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Bulgaristan 
Müşkül 

Vaziyette 
Bulgariıtan'ın cevabının 
Sovyet Ruıyayı tatmin 
tlıneyi,i, üzerinde büyiik 
•lika ve dikkat çekecek 
hir hi.digeair. Kom,u -
llıuz ve dostumuz Bulgar 
hiikümeti iki zıt men -
faatin teıadümü İçinde 
•caba yalnız ve mün • 
lıaııran kendi menfaa -
tini korumakta devam 
edebilecek mi? 

ı-. 
~ETEM iZZET BENiCE 

< ... ü.ıı " 
ı,, un diki.at i çeken men u • 
r;,.:daa biri de ~f.phe•fa Bulga. 
\a . llıa h;ılcn içiad.., bulunduru 

")•ti' il ır. 

' 
-

Bulgaristan'ın ' 
Sovyetlere 

verdiği cevap 
• 

Batgarıar Sovyet 14-
dlalarıaı •• ıaretıe 
reddediyorlar 7 
Soıya, 19 (A.\ .1 - Jlu.ı...- AJuu.ı 

bildiı'iyor; 
Bul&il h'1ln\ıneti, 15 Eylülde, Bul

ca: ı la.run Mı:>dk.ova F.lçlliiı vasıtuiyle 
10 I;ylıll LB<lh.l i &\-yel notasına ceva
bını ıöı>dermlştlr. S<VJ>• l hilldlmeU, 
malôm oldufu Jı.ere, bu nota ında, 
Bulı.: a.rlst.- ru, So\·yetler Birl iğüıe karşı 
dürüst o1mı)1an bir ta\·ır tak tnnıakla 
"' ara.z.i:üni Ahnarı3·0 ve n1ültef.i.k.Jerl 
ıı&rafı.nda.rı Sovye~er Blrl ı&ine kaı-,ı 
yapılacak ta.~rtı.ıı.lar için bir üs haline 
koyn·.akla ihtam etmekte idi. 

Bıılgar hükümetı evv-eıa BuJı~d.s~ 
t.ôlnın Sovye t.lrr Birhı:lrıe karş~. dahıı. 

( Oe\· ı.u-111 3 uncü S•hifede) 

Swyeı f!ftrleri kampa ıınıl<Milnıe'k ü::>ere txıp11rlc.ra irkôp edili1/(l'f - Bir S01·yn "4sab<U1ndAn geçt • 
Alman mü.himmat 

HARP VAZİYETi 

Almanlar Baltık'a olduğu 

Alma - loYJ•t 
uaaın 

••• Manşta batırılan gibi, Karadenize de 
BAllll 

ı.~u!C'IU'i•tan 193( harbinin ba>ı
liq, 

1
"".' müteakip dahi takip et

li •ııfırad siyaseti ile Balkan 
ııu· . 

•lı Cllı parçalamağa mm affak 
t ~lir.ta birin(İ uu•ur rolünü ifa 
;, •llıiş >e .Mih•·tr pol it ika>ına 
aj ~ ••ıuaı. Yugoslav ı a , . ., Yuna
'·,. •ıı lepra klan iizerindeki <mel. 

.4 lnıırnlanıı Sovyetlerden aldığı ka ı tıdıı grde.-, .9Uda yfüe r tcnkkırdon 

ıonn TBBLliı ALll&N TDLl81 

Leningrad' da 
11 O istihkam 
ele geçirildi 

Mihver gemileri hakim olmak mı istiyorlar ? 
1 

Loııdra 19 (A.A.) - B.B .C.• (v iM y) 1 

Leningradı 
bir milyon 
asker müda
faa ediyor it ın · 

tiı ~ tahakkuk teti rmek yoluna 
ltııştir 

(l tii . 
lıt l nden lıugiine Bulgari tan 

Kiye/ te Alman
lar Rus hat-

<\J""eriıı nııillefikidir •e bilhassa 

~'di:"~· ile tam i~b i rliği halin • 1 arını yardılar 
Ilı;\~ · apılarını Alman) aya aç -
•~·. 1 her tüı-Jü ii~ \'e ) ollarını, i-
1~1ltı•ddeluini Alına• erdusu 
~lrb~•. terketmelı •uret ile A\'fupa 
li •ıtıı~ı.n &e) ri \(inde • Bulgar mil. 
1'1· alı , dil " hul iı'a edilen i tek. 

·ile d 
"ıııı e \armıştır, Ancak, Al -
•b· lanın Sov•et Ru•ı a ' a tur 'h . ~ • ~ • 
l\tzilr.!ıle Bulgari,tan için •·aziı· et 
4. ~mi,tir. Al ınan ,·a Finlan -• it • J 

I;,,.~ oınaıı) a •·e :IIacaristan ile 
~ ~J 1• İı al y ayı fiilen Rus~·a a • 
lıt; nd•ki tanrrmıına t~rik et -
lı 11

1
' <'•Ph<·) e Fran'1Z, İspanı·ol, 

'•ııı· 't lejyon l ar ı ;:önderilın~iıı i 
'•n ı~ •ı ledigi halde Bulgaris • 
~t ıı" lıarek.tin dış.oda .ka l nıı~
l•k Ulgarhtanı bu ı azhclte bı -

1\ •n ba !ı ra iki amil ~ardı: 
\ıi.tt ._ Bulgaris tanda l<onıii ni7 _ 
l tt, \t- Pani~Ja,·izm. rrre~·anı nın 

v•ıı · b 

Yeni cüzütamlar şeh
rin kapılarına dayandı 

1foskova 19 (A.A.) - Sovyet 
kuın,andaDlığının 18 eylül akşam 
ıe-bF,;. : 

18 eyliılde 1ut•<>lırrıız; buttin 
cephe boyuııca du.,.nana kar~ı 
harb~ de,·am etr.; şerdir. 

TDvv;ıre!erimıı, düşmanın zırh
h cıızütamJ r~t, P·) ade ve top
çu k V\'etlerinı v_ yerde bulu -
nan tanarekr:ni ız'aç etmış'ir 

(De ·an:ıı 3 uncu Sahi!ede) 

"nın it 1 ulunuşu, ha lk l"kscriye. 
t, ıw """• ale) hinde bir lıarek .. - ı 
ı~,, 1'ak i ta~\· i p rhni~·ttrğ rnd i .. 

ı Yeni ders 
saatleri 

it 
Ilı: n .._ Bulgaristan ın her ı~İ Al-
-in ~~l a giitdii r ın .. k ı e kendi, i. 
ıı.ı, 1~" diıknı eden •milli iı miıl • 
,,,

11 
•sını tahakkuk ettirmek ı e 

Iıı,1 ~ .. •nıında Almnn ı ı ı ı ıafrr 

Mekteplerde sabah
ları saat 8,15 de 

derslere başlanacak 
'•hrııl' zdek, mek•eplerde ltd. 

!'hl" bu) 1 sabahları sa~t 8,15 de f'•k'ınde görmek orzu>u. 
ll•;ı 1,:1 • ~iıdis .. ler in son i nki~af boş•ar. lm;.<ı kararlaştırılmıştır. 
~ .... , '.nın Bulga ris ta nı bu hattı Yorın geceden itibaren saatkr 
· ~ta • lı takipte serbcsı bınkm ı. b'.~r S«•l gtri al•nacağından ta-
~ı·;n'11ı '•:uhan görülü~or. ller tehder ınıdikine nazaran mek • 
1~11 • ında. Almanıa Bulga -
ı , lı,,nı.ıı lr.endi 'ilrtından n lııçbir tq:;ıerine hır saat g<'<' gidecekler 
I' ı ba • ac!lle ktır. 

Ta ar ru 2 hareketleri 
fasılasız devam ediyor 

Berlin 18 (A.A.) - Almıın or • 
dLsu b.aşkurnandanlığının tebliği: 

Leningrad istıhk:ımJarırun zap.. 
• tı i~ n y;;p'ilınakta olan muha~ - } 

bderde büyük munıffakiJtt.lex 

elde edılmıştır. 

Tek bir pirndl' tüır.eni.ne mer. 

but müfrezt>ler hlkum'.a 110 is. 
t:.';kam ele geçirmışlerdir 

Alaturka 
Musiki 

Neşriyatımız dikkate 
alındı; konservatu

ar dersler verecek 
M.ı ·ıl<i un'atY.itrlanndan B. 

Gawı geçenl"rd" g•zetemize gön
derıl:ğı, bır mektupla Belediye • 
nin riya.•ada çal.san musikişi -
nash.n ımtihan etme kararrnı ' · 
l enk.d etmiş \'e K onser •atuarda 

(0..,•amı 3 \İJll'Ü Salılfede) 

İng il•z tayya1tlerı Belçıka sahil. az.an: EKLi llURMAY SUBA 
!erinde seyreden b:r Alman va. 
p urunu batırmışlard ır. Hola nda Buıü.nk.ü tebliilf're &:öre \"Cl;(.:yehn 1 kem TIC'\'Zlltııde- muhareb-:- siddetJe 

ht.Jar;a~ı ırudur; devam etmt"ktediı'. Rus r~ır topçusu ... 
.sahrHerİnde motörlü bir gem.J. sa.. 1 Lenin,ıriiıd t:'tr .;.ı!ındcı.k n1üst.ah- nun raaliytıne bak.ıhrs;ı 1 Alrr.an Jtıt 'a
ıkatfanmışhr. Fr.ı.ı:ı,ada Roanc ya- 1--------------1 larının ehre eı.e)<e yakiaıUkları an
kı n bir elektrik santrali bombaı·- K 1 G la~ılryor. Almanl:ır ehrı.n bir parkı-
dım.ın ed ilımlştlr. J6 Al.man tay. a p Ü m Üş na vardıklarını, Ruslar de müdafaa 
yal"t':' hıtırip ed.lmış· tir. il İ ngiliz hududu dı ında kalan blr koyü ıeri 

B • L 
1 

ki a1dık?;ı,: 1nı iddia ediyorlar. Hakikat 
\ayy aı-..si kay~tu. ır ira ı ar ~udur, ki Almanlar planın birinci faf• 

Dün akşam dört İngıliz avcı hasında mu\ aff;Jk olmuılardır. Bu 
t ayyare.i dört mayin tarama ge. ---ı•--- •afha Len.ngnıdı tecrit ve muhasara 
m isinden ikisini b;ı tırmışlır. Ü • etm<>ktı. İkinci ••lna Ct>bri hücumlarla 

Zabıta ehemmi.yet· işgal etmekt r. Sımdı bun"' • ayret edi-
çündisün<le yangın çıkmı:o. döır • yorfaı. • 

düncüsü yana mf'ı·ıetmiŞ bir hal. le tahkikat yapıyor 2 - Rın u, iııren &ölu cenubunda 
de bırakılmw;tır. lltı tayyarelıer ınuhorebcnln bitmediği ,. buroda 3 1 
ııalimen dönmiislerd: r. p·yasada ba:ı., kalp gümüş 1 lı . Rus Ordusunun matlılp ve imha edil· 

r;,lıklar görillmıi~lur. Bunları ba. dıgı ıt!indt·kı Atman ıdd alannın ı 
sc.n lar ve süren1er hakk1nda e - baştan ba•a yalar olduğun 1 cöyhiyor 
b errmiyet!e tahkıkata geçilmışt.r !ar Eı bal' zarfında Rus ıay.alı 30 

bu k. t Aım -ı zayıat? 45 bındc n la.ı• 
Kalp paraların asıllarındar fa~. " ı.nış. Hanaı ıa. atın ıdd'asıne ı.. ·1 

kı tırtıllarının eksik olması ve oldu(Un b C'1l•y" fi k.t pn~ dcye-
,y;lö.zlan"ın ba~ k bulunm ıd r. (De' a lt 3 unru Sa!ılıcd ı 

r Almanlar 
Baltıkta Rusla-
rın iıı.tina tgah-
1 arından bir 
a d ay ı a 1 d ı 1 ar 

04eıa 6ntlnde baı.
zı tepeleri ele ge
çiren Almanlar 
ptlılllrttlldtller 

-ı 

RUZVEL T'İN Beşiktaştaı Japonya için 
siya~e~in~ şid- lbüyük birlileri atılma}' 

Firı C umlıur Rao; Risto Riti has. 
torıtde yaro.Zıla rı .ı.i ya1"et ediyor 

d!!~~ı~~~-~'!n~~~ ıeV çöktü! ~~~a<A~ıı ~~!~ye ~~ 
Wir:ıtçı lld.rltrden Vheeler. B. :ra- I O O 
domoust'da söylt-digi bir nutukt , M. J 2 ""t"ı ı mn+bu~t "' ... ı u rrıensup • 
RuZ\'clt''n ııyasetinı şiddetle tenkıt •t- çindekiler beş daki- la:rır<lan bınb~ı Tom "aj'ı Şan. 
Dılj vt> obylt> dtmı~Ur: ka evvel 1.ı t< 'ı!ıke Çlll! çal 'Of b 1 !(' 

.111. Ruzvelt ıı;ılel'i ek lliyeUcre alt nda ne...etltğ, b r ı·ıızıc.3 ~ • 
&ulüm eUnt>kle .• söz hürrıyelıni kal- d ı ş a r ı f ı r ı a d l ı a r 1 
dırmakla itham dıyor, }'•kat Amerika yor ki: 
Birl eşik devlellerınde bu soz hilrrlye- B~ g€ce •aat 2 yi 10 g~e Be. Uz.k,.ıı k'~kı ı .-rpkr, Şark m ' · 
\inl kald:rn:ak "'" t;ıhuit etmek c,L - j -ı k•a<da üç katlı bir b?"1a birden- IC'tlc•ın ' bevazlarm bovurd• • 

(De.-amı 3 iıncü Salılfede) (D< ·amı 3 ilncil Salılled•) IDrv•mı 3 uncu Sab!iedeJ 

-=- SON TELGRAF'ın Sonbahar Progran11 = 

''i b \>ı olmaksızın grni leme. 
tı,111 • C'Örıniiyor gibi bir ecıa ta· !Jığer ı .. r ... llan dıinclen ihbarım 
"I'\;: lıeıu.iı or. ltalyanı.a ~ar ki Jı:~lerc!e olgunluk imt ihan ların a 
'-tı h :ııya hudutları ıe nüfuz • b:.~,.ınılmı~ bulunmaktadır. 

•• 
Arjantindeki l Universite'de 

.. SON TELGRAFıı Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Sonbahar için oku
' Yucularına ıeçme tefrikalar hazırlamı,tır. Aka Gündüz'ün «HATIR İÇİN 

ÖLDÜRDÜLER» romanından sonra, ~imdi d" 

1"'ı,.da ~ınd,an Bulgar istanla a. --o---

liııj, alıı ıhtil;lf!arı halletmesi de y ide 25 milyon 
t•tı. .\JrııanJHID hakemliğine en • • 
•lı.tı~dutuna göre Ahnuı~· · bu lak Taıarral •---

Alman Elçisi- merasimle ders 
ne hakaret mi? lerebaşlanıgor 

:~ıo, ln da ağır basıJor, görü • BOllOIU çıllarıb•or Alman barlclyeıl bir ~ Q ı, ' llulgaris tan Alnıanyanm .J 

•ıd.'~u hareketi ile beraber lıer. M ııı '.\IJ<i<;faa hizıı.etloriıoe t.h•ıs JbfllAI iddia• 
1-ttQ u,, a :- a kar ı t~rik i mffaİ f'dilı '"'k u:1f"rt> t;lk~rıl nı ol:.ın 25 JT'ıl-
.11ı,:11• d,. nıa rıız bu lunmakt adır. • on lr•lıi< Tasan-ut Borolarınm kısa 1111.1 proteıto etti 
ı t ~"r t I ., 
t.. lluı . •.ra ta u So\ ) f.Lt Rus'.\·a b r z~:ında kfım len ıı:atıJma'!l1 iiı('ri.. Bt rlın 19 (A.A) _ )~ar ... rtsmi 
~'l dki.tı s ta u a~ .. ındaL i nıii n a· nı >< ı ıır•I. T·'" .• rruf b b d b d ı ~ f' •• nt ..,.~ <11 ... ,, n yoı ~ .... r ..... ~err. a .... n .ı ~n ıyor. 

~'ltt.d . &::tı n ~«tik~ e n aziklt~ ... Ho.1u u c...k .. rı ~ıi:Jl.as kar .. rla(.: in ~- 1 l":ıba.ncı bc1sın n1ümcssilloer .. ta-
~lba ır, · onetler Karaden iz · 

ı 1 • r ı · · • ur. (De\onu 3 ürcu Sa!ıl!ede) 
1

1 d ı t1111 ıınanla rınd a tah, idat ya. . ----
1'•ıı,ı 1 • Bıı!gar, Alman kıt'a-
,,~!{ • 11 "• ii rekı. eı• " " birliı. ı .. _ I Arıea Llpenwarl B 1 r aırıızbll l 

~::"K~~:~:;"; Soyduğu evde 2 gece 
i~I misafir kaldı, mek-

ÇocuK tup bırakarak gitti 
SA&IFESI . 

(;· 

1 U:ıel özler ve eğ-
ıt ıı celi fıkralar 

' l11cı ıalllle· 
•• okayanaı. 

Zabıta, bu cür'etkar hırsızın 
izini buldu,· bugün tutulacak 
G<dikpa~a .A.rsenlöpen Yari l 

·bir hırsızlık vak'a~ oln;uştur : 

<>dıl"<' !arda A lıpa~a hanında , 
Y u,ul z,) • B"I\ k ogu: arı K. - 1 

1 

t~ble v ı sahıbı olan \'e Geci kJl'l -
şadı Ham m .ıddesınde 10 mı . 

mar •. da <turan C31ıid Balçık bır 

fDı.. v. ı 3 .ıncı.ı So.hii<·d~ J 

---·---
Tekmil Fakülteler 
31 Teşrinievvelde 
küşat edilecek 
l n:\'e~ıle bu yıl tedris«l.ı 31 

B" nc.t<" rın C~ına ı:'~nü ba~lı - I 
y~ı .ktır lkr yıl olduğu gibi a • ; 
ç.lrr.a ır.rra> mı bu).! da konfe . 1 
r..rs salum.ııda ve Rektôr Cemil l 
Bıbelın bır a. ış nutk le yapıla -
t< ki r Rek''lrlüğur ıntihap ede- İ 

lDtt"·; ı i wi!lcı: . , h.i!ede) 

Ki SACA 

Bir Tadımlık 
lt:ırtıın ıaş.ııd ... nbl'rı tek botnbi:l. 1 

dı.ı n.1)·en <'l.•ı Rvc ... dır. dcnılebh r. 
Bı.. ele. l;;.hc.. ı yade 1' :..tı re \"(!' At na"' 
rıırı bor. bulanma r.a • ııg.ı\Jll,ji &o-e .ı

lın . ~ l>ıı Tif'n'ı ıırfıs> dı 
Fakat, şın1u Kah. e bon . .,iftnm: 

Bız 11 , ahut a kaC ... ;..t 
~ Ne ol .. c k dersın bu 'az yt"t~. 
Dıyc.· sorotun. Gülr.rl"k sı:. t"f'\ aoı 

v c·ıd! 
- Cali~ f wrı.a 1ııar (.1• oır · a<l..m.IJ.k 

:>Jsun bor-ıb~l~n·' k heyesı t> dli•tuler 
k K =""':Y t.ıomb.11rdır .. ,ı e'-ınek'-eıı 

l~r <lı cr .. n. e.! .. tt y:\." d. ı• 
A . ŞLKl.B 

HAZRETi MUHAMMET 
VE MUHAREBELERi 

Ba1lığı altında yeni bir tefrika takdim ediyoruz. Türk ve İslii n Tarihinde
ki vuku/unu ıimdiye kadar ne.reltiği eserleriyle tanıtmı§ ve takdir ettir
miş olan arkaılaıımız Sami Karayel, Hazreti Muhamnıed'iıı idaresi ve 
gazveleri hak kında uzun zamandan beri İslam ve ecnebi müverrihlerin he
men bütün eserlerini tetkik elrr.İ§ ve bunları mehaz ittihaz ederek, tam, 
mükemmel ve bitaraf kıymetli bir eser vücude getirmiştir . 

Bu tefrikamıza ayın 23 ünde başlıyoruz l 

• 
Sonbahar Programİ· 

mıza dahil olarak sıraaile 
ne,redeceğimiz diğer e
serlerin ve muharrirlerin 
isimlerini de veriyoruz: 

• 

ÇILDIRAN KADIN 
l.'Tl ,, tzzr.r BESİCE 

• ÇIPLAK MODEL 
J\ EZİHE ~ll'HİDDİS 

• HAZRETİ MUHAMME-
D'in MUHAREBELERi 

SA: Iİ ıtı\RA \'l:L 

Birinci , ikinci Balkan 

deniz muharebelerine ait 

yeni vuikalar 

RAll~lİ l 'AGIZ 

• 
lNGlLİZLERE PAR-

MAK ISIRTAN CASUS 

i . t ·. •un:u.i 

Daha birçok şöhretli ve yeni imzaları 
Sonbahar programımızda bulacaksınız 

1 

1 

~ 

, 



2 - S O N TELGRAF - 19 EYLUL 1Ht 

HALK FiLOZOFU 

YE s·z-üZÜNTÜ ve TELAŞ 
ıer~~~rw;r: ~ ~ J ı lıı::.I~ I MAHKEMELERDE, avs~a;:~c.:r liA ?i ; l ;i 1.!.UJ -

SPOR 
Sahaları 

Bence, tab'cdilmek üzere bn
Ju.n'4n )·cnı inilii. lUgatnıa L.ar~ı 
ş.mdiden itiraz \'O muhalelet 
bumbardımanı açan erbabı ka. 
lem yersiz ve lüzumundan faz .. 
la b'lı 1>.tical &ösiermckledır • 
!er. Yeni llıgat da, bir tııkım 
kelimeltti me'nwı tarzlarile aL 
manıq olabılir. Biz, bu kitabın 
e&asma riayete mecltn:ruz. 

Asıl mesele şudur: Türk dili 
iiurindelı.i tellı.ikler henüz ta • 
mamlaamamlflu. Bütü.a mef • 
humlar kat'i kalıplarını alına· 
m14lar, bilhaliS& ilmi ıstılahlar 
perçinlenmemiştir. Yani, hangi 
hlimclerin Türk lügııtı içine 
girec«!ği, hangilerinin girmi • 
yeccği davası henüz mahliıl de. 
ğldir. 

Bu vaziyete &öre, neşredil • 
mek üaere bulunan lügat, bu • 
gün kullanageldiğimiz kelime
leri bir ııaptu rabt altına sok • 
moktadır. Yarın, Türk liıgatı • 
om değişmez kelimeleri tesbit 
edilince, şüphe yok ki, yeni bir 
imla lilgatı vücude getirilecck
tır. Ben, ke-ndi hesabıma, yeni 
imli ICıgatma da, tıpkı birincisi 

REŞAT FEYZi 

gibi, nıuvakkat liıgat isnıini 
\ermekle tereddüt etmiyorum. 
Şu halde fazla üıülmeğc ma. 

hal yoktur. Her eserin bir ta -
kını noksanları, aksayan taraf. 
ları olabileceğini kabul etmek 
lazımdır. Bu sefer de, bu ka • 
bil bazı hatalar yapılrwJ ela • 
bilir. 

Herkeste malfundur ki, Türk 
dilinin bütün kelimeleri tesbit 
edilmedikçe, lisa.nı.u biinJesi ü
zerindeki esaslı tetkikler ikmal 
olunmadıkça, köklü bir imli 
lü&ah, mükemmel bir gramK 
kitabı vümde getirmek müm -
kün drğildir. Fakat, biç imli.. 
sız, hiç gramersiz olmak, hatalı 
gramerden, hatalı imladan da. 
ha zararlıdır. Bugünkü anar • 
sik imla ve lP'&mer vaziyetine 
bir nihayet vermek elbette ki, 
) apılacalt ilk ve en salim ha -
rekcttir. 
Zannıma göre, şimdi yapıl· 

nıak istenen de budur. İleride 
efradını •ami ajiyarını mani bir 
imla kitabına, bir gramer kita.. 
bına elbette muhtacız. 

~==================== 

KAD~ LARIN 

ŞIKLIGI İÇİN 

Kadınlar için ince ) ünlü ku • 
nı::~lar imal edilnıek üzere, A • 
vtı,tralyadan. bilınem ne kada.r 
t!ln .\lerinos yunü getirtilecek • 
"' ;,: Aklımda kaldığına göre, 
l\le~ inos yünlerini blı memleket· 
te iıual edecektik, hani, nerede? 
Dünyanın bu fvkalade hali i • 

~inde. ince kwnaş yapacak yü • 
ıı;inıüz yoksa, kumaşı biraz ka • 
lınra dokuyalım. Ne olur? Hanım· 
bumızın pklıtına halel mi g,. • 
lir:' .. 

DFNİZİ:f 

lI '-RA&ETi 

İki ay mütemadiyen denize gir. 
nıi~ ve cüneştea simsiyah )"an • 
n:.ş bır bayan, geçenlerde bir 
metlbte şöyle dedi: 
•- Bu yaz sular daha soğuk • 

hı .. yoksa bana mı öyle geldi?• 
Bir bay şu cevabı verdi: 
«- Hakkınız var hanımefendi, 

o s'ğukluğu plaj otelinin hesap -
!arını temizleı-ken billıassa biz de 
hi!>~ ettik .• 

ACELE 

SAl'lLIK 

ASKER 
Aileleri 

Vekalet Vilayetten 
bazı izahat istedi 

DahiLyc Vekiıet., .,.ı,.,r aile • 
lerıne yardım kanununun tatbi -
ka'.ıııdan alınacak neticeler hak. 
kınd~ Vilayetten malumat i!rte • 
m11ıır. Vekiıkt, n.cı:ıkez ve mü!. 
hakotta asgari maı~ct haddinin 
kaç l'ru olarak tr.<bit edildiğini, 
han,cr' verg:lere nckadar zam ya. 
pıldığını. tahakkuk mi.ktarını. 

ağw;los ayında.ki muhtaç asker 
aıldcı·inin ad·cdin; soranu.ştur. 

Oe••plar hazırlanmaktadır. 
~-

Mektep kitapları
nın fiatleri 

Maarif VekruHı, ömirnfrzdeki 
ders )·ılı mekteplerde oku:ulacak 
olan kitapların i!rimlcr:ni ve fi
aller nı tesbit ederek alakadar -
!ara -Oı'~r:nıştir. Kıtaplar üzer. 
lıermdeki fiatlerdcn fazla) a satı. 

lamıyacaktır. Fakir '.alcbele~e 

meccanen kitap c'ağıtılması için 
aliikadarlarca terlıbirkr almanak· 
tad;r. 

(HALK SÜTUNU ) 
İŞ ARIYOR 

E:;:k yazıyı 1>ıb.akkın btlen ve or
ta derece bbsıli olan, ayni zamanda 
Aksam Kız San'at J\lekl•blnden d,pıo.. 
rr:ı.Jı bulunan d.ki;. t. gU.n, mtite\-·azi 

Bır gazetede şö1le bir ilim gö
zUn1e ilişti: •Acele sahlık. apar .. 
tnnan. 25 bin liraya. Kaçırmayı. 
nıı, koşunuz .• 

İ i amma, bu hedefe koşmak 
.İçin herk~te o ~· .. 11t nerede? Ne. 
r~) e, nasıl koşalım be birader? 

' tem z b!r aiJeııfn genç kılı kanaatkar 
bır ilcreUe datuıt bir iş aramaktadır, 
HaUc SütunLında c.Erzur..ımlu• rumu
zuna yazı.lınası. 

İRRET 

ULHSİ 

İki kasap, et kesmedikleri ve 
pahalı satış yapmak istedikleri 
için sürgün edilmiş. Bir gazete: 

«- Belki, diğerleri için ibreli 
nıüt.ı.sire olur, diyor.• 

• ı;er, ibret dersi almış olsalar • 
dı şimcfjye kadar profesör kesi • 
lirlerdi. Hani. nerede? 

AHMET RAUF 

Bir Genç it Arıyor 
1336 doğumiu, Orta.mektep mezunu

yum. tlalen Gü2el San'aller Akadertıi
a.nc devam ediyorum. Yazıın, hesabım, 
resmim düzgündür. TahsJllme medar 
otak ,.e saat 13 ten gece ıaat 23 e ka
dar çatışmak Uzer~ herhangı müna.sip 
bir iş anyorunı. En kanaatkfır bir üc
rete razıyım. Son 'felgr11.f Halk Siilu
nunda ,ış .. rumuzuna yazılmasını ri
ca ederim. 

Gelen İt Verme Mektuplan 
KJ.tlp: Nanıınıza a:eimif bır mek

tup vardır. Aldırrr:ı.nız me.rcudur. 
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l Sürü <;..~'!;!!~akları 
Biraz hi.11.un k:.ırl!;ık bir gö- ı 

nı.n nlev~ İ<:im h ret doldu. c:n
ıerdır onun at.eşi.ne h:ısrett;m. Kolları l 
Leni lncJtmedcn belımde duruy(Jr. O 
ııcak bakı~ı, gun ışıg.ı ı•bi. gozlerim
deo ruhuma 1.1Z171>r IIerşey. uzak ha- 1 
L gibi yilrecımio bır ko,csJnde 
giz'! duran h yallc.:, şeklller:ni kay -
b 'yı..r, er yip yoklufa k:ırışıyorlar. 

GOnlüo de bir sıcak.tık, bı_g;:lu 1 uç
suz topı-aklnrn g!tne'li' alt;:ııda uzanı ı

na benzryc~ ı!:"t bır h du~y3sı arı

lıyor Bu adam, bu ber.i uçurumların 
duda~ından çck.p k.rJı-taran. dagıar.n 

ter,,: ler;ndcn uçurı.nılara indıren a-
<l , but(;ın ,·uh ikliı'ni~i iksırl, bit· 

Jıava il kaı;ıladı. I:. 1Uiğ1n cındc g,z
lı ohın bu kuvvet lJ nı 203ır yor Recep, 
t prak gıhı Unda yaşutıc·ı her ha -
1 t, \e ölu n va"' J...o 3 ında olduğum 
z n cı. ılar ruhuın, IJutun olr b nJ.r ya-

şam I' bı bir d'!vlr yap·yor ôlmek 
ban tabll son ota-ak geryor. Doyu
yorum BJr zaınanlar lr yanardag a,._. 
zı gıbı her \"er en h:$ln derinl-gıne 
~an, d~ymıyan gönlün:, ReceUuı 

yanında tokluğun sükünuna, bu sükU .. 
n1.1n doyulmaz ze\·klerine kc:..vuşuyor. 

Yli.zOne baktıkf;a, oııa dudaklarıuıı 
değdhmek. öpmek hasretini duyuya- ı 

rum. Hep o ıucak ~kışlar gozleriınde. 
Neler duş:ünuyor·! N,ç.n buyle b ... ıtı
yor? Kır.-ıbillr'.. tterkes ·en , ruh. 
dilnyası lçınde, kendi kendıne ya,,1-
yor 

IJudak.JoJ:nm, onun buyülti kızıl bir 
mlknaUs g bı çeken dudaklarına yak
Lışnıak L..t1yor İç ın y·ne b, şlar:gıçta. 
Beni öpecek. ruhu:n ve vücudum onun 
otet cenıberı ta!uıJd~umiliıe g:rec.:k, 
sonra bir on1;.ır ve.,ıa "nış gibi olüınü 
duşUneceğl:n ,., heµ: 

Artıı~ öiebllirirn ..• Ölebilirim. Ö
lcoıl r ın, diye s0ylencceg:ın1, Derin
L:kler o 1uk'.ar iclnde kıpırdanan 
meçhul ı3}kJarn dak .. ak, rüyada di.ı.
ıuleu ucu un:Ja. ın Urpertici ze-...·kini 
duyac&i:;un. 

Fakwt, bent öpmedı. D·Jdakları ya
rı ııahk yUzu.ııu. oır alev so~u~..ı. ku-
Llklarıını şı.:. keL.mel~r o dı; 

- Fıaeıı :..namı. 

s e a mevsı 1 ! "Kal f "Kal f diyoruz amma 
başlaraen.. ·" • ·" • • • ' 

n!'":ı~~:.~,::;c~l:.'aL O~:x::~ .. eS~~e,~~; 1 kalmaz g l derse k e g f l bılır 
an'~ l.11t ·nde ~· s~ema ~~ınJ o- 1 Ad! ye ·~or1don.ında knr,ıla.;tlar İ- ' hiç olr ıaz a elli b"'~ o malt. ın!. . 
l~rJ.k _k:.ıl.ıul edı .• ~tı Hc1 .be- kisı de o!dukça .fl4ilı ıdii~r. B.rioicie... - Ne ıüüna.:>elıct. Daha elli ıkı ... 
rınl .yı_nce, sinemalar kapıla •. 1111 !çar- ı-inı ı.ie'hi d ı r1n Ü7.(·re. Babıfılin.n kiı- - F.ll ki d~ olsa, gc<: kalnıadın 
lar. ilanlar g. ze rı:arpal·. !••\. a..,..zda .. . ., ş· d' k d· . b nd bu uk: to-

.• _ ,, ı·ı K:ıdlnc yetlı kat te Pnn<: ; ıle sc- mı. ım ıye e aı, u an Y fartaralı rckıa hıra r g .en, ~yı l urtı-
1 1 

d 
- · . · 1 dr lfırnladı..!ar. Bil'~ dörl be:i yaşında, al- rwuın o ına ıy ı ... ler goste-rılnıeilie.ı erbaUı. tara ın <!fi . . . 

1 il . ··ı· ıııı ·'o""u b•ln·eın tırı ımrl.>1 vl.klc ıJl' c aç.:, g·ızel, ıırın - Bak sana an'at.oytnı. Ben ev ene-erı &uru ur. mcm u ~~ , · • . . 
1 

d ı · · · c: .. 
,, .. ı.L b!ı: kız çocug1.1nuıı el·ro.e~ lu uyor u. li, bu sene tam y nnıncı. ienesı ... ~ 

y.....,...s· .. b • il b ıreleru· de • J\hb:ıb:yle, ~l~ınıl4ştık•arı sonra, elin- ka maka, seninle de on beş &enedır ınema. ugunac u .. ı ı .... 
· h.ı b.ir tatıu~t.ur Tıpkı >·e- de.n tuttu~u kız ÇOCUt.:.l.lc~.:1. göruşemıyoruz. 

mu_ m ,.., Tı« h .b · sıneı' , a - Amcanın ehni opsene kıum! de- - Memuriyet hayah.. T~ralarda 
rrıt ıe yı0.. e , u ıre g: ı. n~y · · ı ld Sa 

" :...k ._._ lh" 1 d · ~ r di. ( L..\.rccanın• yeı ine C'deden.uı> dolaştım. Arada Istanbu ıe ım. -g .• rnea.. aıw vu ~Y•Ç ır. enı)o · . f d 
~" . d " 1• •. ı... ..;. emaya ait dcnıesl dana mu\·afıktı ya.) na rastlıyaına ını. 
ooı;;ut.. ogruuur. -t .-n -. • · l G edti~ 
memek ayıp sayılıyor, bu, ıarlp değil Kuçii.k. w·ke.k bakışlarla evvel.1. et- - Ben de oy e .. , . e.~ un yer 

., raf.a. ondan sonra bu dedesi 7erindeki kalmadı.. Göçebe g,bı .. Ikı parça pLr\ı... 
11llif~ıa, bir filmden bahsediliyor. aJnc.:asının yuzUnc UZ:.Ui uzun baktı. 1 ~radan oraya .. Neyse .• Orası lizım de-
Meclıste bulunanlara bOruluyor. Eger, f Ya.-ş!ı adam. kad:d hal.:nde, Uzerinden ğıl. .• Evet .. Tam yirmi ~e oldvu evle.-
siz 0 (ilrnf gôrmedlğiolzi söylerscruz, yer yer dacıarlar fırlanu1 elıni, y:ıv- neli .• Bun<lan evvel sekız Çl)CUgum ol-
ha~u. gar.p bır \•az.yet.Jo du~uyorsunuz. 1 n.ınuo yOzUne doiru uzattı. Mınimini, du .. Bu dok.uzuncusu .. ~ ~· 

B k dll;·k" d •ı!'Li.m ürkek \'C sıkılgan bır harekeUe bu i.$.. - Sen bunadın galıba Şereiciğl~ .. en, s:..n<'n1aya J·" un e · . . . Ö id A ded. Ik' 
Film Ley. \,esini r.everiın. Fakat, e\·.. kcJet gibı eli, iki eliyle tutup öptü. Ş~ı z vah c:ocu.ıo,um• ~ ın... ~ 
veıaJ ık s:K .r.nenıaya gitmek için K:ıdid gıbi elti ya:;h aılam, yavrunun dakıka ge-crrıeden dokuzuncusu diyor 
vak.tim yok. Sonra, her film beni sar- yüzün~ ok.adıktan .lKlnra, sun! . . 
mıyor. Binde bır hOil:ı.ndıgım bir fil- - fl.Ia5Jllah .. Allah bagl,la!>ln! To- - Dınlese ~anı~ e!endım, 13ft so-
me t.esadi.Lf edcrım. Filmler, malUrn ol- runun ınu, Şere[? dedi. nuna kadar. Gel ~oyle şu ~enara otu .. 
duğu üzere a.şk ve t.ıi..ıkadan bahseder. - Yo~ Canıpci6~ın .. kıZlnl. rılım da,, a~tayım. Hah şöyle .. Ol ot • 
Ekseriyetle boyledir, ~k ve alakanın - A! Allah .4-.llah! o~! Bu dııl~rım de, rah~~ bLraknuyor 
da, beyaz perdede gösterilmemiş ta. - Allah Allah olur mu! Kızım... kı ... ~oınatıı.ma mı. ne~ı:, . . 
af kal d M - ..... t' le •.ı~ K'°adi kızını .. Öz Y<ihld kızun, - Ih.ttyarlık, Ş<!rcfciğun .• lhtıyarllk. r t ma ı. e\zw...ır. ıp r, arı.u.. _ d" ld ·· ·· k t k 

aşa yuk.•rl <Werlendı. - I1le bu işe şa~ıun da kaldJ.m. Bu Bak ben de, uz yo a yurur en ı a-
Bazı ınsanlar cia var ki. S!ne-maya y~lan sonra?... . ruyorum. 

fihn seyretmek tçln değil, muayyen - Ayol.. Sen benırn y~ımı ne z:an- - Her neyse.. Ne diyorduk!. Ha! 
bir ıkı artisti gormek içuı gidiyorlar. ned:yu.rsun? · Evet efendim .. Bu dokuzuncusu.. İlle. 
Onlar için, maksat. 0 art.utl ~eyretırıek- - Hıııyd1 ol ol da, benden b~ yaş I ikl tane~u usUiste öldü. Artık üçüncü-
tir. Bazı ıusanl r da tanırım, olneınaya 1 küçUk ol. Ben altmışa geldiın. Sen de (Devamı 4 üncü Sahifede) 
vakit geçimılye gltJerler. 1 

m~';i~i~;~:·~.:::,.~e:~n:;. ~~~~: Bir baba hırsızlık yapan og" lunu· 
gitmek daha rahat olur. i'akat, gun-

düzlf'ri i~ ı;aatidi.r. Geçe :;ı:itn1ek zaru- k d• ı•ı p li t ı• tt• 
rl. Ancak tatıl gunelnndc, no gündüz, en 1 e ı e o se es ım e 1 
ne de gece, sınernaya gitmenin ze\'kl 
olrn:ıdı!:ı açık. Çünku, bUtUn salonlar, 
tıkı:m Uklımdır. ~:-..atlcI"ce kapı ônUn
de- beklemf'k l.lznndır. İçeri$1 havalan.
dırı.lmamı:;tır. Gi.ırülti.J, patırdL eksik 
degildir. Hattii, oturacak yer bulnıak 
bır meseledir, 

Sinema nıildavimlerlnin mühim bir 
kısmını d.:ı .Aşıklar, mAşuklar teşk.U e. 
der. Onlar daha ziyad~. salonların ka
labalık o.muıdıgı gtinlerı ~eçerler, Sa
lonun bir kOşesınde otururlar. 3.l:rıl 
mırıl. ttsıl fısıl k• nı.şurlar. E~r, cişlk 
paralı ise. bir hiCa tutnıuştur. Locaya 
b.rinci eansta girerler, sıncına garso
nu thtar edinciye h:ad.:ı;;-, yani, iki üç 
seans. uıLh.ldelinı:e otururlar, 

Hırsız çocuk Apartımana pencereden 
girip muhtelif eşya çalmış bulunuyordu 

PangalhdJ. Bor apartımanının bod 
rum katında oturan İ.\pıro ısminde bir 
genç ayni apartıır.anın birinci katuıda 
ikamet eden Afebrukenin dairesine 
pencereden atlanıak su~til girmi..,, bi
rinci gün .iki çarş'lf i~dncı gun de ay
rıt:a elh parça "t7a <;almış ve bu eş
yayı Kapal!çar11da bakkal Yorgiye sat
ını11tır, 

babasına ~öylemişth Babası Petraki 
derh:1l çocuğun ku~nndan tutarak ka
rakola götürı.ıp t~Jim etmiştir. 

Alt.ıncı Aı;liye (eza ınatık:eıne::oi ta
rafından yapılan duruşmada ~uc:lu 

İsplro ve yataklık eden bakkal Yorgi.
nin te\'kİfine kar~" verilmiştir. 

Mi.'SADERE EDİLEN EK.ı'IEKLEıt 
Büyük bir vlcd:~n azabı duyan is - Dün -~ebriınizde 370 adet ek:;ik eic ... 

piro dayanarnıyar~lc suçunu llk önce n1ek ınüsadere edilıni~tir. 

~------~~!-------~ 
Harp içinde nasıl filmler vücude ge- J 

tirilıni~tir7 H.·ıhal~e. bu kış İstanbul. 1 
da gosterilecck w•ı.ıe • ., tamamen h•rp ı Bozuk kı"brı"t}er 
iı;i mal"ı.aullcri.dır. Bllha3s.a Aınerikan İlave seferler 
!ilmlerlnden, harbin Amerıkada, bil-
ha$Sa si.ueına s...,netyh ıizi!rlnde nasıl 
b;r tesir bıraklığını öğreneceğiz. 1''ılm
lerin ilk ağuda yapılan ı-ckl3.ml3"!na 
r.azaran. harbın Amertkada !azla bir 
te lr yapmadıgı anla,lıhyor. 

Fakat. bu mevs!nl. harbe dair bir 
takun fılnıler de cörebtlecegimiz ti.mit 
olufr'ur Aıneı lkaltlar, bol paralı ınsan .... 
lar oldukları lı;ın, ınacidi fedakilrlık
tJ.n çekinnııyorlar. Mılyonlar sarfede
rek fılmler vilcude getiriyorlar. Bu 
harbin deniz, kara, hava çarpışmala
rı l, ınahallenne ciderek, bin bir 
tt ı....-..eyi göze alardk Ulme çeken .\.
nterikan ııoıneır.a Jirketleri bulunduğu 
ınuhakkaktır. 

Sakalını. bu kı:j, beyaz perde ne 
marifetler gö.:>terecekl 

R. SABiT 

Alakadarlar Şirket
ten izahat istedıler 
Sen günlerde kibritler daha 

fazla <bawbnuş ve bazıları hiç 
yann.amağa haşlamıştır. Alaka. 
darlı.r bu hususta Kibrit İr11ıisa· 
rınm nazarı <Fka.klini cellıetrniş. 
ler ve mallrınat istemişlerdoi'I'. 

Geciken guete 
pakeOerl 

Fuar seferleri ay so• 
nunda kalkacak 

İzmir Fuarı müııasebt-tile hdas 

edımı~ olan vapur ve tren sefer

leri bu ay sonuni kadar devam 
e<l~ektir. Ay S;)nunda temıilatlı 

bıle: satışı ile 'beraber oofcrler de 
tatil cdilece<ktir. 

* Adliye VekAJeti Tettıa: Hf'yeti 
Reisi B. Sezal Bile:~ )ehr:miz adliye-
sinde teftişler yapınakladır. 
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Beden Terbiyesi U. 
Müdürlüğü 

projeler hazırlıyor 
Beden Terbiyesi Umum Mü • 

dürlüğü, memle1u,lin her tara • 
fmda lıer türlü spor için sahalar 
vüct"'1e getirmek üzere büyük bir 

progı-am hazırlamaktadır. Bu su
reti~ selırimizin mWı-.Uf semt • 
leriııd~ ~ sa'halar vücuı:le geti. 

rilecek ve meV'Cut sahalar ııslah 
olunacaktır. Bed<'n 1ıeıi>iyeıel mü
kelle!leri de bu sahalardan istı • 
fa~ edecekk!ııdir. 

Şarap fabrikası 
faaliyette 

İnhisarlar İdar.esınin Tekıiroa. 
ğmdaki şarap faorıkası yeni sene 
faal'yetine geı;ııni;tir. idare her 
tarafta müstahsi"den üziiım mü -
bavaa etmektedir. Falırtika bu yıl 
geÇıon yıllara nl!ılıelle daha fazla 
istihsalde buluna,·aktır. 

HABERLE• 

ViLAYET cıe BELEDiYE: 
+ Bir &ahıs Vıllyete müracaat e -

derek Ba.kırköyündc Velie!endide gizil 
define mevcut Q}duğunu bildirip ınüsa
ade i:;tcıniştir. Bu ınüsaade \.'erHnıiştlr. 

+ tiniversiteye devam edenlerden 
Vi!;'ıyet ve Belediyede ça!J.öanların bir 
lh.;te.:;i D;.ıhiliyc Vek3.letine a:önde?ril -
n'll,<:'tır. Son sınıflarda bulunanlar yine 
işte <;aJışabıleceklerdir, 

+ Mü-:terilerine fena muamele e -
df!fl veyahut da istenilen yer gitml -
yen şoforlerin hcınen mahkeıneye ve

rilerek pl;ıkalarının i!;tirdat olunması 
aliı.k::ıdarıara bildirilm;,.ştir. Belediye 
Reis IVluavinirn z B. LUtfi Aksoy her 
i-iki\yeti ayrı ayn t'eLkik etmektedir. 

TiCARET cıe SANAYi: 

+ Fiat l\.Itirukabe Kom . .;yonu dün 
toplaııarai{ ev\'cl::ı çuvalcıların ı.aın ta
lebini tetkik edip ıcddcyleıni0>hr. Pey .. 
nlrcilerln zam talebi de kabul olun -
mamkjtll'. 

+ Gümrüklere gelen veyahut da 
gelecek ol::ın ınalların daha c;abuk çı
karılmalarını teınin için tetkikler yap
ır.ak üzere komisyon t~kil olunmuş .. 
tur, 

+ Aınerikahlar bizden tilki derisi 
i:stemişlerdir. 

MÜTEFERRiK: 

+ Milli güreş l11kım1 elemanJanrı -
dan Adnan prore.. .. yrınel olınuştur. Bu
gtin Konyaya gicıi"> müsabakalar ya. 
pacaktır. 

+ A~kara Hukuk Fakülle.;i dört 
yıla çık~rılmıştır. 

+ 19 Mayıs spor ve gençlık bayramı 
::;;enliklcri iı;ln 20 paralık, 3 kuru.şluk, 
6 kuruşluk ve 12 kuruşluk yeni 1>0sla 
pulları bastırılac:?ktır. 

Beyazıt meydanı
nın tanzimi 

Vali \'e Belediye Rl"l•i Beyazıt 
meydanının tanzıM' ~inin çok 
yQv&ş gittigır1 i görmU..ı \'e alilka .. 
darlara havalar bozmadan ~·
danın asfal.lanmas. için liızım ge
len t~clbirlerın alınmasını ve daha 
çabuk çalışılıınasmı bikl:irmiştır. 

Son gunlerde bazı mıntakalardaki 
lkJSla lertnden şlklyetler oluyor. Ga
zete paketleri \"e mekt• plar, kısa yolu 
bırakarak dolaşarak ve daha uzun 
yoldan gidiyor. Bunun sebcb• tabii 
yanlı.$hkllr. Yolcuların sabah çıkıp Bk:
;.;.ım vardıkları bır yere, gazete paket
lerinin ve n1ekturıarın üç günd~. hal
t dört gl.i.ndt? a:itmesl gariptir. 

Bir Cinayet Davası 

~--

Süt ve yoğurt fiatları 
Fiat Mürakabe Kımı!ısyonu süt 

ve yoğıat fialları iızeriru:le de 
tc•kikıcr yapmaklad.r. Bilhassa 
süt fiatı üzerin<h .Belediyenin de 
nazarı dikkatı celbt'dilmi;Ştir. Be. 
ledio;·e bu h usust;,. tetkikler yapa. 
rak neticeyi konusyona biiciire -
cek 'e sonra karar v"rilecektir. 

B:.ı k..,a keli.meçllclcr. onun en derin 
bir h\!ŞU içlode oldu&:unu ha.na fı!lıl

dadt. Beni; cAnaın.> diye sevdtği za
manlar, mad•iye-tten uzak bir Alemde
dir. Gözlerinıe ya lar hücun1 etti. 
Gügsüne atllarnk. ylizüınü kalın boy
nunun ı.;ıcakhğına uzattıın 
Artık ls.n1 \erileın:ycn bir boşlu- 1 

ğun sousuzJuklwrı yalnız onun &tan 
kalb \·uru.,,ların.n !ı.lemi içindeyim. 

Bu n1es"ut dakikaları müteakip göz
lerinde k ktn kı\·lcıım:ar beliren Re
cebin sesı ıa,; gibi. 

- Figen. dedi. Öylone gel .ŞıPıtt· 
pi• ya gideUrr~ ... 

Hayretle ona baktım. Gayri ih.tiyart 
dL.daklarım aralandı: 

- Gidelim Recep~. 
Elimden tutaı~k. ~ütiAk!t.·r g.ibi gö

tUrüyordu. Uçurumun kenaıınd::.n ge. 
roliyerek çamiaruı a.-a. :.na glrJr ·. Bü -
bLtün oa~ırarak duraladım. Or.ıda 
pencereıert sarı tahta parn ... akl:. · ıı. sa. 
rı ta""ta kaplı, ktiç-uk guzel bir ev 
vardı. 

- N~ guı.el e\' bu Recep!.. 
Dikk le yüzüme bakıyordu. Ya

va;-ça · 
- işte bu'. Babamın e .. ·ı!. 
İçimde buyuk, engin bır .&e\·inç şah

landı. Koşarak e\e oğru i1erledun. 
Tek katlı, bnü ay,anlı, ay\anı ocaklı 
e\·In. ayvaoa a· ılan b·r ltapıs! vardı. 

Recep, cebınden çıkı.ordı.,::ı anahtarla 
kapıyı açtı. iı;erı ı:lrd.k. Du\·arları ye .. 

Pusta. idaresinin bu işler i..ızerinde 
çok tit·z olduğunu bıliyoruz. Fakat 
böyle ,.anlı.şlıklara da nıeydan venne
meJ;: lfızıın. Afjkad:-• ·l;;.rın bu mesele 
tızcrinde haSS<.1:.;ıyc.a hareket edece
i:inl tahnıi nediyonız. İddiamız, ell
mhtie mvcut ve gazetemııin irsal.atı
na ait bazı h.."diselere dayanıyor. Bi .. 
naen~leyh rivayetler üzerinde ltı>
rıuş:n:uyor1ız. 

Herhalde, Posta İdaresi daha has
sas davranmalıdır. 

BURHAN CEVAT 

nı a;.ınrur.ı 1 , Aahn taban tahtaları ye.. 
ni leınizlenmiş1 pırıl p"irU temiz bir 
oda. San t.Yhta pannakhk.h cam~tz 

pencerelerinden çamlar, çamların a
ralarınd;ıu sonsllz ~ibl gelen bo~luklar 
görür.üyordu. Grnl~ oc&ğtnı saran be
lirı>iz bir ıs tabaka:.ı, oranın gayet az 
kulianıldıgını söylUyor. 

Ara kapıd:ın öbür odaya geçtik Bu
rası kiler, ınutf.'.:ık bir arada. Raflar, 
a.obar gıbi büyük dolaplar var Her 
taraf temiz, fakat eşyasız. 

Recebin annesinin babasının h<lyal
lerin. görtır gibi oldum. O ge-nç kadın 
bu yuvanın hay tiyle yaşanıış. Re~ep
le babası yıne bu hayali h1ki'·at f<'k
linf' kC>\. nıya uğrıı;m~lar. ne-:k., Re~ 
C"cp, yenJ bir h.clya ile yaşıyor K.11-
birndf' bir sızı \'U. Bu sızı, blitUn ru
huın.a yayılıyor Rcctp, goılcr:ude ya
rı m.:ıhzu~ bakışıarla bana dalınış. 

"\·a\·~ ş YB\'ilŞ dıprı çıktık. Oud;,ık
larım k 1 11 gıbi. Fakat hayalim, bu 
lepe;:ıı kurlı dağın ortasındaki küçi.ik 
evi ytrleşt'r-:nekle meşgul. Rah.at bir 
şek \-Cı·e'Jilmek içın degış.ik bir dt;
şeme ta .tı di.ı.şürıtiyorum. Yurr.uşak 

mınd~rler, postlar, sarı t.aJ:ıtadaıı uç 
ayaklı i ... kenıleler, k~pUlln OnWıd~ çi
C<'kl r!e rıh b-uyük blr çardak. &.ın
ra o.ğac kUıugı_.ndC"tı oyulmu.~. tep~ı
ler, bakır t.ıbaklar, bakır taslar, yine 
Uç ya.kıt tahta btr ma~da yemek ye
nt~ecek . CDevanıı 'lar) 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 

- Müsaadenizle.. j 
Dıycrek ve alaca{(. vereceği bek. 

leır.iyerck ha~in bir tav!Tla sözü· 1 
nt devam etti: 

- Suçlu vekili şahilliğı bır iş

ktnce haline getirdi. Bunun bu 
deı ecesi ne tahammül edilmesi im
k'. r.sızd,r. Kendisi mevzuatı 

k:inuniyemize göre hiç bir hak 
satı;bi olmadan sırf yüksek ma!ı. 
kemenin gösterdiği bir müsama • 
ha ve cemileden isli!ade ederek 
şı.hıde sual sormak hakkı alm~ 

bviunurken bu müsaadeyi bu de
rKL suiistimal etmesi ne ıle tef
sir ve hatta affedilebilir. 

Muzaffer: 
- Profesör Cemil her ,·akit 

ır.•llandığı taktiği şimdi de kul · 
i.:>nmak istiyor. Benim hak -
k.ım yokmuş, şahitlere istedi • 
ğ.rrd. soramazmışım, kanun 
bu sa'&lıiyeti vern•nmiş. 

Dye.ek avukat C"emlin sözünü 
kesti ve devam ~·.?ı -ek istedi. Fa. 
ka1, le mil yayg1rayı !kopardı: 

- '.:üksrk heydi Jı:>kime bu 
cilr'e!c nasıl müs,,adc edebil. • 
yor? ~ôzWıı ağzı-nda bırakıldı! 

Hj~· 1m bu itira1. un-rine; 

- Başka sö.vliyeceğiniz var 
mKlır? 
Di~~ sordu, Ce:n.t· 
- (,'ok, hem de pek çok .. 
Dıyuek söıze ,.:ır~ti ve devam 

e~ti: 

Keı'<l;oini huzuru muıhakeme. 
de o!•ıoak bahane.;ı'e gazeteler ve 
efkiırı umumiy€1.l • teşhir etmek 
haysi .. eti içtimai\'-' ve ticariyesi m 
haleldar etmekte kendisini her 
gün 'Lirçok sual sahiplerine iza· 
hat Ytnmeğe mc~bur 'kılmakta • 
dır. Yalnız, bu vtızden FerJinin 
bir >.0ğU!ıfrıava depoları işır.de 
kenciisınin komisyon hakkı olan 
yirmi bin liralık bir kaancı 1<ay -
bettığın en kuvwtli misal olarak 
ifıl<le t"debilirim 

Bur un haricin.Je ıki mümes • 
sillik ve vekalet ı ılstını da kay
betmiştir. Bütün hmıa se<bep suç. 
lu vekilinin muha1<eme<le yarat. 
rr:a1' istediği havı olmuştur. 

Ha.kiml'!!r bu •attan soruyorun> 
Neye istinaden Ferdinin ka\iı 

akması ilillmali n-.erinde ısrar e. 

diyor? Elinde he:·hangi bir V<' • 

scka veya sü.but delili mi va.-? 
Kendisi bugüne ~adar Fen:liıli'1 

hadise ile alakad •r olduğunu i•. 
bat edecek t~k nsika göstere • 
memiştir. Sadcc~ iüzuli bir ,..ı 

ile bazı şaı)ıitleri burada ı;ari;> 
garip, biııbirjni •utn.az sualh1.:' 
OSl'mu<, 'herkesin l.albine fesat ve 

fitnP wkmuş, mulıakemeyi uzat. 
mıştıı Netice itll·drile bütün gay
reti h(·nin sıfırdaıı öteye geçme • 
miş~ir. Bu füzuli ,.e gaYTetk.eş • 
lıkten baska hfçbir ifade ve değeri 

olm.yun taktık ywünden muha • 
keımen in bu kada • uzatılmasına 
da, ı,,, de, nihayet mezarında 
hakikat· n ili ihakını bckltyen 

- Ferdi beyhude yere manen 
tazyı1' edılmekle ,,almıyor, mad. 
deten de izrar •J Hyor. Takdir 
et:met liızımdır ki, şahit Türk Ti. 
care'. Odasına ob;rırci sınıf kayıllı 
bir tac; ~ ve komi~yoncudur. 1 

şilin ·yeye de yazık! 
(Arkası \'ar) 

Amerlka1nın "• 
yet mıntakatJıı 

Yazan: Ahmet Şükrü f,S 
Birl<CŞik Amerikanın fo.' 

har.b'ne mü.dahalesi, gün t 1 
çe d.ıha şamil bir mahiy•~ 
tadı<. Bu müdahale, bır 5 · 

dar evvel, İngiltereye el~ ll' 
troycr vermekle başladı. 
arkasından icar ve iare. ~ 
geld; Malı'.ım olduğu uı 

kanunla Amerika hükı'.ııttl1 

di parasile >mal ettiği bat11 
zemcsini Çine, İngiltere~:.ı 
man taarruzuna karşı ~" 
rini müdafaa eden devlellt· 
delsiz vennekttı<i'•·. 

Hakiokat şudur kı, Aıner~ 
chistrısi, artık sulh şart19 
harp şartlarına intıbak eUI' 
mektir .• sel g>bi. tayyare• 
ve top akıyor. Yedi bin ııı 
dolarlık sipariş kı.ı;men iııt; 
miş, kısmen de ımal edı 
zeredir. Fakat bu maı.zeıııe 
teslim edilecektir'. 

İ>te bu sualin cevabını, il' 
• ··ç 

tarafından geçen gün .6° ~ 
nutukta aramak gerı.•ktır. 
r1ka, esasen bu nu'uk ş0ylt 
den çıok evvel, d'ğer P.. 
cumhuriye!lerimn de .ştı · 
toplanan bir konferansta · 
JrarLı1 küresin'.n cmniyct'.fll 
rumak için Atliın!ik dcıı'ı~ 
de hır mıntaka çizmi.~ ,·e b, 

taka icinde muhdsnmata_,f' 
mes'ni menetmi5L: Ha>• 1 
günleri zarfında alınan ~~ 
bir, Almanya kajar da ~ C 
reyi ıstihdaf etmekte ıdl· ~ 
maniar Amerıka hakikaleP~ 
raf kdmak ve hami de si_,, 

:,tı"" rinden uzakta tutmak p ·~ 
Fakat Amerikanın harP 

şısıı,<laki vaziyeti değiştık~ 
niyet mıntakasının §Ümul '~ 
nası da değişmeğe başlad~bt 
ri.ka kendi emniyetini hB• 1Jiı1 
dahı:le etmemekte değil, ri)f 
İngilterenin zafel'ınde ~ı 
emniyet mıntaka~ı da ~ 
yeler için kullanıldı. A<n~ 

tara! kalmak is'edikçe-, rsl 
mıntakası. hakikaten ~ıt3 Jııf 
mıntaka iken, enınıyetıı>l ıı1 
terenin zaferinde görmeğe ıJI 
ladıktan sonra, b:laraf "'·) 

İngi!tereye harp malzem.~P 
lamak için bir yol vazı)eil" 
dı. Filhakika .bu da p.roer 

1 
ç 

geniş manada bir •emni!; ıİ 
takas!> Jdi. Birinci ımBnl".:"~o 
niyetini bitaraflıkta göt 1,ı 
merr:leket çin emniyet cııJl ,r 
neyi temin ederse, ikırıci ıııu' 
da ~yni ş<f'i, yanı enınl)'f 
riyordu. ,. .. ,.p 

Emniyet mıntaknsı bO. ıl' 
man.ı alınca, İngi •ereye ~ 
uzandı. Bahriye Nazırı h' 
Knox'un sözlerinden 8" 1 
kı, ~imdi Amerika sahili;~ 
iane;, adasındakı .ular ,ıır 
kanır. emniyet mıntakaS1 , 

. •et' 
Amerika, kendi ımn~~ ii 

giltnenin zaferinde gord ~ 
den ve İngilterenin zafc~ıe 
ması da icar ve 'are kanu 

1
-oi . ·n 

edilen malzeomcnın tesli<W cıı'' 
lı ojduğınıdan, bu ına1\;ıı 
teslimini temin etı:n<'k ~I 
•edbirleri ahnaktadır. ~ı 

devletleri, Amerık~nın/0tı11ıt 
r .nı iki bakımdan tenkı e 

dirler: ~ 
1 - Evvela, bu kararın ~f' 

!er hukukuna uymadı.ğı. e~ 1 
merika bitaraf addeciıkC Jt'~ 
sa, bıı doğrudur. Fakat b· 
s.udur ki Amerib çoktaıı , 

·ıterl 
raflığını terketmlj tngı tJ!lil · 
hine harbe müdahale e 0~ 
lun~yor. Gerçi Ruzvelt ~~ıef 
de <"tmemişhr. Fakat ~,J11 hareketiyle bitaraf ":te,ıc1 

anlatmıştır. Mihve= ıııııl' 
Amerikayı her zaman ~et 

addPderek ona göre ha~ 
bil.irler. 

1
,r'!' 

2 - İkincisi, Ruıvell p.ı1'e r 
dan ,·erilen bu kararın. ıın 011 

milletinin arzusuna u}1lp.t1'l 
dığı söylenıniştır. Bu,. ~ı' 
lılardnn ·baŞka kiın.<enın ıııı1": 
canı bir mesıele değildır. ~ ~ • 

" JlCB .~ ,·an" 't isin hesab;nı 8 -"' 
o k p~, 
vatanda !arına v~rıııe "çtiP' 1 
riyet ndro r. Ka!:iı kı 1~e~ fa 0 1arak reısliğ~ !CÇ ·JlllC ~' 
t.ıe Amerika tJrih' )1111 

zı,pr o ı 
dE''"et adamının m~ 11ıt 
itrn.adı elde etıniş r1a;rt'e~ 1 

bı.. noktadan tcnkid e !ıJı-~· 
fü tabirle aykırı b.r 



. . . . [ 

~,, ·24Jcidt i 
. l~iNDEl<I • 

~.HA. oisELER .. 
- · - --- . :i 

Clla Yazının metinleri Anaooııı 
•lh • Ajan.. bültenlerinden aiırunıştır) 

11 eden: MuammeT Alatur 
'ien· ı lıu1ıa 1 ran Şehı~ahı Şahpur 

ıntn<'d. Rıza Pehlevinin :ye. 
~~erasimi bakkında verilen 
~lata .göre, .Şe!ı.inışah parla • 
tıır <.da, önünde siyah 'kaplı bir 
~ı ~rim ve yanm<la bir 
~t• C>n <buluııdı.tgu halde mem.
tı ·~· l\.a~unu Esas>ye göre ida-
~ ~ğ1ne b ir yemin etmiştir. 

•·ı·~ illin meraııinıin!n cereyan 
ı ~· sırada İngil:z ve Rus kıt.. 
~lllii 1'ahrana girnıışler ve liizımı 
"rıı kler ı mevkııeri işgal ebmiş-

ı l, 

Ilı.in· n hükürne~.nin ·bu işgale 
f '. <>lıııak için çGk gayret sar
•ç}' :ıtılaşıhna!o:tJdır. Bu.günkü 
ılı(: ite ise yen: Şehinşah ve 
~ ::e~ en müşkül şerait da -
~' e ıdare.ı .. i ele almış bulu • 

. rlar demek:ir 

l·hver ekileri \'!' elçililüer me. 
• J . 

~rı rı kamyC>nhr ve otomobil-
\'· 'l'alırandan a}Tihnışlardır. 

tı.leree Ahnar. Tiirkive yo 
,,1.°'etnl~tlerine dö~ekte • 

r 

ltt')sl<.ov A KONFERANSI 

l'\ ı.sva~a yapı!actk acil yardım. 
'lll· l!iiru,,,.,~k iızcre M~vada 
~acak konferansa iştirak e

l~e;ı 0~a':' İngil:z ve Anıerikan 
it.) .•rının yolıı ı:1km4 oldukları 
·lor ·tnakta-dır. Kcmforansa Mo. 
At rıyaset edecektir 

Otk ' 
a~ ova radyosu konferansa 

~n edecek iz:ırıın is>mlcrini 
iı'a~,elııniştir. Bu arada Lenın • 

1~a:aa ett ! ği sanılan Vo. 
,
0 u.n da i;ım, zikrediilmeko

laııa, !Conieransın ne gün top. 
vn"«ı hcz.'.iı: bı 'd ı'ilınemış!ir. 

·~tonda mH1i müdafaa ko. 
ll1' ı.e Rus mübayaa heyeti 

lı~da 100 mil\'On dolarlık bir 
; •tu~v~ıc .imzala~~'l'lıştır. Rusya 
~in ilıtıyaçlarını Amerikadan 
<1- ~ \• e~ek ve mukabilinde ma-

erecektir 

~l'ı.~TE VAZİYET 
~ııııilte.~e.~·e m:Wı:mınat ve le -

t._, 
1 

.gotürea vaourların hima. 
'<ıı ~ln İngi'b: \ '1! ·Amerikan do. 

1~a loı_rı Atlant:ğ · ikıye böl • 
~r l'dir. Aııneriı<a. İzlandaya 
lloıı., Yolae takr;ben dörtte üçünü 
~·~c ~ hava k un"-Jerile kol -
'"ı-o :ı •ır. İzlanıiadan İng:ıte • 
ltıı~ •n kı~mı tb Ingilız donan. 
~ılı' 
.\:'" 1.ılıaye e<fectktir. 

ltı r (•an ınalibuatı Ruzveltin, A. 
ı :. ay, harbe bır adrm daha 
~1ı~ ılırıtığım v~ Amerikan mil
"ıt ~-er geç ker.disinden hesap 

ılıııı l:ln ı Yumaktadırlar. 
~''•~tiltada inf'ratçılann lideri 
~~ llıeşhur tayyareci A~bay 
· tıı "!:: Ruzvetın bu hareketı. 
n h \lclıalerden ~ala!ıiyet alma-

lıııı~ a~ ılanı mahıyetinde oldu. 
~Dt-c Sö.rlerniştir. 

iiR BAYRAÔI TAKILMIŞ 
t ALYAN GEMİLERİ 

1 .~ndradan b"ld 'ld • · .. ~~ılı~ . ı . ırı ıgıne gore, 
b «n, 

1 
Ill.alıfıl!erınde, Bulgaris _ 

~' tag t..lyan gemilerınin Bulgar 
'~I; rıı' • l tı.nda Boğazlardan geç
'llıı• ıc ·uıaadesıui istiyeceği hak • 
' ilııı ı ~ lıa'berlerı leyid eder ma. 
h~n okt ur. 

, 'li~nla beraber, Röyterin dip. 
~St;ıJo;nı.utıabırı, Ingılterenin bu 
iıı ı tı<ıktaı nazarının sarih 

~ ~ Ilı nu. &Öyliyer;!k diyor ki; 
~ lıı'il..,'1;,;~t~~ herhangi bir le. 
\~ ontre mukavelesi hu -

4 ı 'lı lırı .~en kaçamak suretile 
~lır ·~a matuf bir tabiye ola

~'~ halı İngiltere Bulgaristanla 
~ ~t. ~;nde bulunmamakla iıe -

'ıtiıı. ·hve-r, Montrö muka,·e • 
~ ~i ilga~ri_:nuhariblik hüklim • 

1 lgalis~rı 8\ınniyecckt:r. Çünkü 
< ~ ııı·~n. halen Ingilterenin en 
~~ yani Yuı;cs -

Bulgariıtanın, İtalyan 

1 harp gemilerini Bulgar 
bavrağı altında Boğaz -

' lardan r eçirmek için 
1 un<İye hükumeti nez· 
dinde te§ebbüste bulu -
nacağı hakındaki haber· 
ler teyit edilmemekle 
b eraber, İngiliz meha • 
fil i Montrö mukavele • 
si hükümlerinden kaça
mak ıuretile bu yolda 
ist ifade edilemiyeceği 
mütaleaıını ileri sürmek
tedir. 

lavya ve Yunanistanla harp ha • 
!inde bulunmaktadır. 

Bu mukaveleden doğan vecil:ıe
lH hakkında daima mes'uliyet 
hissıni göstermiş olan Türk hü • 
kCımetinin muhalcfetile karşıla • 
~ac aktır. Hatırlardadır k~ Türk 
hül.umeti, İtalyan donanmasın -
dan çı.karılarak, ticaret vapuru 
iıal'ne getirilen İtalyan Tan:isio 
petrol gemisine pilotaj kolaylık. 

ı.ıını göstermt>ği reddetmişti. 

SIRBİSTANDAKİ TEDHİŞ 
.ÇETELERİ 

Yugoslav Başvekili General N~ 
diç tarafından çel.eler efradının 

e·;1Hiae dönmeleri için verilmiş 
olan mühlet nihayete ermittir. 
M .-. hletin sona ermesi üzerine, Al. 
man i:ıgal kıt'aları S;rbistanda te. 
miz!eme ameliye•ine başlarnışlar
d~r. 

Makarnaya narh 
konacak 

Fiat h!ürakabe Komisyonu ma. 
kar1..1 fiatlcrine ı.a~h goymağı 
kacarlaştırmıştır. Bu maksatla 
rr:a lı.arnacıların h~sap ve blanço • 
iHl tetkik olunmak.tadır. 

Alman tebligi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Aıman ha,·a kuvvetleri K.rıın 
•• larında, DöOl!l adası açıkların 
d;,, Ladoga gölünde, Volşof neh • 
rJ1in ağzında ve Bey:z denizde 
cem'an 300 l~nilatoluk üç vapuru 
balırmLşlar ve 16 vapuru da o ka
dor hasara uğratın.şia rd ır kı bun. 
i.raan büyük bir kısmının bat -
m•ş c.Jması muhtem.,ldir. Bundan 
başka So\·yetlerin b<r t.orpido 
m:.hribi, iki denizaltı;ı ve dört 
nü• um botu batırılmı~tır. 

Alman hücum botları İngılız 
s;,hili açıklarında torp•do muh • 
r plerinin ve sahil muhafaza ;:e -
miıerinin kuvvetli himayesi altm
da gitmekte olan bir İngiliz gemi 
kaflcsine hücum ederek cem'an 
25.rOO tonilatoluk dört ticaret ge. 
misini batırmışl~.rdır. İngiliz muh, 
r;pıeri ile mu\·affakiyetli bir >a • 
\·aştan sonra bütün Alman gemi. 
ı,_ıı hasara· uğı·pmaks.zın dön -
mi..ışicrdir 

Feroe adaları açıklarında keşif 
tc.u~u yapnrnkta olan Alman sa. 
' a~ tayyareleri b:r ticaret gemi -
s'ni çok alçaktan uçarak ağır ha. 
~. ıa ugratmışlardır. 

'i ıne >aYaş tayyarel~ri dt.in ge. 
.:e İngilterenin cenubu şarkbin
de hman tesisatını bombalamı~ • 
larıLr. 

İngiliz ha\·a ku,·vetleri dün 
;;ilndüzün Manş sahillerinde iş -
ı;al altındaki mıntakalara taar -
r uz teşeQbüslerinde on sekiz tay. 
; ;.re kaybclmôşlerdir. Bunlardan 
:5 i hava muharebelerinde ve ü
çü ae IRyyare dafi topçusu tara
fından dü.,ürührıüşlür. Üç tayy:ı.. 
remiz kayıptır. 

Mahdut İngiliz bomba tayya -
releri dün gece AlT"lanyan:n ce -
ı. bu garbisine iz'aç taarruzunda 
bulunmuştur. 

Üniversitede 
(J inci Sahifeden De\·am) 

ceği bir profesör tarafından ilk 
açış dcr.:ii verile-cek ve bunu mü -
tRokip bütün fakültelerde, normal 
ttari>ata b~lanacaktır. 

... 
A B u l ş A R K r SJ e a- ~--
"" K Ş A M ıında 

Yeni Sinema Mevs i minin 
Şerefine B Ü Y Ü K 

Açılışı 

GALA 
iık h • 

~·rozramda; Sınerıanır.. En Güzel '\.rıldız.1arı 

lıl! l> 1-filde Schneider - Marta T erno 

ııE-;A~"L~';"NCE'iJNi:;i' 
llarekatll, Modrn. we gayet 

gflzeı bir Film 
~!!Ht>tlrr Sabahtan itibarl'n utılmak tıtdır 1.rıı ••I' ı 

Leningrad tes- 1 Tahran'ın iş- Iran Şehinşahı 
lim olmazsa lgali karşısında geni beyanatta 1 

r~alcılacakmış/ ALMANLAR bulundu 
'""ndra 19 (A.A.) - Sovyet Ru. 

y~c;üi harp Londrada şöyle mü. 
!dea edilmekledir : 

A imanların hücum lan na rağ -
'1lW Len ingrad el'an d ayanmak • 
tadır. Bu şehre karşı taarruz ikl 
rafta evvel başlam:~tır. Sekiz gün 
~v....,ı Alman kumandanlığ ı her 
ae pahasına olursa olsun Lenin. 
gradın zaptını emretmiş ve bu 
şehrin elzem oldı.ı,ıtu,nu hildinnl?
li. Şiddetli bop ateşleri, yangın 

l·<>mbaları, Leningraddaki Rus as
~~ı.:rlerinin ve Rus halkının mane
~•yı tmı kırmağa muvaffak ola • 
mamıştır. Şimdi de Almanlar, 
şeht in te;lim olmasını talep et • 
r.ı!~ler, teslim olmazsa şehri yaka
caklarını bildirmişlerdir. 

Arsın Ltlpen varı 
( 1 inci SJ.hifeden Devam) 

kaç gece evvel ar:.•daışi':ırile e\'İn 
alt aklında oturuılaı•kcn yukarıda 
bir ı::irültü işitmişler ve odaları 
dola~tıkları hald~ birşey bula -
mamıslardır. Faka\ evvelki g~e 
ayni gürültüler yine iş>til:miş, ev
de yalnız olan Cahıd yine arama
lar yapmışsa da bir şeye tesadüf 
edemMnşitir. 

Dün sabah parnlarını sakladığı 
yere baktığı zaman 100 lirasının 
ycr'nde olmadığını görmü~ ve 
derhal polise malfımat vermiştir. 
Zabıta evde yapt:ğı aramalar 
sıras·ııda bir mektup bulmuştur. 
Cah de hilı.ben yazılmış olan bu 
mektupta, birkaç fece evvelki 
gürül'ü sırasında >:aryolan:n al
tındr.ki bohçaların arasına sak • 
lamlığını bildiren moeçhul hırsız 
e\•de iki gece y•t!ığını ve evvclkr 
gün :valnız bir ict'.)graf makinesi 
çalabıldiğini ber~n ettlktcn snn
ra bir gece d2ha goelerek para -
!arı da çalaca~uıı bildırm•ştir. 
Cür'c tkiir hn-sız aşağı odadaki 
bir ıad~o ill• kap:!nn yanındaki 
b:r blsiklette de ,ıcizünün kaklı • 
ğım ve bunları c: gelip bir g;Jn 
1:alacağı için kaldırılmamasını is. 
teme kt>! ve poli:sc haber verm1!-: 
mes:nı ta,·si~·c etmeked;r. 

E•: salıbi Cahid biıd ' syi polise 
ıbilditmiştir. Arbda~larından o. 
lan ''" soı~radan ciarılarak babası 
tarJf:ndan da e\·e alırımı.\'8n Tarık 
i:smiude bınndc-n >Üphelendiğinı 

ila\'? etmiştir. Zalııta bunun meş
hur •abıkalı eroıı.< Tarık oklu
ğur.u aı lı,·arak l akalamak için 
lahk;kd ta taşlamı.<tır Bugün tu
tulacaktır. 

Sovyet Tebliğ i 
(1 inci Sah:feden De\aın) 

iP eylülde lU dü.?man tayya. 
rl"S İ d~ürülmilşt;ir . Son günier
d~ Kıyef etrafın·i~ ~iddetL mu. 
haı-ebcler olmu~tur. Dü;ınan mu
harebeye yeni ci;zütamlar sok • 
n1u.ş ve ~chrin k;:ı~ılar1 na kadar 
dayo.ıan bır mıııtakada hatları • 
mız· yarmağa mu•·affak olmuştur. 

!-.:uharebeler devanı ediyor. 

Ruzveltla ılyaıetl 
(1 inci S:ıhifeden Devam) 

yenleri ıcbar etıı ıı vor. Bu .söz hl.irriyetl 
Lindberıfden alınınıştır. 

Amedl\.a B!rle.şık Devletleri Re-iı;i, 
ş:ıyet siz n;emleketl harbe sitri.lk:e:nl
Yli! karar \'erdiniz.::e, bu:ıu n.t?:r.~kara
ne ve ıne~rutiyete ııy:ır bi t· !;iCkilrie ya
pınız. Hiller'i, Stal n'ı ve 1\-lussolini'yi 
taklit rtmek suretiyle yapınayınız. 

Bırak ınız ki harp blt mlIIet namraa 
bizzat millet ınün1e~sllleri tartı!ındJn 
1l;in edilsın.• 

Asker 1 i k hizmetine 
yaramıyan Almanlar 

da salıverilmemiş 
Berlin 19 (A.A ) - Yan resmi 

bir membadan bildiriliyor: 
Alınan tebaasının. İrand.an müs. 

külatHz ayrılab:ldik lerine dair 
Berl·ne ~nüz hkbır !haber gel • 
merr•,tir. Askerİik \ıizmetlerine 
yaramıyanların ve 45 den yaşlı 
olanların, yapıla-ı anla.."lllalara 
rağmen, salıverilı.,emiş olmaları 

vaziyeti ağırlaş:ıran bir hadise 
olar.ık telak'.d ed•!mektedir. 

Scvyet ve İngih7. kıt'alarının 
Ta.hm girişleri ve İrnnın hür. 
ri.yel~ kavuşturulıduğ·u yolunda • 
ki So\•yet \-C İngiliz iddialan hak. 
kıll\'laki Alman hiikümet mer!.."C. 
zinin ~iyasi maıhfıllerinde şu ci
het ratı-latırmak isteni)'Clr ki: 
So\·vetlerin bu Viirriyeti noe şe. 

kilde tal'biik ettikleri kMi dere • 
cede öğrenilmi§t:r ve İngiliz an. 
!ayısına göre olan hürriyeti-er de 
Hin:!ıstan ve Irakt:ıki hadıısclerle 
öl.çülebilir. 

---~---

Harp Vaziyeti 
(1 lnei Sahi!eden Devam) 

biliriz, ki Almanlar 3 Ras ordusunı.ı 
tamamiyle :mha etmiş olsalardı, şimdi 
Voroş.Uor ordusunu Cenuptan kavra
yabilecek b.r \·az·yete a:clirlcrdi. H:ı
buki ort.a.da henuı böyle \·azi7et yok
tur 

3 - ~[t:rkezde ıki istikamette ya
pılan Rus taarruzu ınuvaUakıyeUe ve 
fakat ağır Lir tenıpo lle deı .. am etınek
lcdir, Ruslar Sırıo"eru;k'in Şinıalı Şar .. 
kisinde bulunan 'r:<J.rtsevo şehrini iı
gal etmi:slcıdir. Kuvvetli bir ıaarruz
İ<' Smolensk bölg~.;;ine erişrneleri muh
t.cmeldia·. 

4 - Cenupta \·aziyet Alnıanlar le
hine inki~af ediyor. Alıncınlar Dnye
per nehrinı ınan33a {ara!lanndan geç
t.k:erini ve !'ı:Iosko\:a - Kırıan demlr
yolunt.; lıoınbardımanlarla tahrip et- 1 

tik.Jerı.ni ,:;öylUyorJar. Alınanların Kı
rını'a. bir an e\r\·ct el atmaUrını.n ~e
bebi şudur; Alnı~nlar, Knradenizdeki 
Rus donanma.sını. tıpkı Ballıkta ol
duğu gibi imha e·nıiye karar \""'rmiş
Jeıdir. l: · ılga ·Tut::ı:?ıdlki Al.-r.ın dcnız 
faaliyeti hatıra böyle OJr ihtimal ge
ı:rnıcktcdir. Sovyet harbinin uzun sii
ı-eceğinı anltyan Alm:ınlıır ilerde Şi
ınal ve Cenup CC"l.ahlardı:ı BaltLk ve 
Karaden:zd• n muva:sala \"e ikmal ltin 
istifade etmey· dtişılnuyor~ar Bundan 
başata Amıer ..-:a ve İngııtercotn yarcl!m 
yolu da lraJ. - Kafkas Uı.eriuden geç
mektedır l! 1 

, • .\lm nlar ileri...ı i~.:t 
Baltık ta olduğu t lı1 Kara denizde ba· 
Al. an h5.k .. 1ııyetini lüzu1nlu görOyor
~ ar, F!tk:.:.t Ru .. j • tou tehlikeyi \'aktın-
de sez.ı ıişler ve m~ni otınak için şim
didl'n L>azı tedo ı .. ·er alnuya :;,~ıamış
lardır. 

Alatul'ka musiki 
(1 inci Sah!fed~n Devam) 

alat.ırka tedı ioat yapılınama.>ı ,-ü
zünrlen alaturka musikinôn sö;:,
m?~t· başladığını, yeni pleman 
yeti~mediğ : ni bevan etmişti. 

M .. wnuniyetle öğrendiğimize 
göre bu hu:mstakı n~iyatımız 

\•e s'kiıyetler alak.ıdarların nazarı 
dikbtini ce)be·:niış ve bu vıl 
KonH·rvatuarda alatur ka ırnuslki 
hevesk:irlarına der~ ver ilmesi ka

rarl?ştırılmıştır. Bu makoatl a bir 
de lalima1name h•zırlanmakta • 
dır. Der,,ler Konsr rvatuar icare 
lıeyetir.e dahil ol~nıar tarafından 
ver: 1ecek ve imtıhanda kazanan. 
lara birer se~lifıka verilecektir. 

Londra, 19 (A.A.) - <B .B.C.> Tah
randan bildirildiğine göre yeni İran 
şahı !tfehrned R11..a İranm, alat.adar 
memleketlerle sık~ bir teşriki mesaıde 
bu' f\"'&eı;lğl[n beyan eylemiştir. 

Arjantindeki 
Alman Elçisi 

(1 inci Sahi.leden Devam) 
r, fından sorulan bir suale ceva • 
l:,rn, Alman Hariciye N czareti, 
A1manyanın Buenos - Aires'deki 
ı•üyük elçisi M. Von Thelmann'ın, 
h~yır ~!erine ayr:lmış mebaliğ • 
drn kendi hesabına para çekmiş 
oldı.ğu hakkındaki i~itilmemiş it.. 
lıamları protesto ettiğini bildır -
mişta. 

Bu~noo.-Aires 19 (A.A.) - Uni.. 
ted Press: 
Aı janlin hükiım€ti , Alman bü. 

yük dçisı M. Von Thelmann'ın 
protestosunu reddelmi:.,;tir. M. Von 
Thelmann bu prote,;tooıında ken
di haklkında söykııildigini iddia 
ettiğ; sö,Jeri bahis mevzuu et • 
mekle ve hakarete maruız kaldı. 
ğını .beyan etmektr, idi. 

M. Von The!mann'a Arjantin 
Hariciye Nazırı. hakkında söylc
nilm ı ş olan bütün sözlerin ka • 
num.n tcsbit ettıgı hududu teca. 
\·üz etmediğini beyan elımi~lir. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

Anadolu Ajan , ının harp vaz.;yeti 
hakkında n1uhtelif kaynaklardan ala
rak verdiği haberlere göre, Finler ta
rafından esir edilen bir Sovyet Yar
bayı Leningradın bir nı:Jyon asker ta
mından mtıdafaa edilı11ckte olduğunu 

söylemiştir Muhlm miktarda tank ve 
top vardır. 

Alman kaynakh::rı, Leningrad önün
de muvaftakiyetler bildtrnıekledirler. 
Bu bölgede tek bır piyade tüınenine 
ait ınüfrzelt:r 110 istihkAını ele geçir
mişlerdir. 

Alnıanıar, Ballıkta So\·yetlerin isti
natgAhlarından olan Moon adasından 
Hustarı tardetmiıtlf'rdi.r. 

Alman kaynakları, Şarkta carp4an 
ı.ıacar kıt'alarınL1 geri çai;rılmasının 
tasavvur edildlj:i hakkında ecnebi mem 
leketten.te dolasan şayiaları tekzip el
rrıektedir. 

Cenupta Ode...;adaki liman tesisah 
lıombulann:ıştır. 

Sovyet kaynakıarına gOre, Lenin
grad önünde 15 agu tank \'e 20 kam
yon t.c..• .ıip edllnn~tir. Dnyeperpet
rovsk nnntakasınd~ a ker ,.e cephane 
taştyan bır tren tahnp edilmi9tir. 

Tal:> Ajansı da, Odesaya taarruz e
den Ahnttn - Rumen kıt'alarının Sov
yet hatlarına glre:·ek, bazı t peleri ele 
geçirdiklerL'li, fakat harp genıilerinıu 
nıüı.3.heı·eti ile $3at!e-rce sU.ren ınuha
rebelerden sunra ıepelet· n tekrar ~ gal 
eçlild: "": '"!i blld:rmişta· 

Moskov dan bildirildigıne göre 16 
yaşından 50 yaşına kadar bütün Sov
yet vataııdaşlanrın ınecburi talim 
devresine tflbi tutL Jacakları ilAn edil
miştir. Talitn de· re~i. mitralyöz, tü
ftk, bomba kullaı,ılması ögrenn1ek ü· 
ı:eı·e 110 saat sürccekJ ':r. 

----<>------
Japonya için ileri 
atılman zamanı 

(1 inci Sahifl!den Oe\.'am ) 
ruijundan kurtulan<.k ve istiklalle· 
rini temin etmek ıçin yaptrkları 

'bir te~bbüstür. J.ıpon d~ tıca • 
retin'n bulunduğ .. m~ül vazi • 
ye'.e rağmen J apon ordu<>ıı, bir 
ço plcckı deeha 
çok et·phelerde ayni zamanda ve 
rnu\•;,ffakiyetle harbetmeğe kafi 
geleb'lecek kadar iptidai mad -
deler~ maliktir. , 

Beşiktaş ta 
Stı l ta n ahmct 3 iincii Sulh Uu • 

• iı.ı.k ll:ikimliği nden: 

;aponya için ileriye doğru al l
ın<.l ve yJlunun üzerindeki bütün 
:n&nialan k ırmak zamanı gelmiş.. 

t i'" 
(1 inci S.:ı.hifedcn Devam) 

hi~e çö!urüştür. Yıkılan e\·, komh ... 

:"ne~ i_srr.ail ile tnncsi Fat -naya j 
a' t '\! enımahalled~ Kalkan .;oka -

Davo.ıcı: İstanbu 1 iklnci İcra Daire-
sindr İ.:;ınai! Hat.kı ve Valide~i Fatına 
\ekıleri avuı~at A:;er Habip tarafından 
s:rk'°cide Hocapaşa mahalle:ii.nde E
bu. ut cadJeslnue 47 No. da nıukim 

Aında 2 numaralı bınadır. 
Üç sene ev\•el insa ~dı!miş olan 

ı:;ı,,, kiirgirdir. Dun gece ~·o·ısın . 
dJn sonra evde çatı:·d:lar b3~la _ 
m.~ bıt.,iktek, evde oturan Ah -
ın?t yata,,:.ndan fırlamış ve ça • 
l.r<~ıbnn çıkl ğı evin kapısıni çal
mı tlr. Biiyleli:.:le tchliı<cyi öğ • 
:oıırn lllelahat !le Ç'lcukları Şa • 
0 ~ P 1 \Te , Alpat, Ifatun ile çcc~k-

1 8 ~ 1 Novart, f\.Iıhran, Scrkis ken .. 

d !erini gece hal ı !e soka~a da r at
ı, ;ar \'e beş dakıka •Oııra d. bi. 

na birdenb:re ou.' ük bir g2rliltü 
ılc çiıkıı:u~tur. itfaiye ankazını te. 
rn., c·ir.ckted,r. 

l\Iu ar kL.:ı Jialide ve Süreyya aıeyh
ırrine 941 / 1191 No ile açılan izal~i ljU

YL. d~\·a ·ıınrı )·apılınakta olan mut-ha
keınes nde muddc a cyhlerin ikaıne-t

gjtt ın. ·1 meçn 1l olju.ğu anla.şılma 
Eıı a be ae'l :?O g n =nüddetlt" i13neon 

r 

teb[JgJ.t ic ı .. at!a 'e m..:hokemtııln de 
13, , o 9-t 1 tarih . . e nıu.sadiC P~ıarlesı 
gu... u sa t 10.30 a t5likine ın:hker:ıece 
karaı;- ,.~ ~ ılrr s oldugundan yevnı \'e 
\·:ıktl ınt ,;urd~ b1z.z.at \ eya b4t ,-eka
le mah!~eıneye gelinın<·d lg, t:.kdil'de 
gıyalıen nı...,1akemeye de\.·am \'e karar 
vcrllcces.i. teblıg C1l..,nur, 41/1197 

ZAirİ - Samatya .N"ülus memurlu
ğıınd..ı.n alını~ oldl.4~ ın1 nUCus cU:zda· 
tı::l ı zayı et~ ~1. Yen ni r1ac:ağı.nH.:an 
e:-;ki .. :.ıt in in kn1ıi ynktur 
Ha.s~n n .. lu. ıa.,a..r Ç'elcr 32:! teı, elh.i:Uü. .. 

Bir gaz mallteklrl 
bakk al yakalandı 
Anadolufenerinde bakkal Halid gaz 

yağını 45 kuruşa ~attıgından bu ıabah 
suç üstünde yakalannııştır. 

Çeşmenin borula
ranı söküyorlar mış 

Btyk-.)Zda otur, n Y:ldtrım \'e- Jı.!eh

met ili :n J / de Ud k i Lütfıye ait 
çe-... menın lk>ı ularını ıôkerll'ı-ktn ctir
n:ü nıe~hul halinr:c yakalanınışlar ve 
Beykoz jandarnıd Komutanlığınca 
haklcırında takibc..ta geçilmiştir, 

#~iş ARANIYOBw"' 
.:; Bi• A\·uknt yanında, bir büro- ;~ 
.: da, herhangi b;r müessesede bü- ~ 

.:~ tün .gün vey~. yarım ılın çalısmak .. ~ 
~ şartıyle bir Univer$ite talebesi i~ .: 
~~ arıyor H. A. Rumvziyle İst. P. K , ~ 
.: 176 adı !'.'sine yazı ile müracaat. ~ 
lı."~ ~ 

Bulgaristan 
Müşkül 

Vaziye t te 
(Ba..:,..., ıkaleden De\"am) 

ın:iıe,·cccih Alnıan hareketleri i . 
\İ" hazırlandığında Jsrar etmek • 
tedirler. Bulgarların Rusyaya m ü. 
tl• \ eecih böyle bir hazırlık bulun· 
mad ıi: ı hakkındaki iddia ve cevabi 
aolalarının Sovyet Rusyayı tat • 
min etmediği 11-fosk,_..a radyosu 
; .ır. bugünkü tebliğinden anla • 
~ ıl ıy or. Rusyanın Bulgar hükü • 
ın••tıne yeni bir nota ıönderip 

kÖndermediği ve Bulgar cevabı • 
na bu nota ile mukabelede bulu. 
ıı up bazı talepler ileri sürilp sür
m< <' iği hakkında Moskova radyo. 
• ıınun tebli ğatı dışında henüz hiç 
ti r maluma t yoktur. Fakat, Sov
~ r tl erin Bulgaristan m e\'zuuna, 
Dulgar l iman lar ı ndaki t alışidat 

ve h az ı rlıklara bliyük bir ehem -
miye t verdikleri gözden kaçını • 
yor . Herhald e, Bu lgaristanın ce
\'llb,nın Sovyet Rusyayı ta tmin 
e!meyişi üzerinde büyük alaka 
ve dikkat çekecek yeni bir hadise. 
dir. Kıımşumuz ve dostumuz Bul
r.ar h ükumeti iki 1ıd menfııa tin 

te• ad ümii karşısınd a kalmış ve 
ken di menfaatler i de bu t~sadüm 

j riL e karışınıştır. Koınşumuz Rus 
w Alman menfaa llerinin bu çar. 
pı~ması kar~ısında aeaba bugüne 
L. r dar koruyab ildiği hususi men .. 
Cutlerini bundan öteye de koru. 
yabılmeklc de\'&m edebilecek mi, 
~ oksa hi diselerin buhranına ken. 
disini kaptuacak mıdır!. 
Almanların Bulgar limanları n

da ue hazı rlıklar gördüklerim, lı a. 
l ik1 ten Kırım , Odesa ve Kafkas
) a ·a ınüte\'erci lı bir talı şidde bıı.. 
lun up bulunmadiklarını , bunu 
.rar ab il ir olup olmadıkla rını ve 
Sovyct idd i a l arının il C dereceye 
kadar mevsuk olduğunu yak inen 
bilmiyoruz? Yine Sovyet Rusya. 
nın bu te~bbüslerin i n bazı ted -
hirleri celbehnek hedefini güdüp 
giif mediğin i de bugünden tay ine 
İ• kiı ıı yoktur. Ancak şimdilik ve 
:;a<i.ecr h crlıalde Bulgaristanın ~·e. 

n i ve siyasi b ir ,·azi ~·et~ girnıiş 

old ı.ğunu . hıid is elerin inkİ'f8{ını 

tl ikl. atl c beklemeğc ihtiyaç bu -
lunduğunu tebarüz ettirmek yer. 
,,'z 'e lınta l1 olmıyacaktı r . 

E:TEM iZZET BENiCE 

Açık Teşekkür 
Karnımda çık.an ve haddi zatinde 

ehemmiyetsiz addolunan ufak bir çı. 

ban, ~ticede cirtdi bir Antrilks vasfı
nı aldı4,ından llci~P"l. opera!;yona ihlı
yaç hasıl olmuştu. Cecr.ahpa a ha:ota
nesi Cerrahi Poliklinik Şefi Operatör 
Derviş Manizad~, 'Wtad neştt.:-i ile ve 
~ kısa bir l.n içinde bu oaz.:k ameli
yatı meharetle başardı. 

Hazakallne nez:ı•et \·e nezahet gibl 
\'ası!larL da ilA\·e eden bu se\•lnlli o
peratöre en derin ştikranlarımı gazr
temizle ıblAğ ederken, tedavim esna
~ında bu büyilk nıüt>sse~de gördı.igı.im 

.intizanı ve nez.afetten dolayı ı;ok ınuh
tert"m Ba~doktor &ıy Esad'a ve ameli
yat ~nasında k.ıymetl i ü~tada yardım 
eden ve hastasına hakiki blr hemşire 
şerkatinı gOsleÇ,en heınt:jre Nimet Öz
can'a d.ı ayrıca minnettarlıgımı teyit 
ederim. 

SON TELGRAF Tahrir A;lesinden; 
lLx!llET NİSA..'! 

l 

a garlı anın t.071et~ 
ıero verdlil cevap 

(l inci Sahifeden Devnm) 
Alın;m - Sovyet lhtilA!ı ba~lamadaıt 
ev\·el ı-esmi dostluk teminatı ile telifi 
kabil olmıyan bir tavır takındığı yo~ 
lwıdaki Sovyet iddialaruu reddet• 
mektedir~ 

Bulıaristan hUklımeU, Sovyetlet 
Birliğine karşı dürü.<>t olmıyan blr ta .. 
vır takındıgı ve bu halin Alman -
Sovyel ıhtllAfı uzerine fazlalaştığı ve 
Bul~aristanın Almanya ve mütteiik.
leri tarafından Sovyetl<!r Birll&uıe 
kar~ı yapılacak askeri harekat için bir 
üs haline e:etirildıği hakkındaki Sov
Yl'I iddialarını da ha)'reUe karşıla• 
maktadır. 

Sovyet hükümeti, Bulpristanda •· 
detleri günden ıüne a rtan ve Kırım 

ve Ode.a harek~tu:Ja kulıanılmak u
zere g.etirilen Alman ve talyan tırka
larının bulundu&unu.., Bulgrı rlstanın 

K aradeniz liınıınlarında Alıns!l \·c i 
tan harp gen1llerinin toplandığını ve 
Amiral Facder'i' • ı ve Alman Genel 
Kurınayının digı.r mUme .Jteılnin 
Karadenıı.de Alman \·e Bulg.. harp 
geınilc:rinden ve denizaltılar~ an nni. .. 
reltkcp b ir t tlo te kıt etti.klerlni iddia 
etınektedır. 

B1.ı.Icaı· h,,; k6meti, bU.tün bu iddia ... 
U.rda tı ; bır e::sa..s bulunmadığını be .. 
yan eder. 

~tuhtelif radyo istasyonlarının Bul
gari::.tan alryh.ne propaganda me..ksa ... 
,ı,lyle yaptıkları neşriyat esasen uz\..i..Il 
zarnanda .. ._beri takıp c-dilmektedir 

Tuna ı.!zerinde Rusçuk ya.ktnındakl 

köprüye gelınce, Sovyet l'>ükllmeti , ge .. 
ten Marttanberi ve Alman kıt'alan 
Bulgarü;.tana girdikleri zanıan mevcut 
bulunduğtınu r:ıernalde biln1ektedir \·O 
bu kourunlin inşasındaki rnaksadın 

Sovyetlerc ka:~ı n'.üt~ e~ih olmadığı .. 
nı kabul elmemez.Iı~ t..-dcınez. 

Bulgar l·Uküın~ d, Bt1'gar arazi.sinde 
So\.·yetıer R · rliğine k r~ı yapılm~ tah
rtkçı hiç biı ha:eketten n1alO.n1aıtar 
değildir »e 7 Eylüıde So\'yet Alaşcmi. 

liter Muavinine tılan kurşunlardan 
ba~edıldiğini ilk d.efa olarak işitmek
tedir. Soiyadakl :io\·yet Elçı!ığı. Bul
gar hukümet:ne :;;imJıye kadar böyle 
bir Mdt eden hiç bahsf'troemtş ";-e 
Bul'.•r pollsl de böyl!" hir h3d;.sey1 
kaydeylemen1!şt:r. 

Hava hü<.'umlarıno.. geıınce, Bulgar 
hukt:ı.meti, bu hw•ısta So'vadllk.1 So\· · 
yet Elçisl ile bir çok deıw görüşme~ 
fırsatını bulmuştur. Bu ~·e!:>epten doJa .. 
yı, burada yeniden bu mesele ÜZ('rine 

dönmek lcin ihtiyaç n1evcut değtldir. 
HerhaldP. BJIC<J.r htikümetı, bJhfs 
me\'zuu olan bon:'>Jlaı ın So"'·yet tay
yare' erinden atıljnı;; 01dulu hakkında 
iüzJmu kadar mukni delilit'r malık
t;..,, 

Bulgar basınının hattı hareketine ge--
1i.nce. l>u, P.ncak, Sovyet Las.ın1=ı.ın \·e 
radyosunun hattı t.arcketınin bir ncli
cesidır. 

Nihayet, Bulgar hükün1eti k.end ni 
u ciheti t :essOfle kaydetınek :ı~ ecb.ı

l'"iyelinde göri..ır ki So\-yetler Birllgi. 
hU~Umetl, Bulgaraslandaki vaziyet hak· 
kında çok yanlış SLı.rette malün1attar C
dJnıİ.::j \·e Bulgar~·tanın dahili hayatı
na l lıazı vakıaları yanlış surette tef
sir eyleı11i~tır Ak~.i takdirde, Suyyet 
hilkümctınin Buls:arislanı gayri dti
r~t bır hattı hareketle itham etıncsi 
\·eyahut Blllg•rlıitana teca\'zkıir n!yet-
ler atfcylC"nlesi i<,·•n hiç bir ciddi sebe .. 
bi bulunnıazdı. 

Bıçakla ölüm halinde 
yaraladı 1 

Ayazağa köyü civarında Feyzi 
;,, inde birinin bahçesınde çalı • 
itil amele Mehmet Özdemir e\' . 

velki akşam Mehmet oğlu Sülcv
man tarafından bir ~ ihtilatı l ıı . 

ıünden bıçakla ölüm halin~· \'a• 
• alJnmıştır. Carih Sarıyer m'ud. 
deiı.mumiliği tarafından yakala • 
ıını ak tevkif olunmuştur. 

LALE SİNEMASI 
YENİ MEVSİME NELER HAZIRLAMIŞ? 

LALE: 
Dünya vazi~·t~ıinin g;]çlüklerlne ratmen son on scn~en
beri yaratı l an Yılınıerde:ı da.ha ıuzellerJ ni bir aray3 top-
ladıi: ını ınüjdeler. 

LALE: 
Asnn ?\olarkası PAI\ A!ı.fOUNT F ilm Şirketinin en m~s
tesna filınlerini.., Varrıer'111 en büyük Sa ~t-serlerini \ e ye. 
ni Fransızca Prodük:-;:yonlarının en son te\·ird'klcri Film 
leri listesine koymakla hakiki bir şeref dııymaktadır. 

ALTIN LİSTE 1941-942 
1- ZAFER Oll.DUSU 
2-ŞAFA.K DOG;\lASIN 
l-l')IİT Gl'SEŞİ 
4-Sh>GAPUR YOLU 
5-CAZ FIRTL'IASI 

6-YA AYAN VENÜS 
7- ME)f;\'{I MEYVA 
-ASK DOGARKEN 
9- MEET jOHN DOE 

lt-YARALIKALPLER 

11 - DDUR T \C 
ı z- KLF.OPA TRA 
13--KA,'LI SALTA.'l.\'l 
14- S ÖS EN I ŞIK 
15-Z.AFl:RE DOG RU 

16-T AYFUN 
17 DE'iz KARTALI 

18--DOKTOR SİJtr.OPS 
19-G(LİVERİ'i SEY \ H ATf 

'20-Gl.iSAH GU'F.Sİ 
% !-AŞIKLAR C' F.SSETİ 
%2- MEMS U ASK 

U -KORKl'Sl'Z ADA~U..All 
24-- K ADIN S AL TAN ATI 
%5-tL-\Y . .\TOI SE:-O;N OLSCN 
26-VAll İ AŞK 
%7-İNKILAP K AHRA)l .o\.'lil 
%S--ŞARK Bf' LBi:LÜ 
%9-PIRLA.'IT .\Ll KADIN 
311--VEDA BUSESİ 

(' ARY COOPER - Paulette G<>dda;•d 
(..harleı Boyer - Pdulette Goddard 
'I'ın~, Ro~sı 

Dorolhy Laınour - Bing Gro~by 
Fred A~t.air - Paulette Goddard 
\-"iviyan Romant."e 
(Jarb•ra St.anvyck - Henry Fonda 
CJa~dette Colbert - Ray Millanct 
Caı .Y Cooper - Barbara Stan\ yek 
J\,.ıdelclne Carroll - Fred !\I. ~ıı rey 
Lalsa Ferıda - G.ne Ger\ 
Claud tte Colbert - llenry \ ' rok~on 
Cl:.ı ıJdette Colbert - Frt"dcı leh l\!lırctı. 
nONALD COLMAN - İDA Ll lNıJ 
Frederich !\'!:arc-h. - Bett7 Fıeh 
DOROTH\~ I.amour - Robc t P • n 
Dou.ğtas Faırbank~ jr - lVla :-gc: t'.t.'f 

1 ~ı ıck vood 
... ıes Loıı:an - CM.rle.s Halton 

tJnk,. F'lel her 
ı;" ba. St ın,·ıck - Fred M 1.-, .ty 
Claudette Colbeıt - Ray M:ıt. nd 
norothy l ..a l"'Jour - john Hovard 
jE.t\. · f\.1\jf\AT - Claudet Da:..1pı n 
Georıe Brt:nt - Beverli Robcrts 
E jamino Gle:ıi 
P.:ıy ~Iilland - Pa•"'fc ıa .l\Iorıss, 
c .. lno Ger\ ı - Luin Fe ıda 
Dorot)'h Lamour - Jack Benny 
Isa :\1;:'9.nda - Ge rge Brent 
f:•y ~UI and· -~tary ?~artir:-Don Amec:hı 

L..ı\LE: Bı.ı m Uste:;na u~teslle aan'at hayatı• en parla!: bir de\'rıne b~hyQ.C; 

• 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.115 -J 
Yazan: Franı:U Mcıchard Çeviren: l.kender F. SERTELLİ 

Şakam yoktur, kızınca dünyayı görmem, elim
de ne varsa düşmanımın kafasına indiririm 

- Hiç gönTıedim 11enı Llyonda? 
- Çok oldu ben «,'ıkalJ .. 
- K imlerdensin? 
- Babam şaroj>(,'t Antu\'&n idı. İb-

ti.yar, mut.aawp bir adamd1. G~i.ne -
ınedim- Parfse geo1dim. 

Arabacı katili bir müddc-t düşün -
dil: 

- Yehu, ben Lıyondak.ı bütun şa .. 
rapçıları tanırım. Acaba bu .Korbey 
usta> dcdi,lımtz Antln;·an mıdır? 

- Vallahi bilınem. Siz babarrıa böy
le bir ad verdinlzse, bt'nim bundan ha. 
berim yok. Çok ak ıı=: i , ınat('ı bir adam
dı babam. 

- Öyleyse benım tanıdığırn Korbey 
Antuvan o değil. B;zinl Antuvan U!lta 
çok uysal, yumu~k bir adamdı . Hele 
bir kıyafetini tariJ et bakayım! .. 

- Ona 0071,u esmer, kırışık çehrt-
li1 •ert bakışdı .• 

- Si.tınan mıyd ı , ı.ayı.t mıyd.ı?. 
- Ne tişnıa.'ldı. ne ı.ayıt .. 
- Balılı: etinde bir adamdı demek! 
- Evet .. 
- Tanımadun .• HaLrhyamadım .. 
- Olabilir. Bır memlek.ette bir in-

sanın herk~.si tar~unasına ım1':3n yok· 
tur 

- Hayır ~ınma, benim onu tanı... 
111aklıgım lazımdı. Çünkü biz.im bütün 
&ençUğimiz Liyon ~rapçıları oırasında 
ceçm!ştir. 

Bo me.ele ııze<inde ı;a,ıa ..,,Jıiıl[ 

:Sı>tem!yorum. 

Bu, beD.inl .., .D.llı1 ıarabıııuı, Zir• 
~ Li;Jarıhı cle&ild.il!ı. Ve ı.arı;ıwa <•
b n .b.ııJdld bir Lıy"'1}ı~ya ka"' ı Jt..,d.- · 

l mu- edemezdlm. 
- Ey, J:;rnin adın ne bakalım" 
Dt-dim. Ara.bacı k41nlı ıözüni.ın ut·u 

JJe yüzüme baktı : 
- Lıyonda i."uılm jak ıdi. Orada. da 

bir suç i$liyerek, ~ de t.enin gibi 
ı•arLc,e kctçhm. Burado.. herkes beni 
&kar lf~eı dıye- tanır. 

- Neden Sakar diyor!ar soaıu' 
- Şakam yoktur da. Kızınca diln-

yayı ıözfım görmez. EHmde ne van . .,, 
hasmımın Jtaf&!U'.a :yap~tırırın. BJ 
yuzden elliye yakın \'ak'am yardır ::ım· 
ma, hapishaneye ı•c: dti . .,rrı('dim. 

- O fü"ılde <;oA nıahir b"r ~dama 

Len,ıyorsun~ Bir 1n~ac ,1 ~Uil·e yakın 
\ak'.ıı j~Jeyip znoı1nnın cı ne d üsnı e
ır ı esi. akılları dıırdu ran b1r 1a .-.k ıdır. 
:Eğer gen J\merıkad~ obaydın .• 

- Ne olu_ dun1 ben Amer ka -:ı. 
- C.ansterıeı Re olurdun.. Çr:k. 

po.ıra kauanırdın! 

- Madem ki sen Amerikada Gan::ı
terler Reisinin ço:k para kaz.andığını 
biliyorsun! Allaha:.. kına, bana .şu Gans
terlerin it; yı.izu hakkında bildiklerini 
60yleyiver. Ben bu maceraları dinle
miye bayılırım. Belki &ünün birinde 
7olum Amerjkaya dü::;er de Gans~r .. 
ler arasına k&rlŞlr1m. 
MişcJden o dakikay.ı kadar tüphe 

etmemiştim. 

Llyon praJ)l.'ılau hakkındaki wru ... 
Jarını pek tabii buluyordum. Fakat, o, 
benim Arnerikada bulunup bulunma
dığımı anlamo.k i:;;ter gibi konuşuyor
du. G;ın~terler üzerinde duruşunun se
bebi de bu idi.. Beru Qdeta is.kandi1 e
diyor &ibi bir vaziyet almıştı. 

Sakar Mişel He rt aha muvazeneli ve 
ını1,.auı konuşmıya ba~1adJm: 

- Ben Aınerikayı görmedim. Fakat, 
ıinemiıllarda, rom.mlarda görüyorum 
ki, Gangsterlerin rolü pek mühimdir. 

Onlar daha ziyade, açıktan para kaz.anan 
ve pek çabuk hem de gayri meşru bir 
şekilde zengin olan bir takım adamla
ra musalat oluyorlar. Senin ı-1bi bir iş
lliz,ar adamı ele geçirseler kat'i7yen 
bırakmazlar. Sen ae onların arasında. 
Zfllı:in olursun! 

- Evet. Bu fena bir fikir değil. Fa
kat, benJm yoluın bundan sonra Ame
?"i.kaya güç dü;;:er. Bu ~i mümkün ol
sa da seninle berabeı· Pariste yapsak .• 

- B unUD için çul< beklemek Uzım. 
- N için? .• 
- Çunku ben tn apjı ,.ıı.. .bir-'"" 

11eye, l de~wat&iun etJac&.
;inn. 

,,._.Yok can1m. ~nüı ıuçun ne!. 
- Seu Pol lulioeoindüi iaciamn fa_ 

ili olarak yakaladılar beni. Halbuki 
beniın bu h.adi$e ile hiç bir aliHı::am 
yok. 

- Ya şdhitler. Onlara ne dersin?. 
- Sen sahilleri nerdeo bitiyorsun?' 

- Gazttelerde okudum. Sen Pol 
kilisesinin kapısında duran bütün di
lencıler ·enin aleyhinde şehadet edi
yorlarmış. DE'mek ki o meşhur (takma 
baraklı a®m) 1>ensin öyle mi? 

- Dediın ya. B{'Tl m bu işte hiç bir 
alakam ,,ok. 

- }lele helr .. Bırok su inkar yolu
nu. Sen bmdcn dat-.,. baskınmışsın! 
Ben k 11aen b.r rır..ıbacı öldi.lrdüm . 
Fakat Een yii7ler{·e inı-anın kanına 

gırdin! Su dzıkikada bUtün Paris halkı 
senı re{mPtrrıek ıtin diş biliyor ve 
yUm!"uk ru ını sıkarak sokaklarda do-
~~;yor. (Devamı Var) 

MAHKEMELERDE 
(2 ın~ ·ahıfeden dcı:am) ' - lJa! Altı ... y t-'\"Vfl de h.ur:.ın an

sıy e ayrıldık! 
Bu knLar e~t ıonra, ha" 
Jcap t'Lti. St:'.le ı rnenesı yok; 

Su ' cS()ylctmc ben. deı ım buyuk. 
t...ır Siın{l , icraya onon nafaka!!ını 

yatırr.- 1ya grıldlm ll:tkahm, Eimdı ~öy

~ YATILI - YATISIZ - KIZ ERKEK 

ŞİŞLi TERAKKİ LİSESİ 
Al'ıA iLK ORTA ve LİSE 

Ni,'lanta~ı: ÇINAR SOKA~l 
İ(İn her gün mü racaat edilir. Telefon: 80547 • 

Balıkesir Memleket 
liğinden: 

Hastanesi Baştabip-

J - Eksiltırıeyr: konulan iş meınleket h~!'tanesinırl 941 yt1ı ihtiy{lc:1arından 
olup ıstek.Jisi çıkmaclığıdan bir ay pazarlığa bırakılan 3700 lira muhamnı.tn be
delli ecza pansıman 'Tt'lalı.emesl vesairedir. 

2 - Eluiltme 23/9/941 tarihine rasllıyan Salı ıünu saat 15 d• Viıayet ma
J.an1ında müteşekkil Dajnti Encümen hu2urunda yapılacaktır .. 

3 - Eksiltmeye ıirmek. .istiyenler % de 7.5 nlsbcinde teminlitt rını } a

tJrdıklarına daır banka mektuplariy1e ı.:ilfıyet Daimi En<.;ümenine şeraiti an-
1;.mak ve ~artrıameJerf görmf't- lstiyenlerio de Balıkt"sfrd~ memleket hastanesi 
l!e İ:tmir V(" İftanbul Sıhhat Mudürlüklerine müracaatları U~n olunur. ..831 1> -
Deılet De11iryıllırı tel i112nlırı iıletmı U. İdaresi İllnlırı 

Muhammen btde)j (2500) lira olan 10000 Metre 140 Fantim eninde ıaz 
bezı (29.9.1 941) Pazartesi günü saat (IJ ı on bh-de Haydarııasada Gar binw 
dahilindeki komtE;yon wraıından acık ek!>iltme- u~uUyle satın alınacaktır. 

Bu işe Cinnek ı•tiyenlerin (187) lira (50) kunışluk muvakkat teminat H 
kanunun tayin ettitf vesaikle birlikte eksiltme tünü saatine kadar komisyo.. 
na müracaatlar1 JA.zımdır. 

Bu !~ alı eartnameler kom1'yondan parasız olarak dagıtılrnaktadır. (8021) 

lstanbul Elektrik, Tramvay, ve Tünel, iı
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - 2000 adet muhteL.f amperajda Eayıcı mektupla tek1i:t ıstemek suretile 
.681tn alınacaktır. 

2 - Muvakkat temina t 22.50.- Liradır. 

3 - Teklillerin Levazımdan parasıztedarik edilecek şartnameıdndeki taril'a
ta uygun olarak 27/10/1941 Pazartesi ,ıünü saat 17 ye lı;adar Metro Hanının 
4 üncü katındaki ı.evaz.ın. Mıidürlüjime tmu :ınuk&biJiaôe eıriJmiı olmaııı ıa-
:tmıdır. . 1 61!) 

-------- -----'--------

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

Zirai 

Kurulll§ Tarihi: 1888 
Sennayeei: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajam adedi : 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 
't1 1 1 ~ 

~ 
~ 

~ 

Kasada ne kadarj 

~e~!~rı ::~a~i~.:,_ ·I 
kandı. Cık arken borcunu soı dn. 
Hantdmıcı'. •Kasayı aç, nek"adar 
·para varsa, o kadar para koy, 'bir 
knrıJ~ al, g it!• de-ii. Derviş ha • 
mamcının dediğ;nı yapb. 

D•r.ken ikinci bir derviş geldi. 

O da yıkandı, çılrnrken hesabını 
S(lt\lu. Hamamcı yine tKasayı 

aç, nekadar para ,·ar.;a. o ·kadar 
para koy, bir kuru; al, git. dedi. 
i kinci derviş d>c hamamcının de
diğ'ni y aptı. 

Dnken üçüncl1 hır derviş daha 
geldi. O da yıkandı. Çıkarken 

borcunu i5tedi. Hamamcı yinı? 

ötek;Jerilne 5Öylediği gfüi, buna 
d' • Kasayı aç, içinde ne kadar 
para varsa, o kadar parakoy. Bir 
kuruş al. gih <k'di. 

Ücün<.'Ü derviş :le gıttikten son. 
ra, h.ımamcı kasayı açtı. Baktı 

ki kaısa tamtakır , İçinde bir me
telik bile yok. 

At2.ba b irinci derviş gelmeden 
evvel, :kasanın içinde kaç para 
vardi? 

(Kasada kaç para olduğunu 
burada ya.uy~ .-na, siz yi. 
ne bu sa tırın alt ta rafını dkuma
dan halletmeğe çalı,~. Eğer bu. 
lamruısanız. o zam~n okuyun. K a
sanın içinde 35 p· ra vardı.) 

Alet ı,ıer, eı llblr 
Size, burada bir kaç san'atin ve 

işç:liğin ve o san'al~ ve işçiliğe 
yrrayan aletlerin isimlerini yazı
ye! uz. Yalnız biz bunları karma
ktr:şık olarak yazdık . Siz hangi 
san·atkiinn veya işçinin işine ya_ 
radığını bulacaksınız. 

l - Terzi 1 - Mala 
2 - Duvarcı 3 - Keser 
3 - Heykellraş 4 - Makas 
1 - Bahçivan 5 - Çekiç 
::; - Marangoz 6 - Çapa 
6 - Ressam 7 - Örs 
7 - . Kunduracı 8 - Alçı 

3 - Demirci 9 - Palet 
f.~ 

f.: ı F otograf gönderenler 

• 

f.~ Bilmeccmi.zi halledenlerden fo. 
!~ togra! gönderenleri'l resiml.,ri 
~ bırikrniş olarak hep hır arada 
f.~ haftaya cuI"'a g; ;ıü m ıxıluna • 

·~ caktır. 

Mükif atlı Bulmaca 

1 

1 

3=4 
Her halde 3 4 demekle, 3 rak• 

kamının 4 rakkamı ile hakikaten 
müsavi olduğunu iddia edecek · 
değiliz. F akat bızim burada kü -
çük okuyucularımı%dan somıak 
istediğımiz şey, dört murabbadan 
üç m urabba çıkarmaktır. Bu se -
ferki bulmacamız budur. 

On ikı tane kibrit çöpü alacak
sınız. Bunları şekılde gördüğünüz 
gibi sıralıyacaksınız. Şekilde dört 
murabba vardır. Şımdi bu çöp. 
!erden dörd ünü kaldıracaksınız. 
Geriye kalan şekil hiç bozulnuya. 
caktır. Aldığınız dört çöpü o şe. 
k ilde tertip edeceksiniz ki, ge
riye kalan larla birlikle ayn i eh
.atta üç murabba viıcude gelecek . 
Yani on iki klbl'itkn vücıı<lc ge
tirilnıış dört"'TI!urabbadan, ıne 
ayni miktarda kibritle üç müsavi 
murabba yapacaksınız. 

Hediyelerimiz 
Bu seferki biln ,ecem1zi doğru hal

ledenler ara~ında c;ekilecek kur'ada 
l inciye Talebe iı:.e bu1unduğu sınıtın 
teknıil ders kitapıarı alınarak verile
cektir. Talebe doi:H~e bunların bedeli 
kadar hediy~ alıni:ırak verilecektir. 

2 inciy: Bır düz.ine 20 kuruşluk def
ter 3 tincuyc: Bir di.ızine 10 kuruşluk 
defter. 4 üncüye: Bir kilo akide şeke
ri. 5 ine~ : _Blr a)ılık S<_ın Telgraf a
bonesi. 30 kışiye: Etem izzet Bcnice'
nin Beş Hasta Var, Çıldıran Kadın, 

iztırap Çocugu gibi romanlarından 
vey:ı diğer nınrut m\lharrirlerin t er
ler;nden birer t:ı;r.e ı,;enlecektir. 

15 kişıye: Bire" ık albüm. 
15 kişiye~ Birer şık kall"m sapı. 
15 kl:;i)'e: Bırer düz.ine kurşu, k;

Ierr-. 
Arzu edenle res m gunoerfrler <" 

kur ada k<ızanff'aswa dahı re imleri 
~e~rolunacaktJr Cönd rılmiş rcs m;lçr 
lııt taya Cuma gunku • yımızda der
colınıacakLır 

Bir hesaP 
• 

meselesi .. 
int b 

İki arkadaş bisikletler ıe<i' 
di!er. 30 kiLometre ıııesa ın • 
tı.ı an diğer bir arkadaılar 
y;..rere gidecekler. bıJfl\ 

Fakat yolıı çıkarken, biSİ~ 
biri kaza neticesinde b~ 
y~luna devam edeınıv«~ 
ziyette kalıyor JlalbU 

1f0l' 

n ullaka o arkadaşı da . "s'i 
JBz,m. O zaman, bisıkletı ıe~ 
olan arkadaş ~öyk bı r ııı; 
bı. 'tınuyor: Kendisı tek ) 

bh-ik leile yolun yansın:ir ~ 
gioectk, orada bisıklet ı ~1 
\'f} e bırakacak. Öteki de ~ı-0 
ye kadar yolun yar;sın ı .Y·~ıe, 
ctk Kahveye gelince b•5~ 1Jll I' 
lucak ve yolun diger yar 

1 
dl 

siıı: l etle ka tedecek. Bu sef• 1.ş ı>' 
.ki· cı ttki arkadaş yolun 1 11 

n ı } ürüyecek. . . ·ne ( 
Bu teklif kabul edı1~1,# 

re iki arkada.' vakitten ~ 
' • rlaı'S ıı ' 011.Jrlar mı? Eğer kazan ı ,-e 

pi) öde saatte 5 kilometre tıl r 
sH Jetli de saatte l~ kilorıı•,ır 

't kS derlerse, ne kadar ,·akı 

olurlar? dl 1 
Kaç yolcu ,,er~ 

B ir kontrolör, ı t('flrle'k'~ 
yoknların <biletlerini kOfl ~ : 
ti Anladı k i, birinci ;;aı. şıi 
mevk1lerde i\3 clcu ..,.. ~' 

cı "'' tiçüncü mcvk:Jerde ıı1 
• üıJCU 

yolc•ı var. İki.nci ve uç 
kilerde de 175 yoku ,.ar , 

Acaba her mc\ k:de kaÇ 

varcl:r? ,. 
(B;rınci mevırnle 4Sioııl• 1 

mevkid e 65, üçünc•i rne' ,1 
yoku vardı.) ~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

. - -- -

-~-· sune, yı. sın d ye • Ya4_n adını \"er. 
d·k . O f! yqa mada Dörduncilsune 
tl\.1uammer> dedik, -uafile •. Be1ıi ne sine 
•Anı > declik. ıranı On ur1 ..ı oisuc dı 

ye .. Olm~dı . Altın:cısına, anne . t; Dur 
sun dıyelı 1' d "' Olmaz. dedim 
A ı adına ı:: ' yer •Du:nnuş diye. 
1 ı d cO <.~ IJC'k ı adı g- bı bır 

tey., dl"dırr.. 

, l{', tcmız sut t'rn 11ış hanHn han:mcık,, ~~ 
kadın kadıncık bir ıey arıyorum. Ev 
kadını olup ban saçını süpürge etsin. 
Şu üc; &\ln uk Omrı..1ıu rahaila geçır<·
yirr. 

ZAYİ EDA İLMÜHABERİ 'ı 
f.~ , ı o._.ı......ı...-L.-"=' _ _,_.~ 

Ni.!ı.ayet cDı..:-du> dcmiye ketr0ıır \er 
ıı:llk. Btz. <11 Durdu> ded1k amma, naf Je, 
t • cıa d,\lrmad.»1 ıitt Yt'CI ncı: ne c::\lu-

i - E, !!'n Vııll0tt. oyııa .. :nışsın.. Bu 
yaştan tocra tckrJr ,nı? 

>.re yapan; n bfradt'r? )'arın Obur
c;Un bana k n1 bakacak, bir kaşık suyu 
kim verecek"' ).'a buna kim bakacak? 
Bf'n·"Tı hal :n m~ v:tr?. 

k .;n> dcd1k, yine dÜ!ı)adakı Htaır.et..nl 1 
lemdit tde.ntd.k. O d<> ı.cyoı ıUıyylne 
tntıkal ctt; Orada ıka!Tlct ed.iy. r BWl- i 
dan evvc1kı ·f'kizlnrisinin \sminı Ka .. 
)an> koyduk. lTzatm:.)&11ın, c d~ g.ttı. 1 
t)ımdl buna Afelilıa Kal dedik. :P.IE:liha 
demiyoruz da, •Kal> d ıye çağırıyoruz. 
Biz .Kul!> •Kal!> diyoruz. ounmcı, kal 
Jnaz. gıdersc keyfi bı!.r T.akdirl lhihi, 
ne diyellm, tedbirle bozııhı:ıaz kı ... 

AUJh ha.Yırlar versin .. Neyse, sen 
dt işındcn kalma, ben de avukatı bula
cağım. )'ine görüşurüz in~aallah .. Ben 

ı Dizd&ıriyede of\ıruyorum. 

-- Bu, kalır lJ.ll,aallah'.,,, 
- In5aallab,,. 
- E peki.. Burada ne i~in 

Şımdi onu M:}yle b.aJı::ahın!, 

- Ber1 de- Etyf'mezde. Gelir ben se
nı buluruw. 

İkı eı-ki c.1ost ad.es tc<Ati ettiler . Ay
rıldılar .. Biri koridorun bir taratma, 

1 obüriı Obı..ır tarafınil doğru yürüdü. 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziroat Bankasında kumbanılı •• ihbarsız tuarruf hesapl11rında en 
u 50 lirası balunanlara aeaede 4 defa ~ekilecek kr'1o iie •'8iıdak! 

plana eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

t adet LOOI Linılılr 
t • 50I • 
t • Z5I • 

40 • 111 • 
100 • .. • 
120 • ti • 
118 • 21 • 

t.000 
Z.800 
1.coo 
t.ooo 
5.000 
t.800 
S.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• İstanbul Umum Bahçıvanlar, Sebzeciler ve 

M 
DİKKAT: Hesaplarındaki pıralar bir sene fç~de ,M liradan 

anavlar Esnafı Cemiyetinden: ~ •sağı dihır.ivenıere ikramiye çııkl ıii.ı takd'rde 7c 2·: fa zlasue verile-
cem•y•ı.mıız.n İdar• H ·y'nı .e~ı . .u ~4/9/94l ("ar.amb. gJn" at ondan u- J ~ cekt ir. Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhil 1 BirincıkAnun. 1 Mart 

~· kadar Cem.yet Merkezi olon Kuçukpa,a,da Bah<'<'ll kah\ c ü•tirnd•kı dairel 8 ve 1 Haz:ran tarihlerinde çekilecektir. 
n1ahsusada yapılacaktır, Mukayyet az.anı ı cuzdanlarıyll" te~r •• Jer ~- ... :. ... :. ... :.: ... :.: ... 16::.. ,.... ~ ... ~ ~~ ... -:.:...,,.~ 16::.~:.:...::.:.?'"~:.:..,;:.::.ıı.::.:...: 

N u N 1 Yaşanmıt A~k \C Mact>ra Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum! •• 
Yazan: HALÜK CE~lAL No. 83 

Vı• !:ıen r aK aın bur ... duş n r _ 
k f anne c, kard~ ır. ı;aadct. -
mı r- Jdelı)cceı;.m ahncnın ta _ 

h n .ılu ıle bile ooşk un hır se -
\ ı .ç ( .ıyu; or, omı ur! ın el" ışkı 
n ~asın g t.. iü \' (... c ... m. 1-Ia :t ... kı nt 
) rı11. ı ım ne ald2nmış ~• . . 

Bunu geç, p<'k geç anlad:m. Ve 
o b ce sa.detımi , 3~ ~.rmaJ< iste. 
) rn dudak:Jıt sı ralaıı yaln.z 
lı cJ...rı !arla t tre<li. ı<~rde~ım• 

bnı nı;, t'a aadellr halkalanmaga 
h<>7o la'lar kolla, m kalkmadan en 
I; '.ık bır ac lr perı an ık. yana 
d ~ 'u. On yetii ) ıldır eğ.Jmiyen 

g•·r.ç, mağrur ba~ım ne yazık; ar
tık daima cinr c! şük, eğık kaldı! .. 

+ 

dı.m. D lt c. .m. Bab" o .;t c 
a t ı; .. mcd Daha crtesı sabah so
k akta hır gu cultu Je uyandım. 

K~ı ıda b~)Ük hır kamyon du -
ı v ~, ha-aılar eşya taşıy,(jr lr -

Bu eşya!arır. on!dr,n evi1·den 
çık~rıld1g ı nı , taş· 1ık~an"'ı anla .. 
y nca öyle fc:ıa C.G<.lm kı . . 

C.c ~ı apart.mana gcçeeeklc ı _ 
n , i ana so,· iemışti. Fakat yine do
k.ındu. Penc"r" önfınde mahzun 
n •• zun h3mallann faalıyetini 

oC! ıettim. J4yaları kapı önüne )"t 
ı: - vor sonra itina ile kamyona yer
ı. t ıyorlardı. •Ü• etraflarında 

fıı .1 fırıl donı..yordu. Evvela ağır 
\e ıri olanlar konuldu. Üstüne 
kuç;ükler, hafifler istif edildi. A _ 
rnl~rında ıcngın t•bL'llar ,-c bu· 

çok kıtaplar '·ard. Goz ucile ba • 
zı]sı ının ısimlerıni görüp okuya -

bi:dım . Bunlara bılhassa, dikkat 
eti ) or, "hamallara em rler ,·crı -
) ordu . Bazan nazarlarını penc(' c 
r..ye çe\İri~ or, baktş1an benı ar.
yoı du. Annesinin, komşularm gör. 
rrr.:nden çekinerek perdeyi aç -
n ı yo·rdum. l\ıhayet son eşyalar da 
k,~ y<~~ ye~Ieştir.lip ev bomboş 

k_l nca ke'ldim. •uı2 3d m. \l '1- ı 
sus. gürultu ıle camı kald rdım. 
Du hal ao. c Yakın bır üm.de 
gC' mser gıbi c.ıL •. .ı nıütd>c>.im J 
dur•n dudaıdarınt büktü. O sı -
calr, müşfik 'e sarıcı bakışiı ba
na 1.ıkh Bı aynı !amanda son 
bıı veda nazarı idı Belk hır şey 

•o' 1 yecekti. Lakin anne~i kapı) ı 
çc• mış yan.na geliyordu. Hemen 
dördıi. Ellerir.dcki paketleri a~a. 

r: k arkadaki t.ık' ye koydu. Son
r• ıkisi birden hır .ıtomobile gır. 
o le . Evvela kamycn homı..rda -
nHıak sallandı, sar.;ı'dı. Hareket 
ettı. Arkas ndan onlar da kalkt .• 
l~T: ... 
Sokağı kıvrı!.p kayboluncaya 

ka<lar pencere başında durd••m. 

Sn·gi!isı gozlennden uzakla -
şan, e~yaları elinden alınıp götü- ı 
'lii!en biçare bir mubacır gibi 
yet hır melalle ctr..cıkta saplan-
d;rr, kaldı ~ 

Bu küçiık had,.e neş'cmi kaçır- • 
dı. Şımdi tekmil gayem babama 
ıı ü.acaat e,+;p beni istemesine kal-, 
m ~tı. Artık her kşam babamın 
~ "lıınu bütün bir he,·ecank ü _ 
l' :ile bE'klı\or ve k~nd k<>n<l me; 

- ·Belkı buı:un d;;iresıne gıt • 
ın i.ş ıc <'n talep eti" .,ı !· dı -
} dun-.. Daha ., J<ap;dan gırer _ 
ken gozler>ne, dud.ıklar na bak, -
ycrcluır 

Boylece her akşa!"' golzenndc 
t, , neş·e lern'ası, dudal<larında bir 
t•·l-osam gölgesi arayarak vakii 
gc\ir.yc.rdum. Çünkü saadetim, is. 
tikl::ali>r babamın tebessümünde, 
g< f ıı eceği haberde ıdi. O tcbcs • 
•Ü""I ı:tnıczw ha.vat benım için 
z,ı'met. 1' -ran denıc-k değil miydi; 

:Cryhucla yere t.ım hır )'afta bu 
Jı -)"aL •ebcs:sül'""\ büyUk rrUjde
y! bE'klcdim durdurı- Liıkin bir 
tı;r!.ı görmc-k ~ .. s p ol nadı' 

(Devamı \'ar) 

-.. Fırınlarda kullanılan Motörle ........ 
işler ve 50 kilodan fazla mal alan 

BAMUB KABIŞTIRMA Maklaaıı (~r.ıanjör) 
Aranıyor. Elinde olup satınalt isteyenler Yenı Postan" 
şısında Kızılay Hanı yanınrla 2€ numaraya müracaat. 

kar-

~----Telefon: 22615 ____ _, 

• TAKViM e °' 
Rumt 13 ~ 1 Hıaır Hicri 1350 

El."Ll'L 
137 

t.u..uı 

6 27 

y ıl 941 ay 9 ·v .. satt 
VAKİT 

Eıanl 

• S. D s D 

EYLUl lı 4-4 Gün., 11 31 

19 
13 08 Öil• ~ 55 
16 36 İkind i ' 23 
19 13 Alı:t•m 1200 

CUMA 
20 •7 Yala! 1 32 

5 04 imıııAk 9 50 

19 Eylul 1941 " 
18.00 Pı. 'raın 20 45 ŞJrkılar 
18.03 Şr.ıkılar j 2100 Ziruat T•k 
18.40 S\lng Orkc-11. ıı.ıo Temsil 
19.00 İkl1o:tt Sao• ı 22 00 Orke.tra 
19.15 Sviııg Orkc . 
J9.36'flabcrlor 1 22.30 Haberler 
19.45 K. Tlirk Mu I 22.45 Orkestra 
20.15 Raci . Gaı. 23.00 Kapan,. . 

SOLDAS SAG.\. : q 

• J ~ Keyi( hah , k ra, ":eı:ır ı 

}uk, ekmt•k yapılır 3 ...- 1'- ç• 
nı.:ın 5c<i, 4 - Matlup. 5 ~.1tıf 
ler.nricıı, kuşun cv1. 6 - · c1', 
yet, 7 - Bir yere kaydetrı1 9 ; 
tf"Y, 8 Zaman, ile nota• arı" 
hete eli eıc:ık, iki harr y:ın > 
Edt..t, ılgi. 

Yl"KARIDAS A~AGI ; r,ıJ!' 

ı - N:hayetsız, 2 - iS 
1 . ı. ııı ıı " çevrilince japon B<l:vf'kl 1 JtJfltr f 

Gö<lcriŞ, Edat, 4 - ,.,-.u, ' t'f" 
Muvakkaten te>llm edll';;P fi 
Köpek, doktorlukta, 1 - 9 ~ 
kımııı. 8 - Pratik ırıt•ktE'Pj0 "" 
millet, ne 1'o4'uk, ne sıc&ıkı .ft 
yırtıcı bır ku~. dilf'iı 1q 
Dünkü bul macamı<ın ıı.all< 8 9 

1234561 5 ~ 
1 Ç A T A L • r.f A A

1
C 

3 A N A D O L V ~ ı-1; 
2 N. S A _z. _'ı< .J'l'ıl 
4 A N A V A T A l't 
5 k • S E N A V ~ Aı 11 
6 e K 1 _T • K f: tj~ 
7BEZeKI~" I 
8 U S ı•ı y E L. tJ ~:iı 
9 s EIM ADA ~ 1 
1 E L 9ı D t NA' 

BA Ş, D i Ş, N E l LE, G R i P, R O M A Ti l M ~ 
r/ se' 

Ağrıları Derhal 1'-e Nevralji, Kırıklık ve Bütün 


