol' 
münaJOebe"hlerinin bugu"e,.::~ 1. 
•böyle bir anlaşmanın ııfl ııııt1f 
duj\"una şüphe bırJkıtnafll IY"":itl' 
Japony.-ı. U:ı:akşarl<ın 1; ~el# 
Bır harbe ginneıc .çın !i pi f)' 
emin olmak ister· EV"ei6i ı:!~~ 
kısa clacağmdan, ,ıo~jği ?" 
ferın kendi il"l!ıl'< e_ p<Jan· ~11 tarafı n<lan !tar.anı 1.ac•ft1 rı0r"",er 

l~to bu ~arUar . a e, ~ıf~ı 
Baov~kil Prens K• rıoY ger' ~ 

~ ·iJe r 
v'Cılla<l:"ı bir me;aJ - _,ı,~"' .,ı 
• ı; A!llıır ~ıv 
kapıı;ını açm~ır. 0 <;,JI 

(Devamı 4 ooc 

d 



{llu Yaıının mettnlerl Anadot• 
l rlJıi AJansı bülı.,nıerinden alırun11tıt) 

1 eden: Muammer Alatur 

ıı; ~ Führeri Adolf Hitier, 
~ lefik devletler şe!lerile gö • 
J~eri_ne devam etmektedir. 
b~i . do Jenev"in Berlın mu.ba
lt-a~ııı bildirdiğine göre, Bulgar 
tıı 1 Boris de Führerin umumi 
ltft<tgi.hma gelmlştir. Bıı ziya • 
ılilııı hıı..u.i bir ehemmiyet Ue • 

·~ktedir 

1,~lindeı.İ Bulgar sefiri Dra • 
lı: Ol Saıı günü or dan aynlınış
~,;Ayn; gazete Fon Papen'in de 
% llııe vasıl olduğunu bildirme'<-

r. 

~fLGARiSTANIN HAP..BE 
ll. llll.IRK SIRASI GELMİŞ 
~llıadan Röytere bildiriler. bir 

lt,n r~ gore, İtalya hükumeti, Al. 
'l<Jı liariciye N czareti. tarafın -
~ell~lgarislanın Rus~·a aley.: 
lıl k1 harbe girmesi an . nın hu-

eı,,,,_ 
--ı olduğundan haberdor e-

8;; lır. . . 
t; ~ Ylend•ğıne göre, Ilalya lıil • 
~~ Bulgaristanın en ufak bir 

b;_. arlık yaprraksızın arazi ıtı.. 
el b r çok kazançlar tea:.n et.. 
0 d, ~unu nazarı dıkkate ala
Alrnan Hancı) e Neurc(ınm 

'nu · t · t ' easını ta vıp e m~ ır. 
!ar. ec ~adak, l!..ifuz mınta -
'an hakkında It.ılya ile Bu!g~-

1q1 ar " da mevcut gerginlik 
llıı d0 .. ld' !\ -gı ır. 

ı~a karşı taarrttta baş l.ı -
~ it uzere. Karadenizdeki bü.. 

-11'.antarı kapaıu&Sı hususu -
Alınanva taraf<ndan Bı.:lga

ır,. na ernr~ilm~ oldugu si:Jy -
l'ıo ektedir. 

b. ı !lıanya bu tedbai. evvelce ita. 
~ t!t?n· 
lı.ı ıştir. 

~Ilı Ya, Buigaristaııa Moskoı·a ı. 
~ llloıı:asi nıiınasebellerini kes

' tavsiy!' etmektedır. 
lnANDA YENİ BİR 
İDARE KURULUYOR 

~tk;ıudaki vaziyeU ır.ütal!'a ed<>n 
ara,, 
t~ nadyo gazetesi. artık bu 

'ı 0 kette demoı.r~.;ye miıste -
•r .d 

''ıııelt 1 •re kurul.ıcağuıdan lıah. 
. ledır 

~~·~!iB~şl'ekili Fürugi Han dün 
~Ü Meclisinde Şehicşahm 

\ 5:.,, es>n, resmen .okumuş • 
ıı, Y'"lllnşab. bu isti1anamesınde 

:ııı. .. . 
'Ç~k löyle demekted;r; 
~ ·1ı Çalıştığım içın zayıf düş. 
~ ltyarladım. İranın istık -

1.n ~enç hıikumd,.rın çalış -
' r ı~ı.ıl?ıdır. Onun için kanuni 

llıııd <>lan büyük oğlum genç 
.lı !!d~ra ordu ve meml~keti 

1Yorum .• 

Bulgar Kralı davet üze
rine Führer'in umumi 
karargi.hma gitmiştir. 
Alman Hariciyesi Bul -
garistanın Sovyetlere 
karşı harbe girmesinin 
zamanı geldiğini ita! -
ya hükan!etine bildir -
m~, İtalya da bu müta
leavı tasvip etmi,tir. 

Bundan sonra Başvek.I k.ürsüy 
gelerek, yeni ~hınşahın te~kilil. 
tı csasiveve sadık kafacağır:a ı'e 

huksızlıklı.r:n tamir edileceğin<! 
d: ir olan beyanatını okum~ştur. 

Bu beyanat üzerine mecliste 
hayli münakaşalar olmuş. Baş -
vekilin, yeni Şehinşahın teminat -
nı tekrar eden sözleri üz:erine mü. 
n~kaşalara nihayet verilmiştir. 

Haber verildiğine göre, yeni 
htıkümdarın salil\ıyetleri baba -
s 1 11ınkine nazaran, pek cüz'i ola ... 
cak ve demokrasi esasl·rına da • 
} anacaktır. 
Başvekil münak~§alardan son. 

ra müttefiklerle İranın münase
bl'tıerinden bahsetmiş ve mütte· 
Lk kuvvetlerin Tahrana yaklaş -
n: .. ınalarmı talep etmiş alınasma 
r~1._men, bu kuv\·ctlerin Tahrana 
gelmekte olduğunu, gelseler de 
enci~cye mahal olma:dtğın•, çün. 
kü roüt efikle:i~ h_asmane emeller ı 
besiemediklerını so_vlemışlır, 

INGILİZ SEFİRİ İZMiRDE 
BiR NUTCK SÖYLEDİ 

İngilterenin Ankara büytik el. 1 
çisi Sir F K. Hugessen fuar mü. 
nı.sebet• Ie Belediye Reisi ''e mem-ı 
leket büy ilkleri şerefine verdiği 
bır zıyafette n_tuk si)ylıyerek. 

Türk - İngili" ticari münasebet -
!uı hakkında etraflı izahat 'l"er • 
n ' ~tır. Bu:·ük elçi Tıirk - İngi -
Iiz siyasi münasebetlerini de şu 
süzlerle hulasa etmiştir: 

.Türklerle İngil izlerin b<rbir -
lrr!le serbestçe, samlmıyet!e l'e 
it;n-atla konu.-;abileceklennı b i lı
ynruz. Ye Türk • lngillz itt?iakı
n::n Tüt kıy eye kar~ ı takip ettiği -
n.iz siyasetin temelini te kil et -
mckte olduğu ve daiır.a şkil e
deceğin 1 slze tekrar söylüyoruz.> 
!Kİ lSVEÇ MUHRİBİ BATTI 
StokhGlın yakininde demirle -

nı.:ş olan İsveç torpido rr.ubr;ple. 
rı grupunda büyilk bir infilak vu. 
k~a gelmiş ir. 

Ate,in tesirile üç torpido '11uh. 
r?bı, c.iddi surette hasara uğra -
n:ışt r. ;\rühimmalın infiliikı da 
bu hasarın vukuunda aıril olmuş
tı..r. 

İki muhrip hatmı~tır. 
Bir çok ölü, \'e yaralı vardır, 

fal<-at alevler içinde olan petrol 
t~hlis ameliyatına mani olduğun. 
dan hakiki erkam ır.alüm de;jil -
a·r. 

'< LALE Sineması 
'n.ı lloev.stmf btiyult Surpr'z r Eşsiz Procrarr:larla açmıya 

f\. Z!rlaa17or. 

<S EYLÜL PERŞEMBE AKŞAMI 
llOROTHY LA !OUR - BING GROSBl:\İ 'i 

SiNYGAsenPua"k v'oLU'nu 
:-::::::::: İlk gala~ında alklşlıyacak ınız. ••mmam .... 

20 Eyhil Cumarteıi Akıamı Üçe Kadar 

~ll4DIVE PLAJ GAZİNOSUNDA 
, 

/l,füNiR NUREDDiN 
Ve arkadaşlannın iştirakile 

VEDA EGLENCELERI 

~~Tefrika No' ıa._ ____ _ 

tır İçin Öldürdüler 
Yazan: AKAGÜNDÜZ 

il\, o lt 
~ 'il ~ adar. Geçenlerde tey-

lıon~er ll;uoıp bir alakasına bu. 
ı. l:n y ~""•Pl•r vernıişltm. \ r et' tnin olan bız, uı;ımü. 

l:ııır a dara söyler misin? 
.!!dersiniz 

~l d" . 
~ır lt ınli~·oruz. 
leı bç ay dan beri evimizin 

r ı\ı,/' hava var. Zehir gibi 
it •balar ve dostlar bu 

•p, n lı ' ar. Ailemizin i-
lla1t uz bır kız arıyorlar. 

'lrlar a ve zorla bulmağa 
~ım eyi bulama a e d • 

asıl ' .. ıl zatıldı. 
· Sö, öyle?! 

ın· 
.ıo.ı"'n ız l2ni geri alıyor -

l "ı"ı em 
~. ~.h 1tor4 n: .. 

'f l"'n . ·• SO\' le. 
,. a b:r le· d"f d.. d "' b'l SJ u , unp a 

1 •rniyecegi bir ruh 

sırrını size öğretti. Bunun tize • 
rinde dimağına hakim insanlar gi. 
bi ciurulac::ığına; sinirlerine, par.
lak adreslerine mahkum insanlar 
gıbi duruldu. Cephe almak mec. 
buriyetinde kaldım. Yalınkat mu. 
h, l<emelerle temiz benHğimin ze . 
dcienmesine göz yumamazd:m. 
Stıdcn aldığım terbıye, daima şe. 
refimi müdafaa edecek kuvveti 
b«na vermiştir. Verdiğinizi kul • 
lanı yorum. 

Aile, ya dosUar kongreleri ku. 
rup da, kestane şekerinden bah. 
seı!ermişcesine kızınızın iffetini, 
şerefini müzakere etmek hakkı -
n. bir baba verir mi? 

- Senin iyiliğin için yavrum. 
- Anne! Size cevap vermıye • 

ceğim. Sonra •biraz rahatsızsın 
c;ıllba· diyerek yine işt..ha w cı 

GÖLÜ 1 Bulgar cevabı 
cenubun- memnuniyete 

İLMEN 

daki muharebe şayan değil! 
Lu:ıdra 18 (A.A.) - cB.B.C.• 

Ahınan kavnakları, İilınen gölü 
cenubım<ia' 53 bin esfr alındığını, 
320 wtk, 695 lopı .n talıri.p veya 
iğtin.ım edilQığin:. idil.ia etmş -
lerd,r. Bu haber Sovyetler tara. 
fındı;n ka 'i suret! c tekzip edil -
mek1edr. 

Ifakıikatte So\•yet zayiatı 30 
b'nd'r. Ka,·bedı'en top 42 dir. 
3~0 tankın zapt v,:,ya tahrip e -
dilc!igi bir hayaldir . .Alınanla:nn 
bu mu1'arcberle \ rdikl<!ri zayi
at isr 5Q bindir. 

Almanlar~n 10 
bin zayiatı 

( 1 inci S hl!eden De\'am) 
Şarkl31ııdelti Yoln' r' ıaptımn Al
manları bu noku.d:ın başbyat'a.k )1os
kovaya d jru bir Uer eme hareketi 
yaprnalanncb.iti iJm di malvtet.nı4 ol
duğunu söylemektedir 

Bundan ıııaada Moskova radyosu; 
bu z eri IJrlı• klt s~)\.,... k.ıt'alaruun 

aruk Smolensk"i çevirebilecek vaz:ye
te gelmiş olduklarıııı da bildirmi~tir, 

Şark cephesinde cereyan eden mu
harebelerin en m..;.?ı i ın:er:ndcn biri o .. 
lan bu muharebe hakkında izahat 'e
ren G --neral Roko~o\·:.ki ıunlıln yaz
ın akta dır. 

Bir ı\ nn tank fırkası, en kısa ta
rik olan .,.,, uk '\>tootrade yolu ile 
~1oskl>vaya \•arabilmek için bwıdan 

altı hafta e\'vel a:ıi bir ileri h~reket 
yaporcık taarn.nmı.ı nkişaf ettirm;ş ve 
Yartse o şehrini zaµta mu\.~ftak ol
m~tur, 

Bu tr.ıntak:ıda u mfkiarda bulunan 
kln'\.etler. li'.ln ragihani mukaveme
ti dü~.n ı anın ilPrı La~ketini olduğu 
yerd~ tc\:k:f t.'f:iel>iln.iştlr. 

Yartse\•o yakınlarınd a ehemınivet

lı ru ... .. Laxda tank ita;·beden ve yin~ e
ht·n: 111y :ti . telefat veren Alman ku
mar.dan!ıg.ı '"1.kviy"' kıtaatı celbederek 
tekr:u· ta.rrPtrza ge-ça:eden e\·veı mü
daf~ada kahnak t;,ıruı·eU ile kaı:;.şılaş
mışl~ 

Kl 'alaruru y:ıptılı:l~n milteaddit 
m ltab.:J h 1.:. ·u id ı la yalnız Almanla
l'ın Hc 'nci taarruz iJ.r·r..ı akamete u;ğ. 
ratmakla kaln:a~':ır, Vop ııehrinin 
Şark ıahilllrini işg<.ıl ederek düşınanı 
YarL:,evo'dan tart ve bütün Alman 
tank fırka~ ın ı da bozguna uğrattılar. 

Kıfalarıınız duşmanın mukavcme. 
tin1 ktrdıhtr \'fS il'ı;. h.atlo.rını bozdu
ıar. İşte bu ~ ı nı. rla S·ı vy t piyadesi ilc
rl atJ'd: Dt; on b•n ölü ve yar:t 
h vettrek G be dı':;ğru riC'.ıt rntt'bur· -
yetinde k J .dı. Btır.ıria on fiti topla 
nıebz.uı ınik~aıda harp rnalzenı i iğ. 

linaıu \ 'f'" clüşm.awn yuz topc.nu \'e 
n:illılın n: 'k ..,, m&izenıe ve tectu
zatını t.Cıı.hr; p ett 'k, 

--<>----

Sovyetler Tahra
na girdi 

( l ınct S h.feden Devam) 
A'.\'.ERiK.ANI::-; ALAKASI 
Ne,·yoıi< 18 (A.A.) - ingılte. 

renin Vaşın.gton ' rffri Caııop!:>ell 

bu:~lJıı Amerika H~rıci\·e Nazırı 

Carcı •il Huli'ü ziyaret et.miştir. 
Bu ziy.ıreti m..i!eakip, matbu

at mü.mesıllerin" beyanatta bu .. 
luna'l •efir, İran<iaki faaliyet hak. 
kında Nazıra etraflı malümat ver. 
diğ ini söylemiştir. 

TAHRAN POLİS MÜDÜRÜ 
AZLEDiUDt 

Tahran 18 (A.A ) - Pol'ls Mü
dürü, Hüki.irndann şahsi emri 
üzerine m-emuriyetirıden alın -
mı~t!r. 

içırmeğe kalkarsın:z! 

- Sustum, sustum. Sen söyle. 
- Böyle bir rr.e\Zuu kadifeli 

s•lonun kongrelerinde ağızdan a. 
ğıza bütün İı;tanbula yaydırmak.. 
tansa meraklılara hakikati bütün 
açıklığile söy lemeği şerefim~ da
ha muvafık bulurum. 

Ali bey hakkndaki hislerim, 
saoece ruhumun kuytularında ka. 
lacaktı. El birliğile evimizin bal. 
konuna bayrak gibi takıp rüzga. 

ra verdiler Hisl<'riır::.!e. söyledik
lerimde yüı kızartıcı hiç bir nok.. 
ta yoktur. 

Ben Ali beye hiç bir 'i"Y söyle. 
medim. Bence bunun zerrece im. 
kanı, ihtimali bile yoktur, olmı -
yacakt.r. Kirueye de açmak niye. 
tın e değildim. Niçin bana süslü 

rr.eskeler arkasından hücum <'dil. 
d. Korkacak, çekinip, titreyecek 
bır halim mi var sandılar. El pen
çe divan durup: E,·et efendim, 
carıyeniz bir namussuzluk eWm, 
bu seferlik af buyurıınuz mu di -
vecektimT 

I.ondı:a 18 (A.A.) - Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre, Ha
riciye Komııscri Molotof, SovyeL 
leı Birliğinin son ihtarına verilen 
Bulg:ar cevab;nın memnuniyete 
şayan olmadığını Mosknaadaki 
B,ıigar sefirine bildirmiştir. 
~--

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 
Alınan kaynak!arı, diger si.ıl:'unları.

mızda bildirdiğimiz haberlerden ma
ada, Şimalde, Murmansk bölgC's nde de 
Sovyet mevzilerin • t .r!i b-Ocumlar 
,.,aptld mı biJd;nnekted~r. 

Buz Denizinde 1000 ve 2000 tonil3. 
tolulr. ikl Sovyet nakll7e g<misi batı. 
rılmış 1000 tonluk dii•r bir gcm.t de 
hasara u:ğra.Wın Ur, 

LeTUI1 rad böJ3e:,.1nde Alman hava 
teşekkülleri Sovyet kıt'alaruıa ı.ddet
U h~ınl.arda bulurı.ruakta, 'l'!evzıJeri 
ve hl'r türlü harp n:alzcmesini tahri
be de\·am etmek~cdirler. 

So\yet kaynakla.rı.. Sovyet ~·atan
nın Smcı~en!ik'i. çevirmek üzere olduk
lannı l.ıf!d irrnektedir. 

Smolcnsk'in ş :mali Şarkisinde vu
kua ~len bir n:ıuh."irebede SovyetJer. 
Almanları beztmete utratmışlardır. 
Alınan zayiatı 10 bio kişi tahmin edil
mektedlr, 

Leninçad etrafındaki barp şlddeUe 
devam ediyor. Sov;eUcr, bu şehirdeki 
başlıca binaların \"e abideler.in tahrip 
edilnıekte olduğu haberini yalanla
makt.:ıdrrlar. 

Laduga gölünde Kahhuasari. adası 
geri alınmış, bu ada için yap:!a.n mu
harebelerde 800 Fin subay ve eri öl
müştür Adadaki garn.izon esir alıo
n·ıı.ştı r Finlerin dört vapuru batırıL 

m: tır. * Londra 18 (A.A.) - cB.B.C.• 
Amı ralliğin tebJ;~'ne göre, P. 32 
denizaMısı geç ka!dığıru:lan kay. 
bohnu;; telaıdti e;;il<ıneıktedir. 

PASiFiK'TE 
(1 inci Sahifeden Devam) 

lü malzemenin himayesine de • 
vt.rr. etmektedır. 

B:r Mih\'er harp gemisinin ce. 
nııb, Pasifikte dolaşnıakta olduğu 
zsnnedilmektedir. Birl~ik Anıe • 
r:l<~ filosu bu gemiyi aramakta -
d •. 

Celeplerin zam 
talebi reddedildi 

Et fiatlarına zam ıapılma,;: hak. 
k"lda celeplerin son talebi dün 
h .. yvan borsasında toplantıd teL 
kik edilmi~tır. 

Neticede, hiç bir sebep görıil -
m~dıg""1en bu talebin reddı ka -
TôL laştu:ıJrr.ıştJr. 

SÜTÇÜLER DE ZAM 
İSTİYORLAR: 

Sütçi!ler dün Esna! Cemiyetin
~ tGp!anarak fiatlara zam iste • 
n,işlerdir. Bu talep itirazlara se • 
bep olmuştur. Keyfiyet tetkik o
lcnacaktır. 

Asker sigaraları 
Yf"ni bir talimatnameye göre erler

le, onl.ı<:ışı 'e erbac;lardan her birine 
kendi i.!.til\l3k ve ihtiyaçları lçin satı
lacak ol.:::n asker :sigaralarının mikta
rı günde on sigarayı ıeçmiyecektir, 
Sivillerin elinde asker sigarası görü
lilr~e derhal müsadere olunacaktır. 
Bunları sat.an askerler hakkında di
siplin cezasa tatbik olunacaktır. 

Ben sizin kızınızım, bunu ya
pamam! 

Aliden bir şey beklemiyorum. 
Hatta Lir zerre hissetmemesini is. 
tiyorum. Doğuş sebeplerini bil • 
mediğim bu hislerime neye hür -
11'<'1 edilmiyor? (Kadının fendi 
erkeği yendi) hikayelerinin son 
neslisiniz. Ne billur gibi çağlıyan 
b.r de\•irden geldiniz, ne alnı par. 
par nurlanmış bir muhıtten. 

Müsaade ediniz amca! 
Doğruyu söylemek sinirli ol -

mak değildir. Pancur açmak na • 
mussuzluk! Peçeyi kaldırmak na. 
mııssuzluk! Sokakta hafifçe gül. 
"'ek narnu.>suzluk! Enıredi • 
le,n kocaya varmamak na -
rr.ı.ssuzluk! Pastacıda oturmak 
ne:ımussuzluk! Temiz lokantaya 
gırmek namussuzluk! Kocası, ba
bs"1, kardeşile yani bir erkekle 
p•ytona binmek hem namussuz • 
luk hem yasak! 

Namusu bir üfürükle uçan ka. 
nurya tüyüne benzeten; şerdi, if. 
feti bir tüy ucu ile kırı laca;. ~ır

caya dönriüren, özünden 'uphe 
(Oe\·a.mı \"'ar, 

Hava kuvvetleri 
arasında 

bir mukayese 
Londra 18 (A.A.) - İngilt.-re

ni.n siınii büyük .!>ava akınlarına 
maruz kalıınadığ=lan bahseden 
•Taymis• gezetesı Başrnaıkalesin.. 
0ed' rlci: 

cDli?'l1an, eğer Rusya<ta ço.l< 
mik arda tayyare kullanmağa ve 
kaybt>tme{,.., mecbur bir vaziyette 

kal!namıış olsaydı, İngiltereye kar., 
şı bir hava taarruzu açacaktı. 
Almanyanın antrenman görmüş 

hav;;. müretl;.("batıl!.in büyük bir 1 
kı9m:nın halen Sovyet Rusya se. 
mahrmda hareld,la lıulunıınak -
ta elmaları muh'emeldir. Garp 

cep.'ıcsi, her nekadar Alman tay. 
yarekrinden mal.~ deği.l.sc de, 
evvelce ohluığuııdan daha zayıf 

surette ve iyi talim görmemiş 

mÜl etteba ı tarafından müdafaa 
edilmektedir. 

~'T'ayımı.s• İngiliz hava taarru .. 
zunım ink!safı lazım gcldiğı ni 
mevzuu bahseder<'K d;yor ki. 

·Ağrr mikyasta olmakla bera. 
ber bu akınlar, rnl'ittefiklerimize 
der.hal geniş nefes aldıracak hal
de d~ği!dir. Bu !ayyarel:erin Al
man harp istiıhsa!atını yava~laL 

tırdığ.na. münakalatı sekteye uğ. 
rat.tığına şüpıhe yoktur. Fakat u• 
mwni suret:e, harp istı.lı.sa.Jatını 
'bizim lehimine ağır bast:racak 

uzun vadeli stratejik planm bir 
!kısmını teşkil etmektedir. 

Bır sene e-.-ve:ıki ile bugün a.. 
rasın<lak;i fark, tızi müıbaliığalı 
nikbinliğe SC'V'ketmemefü:liT. Bu 

değşkiliğın bizzarı.re hep lehi -
uıizo devam edeceğine inanmak 
delilik oluır. İl:lgıltcre, Şark cep. 

hes:ni beslemek ve düşır.ını ktrv
vet sarfma mecbur edecek diğer 
cepheler a~ak ıçin büyük bir 
ga'<Tet gös'..ernıeğ• meobuııiu:r.• 

Kahire'ye karşı 
Roma bombar
dıman edilecek 

Londra 18 (A.A.) - (B. B. C.) 
Kahıre ~ - ,·a ır.eydarurıa yapJan 

hwa taarruzu münasebetile bu 
şı ·1'rin kudsi mezar ve abidelerle 
dc.lu oldu!;..ı \'e bu hiıd;,.enin cıcL. 
dl ndiceler doğuracağı beyan e. 
dıl·yor. Associated Press aıansı, 

Harp Vaziyeti 
1 mel Sal.-..d 

pe~ ~?erine köprü kurmuştur. 

ans.;p tarafmd.ı nercl!'rden geç. 
tığl \e köprü:baçı tuttugtt ma • 
hmı deg ldir. Fa '.ut bunun Ni • 
kuın~ ol..ması Muh·cmeldir. A.hnan 
ordusıı da:ha bazı ,,.;.~talardan neh
r' geçme ğe ve koprüler kurma • 
ğa col~cıı.ktır. D'lyeper üzer.ine 
kUTufocak bir iki i<öprü ıle Alıman 
ordu;unun Dnyepcr şarkına geç.. 
mes. doğru değildir. 

DnyeP<"r nehri •arki Ukrayna
yı V" Kırıımı ımuh,daza için mü. 
dafaaya çok elverişli büyıik bir 
mania idi. Alman omusu bu ma. 
niayı ileri hareketleri.le a:şm.ağa 

mu\•ıı.ffa:k o~tur. Al!ınaıılar 

şimdi köprü lbaşılumı genişletip 
büyük kısunları nehir .şarkına 

geçmneğe ve bundan sonra Kı
rım ve Haclııı>f ~stikametlerinde 

taan=a başhyacak:lardır, 

,Den.\lehilir kli Alman ordusu 
Drıyepe-ri yarı geçmiş yarı ge.,~ 

mPmis vaziyette !>uhIIY:luğıından 
şımd . en zayıf zamanıdır. Budi -
yen. bu vaziyetten istifade edip 

köprü başlArına mukabil taaınrz• 
lar yapmazsa, caha 3lllDJ'a mu. 
vaffak olması pek güç ve bel. 
ki de imkansız olur. Budi)-enl 
ordusunun va'Ziy.et ni nazik saf -
hap ;okan. Aııman OI'dusunun 
ya'nL· Dny<.>per .arkında tu1ıun -
muj o~ası değüdır. Gomelc:len 

iler!eyen diğ<'r bir Alman ordusu 
Kcvt>l'in 100 kilometre , ali r. 
kisir.de Çernigof"a gimıişt.ir. Al. 

manlsr daha ziyade bu onlunun 
Harkaf istikarnet•nde yapacağı 

cc 1::"lb t.:uırruzunA güveniyor1ar. 
Budı) enıi ordusu Karaden:Ze dııığ
ru sık ·tıı">lacakt· r. 

ilk leyli tahsil 
Çocuklarının ilk tahsillerini le7· 

ll olarak yaptımak ıstiyenler için bu 
yıl Yıldrz: Yıı.tılı Okulunda yıllik ücret 
olarak 15Q lira, Küçük 'ah Okulunda 
130 lira, KltJ.thane Okulunda 110 Lra, 
Silivri, Buzhaneköy, Şile, Ya1ova Köy 
Okullarında da 80 er lira alınması ka
ra rla$tırlln;~tır. 

Tramvaya atlamak 
lıtıyen kadın l 

G;,dikpa:ja.da Nevile sokağı 
da 30 numarada oturan Anıel 
Çarııkapııd.a Yeniçeriler cadde • 

S:ndPn geçerlren Maçka - Beyazıt 

tran:vayına atla.mL~ düşerf'k ba. 
şıooan yaralannrl.i·~. --
Bavagazı saatleri 

(l ine! Sahifeden De·•am) 
al nacak ve bunların şimdıye ka. 
c'ar her ay yaptıkları sarfi~ ata 
Lokılarak badema ayda rrak~u bir 
üc. et lınacakt:r 

Bu sökülecek saatler d~ ye'li a. 
b ınelere \"erilecektır. 

iki kişi kalb 
sektesile 

düşüp öldü! 
Kanıciiınnikte Yaman sokaimd.a t>.. ' 

turan İsmail !.:.mmde 53 Yıiilnda su
cu dün aQaın Kanı rülrte Pazar 
meydanınd•n ıe~rken bırdenblre fe
nalaşarak 7er~ düşml!i ve kalb sekte
sinden 61ıniiitür. Üzerinde 120 linı 
para çıknı)Jtır. 

Galat.ada Yolcu Salonunda hamal 
Mustafa otlu Ahmet Gün.doldu, dU. 
salonda do~u birdenbire dü• 
l"ttlı: öbnüttür. Atlllye heldm1 En.er 
Karan, hamalın kalb sektesiınden oı.. 
dilği!Djl tesı..ı .... cörrıülmeslııe müsa· 
ade etmiftjr. ------
Sahte komisoncu 

Ekber Şener adında biri kendisiM 
komisyoncu süıU vennfş ve tivi saba 
almak Uzer~ şehrim ;ze gelen \hmet 
Musa \'e İbrahim i.!:i.ml<'rınde tU.C.. 
cardan 43 lira kaparo almı~ ve savu.
muştur!. . Zabıta bu sahte komlsycmır 
CU7U yakalanııı;tır. 

--v---

Üç hırsız çocuk 
( 1 inci Sahil- Devam) 

H ırsu çocuklar çaldıkl.ırı kur. 
şunlarla kaçarken yakalanml§lar 
ve adi.iyeye verilmi.şlerdir. Şevket 
tevkif edilmiş diğerleri, yaşlarını.D 
kü~üklüğünden serbeSt bırakıl• 
m.şlardır. -----
Bir günde ne ka· 

dar üzüm 
ve incir satlldı? 

İz:ır..ıı 18 (Telef·1nla) - İncir 
ve üüim piyasası iıararetli git • 
meik.ttdlr. Fiallıar iyidir. Üzüm 
34 le 48,5 ve inci• 11 • 26 kurut 
arasından ntılına'.,: adıır. Bir gün 
içinde 3748 çuval iızi.'"' ve 3422 
çuval incir satılımışt:. 

Sovyet Tebl"ği 
(1 inci Sahifeden Devam) 

tiı.n cephe boyunca kanlı muharebele
rin de\tım ettiğ:ııi b:ldirmrict.edü· Teb

ti!dıfon Timoçenko ordusunun Smo
lens.k'i elde edebilf"Ct'k \--azlye:tfl' old~ı ... 
iu. o.nl~ılznaktadır. Srnolensk 1n Şi.. 

malı Şarkislı:ıe dilş<'n b r noktada Tl
moçtnko ordusu 35 ıün de\--am eden 
taanuz ve 8 &ün siirc.n hakiltl harp 
netı<eslnde Almanları bir şehirden 
puskilrtm!lştür. 

Voroşilof ordusu Lcningrad'ın yü
künü hafıfletmeıt i\in harc.k:A.ta devam 
M:yor. Rusların 1ehrin dışına d~t·n 

btr yerde bir köy ele geçirdikleri bil
diriliyor. Dığer tarartan Almanlar, nıe
kmıze b<.r Alınan fırkasının askeri 
mt"\.'ki haline getır ı Leningrad'ın 

bir parkına glrdiğl:ı;i bildiriyor!ar. 

Cenapla mühi.m ha.rekat vardır .• .\.1-
m&nları.n Odesayı rlde etmek ve Kırı
mı tstila eylemek i~n sarfettiklerl 
gayretler Cenup CC'ptcsinin seyy3J ol

du:urıu g& trrmek~t'd!r ?.!o kova rad
yo dün etteki n~t.mda Od<>&7& 
hucum eden h-fihvcr kuvvetlerinin püa· 
kurtı; ld·.ı:.un a iddıa etmiştir. 

( ş KA ) 
K, hire;'e ha\'a taarruzu yapılır - '---------------· 1 

Köye y ni gelen se Roman•n bombardıman edile -
cef. ı hakkındaki sözÜ"l yerin~ ge. 
fr•Jmes:ru pek muhtemel görü -

Y""· 

Almanlar Din
geperde 13000 

esir aldılar 

TEŞEKKÜR 
E;!.n Bayan Bedianın do~wnunu 

büyuk bir bazakal ve ır+" :oamla l'll
pan Oc"takoy Ş'fa Yır.dı.ı sahibi ve Di

rekt.Oru s:ıytn Bay A. A'Um Onur, ns:s 
.anı B y Taraato. Başhcm · -e ve di 

er bı.i~un hem ~re gOSterdi.klcrl 
'115.ka ve nerakt~ten dcJ.ayı k"trmcUi 
ııazeten "ı , ... .,ıasıyıe nlerıen !eşek 
lttiru.in ibtiC-tnı sayıt He rı.c-a ederim, 

Su\·an ÖnyiizbaJ< 
:!!I DİNÇER 

- Köyumüze yeni geldıniz. Et
rafı gez.p do~"lnız. Fak;., sıze yol 
üstlerindeki tehl:kderi dr anlata
yun. Cami.n yarur.dakı yold " ı;it 
meyin. Sa •a sapın, Aksi takdı- ·e, 
karş.nız.a \'eli Dayı çıkar. Av lti
ka.yeleri anlatır. 

Berlin 18 (A.A.) - (Radyo sa. ı-------------

Muşmula 
marma adı 

lllalzeme: at 9,15): Alınan başkumandanlığı 
tdıliği: 

Dinyeper civarJJda \"Ukuhulan 
şiddetli muharebeler l!llnasında 
Ruslardan 13.000 l!Sİr alınmıştır. 
G:;naim pek çoktur. 

Suikastçiler 
Komünistlermiş 

Roma 18 {A.A.) - Mmve ta
rafından işgal edıl.mi..~ olan Av • 
rupanm muhtelif memleketlerin.. 
d<! tatbik edilen tedh~ faaliye • 
tini viıısi ımil<yasta tebarüz ettiren 

İngibz matlbuatına cevap \"eren 
Popolo di Rcnıa gazetesi şunları 
yw.ıyor: 

!r,r.'lrz :matbuatının ina:ndırmak 
i9leô'ği gbii tazyrk altında bu -

lunaa Avrupa rrdletlerinin bir 
isyar.ı me-.·nıuı:: .. oo değildir. 

Hakikat taıma!n1'n "1kaı:lır . ~ 

suikastlar ve kur.dakçılarmı fail. 
!eri bir ideal sah;pleri de~il fakat 
sadffe yabancılar ~sabına çalı. 
şan komünistlerd·r. 

A \TUr.ada komünıst faaliyo!'ti • 
nın yenid<>n ba...Iumaınnın İngiliz-! 
Sovyel ittifakınıq akıted'ildiği ta. ' 
l'i.be tesadüf ettiğine işaret eden 
n tzkıir gazete şu neticeye varıyor: 

•Avrupa bu suretle İngiltereye 
minnPttar olmak icin yeni bir 
hak daha kazanını.~ bulunuyor.• 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMA...'I HEKİM 
DAHİLİYE MCTEIIASSISI 

Divaayolu UM 
\ft!.&Te.ll< saatleri: 1.5 • &. Teh z.uN 

1 kilo ID!llawla, 1 kilo §oker, 
ıra.. ılilı:oz. 

Yapu ıı: 

100 

Muşmulalar yıkanır, ç•kirdeklerl çı
karılır, ezillr, ıeker ve bir bardak iU 

ilive edilir. Orta hararette p~..rilir. 
Koyul:ışınca, suyu tek!ince ateşten in
dirillr. Elekten g•çirllır. Gllko< ıUvo 
edilir. Beı dakika dma ı>l$irilerelt lta-

·.ınuol( notmA. 

ŞARK Sinemasının açılışı 
~n sene, sayın m~terılerlne tak:Cim t-ttlğt birinci v{zyon ve fevk.alAde 

pheserler!e büyük mu\"atfakıyet kAzanauş ve halkın rağbetine mazhar ol
muş olan Şark 5inf'ması, 1941 - 194:? 7en1 sinema mevsim:ni 19 Eylül Cuma 
ı.,1lnü akşamı açıyor . 

Mubterem m~teriler'.ııi m1!m:ıun etmek emell7le h ç bir !edakarlıkt.an 
tekinn1i7en Sark sinemasının faal n1Udü..·.yet4 buhran: hazır lll4kULlt1na 
?"atmen, bu sene dahi, bütün s:nen1a me: akhlarının. takdir nazarlarlyle sey

redeceği en mükf.ommel ve en zengin ve ser~ln serlslnl temlre muvoı!tak ul
mUftur. 

İs.imlttinl öğren bikilğf iz bu sahef.er1M":"n bazılaruu bLdirıyorut: 
DehakAr yıldız OLG:\ ÇEKO\.A'nın mo:=tfe-r od n 11cyircUerin pek ho
,una gideceil bir h -ika ANGEL!K.\ , is bul balkının pek l)'1 tanıdığı par. 
lak ye dfthi aktör VJLLİ FORS'!'"1n yarattıtı t'msaL·:t bir şaheser cOy ret>, 
Euyj.i.k ak.tör HEİNZ RÜHM • ..\N.N'ı za!e den zaff>rc ko~ '-lran ki. giızel \'t" ha

reket!; !fuıti BEKARLAR Ct:::'NETİ ve BABA OLDın.I. TEHO Lİ, 'GE ' ta· 
r&fı1'dan yaratıl;.n MAIJ.\M LUNA. KIRMIZ! ORKiDE, SE:'IN gıbl KAD!N' 
f Jrnleriyle ZARAH L"\."WER, lllARTH .. HAREL, MARİKA RÖKK, KRlSTİ
NA SODERBAt.-..ı (fPvkalAde ve deal cıı:zeJlle .o:ı&' k bir artı ) İLSE VER
?\ ER, HİLDE 1'."11HAL (unutulmaz Arabacının K f ı ini~ kahraı::o nı) 
.BRİGiTTE HO!t:rEY, HEİ"-'1ÜCH GI:ORG, \'ER.'ER. KR.AL'SS, VİLLY 
BİGE!.., GCSTA\ FRÖLlCH, \'iLLY FRİTSCH P\l."L HORBIGER, PAUL' 
VESSELY. lAGDA SCH .. "(EİDER. S:A"-'S .'\IOSER v. saıro glbı buyuk ve 
f.&rlak :yıldızlar tarafından oynannıt.t diecr b;r çok e:ns--.ı~z ,aheserler 

Mizae!f'nlerin zeng.~ iği. kusunuz tP>Uı!kl~ri \:e lemrıl hcy·etler.&nln 7 k
ttkUti i e Ş;.rk sinf'm n.n b:.ı kı.ş z3d.&.rda glst~rec·e · fiWJer .s:eyircl.le.ri pek 
&ı7acle al.\.k.;idar edccelıt ı.·e soo. derec-e mem.nuo. edecek.tir. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

Yazan: hancis Macharıl 

Katil sert bir tavırla 
de katil misin 

bozulursa, pervanesi bozulmuş bir va
pur ıibi, kendimi korkunç bir bolluk 
içinde l<&lmıı hiaaede<:e&imden korku
yorum .. 

K"lk• Arr.eril<ıılı Profewr cSlanley> 
1n bu nut.kwlu ve bu tejh.lı;ini okuma .. 
mış, o~eırı11 olsaydım. Şimdi ne 
kadar rahat edecektim. .Aksi şeytan, 
~bnlme bu ıüpbo:Jı ool<tu .• I>Ufüııiıyo-
rum_ 

Ya tturada hastalanırsam'?!-

Gece. 
Saat on. 

* 
Koridol'dıı bir ıw;ıııu var. Bırkaç 

prdiyaıun zorla sunı.ıtl<7ıP aelirdiil 
btr mamun: 

- Ben ruçlu delilim. HıWl<I ıuç
luyu bçırdınıx .. Ben.I boş yere yalla-

• ladınıı.. O tbtlyar arabacı,yı Oldüren 
ben deJilım .• 

Diye batınJ'or. 

O ne'?! 
Hocrem.in ooımde durdular. 
Gardiyanlar ltonuı;uyor: 
- Seltiz nu=zıW höcreye lı:oya

hm bu can.iyi_ 
- Hayır orada üç itişi yat.,.or. Beı

numaralı bOcerede kilise facjası k.ah.
rarr.anı.ndan başka ltlınse yok Bu be
nli orara ataıı.m. Yann IOll i1adesi 
alındıktan sonra nasU olaa ıt.isin1 de 
adlıyeye lesllm edeceiiz. 

• Ve höc=n.in kapı.ı bı.nlon açıldı. 

Bu ltonuşmalan !:'ılı: yakmdan du-
7uyordum. 

No. 114 .-J 
Çeviren: lıkender F. SERTEW 

yüzüme baktı : 0 Sen 
benim gibi?,, 

Bilmiyorum. 
- Güriıl\llyü kes bakalım., Burada 

fazla naz tek.mezler, 
Dedim. 

Kallı ıert biı- tavırla 1üzüme baktı: 
- Sen de katil misin beıJim &ibi? 

- Hayır. K atil dıyorlar amma, il -
na t. fiiiyorla.r. Böyle bir suç 4leınedlın. 

- :iru.an buraya düşünce, lllı: acı.da 
suçunu inkAr eder. 

- Sen de biraz önce, ihtiyar ara ... 
bacıyı başkası \'Urduğunu iddia ecU • 
yordun? 

- Dedim ya .. İnk.Ar şartta. Enayi
lere suçumu itiraf edip on beş seneyi 
,.iyeceğime, ink3.r eder be\l sene ceza 
ile .kurtulurum. 

Gardiyanlar kapıyı kapayıp uıak ~ 
Jaıtıktan IODra. arabacı katili kartilm& 
o turdu ye sürahiye sarıldı: 

-Çok ıusamısım .. Biraz içeyim 
Henüz adını bile sormamııtı.m. 
O birfe'yler aöylenıeğe bi:tjladı. 

Ve suyu içtlkten sonra: 

- İnkar, m k:estJrme kurtuluş -,o -
ludur - dedi - Ellmden nasılda bir 
kaza çılı:tı. Arabacı lle ağı.z münaka

psı müdarebE'ye dayandı. Heri1 de 
amma hiddetliymie ba. Derhal bıçatı
na dayandı, Benim de tabancam vardı. 
Çektim. İki kurşun yapışUrdım. 

- Rôvolver ele aeçrnedi mi?. 
- Hayır. Yanıba unda ıu liğmına 

attım. Onun bıçağl elinde !taldı ve 
kurşunları ylyince bıtakla beraber 
yere yuvarlandı. 

- Kimse ıöraıedi n:.ıı bu vak'a:yı7 
- He.yır. Ben emiı::.im ki: k.1.mse ıör ... 

m~i Ancak karşılcl t\·de otur-.n ih

1 
2 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

ı-ı--ı-ı• -• 
3 ·- · - • 4 
s 
6 
7 
8 
9 

-=.·---·- --
ı-,ı-ı ·= -= -=. =-· ,,_, 

SOLDAN SAGA: 
1 - Sotra levazımından, C~:>:no e~-

1asından, 2 - BiJyUk .._~atan parçası, 

tok deği1 1 3 - Çalgı, esir, 4 - Öz yurd, 
5 - Ebkı ariı.e t.3oir1er1nden, e - Az, 
olgunluk, 7 _ Bir nevi kuma,, vücu. 
d ti ört.er, i.kj hart yan.yana, 8 - Akıl, 

ttketle &ömlek arasında, 9 - Gökte, 
hamur yapıhr, 10 - Azamızdan, müt.. 
hi~ bir .intilak moddesi. a 

YUJlAllIDAN AŞAGI: 

1 - İtine yemek konur, öpücük, 
2 - Zaman, yorgunluk, 3 - Gamsız, 
4 - Düşmanlık, anmak, !5 _ İsviçre-
de bi.r şehir, av ve sokak hayvanla • 
rında.n, O - İllşeYl, 7 - Kontrat, 8 -
Ehommly"' ince toprak, 9 _Suda bfr 
nakil vaıntast. sır, iki hart yan.yana, 
lQ - llecerıksızfil. 

Dünkü bulmacaıru.zJn halledl!mlı ı•ltll 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 ı c A B E T • T A c 
3 M A N A •• P ALA 
2 A VA N AK .VAH 

Ae
1
A .§_Ü 

- - - -
4 L MANi 

e - . 
LeN AM EeeL 

H AR E KE r lese 
A ces ı 19 eT A -K Deme.il. ki, berum yanıma. ihtiyar a

!'abac171 ölduren bir kat.il wriyor -
lardL 

Gard;:,&ıı, llıtiyar bir arabaC171 öl
d uren katili erısesinde:u iterek böc
ıerrıden içerıye attı: 

- İşte burada ,.aıa~aaın bu rece .• 
Sesinl duyarsam, ıtarun JIOpayı, o za ... 
ırıan aklın başına ıelir. 

s 
6 
7 
8 
9 

tly ar bır kadın biraz Once biıi.m dil 
kavıası yaptığımızı &örmüştü. Arabacı 
yaralandığı zaman a:elen pollseo bunu 
ıöylemit. Ben de şüphe uyandınna"mak J 
için, biraz ötedeki )ahveye &idlp otur
mll§tum. 

a 

MO 
AZ 
K ,. 

R • R 
A R • y E M 

A z A K 1 
L A B ı s 
E N ı • A 

Bu, otuz ~ ltlrk yaıJa;nnda orta 
boylu, perişan lı:ılıltlı bir Fransızdı. 

Gardlyanlac derhal ltapı;vı ltapayıp 
ıitıler. 

lyı k torbamı içmişim. 

Bu herif ıeld~ aonra ytmek re
lin;elerdi, bir lokma yememe lmUn 
blmıyacnk.U. 

Bu adam ıı«iydi•. Mesleki, m~rebl 
neydi? 

- O halde neden korkuyorsun? A
rabacıyı vurduğu!ıu gören yok. Ka • 
dın bile phit olarak dinlen.e: cVur
dutunu ı&rdüm • .1 diyemez. 

- Evet. İ1;te ben de bunun için in, 
lı:lr ediyorum ya. 

- Sen Mrelis.in? 
- Llyonluyum .. 
- Hemşeriyiz desene .• 
- Ya. Sen t:e ırJ Liyonlusun? 
- Evet ... 

(Devamı Var) 

NİŞANTA Ş I . . . ' 
INGILIZ ERKEK MEKTEBİ 

Kayıt muamelesi blşlanu ştır. 1.k.mal imtihanları Eylül 17, 18 
19, 22, 23 te yapılacaktır. Leyli yerlerimiz mahduttur. 

İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk 
Hakimliğinden: 

Ama\r'Utköy Kireçhane ıokalt 24 nU
marada Sultana i'ülc·dıs tarafından 

Asmalı Mescit H:ıyırlı apartıman S 

numarada mukım Vasn J...lüncidis a-
Jeyhine açılan boşanma dava.sının icra 

RADYOLiN 
. . . 

. -- -~· - -

iLE . : . 1 VE AKŞ~ , 
i-;,, _,.':tıııum..,. İlnM il MI •s-teı.ı··-• 

dltlerlnhl 1uça1o,.,.,... 

' . 
·~ , ' -

Gayrimenkul Satış İlanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
C•W 221 53 besap No. siyle Sandığımızdan aldığı 375 Uraya kartı Kasımpa· 

p da Yeldej:irnıenl mahallesinde YenJçeşıne caddesindeki cayrimenkulünü bı
rinci d•recede ipotek et.mşltir. 

Dosyada mevı:ut tapu k&J'dı sureti (Kasımapatada Yelck-ğinneni mahal
leııindc Yenit~me ıokagmda eski 18. ıe Mü. 18 Mil, 18 Mü, 16 Mil, yeni 28 ilA 

3', 28/ 1, No lu bir taralı Hasibe anası YO bazan hanesi ve bazan bahçesi bir 
tarafı Saadet bahçesi ve bir tar.ılı Ali bahçesi hanesi tarob rabii ıarikllim ile 
mahdut üç ev bir arsad ır. 

İlc:raza esas olan m uhammin r aporuna ıöre merik.Or ıayri ~nk:ulün umum 
mesaha.sı 646 metre murabbaı olup bundan 140 me tre murabbaı ahfap ev 75 
metre murabbaı kı.smen tonos bina ve 40 metre murabbaı &, uçlı iki odadır. 
H-0 metre murabbaı olan binada 8 oda, 2 aofa, l mutlak, 2 heli diğer 75 metre 
murabbaı lonoı bina iki !tat olup 3 oda, ve bir lı:alh olan .. çlı binada 2 oda
.ur. ~ bir ltuyusu vardır. Esas bina ahşapu •. 

Borçlu ndesinde borcu v•nnediğinden hakkında yapılan takip üzerine 
3:Ml2 No. hı ıı:anunun 46 cı maddesinin matu!u 40 cı maddesine göre • tllma
aı jcap eden yukarıda ev9afı ,.uııı maa arsa üç bab hanenin tamamı b ir buçuk 
ay milddeile açılı: arttırmaya ltonml1$1ur. 

Sabf tapu aicil kaydına aöre yapılmalı:tadır. Arttırmaya !lirmek lstiyen 
(187) lira pey akçesi vereceltlir. Mllll bankalarımızdan birinin teminat melt· 
tubu da k ab ul olunur. Birikmiş bütün vereilerle belediye ret.-imleri ve vak:ıl tcare
ıi ve Uvh tutarı ile tell3.llye rüsumu bore;·uya aitUr. ArttuTna şart.namesi. 20.9.941 
WilıindeD itibaren tetkik etmek. istiyenlere sa.nd.ık hukuk l~Jeri ı;ervi

ainde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malümat ta şartna 
mede ve taltip dosyasında. vardır. Artbr ma,.a ıirmil olanlar. bunlan tetkik ede-

Nk satıhla ı;ılı:anlan pyrimenkul bal<ltinda her ıeyi ~#renm:ı ad ve tel~ 

o:unur. Birinci arltlrma 5/11/941 larilıine müsod!f Çarfamba günü Coğaloğ
lunda Wn Sandığımızda .saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
7apllabilmesi için tekli! edilecek: bedelin ter-cihan alınması jcabeden l':i.yrimenku1 
mükelletiyeUerile Sandık alacalmı tamamen geçmif olma..o;.ı şarttır. _.6Jcsi takdır

de son arttıranın laabüdü balti kalınal< ııartile 24.11.941 torihine mıisadif Pn.-

cünü ayni mahalde ve aynı. Natte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
ıa)'l'imenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır . Hakları tapu sicillerile sabit 

olmı;J'an alfiadarlar ve irW'ak hakkı aahlplerinin bu haklannı ve hurusile faiz 

~e ma.cıarife dair iddialarını illn tarihinden tibattn 20 &ün içinde evrakı mü.s
b ltelerile beraber dairemize b ildirMeleri lazımdır. Bu ruretıe haklarını bildirme
miş olanlarla h.ak.lan tapu ıicillerile u.bi.t olınıyanlar satış bedelinin paylasma
ıından h ariç kalırlar. Daha fazla malQ n,_at almak 1st.yen1erın 39/1210 du~a 

No. sile sandığımız hukuk 4ıcri servisine müracaat etmeleri lUz.umu llA:n olunur. 

•• 
D İ KKAT 

Emniyet Sandllı, Sandık.tan a ıı..'l.An ıayrimenlr:ulQ ipotek a:Ostermek lsti1en

lere muhamminlerimizin koymuş oldufu k~etin % 40 ını tecavtiz etmemek 
üzere ihale bedelinin yarısına kadar bor( vermek ruretile kolaylık &lırst.er· 

rrektedir. (82931 

,-IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 

Tiihmin B. 

552,20 

İlk T. 

41,42 ratıh llayv<>n Hastanesı ve ~uabat ve .. 
terlncrlerı itın alınacak ecza ve leva-
zım 

Tekfon: 81078 

kılınan n1uhakemesi t;onunda: Müd
deialeyh koca mi.ışterek hr.yatın tah
mJl eylediği \·azil~leri yapmamak 
mak<:<ad!y1e \'e muhik bir sebep 
olmaksızın s«klz senedC'Ilberi birliği 
terkC'yledıği bilnu!'-akC'rne E&blt ola
rak blr ay ıçtnde e.. ıne a\ d('t eylemesi 
hu!'.-sunda ihtar y~pılmruoına karar 
,-er..mış ve mczkQ kan kendltine u
sulen , .. ıl~en tebLğ <ci.ldl~i halde 
kocal..< vazı!elerıni ytıptnJmak üzere 
birllğe donmedigı ikanıe edilen şahit.. 
ler:n :c-hadet. ve ihtar do~yası mün
dcret:aU 1Je ıabit oldu:Undan K. M. 
nln 132, 142 ,.e 148 ve 150 inci madde- 2250,00 168,75 Dartil&ceze rnüessl$esln1rr yıllık ihtiya-

'-"' için alınacak 15000 klıo patat'lht \.e 
leıi muc.blnce t.arafhırın boşanm.;•1arı-

,.--Fınıılarcla kullamlan Motö r le İ§ll!:r Te 50 kilodan na ve ke~·fly<1 n nüfus sıcillerine der. :oooo adet yumur: .. 
fazla maJ alan cine ve kab«baılı olan ko(.:an1n btr Fe- Tahmin b('deıeri ile ilk teminat mik~arları yukarıda :yazılı ışlcr ~yrı flyrı 

MAHKEMELERDE 
(2 inci Sahifeden Devam) 

Her ne ise i~te .. dedim ~- a, 
ne 1ort oldum, ne mort o)dum. 
ıkisı ortasında, işte buralarda sü. 
rür.üp duruyorum . 

- Zengın yer miydi? 
- Zengin de l.fıf mı? Fabrika -

tör herif be .. Yazlığa Adaya git.. 
\'Ş. Daireyi ben büsbütün boş 

zannediyor<! um. Meğerse içeride 
il>t yar bir dudu varmış. O ferya
dı basınca korkudan kendimi bal· 
kondan attım. Dedim ya işte .. ne 
belim kaldı .. ne ayaklarım ... Gö. 
zümü açınca, kendimi karakolda 
bı•ldum. 

Senin ne oldu? Senin iş hala 
b itmedi mi? 

- Bitmedi ya!.. Kafadan en a • 
şoğı bir sene var bana ... 

- B ilmem amma, bana da var 
galıba o kadar .. • 

Mübaşirin işareti üzerine, po • 
iis. topallıyarak adliyeye gelen a
d<.mı mahkemeye götürdü. Mü • 
teacldit sabıkaları olan Yusufun 
soı gusu yapıldı. Evvelce pohste 

Japonya ve Mihver 
(2 inci sahifeden devam) 

müzal<eTeler uzun sünıne>ktedir. 
Faka< diG<ıkate ı·ay.ktır ki netice. 
de bıt anlaşmıy.a varılacağı, Aaııe. 
rilkalı:adan ziya,l-~ Japonlar ta. 
rafın"an daha yak·n bir ihtimal<>
!arak gösterilıınekkclor. Hat1a bi.r 
kaç gi.;n evvel, b'r Japon kayna
ğı, ıx·;:ıe bir anl.ı~mıya varıldı.. 

ğını iıildirm~ ise de bu hruber 
Ameı ika tarafındc,n tekzip ed.il • 
mişt'.-. Japonyan:r: Çn ü.zerinde 
liron'*">ıyon elde elmeğe ça~ığı 
hissN:l'liyor. Amerika ise. Çin 
hakıkın<la eSki gör~ünü d('ğiştir
meğe mütemayil yöriinanüyor. 

Bu görüşıneleTın bir ııeticeye 

varı:p Yanınıyacağ. bugünden kES. 
lirilememek)P. be:Lb<'r, Japonya. 
nın Amerika ile lıu müzakere ka
pısım açması bil~ mıhverle mii
nase'betlerinde bir dl?ğişikliğe de. 
!alet .-debilir. 

R A L C O 

Dakik Zarı! 

HER YERDE ARAYINIZ" 

1 

d• itiraf etmişti. Mahk<'111~~ 
f akikatör Andrea'nın aparg~ 
nınr. hırsızlık yanmak içın ıf• 
gını, içeriden kadın .. bağ•' ' 
balkondan atladığını ıtıral , ı' 

İhtiyar Ameliya da. gec~~ 
k• n içeri.ki odada bi~nın pit ,il 
diğini duyup bağırdıgını. bS:ı" 
mın balkondan atlad:ğ•~ ' · ~ Jıt" 
na çıkıp bekçiyi çağırdıgın tf . 
çi Ye polislerin gelip ye~~:rı'1 
gın halde yatan adamı ka 

gctürdüklerini söyledi._ g' 
En evvel vak'a yerıne ıı'ı' de ' 

btkçi Durdu, polıs Sa onl3' 
HıJıisi de dinlenildil'r. ldu··' • 
Yt•sufu yerde baygın bU rl '' 
nı zabıt tutulurken ~e a~ 
nz girip kadının bag,rın 1~ 
r int zalkondan atladığın• 
ett'ğin söylediler. if rıt }S ' 

Hakim Yusufun te,·k 1 

r <r yerdi. rft~ .. 
T evkif edildikten sonra 

mcden çıkan Yusuf. . . e ;I 
- Bu sefer de pisi pısın rU" 

ele verdik, diyordu. AJlalı 
mımızı hayreylesin!. _......--'°'. 

ho.ıvayı cıkanııak, 

edcbılir. wl'" 
Emzirilen çocuk dlk 

111 ~"" 
ve ~ütü veri1dıktcn s0rı1~ dıı; · 
yatırıJrr.aT.alı. bir nıUddf'JiJ ' 
tularak, ar~.ıo:as1na hafı! h 
nı~.nalı ve oxşanmah. .; 

iU\ıa ıv 
Çocuğu m-ı.:~1yyen ı eı.:f J 

eınziı·"lleli. Bır ya~.ına v!. f'1
• 

sonra, :titıc t.<rabcc Y3 13ııJf ~ 
mrıına da ':er~: ı!'ıl' tne bllş t,.Jı? 
llcr ml<mE'vc n.arr'a ilii\·e 
çoeuğı. o ,·,·,e••n k•>~ 

111~ 
Fotih Sulh ÜçUnçU 11~ 

ğınden: 941/778 Es:ı•· r• 
Samatya SJlu Jlfan&. tıt ~pil" 

,p I 
sokak 8 numarada otur• '('!J:f 

man Nafiz oğlu ~cyft1ttln 1' 11 rı 
hacriyle ayni yer<ıe otı.ıl'n.n 19 .ı. ı 
milenin vasi tay, \ine ıs~~ 9~ 
hinde karıır ver d ğ b h ~ 
ların nıalümu olmJ.k ıı:ı;cre 
nur. 

llu IU 
ne mud<lctle evlenrncmes;ne ve klıtü- atık eksiltmeye konulmuştur. Şa.rtnanlelfri Zabıt ve MıJamelftt Müdürlüğü ka-

BA B BJŞTJBMA MaklD811 (:lfeliin jör) ğun wlayetin'n anaya te\'dline ve h.,. leminde görülebilir. İhalo 22/9/94ı Pazartesi güniı saaı 14 de Daimi Encurr.en. 
hatta Perşembe ve P;ızarte~i günlerı de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat fJ akbuz \C)'·a n-ı.ekt•ıpları ve 941 yılına Göz ı1ü1eha'>Sısı -........ gfı 

Araruyor . Elinde olup satmak isteyenler Yeni Postane kar- saaı ıo dan 16 ya kadar çocuğun ba. ait Ticaret Odası vesikalarlyle ihale günü muayyen 6"atte Daıml Encümende Doktor 1 •••••DOKTOllO g.f 
§ısında Kızılay Hanı yanında 26 numaraya müracaat. I ' baya gosU,rilm<k suretıyle şah•i mü· bulunmaları. (7837) llaammer Tanıı Feyzi A hmet ~j~ 

• ••••••••••• Terefon: 22615 •••••••••••.ili nasebetinin tem!nıne 30/6/941 lari- ~t:~ CİLDİYE VE z[ lln ,J'.'; 

18 Eyliil 1941 
18.00 Protıram 
18.03 Caııbaııd 
18 30 Fa..ı Sut 
19.00 o..rtle;me 
19.U Cbband 
1830 Hab<rler 
19 45 Serbeoı :ı.ıı. 

maıı . 

IU5 Şuiı:ılar 

20.15 Rad. Gaz. 
2C>.45 Saz F.ııerleri 
2ıoo Ziraat Tak. 
21.10 Şarl<.ılar 

21 .30 Şilr saati 
21.45 Orittdra 
22.30 Haberltt 
22.45 Dans Mü. 
23.00 Kapanış. 

e TAKVi M e "\ 
Rumi 1351 Haaar Hicrt ı3eo 

EYLUL 
136 

ı.u.uı 
5 26 

yıl 941 ay 8 Vasati 
VAKİT 

Ezanı 

EYlOL 
S. D. S. D 

60 Günq 11 28 

18 
1308 Öll• '53 
16 37 İkindi t 22 
1914 Alqam 1200 

Perşem~e 20 -48 Yataı 1 32 
5 03 İm.alı: 9 47 

ONUN l:"&§anmıı Aık ve Macera Hatıralan 

. Hayalını Anlatıyorum!~~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 82 
Uydurduğum bilyük yal•n be. 

nı ytmek yeİnek ı..illfetinden de 

b.dardı. cKarnun tok!. • diye sof. 
raya inmedim. Hnnen yatmak, 
ağrıyan vücııdiimü din:lendınnek 
istiyordum. Fakat ax:nemın, kar. 

d<.>şirnin ~phelerun.'meleri ıçın 
yemelri.en sonra bir müddet bir

iliktP. f•turdurn K'>nuştum. Yan • 
2ar>ıı.da olduğtım, maddeten be
rab<'r bulllfJduğum halide manen 

o nlarcan o kada• uzaktım lı:i. ..• 
Ger~i vücudüm bu odada iıch. Fa
kat hakikatte aı\d,m, fikrim, mev
cudiy€tim Mp or3ia, madamm 
apaı1unanınıda gez'niyordu. O y a. 
bancı se'\'da yı.wasıııda asabıım 
bu kadar kavuran gönJümü ve 
varhğllDı dinlend•ı.Pn bir gün ge. 
çırec~ğl.ıni tahml;ı llmeul ım . Bu 

gün; a.,'lkıımın tar.hm<le bir şahe. 
ııeıııf. Ve ben;m ~imdiye kadar 

bam.boş geçen on yedı yı.llık öm
rüme bir 'kere, b'n kere bedelidi. 

Yongwtluğuına rağmen içimde 
öylıe bir Uı.tlı sev"n; vardı ki .• 

Bum, dışanya vurmak, saadeti -
mi .n.latmak ibtıyacile kavru • 

luyordu:m. Bahtiyaı ıığımı duylll'. 
:mama!< için ağzını., götlerimi güç 

zaptediyoırdll'ITl. Maamafib ita.tir 
ŞükTan kalilıimden gelen :ııeş'eli 

heye~anımm çabucacık farl<.ına 

vardı. Amıem bitıriyen örgüıle

rini esneye emeyP. bırakıp yat • 
mağ~ ~kilince mi~ik bır kardeş 

alaka~ile benı evı.·rla sigaya çek. 
t i. Sonra ısrar ett · O kadar söy. 
lcmek arzuma rağmen a nlatma- • 

hinde temyw kabil olmak üzere ka- ı sı 
rar verıldıgt ve işbu kararı 15 gün stanbul Deniz Komutanlığından Hastalarını hergün Cağaloğlu MtiTEIJASSlddeP c .. f 
zarfında terr.yiz edilmediği takdirde Zorlu apaı-tıman 3 numarada (BabıAli) Ankara ca d• ~-
kesbi kat'i)'et edeceği illm mahiyeti- Deniz Lisesi müsabaka imtihanına ıtren okurların kabul listeleri ıelmişt.ir. kabul eder. ol;lu \"okuşu Köşe bas~rı / 

_n_•_k_a_ım--olın_a_k_lı,_·e_r_e_i_lan--oı_un_u_r. __ l Alllkalı okurların acele İstanbul Deniz Kon1utanlıiına müracaatları. •81'11>--------------------~ / 

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk HAkimli-
ğ!nden: 941/53. T. 
Şehremini Alipata Topçu Emin Bey 

rokak 2 numara.da otururken vefat e
den ,,.e ~vcesi Fatmanın mirası red
detmesi ha~ebiJe mahkememizce tere
kesine vaz•ıyed olunup defterinin tu
tu1masına başlanan ölü Dokumacı Ah
met Şe\·ketin alacak ve borçlularının 
bir ay ve \•aris iddiasında bulunanla
rın üç ay zarfında mahkememize mü
racaatları. Ak j takdirde K. M. nin 561 
Ye 569 uncu madd .. ~lerinin tatbik edi
leceği bütün alakadarların maltlmu 
olmak üz.ere llAn olunur. 

ğa muvaffak olartadıın. Anlat • 

mazsıım ı;evincime artak b ula • 

mıya<:atMlilll. Halbak; insanın; se
vincinin ze>ılcini ancak onu yıa-

11<ınJar1na, sc-vd:Jtlerine bcll.i et.. 
mek,~ arttırabilec~ğini -biliyoır • 
dwn. Buna mu!kab·ı anlat.mak da 
istmnıyoırduın. Çünkü çayı.,. ke • 

narlarında yuva kunnağa çalışan 
l:ıır tarla kuşu g'.bi teşebbüsüanü, 

benk.-sten saklıyor, gizlyiordtmı. 

Bugün ondan alrlığım kuvvetli 
vaı tk-rle artık hasa tırru o kadar 

düz, istiklbalimi o derece. emni
yetli gôruyardum ki.. Kat'i te • 
minall günahımı tıle unuıt:tmu. 

yur, ısti!Obalimin tahayyülü ıztı. 

~abımı öldürüyordu. Böyle çılgın 

b ir maecrayı parça pan;a anlat
ıına'ktansa bir gün koşup t ekmil 

bahtyarlığımı sadec€ iki kclime 
ile ifade etme~ ve: 

c- Ben ev lenıyoruıın. Bil6en 
ne mes'ud-wn karaeşim! .• 

D 'ye boynuna ~arılımak iS'li • 
yordum!. 

(Devamı var) 

Türkiye Cümhuriyet 
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Merkez 
A k t 1 

Kasa! 

~= Safi ı.ıı.cn.a 
~t . 

72.804,828 

Utaklılt: • 
Dahildelti Muhabirler: 

TQrlı Llruo • • 
Hariçteltl Muhabirler: 

..Utııı: Bat lklJocram 8.836,856 
AHuMı tahvili llabll - e..ı..... ili.... d6Ylolar ... bmehı Kllrtııs 

~ "'. 
Ha:ı.ine Tabvlllerl 
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lı:arııJ.ııı • 
ııtan=un ,_. el maddelerine levft· 
kan Huıne !&rafından vW ledlyal 

Senedat Cüzdaru: 
Tlcarl Seııeiler . • 

isha;n ve TahvilAt Cüzdanı· 

1 
Deruhte edilen evı-.kı naı..I· 

A • y~ln ka1"11lılı esham .,.. W... 
villt (itibar! ~) • • 

B • Serbest Esham ve Tabvi!At : 
Avanslar: 

Altın ve dövll il&erlne anm 
Tahvilli Ouriııe avanıı • 

Hızinf'Jt kısa vadeli a'ftDL 
Hu1De1e 3850 No. lu lı:an- lllN 
açılan altın lı:a.rpJ.ıklı aftm , 
Hiaedarlar • • • • 
lılulltıelil • • • • • • 

<ı 

LİRA 

102.124.217,77 
18.228.552,50 

463.985,70 

358 583.12 

13.555.009,33 

48. H 5 332,33 , 

158.748.563,- " 

21.683.011~ 

260.267.496,39 

45.424.361.93 
8.310.245,19 

4.948.64 
8.261,768,85 

- -
167 .5~0.000,-

YekQn 

Lir• 

l?O 818 755,97 

• 358.583,12 

~0. 000 341,68 

137.065.552,-

260.267.496,39 

53.734.807,12 

173.766.717,49 
4.500.000,-
8.079.037,21 

81 8.589.090,98 

Bankası 13 EylOI 1941 Vaziyeti 
p • • 

Serma1e 
İbUyal Alı:çeal : 

1 f 

• 
Tedavllldekl l!anluıotlm : 

o.nıııı.ı ecııı... - ......,.. 
XanunU11 1 • 1 IDd maddtı.ı.. 

Mvfik&D Jl.aalDe tanııMall -
tediyat 

o.nıııı.ı edlleoı - ~ 
büiyesl . • • • • • • • 
ltartılılı \amam• altın ..... 

llivdon t.daviile - , 
Reesltonl mulu.bW ili- ,.. 
'rille vuodlı.. • • • • • • 
Hazineye yapılan altııı Jı:artııJ,ıkla 

... ana mukabili 1902 No.h lı:aftua 

mucibince UAvelen ı.daTQle ,._ 

4Jlla . • • • • • 9 • 

l\IEYDUAT 

Türk Lirası; 
Altm: Safi~ 1 77,ISO 

18150 No. lu kanuna ı&r. H••i •>• 
açılan a,,.,,. mulu.bW trrtll ol• 
un altınlar: 

IS.541,930 

Döviz Taahbildatı: 

Alim& lohrill lı:abll d&ri&lft • 
D iler d6vtaler ft 1 1·-=!rh K1lrimt 
bakiyeleri • • • • • , 

• )ı(uh.Wif • • • ' • • • • J 

ı..iııA 

?.822.019,15 
8.000.000, _, 

158.748.563, 

21 683.011, _, 

137.085.552, 

17.000.000, 

250 000.000, 

94.000 flOO. -ı 

88.824.294.21 
1"233. 782.0,;.3 -ı 

?8.12U67,9_o.
1 
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