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Sah'p v• Ba111uharriri : ETEM İZZET BENiCE EN SON TELOBAFLABI YE BABEBLEBI VEBEN AKŞAM IAZBTBSI Gaıeteye 10.Dderılen evrak iade edilmez 

Iİlm anya'nın 
büyük 

ttlii: ttefikleri ..... ... 
Birkaç hafta içinde şi -
~illi Afrikada faaliye -

1ın. ~aşlaması beklenir. 
ııgılızlerin bütün yaz 
hırlandıkları ve ıonba -
J arla beraber Alman ve 
talyan kıt ' alarma karşı 
t~arruza geçmek niye -
lıııde oldukları gizlen -
~ınektedir. 

}' 
~: A. Şülırji ESMER 

'"1lllaıı•a ik" . · ·ıt r·k· 'lltd w nın ı çe~ıt mu e ı ı 
•r· in ·ı lııuh • gı tere) e karşı a çtığı 

' areb-' · t ı ·iri b .. i"l.ıi( d _ qfe ~~ or ıagı o an ı u. 
ltıı")a••let : llal) a H Japon)a. 
de il\ )a karş ı açtığı muharebe • 
ltıı Utıdıl.leri oaln üç küçük 

ti• ~-~ı~. : ınlandi) a, Roman) a ve 1 
lt[ 1 ı~~slan. Almanya küçük müt-
l 

• ..,,. . 
trın ınuı ordularına \ : e si )'·aseL 
dit 0

8 1•ma ınilc hakim , azi)· cıtc. 
.. u 

rııall ortl uları idare eden Al • 
tin, 1ı"kiınıharbi~ c'idir. Biikre • 
1>ııı 111 kud~P°'jteıUn 'c llel s_in_k i.nin 
bu. aları da Berline tabıdır. \ e 

"U 1 b . 
ıoı. h." •ı gormck lazımdır. Kü • 
buı tikır .dc\lct, Alma nya kadar 
tı~d, .. bır de, lcllc İ} ortaklığına h,,.t zaman. politikada serbest 
llıah •t edebilmek imkanından 
linı~~m kalır. Bu itibarladır ki 
•uıh dııaııın Rıısı· a ile ebedi 
haık •kdttnıek nİ}ctinde oldug· u 

• ınd · · 
'tfcdil •kı •ayinlara ehemmi) et 
li t· 1meınelidir. Hakikat ııJur 

•n •nd· •k~et _. 1) a, bö) le bir sulhıı 
kı.,,10~:gı ~endi menfaatleri ba. 
h~nıı n lu,umln addetse bile, 
lali 1 

3."Pahilecek derecede btik. 
•aız d . ,\J egildir. 

r.,, .. llıan~·anın büüik miilldik • 
t.ııı ~.C•linee; ba~eket istiklalini 
h, İz J•na,iJe nıuhafaza eden şüp. 
la da:Pon~ adır. Çiinkü Japon • 
.\Jıııa • kunetli müttefik olan 
~ap00~~adan uzaktır . Ve ikincisi 
''"t· .• harp dısında kalma ' '"-d •nı 1 • • ' ''- il •nla muhafaLa etınekte-
'''•ı U •ebepledir ki Japonya ha. 
11ı,, 1,;rb"'tİ•İni muhafaza et • 
t•tke ı ır. Ye menfaatini Mihveri 
lı v82~ekte, hatta Mihvere knr· 
"ılııı 8 l~t almakta gördüğü gün, 
hi, h~ 1ttifakından ayrılmakta 
~a,1 ı 1~. zorluğa maruz kalamaz. 
' hu ı Japonların Amerikalılar. 
•ld Sırada ·· k · · · •kı muza ereye ıı-ırışmış 

l ı8 1 )•rı haber Hrilmektedir. 
-.llıa n"l'a gelince; bu dC\letin 
11~ d • 1ı" \·e Macaristan dertte
~1\ huı man_ nüfuzu altına gir • 
' 'h•ld 00dııgu •iiylenemezse de 

1'nd0 t • mücadelenin bu safha • 
ı~ da .~ın istiklaline sahip oldu • 

l~i~ \ 
1 

dia edilemez. İtalya, bar. 
1 1 ••• 
l'I h;1 h •ureceğine inanarak yan. 
ı:•ns ıı •s~pla harbe !Prmiş ~e 

•lııı, llıustenılekelerinin pay -
'~•ke sın a i~tirak ctmeği düşü • 

~ind,:' bütiin İmparatonluğunu 
1 
lh Ilı kaçırmıştır. Binaena • 
af"i• "kadretı n ı Almanyanın 

1-ı ~· h · ı . ~an •g anıış bulunu3or. l . 
>ı ,. •n. Alın .. ·ı tt· - . \i "'lııı . •nı aya umı e ıgı 
h kaıı;, teının .. demediği bir ha· 
'i;•h, ı:: 1940 senesi Haziranında 
ı 'n ~,ı rdiği zaman İtaha\'a ,-e. 
<t Zıfe • . . 
li ııı,k ' Akd~nl7 \·ollarını 
~' •bı111t '• Yal.ınsarkdaki İngi. 
~~j ı , 0t_ların1 takip etmekti. Hal 

lanlar bu \azifeyi Japa. 
ncü Sahlfetle) 

·~- --· 
11
llo oNı--
ı~ 

lfaftabaşı 
attJSABABESI 

[;):.Y azan:
tınan Cemal 

Kaygıh-
n -
1 ı. Çolı. Df'fi~ ve eğ
~11~ ı · e ı Y•Zt} ı bugilo 

: l11ca salllle
• Okuyunuz. 

• 
Iran hükume-
ti ile müzake
re belki de bu 
gün bitece k 
Flrugl Ban ParlA· 

mentoda yeni 
beyanatta bulunda 

Alma• • SOYJlt 

BABBI NI 
111 8 BA K I Ş 

O desa'da ki 
halk sivil 

çı karıld ı 

,- Leningrad "-\ 
've Odesa şiddet
le m ü da f aaya . 

ı deva m ediyor
1 

Bal tığı Buz denizine bıığlıyan ve Alman tayyarelerinin i..!timat ~ 
edilemiyecek /lale getirdikleri bildirilen Stalin kanalı 

HARP VAZİYETi 

Tahran l (A.A.) - •B. B. C :• 
İ ran Başvekili F ürugi Han, İ. 

r • n parlameııwsuıı da beyan at
ta b ulunarak, İngiltere ve Sov. 
yeller Birl iğ i ile dn·am eden 
müzakerelerin bir kaç gün i. 
çinde belki de bugün me!r'nu. 
niyeti mucip bir şekilde neti -
ccl rneceğini ü mit ettiğin i söy. 
]emiştir. 

Almanlann Şırrk cephesi kum andan!anndan 
Li.ot erkanı harbiyeıri!e 

Feld Mareşal 

Tallln'ln 111katan
dan ıoara Balbk 
b61geılnde vazıyet 

Leningrad'ı tazyik eden Al-
Başvekil etrafa ~- alan şayi • 

alar yaymak. yi~· ~ek madde • 
leri gi zlemek gibi zararlı 

hareketlerden ı çtin ap edılme -
si hakkında hal ka \:esay ada 
bulunmuşt ur. 

1 Alman zayiatı 
iki ayda iki 

milyonu buldu 

Dahiliye ve Maarif 
Vekilleri 1 

Df:lhilıye \'ekili D F;:ı;k ö .. trak dtin 
akşaın Yalo\·adan şl~hrlmize ~rlmış.. 

t.r 81.1 akşam Ankaraya gıdet·<·ktır 

'\1aarit Vekih B. li;.ışan Ah Yu<:l"l 
df' dun akş:lın şehrJmizoen Ankaray.ı 
dönmüştür. 

----·---
Bu zayiat, geçen har
bin iki senesinde ve
rilen zayıattan çoktur 

:vlo>KO a i ( A.A.) B. B. C :• 
Kıı.ıı ıdu,.ı.n n5~ırl f·fr:arı olan 
.Krasnayı; Sveda. gazetesi Sov . 

(Devam• 3 üncıi Sahifede) 

MEMLEKET MESELELERİ 

Y OL IZTIRABI .. 
Ceza kanununa şu maddeyi ııave 

edebıllrtz: 
«Yaptığı yol beuılda n önce arııa ' 'eren müte~ 
ahbit ağır hapia cezasına uğratılır Bu yolu tes -
lim alan veya muhafaza etmiyen nafıa memu -
ru da işinden çıkarılır ve bir defa daha devlet 
hizmetinde kullanılmaz .. » \._ ____ _ 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
Bu memlekttın umumi dertle • , 

r.nden biri de yolsuzl uktur. Ana. 
dolunun hangi büyük şehr ine, vı. 

Jôyet m erkezine, k&za ve hatta 1 

köyüne uğrarsanız sizinle derdle. 
şen ler en önce yol ı ztırabını açar. 
!ar. 

T ürkiJede yol yap•lmıyor de -
ğil. Bi lfık is ~-ok yapılıyor. Cüm • 
hurıyet devrinde yapıldığı kadar 
bu memlekette hiç bir devirde 
yol yapılmamıştır. 

ket . yemden yapmak ve kurmak 
IY'esaı.•ı ı ç ı ndeyiz . Bugüne kad ar 

h U!':'usi ve umumi yo11ar için sar. 
ft:ttığımız parayı hesaplarsak mil
yarı belk ı de a~an bir rakamla 

{Dt-vam ı 3 tinciJ Sahifede) 

KAHVE 
. Satışları 

l 
Belediyeler yol yapar, vilayet -

ler y ol y apar, Nafı a yol yapar. 
Dava ve derd me\'zuu yol yapıl • 
maması değil y apıl an yolun yaşa• 
maması davasıd ır. 

Yirmi y ı l boyunca bu mcmle. 

Yeni bir tefllllAt t 
Japılması ba ıabab 
v t ı Ayete blldfrlldl 

İstanbul Liman 
Re is ine işten 1 

1 

el çektirildi 

111ıender11a ve Mer
ıln uman retııerı de 
telıalde ıevkedlldl 

İstanbul Mıntaka L iman Reisi 
B. Rdik Ayantur görülen lüzum 
üzerıne Münakale Vekaleti cm -
r ine al ı nmıştır. Yer ine dün de 
halx'f ,·erdiği miz gibi Dcnizyol -
!arı i ;etme Müdür Muavini B. 
Yusuf Ziya Kala!atoğiu tayin o
lunmuştur. 

(Dev ı.ımı 3 iin cil Sahifede) 

Münak ale Vekili 
Tayyare ile b ir 

uçuş yaptr 

KQh\· ~ ıa~lö rı i.Ç ın huı;u:)i b lr le~

ki1 tı t y iJ pılnıa5" 1 kararkışmışır. Bu :aa
b~h \·ek3.letten gelen emi r üzerine Vi

layet ta,ratından bUttın kaynı.ak&.mla 

ra bi.t teıkt:re yazılmı~ "~ mıntakala
rındJ. k..ıh\e fatı.ş ı ile uğraşacak b:ı .. 
y ü e n n bı l d lriln. csı islc nnıi~Ur. Kah
\(\ pa kttler ic:;inde b u brıy ilere \' e r ile
ct·k \.e y .. Jnız bunlar t arafından satı

fucn.k~ır. Me:mle-ketm:zdc kahve s.toku 
!azlah.ı tıı.;ınd~n paketı erdtki m iktarın 
da arttırılma 5"ı k ürul<.ışrnışUr. 

• 

Irandaki son 
• 

I ngiliz hareka (YazlsJ 5 ine Sahifede) 
l 

man ordusunun geri muvasalası 
istikametinde bir Rus muka-

tının ta/silatı ---·-----İran ordusu bidayet-
te müessir muka ve

met göstermiştir 

Ja.pony adak i bil taarruzu varit midir? 
İngiliz tebaası ( Ya7an: EMEKL i 11.ua11AY SUBAY) 

k • ı • 1 Son teblifrlcre göre. Alman • ı dafaa edilmektedir. Cenubi Uk • 
Ç e 1 1 y 0 r Sov~ el ceph,,..inde , azi~· et şu • ra~· nada Budyenni ordusu Dnye • 

Londra. ı ( A .A .) - Bern·ut3t neş
redi !Pn tC'bliglerde 1ran'i1. tek Uf edil 
nıi" ola n ~artlara n1uteaı Jk yeni bir 
Ş<'Y yok tu r. 

T okyo ı (A.-\ · japony;..cia~ı İn- ı dur: per nehrinin ~ark sahilin~ tnn1a. 
gL,z lebo.n ının t<.ı.hi·yc ed1let'Cei tıak - l - Ode~a -..ehri ~iddetle mü - (Devamı 3 üncü Sahifede) 
kında İpg:liz 1·adyosu tarafından nes. -

Şinıdi İ ra n ' d a ce rey an etm i ş olan 
nnıhart"beler hakkında etraflı mı:ı l Cı 

rna t alınm ıştır. İngiJiz kı ta atı nezdin
deki 'Times muhabir i, olup bi ten şf"y
lcri $<ıh3.biı.d 'lan bildirınt>k tedlr. 

.:\fuhab ir, diyor ki 
Hınd ordusu kun1tından lı ğının İ ran 

ordusuna karşı ı. " etıı,ck ten zlyadc 
ısevkulcey~t bir lakım nıanevrı:ılarl;ı 

( De\.'a ın ı 3 üncti Sahifede) 

redilcn habf'r jarıon g:ız<'telerlr.e gö
re bütün Tokyo ın:ıhf:llerınde derin 
b ir tesir yapınıştı r B ütün gaz.eteler 
bu habt'ri b üyilk başlıklar altında 

ı:~;etn-ıektedir. 

Yomuri g:ızctesi bu haberin bilha:; 
sa ~iy;:ıo:l ehemmlyf'tırı tC'barüz ettire
rt k di:ı·or k, 

İ ngil tere gergin olan v aziye ti daha 
fni'rı lıozmak ve r:ırp ih t im11t tak
k nd::ıi<ı şnyialc rı ch.ıhn ıiyi\rlt' k l\i\·et 

lend irm(>k niyetindedir 

100 yaşında kötürüm 
bir kadın ta raç an 
bahçeye düşüp öldü 

~--~----... --------
Ev halkı 
zavallının 

ıtlnnet dtlj l nl nden dinince 
lıurdelıı' cesedini buldular ı 

Şehr<?mininde Ereğli mahalle
sinde Kuyuıncu sokağında 7 nu.. 

marada oturan Haydar karıs ı ile 
sünnet düğününe gitmiş besle • 
mekte oldu ki arı 100 yaşında Ali 

r Trablus'taki 
tesisata şid
detli hücum 

• 

Yirmi beş ton 
bomba atıtdı 

Kahire l (A.A.) - Hava 
umumi karargahının tebliği : 

İki güdür ha,·a şeraitinin de
ği~mes.i üzerine. İngili z tavya. 
reler bilhassa Akdenizde faa. 
liyet göstermektedirler. Cu.. 
ma gecesi Trablusa şiddetli 

bir taarruz yapılmış, gemi • 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

~~~----~ --

• 

kızı Fatma adında kötürüm bir 
kadın evde yal nız kalmıştır. Canı 

sıkılan Fatma hava almak üzere 
sürüne sürüne taraçaya çıkmış 

(Devamı 3 üncil Sabilede) 

·canavar 
Ana, Baba 
Yeni dolan yavru
larını llıravatıa bo
l•P yaıata atmıtıar 

Dün öğleden sonra Beyazı•ta 

canavarca i~lene ıı bir cinayet 
meydana çıkarılmıştır. 
Soğanağa mahallesinde Cami 

sokağında oy nıyan çocu kl ar boş 

bir çeşme yalağının içinde kanlı 
bezlere sarılı bir çocuk cesed i 
bulmuşlar \"C polise haber \'er -
mişlerdir. Hen üz d oğmuş ve do. 

(Devamı 3 üncil Sahlfede) 

uızel ve şayanı takdir b~r hareket 

Mahsul mübayaa teş
kiletı takviye edildi 
Bandırm·ada kolaylık göstermi
yen ofis memuru tecziye olundu 

B. )d 'Ol 'f D K ':\t;.ı wlt:ri Ofı -

ınn e mc ;ııJ,ığı vt.ızüncien mah
sulle: ııu OCı. e ıatmıya gelen n::.Us 6 

Uıhsıllerın fazla bE'k1ed l kler :n ı ya z.nıı~ 
,.e nıul.<ırrı.·ifr: z Hoıllık Cen)a lin bwıa 
ait bir muşahede5.ıni kaydetmi~tı k. 

Memn uniyetle oğre>nd1ğımizt gör r , 

(DC'V o..2 1.ı 3 uncu Sahifede) 

Laval iyileşiyor 
Parı> 1 (A .A.) - M . LaYal ve 

M. Deat'ın sıhhi vazi ·etleri hak. 
kın da dün •abah n e~rcd ı l en dok
tor raporuna göre ikisinin de va. 
ı.iyetinde bir ıy i lik görülmüştür. 

LaYal sakin bir gece geçirmiştir . 

Ateş gitlikçe düşmektedir. Henüz 
çıkarı lamıyan kurşun t-chlikeli ol. 
mıyan bir yere girm iş olduğu an. 
!aşılıyor. 

ÇERÇEVE 

( ıembollll) ... 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Fr.nkçe bir kelime ... 
Asli maddesi (Sembol), re. 

miz mana~ına ... 
(Sembolik), rernıi , nmze 

nıcru.up d ıııck ... 
Fransızcada, sonu (qııe) harf

lcrile bilen bazı kelimeleri, 
(Poletik • Politika) gibi. (Es • 
lelik • l:Atetika, Teknik . Tek. 
nika) tarzında türkrel~tirme. 
ğe taraftarım amma, (Sembo. 
lik) onlardan drği l. 

ller ne bal ;,c ... 
Bu kelime, son dene harp 

, -e politika edebiıatının baş 

mclhumlarındaıı biri oldu. 
Fiil çerçevesinde ciddiyetle 

ilgili olmı) an rÜJ a ve hülya 
hareketlerine (Sembolik) de • 
ni~· or. 

Misaller: 
Almanların İngiltere)· i istila. 

sı (Sembolik) dir; (Sembolik) 
olrnıyan şe\J bu (Sembolik) 
tehl i ke~ e karşı İngilterenin bü. 
tün kunetlerini bağlaı· ışı ... 

İspanya~a kadar bir çok Av- ' 
rupa milletinin, üçer beşer 

mangalılı gönüllü t~ekkülle • 
rilt' Alman safında 'arktaki • 
harbe iştiraki (Sembolik) dir; 
(Sembolik) olmıyan şey, bu 
uphede Alman gayreti ... 

iran Ba &kAtı 
• 
lran'a tev-
di edilecek 
sulh şartları 1 

tesbit edildi 
• 

Bu şartların ne ol
duğu hakkında he· 
nüz malumat yok 

(Yazısı 3 ünc1ide) 

bükiunetler sergisi haline ge • 
len Londrada h"men 
her hükumet (Sembolik) dir; 
(Sembolik) olnııyan şey, Lon
drada lngiliz hükumeti ... 

Sovyet. İngiliz ittifakı (Sem. 
bolık) dir; (Sembolik) olını -
yan, belki liıfda def:il , fakat fi. 
ilde, İngiliz • Amerikan ittifa
kı ..• 

İranın istilaı a karşı nıuka • 
\Cıneli (Sembolik) dir; (Sem· 
bolik) olmıyan şe~ İranın iş . 
gali... 

Bu nı isalcrden daha neler 
neler bulunabilir; fakat en ya.. 
ınanı şu: 

Türki~enin , bu kmlra kıya
met ht'ng.tmcsinde gii~t<· rtliği 

su lh ,.e barı~ et~ası , kclinıenin 

en halb mi\na•ıle (Sembolik) . 
dir, ;vnni Tiirki3 e, en eiddi \'e 
san1imi sulh \"C barış i~tC'ğinin 

remzidir; fakat a"I (Seınbo • 
lik olmı\· acak olan şey . Türki
ye bir te<'avüze uğradığı tak • 
dirde cdett.· ğ"i ıub.ilsiı nıuka .. 
bele ... 

(SemL-.!ik) hareketten, te • 
~ebbiisden , mukabeleden. tcd • 
birci""· ordudan , milletten, 
devletten bıktık artık... Dün • 
Janın ihti~ acı. C'V\"eli ciddi bir 
sebebe, sonra ciddi bir i~e. daha 
sonra da ciddi bir neticeyedir. 
Bunlllrdan üçü de hem ,·ar, 
lırm JOk ... 

(Sembolik) bir cehennem i-
çindeyiz; fal.at iztırabımu 

Şelvim iıde b ulun rr. akta olan tü
n a"ka le Vekilimiz B . Cevdet Ker im 
İ nrrdayı dUn saboılı F loryada ıi.~tira
pat f"tmi ş ve öğleden wnra YeşiUcOye 
e: iderek Devlet H ava Yol lan meyda
nın ı , L..;tasyon binas ını , h angarlan gf'z
n işt ı r . Vekll Müdür B. Abdullahtan 
e~· aslı iz.olhat almış ve b ir yo1l"U tayya. 
)· ;u·t.~:uue blıJ.eıtA uı;u~ )'•p.ını~tu· . Amerikabların lngil tereye gönderdikleri de_u tayyarelerden biri Memleketlerini kaı bctmit (Sembolik) değil... 



HALK FiLOZOFU 

YE SİZ Bİ 

ValandaJ!ar, kutü ekmek ya. 
pan ucıncı)ı, ibtih..ir )apan e.:ı
naıı ihbar için tereddüde dü -
~~> or. 1:1.r ıda:.ki)·e ~öre, ikiy
le bir §ildly et doğru değildir. 
ihbar edilecek adamın çoluğu 
çocuğu vardır, ona yuık olur. 
Neme liinın, betiden lndmasın 
da üml n buluna bW-, AL 
HJı büyii.lı.tiir. 

Bir çaklarımu, bu: zillaıİJ&l -
tedir. Bu zihniret, ıüiriist ol -
mıyaaJarda kiistaJı Te- ciir'e4ir 
bir r-i b;lleti rulai1& ., ........ 
rıyor. 

Bu.nılan bir müddet eneWi. 
Bir sinenK1cla ir'ldiğme dair bi.. 
zim gazetede küçük bir tiJ<iyet 
mektubu çıktı. Ertes ~ıı. liıii.. 
hali ta vıılı bir adam çıkageldi: 

- Şikayet ecl11en sinema. bi
z im sinemadtr, dedi, bu mek .. 
tubu yazan kim? Öğrenmek İs
tiyorum.• 

«- Sinemanın aiı Ukredil -
miyor, dedik, !tizin si;;-~ma o1 -

ILKBAllARA 

HAZlltLIK 

Amerikalılar, Sovyetlerin ılk -
baharda muanam mukabil taar -
ruzlar için hazırlandıklarına ka.. 
ili. Ve böyle hir hareket için, şim
diden Amerikaya büyük nakliye 
tanarcleri ısma.rlarulığı haber ve_ 
rilı)·or. Bu tayyareler küçiik tank
lar dahi taşıyabilecek. 

Fakat, bütün bunlar hop ilk -
bahar için hazırlık. 

Amerikalılann bütün vadet -
t~leri ynrdınıları ne kadar sür•aL 

le yaptıklarım gordükçe, iman 
diisünü\·or: Peki anıma, Amcri.. 
ka. sür'~t asrının sembolü olan 
memleket dej"il mi idi?. 

DL GÜN 

ÇALGICISI 
• 
' 

- Bütün çalgıcılar imlihan olu • 1 
yor, ehliyetname alıyor. Yalnız, 

düğünlerde çalgı çalan ıwn'atkir
lar, böyle bir imtihana girmek is.. 
!emiyorlar: 

TEREDDÜT 
REŞAT FEYZi 

duğu nereden. ıııaJUm'? Sonra, 
mcl<.lubu yazanın adrn.i. bizde 
nıahfuzdur, size sö)-liycmeyiz. 
SiLiu .!tincmada W. ~g.ara içili. 
yor mu?. 
Muhatabımız asabi idi: 
._ İçiliyor, belki ara sıra i.. 

ten olur, fakat, bunu hemen 
gueteye nnaek mi wı:m.? Bn, 
.kallqliktir.• 

İşte, lıuradaki kail~ tabi
ri, izah etmek ;.tediğimn bü -
ta bir !;,ileti nıhiJe ınaazu -
meRain taın ih<lesidir. BiDle, 
kalleşliğin ne uğu lay-..lı.ile 

ulllfllnuş değildir. 

Bir takım imanlar, yolsuz, 
niums.ı:z banketler yapacak -
!ar, diğtt vatandaşlann men • 
batini hiç düşünmeden ya~ -
racııklar, başkalarının zararı -
na servet y·apaeaklar ve siz, 
onları ilıbar ettiğiniz vakit, bir 
kallqlik apmı,. olauksınız. 

41e, müradele edilmesi la -
tm bir "Zihniyet! 

YENİ 
'bir karar 
941 den sonra mani
faturacılığa başlıyan
lara mal verilmiyecek 
Hüküınelın yenı b.r kar&rile 

kaput ·e ambalaj bezlerinın yal
nızSümerbank Yerli Mallar Pa
zarı tarafından tevziı kararlaş -
mışlı. Yerh Mallar Pazarların -
dan k:ıput "' ambalaj bezi al -
mak içın 941 ııenesınden ev,·el 
manifat •rtıcılığa başlamış olmalı: 
Li.zımdır. 9-11 senesinin ilk ayın. 
dan sorııa bu 1* başlamı~ olanlara 
toplan mal verlımtyccekur. Mal 
alacak esnaf bu hususta Ticaret 
Odalarından ve;;;ka a1acaklardır. 

JltJÇtJK BABEBLEB 
t 

TiCARET ve SANAYi: 1 

+ Hukiunet emrine depohıra te.;-1 
tim olunan fbulyeleri 0 miktarı 40 
blo ı;uva.h bulmuştur J 

+ Fiaı Murokabe Kom1'yonu pe- 1 
rakende ı><:1J!ır fiatlermi bu hafta 
içinde t~'bit ve ;Jan edet.:ektır. 

MÜTEFERRiK: - + İktı.sal Vekıli B. Sı.rrı Day Koz· 

[0!~lr.~rr!Jm 
ii ~~ ı-:t~L]lJ 1 MAHKEMELERDE! HÜSEYL~8~";~CETJ 1 tB o L • u t 

' .. - evzıa ı 
lıtanbalun yeni 

bir rekoru 
• 

"iyi irad bulmuşlar amma ço-
İsLınhul yeni bir rekor daha kırdı, 

müjde. Fakat, bu rclcor, ne sevınile
cek bir h:.i.di-"', ne de begenilccek. 

.., 
cugun ömrü ve/ a ederse ... ,, 

Tıcaret Ve.i<.ilethiliı yaptıııı tetkik
lere gOre, Türk;ye şehirleri a.r'ô.:ilnda 
en tazla ihtık:-ır y<.ıpılan yer lsWnbal 
im.iş. Bu hakikat!, diğer bir tilbirle 
şöyle de ifade edebiliriz: Tı.i.rkiyede 
muhlelurler en çok Ltanbulda toplan. 
mı~tır. Fakat, bilmiyorun1, yapıtlan 
tetlukleııie ban ,artlar göz önünde 
b~ı.ırulmuş mudur?. Mesela, Ia
tanbltlun nurwou dij:er bütUn Jehirler
den fazladır. Burulan başka L .anbul.. 
da ticare-Ur u&raşan vatacd14 çoktur. 
B'1r.IS~ bıı,.ll< bir tiı:attl me!'ketidir. 

Yurdu.n dıger bir çok k~rine 
muhteli( cl.n.> mal ve eşya buradan gi
der. Burası, ayni zaır.anda faal bir 
transit limanıdır IJuliıia, İs.tanbul, 
civcivli. i:>Jr a4ş veri~ metnbaıdır $Ut>
hesiz, böyle bir şeh.init! ltıtıkh \'ak'a
sı da t11ktur. 

Fakat, bütün bu şartlar nazarı ~k
k.a\.e alınmak t·etiyle niilus ve iş 

hacmi nl.-.beti de hesaba katılarak bir 
telkik yapılsa, acabiı, o zaman, n1uh
teklr rekoru yine istanbulda mı ka
lır?. Elimi:zde k.<.ıl'i rakamlar yok am
ma, neticenin yıne aynı çıkacağına 

dair, ıtl:iaııf'Un içu1e bır şuphe duş.Uyor. 
Böyle bır rekor ttazarımalt, bittabi İs
tanbul iç.in hiç de ayaru mernnuniy~t 
değ!ldir. 

Bir de-, hangi nev .. ve cins esnafın 
en tazla ihtlk r 711ptıjJna dair btr ista
tLtlk cet.veli vucude geto·iLe.- Böyle bir 
istatistık hayli şayanı dikkat ola
caktır .. İst.anl.>ulun haV11sından m1, su
yundan nu, nedir, bu şehirde, öteaen
beri, bu nevi ı.tler çok olur. Hile, hı.ır
da fazladır_ Bugı.ine kadar lhtik.fır ya
pan tü.ttar \'e esnafın i>Jr listesi vücu
de getirl4e .... e bu liste ildn ve t~hir 
olunsa. acaba, faydadan hali degil 
m"'1.ir?. Nercte kaldı ki, bizce, ihtikilr 

S'l';ıh başörlusu teneıılnin altından 
dUgüınlü, tahıninen kırk be:;;, elli 
yaşlarında bir kadındı. Biı: kanape
nln üLerlne oturmu!'j, Adliye korido
rwula o tar'J.ta bu bra.t:a koşan sekız 
on y~lannJa b;r çocuga ikide blrde 
Shleniyordu. 

- Ojhım Ömer .. Koıma! DÜfe:rs.İn .• 
Bir yerin acır. 

_ Yavrwn. ömerc.iğim.. Terlersin, 
hasta olunun. 

- Ömer!. Yoruldun .,_.lldmı.. Gel 
ıuraya otur ela bl= dinlı!oı! 

Sekiz - ,.a.ılanndakl ı;eı:ulc, ı.iraz 
aksak yürliycrchı. Bir kolu biraz et:-
nce idi. Yilzilnıl.e CilliiJıde, mulıtelif 
yara ızleri vardı. Hem bunludan, 
bem de koriıılorda durup dinlenme
""'1 k.Joup durmasından anbşılıyor
du l<l, pek hapri bir şeyıii.... 

Ömerlıı anne:;ı olduğu anl&iılan si
yah. baş örtti.lu kadıncağızın yanın· 
da. ayni kanapede, daha yaşlıca, si
yah ppkalı ve ıiyat mantolu bir ka
dın daha oturuyordu. Siyah başörtülü 
kadına, bir aralık. 

- Mahtam mu? Ded~ A!Lth ba
i~ın!. Amma. galiba blraz &fa<:an .. 
Ayağı da herhalde yaramazlık.tan 

•ksayor J\ mma. çıx:ul<ar bu Y"'ita 
öy!-:Ur. A.llc.h sağlık ver:,.in de .. 

Siyah başörtlü kadın iç[ni dökrrl
ye teşne- imts . 

- Ah harumc.ıgun; 90rmaylll.. Sa
de onun yaraına.dıgı değil ya .. zaval· 
U, talihsiz çoeukli.ı... Bütı:.uı önırü 
ya takı.. geçti gibl blr şey... Baoındaıı 
gec;-ırıedik kaza kalmadı... Dört beş 

sene C\ôvelcii. Bir mühendisin otomo
bili çignedl.< Kolu kırıldı.. Bakın, 
bitl.i eğri, sakat kaldı. Mühendis!, da
va ettUıı>., sulh olınak için beş yüz li-

ra verdi. Davadan vaz.geçük. Tam 
sekiz ay çekti hanımcığım. 

Kalktı; bir ay sonra, bir tüccarm 
köpeği ısırdı .. Tam dört ay çekti .. A
dam, dava etmememiz için üç yüz 
lira veı:di. 

Kaç kere at:ıçlardan düıitü.. Du
•·arlardan diı;;tü .. Aylar!• çekti.. Ya
taklıı,rda ya ltı. . 

Soa.ra, bir 'lftliteabhidin otomobili 
~igııedl. 4u, ~jı oalı:at k:abiı.. Bia 
beş yüz lira dil - tazminat aldllc. 
Ko=ıum~ bir ci!Uik sahibi Na

fir Bey var. Onun tarı tepti .. Kabul'" 
p k=üı:leri lunldı. Aylmla ya Uı. 
Beş yüz lira da o zacar ziyan verdi. 
Şund1 de, dôrt ay evvel, dok.tor 

Haydar Beyın oğlu t>mklelle çarptı .. 
ç..k~enm ıçerisine düştirdü. Ba
~ı patladı .. Kafatası da çatlamış. İşte 
oml:ın da daha yeni kalktı. Biz b'll 
yüz lira f...-ızminat istedik. Onlar yüz 
liradan fazla vermek istemedi. İşte 
onlarla davalıyız, O kadar da, babaa 
da, ben de Uzerine titreriz; bir şey o... 
lacak diye ödllmiU kopar. Öyleyken, 
başına gelmedik feW<et kalmadı. 

- Zaten, saJruulan ~öze çöp batar 
hemşire .• Öyledir .. 

Bir müba,ir, 

- Selime, ömer. Şerif! .. diye ses
lendi. Siyah başörtülü kadın, 

- Haydi oğ1um Ömer .. Yürü baka... 
llm .. Deyip çocuğu elinden tuttu; rnak
keme,.e dol?ı"ı giderken, ayni kanepe
de- yanlarında oturup siyah başörtülü 
kadının anla!Uklarını dinliyen diger 
bir kadın, kanıapede oturan siyah şap
kalı ve syaJh mantolu kadına, 

- İyi irat bulmuşlar.. Bu gidişle 
zengin olurlar amma, dedi. hocanın 
merkebi gibi, coc::uğu.n ömrü vefa e
derse ... 

yapt.Jkları nıallım ve müsellem olmuf 
in:sanlardan ook. mutlaka., haıüz bu 
fiilleri kanun nazannda tesbit edi.lıne
nuş bulwı.anl.lr d.ith.a fazladır. Bunlar, 
birer tesadüf e5eri olarak, henüz ka
u.unun pençesine düşmem · bulun
maktadır. 

Sirkeci Caddesinde kızına laf 
atan adama küfreden kadın ! 

Yakın tarihlere göz atarsanız, lıtan
bulda ıhtıUrı yıne ayni şıddetle gô ... 
rilr::;ünüz. ı1~eıa. şimdi bir çok.ları
mızın hatırladJgı Buyük !larp yılla

rında, pahalılı.k ,e tlı.1.ikıir hiıd devre
s.ı.ni lıulnıuştu &.ı.gun, bu eski yıllara 
nazaran, İ:st.:ınbul hayatı bir cenoet, 

l~ahkemede hu iddiasını isbat edemediğin
den 7 gi:n müddetle hapse mahkum olundu 

Ankara - lstanbul 
1uııuk. ııuııst•rndır •osesi 

Hele .. \ v ru µauın bir çok memleket- T 
lerlne bakılır. oralarla kıyas edilirse, Ankara ... İstanbul ve Ankara .. 
bir yiyip, bın ,.ülu..,tmemiz lazımdır. Kırşehir şose yollarının başlan -
Bu bakımdan, kendimizi mesut say. gıcını teşkil eden Ankaradaki 
m.ıliyız. Ne var k1, gonUI. hiç bir fena 
hareket !stemlyor, hiç ihW<ü ,.aı.·ası meydanın aı;falta tahvil olunması 
olına··m, diyoruz. kararlaştırılmıştır. Bu işe 13 bin 

Beş pannak bir mi• .. Türlü türlü lira sarfolunacaktır. İnşaata 15 
insanlar var Bu turlü turlu insanla- eylülden sonra başlan..ılacaktır. 
r.tn da \-.Şit ~it ınarl elle 11 hareket !-=============== 
tarılan oluyor. 

R. SABiT 

Avukat imtihanı 

Dün Sirkeciden geçmekte olan Mur
taza adında bir gene o sırada cadde-
den ann~ile yan :yana yürümekte o
lan Hüsnü adında bir kadının kızı Sa
adete iddiaya göre l<if atmıştır. 

Bu vaziyete sinirlenen Saadet bir
denblre kızmış ve ağzına gelen lafı 

bağıra bagıra söylemfye ve Murtaza.
ya küfür etmcğe başJamı.ştır. 

Hlidlse nıahkemeye intikal etmiş ve 
yapılan duı·u.şma sonunda Murt.a-zaıun 
Saadete lilf attığı sabit olmadığından 
J\.{W"tazanın bero.eline, Saadetin ise 

kütür etlıgi sabit oldugundan yedi 
gün hapse mabkı.1ıniyttine k:ırar ve
rilmh;tir. 

Bu sabahtan itibaren 
bakkallara ve lokan
talara tevziata geçildi 

Toprak Mahsulleri Ofisi bak
kallara ve lokantalara bol mik. 
tarda un ve~ği kararlaştınnış. 
tıı. 

Bu sabahtan itibaren bakkal -
!ar için günde 13 çuval. lolı:an -
tacılar i1,'-n de 3 çu.vai un ~rıl
m~tir. 

Bakkalar halka salacaklar, l~ 
Jrantacılar kendi mamuliıtlan 
için kullanacaklardır. Tevziat 
Bakkallar Cemiyeti w Lokanta
cılar cemiyeti vasıtasile yapıla • 
caktır. Makama fabrikalanna da 
70 çuval un verilccektıı. ---
Orman okulu 

Orta mektep mezun
larından 60 meccani 

talebe alınacak 
Leyli ve meccani olan Bursa ve 

Bolu orman mek:eplerine cOrman 
mühenıfü; muavini• yetiştirilmek 
üzere orta mektebi pek iyi 
veya iyi derece ile ikmal et -
miş olanlardan yaşlan 20 yi te -
cavüz etmemek şartile 60 adet 
talebe alınacaktır. 
Bunların kayıtlarına bugünden 

itibaren yalnız Bursa orman mek. 
tebinde başlanmıştır. Ve 15 ey -
lıile kadar devam edecektir. 

Talip çok olursa müsabaka im.. 
tihanı yapılacaktır. Her iki mek
tebin de tahsil müddetleri 3 er 
yıldır. 

50 milyon Posta 
Pulu bastırılıyor 

Posta, Telgraf ve Tulefon U
mum Müdürlüğü yeniden 50 miL 
yon adet posta pulu tabettirmeği 
kararlaştırmıştır. Bunlar 20 muh
telif kıymette olaoaktır 

Tabı işine 23 bin ı;ra oo.rfolu -
lunacaktır. İhalesi 19 eylülde 
şehrimizde yapılacaktır. 

---~---

Harbiye 
alınacak 

mektebine 
Lise me-

zunları 

Harbiye mektebine sh·il lise 
mezunlarından alcbe kayıt ve •- Bizim ehliyetimiz müsel -

lem .. halk bin seviror ki, düğiiıı.. 

de, dernekde evine çağırıyor .• ii
yorla.r. 

lu nunta.kasını, Çatalagzını tetkik et
tikten ı:.onra Ankaraya dönn1üşlur. * Sumer Bank Gaı:iantepte btr 
Yerlı Aılallar Pazarı açm~tır .. 

+ Şırketi llayriye İdarcsinh1 I\.lü· 
nt.kalit Veltı1letine ve oradan da De
niz Yolları ldaresine dC'\'l:olunması 
muhtenıeldlı Vekillet ba- müddetten
beri şirketin ıdari ve malt vaı.iyet:ni 
tetkik toltırmektedir. 

'ı A k -t 1 k • t" Yüksek teknik adamı vu a oma ıs ıyen- . . .. 
Gazetelerin haber verdığıne gore, 

ler T eşrinievvelde im- Maarif Vekaleti, Ankarada bir Yüksek 

Anaıo11 boliuta 
Bu seneki anason mah.sulü ü

zerinde büyük ve hararetli satış. 
lar o~aktadır. Şimdiden mab 

sullerin büyük bir kısmı satıl • 
mıştır. 

-kabulüne bu sabahtan itibaren 
b:ı.şlanılmışlır. 20 teşrinievvele 

kadar devam edecektir. Talip <>
!anların 18 - 23 yaş arasında bu
lunmaları icabetmcktedir. Ka -
yıllar askerlik şubelerinde de 
yapılmaktadır. 

Bu cevap makul ve mantkidir. 
Düi(üne çağmlaıı çalııcı imtihan 
olur mu? O, imtihawnı &Zcldeıı 

\·ermiş .• 
. . I 
lKI KOLU 

YOKllUŞ 

İki eli, iki ayağı olmıyan bir 
adamın, bir noter huzurunda, bir 

mukavelenameyi nasıl imza ede.. 
ce~i soruluyordu. Bir gazete, bu. 
hadi;edcn garabetle bahsediyor: 

Fakat, öyle bir zamanda bu me
sele ortaya çıkını~ bulunuyor kj, 

sanki, iki eli, iki kolu sağlam lıir 
çok kimselerin imzaladıkları mu. 
knelcler meydanda dej"ilmiş ve 

görülmüyormuı gibi.. &VVeli, 

bunları düşünseler, ya •• 

AHMET RAUF 

* Yaniım Sevenler Cemiyeti BU ... 
yüJı:ada Şuı,e taraf.. .m dün Y•t 
Klupte bır çay verllın~tir. Cemiyet 
çaydan 1000 lira hasılat lemın elm4-
tir. 

(HALK SÜTUNU ) 
BİR USTA İŞ ARIYOR 

Peynircillkten anlarım. Her çeşit 
peynirin ilmini bilirim. Sütten soğuk 
tulle.al yaparım. Fabrikalar, vapurlar 
ve kontrplak fabrlkalan !çın tutkal 
yapanın. İhtiyacı olao!ann Halkalı 
Zınat Mektebinde Sutçu B. SUley
man u.staya yazmalarını rica ederin1. 

AÇIK KONUŞMA. BeyoğlWlda Ye
nİ§elllrde Tabı.ır&ılası sokagında 39 
numarada lı-rı:i Bayan Kalyopıye : 
ıt.nınız ticari olduiiu i.ç1n ücrete lllbi
dir. 

Tefrika No: 43 

l Sürü '!..~'!!!~akları 1 
o, gülümsedi. Yanan 7üzünde. hul-

7alı bir tebessüm vardı: 
- Anam, bil.la bıtınnedın dlye da-

nhyor bana .•• 
- Acelesi mi var?. 
Daha çok guldu: 
- Kimbilır abam?_ 
Onu k.endı !ı:lcmıne t.erk:ederek, ki... 

tabımı okumı,ya ba+ladıro. Saytalan 
ı;cvirdıkçe, Ua~ka bir Alemin içine da· 
Ly ..1r m. Nıhayet, bUtı..i.n ınuhil etra.
fınıdan allindı. Şalıı-i duşünceleriın 

. k!tJbtn say!alan içinde eridi. 
llir aralık, horozun c;-ıkardığı carip 

&e:;.le, başına kitaptan ayırd.ım.. Nez.ik, 
elınden .&şini bırakmaşU_ 

- Ne oluyor?. 
Dedim. O, gö.derini çardağın 

lndt.'ki e:Oğc 'k;ıldı.rmışh: 

- Tehlıke var! .• 
_ N•sıl tehllke bu~. 

- Horozun sesini duymadın 
- l:.vet! .• 

ileri-

- o ..... tehlike oldtJtinı; lıal>er 

v• ~ur: 

1 
Kuluçka anne tLiy1erini kabartmış, 

civcivleri korkuyla e~rafına U:iü~mil~· 
leı"Ci1. 

Nezik, bır mGddet bakındık.tan son
ra tekrar l~ine bafladı. Ben de kLla- 1 

buna döndüm. 
Aradan tahmin edemediğim zaman 

ıeçti. Horozun keskin alarmı ortalığı 

çınlaUı. B:ışım:zı kaldırdığımız zaman, 
kM'aman kanatlı bir kartalın stizüle
rek. kuluçka annenin uzerine doğru 
indiğint.. \'c bir civciv kapıp uı;tuğunu 
görduk. 

Ne~ik. bir feryat kC\pararak. yedn
den fırladı. &hı;edeki hayvanlar or .. 

tadan kaybolmuşlardı. Kuluçka aruıe. 
büyilk ("ığhklar atarak, ileri doğru 
koşuyordu. 

Kartal, bu koŞU9ma. bağrlŞma ile 
fa Jrmış ij!ibı, 7abut tımaklariy1e ge .. 
çirdiği kt.u;;i.i.k. avını, daha emniyetli 
ut.nak itın, bahçenin ortasına Jndi. 

Onun inışjni guren Nez.ile, ve kuluç
ka. anne. kusun üzer!ne saldırdılar. 

Kartal, kendini tehlikede hileetrnii ol ... ı 

Teknik Okulu te;;is etmek kararında ... 
tihan edıle Cekler dır. Ve bu tıusuı.laki teşebbu.iler hayli 

Adliye Vekaletı avukatlar ka -
nununa tevfikan halen avukatlık 
stajında bulunanlardan avukatlık 
irr.tiharu vereceklerin untihan 
gün:erinı tesbit etmiştir. Umumi 
malUrrıata ait imtihanlar birin.. 
citeşrin ayının birincı günü tat
bikata ait imtihanlar ikinci günü 
yapılacaktır. 

--~--

iaşe müsteşarı tetkik 
seyahatine çıktı 

İaşe Müsteşarı Şefik Soyer garp 
vilayetlerinde iaşe durumu üıe. 
rınd.e tetkiklerde buLunmak üze.. 
re evvelki gün Ankaradan hare
ket etmiştir. Bu seyahat on gün 
kadar sürecektir. 

malı ki, avını bırakarak süzülüp yük
seldi. 

Nez.He.. yavrunun bulunduğu yere 
çömelerek, civcivi a\'Uçları içine aldı. 
yanıma döndü. Rengi sararmış, göz
leri yaş iclndeydi 

- Ah anım' .. Cucutum!I.. Benim 
7aVTUm~ •• 

Diyerek, civcivin ipek tüylerini a ... 
ralıyor, kanatlarını muayeneden beçi
riyordu. Nihayet, küçU:k boynunun üs- 1 
tundeki yarayı buldu. Kartal orara 
penr;~slni takarak yırtmı11ill. ı 

Hemen arık başına ko:tu. Ci:vcivin 1 
7ara.qnı yık.1y3rak, ona zorla su ıcirdi. 
Sonra yanıma döndiJ. Ci\"C:l\i önlüğü
nün içine sararak gOgsi.ine ba~tırdı. 

Ona, harekflhna dikkatle bakıyor
dum. Bu nazlı, nahif, gilzel kız., sev
diğl civcivi kurtarmak için bir kotpl.an 
çevikliği almış, gözlerinde vahşi pa
rıltıl~r tutuşarak, kartalın Wıtüne sal
dırını~tı. B..t~ımın ic:inde bir dü,:;:ilnce 
sHsllesi uzayıp gidiyor. Bir civciv için 

böyle vnhşilt'1en Nezik, gönlü olduğu ... 
nu sezdlğiın Recebin eiden gittigıni 
bibe ne hale gırer acaba" .. 

H.1la büyUk soluklar alarak, clvcivi
'l.i göğsüne ~tırıyordu. 

- Nezlk, dedim. Ka.Ul civcivini aL 
sa, üzti!ur mü idın? 

Sı.lz&ün ınavı gözlerinı hayretle aça
ra~ yüziJuıe bak~ 

llerlcın~, milyonlarca Hra t.ah.sisatı 

ayrılmı,lır Önumüzdeki yıl bu muııs
sesenin faaliyete geı;ecetı ümit oluna
bilir 
~temlekchn tc:-knik sahada ne kadar 

faLla elerna.na muhtaç oldu~u mey
dandadır Jlerbalde. yeni kurulacak 

Teknik Okul, yurdun mahalli hu:;u
si,.etlerlni göz önüne alarak vücut bu

lan bir mties~se olacaktır. Teknik O
kulun daha uyade memleketin her 
zaman arachgı bir takını mutehas.!>ıs 

teknlsiyenler yetiştirmek gayeslni 
güdeceglne ~Uphe yoktur. 

TüTk.iye bOyle bir mUes:.;eseye yıl
lardanberi muhtae bulunuyor'du Ma

arif Vekaleti bu seter, bu büyuk işi 

hallederse, hakikaten, mühim bir da
va kazanmış olacaktır. Bu davaya ye
rinde ve l<lymetli blr hizmet gö<üyle 
bakılabilir. 

BÜRHAN CEVAT 

Yüreıilm yanardı bacım!.. Ada
mın ı.evdiği elinden giderse üıü.lmez 

mi ttic? .. 
- flakkln var Nezlk! .. 
Artık bir daha kitabımın sayfaJann

daki hayata kendimi kaptıramadun. 

Başımın içinde blr sürii istith.amlarla 
lolu bir dü~ünce başla.dı. Nez.ik: Rece

bi seviyor mu'? Bizim aramızdaki his 
bağı duyulursa, muhitte, bilh.W.a Ne. 
tik 'in ruhwu:la nasıl tesirler uyana. 
cak'?. 

Gözlerimin Onüne pulat vüetı.dü, ber
rak yeşil g<>zlerlyle Recep geldi. Giığ
aiimde ateşten bir çubuk yanıp söndü, 

Yı1rgim lılzla dolau, Altın kalbli Re
cep, sana sahip olmıya hakkun var 

mı~ Onun eti Nezik olmall. Ben, ne de 

olsa başka bir dunyanm i..rısanıyı.m • 

i'a.kat onlar ayn\ toprağın çocukları._ 

- Ne daldın abam?_ 

Nezik. süzgün n1avl gözlerinde yu
muşak, muhabbetli, biraz da soran 

bakLŞlarla, yCzürne bakıyor. 

Birden, içimin dü.süncelerini ona 
ka.pWnı , yahut &eSli düşünmU;tüm de, 

o doymu., tııs.ine kapildıro. Yanakla
rıma bor a leo; dalgası yllkseldl. Kesik 
kahkahal•rla gulerek: 

(DeYBrnı varı 
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Bir Cinayet Davası 
Yazan ETEM İZZET BENİCE 

- İçkı de içmezdi. 
- Erkek ahbapları ıle temas • 

ları? 

- Kendisinin erkek ahbabı da 
yoktur. 

Güzin bu cevabı verdikten son
ra ge~ bir nefes alarak sözüne 
devam etti: 

- Ne garip şeydir k.i, annem 
yalnız ve sadece Ferdinin iışıkı 

idi. Onun için durmadan çarpan 
bir kalbi ve .. daima onu düşıinen 
bir kafası vardı. Fakat, daha ev -
velde söylediğim gibi ya çok saf. 
dı, yahud da bağlılık ve aşk hum.. 
ması onu Ferdinin gözden kaç -
mıyan aksaklıkları karşısında an. 
lamamazlığa sevkediyordıı. Be -
nim de en çok kızdığım tarafı za
ten buydu. 

Hak.im, çok sert bir duruşla ve 
kal'i söz bekliyen bir eda ile sor
du: 

- En sı>n ve kat'i olarak anne
nizi kimin öldürmüş olduğuna ka.. 
naat ediyorsunuz? 

- Annemi Ferdinin ya bizzat, 
ya.'1ut da kendi adamlarından bi. 
risi ile öldürtmüş olduğuna kani
im. Bu cinayette babamın zerre 
kadar suçu ve iliğ.işi yoktur. O ta.. 
mamile masumdur ... 

Diyen Güzin son söz olarak i - ' 
ıa,·e etti: 

- Babam derhal serbest hıra. 
kılmalı ve onun oturduğu sandal
ye Ferdiye verilmelidir!. 

Hakim bundan sonra: 
- Şaloadetiniz bitmiştir. Gide. 

bilirsiniz ..• 

Dedi, fakat, Muzaffer: 
- Yüksek hey'eti hakimeden 

bu iki noktayı şahide huzurunuz
da sormak ve alacağım cevapları 
zapta geçirtmek için müsaade di
leyorum ... 

Dedi. Hakim: 
- Mühim bir şey mi? 
Diye sordu. O da: 
- Bence mühim ... 
Di~rek gözlerile duydu~ ıs.. 

rarı ifade dti. Hakim, 
- Peki.. Sorunuz?. 
Müsaadesini verdikten sorııa, 

Muzaffer ilk sualini sordu: 

- Annenizden ayrıldığınız gü. 
ne kadar onunla aranızda geçmiş 
hiç bir his mücadelesi olmuş 
muydu? 
-Hayır. 

- Annenizin bütün mücevher-
leri duruyor muydu?. 

- Evet. 
- Bunlara nekadar bir kıymet 

takdir edilebilirdi? 

- Annemin aşağı yukarı alt. 
mış y~tmiş bin hra değerinde 
mücevh<?ri vardı. 

- Annenizin blınları sağlığın. 

da satmış olması ihtimali var 
mıdır?. 

- Kat'iyyen yol<lur. Çünkü <>
nun hayatta Feridden sonra en 
çok sevdiği şey mücevherleri idi. 
Her ne pahasına olursa olsun 
Feritten nasıl vaz geçmez ise 
mücevherlerinden de o şekilde 
vaz geçmezdi. 

(Arlr.uı Va.rl 

lSPAN AM,_ si r,, 
bekleme ~ 

Yazan: Ali Kemal 5V ııl' 
Asyada İranın haksızlığ~ )~ 

raması. Avrupa harbının iJİ f 
şma basması üzerine son~ 
""'1in vek~lini gözden ~ ıer 

h .. ]<uıık ..ı bundan sonrası için u .. -w, 
rüımek merakı tabii ~ 
Onun için dünya matbu• ~ 
riyalında ilerisi için de fil 
tahminler yer tutacaJ<lıfjeti ~ 
bu harbin bıışlaııgıcında pe~ 
rülmuş·· mutalealardan ~ıff 

tıef11'" . . 
vardır ki kıymet ve e hS~ 

çok kaybetmedi. Av.ruP\ir" 
nin .istikbali için boyle 3ıııı 
taleayı o zaman bir jap00

1 
et~ 

yazmıştı. Amiralin j.Stt11• b~~ 
bir takun sebepler var_dı; ~ı"JI 
mühim surette değişir. c,·a t 
İtalyanın gayrimuharip ~ip ~ · 
taraf kalmakta devaın c ııe • 

· ·b· it l ın h31 
memesı gı ı. . a. ~tan lehine• 
rışmaması~ı Ingıı e_re . ıııı•·. 
kar sayan ıapon smırah de" 1' 

d 1. ·ı•-en'" "'. veti sayesin e ngı "'' ğı w 
nunda bu· harbi kazanaca 
rinde idi. . - d_ 

O amiralin ileri sürduğll ... f 
ki o"" bir sebep daha vardı afi"'. 

panya.nın bu harbe kanŞ~r (1. 
yani Iııgiltere aleyhıne. \; 
yel a~amasıdır. Ak~enııı\alİ'; 
binde Ispanyanın böyle · JJW 
İngilterenin lehine !<aydC 
bir keyfiyettir, . n~' 

Son iki senedenber'.. ısıı-;,_ /. 
nın vaziyeti değişccegı ~,,gı ' 
lendi. İspanyanın er geç ııel>' 
aleyhine döneceğinden. c~~ıı' 
tarık üzerine bir harc~t 1 t 

ed ·ıd· fak• ' !inden çok bahs ı ı. SS' ı • 
senedir bu olmadı. Billı•. 1,~ 
çen sene bu vakitler tngı' ı 
doğrudan doğruya . t~~rı:a.~ 
Britanya adalarının ıstıla 11ııı 
cegı' · söylenirh•n İsparıY9 f" 
. ]<tlt ( 
Ingiltcre aleyhine hare !f.11"' 
mesi ihtimaline pek ehe 1,pıbıl 
veriliyordu. H~lb~ki ı.şte is~ 
üçüncü yıldönumıınde .il 
yine bekliyor. ıısı·. 

İtalya ile İspanyanın_ ~~ ıtl 
karışmamasını, Akdenız iııf'. 
terenin işini bo:ımamW:ıııı ı;tl~ 

1 
tere için büyük bir k.ar ! ,ı . 
olan o japon amiralin•n '/) 
içjn söylediği çıkınad'aaııı•"'. 
ten o da bunu temin e ti" 
Lakin İspanyanın Mihvcr,rı • 
fına da geçn .iyrrck harP 1eıı~ 
kalmış o~ası İngiJlere 1 Al' 
kaydedilecek bir !>:tyfıY' 
makta devam ediyor. ııili -,1 

Üç sene sürmüş olan dn iııı: , 
harpten sonra İspanyanıı:., ııl 
tere ile İtalya ve Alınan, a . 
sındaki harbe karışmasıniili~~i 
mal verenlere karsı şu rrı. s~P' 

·ıcrı zanın nice zamandır ı 
düğü malümd·ır. çı~ 

- Dahili bir harpten ~ıf, 
b. d• ' 

olan bir memlek_et .. 1 ~. rıı•' f 
harbe kendıni surukhl e 'f' 
nun çin İspanya bu kavga ~ 
rışmıyacaktır. . ıı•~ · 

Halbukı bilakis duhih ~a~{ 
yeni çıkan mmelekctıerın aP fil, 
kavgalara giriştikleri '-~~İ\,eııl 
vaflak olduklarım SoY ·ıcr » 

t ·rcf1 f'. tarihten misaller ge 1 
•• 80•,ı 

vardı. Bunlara göre Jı·~,., .'..ı 
üç sene süren dahili h er"~· 
cenah ve sol cenah, kadı~j8r'.J 
şehirli ve köylü tspanY';.ı,tııır-·, 
liih kullanmajlı ,..., . h8 ı#'; 
öğretmiı;tir. Bu takdJrd~rı' tı' 
yollar hangi tarafın lel>l ~ ~ 
girecek olurlarsa üç sı; uPı ı' 
öğrendikleri harp sana ,.cıt· · 
vaifakiyetle başaracak19 ıf. 
saire gibi. 1 Jt (1 

İspanyollar hangi tar~ f:I' · 
bu harbe karışacaklard 1 ••1·,c ııt, . 1 n ' ~·· yadc Almanya ve ıta Y• ı,r' '4 
ralıer olacağı söylenen !< b"..ı, 
beklemeği daha ınu'·.af~c iJIJ 
Harbin üçüncü sencsı 

1
• o 

yayı bu harbe karışınaın ~ ı 
görüyor. 

Emirginın 
,ıtl ., 

· mi .. i~ 
ıs ·"'· 

Şirketihayriyc idaresı e t# ·• 
gan• ın ismini cMir.guııı:eıi.' 1 

etmiş ve iskeledeki .tJ r. rl' 
bu şekilde değiştirl1' 1ştı ~ıv ( 

B . . 4 .. .. suııarı. j 

u ısım, uncu . u~ı:P l 
da muharebede csır d ı!l~ tc

1 
• 

dilerek mezkür yerde u kıl~~ 
e " ~. 

det sefihane ıraşamış "13rsf., rl' 
Sultan Deli Ibrahıın adıft' -,f 

ı •\"Ücudüne lüzum olrP an ,;ı l 
yanile idam etirilmİ.Ş 1~n f 
desi Emir . Günün adı/! 
tır. 

, 

' \ 



lı.""' ~~o metlnlert Anadolu 
11.Jb· ıan.:a1 bUltenlerinden alınmıştır) 

-
Mareşal Peten, Fransada 
bala eaki rej~i tahay -
yül edenleri yola getrr -
mek için, lejiyonerleri 
faaliyete davet etti -
lngili_z - Sovyet sulh şart
ları henüz lrana bildi -
rilmedi. 

11 eden: Muammer Alatar 

1ngı; ========== !(~ ' 'z lforicı~·e Nazın Eden'in, -
vanır·· l . . 

~~ ı' e suyk·digi nutuk hak- mü şcnliklerind<:, şimnli Afri • 
ıil>rı. btı bazı tafsilat gelm_i,;tir. L 1 kadan gelen yırmı b n lejiyone. 
'lııı it nu~~uııda sulh şartları - rin toplandığı Vişi Beled;vc s a -
biııı;, an lıulı.ume ine yakında 
llıll;ıt~gıni söyledikten sonra, , dmda Mareşal Peten bir hitabede 

1 Suy~tır· bulunarak şunları söylemiştir: 
n~'0'et hüku~li. Türkıyeye :l cP'rıınada yalnız b:r hii.kıirr..et 
' b.>)•natta da b>%imle be- vardır, 0 da intıhap ettiğim ıne-
li;~ti 0lınui ve Türlüye Cumlru- sai ıu-bdaşlarile beraber idarem-

,a~~htınullti tamamiyetine debulunan hükümelLir. Bu bü -
~ .,,,_ •marnla riayet etmeğe 

'llrlr. 1 ~ kürnetın bir tek s.ıyaseti vardır; 
'.ıı1 •tnın Anupa d1'vle\le - ı 
liiıı~~ herhangi binnın teeavü- taahlıütlerimı müdrik ve Fran -
1ıtd, tığraınası takdirinde ona 
t• lJııııı ııe rnüzaherette bulunma. 
lir adc olduğunu beyan etmiş· 

ı}?vYl·t h - • ""U~r~ . ukumetinin bu l.eşeb.. 
lır.-· bızım tarafımızdan ha -
ıu11 ~ karşılanmıştır, zira me\'
t"?kiY>ıhsolan iki nıemkket yani 1 
lııııi Ilı ile Polom·a arasında hu-

lliı• Uıterek rabıtalar vardır -l 
't~b~ bu iki m<.'mleke'.e mli- ! 
lıııı \· tııüzaheret muahcdt?len • 

!> •rdır 

sanın ş<'rd. haysiyet ve menfa. 
ath!ri <'ndi~-esile mülehassis ola -
rak tarih karşısında mes'uliyetı 

üzerime alıyorum. 

Benim ve Amiral Dar lanın ba.. 
şında bulunduğu hükumetin ıs • 
tınat e:mck kararında olduğumuz 

sadık insanlar. lejyonlere, fela -
ketımizi ve bunun doıitırduğu a-

kibetlerin ehemmiyetiııı anlamı

~·arak hala mazinin tahayyülü ile 
yakit geçırmekte ck-vam eden 

Tahrandaki Al
man Sefirinin 

bir teşebbüsü 
Tahran 1 (A.A.) - <B.B.C.• 

Assosiyatcd. Pres'in venliği ma -
lıima ta göre, Tahrandaki Alman 
orta elçisi, Amerikan orta elçi -
sini yazlık sefarethanesinde zi -
yaret ederek, 700 Alman tebaa -
sının emniyet altına alınması i
için İngiltere ve Sovyet .Rusya 
hükümelleri nezdinde t.eşebbüşte 
bulunmasını rica etmiştir. 

lr dald IDtfllz 
k aada ım IJrlk 

Simllı, 1 (A.A.) - G•neral Vavel 
irandoki İngiliz Ba kumanctını Ge
nera l Kuinan'a göndc-rdiği bir te1gra!
ıa. Cen<'nı li ve kumandası alında bu-

1 lunan kıtaları İrandaki ba.rekıltın me
sut netice.sinden dolayı tebrik etmiş.. 

tir. 
28 Ağustosta P'.ulak :?Çidi.ni \"e 

Şahiıbfid'ı ziyaret elmiş oaln General 
Kuinan ertesi sabah İrak'a dönmüş.. 
tür. 

A&man Tebliği 
ve İngilizler 

~loıı 
ichıt .ı-a, harp m ydamndakl 
tıa. 'l':aıı. ıniıtt<'f'k.iır.ızdir. Coğ. 
lt,j Üt ~Y•U~n ve milli meziyet
>tn Ronr Urkiye ve Polonya, harp. 
~lıhıll\ :kı beynelmılel işlerde 
l\tt:rı ır rol oynamağa nam • 

bütün ga~·ri memnunlan ve bıi- Londra. ı (A.A.) - Dünkü Alınan 
1 tebli.ginde Alman harekatı harUiyesl 

tün çekingen insar.ları bize bağ.. \ hak.kında hiç bir malümat "·erilıne-
l:ınn1a~a davet edfn:z. On?ann r mi~tir, İlk dera olarak Almanlar, res-

~AL 

... lt ·ı · t k'U mi tebliğler:nde Finl~r- tara!mdan el-
S!l\St 1te guru u u en ı eru11 :ıus· 1 de edilmls olan nıu\·affaktyetlerl te-
turaeaksınız.. M-emlcketi nizam kit cy1emekten b<.ı~k-ı haber vernıe-
ve anlaşma yolunda tutmak için ıni_:şı_e_rd_i_r. __________ _ 

PETEN'lN BİR biı.c gelml:si içı~ ~alıı.ınrz . Mus • \ M } k y } d 
t'ratısı;, HİTABESİ . lihane v" ıçtımaı faal.vetmiz. kım- as a 0 UD a 

' ı leııyonlarının. yılılooü.. seı: cnd.şeye düsürmıyec-ek' ir. feci bir kaza 
: ve şayam tak- ı TralJiastalıl teıtsıt.ta 

bir hareket şl4detll ile m iki Is.işi ayır yaralan ı 

~1'-~ O ı.cti Sahıroccn Devam! cı . . ~ ... ., d 0 • 1 Dün akşam saat 19 sıralannda 
Vek·ı U ıacı ~• en cvam I 'k' k" . . • 

1\ ve • e . bu n~riyatımızla . . . . . _ Maslak ya unda ı ı ışının agır 
~ ıı.,,;.,,, ~ıı...nınıyetıe alakadar ola.. lcr 'e lıman tesr,atına 20 surette yaralanmasilc neticelenı;n 

ıı . .'. "•ıtaıe tcırp <:den tedb,rl••rı alnu,,_ tan .bomba atılmıştır bir kamyon _ otomobH çarpış • 
1 .... ~•nı or...,, l.l.>ndırrruı Şnb~- Dört gemı al<>vl<'r içınde l t 

rn . .. mas1 o ınuş ur. 
1ı.: ltoııı., "•.darla tak' ıye ettiı;'l bırakılmıştır. 1\luhımma\ do. B" v" kdereden İ. tan bula gel. 
-""""'•'-·. •deuını <!..- çuj!altnıı;t.,. 1 ld - tah . d'l b' u, u. '<a """n =aLf 1 . u 0 ugu mın e ı en ır ekte .olan şoför Hasan Beranın 

ı:rı ?ı.ı.. .. a ı !ln1 v-.ıklındt:: u.. . {'l'k t' . d b n: ' · 
"'ıır •du.rıuııe haber venı> il.ıh-. gemı ın _ı a ne ıcesı~ e a.- idares:ndeki taksi otomobili Mas-

oı,... 1e 0tın.iyen or.ıd.ı.ld ınemur da ~ıştır. lspa'.ıyol rıh_.ım'.naa. lak virajını dönerken İst .. nbul. 
~ l\ly•tı• ~nu,tur. Dıı:er ıa.ra.ıtan u- k. tcs.ısatLı >angınlaı çıkarıl. dan Büyükdreye doğru giden 
\t";ı:..ı.,, rııa~ıı mıntatal•r<fa. oc .. ın mıştır. 3244 numaralı karr.yon ile karşı. 
''" • ı..u<a 1 m6ba,.... ışının sur. Bingaı.ıde bir Jemive al • ı~·nuştır Her ı.~ı otomobil de 
i.""lıın lllla ,yapıldığı, muamelc3i ....., · · · - · -
..,..,.,.. 1~~e lllti.U.aAsılin bekletıl- çak tan hücum edilmiştir. hmı gıtr .gıro. n şoforler kazaya 
:-r1ıe~lt>1;ııı derhaı U""" memur cı>rt- . Tayyare meydanı mıtral. oz mani ola!l'lan::ı;);ır. ,-e şidd!'tle çar-
:. n eııı "•dro!crın lakVl.J• edıldigı a'.e§ine tutulmuştur. Bardi - pışmışlardır. Tabı otomobili par. 
r.";t~ ııınunı. etle ~nıhıu.ıtu·. Bu yada miihimmat Q(,poları v~ çalanmı:ı. içinde bulunan şofö -
~Ut •aı,~:ah.;it ıualuu b.em Yuk.f.elı:. deniz layarelerı bombarCı • rün kayinrnldcsi ile karısı muh. 
l.ı ot ,_ l<ta ve hem de muşterı •- man edilmi.•t;r. telif verlerinden ağır surette ya-

"' •lilfcıu · ""'1, 1 ıucn kuttularak Ofisi Torpil ta.<ı, .3 "1 d!g' er ta,- _ ra!anmışlardır. Ye [senler yal'3 • 
' ltı ohrııılı: bw · klad · 

-. ~ m" ır. yareler Sicilya açıklarında lıları Beyoi;lu hastanesine kal -
41 !'.imayel, bir kafilede 3001) dırmı~lnr 1 r. :\:üddeiumumıilık 

!',, n zayiab r'Jnluk bir gemiye bir torpil tahkikata baslamıstır. 
) 1, A.l (! inci Sahifeden Duam) isabet -elm_i,;tir. fstan bUf rman 
"1q~ t\~an harbinin ilk ıkı a - Cumar'esı g1'?:~ Blenh~,-!11 ıı lui Sufacla.u Deva.,.ı 
~il:·~ ,rnan zayiatını 2 milyon bombardıman ta,·areleri Si • Mersın Mıntaka Jıman Reisi B. 
ı ~<ıstermektedır Bu mık - cil »ada Litana · müh!rr:rr.at Zihnı Koçak ile İ;kenderun Li. 
~ iı.ı" harbin ikı senesi zar - fabrikalarının el«k~rik san- man R!!isi Yakup Gürkan teka. 

ıı.. :a:vıa'"anlar tarafından veri - trallerınde lahrıbat yapmı'l'- üde sevkolunmuslardır. Mel'bin 
~ ttan fazladır. !ardır. Bütün bu harekattan Liman Reisliğ.ne Samsun Liman 

bir tek tayyare dönmemış _ reisi B. Sırrı Bayder, İsk-ende • 
tir. runa Ants.1~ ... a Liman Re~!:i B. 1 '>b İRTinAL 

10 ya91ada bir kadın Hulüsi tayin olunmuşlardır. 

Canavar ar.a baba 

Bütün cephe
de muharebe 
devam ediyor 

Moskova 1 (Radyo) - Sovyet 
tebliği: 

Dün Sov:ret kuvveth!ri. bütün 
cephede dÜ§manla şiddetli muha. 
rebelere devam etmişlerdir. Sov.ı 
ret hava kuvvetleri Alınan mo -
töme. piyade ve lıııpçu k.ıt'ala -
nna ağır darb&ler 'indirmişler, 
hava muharebelerinde ve mey -
danlarda birçok düpıan tayya -
resini tahrip -eylemişlerdir. 

Cuma güırü hava muharebe 
!erinde ve hava meydanlannda 
125 Alman tayayresi imha edil.. 
miştir. Buna mu kabil zayiaturu~ 
24 tayaredir. Tebliğde ilavet-en 
Alınanların Dnyeper nehrini geç. 
mek için dubalarla köprü kur • 
mak hususundaki müteaddit te. 
şebbüslerinin akim bırakıldığı ve 
bin kadar Alman mühendisile as
kerlerinin öldüğü beyan edil • 
mektedir. 

--~·---

Küçük bir Ço
cuk pencereden 
düşüp öldü ! 
Yüksekkaldırımda Yazıcı Hay. 

dar Ekrem sokağında 25 numara.. 
da <>turan Yasefin oğlu bir bu -
çu k yaşında Bensir.ın pencereden 
bakark-en kazaen sokağa düşmüş 
ve hemen kafatası çatlayıp beyni 
akarak ölmüştür. Cesedin gümtil
mesine izin verilmiştir. 

--.r---

lrandaki sen fngi
liz harekatı 

( l inci Sahifeden Devam) 
bu orduyu harek.et ec.lemiyecek bir 
hale getirmek ic;in haz1rhklar yap. 
makta olduğu maJQmdu. 

Zırhlı bir liva, Fa.it.ak geçidine yak
~nı~lır. Ll\0 ;1. Hachiran yolunu ihti
y;,ı.l· ebniştir. Ilınl kıtaatı. ınukavem.?l.e 

tesadüf etınemiştir. Pek nadir olaTak 
sil.ah atılıyordu. Fak.al keşi! kolları, 

gecide girdiği zaman İranlılar pet. 
şiddetli bir ate!j açtılar. Hintlilel'ın 

bir kolu, Hanovin'den Cenubu Şarkl
ye dogru ilerledi ve şiddetli bir mu
kavemet karşısında kaldı. Bu kol. 
mitrlyöı.lerini, tank dafii toplarım ve 
hoflf bataryalarını kullanıruık sureti. 
le taarruza geı;ti. l\ılüteakibcn batar

yalar tara tından tumaye edilen tank
lar, ilerlediler, Fakat İranlıların mev

zi~rini k'eş!etmek güttü. Artı.t ileri 
gidllemiyordu. 

Salı s.a.bahı tank.lıır, İranlıların 
mevzilerini yandan ateş altu1a ai..dı

lar Ve düşmn kıt.aatını çok yordular. 
So;at 9 a kadar İranlıların ınukave
meileri pek anudune oldu. !akat bu 
saatten itibaren bu mukavemet za
yıfladı. Nihayet İranlılar, ric'at et
meğe başladılar. 

Diğer bir hedef, Almanların petrol 
Ituyulartnı tahrip veya zaptetmeteri

ne m3ni olmaktı .. Takip edilen tabiye, 
çölü geı,'mek ve Ingilizlerin Bin&azide 
yapbk.Jarı ~vırme hareketine mU:şa

bth bir hareket tcra etmek olmuştur. 

! l11ıt~~ l~iy i .M'.uhaaebat Mil· 
"iınıı I< • lf=u Gökyanın 7eı:eni 

~ıc" tehi 1~ L~esl Başmuav~ni O.s.
~ tı...,i ~lterın h•rnşl...,si Istanbul 
~ "ıt il• C<ık Muallimes! Bayan 
il~ '<o n:r bu sabah vefat etm,.tic. 

(1 it 4 Sahlterl•.•1 Devam) 

fakat kazaen bahçeye di.4erek öl. 
müşlür. 

Cl b<'i Sahif~en Devam) Molörlü bir kol, Hürrt"'mşah'doki mü-

~lttı ~:1.l. ikindi ez.ı11ını mıJtea
ınııncte kılınacaktır. 

Haydar '"" karısı sünn~t düğü
nünden dönünce cesedini bul • 
m~lardır. 

ğar doğmaz da bo(:azı eski bir dafaa te>isatını zorladı ve İranlıların 

kravatla sıkılmak suretile öldü- arkasını çevirdi. Hün·emşahtukl tcl-
rühniiş olan ravrunun cesedi Mor- siz istasyonu süngü hücunıu ile ele 
ga kaldırılmı:ş ve kra\ at da üze- 1

· geçirildi. Karan .nehri ü:ıerindcka ne

rindeki parmak izlerine bakılmak hlr cüzütamlar1 Iranlıları_n elinde sağ-
... - 1 t • . . lam olarak taım,. otan Iran filotilla.. 
U "' uzere a mmı~.ı.r. Ne\Zadın katilı smı zapeltL Yalnız kumandan geml-

i "'ıı.ı· et Kitaptan Müdürrüğünden:. ana ve baba şddetıe aranmak •

1 

si oıan B.ııber topa tutuıaraıc •ahile 
t>ııı "'liiıt . tadır. atıldı. 

<ı, >ıı ı l&~ı .. ~~.a.lrun Ayııoolyada liın Maarif Mathaasına nakli dola,.ısiyle Müddeiumumi muavinlerinden 1"ran hareka-tı 
~ P<Jo,,,.tı -

1 
."""" tesadllt eden Sal1 gunü -t. 10 ve_ il de İkdam Yurdun. 

~lboı. lan. olunan malzemeye ait aı;ılı: eks.illmenuı aynı günde ad1. ge. Ekrem tahki.katla uğraşmakta • 
datıilindctl Mlidur!ul< buıa>lnda 7ap1laeag1 tanilıan ilıin olunur. dır. Bunun gayrimeşru l:>ir çocük 1 Londradan gelen haberlere gÖ-

.7703, olduğu zannolunmaktadır. re, İngilizlerle Sovyetlerin İrana 
ı::::-~"""====================================~~~====~;;;;~~~~~~~::~===== bildirecekleri şartlar tesbitedil _ 

' ~~bi T cfrika No: 5 _ 1_______ Başı mor sıkmalı, liıci\-ert tay. İ mişlir ve yakında İran hük\ınıe _ 
la ~ yörlü Fatmanın elinden tuttu 1 t"ne te\·di edılecektir Bu şart! 

~,.,,~tır ı·çı·n 0 .. ldu·· rdu·· ıer halka: • r'.nneolduğuhakkındaresmı;a: q - Yüksek kudretli arkadaşım lümat verilınemektedir, 
Fatmanın sayesinde. Yalnız umumi fikir, Rus ve iıı. 

............. ___ - Yazan•. AKAGÜNDÜZ • Diye samimi !>ir du.'gu ile bü. giliz hillıimetlerinın İranın da -
~... tün muvaffakiyeti kıza ciro elti . 
. ~• ıı.tin Sahneden çekilince Fatma mor hili işlerine mümkün olduğu ka -
~ %ı 8 ~ ııe aıle hayatına da. ı zıdın ötelerinde duyuluyor. kaplı küçük bir dt'fter uzattı: dar az müdahalede bulunmağa 
~,., OQ an atkar bir gün. birden- Ali bal!, doğu kliı.sJ<leri hak • _ İki kelime üstad! gayret etmekle beraber Alman teh. 
•· ~ı. ıı~"<len sezemediği bır fe. k:ındaki konuşmasını bitirdi. E.s - r h ı k kr 

ı; lı&,- --.;dradı. Bır yıldınm aşkı _ l eyecaru enuz dinmiyen Ali didinin mem e ette te ar baş _ 
,t "'11 ı. Fakat Al' .ı.wı.; 1 . • ki parçalardan -müziksiz, düz- kızın yüzüne bıle bakmadan: gö<olermcsine mani olmak ve Rus.. 
.\ı·11 iı; 1 , 1 ~~6' • vazı. örnekler okudu. Sonra mukaytı - - Memnuniyetle, teşekkürle. ya ile münakalatı tı>min eylemek 

11\tıı.,, seli konserine başladı. Garbt ke. Dedi, şunu yazdı: Bir konser · b tedb' ı 1 kl • iırk. Oc - d. b. .. 1 içın azı ır er a aca an mer. 
~ tsı agın a ır mu - mana, bizi viyolonselle söyletti. hatırası. Saygılarımla: Ali. kezindedir. , 
ı ~l;.l'ınvarctı. O devirlerde Türk Alafrangayı -Milli mücadelede 
t•ın ta ın ettiğı biivi.ık hizmet. şehid olan- Nedim, bizi Fatma 
n •ıh,0 k. · .. 

~ ~ ·İ ı ıın yazacak? Bu • akoınpanye etti. Nedimle eski • 
~' tn,~Cakl.Jar mı? Yoksa hiç denberi uyuşmuştu. Fakat Fat • 
1'tı ~t'tind' l'urk milletinin milli ma ile ancak bir haftal:.k !>ir ta -
• ıı.!\ı~ ~ki sarsıntıyı tasavvur timden sonra ... Buna rağmen i _ 
r, L harrıı 1 t. ''a~lı e erle çelik temel - kincisi birinciden çok fazla mu • 

·eı. Yan Türk Ocaklarına vaffak oldu. 
~l •Re ' 

1,h ~tdit. nç nesiller hürmet ede- Hafta sıkı ça~malarla geçtiği 
1 it' er~ :Vazılını;ı tarıhinı oku _ için Ali, kendisine refakat ede -

1ıı;~hlı4re. · cek kızın kim <>lduğunu sormak 
l"olt, ..{ ncahınç. Ses yok, ak!.na gelmedi. Çok güı.elliiiini bi.. 

tadaki alk~lar Beya. le farkedemedL 

İşte yıldırım aşkı bu çok güzel 
fatmayı çarpmıştı. A leşi de leliı -
ket olup Aliyi bitirdi. 

İstanbulun en eski ailelerin • 
den güzel Fatmanın \'11rulduğu 

yıldırım aşkı Ali bilmedi. Alide 
Fatmadan kalan hatıra ne çok 

güzelliği, ne mor defteri uzatırken 
titreyen elleri, ne de s'1nntıh, a. 
deta boğuk bir sesle veda edişi de. 
ğildl Ali ancak bir haftalık bir 
ta.tim üzerine kuın piyanoda gös-

(Arkaaı Var) 

, 
N~<.ıntaşında Karakol karşısında 

IŞIK LİSESİ 
ANA, İLK, ORTA, LİSE 
(Yatılı_ Yatısız), (Kız. Erkek) 
Türkiyenin en e!ki hususi lisesi
dir. Kayıt ve tecdidi kayıt için her 
gün müracaat olunabilir. Tarif .. 
name isteyiniz. Tele.fon: 80879 

Almanya'nın 1 

büyük 
müttefiki eri 

(Başmakaleden Devam) 
madıkları gibi, Yunanistanda gi
riştikleri teşebbüs Mihveri öyle 
bi':·ük bir çıkmaz içine götür -
ınüştü ki İtalyayı bu çıkmazdan 
ku.rtanuak için Almaııyanın mü. 
dafaa '' rnesi lazım geldi. Ondan 
sonra da. Almanyanın Rusyada ei
riştiği taarruza İtalya ancak ~m
bolik fekilde işlink etmiştir. Eğer 
Almanya. İtalyanın daha geniş 
ölçüde iştirakini temin etmeksi • 
z.iıı Rus harbini tasfiye etın~ 
muvaffak olabilseydi, bu yarılım 
Sembolik olarak kalabilirdi Fa • 
kat Rus harbinin kolayca tasfiye 
edilememesi, İlaly81ı.ın bu saha • 
da Almanyaya daha geniş ölçüde 
yardımda bulunmasını istilzam et
mektedir. Galip ihtimale göre, 
Mussolini ile Bitler arasında bir. 
kaç gün evvel yaptlan mülakatta 
görü~ülen mesele bu olmuştur. 
Gerçi mülakattan sonra neşredi • 
len tebliğde iki devlet adamı a -
rasında.k.i ögrüşmede harbin za • 
fer kuanılıncaya kadar devamına 
karar verildiği bildirilmiştir. Fa.. 
kat bu iddianın mantık lerazsine 
vurulmağa tahammülü yoktur. 
Çünkü bunu doğru olarak kabul 
etmek için mülakattan evvel, böy 
le bir kararın mevcut olmaınası. 
nı kabul etmek lazım gelecekti. 
Esasen buna karar vern1ek i~in 
Mussolini'nin Ukraynaya kadar 
uzun bir seyahat yapmasına lü -
:&Utn da yoktu. 

Hakikat şudur ki Almanya, si
lillı altında bulunan yedi milyon 
kadar askerinin beş milyonunu 
ve motörize kuvvetlerinin yüzde 
doksan nisbetini Rus harbine tah 
sis etmiştir. Bu kıt'alar da Alman. 
yanın beklediği zaferi temin ede.. 
memiştir. Almanya Rusyanın ge.. 
niş sahalarını i~gali altına almış· 
tır. Bu sahalnrın inzibatını temin 
etmek için askere ihtiyacı vardır. 
işgal mmtakalarındaki çele. hare. 
ketleri hakkında Rus ve lngiliz 
kaynakları tarafından verilen ha. 
berlerin mübalagalı olduğu kalMıl 
edilse bile, herhalde c<'phe geri -
lerinde Rusların rahat dumnya -
caklan muhakkaktır. Binaenaleyh 
işgal sahası genişledik~e Alman -
yanın geniş cephe üzerinde tek -
sif edebileceği kuvvet miktarı da 
azalmaktadır. Bu şartlar altında 
hi~ olma7.sa cephe ~~isin~~ki ~u 1 
hizmetleri görmek tçın muttefı -
kinden yardım istemesi tabiidir. 
Almanyanın Alman fabrikala • 

rınd3 çalışmak için işçiye de ih . 
tiyact vardır. 

Biroçk iptidai maddelerden mah
rum kalan Almanya, tabii kay -
nakları kolayca temin ed-ebile -
ceği kauçuk ve benzin gibi esas 
maddeleri, sun'i olarak imal et
mek meebu.riy-etindedir. Sun'i 
maddenin imali de daha çok iş
cin~n ~a:>şmasile mümkündür. 
Almanya. harp başlıyalı, yabancı 
memleketlerden bır b:ıçul, mil -
yona yakın işçi ceıbctmiştir. Fa
kat bu miktar da kiı{i gelm<'mei','<! 
başlamıştır. . . 

Binaenaleyh Hitler - Musolını 
müliı.katında yeniden t.alyan iş
çisinin Almanyaya gönderilmesi 
görüşülmü~ olabilir. Roma gaze
teleri. İtalya~ı:n Bo'.~ ·vildiğe kar. 
şı aç-ılan muharebc;:e daha geniş 
ölçüde ~tirak edc~ğini yazdık. 
!arı zaman, bunu mur:ıt etmiş o
lacaklardır. 

Hitler - Musolini mülakatında 
görüşülen mevzulardan biri de 
şüphesiz şimdi Afrikadaki vazi -
yettir. Şimali Afrikada askeri ha.. 
rekat yaz gelir gelmez bir te 
vakkuf devresine girmişti. Sıcak 
mevsimde bu sahada askeri ha
rekat yapılamaz. Fakat ağustos 
geçmiş, eyliıl gelmiştir. Birkaç 
hafta içinde bu cephede yeni bir 
faalivetin ba<l.aması bekleıiir. 
İngi!İzlerin bÜtün yaz ayları için
de hazırlandıkları ve ronbaharla 
beraber Alman ve İtalyan kıt'a -
!arına karşı taarruza geçmek mi· 
yelinde oldukları gizlenmemck -
tedir. İki müttefik bu İngiliz ha
reketi için de hazırlanmak lü -
zumunu hisse:miş olacaklardır. 
Filhakika eğer Rus harbi tasfiye 
edilmiş olsaydı, İtalya bu cephede 
lAlrnanyanın daha gel\~ ölçüde 
yardımına güven-ebilirdi. Fakat 
kuvvetlerinin ve tcchizatının bü. 
yük bir kısmını Rus ovalarında 

bağlı tutmak mecburiyetinde ka
lan Almanyadan bu sahada bü
yük yardım beklenemez. Bina -
enaleyh şimali Afrika harbinin 
ağırlığı bu defa İtalyanın omuz.. 
lan üzerine yüklenecektir. 

HuLl.sa harp öyle bir sa!hqa 
ııirmektedir ki. Almanya, gelip 

MEMLEKET MESELELERi 

YOL IZTIRA •• 
Cl inci Sah.l!edm Devam> 

karşılaş.rız. Fakat, bu rakamı bi
ze şose halinde ve diri bır halde 
karşılayan yol bulmak maattees • 
süf kabil değildir. Üzerinden bir 
kış geçer geçmez yer yer çöken, 
çukurlaşan şoseleri göstermek 
daima mümkündür. Bir çok ş06e. 
!erimiz de bugün üzerinden rahat 
geçilmez bir haldedir. Hele bir 
kısmı zamanla, bakımszzlıkla yol 
izini bile kayi>Mer durumdadır. 

Bu niçin böyle oluyor? İlk ta -
savvw:da iki sebep görülebilir: 

1 - Yollar aslında iyi yapıl -
mıyor. 

2 - Tamiratı mütemadıye ve 
bakımsızlık yüzünden çabuk bo.. 
zuluycr., 

Her iki sebep üzerinde dunnak 
pek de isabetsiz ve yanılş bir gö.. 
riiş olmaz. Bu sebepleri nazara a,. 

hnca her ikisine karşı da mani 
tedbir almak mecburiyetındeyiz. 

Her şeyin başında memleketin 
ana yollarını en sağlam ve m<> -

dem bir surette yaptırmayı bir 
mercie bağlamak. inşa sistemini 
tayin eylemek, her vilayetın büt. 
cesindeki yol tahsisatını o mer -
ciin emrine alma~ mesaivi mu ... 
ayyen bir plan ile santralize et -
mek lazımd r. Bu takdirde yol iıı. 
şa&tını deruhed eden müteahhid.. 
!erle de esaslı ve değişmez bir kar. 
şı!ıklı çalışma ve ır.es'uliyet ni -
zamı tesis etmek birinci ~artt:r. 

Her yerde ayrı ayn şart ve talebe 
tabi olarak yapılan yollardır ki 
daha ziyade bugünkü ahenksiz • 
!iğe ve hatta yokluğa .ebep .,ı -
muşlardır. 

Ya vil:lyet nafi.asının şartname .. 
si muka\.r~metiı ve ömürlü bır ye>
lun in~asına kiifi gelmemişlir, ya 
müteahhidın kulland:ğı malzeme. 

Alman-Sovyet 
hart ine bir bakış 

Alman Jcaynakları1 Vipur:'ntn Fin 
kuvveUer1 tarafından l~galinden tı:Dn
ra, Leningrad ishkamelinde ile-ı·i ha
re.kelin devam etti~ıni ve hayli; araı.i 

.k.az.anıldıg1nı bild rmtktedir~ 
Vipuri hiiltl yannıal;t~ r:.ıı·. Alevler 

70 kilometreden görunnıe.ktediT. Şeh
rin eski taraflarından hiı; bir şey kal
mam~tır. Buna r:tjmen, Ftnler bu ta
rihi şehirlerini geri aWıkları için bü
yük bir saadet heyl"Cnnı içf'ndedır

ler. 
Ruslano yoptığı tahnbat ıuılyarla

ra baliğ olınak.t...dır Bu nuntak.adaki 
barajlar ve k:lnall:ıc hemen kamilen 
tahr:p edilmişlır_ 

Diger taraftan Alma.ıların ~g!ıl et
tikleri Tallin şehrinde brlhi ve k:ul
tur bakımından kıymeth Bbideleri bu
lunan eski mahalleye, ~tolara, kilise
lere, kalelere bir şey olmaın14tır Bu
na mukabil liman ve gar k.ısı.nı lan \'e 
buralardaki mahalleler tamamile ha
rap olmuştur. 

Leni.ngrad i.it.:ibkamları !as.ılasız su
rette boınbardlman edilrı ~ktedlr .. 

lı'kraynadak:i 12 vi~d.yetten yedisi 
tarr.nmiyle, Jki.si de ,.arı yarıya Al
n1anlarla mı..ittefiklerinln eline &eç-
01iştir. 

ODESA 
BOŞALTILIYOR 

Ode>ada şiddetli muharebeler de
\·am etn1ektt"dir. Alman bomba tay
yarelerj h.ergi..ın şehre saldlrmakladı.r

Kadınlar ve c;oculdarla :a-chrın müda
faasında vi.ic.uUan zaruri olı:uyan kım
seler Rus filo:.>unun hlmaye~i altında 
tahliye edilm~tir. _ _,...., __ 
Tayyarede tedavi 

gören 
çocuk iyileşiyor 
Boğmaca hastalığını tedavi mak

sadile tayyareye bindirilerek 
2500 _ 4000 metre irtüadan uçu -
rulan 11 aylık Muammer Önerin 
smhi vaziyetinin gittikçe dıizel. 

diği anlaşılmıştır. 

Dün akşam babası Ali Sait 
öner, eskiden çocuğun bir saatte 
yirmi kere öksürürken tayyare 
tedavisinden sonra saatte ancak 
iki kere öksürdüğünü söylem~ir. 
Şehrimiz doktorlan bu ~-eni şe

kil tedaviye büyük bir al.iııka gö.s. 
termışlerdir. İki gün sonra hasta 

çocuğu görerek bu hususta bir 
kanaat edinmek fikrindedirler . 

Sirkeci lıtaı1 nan
da ltlr lraza 

Devlet Demiryolları 9 uncıı İsl~lme 
l\1üdürlµğü amele baş~ı Osnıan Öz~ 
yıldız gece saat 29 te Sirkeci ma.Jttııs 
yerinde d11rurk:en Floryadan gelen 
banliyö treni çarparak el ve ayakla
rından yaralanmıştU". 

çat.makta olan zor günler zarfın
da müttefikind-en daha geniş öl.. 
çüde faaliyet beklemektedir. İşte 
son müliııkatta Mussolini bu \'a. 
zifeleri görmeğe dav-et edilmiş 

olacaktır. 

teslim alma ve ,·ermedeki şekıl _ 
!er dayanıklı yol yapılmasına ır.i. 
ni olmuş ve sarfedilen para, er • 
taya konan emek bir ıki yıl sonra 
geçilmez bir hal al.n yol k~rıı • 
sında heba olmuştur. 

Valilerin şahsi teşebbüs \'e imar 
kabiliyetler;,nin de y.:ıl inşası ü • 
z~rinde ayn~a bir .imil ve mües.. 
sir t~kil ettiğı muhakkakt r. O 
halde, yol d.1>-asııu yeni bir " za -
ırıa b.ağlamağa ve her ~a c:'i!c n 
y&lu iimürlii. !almağa, bir C:cfa 
yaptığımızı bir cie!a daha FP -
mak tas•s'na diqmereeğe. yol 
yapmayı şah:sJ.ımn g:ıYJ"'tine ter
ketmemeğe mecbvruz. 

Bir devlet, kalk:nma, zam•" ve 
mesafe kazancı, ithal ve ihr:::ı: re. 
fah ve umran, hayat acuzlcğu, 

milli müdafaa davası olen y~l 
mevzu unda bütün rr addi ve rra.. 
nevi kudrellerirr. izi bır elde en 
sağlam, en modern ve planlı bir 
yapma ve muhafaza C;trr.e nizatT!.ı .. 
na bağlamak ihtiyacında buıunur. 
ken muhakkak ki c<'za ve nafia 
memurları kanununa da ıısagı yu. 
karı şu mealde bir madde ilavesi.. 
ne mecburuz: 

<Yaptığı yol be~ yıldan örce ii. 
rıza veren müleahhid ağır hapis 
cezasına uğralı! r Böyle bir ~·ol 
teslim alan veya muhafazas:na i. 
tina etmiyne nafia me.,..uru da i. 
şinden ç karılır ve bir d:fa daha 
devlet hizmetinde kullanıl.rl"az.• 

Türk vatanının :·ollarına sar -
!edilen her kuru~ ve emeği "'ut . 
laka yerinde sarfetmek ve hcı 
yaptığımız tek kariibk yolu dalıı 
Türk vataffnın istikholine sapa • 
sağla'?! teslirr: ctm{'l. b•ı rrenu -
da birinci vazifemi:;: o1m .. 1 dır 

ETEM tZZE.T BE tCE 

Harp Vaziyeti 
(1 inci F°Jhifeden DcvJ.m) 

nıen hiıkimdir. Alman ordusu Dn .. 
ye.per nehl'in.i şarka geçenıeıııi~ -
tir. Pripcl batakltğt ttnubundan 
ilerlryen kun·etlerin Kire! )i -
malinde Dnyeperi geçli~i ,. Go. 
mel'den cenuba ilerlemek iste .. 
yen Alman kavvetlerile birlc5tH;t 
haHri de doğru çık amı~tıY. Bi • 
liıkis Ruslar Kiyef mıntaka>_,nda 
turrc:ıa geçmisler ~e Dn ·cp.eri 

başka noktdaYdan ge!m k için 
t"'icbbiisd" bolunmu~lar ve 1 Ü • 
çük gemiler kullanmşlardır. 

2 - Gomel etrafında. enubc şar. 
kiye mütn'ttt'ih Alman taarruı:u 

durm• C ·r. Alınanlar So\)Ct wıı. 
kabil t"arrutlarile fa<la zayiat 
.. erın~erdll. Yani Alman nh"u 

Rusların meikn ve <rAUP orılu • 
]arı arasına rirt"memjş \"C cenup 
ordusunun şinıal cenahını ka,·ra • 
ynmamıştır. Demek ki Ruslar bi. 
zim evvel~e maht~mel gördii~ü .. 
müz tehlikeyi anlamışlar, iki or. 

da arasını kapat~rak Bud~cwıi 
ordu.sunun Dnyepc.r nehri şark sa 
hiHndc emniyetle müdafaa etı•e .. 
sini temin etmişlerdir. 

l - Merkezde So\'yet ordusu. 
nun ınukabil taarruzları dc\·am 
ediyor. Fakat bunun mahiyeti 
hakkında [azla ma!Umat yoktur. 
Bir habere göre Ruslar Almanları 
tuttukları ikinci battan da ı:nrba 
sürmcğe muvaffak olmuşlardır. 

Almanlara gö!e taarruz durdu -
nılmuştur. Bu rephede düa 1 ,..._ 
daklan boşanırcasına yağmur yağ 
mıştn, taarruzuu cl:urı:nasına ltfr 
sebep de bu alabilir. 

( - Leningrada d ğnı Alman 
tazyiki artmı~lır. Fakat Voro~il f 
emrindeki hava kuvvetleri Lenin. 
grad müdafaasını tem.lıa makşa -
dile yeni hava ku\"V tlerile tak • 
viye edilmiştir. Bunlar müşkül 
arazide ilerlemek ist•J•n Alınan 
taarruz kollarına şiddetli hücum. 
lara başlamışlardır. Almanların 

l\loskova • Leningrad demiryolu. 
nu kestiği haberi doğru çıkına • 
mıştı:r. 

5 - iımen gölü cenubunda So. 
kolinin '3rkına k d r nt.urnL 
cephe:le ·vaziyet biraz miihimdiı. 
Bu kısımda şimaldeki Alman or
dusunun geri mu"\·asala lıatları 

Sol")·et cephesine mü,,azi bir ,.a. 
zi)·e!leclir. Eğer R11>lar Voro~ilof 
or-Ousunıın yükünü hafifletmek , ... 
!jİn1aldeki Alman ordustmu ıni.iş • 
kül vaziyete dü~ürmek için. bu 
kısımda garba doğru biiyiik bir 
taarruz yapar)arsa Wningradı 
tazyik eden Alman ordusunun ge 
ri m11va"'1lasını tt'hdit edebilir. 
Bn sevküleeyşi bir hareket olur. 
Rmlann böyle bir harrkette bu • 
lunmalarmın tam zamanıdır. 



.f. - SON IELCRAF - 1 f:YL OL ıt•ı 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

l..,..-------------No.101 ~ 
Yazan: Franci$ Machard Çeviren: lskeruier F. SEitTELLl 

Sinemanın kapısındaki parlak reklamlar gC:
zümc ilişti: "Anny Ondra casus peşinde!,, 

Demek kl, işin içinden sıyrılmasını 
hecermls .• Yarın sabah serbest bıra

kıl<ıcakmış. 
O halde onun aparUmanmdakl biz

metç.inin bana verdigi malümat ta
mamiyle yalandır. Han!ya l\Iadamı 
Gangsterler kaldırmıştı? Bir ha::.ır 
Eandığa ko~·up götünn~Jerdi?. 

Fakat bu hizmetçi, ?\.!adamın sadık 
ellerinden biri olduğu halde nasıl olu
yor da bu yalanları ııyd·Jruyor? 

Hu Işın ı-ıı.·-rıru bir tudu keşfedeme
dim gltli. 

Simd± miJst1>rjh yatabılirim. 

J\ıladen) .ki lı.1adam Ga!<lonya yarın 
tahliye edilecek. K;ıç gündür dönen 
dolaplann içyijzünü ondan öğrenınek 
mümkündür. 

Zaten bugi..ın bomba h5di:seleri ol
masaydı, m~damın hizmetçisine saat 
üçte teJeron edecektim. Bıı f11· atı ka
c.ırdığJma boşuna a<:ınmışım. 

* 
ANNl' ONDR!\ CASUS 

Pi.ŞİNDE.. 

LJkantadan çıkar çıkmaz karşımda
Jtı caddenUı ba~lnda parlak rekli:inı.la
rı &O:twne ılı~t:n bır sınema gördı.im: 

otA.nny Onura Casw; Peşinde .. > 
l:lolivudun bu se"·1m1i sineo1a yıld.1-

ıı, kadın polis hafiyesi rohinU almış .. 
Ccısus peşinde ko;iuyor. 

EnterCtian bir lıün olduğu reklüın
lann ca;,t;ıbcsjnden ve mükenıınebye
tuıcıen belli. 

Heotiz ya tacatun yeri tayin eLme
mekle berat-er, tam sınema vakti idi, 
bu m~rf."s:ın fılmi seyretmek uzere 
aınenıa kapıs.ırıoan bilt! alarak ıçcn
ye g:ırdim. 

G ... ı ııoru.:n g~tcrdiğ: koltuğa vt.ırur 

oturmaz fılm başiadı. 
/tt ny Ondn:ı. Bu sar1~ın kız. casu.::J 

J>('ştnde bir hayll koştuktan ve yorul
duk 1an sonra, takıp etti"'i casusla mu
.ışak ya ba~hyor. 

(asııs, A!manyadan Jngıltereye gıt

nııştır .. Vak·u Londr-.ıda cereyan edi. 
yur Altnan casu.sus, Londraya, gızli 

tı.r nıu<.ıhede uı«!lnıni çalnıak \"cya 
tlgr nnıek w.cre gelmiştir .. Hukunıet 
bu <.ı<lamın casus olrlugtınu Ogrenıyur. 
lhr çok esı <ır<'ngı:t ~ltr de nıu\·<'.IIfu
kı.> eu &urı1!l:".l ı.ekı, c;alışkun, l'i'guznr 
b r ka<tın ı.ıoııs hu.ıı~·t; ını bu aduının 
pe~lııe L.ıKıyur. Anny Ondra i~:e bu 
kadın rolwu.ledir .. 

Anny onaranın m i, ıŞe başlarken 
kendısıne şu gızlı eınrı veriyor; 

• - E&Pr ıcap edcrw, onunla &e\ işlr 
,gıb. gorı..inerek, kendısiyle gezip eğle
ıu.:t·ksln_ \'c onu suç ustunde yakal-. .. 
tıntJ.}·a k~dar çilbşaL·aK:sın~> 

Burası da fa • Zaten bti le gUzel 
bır kiidın bu \aziteyı alınca, ılk ya
pacağı i~ 1 kendl güzelliğinden istifade 
elınes.1 değil mid1r". 

O da bunu biliyor ve aldığı en1re 

Casus, Anny"yc plşkir. gibi görünü
yorsa da, onun kadar sinirleri gev~e

miş değildir. Fakat, Anny, ca.suswı 
zekasını, gençliginf, kibarlıgını, heisıh 

herşeyi seviyoı .. İktıdarını takdır e

diyor ve nihayet vaziff'sİni unutarak 
bu yakışıklı delıkanlıyı candan sev
rnıyc ba:,ı:lıyor. 

Ve işte, film burudan itibaren bir 
çok saçma ,.e mlınasıı. pa.se1jlar ve 

S<Ahneler1e devarr: ediyor. 

Filmin reji.söni bir cin için, Anny 
Ondranın yaptıgı rolün ·ehemmiyeti-

ni ve geçtiği yeri ,.e nihayet bu me
murwı mensup olduğu milletin hüvi
yet ve an'an~ini tetkik etmiş ol
saydı, !ilmin tı:onunu böyle mfinasız fi

nallerle bitirmez ve belki filme daha 
!azla ciddiyet vermU; ·olmak' için An

ny Ondrayı1 a1dıi,'1 vazifede muvaffak 
olmuş gö::;tererek bu suretle kendi 
nıuvaf!aklyetini ve san'at dehasını 
ia i:thar etmiş olurdu. 

Anny Ondrayı bir a~k esirest gibi 
oyuncak haline dü.şüren rejisör bence 

bunu İn&iliz nıilletinden intikam al .. 
mak için kaısten yapmı~tır. 

İsminden de belli ya.. Rakofsk:i. 
Bir Rus rejisörü. 

Dünyada bir inglHzle bır Rusun an

laşmasına imk5.n var nudır?. 

Görüyorsunuz ki. Holiı...ıla bi.le 

- &ilirlenlen int.iltanı :ılıyor.. Kin ,. 
gayz.ini fllmde olsun ı:osterme k vesi
Jesinı buluyor. 

Jiakkı var: Biri, ict.!nınl niz.arrıLarın 
d anı. 

Dlgeri de, bu ic;timdi nizamları kö
ktinden yıkm~k ı5tiycnlerin düşman. 

İşte ar.ıdakl farı< . 
Sınemad.an çıktığım z.uman bir hay

li Sinirlenmiştim.. Bittabi, bu ~aatt<' 1 
benden haftalarca uzakta bulunan Ra

kofskl yoldaşa.. B<.ı~ka b:r kimseye 
değil. 

Şinıdi otel aran1ıya gidiyorum. 

(Arkası ·var) 

Veteriner Fakültesine 
Leyli meccani talebe 

alınacak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

•---~ ·' !-•=•--.·-
~ -_ -=;=••-••--
7 ------ . 8.-- • 9 -- -.--
1 • Soldan Sağa· 

J - Cömertlik, ayı yuvası, 2-Mu
vafakat, demiryolu üzerinde. 3-Kum 
rüzg:irı, i~kambilde bir}j, 4 - Kabile, 
elektrikte bir t[ıbir, 5 - Gemi sığına
ğı, 6 - Yama, içine binilen wısıta
Jar, 7 - MecaJ, bir deniz nakil vası

tactı. 8 - Geçtigin1fz: yer, yuva, 9 -
ortası. ut çalan, 10 - Kö~k. veresiye 
degil. 

Yukarıdan Aoagıya: 

1 - Yoksulluk, nota, 2 - İkamet.. 
gôh, dert anlatn1ak, 3 - Doktor, li
man, 4 - Beygir, ters okursanız, ka
lın organ, 5 - Para mukabilinde ve
riJen ktiğıt, Sual, 6 - Askerler, ce
se, 7 - Eksik df'ğil. ı:~:-a konan yer, 
8 - Yasa. 9 - Ahmak, ters okursa
ruz mecnun, 10 İn~an, baba, vil.A ... 
yet. 

~· ••• ,.,., •• ı..aıı~ .-ıs 

1 Eylfıl 1941 
18.00 Progıram \"C ~temJeket Saat 

Ayarı. 

18.03 J\ttizik Dans Müziği (Pi.) 
JH,30 (1\o1ıız k) Fa L Sazı. 

ı u 30 b.1eolt ket ~aat Ayarı, "\"e A
ıans lhıbcrlt-rl. 

19.45 Konu ma. Tiırk Hava Kuru-
ınu adına. 

19.55 llftnlk Oda mu,iki•I (Pi.) 
20.15 Rarlyo Gazete"i. 
20.45 ?t.1üı.ik: Bır Halk Türküsü 

öğrenıyoruı.. Hattanın tür
küsü. 

• göre hareket ediyor •• Bir gün herhan
gi bir gazinoda tan~ıyorlar.. Gı..inler 
gcı_;ıyor. Sevişiyorlar. 

Lisey. pe K y ,. iyi derecede 
b;ıirm!ş ve olgunluk .mtihan -
larını ver!T'ış olan talebelerden 

18 • 22 yaş arasında bulunan -

]ardan Ankarada Yüksek Ziraat 
Fakiıltes.ıne askeri veteriner ye. 

tiştırilmek uzere leyli ve meccani 

talebe alınması kararlaştınlmış

tır. Ka)'1tlara başlanılmıştır 

21 .00 Zı.raat 'J'akvimi ve Toprak 
MoıhsulC'ri Borsası. 

2J 10 l\fUıik, Kanşık Sarkılar 

21 30' Konu<;n1a: Kimgil ailesi. 

• ~ • ! 
4 

! 
~l 

• 

KUJ'UI°' Tarihi: 18R8 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Liruı 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bank••ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he•ap!aI"..nda en 
H SO lirası bnlunanlnra seneıla 4 defa çei<.ilecek kil!'& iie at•i:'ıdaki 

plana ı:öre ikranıiye dağıt.ı,.~sldu. 

4 adet 1.000 I.iralılc 4.003 Lir11 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • Z5D • ı.coo • 

40 • lGt • (.000 • 
ıoo • " • 5.000 • 
120 • (O • 4.~C3 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki ın ralar bir ,;ene ıc:nde ao hradm 
;.ş:ıi!ı düşırıvenkre lhamlye çıktıjiı takd'rde % 2'. fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: l Eylfıl 1 Birincıkanun, 1 Mart 
ve 1 Haz ran Uırihler.nde cekileei>ktir. 

2J.4.5 Müzik· Radyo Senfoni Or-
ke~trası. 

22.30 ME"mlekct saat Ayarı, Ajans 
Haberleri, Eshaın - Tahvi
llot, Kaınbi,yo - Nukut Bor
sası Fiatleri. 

22.45 Mü•ik: Dans l\lü.Liği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka

panı~. 

SPOR 

Tasviriefkar 
kürek yarışları 

-----o-

Galatasaray, Güneş, 
F. Bahçe iştirak etti 
Tasv-ri Eikiırın Bu~ükdere ile 

Beb<>k arasında tertip edilen kürek 
yarışı dün saat 16,30 da yapılmış. 

'• ur. Yanşa Galatasaray, Güneş ve •, ı ~ cncrbahçc ckiııJeri iştirak etnriş
'• lcrdır. 
•, Tek yarı ta Galatasaraydan Pe! . 
!< ro Bü) ükdere<len Tarabyap, iki 
·~ <:•f·<~" Galala"1raydan r·emal Re. 

ha ve Fethi Tarabyodan Beykoza, 
•.

1 

do. rt ı"k1e Galatasara;dan Reşat .• 

~ 
l<:vfik. Kesim. Turgut \'e Sati eki
bı Beykozdan Bcbck"e 5·1.45 aakı. 

• kada biroe ·i olarak gelmişlerdır. 
•. Güneş 57,45 i"e ıkinci Fener. 
~. bahçe 59,29 ile üçuncü olmu.,lar. 
•1 dır. 
~~ Şild., uç M'ne yapılacak müsaba. 

kada kazana>ı takıır muhafaza e. 
decektir. 

Askerlik işle ri 

Üsküdar A.<;kerlik Şubcsinrlen: Şu
bemizin maliıl sub;..y dl·ıterinin 15.'90 
sıra· ında k~yıUt olup şubeye ,-ermiş 

o!ı~ııgu Bcyogltı Tarlaba _ Doğramacı 
Ş;d , ... ııkak 40 sayılı ikametgshında 

bı ııtn<1. rnıyan dördti.ncti dt·recetJen \"a
zııe malülü en1ekli Levazım Asteğıne-n 
Si.ıleyman oglu Met-..mc:t Emıııın 929-
B 10 f'lindeki raporiyle birl;kte der
hOjl şubeye murocaat etme~ H..zunlu 
11"'11 olwıw·~ 

Tasarruf~.~~~~~~· 

1941 ikramiye Plinı 
Xeı<ldeler: 4 Subat, 2 Mayıs, 

tarihlerinde ~ılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
----o--

~ ı adet 2000 liralık -..ıooa. - lira il 
~ 3 > 100(J > - 3000. - > 35 > 

~ 2 > 750 > - 1500. - > 80 > 
~ 4 > 5QO > -2000.- > 300 > 

100 
50 
20 . -

Yapı ve imar İşleri hanı 

Nafia Vekaletinden: 
- Ek~iltnıeye tı..onl.!.la.n i~. Ankara 

b~hçe tanzinıi '\'e t..-"ı.dUiıt. işidir. 

Keşif bedeli cl8335.00• liradır. 

Atatürk Lisesınde lüzum eörülen 

2 - Eksiltme 16.9.941 Salı günü sa ı 15 de Nafia VE·kfllctı Y~ıpı "e imar 
İ~leri ekslltnıe kon~l!-.-yonı. odasında kapalı zart usuliyle yapılacaktır 

3 - Eksiltme evrakı ,.e buna mi.ıtci.C"n·i e\rak •46.- kırk <.ıltı kuros bedel 
mukabilinde \~apı \'e imar İ;;;lcr! ReisLginden ;..lına.t:ır. 

' 
Haftabaşı Musahabesı 

Yaz Sonlarında 
Çırçır safası ! 

YAZAN : Oıman Cemal il~ 
Geçen nisan ortalannda bazı 

arkadaşlar matbaada diyorduk ki 
bu sıene kirazdan başlıyarak sıra 
He kiraz kürü, dut kürü, kayısı, 
şeftali kürü, kavun, karpuz, in.. 
cir, üzüm kürü yapalım ve bu 
kürleri yapmak için, haftada bir 
kaç gün İstanbulun muhtelif 
meyva semtlerine taşınalım' Yaz 
geldi, geçiyor, maşallah biz daha 
ne bir meyva kürü yapabildik, 
ne de bundan sonra yapacağımız 
var. Yalnız son günlerde hafif 
tertip su kürüne başladığım için 

şimdi haftada bir, iki günü s~ 
rıyerdeki Çırçır suyunda geçi -
yor. İki gün önc>e yine orada 
idim. Saat bir buçuktan yed.iye 
kadar orada bol bol yedim, iç • 
tim. yattım, uyudum, kalktım, 
gezindim, oturdum, düşündüm, 
hatta yedj, sekiz yaşlann<la bir 
çocukla biraz lastik top oynadım; j 
oranın emektar bekçisi dört a • 
yaklı Karabaşla biraz yarenlik 
ettim ve hatta o gün orada rastge· 
Je ahbap oldugum orta yaştı ve 
tılmazca bir zatla dereden tf'pe • 

d.<!n bir hayli çene ~aldım. Meğer 
bu zat, eski ve yeni üstat mes -
lekdaşlardan bir çoğunu !.anıyor
muş. Bana uzun uzadıya rahmetli 
Ahmet Mithat efl'ndirll'n Ahmet 
Cevdetkn, Ahmet Rasimden, Hü
seyin Rahmiden, hatta onun, 
merhum can yoldaşı Hulusi Bey
den, Refik llalitten. Bürhan Ca
hit·en, Salfıhattin Güngörden. 
Doğan Nadiden bahsettı. Sonra 
da liıfı döndürüp dolaştıı'ıp şim. 
dikilerden bana, pnı Osman Ce
male getirdi. 

- Belki eledi. onu da bir y~rde 
görmüşümclür. Fakat nasıl adam
dı, hatırımda kalmıımış; çok defa 
yazılarını okudum. doktorluk'.an, 
doktorlarda~. hastanelerden çok 
bahsettiği için kendisi ihtimal bir 

.. geçİ(.11 
Yazılarından görmuş bU 
zata benziyor; her halde~" 
altmış be§. yetmişinde 0 

rek! -crJ 
Hiç bozmaadn cevap.' 0 
- Doktor mütekaıJ. Jı!I" 

benim de kulağıma ça ;Jı1" 
Fakat muSJkişinaslığını b Jl1 0 
rum. Yaşı da zannederse 
dar olmamalı' ıjjl 

- Affedersin!z, ıat·~ 
işle meşgulsünüz bayırıı · ·o.; 

- Bend<'niz de müte1<
31 

- Ne mÜl!'ka'di? 
- Malive mütckaıdi' . v 
- Maliye mi? Aman :t. 

ben de maliycdc·n mU· b . . • sıı 
ne ıçın tanışmıyoruz· ıJU' 

tarfölerde maliyed<' bulun Jı 
İş artık sarpa sarmış\'·. 

ı rı · 
den acaba hangı tarihe ·aP 
sem? diye düşünürken. ) ,!~ 
rap <liye muzibin biri aan rP 

- Sen ne anvorııun bO#, 
Diye beni adımla ça~ . 

mı? Bunun üzerine pek 
adamcağız: /. 

- :Aman ~<li. ~ııı f 
bun:ı da tutup olduğu gı·ııı 
teye 1:ızmııyın. rıca ec:Jerl·ııt 

Yazmam diye kE'TldiS' tıı! 
verdim amma, h ç b(jyJe ıl' 
ele geçer de vazılnıaz ol · 

Fakat duru~. ~u b1~; ,~ 
ışın asıl yazılara,, tara da . 
dönıiş'~ oldtı. B:rim ora , 

ıf' . 
tığıll"ız s.ı.ı !-ürü azmış . · b 
da götürmüş olduğuil'l ~\0, 
denilen koca bir ş~eyu 0

0 
yedi buçukta Sarı)-erdt•n fıı!<' 
atladık ,.e opkizd~ d<' 

el l< " yanpaladık. Yanpala 1 sı~ 
p8 

tam arabadan ıncrken ~~!· 

4 - Eksıltmeye girebihnek içln i~tetdllerln .1375,13, bin üç yüz yetrrılş 
be:ş lira on uc t r :.,şluk nıuv<:ıkkat teıninat v<'Tmeleri \"e Nafia VE>ki:ı1etınden 
bu iŞ" ic;tn a ınmış ehlıyet vesi.kaşı ibraz etnıelcri ltızıındır. İşbu vc~ikayı a1-
nuık uzere ıstcklılerin eksıltme tarihinden en az 4tat11 günleri hariç"> üç gün 

ev\·el bir ü,tid<:t ite Nafi.ı VeLft\('tıne müracaat etmeler ve dtiekçelerine en 
az bir ka~err.dc bu 4e benzer •15.000ıı liralık bır iş yaptıklarına dair işi yap. 
tıran idarelerden ahnmış \esika raptetmeleri li'ız.ımdır 

ckıktor müırkaıdıdır! Musikiden de 
fazlaca bahsettiğine bı.kılırsa bel. 
ki biraz da musiki~inas olmalı!. .. 

koca Şİ5€ elimden k•.V1P 0~: 
rıma düşerek tuzla btı 

8
,, · 

sın mı? Şimdi suya rııı -el 
~işeye mı, ~-ekt,gin t ıı~ci~ · 
yoksa koca şi.-edcn b1 geç·' 
boşanan sularla oradan ~l 
tc olan bir kadın:n ıslan:ıP 
pin ve çorap1arJn:ı ın'' 

5 - istekliler tek~! mtkt·ıp!arını ihale gunu o1"'1 16.9.941 Salı günü saat 
14 de kadur eksillme komisyonu relı>liğı.ı.c makbuz mukabilinde ve!"mcleri 13-
zımdır 

Postada olacak gecikmeler kabu! edi 1 ınez. •5839> •7476> 

Deılet De11iryıllırı YE limanlırı lıletme U. l~ıresi llinlırı 
İdaremizin Dur~unbey De" 1et Orrnan İşletmesinden Falın aldığı takriben 

5CC(l ~:t3 çam tomrugll omıanclP.rJ indırilerek biçilm~i. mfunu! kere~ienin is
tasyonda vagonlara t..ahmili işl kapalı zartla ekslltmeyc konmuştur. idareye ait 

tomruklardan biçilip bu sekilde teslim edilecek mamul beher metre mikfıbı 
kerestenin masrafı 27,42 •yirmi yedi lira kır• iki kuruş> tahmin edilmiştir. 

Ek.siltnJe 15/9/941 Pazartesi günü saat 15.45 de Ankara.da Umum Müdiırlük 
binaSJ içerisinde malzcıne dairesinde yapılacaktır 

Bu işe &:irmek istiyenlerin 7419,5 •yedi bln dörtyü:z. ondokuz buc;u1': lira muvakkat 
tenJinat ile kanunun tayin ettiği \.·esik<1ları ve 1L·kl1Ucr'.ni ayni gün saat 14,45 e 
kadar Komisyon Rei.<;.liğne vermeleri l3L.ımdır. Sartnarneler 200 kuruşa idarenin 
Ankara, llaydarpa~a ve Balıkesir \'ezneıerinde satılmaktadır. • 7688."> 

,.~~:~~YATI MIKTEPLERINE ~ 
>.: Çocuk vereceksenlz: Yatak, yorgan ve çal):allariyJe yatak örtüsü, ~ı 

batatnıy~, havlu ve bornozJarını ucuzca nıaga:z.amızdan alır::.ın1z. ~ j 
Jstanbul Sult.anharrıan1 ctıddc!'ı No. 4, Tel. 20625. ~"r4 

BURSA PAZARI: SİPAHlOGLU HASAN HÜSNÜ ~. • 

lstanbul Orman Müdüriyetinden: 
1 - Orman Umum Mt.ıdürlOğü merke:t \:C vıl;.ycller tfşklJiıtı ic.•in nümune

lei'ıoe ve Ft.nameı&lne Jore yapılacak .evrak, c«h~l, tf!'.ıkerc cı1dı ve deiter-
lcrın tab ve teclidı i.$ı lti. eksiltn.e suretıylt' mün .. ıka · ... ya kanmuştuı. 

2 - Bunların k<.tğtdı, nlukavvusı kaplık k~gıch l'ı.1aliye k1rt:ısı.)·e anbarından 

verı le<:'t:k tir. 
3 - Tub '\ e 1ı;;çi.Jk mulı:ıınme1.1 bede: 4200 liradır. 

4 - Ekl!ltme 5/9.'94 l Cuı n t::L:nü :'!at 15 de l ·tanbul 
gunde toplanacak satın alına kon1lsyon nda yapılacuktır. 

5 - Muvakkal l~ı:"linat mik.arl c315:t lirr.dır, 

Orman MüdUrlü-

6 - İstekliler b;... ışe ait ~artı:..amcyi· .. c nümuneicri i~·t:ınbul Orman .lıJlüdür~ 
luğündc görebilirler. 

7 - Münaka. ~ya gireceklerın muva:.::kat teminat m kbuzı.. tl'.'slim olunacak 1 

malı.enıc nıuk..ıb.ili 1112.0 liralık.· ikin.ci bir teıninat k::ıııurıi. ikam. etg3h. ve tıca- 1 
ret ehliyeti \.·c :;;ırketlerın t.alebı halirıde bunlardan baslca 2490 sayılı kanunun 
3 uncl! madde::i~nde yazıh vesJkalarıyle birlıkte )1.<k<ırıda. gosterılen gün ve sa-
atte me..:.kUr knmi~yo!"ld3. hazır buı ınrr:ah.ı ı 16zımchr •7260~ 

1 
1 Rumi 1351 1 !\Gl'STOS 

19 

'ı: 941 Ay 1 
• 

[YlUl 
1 

Paı~rtesi 

KVll\t 8 "\ 1 

1 
Hıaır P.'jcrl 136Cı 

119 
ŞABAN 

9 
,. . .._. , 
~ il VMıt s r ---------
il 2' Gur.<ş 1\) ~j 

13 14 Oeıl· ~ 31 
16 ~5 lk•ndi 9 12 
;9 43 Ak~urn ı~ 00 

21 20 ,~ ..ıt. 1 1 36 
~ 41 İrm. !< 8 571 

Dt:HlEDİLECCK İHTİRA BERATI 

•Sür'atle mutrharrlk vc~aiti nakli
yrde \'e bilha,sa tayynreJerde mesnet 

yer1erı 'c s.J:ih];.ır inşası> hakkındaki 

ihtıra ıçin İktıs ... t Vc·klıletinden istlh-
s. l ec.Ulmi~ olan 10 Ten1muz 1928 tarih 

ve 681 No. lu :hlira ber<ıtının ihtiva ett:
gl h.uktık bu kerre başkasına devir ı 
,·e,•flhııt ıcadı Türkiyede mevkii fıile 

koyn <ık ic:in salclhJyet verileceğt tek- 1 

lif f"ditmekte o1du&undan bu husus i 
tıa};kındo:ı !azla rpalümat edinmek is

tly('nl~r:n Galatada AJ"llan Han 5 inci 

kRL ı - 3 Ncı Jara müracaat eyleıne
lt-rl Iıan t.1lunw·, 

l ·Hediye Kazananla.~ 
?t..fiı.ktıtaUı Bıhr.ccemiıde kur·a neti~ tasiy1e Sadi C:tineri, sul~: bl' 

ccsinde okuyuc:ularımızın listcsiru bu· Kaleiçi l'Okağı 87 nunıtır~ f;lrJ 
giln tamamlıyoruz. Hedi_yelerin 1eyzi Bayan Semra Alev, Sıva!'.t.ıı J Jl ;t, 
olunmasına Çarşamba gtınünden iti- kası 67 numanıda e~ki JT1118 ~ıı ~ 
baren ba~lanacaktır !arından B. ŞiJkrü Okut <> YJ f 

Birer Sulıı Boyi\ Takln11 K.-ız.anan. Okur, Gedikpa.çada Ketene;,, 
ıar~ (Devamı) - Alpullu Şeker Fab- da 8 numaralı hanede te tJı.1-1 
rikası. Cift1iğinde B. ııa:.il İbrahim, Heımine Mat"dik, GOnende (1 

1 

Kadıköyünde Cevızlike Hasırcılar c;ık- Reı.at "\'"azıcı kızı ltu?~a Y.'~ıe~ 
maıı 14 numarada Bayan MeJiohat A3- NOT; Fotoğraf gondcr •rtı 
gen, Mod~da Sıvastopol sokağında 17 göndere<.·ek olanların resfI1';,,Jtl'" 

ıünkü ~ayımızda n~çrolu.Tl'1 
numaralı hanede B. Erdoğan Dum<.'n, .f 
Ak.sarayda HQ.rhor cadd~inde 118 nu- l'lla...t• 
maraJı hanede B. Bürhanelt.in Öndev, Açık ... ve ..... 
Nuruo:smaniye cdddesinde İçel Men- T 

wcaı Fabrika.<ında Cudi. Usküdarda riyetıer .,.• 
Nuh Kuyusu caddesinde 55 numarada .. :r q.ıS>· .-
Bayan Dürnev Deni:z.cioğlu, Ayvansa. Kayseri Muha~ebti .ııll· 111\fl' 

1 A Ele d . Ali.k M tat P dlırlugunün 40 lira a~;Ji ffl ,ı,,rı rayc a yva:t n ı us a a~ 1 trrıı.I .ı•t 

şa caddesinde 20 numarada Bayan Mu-· halli idare1er kontrol fil varl"" · 
allô Özcan, Beşikt~;şta Yıldız ca.ddc- ı yine 40 lir~ asli maaşlı Jt~41r 
sinde 168 numarada B. Ekre-m Tunç, dürlüğü münhal buJırruTl11 ı tP' 
Sirkecide Halkevinde Düzceli llyas lip olanların Kayseri Vil-1.Yt~•f 
Demir, Ayvan~aray Hançerli sokab, racaat etmeleri icap etJT)ek,., 
21 numarada Gönül Güler. ıo·.,,,, 

Ziraat Bankası umum ııı ... · 
Bırer Kur~nn Ka1erni Kazananlaf: Hukuk Fakültesı rrıcz.u.nl~~C' ,;:.ı 

(67 - 76 ya kadar)- Ooküdarda Al- yan aramııktadır Me'"" pıf 
t1'rıb'.ade l\lisk sol~ağı 2 numarada Ba- f(lileeek olan bu b:ı.\·an_ıar~'f~ 
J:an Revnak Coşkun, Alu:arayda Hor- rine aylık 120 _ 140 ıırJ 
hor cacldeı.:indr 10 numaralı merhum Iecektir. 
Suphı Pasa konatında B. Ereş, BPşik
t..'lŞta Vi.ı;~ezade m~h~lJ ı eski Çlk
maı; -okak 47 nuuıak:Ada Bayan Mü

z<'yyen Mutlu, C~ i:alt,i;lu Nuruo.ııı:rna

niye caddes.i .ı num<trada B. Snlih Te
:tel, Fener Molla A.şi.ı mahallesinde 
8ebat .sok<-ık 32 numarada Semni) e 
Ünlu, Ç ngelküyu Der(buyu 88 nu
marada B. Şcvk(•t TLitat, Yenmuı.hal
lc Setüı:.LU. 17 nu1Tınnıda B. Serop Ke
seyan, Jfeybcliada~ı aÇmlık yolu 119 1 

numaradu Bayan Sera.p, J:tnurJc.- Kar
sıyakada Nlızhetiye sok:::k 2 rıu:uarad::ı: 
Kıı. Mulluu 1CktCbı tdlebelerinden 
St"mahat liepş ... n, İs•anbul I.:t.Jıkpazarı 
Yağcılarda 68 numaralı dükkanda 
çJrak Yorgo Pav1idis. 

Birer Hatıra KarU Kazc.ınanlar: 

Cağalogh. Kız Orta l\'!ekt.ebi 2 inci 
~ınır "W~cbe'.erlnden Sl'\<oı K<ıhran1an 
oğh., F'oi1ihc s~ret sokağ;nda İ::otık]fı.1 
LisC'sı talf'b<"lerinden HUsevln Bah
tiyaı·, Ankarada Saıniınp<:ız.drında tat
lıcı Durmuş usta ytınırd.ı Hikmet ScJ, 
Selçuk Kız San'at 1\1.ektcbi uılebcle
rindcn Şernıln !\futhıny, Fenerde Dl·r
viş Ruhi sokagında 2 nunıaıalı h.;,.ne
de Karagümrük Orta Ok:Jlu 7 inci sı

nır talebelerinden Cenani ko .. nr, Kars 
Ortam<'kt<'bi tale-be::erınden Ahn1et 
Gümu;;;, Be~lkt.aı>ta lh1.:ımur cadde _ 
327 numaralı h~.ncde rQf,.ltekait ne ... 
murinden Fe\·z .. Ate~, ı·ed;kule Hat 
boyunda 168 nun1arc.1da Ba.yan ,·artu
hi ı.tanukyant Pant:altı h a!'!l ö!l{:Jt

de 212 nurnarado. tutı.lnci.ı Abba~ \3sı-

,_Satılık Çı~ 
lıtanbula bır r .. 'lat ,; ~ 

yune yarım saıı.t n:ıes"~ O 
nan eski 1'; pasJ!.QY Y"'"~ 
naıniyle n1ar ..ıt ~u)~kıırf"' 
~lıLl.ktır. Talıplcı ın "

9 
r. 

S:ır;ıv n:tydantrıcla .ı fi· 
diı.kkanda sahibi cııY 

mi.ırucaatl11f1 

SON 


