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~tılgaristanda 
llıursuzluk ... -Alı:nanya Rus ovalarınta :ıorluklara maruz ka

ır ve hele nüfuzu sar -
'~lı~aa, Bulgar hükiıme-
1111111 de nüfuzu sarsıla
b~ğından Bulgaristanda 

1
11Yiik ve kanlı hadise -
~re intizar etmek ye -

!!::de olur. 
}'----.............. ~= 
~ A. Şükrf.i ESMER 
lıuıg . 

h.,i h llfıstan kurulduğu günden. 
hi1 Ilı U>ursuzluk içinde bulunan 
İlk ,t"nlekettir. Bu huzursuzluk, 
d,,;1 l.IQda Ayastafonos muahe • 
d~ııa" Çok geniş olarak çizilen hu. 
l· •ıuııı b 1 ~ Ilı • emen akabinde Ber. 
latııış~lıed_esile daralmasile baş • 
llı~aı · FİIIıakika A)·astafonos 
j lede · •n 'I' sı, Bulgaristana şimal • 
1•d, b Uıta, §arktan Edirneyi dışa. 
1•naıı Qakarak cenuba doğru u • 
1a~İp "~ Ege denizi sahillerini 
lıı;J• ;t~ikten sonra Selanikde şi. 
l,do ogru çe,•rilerel< biitüıi Ma-
d ... \'ayı . . . 
'tla, .ıçıne alan genış hu • 

la, .\ 1•ıııııı etmişti. Bu hudut • 
ı•nd,;ust~rya \'e İogillere tara. 
'• Ilı tııunakaşa edildi ve Ber -

1•1d, ~lıedesile Bulgaristan da • 
~~tıı~ı· ~!garlar, cenuptan şarki 
d ·~ı %ı·ay •e garptan da Make • 
·~ine ı kaybettiler. Ve Ege de • 
'1ıah 1n olaıı ınahreçlerinden de 
~ı·a,taf kaldılar. Bundan sonra, 
•tiııe 1 °"0 • hudutlarile kendi -
llı;k il •{kedilen memleketleri al. 
1"1kil ~gar milletinin emellerini 

ıı.,. 1~ tııiştir. 
•• ,_ •n llJııahedesinden vedi se. 
Ilı --a B . 
11

•1iy; ilh ulgaristan şarki Ru • 
t •ın ı.· ak etmekle bu emelle • 
~ •kaı ~r kısmını elde etmiş oldu. 
~l~a" ununla da iktifa etmiyen 

'1ı •starı 19 
1 .•nı, j • 12 senesinde Os • 

1
11 "'1il ınııaratorlııi'ttn1! karşı leş. 

•'••ıoıı•n llalkan dedetlPri kam. 

1~• d~ b~na girerek Makedonya • 
ı' 'l'rak ır kısınını ve şarki ve gar. 
~sı hu Yayı aldı. BuJg,.ristanın 
t lııaııı "j"la da teskin edilmedi. 
~'•ııttı ı . tııparatorluğunun par. 
lıı~kaıı •sıle nl'tieelenen birinci 
,,~ttefikJe ":'uharebesinden sonra 

l de hi . rıne saldırdı. Ve neti -
' rıne· B 1 • h· •ide 1 a kan muharebesı. 
,'t ~••ttı •ltiği toprakların büyük 

1~ lluıgaı:.ı kaybetti. Bundan son. 
~l ~Jıı ~I ıstan kom sularından in. 
;1 .ıııa~y f>ıak için, 1914 harbinde 

1 'q•i b~ııın ittifakına girdi. Ve 
,•k •~a .'' defa daha mağlı'.'ıp ola
t~heı.;tt/ukarı, Balkan muha • 
ıı\' ~ek~} ~n evevlki hudutları i. 
d llaık: dı. Arkası sıra biri ikin. 
ı: 1914 ~ ın~ıharebesinde. diğeri 
1 

11•tiııd •rbındeki bu mağlfıbi -
~· tidal ~ıı snnra Bulgarlar, harp 
'qı '1• it' ı·k •~ 1 lıt ~. e ıç a a aill'rı o madı. 

ı,~ ka~u"'•llerine anuk sulh yo. 
'ı 'lr el"••klarını yirmi sene 
~.~\•karıp durdular. Fakat fır • 
ı~ ••ııı 1 lı Çıkmaz Balkanların l<a
~~'ıııe,ı11 •rbe açmakta mahzur 
~1'b• i•t~r. l!:endileri fiili olarak 
ı",ıııa.,;aırak etmemekle beraber, 
"'a'' >ıın i t T • t~11 •ları ·ı~ ı asına ugrayan 
n ''dıı. 1 ak etmekte isical 

ı uııı; r. 
•ı,, " lluı • ~,1 "Os Ilı garıstan, hatta Ayas. 

1,
1 

latda ııahedesilc çiıilen hu • 
~•ı f'llıi: da daha geniş toprak. 
~. Ô)'le •tnıiş bulunuyor. Fa . 
~,hıııı,ket~laş·ı·lı~·or ki bu komşu I 
d,,1a buı .. ,kuının her zamankinden 

,, ' " h' h 1 k .. \;,,. · ll;, d ır uwrsuz u ıçın. 
''tıı'ı•tek ;ra !!'arba doğru ge • 

f d~ıı'''~tak~tıgosla,·yanın bir kı. 
tı~ 1 •tııı i arına varis olmakla bu 
h;~ ~a lalya ile eski ihtilafla -
Jıı, 1~•ııaı. 1,~v~rils etmiş oluyor. 
~ltıı''· c: . ıt~Jya ile orası acıl. 
t~lıı •ıı~a ;çı Şınıdilik bu ihtilaf 
lıı 1~0ıı~an •rafından kurulan he. 
~.,, 1 1ad,, !'.' arkasında saklı kal. 

~· · •ak lk· • \'er at bunun bir zaman 
\· •n •ce;;.· h '» •i h' ~• mu .ıkkaktır. 
~l"l '1lav~'r huzurMızlıık s<>bebi, 
t~:ar;,t~ •ıtın parçalanma<ında 

İ~lı a lluı Uın oyııadığı rol hak -
k· uıd Rar "1ill t" . .. .. 
~l'j " e.d· r ının yurt'gın. 

ı,ı ~ı, •r y 
't'll 1\ ar · ugoslaY)'a ile Bul. 

''· L• 0S)hdak' • " •• 
'.~ ıı'''ıı Ilı·"'. ı sı~· ası mu na • 

"'•ıı tıl~. ahıveti ne olursa ol-
1 •r '•r n ·ı 
'\ 1 lı.8 1 . k 11 ••tinin Yugoslav 
I~ •11 • •nd 
i >, 11•llıe~ . a deTin bir sempa. 
~I ~~ıh,:• nlduğuna siipbe yok 

'lav~ ar, l'ogoslavlara da • 
(~deşleri naıarile bak. 

ikrnı 3 üncü SahJlede) 

LONDBAYA G6RE 

Merkezde Al
man ilerleyişi 
durduruldu 

B.idyeaal orduıa 
aajlam day•aıyor 

Şima1de Fin - Alman 
ilerleyişi yavaş 1 adı 

Londra 2 (A.A.) - Askeri va. 
ziyet hakkında şunlar yazılmak. 
tadır: 

Kiyeften Kırıma kadar uzanan . 
geniş mıntakada Mareşal Budi
yeni ordusu. Alınanların şiddetli 
hücumlarına sağlam surette mu. 

, kavemete devam etmekbedir. 
Merkez cephesinde Mareşal Ti. 

. moçenko ordusu Gomel'delti AI. 
(Devamı 3 üncü Saiıltede) 

Şark cephesindeki Atman 
kumandanlanndan G""""al Kla.yst 

MEMLEKET MESELELERi 

Mektep Kitapları 
Mektep kitaplarını 'bahalılaıtırmayı dei)ll 
bllAktı baau tam bir devlet iti yaparü 
bir lıııım talebeye kitabı 'bedawa vermeyi 

dlşD.nmellylz .. 
Türkiyede tahsil umumi ihtiyacın fevkine yüksel
mi§, üstün refah seviyesi içinde lüks veya ı:ıormal 
hale gelmemiş olduğuna göre onu hu hale getir
menın va11talarını da biz temine mecburuz.· \. ____ _ 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 
Anadolu okuyor. Bu muhak -

kak. Değil vilayet, kaza, nahiye 
merkezi veya büyük bir köyde 

iki evli ... diye tasvir edilen köy • 
· de dahi çocuk okuyor, okumak 

1 

İran BarekAtl 

Müttefikler 
Kazvin'de 
birleştiler 

• 
Başvekil Fürugi 
Han müzakere ne
ticesinin bugün, 
yann beJli olaca-

'ı 

heevsini güdüyor. Eğer, o • 
kumak zevk ve iştihasındalti tu • 

fan halindeki meyli kar§ılayacak 
kadar öğretmene sahip olabilir • 

(Devamı 4 üncü Sahi.terle) 

r - ~ 

ALMANLAR 
1 bir milyon ö .. 
'IÜ vermişler 

Şimdiye kadar 
.&LllAN 

zayiatı 215 mllJOD 
Moskova 2 (A.A.) - Rad • 

yonun dün akşam bildirdiği -
1 ne göre, Alman zayiatı şimdi. 
[ ye kadar, bir milyonu ölü oL 
1 mak iizere, 2,5 milyonu bu:J. I 
muştur. 
-·-~- --

SOVYET TEBLIÖI 

Bütün cephe
de muharebe 
devam ediyor 

Moskova 2 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

Sovyet kıt'aları, bütün cephe 
boyunca muharebeye devam et • 
mişlerclir. 

Sovyet tayyareleri düşmanın 

makineli cüzütamlarına, piyade -
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ruslar Berlin 
ve Königsber
gi bombaladı 

Moskova 2 (A.A.) - Radyo • 
nun bildirdiğine göre, Sovyet tay. 
yareleri Pazar günii Alman hü -
kıimet merkezi ile Gönsbergdeki 
askeri ve s1nai hedefleri müessir 
surelte bombardıman etmişlerdir. 
Almanya ile şark cephesi arasın -
daki münakalat bozulmuştur. Bir 
tek Sovyet tayyaresi üssüne dön. 
memiştir. 

Sovyet tayyareleri Dançiğ ve 
Memele de bombalar atmışlardır. 

ğını söyledi Tahranda fran Par!ô.mentosu. binası 

Anadolu ajansının irandaki ha. 
rekat hakkında verdiği son ha -
berlere göre, Sovyet ve İngiliz 
kıt'aları, Kazvin'de iltisak peyda 
etmişlerdir. 

İran Başvekili Fürugi Han, par. 
lfunentoda beyanatta bulunarak, 

(Devamı 3 üncü Sah.i!ede) 

İngilizler Heme· 
danı işgal etti 

Simla 2 (A.A.) - Askeri tebli. 
ğe göre. İngilizler HeMedanı iş -
gal etmişlerdir. 

Anadolu yakasının lmar plAnı 

Bağdat Caddesinde 
Yalnız 2 - 3 Katlı 

Bina Yapılabilecek 
Yeni açılacak gol/ar ile pla
nın esasla.rını yazıyoruz 

Anadolu yakasının imarına a it 
plfin hazırlanmıştır. Şehir 11.'Iecli
sinde Teşrinjsanide görüşülecek 

olan bu plfillın esaslarını yazıyo

ruz: 
Kar.acaahmetten Bcısta.ı1cıya 

kadar uzanan· 9 k ilometre tlıltin
deki «Bağdat Caddesi> nin her 
iki yanındaki binaların yoldan 

itibaren beş metre geride ve ar
sa hududundan asgari üç metTe 
b1rakılması nıuvaCık görülmüştür. 

Yalnız ça~ı n1ahaHeri bundan 
müstesnadır. Bu yol üzerindekl 
ifrazlarda arsa yüzü on sekiz 
metreden aşağı olınıyacaktır. Ve 
yapılacak binalar iki katlı ola
caktır. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Tahrana ylrlytlı 

Sovyet kıt'a
larına ''DUR!,, 
emri verildi ---·---
Tahranla muza-

kerelerin neti
ce s.S beklenecek 

Moskava 2 (A.A.) - Radyo bu 
sabah, Sovyet Rusya ve İngiltere 
ile İran arasındaki müzakerele • 
rin devam ettiğini, binaenaleyh İ
ran arazisindeki Sevyet kıt'aları. 
ııa .dur!. emri verildiğini bildir. 
mjşt i r. 

• 
Iran şehirleri 
üzerine atılan 1 

begannam.elttr 
Moskova ~.Z (A,A.) ;.:,_ , s.,J:g.~t 

tayayı'Eleri\ ~af'.ıİd'al) İr~ fize. 
rine atılan ~~elerde şöy • 
le denmektedir: -· 

.İran milleiiı 
(Devamı 3 üncü Sah.i!edt) 

Alman kuwetleri bir Ru.s kasabasına gire'l'keıı 

Sonbaharın ilk günlerinde ge
ni ve büyük bir meydan muha
rebesi dalı a olmıgacak mı ? 
(Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 

Alman tebliği, bir kaç günden • 
beri Alman taarruzları hakkın • 
da hiç bir malıimat vermiyor. Bu
günkü tebliğde de yalnız K iyef 
şimalinde 27 Sovyet monitör ve 
gambotu imha edildiği. Eskınya • 

da Hapsal limanının tiombardı -
man olunduğu w Tallin etrafın. 
daki muharebelerde aldıkları e • 
~ir ve ganimet miktarını bildir • 
tmekle iktifa ed ilmiştir. 

(Devamı 3 üncü Sab1tede) 

Alman • SOWJet 

BABBINI 

818 BAKIŞ 

ALMANLAR 
DNYEPER'i 
GEÇMEGE 
ÇALIŞIYOR 

r Şimdiye l 
il kadar yapılan 1 
teşebbüs 1 er a
kjm b ı r akı 1 d ı 

Bir habere gire, 
Almanlar tlç kol
dan Moakovaya 

ilerliyorlar 
(Yazısı 3 ü_r..cü Sahifede) 

\, J 

Holanda Kraliçe
sinin bir nutku 

Londra 2 (A.A.) - Holanda 
Kraliçesi Vilhelmina 61 inci yıL 

(Devamı 3 üncü SahJicde) 

40 yolcu alan Milli Şef JMuhtekirkasa· 
otobüsün p l ti- t 

1 
d H 

1 11 
hın dükkanı 10 

k .. k .. 1 k 1 zm r e, ızı ça a .. k k 
ası so u ece köy enıatıtısaaa gun apanaca 

% 

Seyrüsefer müdürlü
ğü neşriyahmızı der
hal nazarı dikkate aldı 

28 ağustos tarihli gazetemizde 

Taksim - Yenimahalle arasında 

(Devamı 3 üncü Sabitede) 

ziyaret ettller 
Reisicümhurumuz İ.!:>m et İnönü, 

dün öğleden sonra İznürde Kızılçullu 
Köy E.r>Stitü~ünü :ciyaret etmişlerdir. 

1\1illi Şef, Enstitüde biltiln atölye
leri, talebenin bütün sergisini, koo
perati!i gezıni§iler, dershanelere gire
rek dersleri takip etmişler, talebenin 
işlerini yakından tetkik eylem.işler-

dir. (Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Mebuslar Anasını 
halkı din- döven ha
liyorlar in evlat! 

---·---
Bugln Eminini ve 

Fatihte halkla 
temaı edilecek 

• 
il aba ı le 'bekçisine 

de hakaret ettı .. 
1 
~lndenevkll olunda 

• 
Kömürcülük Şirketi 

ihtikar-, ortakları da 
dan adliyeye veriliyor 

Bi.iyükadada Balıkçılar caddesinde 
kasap Şükrü Yılmaz'ın doktor Hor
horuni~ye 60 kuru~luk kıvırcık etini 
80 kuruşa sattığı doktorWl şikayetin

den anlasılmış '":' Ş1'! kıii Y1lmaz AsU
ye 2 inci Ceza Mn hkem.esine veril .. 
n1 i ştir . ~lalı.keme dUn. Şükrünün dli.k-

Bir 

(0..v•mı 3 üncü sahifede) 

genç ortadan 
kayboldu! 

Osman beyde Rumeli cadde. 
s inde Zekibey apar!manı kapıcı. 
sı Farukun 16 ya;;ındakl or:a -
mektep talebesi oglu kani ayın 

30 uncu gününden heri ortadan 
kaybolmuştur. Zab,ta araştırm ~ 

İstanbul Meb'uısları halkın dilekle- (Yatısı 3 ii.ncüde,) alra; başlamıştır. 

rinj tesbite başlamıştır. Dün
1 Beyoğlu[~========================== w Beşiktaş Parti Merkezlerinde halk- [o 

la temas edilmiştir. Buralarda d.inle-
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

' 1 

'j ' • ~ . j 
Almanlann d~9~iiğit- , bft; , ·J 

Sovyet tıiyı}are~i · 
' . . 1"·~•·' ?:-.. • 

\ Fin<iteri hareketi ; .·• 

· Stokholm, 2 (A.A.) - Vipuri'n!n 
sukutundan sonra Fin kuvvetleri, ile
ri hareketlerine devam ederek Lenin
grad'a 50 kilomtre mesafede bulu
nan Kivannapa kaSabasına vannış

lard1r 

... 
• 

ÇERÇEVE. --
Teenni ve acele 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Daima iyi ettiğini zannetti • 
ğimizi bir kaç kere kaydetti • 
ğimiz (Eden), daima iyi eden 
(Eden), geçen giin yine konuş
tu. 

Daima iyi eden, bilhassa iyi 
13.kll'dı eden (Eden), !><izleri a. 
rasında, maalesef Şark.hlarca 

ruhu unutulmuş bir düsturu, 
münevver bir garplı sıfatile 

hatırlattı: 

(Eden) in hatırlattığı büyük 
Şark düsturu: 

Teenni Rabmand~n, acele 
Şeytandan gelir ... 

Daima iyi eden (Eden)in, bu 
gerçekten derin bilgili İngili~ 

' münevverinin bu hatırlatışın • 
da, İngilter(nin ~Ş fi)lıi\ıi ';i!.e!ir • 
ten ince bir ~liJçj ~nl. · : 0 • • ....

İ)ıgjltere ac€~eylana' bı-
~ .ra~ı'ş, tcenni;·i 7.Rabınana 
~ inenlinp bir kıymet sıfatile bü • 

tün teşebbüslerinde ölçü kabul 
etmiştir. 

Şeytan üç beş gilnübirlik ka. 
za:ııcın müsamaha görmüş mü .. 
messili olsa da, Rahman nihai 
zaferin ezeli ve ebedi .. bibi • 
di.r; ve nihai zafer, Rahman ta. 
ufıadan çareyi bu yolda ara • 

yanlara layık görüle.el.. bir 
netice ... 
Şu kadar kj, dai1na i~ i eden, 

bilhassa iyi lakırdı eden (E • 
den), bu ulvi Şark düslurunıın 
ruhunu tan1an1ile ka\-radığına 
dair sözlerinde bir olgunluk 
\'esi.kası gösteren1enıckte ... 

En büyük ruh hakikatlerinin 
değişmez kaşifi '"' sahibi Şark, 
her şeyde olduğu gibi teenni \'e 
acelede de bir had, bir derece, 
bir kl\·am tayin etmiştir. 

Zehir, bir damlasilc de\' a, üç 
damlasile illet olduğu gibi, te
enni de bir damlasHe şifa, üç 
damlasile felaket; ve acele bil. 
mcm kaç damlasile bayat ve 
bilml'm kaç damlasile memat 
olabilir. 

\ Bu inceliğe işar~t olarak bü. 
yük Şarlt dün~·.ası;'ıtötii a'Celeyi 

\ şeytana v, iyi teenrıcyi- Rah • 

' manıi .!ıiığlı göre;; büyük Şark 
dünyası, caıniJerinin kapılarına 

şu hayırlı acele cüınlelerini ka
zımıştır: 

Ölijn1 gelmed<>n salata acele 
ediniz!. 

Yokluk gelmed•n tövbe3·e •· 
ccle ediniz! .. 

Daima iyi eden, bilhassa iyi 
tefekkür ve tekellüm eden 
(Eden) e, Şarkın bu düsturla. 
rından da çıkacak delaletleri 
hatırlatmak isterim!~ 



2-:SONTEL 

HALK FİLOZOFU 

Bir Tebessümün Tılısımı 
~~~. ( MAHKEMELERDq ...-!":..,,,,) PETROL 

Tevziatı 

Bir ba5muharrir, flünya po -
lıt1k lıfıdi~elcriuin en ci"ci\.li 
oc.ulerinde dahi olsa, kalem 
ohjl'ktüini ara sıra memleketin 
iç memleketleriruı çevmneli • 
dir. Bu düşünce ile hareket eL 
mtş bulunduğuna hülmıeylcdi. 

ğiıniz bir sayın başmuharrir, 
geçenlerde, içtimai yardım 
meuuu uzeriade olurmuş, çok 
çocuklu ailelere yudım balo • 
sini aÇnlJŞh. 

Bu bahis için, açın.ak tabiri 
l erinde değildir. Daha :zi1ade, 
tazelemek kelimesile Wule e • 
dilmelidir. Çünkü, dava, belki 
doksan dokuzunna 4ebı iltti 
Wt"illmüştür. 

Bir cemiyetin belli başlı fa.. 
aliyetlerinden biri de, çok ç• • 
euklu ailelere yardım olmalı • 
dır. Al&, fakat. bu işi nasıl yap. 
malı, nasıl başarmalı, elimize 
~ ilzün1üze sürmeden nasıl ne .. 
tic~ye vardırmalı, yardıııı lıifcla 
değil, hakikaten müsmir bir 
şekle nasıl koymalıdır?. 

Bütün bunlar teknik ve ihti. 
sas ınevzuu. 

Ben, bir başka nokl.a üzerin· 
de duracağım: Çok çocuklu ai. 

Yl!KSEK 

KALDIRI.I 

Yük•ekkaldınm mozayik par • 
ke ol:ırak in'a elunacak. İaşutı, 
belediye bir müteahhide vere • 
cekti. Bu iş için kimse talip çık • 
mı)·ormuş. 

Neden acaba! Yokuşta inşaat 
daha zor ve masraflı mı? Halbuki 
Yüksekluıldırıma herkesin talip 
olması beklenirdi .. çiinkü, ekse • 
ri) a, Yüksekkaldırunda her şey 
daha ucuz ve kolaya tedarik edi
lir. 
TE:'ıUZLİK 

ARABALAR[ 

En güzel fikir, ~le bu: Be!c•i.. 
>·•, 300 çöp arabası yerine, 70 ta • 
ne kamyonet alacak ve işini da. 
ha çabuk, daha iyi ve temiz gö • 
rccek. Bir tek kelime ile: Beledi.. 
ye temizlik vesaitini motlirleı • 
tirjyor. 

İyi amma, şunu hatırlıımak ye. 
rinde olur: İstaııbulun baıı ma • 
hollelcri, sokakları, yokuşları var 
.ki, oraya çöp arabası değil, sır • 
tında çöp küfesi, hayvan gönde . 
ri)'oruz. 

Herhalde, bıı gibi yerlerde de 
motosiklet kullanılacak! 

MEVSİM 

BİTERKE.."i' 

ı,tanbulda Ağustosun yarısı 

yaz, yarısı ~tır, derler. Doğru. 

Zaten , bu sene, Tem.muz ortala. 
rndaki oıı, on beş günlük sıcak 
ııııiste.na, faıla bir yu olmadı. 

Plaj sahiplerinin, gazinocııla • 
rın, bahçecilerin ağzını bıçak aç • 
nuyor. 

Artık, Eyli'ıl de girince, yaza 
veda demektir. Birkaç güıı, ara 
sıra sıcak olu da kulak verme • 
yin. Hele pastırma yuma hiç 
lı:ulak ~ "layuı. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

leye yardım esasının gayesi, 
memlekette çocuk yetiştirmeği 
teşviktir. Yardım gören aile, 
{azla çocuk yapmaktan ürk • 
mez. 

Yalnız, şu kadarını müşahe. 
delerime iııtiııadea söyliyeyim 
ki, bizde çocuk yetiştirebileeek 
aileler, bilik.is, ç0<:uk yapma • 
maktadır. 

Size en yakın bir mii§ahede. 
mi söyli7eyim: Daha bir kaç 
giiJl evvel bir köylü vatuıUJ • 
la konuştum. Tenha bir şose ü. 

serlndeltl kerpiç kulübede, yel
c:ulara sigara satarak hayatını 
kazanıyordu. Kırk beş yaşla • 
rmda vardı. Çocuklarının sa • 
yısı yedi idi. Bana, kendisi: 
e - Yedi ç0<:uğum var, dediği 
zaman, ürpererek irkildim. O. 
aa daha dikkatle baktım. Göm· 
leği ve pnntalonu liyme liyme, 
ayağı çıplaktı. 

- Yedi çocuğum var, der • 
ken, yüzünde öyle mes'ud bir 
tebessüm dalgalanıyordu ki. .. 

İçtimai yardımla beraber, bu 
muavenetin tılısımını da propa. 
ganda etmek gerek. 

ZiRAAT 
Kongresi 

Ankıtrada on beş Ey
lulde büyük 

bir toplantı yapılacak 
15 eyliılde Ankarada bütün 

Zıraat Müdürlerinin işliralüle 

büyük bir kongre aktedilecektir. 
Vilayetimiz Ziraat Müdürü de 
bugünlerde Ankaraya gidecektır. 
Kongrede zirai vaziyetler tetkik 
olunacak, ve ziraate musallat o. 
lan hastalık ve h8'jaratla müca. 
dele işleri üzerinde alınarak yen: ı 

tedbirler kararlaş1.ırılacak:ı.-. 

BABtllLIB 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Ticaret \·e Sanayi Odası Umurr.l 

Kfı.tibl B. Cevat Nizami Dılıeuli 1>
mir Ticaret ve Sanayi Odası Kalıbı 

Umumlliğıne tayin olunmlli'tur. Bura
daki !~!eri MuamelU Şubesi Müdürü 
B. Avni Abacı vck.Aleleıı idare ede
cektir. 
+ Deniz nakllye vasıtalarına bı..•n

zin ve yağ tevz.iine dün başlannuştır. 
Dün yüze yakın motörcüye karneleri 
verilıni~tlr. 

MÜTEFERRiK: 
+ Dahiliye Ve!di B. Faik Öztrak: 

dün ak,;aın Ankaraya dönmüştür. H:ıy
dnrpaşa istasyonunda Vali ve Beledi
ye Reisi namına Muavini B. Lı.ilf.i Ak
soy tarafından teşyi o! mustur. 

Blylkada neden 
gizden &11lşlyor 

Şehir plA.nının yapılışında Mütehas
sıs Mimar Prost. Btiyükadaya cok e
hemmlye verdi. İaşaallah~ ayni etıem
miyet. pLın.ın tatbikatında da de
vam eder. Verilen haberlere 2t>re, bi
ri Nizam taraflanında, dlğeri Maden
de olmak üt.ere iki iskele daha inşa e
dilecek, iskele meydanı genisliyecek, 
yollar tanzim oluna.cak, yeni- plljlar 
vUcude gelldlecek, eğlence yerleri., 
pzlnolar arttırılacaktır. 

Bu&ıin, garipUr, Büyükadada otu
ran bir insan içiıı, ,.azın denize cir
melı: kol.a7 detildlr. Cünl<ii, plijı u· 
zaktır. Bıı,.ülı:ada, bütün güzelllğlne 
rajmen, gittikçe daba coıı: rağbet gö
ren bir aayf.iye değildir. Bunu, ev ki
ralarından da anl17abıtirsiniz. Mese-
1.i, bu aane, Adada ev ._Iraları bir hay
li diiJulı:lü. Bu, her J'tl böyledir. Buna 
mukabil, diğer baı:ı sayfiye yerleri, 
meseli, Anadolu yaı.:w, gitlücçe daha 
uya.de rağbet gönnekledir. 

Adanın bu halinde, vapurların da 
testrt vardır. Ada yolculuğu muhak
kak ki bir bucuk saaUır. İstanbulda 
Köpruye gelmek. Adada, iskeleden e· 
ve &itmek. içizt. de yarım saat koyun; 
eder iki ıaat. Avdette de iln saat. E
der dört saat. 

DWj\.ıııürı.: J:5ir insan ki, &:ünde dört 
saatin! yalnız yola hasredecektır ve 
ancak bu .suretle Büyükadada otura .. 
bilecektir. 

Böylfl btr arlamın ya işsiz güçsüz, 
mirasyad.1, yahut, çok az işi bulunan 
bir k:;alant.or olmast 13zımdır. 

Avrupa haıbinden evvel, bazı ta
•nurlar vardı. Adaya yarım saatte 
gidecek :seri vapurlar işletilmesi dü;;ü
aülüyordu. l{erhalde, Ada yolculuğu. 
yarım saatte nıhsyet bulmalıdır. 

-'\danın zamanla rağbeLten dü;;lü
(;Hne diğer bir misal evleridir. Bütü.n 
ikametgahlar eskiden yapılmtş -şey .. 
lc..rdir, ·ve bugünkü kon!or şartlarını 

\>tk azı haizdir. Halbuki, Ada rağbet 
bulmuş olsaydı, son on, on beş sene
dt"flberi, orada da yeni bir çok evler 
>~apıhr, eskder yıktınlırdı. Buyüka
darun bir çok e\.·leri, eski İstanbulun 
tab.ta n1atıall~ içi evleridir. Bunlara 
aay!ıye evi demek iç·ln bin şahit ıa
z.ı.mdır. Halli öyle iç sokakları vardır 
ki, daracıktır, daınlar basıktır, civar
da ar.ıha ahırları vardır, mütemadi
yen gübre kokar. 

MU.stakbel imar planında, müte ... 
ha~:ıııs ve Min1ar Prost'un bütün bu 
noktaları dllşundüit.ıne şüphe yoktur. 
Elbette, Ada, gil'Ecl ba~·ası, manzara
sı ile lô.71k olduğu me\·kü bulacak
tır. 

Adanın su ihtiyacından bahsetmi
yorum. Çüıık.ü, o da ayrı ve uzuu bir 
b:.histir. 

R. SABiT 

Et fiatları 

Canlı hayvanlar ucuz
ladığından etin de 

ucuzlaması bekleniyor 
Şehrimizdeki alakadarlara ge • 

len malümata göre, canlı hayvan 
fıatlerinin yerlerinde ili! miktar 
dü'itüğü bildirilmiştir. Bu husus. 
ta tetkikler yapılmaktadır. Şeh

rimizdeki et fiatlerirrin de bir 
ntsbet dahilinde ucuzlatılması 

muhtemeldir. _...,...__ 

"Bunlar öyle rol yapar ki Da
rülbedayi artistlerinin ağzı 
hayretten bir karış açık kalır!,, 

On yedl on sekiz yaşlarında, sefil 
kıyafetli, yalın.ayak: bir çocuktu. ııah
k.emede mahzun mahzun etrafına ba
kınıyor, hemen ağlayıverecekmis gibi 
dunı;,yordu. Bu. maznundu. Kendisin~ 
den davacı olan, orta yaşlı blr bak
kaldı. Bakkııl, şikii1"'tini şöyle an • 
!attı: 

- Bu çocuk, bir gün elinde bir ki
loluk şişeyle geldi. Şişe kapalı ağzı 
mü.burJüydü.. 

- Amca, b.t ıişe rakı var .. Alır mı
aın7 dedi. 

Pazarlık etik. Yüz yirmi beş kuruşa 
bıraktı. Ticaret fena değil.. Aldım. 
İç ceplerinden de, iki tane altınış beş-
1.i.k çıkardı; onlan da satın aldım. Er
tesi gün de iki tane yarını kilolukla 
bir t.ııne kiloluk getirdi: Onları da al-· 
dun ..• Hllkim sordu: 

- Peki.. Bunları çıılımJ olacağını 
hiç düşünmedin ml? Bu kadar ucuza 
nasıl verir? Ya çalmıştır, yahut da 
hileli bir şeydir .. Bunlar aklına gel • 
medi mi! 

- Hayır! Çalması akılına gelmedi. 
Bir yerden bulınuştur, yahut \"t:r .. 

mi~1erdir diye düşündüm. 

- Buna bir yerden. şişe şise rakıyı 
kim \erir'? 

- Eh, olur ya! ... 
- Pekı .. Sonra?. 

ladun. Sonra, yarun kiloluklardan bi
rini de terzi KAzım elendi aldı.. hii
safirleri varmış. O da su çıkmış. Öbür 
kiloluğu da karşımızdaki manav Mus
tafa elendi aldı .. O da su ç~. Bir 
tane altmış beşliiJ de tarumadığun 
birisi aldı. O da: .su çıktı!> dedi. Bu 
sabah, ba~tım, bu Şefik, kıırJıdan bi.-
2.1.m sokaktan seçiyor, yakaladım; po
~ teslim ettim. 

- Sen otur bakalım .. Sö7le Şeiik.. 
Niye yaptın bu iti? 

Maznun atlıyaralt: 

- Vall:ıbi bill!iltl, bir teTden ha. 
berim yok .. Ben buna ne rakı sattım, 
ne su sattım. Eğer bu adamı tanırsam, 
Allah bin türlü belAmı versin! 

Hiikim, davacı bakkala sordu: 
- Senin, rakıl:ırı bundan aladığına 

dalr §ahidin vQ.r mı? 
- Var efendim.. Bir keresinde 

kayjnbiraderim dükkAndaydı; bir se
ferinde de, peynirci Saim efendi vardı. 
Davacı bunların adreslerini verdi. 

Mahkeme, bu iki kişinin şahit olarak 
celbine, kanuni lkametg5.h göstere -
miyen maznunun da tevkifine karar 
verdi. 

Maznun çocuk, mahkemenin ka -
pısı önünde hüngür hüngür ağlıyor, 

- Vallahi birşeyden haberim yok! 
diyordu. 

- Sonra efendim, bu bir daha gö- Bakkal başını salladı: 

rilnmedi. Kiloluklardan birisini bizim - Siz bunlan bilmezsiniz. Bu ağ-
mahallede müteahhit Yusuf Bey aldı.. lama yapmacık ... Bunlar öyle rol ya -

1 
Biraz sonra geldi .. cŞişcden rakt ye- parlar ki, Da1 ülbC"dayi arlistlerınin. 
rlne su çıktı• dedi. Ben fşi o vakit an.- ağzı bir karış açık kalır. 

-~~~~---... -~~--~-~ 
Altıncı kattan düşen bir bo
yacı ölümden nasıl kurtuldu? 
İskele üstünde ansızın bayılan Mustafa hız?a 
sokağa düşmeğe başladı .. fakat birdenbire .. 

Dün yük>ek bir iskele üstünde 
ba) ılan ve caddeye düşen bir bo • 
yacı büyük bir tesadüf sayesinde 
muhakkak bir ölümden kurtul • 
muştur. 

Nişantaşt tramvay durak yeri 
karşısındaki apart:manlardan bi • 
rinde çal.şan Ali oğlu Mustafa, 
yapının altıncı katında iken bir· 
denbire bayılmış ve müvazene • 
sini kaybederek iskelelerin üs • 
tünden aşağı düşmüştür. Düşme j 
esnasında Mustafa biran için ken. 
dinden geçmiş ise de düşerken 

beşinci kattaki tahtalardan biri· 

Memlekette seyahat 
izm:r Jo\Jan münasebetiyle iç tu

rizmden daha çok bahsediliyor. Bu, 
her sene böyle olur. Fuar bilince, 15-
kırdı da kesilir. Bllh.assa Avrupa yol
larının kap~ U olduğu bir devirde, se
yahat, ancak ve tabiatile yalnız mem
leket dahiline inhisar ediyor. 

ne tesadüfen ilişmiş, Mustafa bu 
suretle kald rımın üzerinde ezil • 
mcktcn kurtulunca bu sefer bü • 
tün kuvvetini bağırmağa ver • 
m~~cr. Etraftan yetişenler Mus -
talanın kuı tulınası için bir şey 
yapamamıtlardır. 

Bunun üzerine vaziyet polise 
bildirilmiş ve polisde itfaiyeyi ha. 
berdar etmi§tir, Yirmi dakika 
sonra vak"a mahalline yet\şen 

itfaiyenin merdivenli arabası 

Mustafayı kurtarmıştır. 1"lıusta • 
fa bayg n bir halde hastaneye 
kaldınlrnıştır. 

• 

Yeni fasulye ve 
çuval fiatları 

Yeni mahsul kurufasulye için 
lB kuruş fiat tesbit olunmuş:ur. 

Zahireye mahsus çuvallarla bir 
defa kullanılmış olanlar 180 • 200 
kuruş arasında satılmaktadır. Bu 
ise pahalı görüldüğünden çuvala 
da ncrh konacaktır. 
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Belediye hudutları 
haricinde bu işi kay
makamlar yapacaklar 

Beledlye hududu dışındaki köy 
ve kazalara petrol tevziatı bun • 
dan sonra İaşe Müdürlüğü emrile 
Kaymakam ve Nahiye Müdü.r • 
!eri yapacaktır. . 

Bu hususta hazırlıklara başla. 

:rulmıştır. 
Diğer taraftan kan az bulan 

bazı bakkalliırın gaz utmadık -
!arı anlaşıldığından her semtte 
kolayca gaz bulunması için de 
tedbir alınacaktır. 

• • 
ihracat mevsimı 

Yeni mevsim tedbir
i ç in Anka raya 

gönderiliyor 
leri 
heyet 
İhracat Birlikleri kendi ara • 

larmda toplantılar yaparak yeni 
ihracat mevsiminin gelmesi do • 
Jayısile alınmast icab>eden ted • 
birler etrafında Vekalete dilek -
lerde bulunacaklardır. 

Toplantılarda seçilecek heyet • 
ler Ankaraya gidereke Vekalet. 
le temaslar yapacaklardır. Veka. 
let bu hususta alakadarlara teb
ligat yapmışttr. 

-u--

Buğday ekmiyen köy
lere un verilecek 
Buğday istihsal etmiycn köy • 

!ere bundan sonra Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından ekmeklik 
un tevzi olunacaktırd. Alakadar. 
lara bu hususta emir gelmiştir. 

Kaput ve ambalaj bez
leri için beyanname 
verme müddeti bitti 

Ellerinde kaput ve ambaliıj b~
zi bulunanlar beyannameler'nc 
vermişlerdir. Beyannameler tas
nif edilmiştir. Bugünlerde mü • 
bayaata başlanacak veyal>"t d~ 
bu mallarm fiatleri tesbit edile. 
rek ona göre satılmasına miisa • 
ade olunacaktır. YalnlZ hususi 
fabrikalar imalatlarını doğruca 

Yerli Mallar Pazarlanna vere • 
ceklerdir. 

Peynire yeniden 
narh kondu 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
beyaz peynirin kilosuna toptan 
62 ve perakende olarak da 75 ku
ruş. kaşar peynirill<! toptan 108, 
perakende 130 kuruş narh koy -
muştur. 

+ Adlıye Velali HlbGJ1 Menemen
cioğlu tıcaret, ceza, noter ve harp ta· 
ri!esi lu.nunlarında esas4 tadil4t ya. 
pıl:ıcatını •öyleıu4t!r. Mektep müdürleri ha

( HALK SÜTUNU ) :deme tayin edemiyecek 

Fuar münasebetiyle, yolcu miktan 
çoktur. İstanbul ve diğer yurt köşe
lerini izıniN bağlıyan nakil vasıtala
rındaki lzdihamdan şik.A.yet edil~yor. 
İzmirde otel meselesi aynca bir me-

1 sele. 

Bir Cinayet Davası 
BİR USTA İŞ ARIYOR 

Peynırcilikten anlarını. Her çeşit 
peynirin ilmini bilirim. Sütten soğuk 
tutkal yaparım. Fabrikalar, vapurlar 
ve kontrplak fabrikaları için tutkal 
yaparım. İhtiyacı olanların Halkalı 
Zıraat Mektebinde Sütçü B. Süley
man ustaya yazmalarını rica ederim. 

AÇIK KONUŞMA: Be7ojluada Ye
nişt'hirde Taburağııııı sokağında 39 
numarada teni Bayan Kalyopiye: 
il!ınınız ucarl oldutu i.çln ücrete lobi
dir. 

Bazt okul idarclerinm açık bu. 
lunan hedemeliklerc derhal mü. 
nasip kimseler bularak tayin et. 
tikleri gÖrülmü~tür. Vekalet ta • 
rafından yapılan bir tamime gö. 
re bundan sonra alınacak hade • 
meler hakkında Maarif Müdür. 
lüklı!rine teklif yapılacak ve tas. ı 

dileten sonra bunlar tayin edile. 
ceklerdır. 

Yurdun diğer kö:;;elerinde, diğer vl
l.1yet ve kazalarında, nahiye ve hatt&. 
köylerlııde, turizm mümkün ve mı:ı

lüm bi.r it deiildir. Yol meselesi, vc
saıti nakliye mesele.;i, otel, hatta lo

kanta, hamam meseleleri varılır. l-ler 
BPlediye bu işlere ehemmiyet verme
lidir. Artık, memleket içinde rahat, 
üzi.ılmedeo, yorulmadan dolaşabilme-
liyi:. 

BURHAN CEVAT 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- Anneniz bu mücevherleri 
nerede saklardı? 

Güzin hiç düşünmeden cevap 
verdi: 

- Mücevher kutusunda sak • 
lardı. 

- Bu 'kutunun durduğu yer 
muayyen mi .idi?. 

sağlam olarak nasıl muhafaza 
ettiğime bile şaşıyorum. 

Avukat Muzaffer bu cevabı al. 
dıktan sonra hakimlere hitap e • 
derek titrek ve müessir bir sesle: 

Amerika ellıAt~ 
Yazan: Ali Kemal 51)~ ar. 
Amerikanın İngiltereye 'f 

dunından bahsedilirken: b~' 
- Grevler, grevler? fa ~~ ı' 

ların imalatına sekte ~urrr~ ti' 
çin bu grev !erin menfı teS 
saba ka tılmıy acak mı! edt il 

Diye düşünenler !ngiJter!iıl'' 
az değilmi§. Onun için lnf rı: ' 
ze.telerinin yeni dünyada ~er ti 
habiT Jeri için bu mevzuu tur} 
kit tazelemek bir iş o!J1lUŞ p.rıl'. 
rupa harbi başlıyalı beri 8~ kanın İngiltereye y gıl' 
bahsi de türlü safhalard'"·ııı fi' 
miştir. Harbi kazanması da r· · 
giltereye yardım hususun Jı~~,ı 
tün Amerikalıların öyle ıJ!il 
bir isteği yoktu .. fakat f ı.ı~ 
geçtikçe bu da hır ıokışa ı 

· Ö J k' b' .. A,-ru?' . ettı. y e ı ır gun . de !J 
binin bu üçüncü scnesın •c (! 

rikanın yard<mı müsbft ' giıD' 
essir bir keyfiyet haJ,ne 
tmlunuyor. ;ındi ~ 

Ingiltereye yardım bah. l 
merikan:n vaziyeti şudur: ,e 
tereye istediği malzenıeY1 ~ 
tirmek. Bunu temin içlll rll~ 
kalılar_ı n. çok çalıştıklarf:k'' 
yiden ıyıye anlaşılıyor. 0c 
yük fabrikalarda grevler ne~ 
tu:ur gibi değildir. Bunailiı 
necek? Amerikadakı ıııg ,;ıe lı' 
habirlerin yazdıklar. ııa f g~J 
nun da bir cevabı oınıa bil f' 

ınuk• tir. O cevap da şu .. ç~ 
. G ırgoıe ... ile verilıvor: rev e d • ı> • . c .. · 

yor da neden yapılan ış hst" 
sal edilen neticeden ba '

1 ·ye 
yor? Amerika?aki fa•1\git' ~ 
bir haldedır kı 1,000 bC. 1 

t .. .. 1 saatte·" vetinde 2 mo orun i~"'-

dığı görülmektedir. An'::ıı Jıı!. 
nayiinin bu faalırryetın il' t 

• • rd mı tefl' ,,,. tereye azamı ya ' ı:JıV 
meğe çal 'iılmaktadır. 811 
kadarının kafi olduğuntl ~ııl 
memeli. Nitekim bizza_t rfl~f 
kalılar da bunu illi gor 
lar. . ..,_,./ 

İngilterenin bu harbı ıııııı' 
• 1 ve <I 
nacağına olan kanaa d~ •· 
dm Amerikalılar arasın ııO'~ 
gide nekadar kuvvetle.ı~bı 
görülmektedir. Geçen 8~, ,ı 
ile bu S<:lnbahar arasınd ~(I> 

d p.fl' -{'" 
zarfında bu itıma ın ~u .ı 
kah sarsıldığı, kah daha f>' 
lendigı-· aylar olmuştur. ~ıU ,.\. ... 
şimdi her halde pek kU 

1 
e'' 

du~ muhakkak. Altı 8 d3 ·.ı 
devre ile şimdiki araS1

" .~rfl'1 
rülen fark ise aşikardır· bil 1 

kalılar vekayie hakar3~ır',,olf 
naatlerini kuvvetlen ,., .... v 
İlkbaharda İngiltere~1~11Jr. 
kanlarda, Adafar. d~~ıııııa~' 
ritte pek akst gıttıgı ~ 

İ Tztere .-ı Amerikada da ngı ı .11erer 
raflar olmıyanlar tngıaıı: 
olanlara manalı ma~ .• ıııf. 

- İşte gördünüz ınu ;;sııı' 
renin bu harbi kazanın ıl· 
ihtimal ~riyor musuııu 0rıl', 

auıı v 
Diye soruyorlardı. . 8 e~.4 

raber İngiltereye haıcil< P'.;ı-, 
olanların netice ;çın 5i~~ 
emniyet sarsılm~ştı~o5ıl 
vazıyette ise 1ngılız . ıJ 

rdit· ı 
kanaati daha kuvvet 1

• _, .'ı/ 
alleyhtarlarının sözleri 1 o" 
evveline nisbetl-e daha ' ( 
mektedir... ııt'~ 

Tefrika No: 44 
diyorduk. Bir aralık farkına vardım 
kı si!Alunıın fişcnkliglni köyde unut.. 
mu~um. Hemen ka!ileden ayrıldım. 
Geri dönerek fi:ienklığimi aldım. Tek
rar yolıl d~tü...ın. Fakat arkadaşlara 
ul~mıyor, nekadar uçsam onlara ye
tişemiyordunı. Bir ara hayvanım ku
laklarını di.kerek durdu. Indirdiğ ~n1 
kaınçılar ona degıniyormuş gibi ge. 
rilemek istiyor, ve tirtir titriyordu. 
Onu. sürrnek için blr zaman uğra;; -
tun. Kıpırdamıyordu blle. Kulakla -
rını kısmış, ıözlerini bir noktaya dik.. 
mJııti. Onun baktığı yana başımı çe
virınce, birden titredim. Belki yüz 
elli meLre ileride kocaman bir ayı, 
bi.r ağaca aUrtüncrek. kaşınıyordu. Bu 
hayvanın ne kadar kuv\·etli oldu -
ğunu, bir pehlivan gibi dögüştügünü. t 

bili)-ordum. 

Hğimin ilk. büyük avını böylelikle 
yapınıştım. Bunun gülünç tarafı, o 
ı.aman duyduğum büyük korkudur ..• 

- Evet muayyendi. Daima ya. 
tak odasında. karyolanın sağın • 
daki komodinin üzerinde durur. 

- Anneniz bu mücevherlerin 
,çalmmasından hiç endişe etmez 
miydi? 

- Bu nokta üzerine yüksek 
hey'eti hakimenin nazarı dikka • 
tini bilhassa celbetmek islerim. 
Çok mühim bır servet üade eden 
Şükriyenin mücevherleri de mey. 
danda yoktur. Parası olmadığı gi. 
bi bu mücevherlerin katilden baş. 
ka biri tarafından ortadan aşın!· 
mış olduğu zannedilmez. Çünkü 
cinayete zabıta ve adliye el koy. 
duktan sonra yapılan mücevher. 
!ere ait hiç bir şey yoktur. Eğer, 
odada böyle bahsedildiği gibi bir 
mücevher bulunsaydı ve onun da 
meydanda olduğuna göre behe • 
mehal tesbit edilirdi. Bu kutu o 
gün ortada olmadığı gibi bugün 
de yoktur. Binaenaleyh bu kayıp 
da cinayetin her şeyden önce pa
raya tam·an yapıldığını gösteri • 
yor. Güzin kadar bu mücevherle. 
rin nev'ini şeklini, kıymetlerini 
Ferdi ve oda hizmet.;ısi de bilir. 
Vaziyet bu olduğuna göre her Ü. 

çünden de izahat alınarak zabtta 
vasıtasile kuyumcu dükkanlarmda 
incelemeler yaptırılmasını talep e
diyorum. 

tşte harbin üçüncü se aa· 
rilirken Amerikalılat1f fl'c~ 
releri böyle hulasa edı ı' fi' 
Harbin ilk: başlad.1iı\ biri. 
şimdiki arasında buYU·'y.Bıı l 
vardır. İngiliz • Aı:nC';aıır1 
mesaisinin daha ini<' Sürü Çıngırakları 1 

Yazan: C_AHİT UÇUK J 

- Hi('! •.• 
Dcdım. Nezik1 daha büyük bir me

ra.da yuz.üme baktı. Sonra eğilerek 
kucaf;u1daki hasta, y:ıratı civcivi öp
ı..u.. İıtıni eline aldı. 

m 
Çocı...!<luiumdanberi av yaparım ... 

Ba ımdtıı.n bi~k valt'alar geçti. 
- Anlat Recep! •. 
tAltın dere~ n~n ağatlarLl örtülü 

kumsalında bir ia;ı Il.:>tünde oturu -
yordum Recep bıraz geride yeşilllk
ler uı.erine bai;d.a~ kurmuştu. 

~4\ltın dere.t, guncşten dü~en ı-şılt 
zerrclerile pır?ldayarak, ak.ıyor, cÇag
naga> nın u:uld;.ıyan sesi bıze kadar 
Cı.!Lyordu . 

Recep bi al. daha yak~4.ı. Yüzünde 
o her zauıanki keskin hatlar, kat'i 

ı..c var. Gö.zler[ buğulu ye11illikler 
g ._.i UÇ$UZ, buca~ız. gözlerine bakar .. 
ken, o çekici, derin yeıtfi reuk iJa~ımt 
döndu.rüyor, dudakları mercan gibı 

k .. ır.ızı, ı:eı·gin ve parlak:. Arzu blr 
d an gıbl \ı<irlığıma doluyor, hasret, 
ona ya.kl4ı.,ınak h..uretı i~inu yh.l.)'or. 1 

Gözlerimde bir süzülüş, göz kapak. 
lart~ agır, göğsümde, o ate~ çizgi sız· 
lı.xor. 

- Anlat Recep~ .. 
O, ıözleriııin enı;ln 7eşilliğile beni 

sararak, sc.1'1nln bana hükmeden ka
lın llhengile anlahyor: 

- İlk ve son ilti büyük av hikayem 
var ki, birisi çok acı, öbü.rü &üldi.ı • 
rücu ... 

Ellmd<kl .opayı kumsala balıryor, 

çekiyordum. Sopanın kumda bıraktığı 
boşluk, heınen billür bir suyla dolu-
7ordu. 

Ksrağım, biraz ilerideki yoncalıkta 
ba boş dolaşıyor. Bazan küçük ku- 1 
lakrarınL dikerek bana bakıyor. Onunla 
nekadar do~t. oldum. Beni hiç yadır -
gamıyor. Ba.ıan tJınarını ben yapıyo
rum. Yeınlerinl veriyorum. 

- Üç saa ileride, cKozakçı• kö -
yünde bir düğıine gitmiştik. Bundan 
eenelen:e evvel. Henüz on yedi yaı:ım- · 
daydım. Daha çocukluğumdan iyi ata 
b.iner, ıil~h kullanJr, nlp.ncı idim. 
Köy delikanUları hep bir olmuş, at 
oynotaral< kı.z evjpll gelin alma&a 2.i· 

Hemen atımdan inerek büyük bir 
ağacın göidesine siper aldıın. H.;-ye .. 
candan titriyordum. Böyle devam e
derse, hayvan beni &:örecek üzerime 
saldıracakt. Sllhhın1ı bir kaya parçası 
üstüne dayayarak, hayvana nişan al- ı 
dım. Tam kırnın:ı. isabet etmişti. Ayı, 
çirkin sesler çıkararak, kendini yer
den yere vuruyordu. İkinci kur;jun 
beynini deldi. Yere cansız serildi. E- t 

lime küçük hançerimi alarak. yavaş 
yavao oraya doğru yürii.duın. Taın 

hayvanın üzerine doğru eğilmiştim 

O, ~lcradı. İşte o zaman mülhif, bü
YUA. bir k.ork.ıylil. ben geriledim. Genç. 

- Şimdi korkmuyorsun değil mi 
Recep 

Başını önü.ne eğdi. Yilzilnde &izli 
bir telıessüın dola~tı. Çocuklaşmış gi
biydi. Yun\uşak, mahrem bir sesle: 

- Şimdi çok korkak bir adam ol
dum! .. 

Dedi. Bununla, blr müddet evvel 
söyledi&i .,beni kay~tmek> korku -
sunu. inıa ediyordu. Gülümsedim: 

- Ya, necep dedim. acıklı av hi
k.Ayen na~;ıldı"! .. 

Başını kaldırarak, güzel 
yüzüme baktı: 

gözlerile 

_ l{epsini birden anlatırsam, sonra 
seni avutacak hikAyem kalmaz ... 

Elinıdcki sopayı kumsala batıra -
rak, nılıll nıinl kuyular yapmakla eğ
leıuyorum. «Cil.;nağa> nın tatlı uğul
tuları bazan ril7gtırla daha yakından 
duyuluyor. Bu ince rüzgfi..r derenin 

.:,. ;ızi.ınP sürününce, sular ürpererek 
titrc~iyor. Salkım sö~ütler nazlı nazlı 
sall<tnlyor. 

Recep, •Zorbahan., m tepesini sa -
ran koyu renkli bulutlara bakarak: 

- Tanrıya şükür. dedı. Köyü.n bü-
tün bannanlarL kalktı... · 

- Ne demek istiyorsun"? 
Recep, elile bulutları göstererek: 

IArka.sı Var) 

- Hayır. 

- Bu endişesizlik nereden ge. 
liyordu? 

- Oda hizmetçisine çok gü • 
venirdi. O, kendisinin mutemedi 
idi. Annem odasında bulunduğu 
zamanlar kawyı daima kilitli 
tutardı. 

- Annenizin ölümünden son
ra onun tabii varisi stfatile bu 
mücevherlerle hiç meşgul oldu • 
nuz mu? 

- Aklıma bili! getirmedim. 
Güzin bunu söyledikten sonra 

gözleri yaşara yaşara ilave etti: 
- Annemin ölümü karşısında 

onun matemini ciğerler.imi par • 
çalaya parçalaya sezerken nasıl 
bu mücevherleri dü~ünebilirdim. 
Hala da düşünmüş değilim. Beni 
bu davada yot'an, üzen, deliye 
çeviren şey annemin öldürülmesi, 
babamın da katil.. diye yakalan. 
masıdır. Bıribirinden feci bu iki 
hüdi;e kar~.s.nda aklımı az çok 

Eğer, bu müçe\·herler münfe • 
rit veya toplu bir surette sahlığa 
çıkarılmışsa muhakkak ki birin • 
den birisi herhangi bir dükkanda 
bulunabilecektir. 

(Arka3ı Var) 

sait bir fark. ı 

8-. . . . ~E,.,111 
ı rı !"'.%'."Dı:"~ 
epımızın ~-· 

Boğ°aziçinde detı'ol'• 
imi ihtikar k0r 0,, 

}eri yapılJJlll 1 ~/ 
g>1 

B\Jyılkderede otu~ . ~ 
zi Oğuz yazıyor: ıerifl~e '.'ti 

- cGıda mııdd< ıerl• !":• 
!ar gibi say!iye yer 1.,,oeıt'ı 
nazaran o/o 25 ntsbe ı'- ,.~ 
olarak salıldığıJ'l.J g.lJlıı ~ 
okudum. Bu d."rt ~.,J•• rı; 
da değil Buyukd• ~·rıf pi" .ıl 
Yeniköy, Tat·abya ..... dt 
Boğaziçi. yerlerlııae ıçtı1 . , ıe 
ınektedir. Bunu ıı ııı'" (O 
darların rr:erkezdeJ1 111pl 
de daimt kontroıı~r • 1,;1J 
k.irla meşgul olııtıası . 



~~;J. Yatının meUnıen Anaaolu 
tJ l Jh;

3 
"

1
'"' bültcnlerind<n alınmışttrl 

· ed~n: Muammer A/atur 

.• 

il . 
. ~ şık Arr.erih Cumhur Re.. 
tıın Uzveıt, dün beklenen nut • 
~~söyledi. Ruzvelt radyo He 
~ '.'en bu nutkunda bilhassa 

~tır ki· 

~e Fa~;ikalanmtzda, ima_ıat. 
~llle rı.ıntzcle, tersanekrimızde 
~~ 1 lı bir t>U.bet dahilinde si-
,·~ı edıyoruz. Bız, harpçi de. 
, · Uharıp millet olarak hiç 
.::ltıan şan ve şeref peşidne 

Ilı b dık. Diğer herhangi bir 
~'" n araziı;inden bir metre 

·~ta .. 
ş~. gozümüz yoktur. 

lıt ~aıye kadar çok şeyler yap. •enn l'ıp~ en çok daha fazla şeyler 
':l,•tııız lılztmdır. 

ltı~~ıdüt_ gösteremeyiz. Önü • 
t "d t buyük vazifede tereci -

~. ın ''ıtıeyiz. Amerikanın hürri. 
'ıtr 0

1 ll\ıidafaa vazifesi, diğer 
• r~3Yenin, bütün şahsi menfa. 

•. ·tıın Önünde gelmelidir. 
11 

r şuursuz cebir kuvvet -
' 

1 
bu dünya üzerinde saldır -

~~ Bu cebir kuvvetlerini mağ. 
ı t ın,,k ıçn yapılan gayretle • 

> 4tn Payımızı üzerimize aima
"ııı:Ünkü bu kun-e:ter, bizler 
'll kctıımzin haklı mc·nfaat • 
r~ t,, .ıye etmr!=te ikeıı, ,\. 

~ta~ Birleşik Devldlcnne kar
i!· 1 •tıtabıur ; ·tJ~ I· 

\'!'• r ı mağlup etmek ı~ı uzun 
~alta '1. olabilir 

~i; ' Hi\lcri \'e reprnıru ez 
1 •n h • ~ <>r şcyı yapecagız.• 

l:QC!ı..tz KOMÜNİSTLERİ 
, llııburg'daki amele sendıka

' tener • fııo ık kongresi reisi Corc 
'lı.ı~ n, kongrede söylediği bir 

·ııı{a Rusları müttefik olarak: 
' ~ 'tr arrıakıa beraber, bunun İn. 

'ı;, 
1 
d kı komünist fırkası rü-

1:,ı ;~ karşı herhangı bir sem • 
'<ıı tarı manasını tazammun 

1 Yece· · . .. . 
•luın gını >oyl-e~'.ır. 

llu aıleyh demiştir lct: 
a 1 nsanların hayret uyan • 
ı.;ı kar~rsızlıklan tclevvünl<>ri, 

::.:ıııatı, Ingill.erenin çal~kan 
~nın nazarında pek a 

ŞEF 
0 l.:ııu < ı inci Saltlleden Devam} 
1 ırıı S•ı, Enstitünün holıra defte. 
~-~Iıı\ <alactıktan 10nra mektepten 
• ""'1 ~~· kendılerlni teşyi için top. 
"'1ıı;:e,/beYe hitaben şu IÖ<lerl söy. 

•lt lt· 

~ı)~~ P.n3Utülerine çok ehemmiyet 
'~kın. Ve bu salındaki çalışma. 

ku\·
1
"dan takip ediyorum. SW.ere 

!ı ,_. eniyorum. Sizlerde cok üml
nlııı •rctır. Cahşmalarınızdan rok 
~'14 Oldum. Bundan 10nra da yi. 

'O t<t •tuz. Bu çaltşmalarınızt da 
~"<eğim. 
' oı.1 1. '•l<nr4, h.ayıeyetli insan. 

)flt l'a.k.. Yeti iniz. Köylerimi:ı 5iz.i 
'c · ltoylerlmizde de sizleri ıı<>
;ı.~~ ll!eınnun oldwn. AlWta ıs-· aı • 

•be 
· ' hep bir aııtzdan yükselı: 

''lo, ••. 
\ ı. ~ rıyoruz, çalışacağız sağ o· 

.... nı:bııu vermişler ve Milli Şe!i 
•U.~ışlardte. 
~ 1"an şehirleri 

, lııg· ( 1 IJI ,ı Sablfedco Devam) 
~.ı.~~ere ve Sovy<>t Rusya, an
ı;:_:ı;ı,, Nazi enlrikalanndan 
,,:, ına?a çalışıyor. Seni Hit. 
~ <e:.; ıstila ettiği diğer mem.. 
~ l&~ıı alqibetinden kurlar - . 

ı ·~ Yoruz. 
~ Sovyetler Brliğinin dos-

- - - .. - - - - - - ~ - - - -- -:. _: - - - - - -----=:~- -- - ----~ _"::__..:;;: :-- -·-- '::::::_ ::. . --. - - - - - - -- -

Birle§ik AmeTika Cum· 
hur Reisi Ruzvelt dün 
beklenen nutkunu söy • 
ledi. Ruzvelt bu nutkun
da Amerikanın müda • 
faası ve Nazizmin imha
sı i•in İşçileri daha faz· 
la ~lı,mağa davet edi
yor. 

şağı bir dereke)-e dti ; urm~ştür. 
Onlara göre bizim yaplıgımız 

harp, anca'.< 22 haziran HH l ta. 

Sıı'JGAt'UR'da 
miıd :ıf aa ted

birleri arttırıldı 
rihinde, saat 4 de, Alınanlar Rus. Tokyo, 2 (A.A.) ....:. Bankoktan bil-

ı Bulgar Meclisi 
f evkrılô.de İçti
maa çağırıldı 

lara hücum ettikleri zaır.an . em· diril'yor: 
peryalist bir harp clr-katan < tk- 11..ııt.a \'e Cebeh.itturıktan gelen cü-
nuştır. O zam.an harbimiz bir a. zütamları ihtiva eden İngiliz takviye 

kıtaatı mU.temad.iyen Singapur'a .cel-
dalet harbi olmuştur.• mektedir. Tayyare dafi bataryaları 
Fİ!'.'LER SULH MU TEKLİF için mevziler ve halk içtıı &Iğınaklar 

EDİYORLAR? \·ücude gehrlln1es:ne şür'a'Ue devanı 
Londradan verhen haberler, edilmektedir. 

Finlerin münferit sulh yapmak Siyam ı-azetelerlnin verdikleri ba-

1.stediklerini teyit eder mahiye.te- berlere göre Singapur'daki dalga kt
ranlar sıkı bir ıntıhafaz.a altındadır. 

dir. Marc~ai Voroşilof'un Fin cep.. Bir kaç gi.uı<lenberi ijlk söndürme 
hesinden kıt'alarmı geriye alır.a. · l tedb•rleri tatbik edilmekte olup,hall<, 
sı, .askeri olmaktan zıyadc.', s~ya:iı köylere gitmek ü.zere ~ehrl tahliye et.. 
mahi\'et e gösterilmektedir. n1cktc olduğundan bir çok ticaret mü-

Daİlyf Telegraplı gazetesin'.n e~:.;eseleri kapatılmıştır_ 

S•okholm muhab;rine inanmak 1 1 t 9 11 İZ k. I t 818 r I 
ıazım gelirııe niifuzıu birçok po .. • j Sı. v~ h geçidinde 
litikacılar aşağıda!<ı şartlara mUS- 1 

tcnit bir sulh akdetmeğc ha:m 1 N"e;-york, 2 (A.A) - 31 Ağustos 
gecesı Sovyct kllV\·eUerıyle Kazvin-

bu1unmaktaciırlar. de tenıas tesis eden in&ilız rnotörize 
Finlandiy~ya 1939 harblnden kolu, dün Iiemcddn yolu üıcrinde 

eV\·elki hudu ları i(J.de edJec('k - Saveh gef.;iduıc tcki.lrni.ştir. Saveh ge-
tir. Rusra. Amerika ve İngiltere çidi Şunaldl n gcI~u So\•yet ve Ce-
bu hudutların ınasuniy t1ni ga .. nul:N G:ırbiden gelen İngiliz kuvvet

lerinin evvelki gün yekdiğeı·l('riyl e 
ranti edeceklerdir. teınas t'•tikltı·i :ıukL..1nın doksan kilu-
Ayrı sulh yapmak için Finlan. metre Şarkındadır. 

diya Hit'Jcrdcn müsaade ist<moiş ı· 
ise d·e bu n"!üracaai!na kaı~_ı pıem- .....,._ 
nuniyeıe ~ayan 01mıyan bır ce. Anadolu rakısının 
vap almıstır. lmar "'nı 
ALMANYA ZAFERE KADAR lCI 

HARP EDECEK cı ınci Sahifeden Devamı 
Bedinin yar: resmi kaynakla • 

rmdan bildirildiğine göre, har -
bin kinci yıldönümünde elde e • 
diJ.en büyük askeri ve siyasi mu. 
vaffaki~·etlrr Berlin mahfillerin
d<ı hususi bir memnuniyetle ha. 
tırlatılmaktadır. 

Son Hitler - Musolini mülaka
tını müteakip neşredilen resmi 
tebliğde, Mihver dvele'.lerinin bu 
harbi, kendilerinin ve bütün Av. 

1 
rupanın alisi için zaferle niha • 

1 
yetleninciye kadar devam edecek 
mukadder bir mücadele olarak 
telakki ettiklerine işaret edil • 
mektedir. 

Meb'uslar 
(1 inci Salılfeclen Devam) 

nllen vatandaşlar bilhassa ihtikara 
karşl ileti.sa.dl mücadele açılma..suu, 
hA.kimlerde ihtısas aranmasını, kanWl
ların öz tUrkçe t.J.dil olunma:sını, tek
mil vatandasların uınun1i yerlerde 
Türkçe kon~masını, kimsesiz çocuk
ların sefaletten kut·tarılmasını ıiste
mişlerdir 

Meb'u•lar bugün saat 14,30 da E
minönü, 17 de Falih, yarın !iao.ıt l-1. te 
Üsküdar \•e saat 17 de Kadıköy. 4 Ey
lülde Bakırköy ve l~yüp, 5 Eylulde Si- I 
livri, Çablea, 16 Eylülde Yalova, 8 
Eylülde Beykoz, 9 Eylülde Sarıyer, 
10 EylUlde Karat Parti Merkezlerin
de toplanarak halkı dinliyeceklerdir. 
Yine 10 Eylülde öo:,lcden sonra da 
Beyoğlu ve Şehremini Halkevlerinde 
halkı dinllyecek, EylOlün 11 inci gü. 
nü de Adalarda, 12 sinde de Şilede 

halk dileklerini tesbit edeceklerdir. 
Her istiyen vatanda~ meb'uslanıruza 
dileklerini söyliyebilirler. 

Holanda Kraliçesl 
cı inci Sahifeden Devam) 

dönümü münasebetile radyoda 
bir hitabede bulunarak, Holan • 
danın bugün her zamankinden 
kuvvetli ve ma,ğlup edilmez bir 
haide olduğunu, art.ek HiUerin ta. 
lihinin döndüğünü söy !emiş ve 
müttefiklerin zaferine olan itima
dım bir kere daha izhar eylemiş.. 
tir. 

Eğer in:aat arsa sahasının yüz .. 
de 25 ini veya b~ndsn aşağı bir 
saha)· işgal ederse iıç kata müsa
ade olunabilecektir 

Bağrlat caddesınin tarafında bi!' 
an evvel kaldırım yapılacaktır. 

Kayışdağı caddesi. Acıbadem • 
Çam! ca yolu ve Bo'tancı • ~Ter • 
divenköyü yolları ~nsc. ana tad -
de halıne konu:acaktır. Fener • 
bahçe ile Çamlıca arasında 32 
rretre arzında bir cadde açılacak. 
tır. '.\>l.u ana yol 11 klometre u • 
zunlugunda olacak ve bir çok yer. , 
!erde bo~ at·aziden geçirilerek bL 
na istimliıkind<'n rr.ünıkün merte .. 
be ictinap olunacak! r. Bu yolun 
açılmasile Bai;Jat caddesinin sey
rüseferin hafi!let'.inıiş ve yı>lsuz. 
luk ~·tizi.inden ra.~bet görmiyen 
mühım arazı parçaları kıymetlen. 

dirilrr.iş olacaktır. 

İki tarafı ağaçlı olacak bu yol. 
da atl.lar. bisikletlıler ve yaya -
!arla otol1'obiller için ayrı k sım. 

!ar bulunacaktır 
Taşmektcı> sokağı ve Kaşane • 

!er sokakları da gem~letılerek '"' 
kısmen de bnş arsalardan istifade 
olunarak ikinci derecede bir sey. 
rüsefcr rnlu açılacaktır. Kayış -
dağı y.olu ile Bostanc• • İçerenkö. 
yü yolu ela niı.ını pl~na alınır.ı~ • 
ter. Bost:ır:~ı .. Merdivenköyü yo. 
lu ile İ>erer.köyu aras:nda kdan 
sahada geni-: cepheli bağ ve bah. 
çeli ifrazlar yapılacaktır :\-!erdi • 
venkövünden Küçük ve Büyük 
Çamlcaya çtkan yolun iki tarafı 
da bağlık, bahçelik olacak,tır. 

(Diğer esnsları yarın yazacağız) 

Muhtekir kasap 
( 1 ınci SablCedcn Devam) 

ldinının 10 giln mitdde!e kapatılarak 
40 lira para cezan almrnasına karar 
vermiştir. 

Könıtırcüluk Ş:rketi Mildürtl B. 
Süleyman Fikri Be ortaktan penken
decilere. kömür vermediklerinden Fi
at Mürakabe Komisyonunca Adliye,-e 
tevdi edilmeleri ltCl'•rla,tmlmışttr. 

Fakat konsere başlamazdan bir 
kaç dakika önce şöyle b'r bakJve. 
rince .. iş değişti. Tuhaf fikri zel • 
ze!eye uğradt. 

Sofya 2 (A.A.) - Resmi bil 
membadan öğrenildiğine göre 
Sobranya Meclisi, 3/9 da fevka • 
iade iç~imaa davet edilmistir. 

29 ağust.os tarihinde in'ikat eı. 
miş olan Nazırlar meclisinin l 
teşrinievvelden itibaren büt'ia 
zirai mahsulatın müsadere edil-
mesine müteallik olan kararı, ı 
memleke:te hey<>can tevlit etmiş 
olduğundan matbuat. halkın en. 
diş.esini teskin etmek için bu ted
birlerin ittihazı zaruri olduğunu 
ileri sür=ktedir. 
Yarı resmi Du-es gazetesi, bö .... -. 

le bir tedbirin bir yenilik olma • 
dığını, çünkü hükümctin geı·en 

sene de ayni veçhile hareket et. 
miş olduğunu yazmaktadır Bu 
tcdbôr, hal!n heyecana dü~ürme· 
melidir. Bu 9Cne biraz <:etin gU. 
rünüyorsa bunun sebebi B ıll(aris
!anda nüfusun 1940 senesırd<ı bir 
m•iyondaıı !azla artmış olmas•clır. 
Ve hü!ninıet Hulgaristana !acı,~ e
dilmiş olan mıntakalardak. zirn
atcilerin ecnebi mernlek~tlr rde 
kcndikrine teklif edilecek olan 
daha yüksek ücretlerden !st,fn • 
de;·e kosmalanna mani ol.nak ar. 
zusundadır. . ·- . . ~ - '· ' ....... 

Kırk ye lcu ar en 
otobüs 
( 1 i:ıci Sahifeden Devam) 

işli)-en ot.obüslerden 313:l numa. 
ralı arabanın gece 40 yolcu i'.e 
Taksimden hareket ettiğini ya -
zarak halkın hayatını tehlikeye 
düı:üren bu nizamsız hareket h3k
kı;da nazarı dikkati celbetmiştik. 

Emniyet 6 ıncı Şube Müdür -
lüğü ehemmiyetle alakadar ola. 
rak icabcden tahkikatı yapmış

tır. Neticede otobüse 40 yolcu al. 
mak suret.ite yolcuların <>mniye. 
tinin tehlikeye dü~ürüldüğü te -
heyyün etmış ve cezaen mezkur 
ot.obüı;ün plakasının alınarak da. 
irr:i olarak işlemed~n men'i !ia.. 
rarlastır11mı.ş~ 1r. 

Err.niy-et 6 ıncı Şube Müdürü 
B. Faık işle•me müsaadesinin ge
ri alınması için keyfiyeti Beledi. 
ye Reisliğine bildirmiştir. Yolcu. 
!arın emniyetini büyük bir has· 
sasivetle koruyan ve neşriyatı • 
nıız; dernal nazarı dikkate alan 
B. Faika '.ei"'kkür ederiz. 

lran harekatı 
{t inci Sahifeden Devam\ 

İngiltere \"e Sovyetlerle cumar • 
tesi gününe kadar crrey'n eclen 
müzakerelerin vaziyeti bir der"° 
ceye kadar aydınlatmı~ oldu~unu 
ve kal'i neticenin ancak bugün 
veya yarın 1:--:>lli olabileceğini 

söylemiştir. 

So' yet • İnğıliz ileri hareke • 
tinin prk grniş olarak tutulduğu 
Serzevar şehr:nin zaptedilmiş ol. 
masından anlaşılmakta ve müt. 
tc fik kuvve· !erin Çagalar dağ • 
!arının tam garbinde olduklannı 
göstumektrdir. Sovyet kıt'aları 
~arki İrandan da cenuba doğru 
ilerlemektedir. Efgan hududu • 
nun siınali garbisinde kain Sani
dari 've Türbetişahi kasabalan da 
işgal edilmiştir. 

masına uzun tıereddüllerden son. 
ra izin verdiler. Amma kendileri 
Türk Ocağına gitmediler. Onun 
için hafızalarında konserden hiç 
bir iz y-:ıktu. 

ROOUS' I'AKI 
1 

askeri hedefler 1 

bon1 bn ~aııdı 
Londra 2 (A.A.) - (B.B.C.) Dün 

okşam barruzt istikşaf hareketinde 
oı.ı.lunan a\·cı tayyareh'rlnüz bir ht
mayeli vapur ka!ilesine muvaffakJ
yeUe taarruz ebni,ıtir. Tarablus tek
rar bombardıman edilmiştir. Deniz 
tayyareleri Bardiyada cephane depo.. 
larını bombardıman etmiş lir. Bir ha
va filosu da Rodos'tak.i askeri hedc.f
leri bombalamıştır. Lampeosa yakı
nında bir mihver nakliye gemisi tor-
pillenmiştir. . 

Bütün bu hareküta iştirak eden tay
yarelerden dokuzu dönmemiştir. 

Bir Çin şehri 
bombalandı 

Nankin 2 (A.A) - Tchoung 
King'in sekiz kilometre crnu • 
bunda bulunan Tatukowcn japon 
bombardıman tan ar€leri tara • 
fından bombalanmış ve yangın. 
!ar Ç'lkarılmıştır. 
Diğer japon bomaardıman tay

yare tc-ş<kl<ulien Lofu eyaletın • 
de Latchokeou'daki mühimmat 
depolarını ve askeri hedefleri tah. 
rip etmişlerdır, ___ ...., ___ _ 

, arsilyada bir 
tayyare kazası 
AlarsCya, 2 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra ?ı.1arsilya civarında vukua ge
len tayyare kaz.asında. yolculardan on 
ÜC kfşj ölmüştür. 

-1 ... ·- "":\. - ' 

Anasını döven 
hain evıa.t 

Dün gece Beyoğlunda Firuzağa. 
da bir genç anncs'ni bayıltınca. 
ya kadar döğmü; vak'a ycr:ne 
gelen bekçiye de hakar<'t etmiş 
ve Adliyeye verlierek tevkif olun. 
muş' ur. 

Ahmet isminde olan bu genç 
işsiz gü~süz olduğu halci<> bir müd. 
det evvel evlenmiş, fakat karısına 
bakamadığından hemen her gün 
annesinden ve babasından para 
istemeğe başlamıştır. Birkaç gün 
evvel artık ogullanna verecek 
bir şeyleri kalmıyan annesi Şöh. 
ret ile babası; Ahmet tarafııı::ien 
hücuma uğrıyarak döğülmüşler. 
dir. Fakat mahkemeye >erilen ev
la'larını sonradan ikisi de affet. 
mişlerd'" Fakat dün gece Ahmet 
annesi Şöhretten yine para iste. 
mis ve alamayınca zavallının ü. 
ze;ine hücum ederek döğır.<'ğe 
başlamıştır. Kadının feryatlarına 
mahalle b<'kçisi yetişm;, fakat 
Ahmet ona da hakarette bulun -
mu tur. Bunun üzeriilt' yakala • 
narak Beyoğlu Cürmümeşhut 

Müddeiumumliğine sevkedilen 
Ahmet tevkif olunmuş ve lahki. 
katın tevsii kararlaşmıştır. 

Ahmedin karısı. kocasının el • 
biselerini satarak kendisine bak
tığını söylemiştir. 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sahli<'Cien Devam) 

sine ve Jıavac: lığa çok ağır darbe
ler indirmişlerdir. 

Cumartesi günkü tıava muha • 
rebelerinde Almanlar 31 tayyare 
kaybetmişlerdir. Sovyet zayiatı 

16 tayyaredir. 

.S - ~ O H T E L C R A P - 2 SYLCL lll.U 

Bulgaristanda 
huzursuzluk 

(&.,makaleden Devam) 
mı~lardır. Binaenaleyh bütün ce· 
nup sıavlarını İtalyan ve Cermen 
hegemonyası altına getiren bir iş 
birliği, hir çok Bulgarın yüreğini 
sızlatmaktadır. 

l'akat daha büyük huzursuz • 
hık sebebi, Rusyanın vazi);etidir. 
R.US.\'Bnın Bulgaristanda uyan • 
dırdığı sempati., izaha lüzum gös
termiı·ecek derecede meydanda -
dır. Rusya, Beyaz olsun, .Kızıl ol. 
sun veya pembe olsun, Bulgar 
milleti icin ayni Rusyadır. •93• 
harbini Bulg-ar kurtuluşn için ya. 
pan Rusya. Ayastafonos nmthe • 
desi huduUuıru çizen Rusya. 191% 
senesinde Balkan kombinezonunu 
kuran Rusya. Bu Rusya Alman • 
ya ile harp halinde bulunmadtk.. 
ça bugiiniln siyasetine taraftar o.. 
lan politikacılar . Bulgar milleti • 
ne Rusya ile Almanya arasında 
1939 Ağustos pnktile başlıyan h· 
bir1i2i il" avunuyorlardı. Alman. 
]ar Balkanlara doğru her adım at. 
tıkça, bunu Rusya tarafından tas
vip edildiği Alınanyaya taraftar 
olan gaıeteler tarafından iddia 
edildi. Tas ajansının bu iddiaları 
tekzibi bile, politika manevra • 
tarının içine kaynadı. 

Fnkat iki aydanberi Rusya Al. 
nıann ile harp halindedir. Artılı: 
Rus~anın Almanva ile bir hayat 
n1e~at mücadrl~ine giri mi~ btt
lunduii'u meydandadır. Bu şartlar 
altında vaktile Rusyanm sükutu. 
nu veyahut da kısa tekziplerini 
izah •den gazeteler ~imdi Rusya
ya knr'1 va7ivet almak gibi Bul. 
gar milletinin ekseriyetince hoş 
görünmiyen bir hareket takip et. 
mek Mecburiyetinde kalmışlar • 
dır. n;~er taraftan Ruslar da pro. 
pagan~:..lfara gerıui \'Crn1işler -
dir. Bulgaristandaki Rus pro
pagandası iki tarafı kes • 
kin bir kılıca benzer; sağa doğru 
vur ur, Panslavizm namına ke • 
ser. Sola doJl"ru vurur, Konıiinizm 
nan·ıına keser. Bu11?ari~taııda bu 
ideolojilerin her ikisi de rağbet • 
tedir. Bulgar hükumeti, bir gün 
Slavlık sempatsini taş1yan ku • 
mandanlar1 deği~tirir1 ert('si gii.n 
de şu ve bu şehirdeki Komünist 
ocağını söndürmcğe çalı.~ır. İşte 
huzursuzluğun ha lıca amili bu • 
dur. 

Bunun neticesi ne olacalı:! Al • 
manyan1n Avrnpa kıt'ası ve BaL 
kanlar üzerindeki nüfuzu hakim 
olarak kaldıkça Bulgaristanda bu 
huzursuz]uk. ancak içten içe bir 
kavnasmanm hududunu geçemC'l. 
Fakat ·Almanya Rus ovalarında 
zorluklara mazur kalırsa ve mu .. 
ayyen nüfuzu sarsılırsa. binneti... 
ce Bulgar hüki.,ınetinin nüfuzu da 
sarsılacağından Bulgaristanda bü· 
yük ve kanlı hadiselere intizar 
etmek yerinde olur. 

Ahmet Sükrü ESMER 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

Alman kaynakları, 28 Aliustostan
beıi K.iye.!'ın Şlınalindek.i Dnycpcr 
mınlakasında 27 Sovyet Monitör ve 
gamboiwıun imha. edildiğini bildiri-
yor. 

Esonyuda Garp sahilinde bulunan 
Hapsal limanı da işgal edilm~tir. 

Tallin civarında nihayete eren ınu
harebelerde Sovyetleı· 11,432 esir ver
mişlcı:, 403 top, 91 tank, 2 urblı tren 
ve pek çok harp malzeme.si terket... 
mişlerdlr. 

Alman deniz birlikleri mayin dök.
mete devam ediyorlar. Ayni ka,Ynak
lara göre, 60 tan fazla SoVJCt Cemi.si. 
6 numaralı mayin tarlaıı.nda alevler 
içinde görülmüştür. 

Stokholrnden gelen diğer haberlere 
gOre ise, Almanlar şımdi Moskova,..a 
doÇu Viyauıa, Veli Kueluki ve Qo ... 

melden olmalı: üzere üç istikamelle 
ilerlemektedir. 

Ruslar, Şarktan 7enl takviye kuv
veUeri almışlardır. 

Merkezde General Klmiyef'ln mu· 
kabil taan·uzları püskürtülmiıjtür. 

Yardım zamları 
bu Cuma günü 
başlıyacak 

Asker aileleri yar
dım işi {Ç'D 

50 memur abnacall' 
Şehir Meclisi dün ıevk&l«de olarak 

toplanmq: ve asker al1elerine yardun 
işini göriişmü;tür. Verilen karara g~ 
re 5 Eylül Cwna sabahından iUbareıı 
sınai müe~eler barlı,: olmak üzere 
elektrik kilovatın& 1 kuru;>, ha\·aR•
zin.ın. bher metre mi.k:Abına 20 paca,, 
Haliç vapurları hariç vapur ve tren
lerin 7alruz birinci mevk:ih .. >rine \""' o
tobüslere 1 kuruş, mezbaha ve lUbi-
7at rüsumuna yüzde elll ı.am yapıla· 
caktır. Tiyatro, sinema ve kon.ser bL. 
!ellerine de ,-üzde on ı.aın yapı-~ :ıilk
tır. Askerlikten tecıı eriılenler h : ytl 
5 lira vreceklerdir. Belediye bu ı ~ıe

rin sür'at ve intizamla ~cra.ı için or
ta t·e lise mezunları arasından elli 
memur alacaktır. Şe-hir 1\-Iechsi dun 
ahnacak olan bu memurların maajla.
rı için tahsisat müsaade.si veım::jh.r. 

o----

Harp Vaziyeti 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Sovyet tebliğine göre, Alman • 
lar Dnyeper nehrini rr.üteaddit 
defalar bir noktadan geçmeğe t"° 
şebbüs etmişlerdır. Fakat bu te • 
şebbüsleri ve köprü kurmak için 
sarfettikleri gayretler boşa git • 
miştir. Bu suretle Almanların ne 
Kıyef şimalinde ve ue de cenu • 
bunda Dnyeper nehrini geçeme • · 
dikleri tamamile anlaş:lır.aktadır. 

Yalnız Finlandiya körfezinde 
Almanlar mayn dökmeğe devam 
etmektedirler. Bu mayın dökme 
faaliyeti, Scwyet donanmasının 

hareket serbestisini taht''t ede • 
cek, nihayet tahrıp ve imha edil.. 
mcsinl kolaylaştıracaktır. Leniıı

gnda hô.Jtim olmak iste) en . Al • 
manlar şimdi Bal:ıkta acele de. 

niz muvasalasını da elde etmek isti. 

1 
yorlar. Bunun bir sebebi de Fin
lerin Ruslarla münferit sulh yap
mak arzuları olsa gerektir. Zira, 
Finlandiyadaki Alman kuvvetle. 
ri, Finleri sulh yapmaktan mene. 
decek kadar kuvvetli dcgildir. Bu. 
nun için Almanların Fınlandiya • 
da fazla kuvvet bulundurmalan 
icap ediyor. 

Leningrad garp ve cenubunda. 
ki Alınan tazyiki, yağan yağmur. 
!ar dolayısile ve Sovyet hava kuv. 
vetlerinin yapt klan şiddetli hü • 
cumlar karşısında durmuş gibi • 
dir . 

Merkezde Alman ordusu mü • 
dafaa ve intizar vaziyetindedir. 
Bununla beraber Sokolensk • Rjer 
istikametinde biraz daha ilerle -
meleri Alınanların menfaat' ica • 
hıdır. Şimaldeki Alman ordusu • 
nıın geri muvasalasına yakın ~ • 
lan bu Rus çıkıntısı çökertilmiş ~ 
cephe vaziyeti düzeltilmiş olur. 
Ruslat ın merkez ordusuna men -
sup Konief kuvvetlerinin laar • 
ruı;,u hakkında yine sarih hiç bir 
m•!Umat yoktur. 

Gomel şarkında Sovyetler Al • 
man taarruzunu durdurmuşlar • 
dır. Fakat Almanlar bu istika 
metten vazgeçemezler; Budycnni 
ordusunu Dnyeper boyundan ric. 
ate mecbur etmek, Rost.ov, Harkof 
istikametlerinde ilerleyebilmek i
çin Gomel'den Kursk umumi is.. 
tikametinde taarruz etmek sev • 
külceyş icabıdır. 

Ancak bundan sonra Almanlar 
her yeni bir tümen için uzun boy. 
lu hazırlık yapmağa mecburdur • 
!ar, bunun başlıca sebepleri, son. 
baharla başlıyan yeni iklim şart • 
!arı, geri işlerindeki müşkülat, ve 
Amerika • İngiliz irtibat ve yar -
dımlarile desteklenmiş olan Sov. 
yet mukavemetidir. 

ı. Yazan: AKA GÜNDÜZ -' 
' ıQ·&ı 

O günden .sonra en iyi mec • 
mu.alarda çıkn;.ı~ re.sin~lt:rine ba .. 
kıyordu. Alinin Roma. fü.r'a mun. 
tazam gittiğini öğrenmi~ti. Ne yo. 
zık ki müsluır.an kad.nlar orakra 
giremezlerdı. Buna ragır.en, ge • 
leceği zamanı kollıyarak karşıda. 
ki mağazaları dolaşır, bekler, u • 
zaktan görmeğe çalı,ırdı. Yak n. 
dan selanclaşır.aktan bile çekinir. 
di. Çurşuflı bir güzel kızın, g~zcl 
bir erkege selcim verme.si bir ci _ 

Fakat Fatma kız çöküyo.-du. 
Şen Fatma, edebiyat, müzik, 

B. Şehri civannda, yarbay Puş. 
!tinin kumandasındaki ağır tank 
kuvvetlerimiz, düşmanın büyük 
bir tank kolunu imha etmişlerdir. 
Alınan malumata v<> chlşman e· 
sirlerinin wrdikleri ifadelere na. 
zaran düşmanın 99 tankı, 100 zırh. 
lı otomobili, 60 motosikleti, 4 top 
bataryası. ağır tanklarımızın ve 
topçularımızın ateşile imha ve 
tahr'p edilmiştir. Her cinsten pek 
çok ganaim elde edilmiştir. Bµ 
meyanda. Almanların 275 inci 
tank alayına mensup wsikalarla 
dolu bir de olcbjs iğtinam olun. 
muştur. Düşman bu muharebede 
1000 den fazla ölü bırakmıştır. 

Almanlar, şimdi Ukrayna.dan Dnye
per nehrlni geçnıiye çalışmaktadırlar. 
Budiyenl kuvvetler; nehrin Şule .... 
hillnde mevz.i alınışlardır. 

Şimalde, Leningrada müteveccih 
olan Alman taarru.zu devamlı yat
murlar ,-üzünde.n teahhüre u&'ramıŞ
tır. Bununla beraber Almanlar tedr~ 
cen şehre doğru ilerlemektedir. 
SOVYEl'LERE 

900 bla llrahk 
glzll alacak ı 

Avukat Suat Tahsin ile iki ar. 
kadaş:nın belediyenin mektur.ı 

kalmış bir alac~ğını meydana ~ .. 
karmak için yaptıkları müracaat 
dün Şehir Meclisinde tetkik o • 
lunmu1tur. Azami 9;}() bin lirayı 

bulan bu alacağı ır.t • r ~ ,. kat. 
lar takip ve tahsil et.rck ~orti!e 

kendilerine yüze.le yi!"Tni nı.,t "'ti~ 
de ihbariye verilır.e•i ve bu hu -
susta mukavele yapilır.ası karar. 
laştırılmıştır. 

ı' 
l' 

1 Q .ınuvaffakiyetl biliyor, o. 
,'dıı. t~u·Y?r,. onu takdir_ edi • 

q bit llıcı bır konser ıçın <!aha 
~ ~ro.,. e<l' ()' ... am tasavvur ıyor -

• tıl~r lı 
• ~ aftatar her şeyı unut. 

h ~ı F k li •ı ~ · a at } atnız A ye u • 
. ~11/erdi. Fatma böyle değil. 
, 4ııııq 1 

<;ok işilm~, gazetelerde 
~ hse' f•kat dinlemek fı.rsat.nı 

t ·•·~ bulamamıştı. 
"il btı Oda refakati kabul ettiği 
'•1t ro" s~dece (acaba becerl"bi • 
· llu Yltn?) eneli si içinde 

· ~ h~~~e bir haftalık talim. 
·~ lı· ın oldu. Alıyı sadece 
l\ı, ır Usta sayıyor, konuş • 

tq~ l~tartanm bu bakımdan 
~ · ~-1uhaf dedtğl bir fikri 

k uYük san'alkarların ço • 
·n <>lu; or' Belhoven, Şo • 

pen, List, Bah . .. Beri tarafta Mu. 
sullu Uiıfız osınan, santuri falan, 
kemani falan .. der gülümoerdi. 

Galiba bu fikrin tesirıle olacak 
ki büyük san 'atkiır saydığı Aliye 
de dikkatle bakmamıştı. 

Büyük san'atkiırlann içinde 
güzell ı ·i yok mu? En yakından 

birisini tanıyordu. Bir mahalle a. 
şırı oturan bu san'atkar, babası • 
nın çok dostu idi: Tanburi Cemil 
bey. Ne zarif adamdı. Podesüed 
düğmeli, lostrin fotinli... Güzel 
kesilmiş rcdingıollu. İnce uzun 
boylu .. kolalanmış dik yakalı, 

kumral bıyıklı .. 
Sekiz ya~ındanberi alaturka mü 

zik dersini ondan almıştı. Cemil 
bey çok hırç.n bir san'atkar ol • 
duğu halde Fatmaya karşı bir bü. 
yük baba ziıfı gibtcıirclı. 

nayetti! ı 

Bundan ba~ka Fatmanın aldığı 
terbiye de epeyce zorlu icJ i. An • 
anelerine son derec bağ!. b.r aı • 
inin k.ızı.rdı. B0y1t.> b:r ~in1şekli 
aşkı bil~ircmezcli ı'-'fk, şüphesiz 
ki iffetsizlilı: de/iıldir; mencnu ve 
mütecaviz olrr.:ıd.k\'a. 

Bu inzıbat ve an'~ne hava.:;ı i -
çinde yaşayan ailenin de t.abıi O

larnk bir ~eyden raberı yokı~. 

Kızlarır.uı rrıü.~anıere .ie vazıfe u.l .. 

kahkaha meraklısı güzel kız gö • 
rünür şekilde değişiyordu. 

Tek <ovlat olduğu i~in ail~·e 
end<;e vermeğe başladı. 

Her defasında görüldüğü gibi 
valiyete yine verem hekimleri, 
lal hokimıeri, reçete hekimleri 
hakim olclular. Kimse demedi ki 
asr.mız, ruh hekimlerine, kalb he. 
kirlNinc mulıtaçdır. 

Anasının babasının da barsak 
hekimi kadar yanlış te~hisleri ol. 
du. Onlarca aşk birkaç sahneli 
biı hayat piyesidir: Görücü gel • 
me sahnesı, konuşma anlaşma 

sahnesi, ~·ey.ız hazırlama sahnesı, 

n:-.an ta~~ma sahnesi, sonra ımam 
<>ferdinin gelip nikah kıyma sah. 
nesi ... Tablo olarak: da şerbet iç. 
me s..-ı! nesı .. e ~'lltuğa ~l'"'T.<' ve-

sau e... (Devanu var) 

Londraya uöre 
c ı bıcı S»f&dan n ...... ı 

man ileri hareketini tamamile 
durdurmuştur. 

Ş•malde Fin • Alman ilerlcy;şi 
büvük nisbeltıe yavaşlamıştır. 
Stokholm'den gelen raporlara gö. 
re. Finler sulh ~·apmağa son de. 
rece arzukeş bulunmaktadır. 

Leningrada karşı cenuptan ya. 
pılan hareket de durdurulmuştur. 
Bu cepheae •ıddetli yaıtrnurlar 
d<'vanı edryor, 

GÖRE 
So\-yet kaynakları, Almanların 

Dnyeper'i bir çok noktalardan eeç
mek teşebbüsünde bulundulı:larını, !•
kat bu teşebbüslerin ve köprü kur
mak için sarfedilen r•yretlerin boşa 
gittiğini bildinnekted:rıer. 

--Alnıanl3.r bu teşebbüsleri es.nasın
da bin kadar piyade ve istihkiim ne.. 
feri kaybetmişlerdir. 

Leniner•d ve Ode.a cephelerinde Ballçıvaa ve Man8V• 
mukav•m•t deVllm eımekı_ed_"·-- lar cemlyeUnde seçtm 
r Göz Doktoru ..._ 

1 
Nuri Fehmi Ayberk 1 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

Göz Mütch:ı.sst..o:ı 
Lıtanbul B<l•dl,.e ır.a,..m. S;.;aaılıiıı•ııi' 1 İİl••ıiı•cs ı... •ara. Tel. ZSU!• 

Umum bahçivan. sebzeci v• 
manav esnafı Cemıyetinın fesh<>
lunan idare bey'eli }·erine yrni • 
sinı seçm<'k üzere azalar 15 Ey • 
lul Pazartesi günü fevk : ide bi6 
toplantıya çağırılml.{larcl r. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

-----------No.102 
Yauın: Francis Machard Çeviren: l•kender F. SERTELLi 

Burası galiba konuşmayanlar oteli ... Kapıcı 
dilsiz gibi, bütün otelde tıs yok 1 

KONUŞMAYANLAR OTELİNDE .• 
Gece sinemadan c;ıkınca bir hayli 

dola~t.ım. 
Geceyi çabuk geçhınek, sabaha ça

buk kavuşrr.ak ist.yonun. ller şeyden 
Once, yann tahliye edileceğini gaı.t- ı 
tede okudugwn ın<i.daın Gastonyayı 

gu~eccğun için seviniyorum. ) 
Jşte bir otel. Bir b;ı.yli uykum da 1 

,, ldi. 
Kapıyı çalıyorum .. 
İhtiyar garson aıörtındü. 
Ben: 
- Boş bir yatak var mı? 
Diye sordum. Garson cevap verme

den kapıyı açtı. 
Bunun manası, be1li kJ, otelde bo=ı 

yatak: vardır .• 
Jçenye &irdım. 
Gan;on Onüme defteri uzattı. 
Adrea ve hüviyet defteri .. 
Bu her otelde ve her pansiyonda 

ıı•evcut. 
Yadırgamadan adre~imi yazdım. 
Garsona ı;oruyonını: 
- Vereceğiniz yatak kaçıncı katıa"!' .. 
G.iı.T30n cevap vermedi.. Deftere yü-

• ume bak.arak şunları ila"'e etti~ 

- Üçüncu kat.. 25 numaralı oda .• 
Ga?$onun dilsiz olduguna hükmet-

ınııst.Jm. 

1''Wa bir şry sormadım. 
Duvard"'n bir anahtar aldı. 

Merdive-ndeki elektrik ampulünü 
• 1..ıtıa.. Onüme d tü . 

Yukarıya çıkıyoruz. 

llirlnci kat. K.tmseler yok. 
lk1nci kat.. Derin bir aevs .. dik. 
UçUncu k.,t.a geldik.. Yine kimse-

ler yok. Belli ki hertı.es u,-uyor. 
Garson 25 numnrah odanın kapısı

nı ac;tı .. B:r elektrik düğmesine ba'"
u. Ve ehle odamı, yatağımı gösterdi. 

Odadan içeri ıırdim. 
. Gnnon başJle beııı. selftmJıyarak ce

kiluL 
Esrareneiz b;r otel .. Haıa ıarsonun 

se~loi duyamadım. Maamalih çok z.e
kı bır ihtiyar Mütemadjyen 7an ıö. 
zıle beni ttC"CUÜs edjyor. 

G~rson &:ittikten ıonra, merdiven -
dr·n ınişlnl duydum. Dışardak.1 holde 
k lffi<.eler yok. 

Oldukça buyiik '\:e t "rtemiz bir o
M. 

Kendi kendime: 
- Garwn dilsi~ olsa gerek. 
Diye söylcnirk.en, odanın duvarında 

&özüme ~öyle bir le\·ha i.J4ti: 
4BU otel. en a;ı. konuşan müşteri .. 

lere mah!ust.ur. Ç(J"it konuşanların 
bur;,,da y n yoktur.> 

Bu levhayı okuyunca, hayret et -
n.edim edersem yalan 1ıoylcmis olurum. 

Çok yer dol:ıştım. Böyle eksantrik 
bir otele rastlamadım. 

Maamallh çok iyi, çok faydalı .. Bll
h;w;a bemm için. 

Geve.Lelik yapan otel kapıcıların -
dan, lüzumsuz yere bü~ Q~rltan pan
siyon hizmetçilerinden usandım. 

Burada b.<:c$tn1ı dinliyebllec('-ğimi u
muyorwn. 

İşte bir ~rip ihtar daha: 
•Gece yarısından onra garson ça

ğırılmaz. \"e saat birden sonra eelen
lere otel kapısı a~ıl.maz.> 

Tuhaf şey .. Acaba şimd, saat kaç? 
Tamam yanın .. 
iyi ki vakınde 1:elıntşun. Boş yere 

kapıyı çalıp duracaktım. 

İşte şimdi saat bir . 
Soyunuyorum .. 
Odanın du\ arları ihtarlar ve ote-

1in hu.!>uslyetlerıni ilade eden bir ço.k 
levhalarla dolu. 

• Y übelc sesle gülmeyiniz.. Yüksek 
sesle konuşmayınız!, 

Fana degil. Tam yorgııııl$ &ide • 
=eıt, diıılencca bir yer. 

Baıı kıı.ğıUarın, yaslık bai]armın 
ucundaki firmotlar gi)zume illşt1: 

cKoruaşmayanJar oteli> 
Çok &üZel. Arayıp da bulam•dı -

ıllı bır otel ootnısu . 
Gece yarısından sonra_ Saat biri 

on e:eçerek yaıa;a girdim. 

Göı.üm du,·ardakı levhalarda .. 
Az konuşmanın faydalanndan sü

kütun fazıletlerınden ba.hsedeh° b.r 
cok vecuelcr. 

Bunlar cidden e<>k enteresan bu _ 
luşlar: 

,.Az kon~<>n, çok kazanu.> 
Mubakkak ki, çok 

Bu mtllltığın aks :ı1 
kon~an. 0ıı:ı: kdzan 
dır. 

doğru bır SOL. 

t'le alalım: Çok 
demek lıizlm -

(Arkası Var) 

BAŞ, D i Ş, NEZLE, G R i P, ROMA Ti Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİ'fLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her Jerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Def :erdarhğından : 
Kadıköy Maliye Şube binasında yaplırllacnk (2636.02) lira keş:fli tamir işi 

15}9/941 Pazartesı günü ~at 15 de ~tilU Eml<ik Müdürlüğünde toplanacak olan 
koml!'yonda a('ık clt!il1tme ıle ihale edi!et·ektir. P..fUnka~a evrilkı Milli Emlak İda
resinde görülebilir. 

Muvakkat temlnnt (197,71) liradır. İsteklilerin en az bir taohlıütte (1500) 
liralık bu işe bl'nzC'r iş yaptığına dair idarelerinden aJmış olduğu vesikalara is
tını.ıden İstanbul Vilü)·et:ne müracaatla eksiltme tarihinden tatil gilnle.rl hariç 
iıç gün e,·ve1 alınmış ehliyet ve 941 yılına a~t Ticaret Odası vesikaları lbraz edil-
rn""l muktezidjr. (7562) 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Beykoz Ağaçlama fidanlığındaki su tesisatı için yaphnlan çimento boruların 

tersi 1$i açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1271 lira 46 kuruş ve ilk te
minatı 95 lira 58 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve ?vfuamelfı.t ~1üdürlüğü 
.ltaleıninde görülebilir. İhale 11/9/941 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarl
hinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdurlüğüne müracaatla aıacaklan 
feruıJ ehliyet \'e 941 yılına ait Ticaret Oda~;ı vesikalariyle ihale ıünü muayyen 
1aatte Dalm1 Enı:tlnımde hn!munalıın. (7569) 

+ ... 
Kadikö,-fulde Osmanağa mahallesinin ~tıü Ç"'1!1 100kağuıda 24--23-

ıg......17_25 ve 13 numaraıı dük.kin ve aıı.eı> 3 baralDımn hodim ve tehas.<ül e

derek enkazının $0l11J kapalı zarf usulfyle arttuınaya konulmuştur. Tabmln be
deli 6875 lira ,. ilk temi=U 515 lira 64 kUl"U$tUr. s~rtnamc Zabıt , .• Muamelat 
Müdur1üğü kaleminde görülebilir. İhale 12/9/941 Cuma günü saat 15 dl" DaimJ 
Encümende )·apılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
kanunen ibraz1 lıiı.ım gelen vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresin 

de haz.ırhyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimt En-
cümer.e verrr.eleri lazımdır. (7606) r-- GAUTHIER VIDAL --~ Ev İşlerine 

A 
HOROZ 

MARKA 

mahsus her cins Kumas içln 

NILIN 
Umumi satış 

deposu: 
' 

Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇÜNKÜ 

Kullanıyor ! 

MEMLEKET MESELELERİ p A K E T İstanbul Çıçekpazarı 
Çocuklarınızı küçükten SA· 
NIN diş macununu kuilan
nu~·a. S A N 1 N diş macunu 
ile günd,. üç defa dişlerini 

fırçalamaya alıştırınız. Gür
büz yeti~melerini temin et
miş olursunuz. 

sokağı Altıparmak 

J11Jektep Kitapları _B_ov_A~LA_R_ı ____ ı_ıa"_No_.3_4_ 
( ı ıncı Sahifeden DwamJ bır • iJe i 'n 1 

sek iıir kaç yıl içınde T. rk k ... 1 .. 0 ç, me\'Sım baş.nda her 
. . u O) u uç çocu~n kitap k·rta · 

gcncının en az ) üzde altmışını o. ders levazımın t ' . . te sıyke vke 
kur yazar bulacağız . . 1 e:nm me e • 
Ş h" 

1 
d · . . >erıya muktedır olamad.ğı b>r tc. 

e ır er. e okuma vazıyetı ve d:) e rakamının ıfadesi i •indedir. 
okuma tıpı daha bnşkadır .. Şehir. Bu vaziyet içinde bir :oı en • 
llnın okuma durumu tahsıl sıs - . ~ g ç 
temi, umumi kültür hedeflerimiz lerın tahsıller.ıni terkettiklerini, 
üz~rindc durncak değiliz. Ancak aıl~ geçımsızlıklerinin _ çıktığım, 
~cnırliyi de bol, kolay ve murnf. ızzetınef~sknn . Jurıldıgını, lıay • 
f•k okuımanın çarelerini aramak sı~ et tela.kkılerının yıprandığını 
mecburiyetınde bulunduğumuzu t> .. ,•fle muşahede etmek mümkiın-
t b .. t . k . d dur. e aruz e tırme yerın e olur Tür _ , . .. 

Bu yazıda tahlil menuu ittihaz ki) edE· tah, il. okumayı yuk. 
<'lll't"eğimiz n.okta sadece mektep sek ~evıyeye kadar t("!;\"İk etmek 
klt.ıplar;nın fiatine zam yapılma. ve <>~uyanları 5oğaltmak, muht•ç 
sı hakkındakı tekliftir. oldugumuz munevver kadrosunu 

doldurmak için meccani €6as.na 
11aarıf \'ekil.nin bövle bir tek. 

lıfı nasıl mütalea ede<~ğini ve na
sıl cevaplandıracağını bilmiyo • 
ruz. Mektep kitabı işi henüz kıs. 
men hususi tabiler elinde bu • 
lunduğuna göre fiatlerin bir yük-

1

, 
selı.ş arzetmesi muhtelif sebepler. 
Je. mümkündür. 

Kağıt harpten önceki fiatine 
nazaren üç dört misline yüksel • 
mı~tir ve yoktur. klişe, mürek _ 
kep, t<ıbı levazımı da ayni halde -
dir Bu bakımdan mektep kitabı 

basan ve satan kitap evi sahıbi 
kendi bakımından haklıdır. Ma • 
lryet fiatlerını ıctkık edecek olan 
Maarrf Vekaleti zammı kabul e • 
der. hiç şuphesiz o da haklıdır. 
Nıhayct urr.umi b.r hizmeti ifa 
t-d•·n val<ınd· şı zararla iş görme. 
ı; <evkctmeğe kims(•n n hakkı o
lamaz. Ancak, TLirkiyede tahsil 
umumi ihtiyacın fevkine yüksel. 
rrıış, üstün refah seviyesi içinde 
lüks veya normal hale gelmemiş 
olduğuna gore bu sistemi değiş • 
tırmek, talebe velisinin, talebe • 
nın ve muhtaç olduğumuz okut -
ma nısbeti ölçüsü içindeki ihtiya. 
cı karşılaman n hakiki durumuna 
tatbık etmcmız liızımdır. 

Her ders nıevsimi başı muta -
va~ıt kazanç seviyesinden a~ağı 
I a dnt,'l·u hn t.r. !ebe velisinin ki. 
tap ücretinı karşılamayı kendisi 
ır n üzünt 'itU hir rne~guliyet mcv
zuı.. tcliı.kkı eti• •;ne şüphe yok • 
tur İlk mPktepler için dahi ağır 
ol n kitap fiatlerı c·ta mcktepde, 
ıısEde \"C iiniversitı·de bir çok ai
lelerın öcle,-emiveceği rak:;.mlar 
h9'ini almaktanır 

l le çocuğu olan ve fiçü de orta 
rrır ktl.'p sev' ·e 0 •!' 4 <'n ,.il ksek tah. 
su sınıf:,.rında bulunan az gelirli 

istınat ettirilmiş bulunurken 0 • 

kumanın \"as talarını da ayni e • 
sa,a dayamak veya hiç değilse ta
l~benin ih tiy &<; seviyelerini bir 
tasnif ve tefrike tabi tutmak el. 
zemdir. Bu itibarla mektep kitap. 
Jarını pahalılaşt>rmayı değil, bi • 
!akis mektep kitabı davasını tam 
bir devlet işi yaparak bir kısım 
talebeye kitabı bedava vermeyi 
düşünmeliyiz. 

Bu takdirde mutlaka köy ilk 
mektebinden unh·ersite meriıak
sinin sonuna kadar ~.er ~eşit kü~. 
tür müess~c iı.dc ıı<i Uç mislı 
randıman alac o .~ımız rouhakl:ıık. 

tır. 

ETEM iZZET BENiCE 

En idareli 
LA MBA 

•::Vl .·~~ı HELIOS MOESSESATI =... ~·: 

Sahip ve Başmuharrl Etem İ:ı:zet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KA!lABILGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz Gt'dikli Orta Okulu müsabaka imtihanı 

1 Deniz Gedildı Orta Okulunun 18.8.941 de yapılan müsabaka imtiha-
nına :yrtiş<>miycnlerin 10.9.941 günü saat 9 da yapıla('ak imtihar.a girebi1melerj 
lçl'l ~ ırıd1den kayıtlannın yaptırılması, 

2 - O~urların ayni gün ve saatte Deniz Geclikli Okulu binasında bulun

maları ve y;ınlarında «n1ürekk:epli ve kurşun kalernı ve lftstik> bulundurma-
ları. • 7524 • 

~Küçük 

Hesapları 1941 ik rami ye Planı 
Keşidelcr: 4: Şubat, 2 Mayıs, Ağusto~. 3 İkinciteşrin 

tarihlerinde ,• -apılır. 

1941 IKRAMI YELERI 

r~ 1 adel 2000 lir•lık - 2000. - lira il 
~ 3 • ıoorı • - 3000. - • 
~ 2 • 750 • - 1500. - • "> soo > -2000.- > 

Eczanelerle büyük ıtril at 
mağazalarında bulunur. 

' • v ...... ..,{:..:.!· .. ,~.lo. ,,; " .. . 

Suu'i diş takımları Rida diş ~uyu 

mal'rtUlünde bırakılmakla mikroplarını 
öldürür ve hen' de bllnlara güze) bir 
koku verir. 

----• 

Soldan Sag· 
l _ ı:~a.şnmak için l~zım, ed,pt, 

2 - ücretle ~alı,an, koder, 3 - İn
sanhk ıdnH, 4 - AIÇ'fl1dar, nota, 
5 - Yeni, k~ın görürtiz, yama, 6 -
Jn~aa.t ırıuht'ndisi, 7 - Su, yersiz, 
z.arp.aıı. 8 İs.kambiJde bir k5ğıt, kül
han beyi lisanı, 9 - Dir hastaJık, 
10 - Süt \'Crcn hayvanlardan, sun'j 
değıl. 

).·ukarıdan Aşai,'1.)ı"a: 

l - And, nota, 2 - Krn1içe, mes
kenler, 3 - htidtye )·arıyan, şart e
datı, 4 - Ter çevirirseniı; akar, gi -
der, sahip, 5 - Mümkün değil, 6 -
Ezan okunan yer, köpek. 7 - Tema
şa, su getiren. 8 - Edat, 9 - Damla, 
yakalama va5=ıtası, 10 - Vil;iyet, ta
sarruf 

Pblti B•'••epmnm luJJ.od.dmlt tekli 

1 2 3 .. s 6 7 8 9 10 

}SEHAVET iN 
3EVET9RAYDA 
2F9K&iSAMeAs 
>4AŞ ı RET .• OM 
5 L l M A N. K 1ee E 
6 E KeM EIRIAı<: ı\s 
7 T A 1K 1 A T •• S A L • 

8 e1Yl10 ·L 9 1Ljt\ N E
1

ı· 91M E vlA NIE8U o ı 
ıo. ılT•"P i şl ı IN.eı i. 

.K"Al'E ,· 

AYŞECİK.~ 
--11--- Yazan: ZiYA VEBBi =~ 
Bizim kö)'ün kızları ne Kadıköy 

kız.ları gibi modaya dü~kün, ne Eren
köy kızları gibi ağaç diplerine merak
lı, ne Çengelköy kızları gibi istanbula 
fişık ne Arnavulköy kızları gibl tram
va:,. :ıan uzanmış, ne Ilasköy kızları gi
bi Sütlücede dola:iır, ne Feriköy kızla
rı gibi Kfığıthane safal<ırı ile yctişınlş, 
ne de Karaköy kız1arı gıbi bir sağa, bJr 
sola :yolcudurlar. 

Bizun köyün kızları sadece capa kı
zı, tarla kıı.J ve sevi!imcnin ı;ırrını pı

nar başlarında bulunan kı.zlardandır. 
Bizim köyün Ayşeclği de bu kızlardan 
biridir Etli yiızu yanaklarının iki ta- ı 
rafına inegi sdgmadığı için babası ta
r.ı!ından iki tokat \·urulrr.uş kadar kır-
.ı:nızıdır. 

Ayşl'ciğin gözleri kendi bnğlarında 
yetiştirdjkleri iki yapıncak Uz.ün1ü, 
bakışları pınardan çekilen sulan andı
rır. Köy kızı de-yip te kenara atmayın. 
Onun da kendine mah5US ci1vesi, ai.-: 
vesi, hilesi, ya('ası, ta!'ası vardır. 

Bb:im Jtöytin kızı Ayşecik böyle ol
makla beraber Allahtan, doğuştan bir 
ha!!talığın ~irldır. Zavallı Ayşecik 

sar'oı1ıdır. Bu hastalık onu pek fena 
üzmekte, k(-derlt!ııdlrmekte. dü~ündür
mektedlr. Ba.ndan bo..-:ka ku~-uru yok
tur. Her tbra!ı bir erkeği tfı. içinden u
yandıracak, kandıracak derecede !;eki

cidir, Cana yakındır, Testisini geniş, 

kuvveül, etil omuzuna alıp yalın ayak 
olarak onu bir defa pınara giderken 

""g'Öll'l'en;z «kek :,ieeni:z. Mmen önünde 
dız çöktip şapUl', Ş\JJ)Ur -eğer bıra
kırsa- öpeceıjin12 gelir. K.adm ise-
niz~ 

- Ah ne tombul ayaklar Yara.bbı .. 
Bizde de böylf:!J ols:l .. dt'rsinu.. 

Ayşecik iki tasa içinde yaşamakta
dır Birincisi EC\•mcdiğ1 ile evlennıe
sinden, ikincisi de sar'ah ol~dan .• 
Buna rağmen çelims;z deglldir. Kanlı
dır. Canlıdır. 

Buna mukabil Ayşeciğe köyde aşık 
olmıyan delikanlıya teıadür etmemek 
münıkün dC'ğHdi, Ve delikanlıların a('
kı anl;,ı~ıldığına gore Ayşenin evi 11,;i~
de, pencere arka~ınd<.. ~ aşaınasınd;-:n 
ileri geliyordu. O l':er gö:ıtUde bir ı;tz.ı 
uyandırmıştı. Bir bahar tonlw·cuğuna 
benı;iyordu. Lfı.h,n her gönülde bir t.ı
zı bırakıp karanlık i(,:inde kaybolan 
ışıklardan, kızJ;ırdan ;-ıyrı bir yaradı
lışt..ı idi, 

Ayşec:ığın bır:ıkhgı ıazı <ıkt ığı yer
den çıkmıyo..n, göklerde yapışık kalan 
yıldıLtırın parıilısınn aJn di. Bunun 
için bu sızının hızı ı:unler<·e, aylarca, 
yıllarc·a devam ediyorriu. İşte Ayşeci
ği böyle b.r :-;ızıdoın k~ılma hızla sev
nıckte olan köyün pehlivnn yapıh oğ
lu a1n10:ık istıyordu. Ne c:arc ki ai.le:u
nin bıçak gibi kesk:n Elv.leri kız.ı, peh
livan yapılı oglana dcgil, vey otu.Harı 
Ha$an Çarpara ,·erdirııuşU. 

Bu da kızdaki E~r·a h;(:ı:;tahğının bir 
neticesi Jdi. Zira µt·hlivan yctpı!ı oğ!a
na V('J'SC'lerdi, ha~t..ılık yilt:tınden bir 
gün olur Ayşt'c.igi tekrnr başlarına a-
tar da karısından v;ızgC><.·er z..1nnedf
yorhırdı. Halbukı gerek A.yı;ecigın Yıl
dızı kadar parlak aşkı, gerekse pehli
\'an yapılı oi,lanın köy kuyusu kadar 
dcrın ~e\'gls: her ne ohu~ olsun onla
rı biriblrinden <ıyıramıyacak, başkala
rından aşk dilenec(•k bir mahiyette 
d•b~ldl. 

Bu $ebepledir ki A;yııecik, pek az o-

Yüce Ülkü Lisesi 
Müdürlüğünden : 
Eski Leyl1 VQ Nehari Öı;renc!leri

ml•den 15 Eyliıl 1941 tarihine kadar 
tak~itlerlni tamamen ödemek surct:yle 

k~yıtlarını yenilemiyenler yeni dt"rs 

yılı jçin tesbit edtlmlş olan yeni ücreti 

vermek mecburiyetinde kalacaklardır. 

r • TAKViM e 
Rumi J3H Hıaır Hicri 1380 

AGUSTC>S 
120 

llABAN 
20 10 

ı·ıl 941 ay 9 Ya.a.ıı -[YlUl 
S. D Yııklt S. D 

lı 28 Gfuıeş 10 45 

2 
13 13 Öğle ~ 32 
16 54 ikmdi '13 
19 41 Akşaın 12 00 

SAL 1 21 ıa Yatsı 1 36 
4 41 im~tık 9 00 

DEVllEDİLECEK iUTİRA BERATI 

,. Tıbbi Protezler ve bahusus diş Pro
tez.teri imali usulU> hakkındaki ihtira 
için İktısat Vek:'ıletindın istihsal edil
miş olan 12 TE'mtn:ı7. 1939 tarih ve 
2857 No. h ihtira beratının ihtivcı et
tiği hukuk bu kt"rre ba~kasına de\'ir 
\'e)·ahut icadı burada mevkii fiile 
koymak için ı:alfJhlyet verileceği tek

li! edilmekte olmaklcı bıı husu~a J:az]a 
malümnt edinmek ist:ycnlerin Galata
da, Arslan lian 5 ınci kat 1 - 3 No. 
lara müracaat eylemeleri ilan olWJur. 

iTiZAR 
Yazımızın ~"Okluğundan dolayı 

.onun hayatını anlatıyorum• tef. 
rikarrız bugün gırememiştir. Ö
zür dileriz 

r tJS~ 
tarak omuzunda testisi pın~ pılı o'';t 
dönmekte iken pehlivan ya rıe1 
rP.;tlac.hkça kızıl bir damla. ~ıs.'• 
linde gözleri süzülür, rengı fl~ 
neşın akisleri gibi oglanın ıe ~1'1 
hayalen yanardı. Bu hep bÖY bt# 
Sonra da uzun kirpiklerini rtJ t 
çarparak ve gizli gizlı ıslata 
geçerdi.. ) lll 

Ten1iz, h.a11s, berrak bir atı t 
...ı.ı\"f 

sali olan a~k ne kadar 1'1-. ılı • 
kudrctlidir! ,.c pehlıvan yaP l> 

ıa Ay~cclk güt altında ~ana~rilı 
tane5lni andırn,akta idl. a ı1. 1 
için için yanıyorlardı. Rull13 W1 
leri damarları dainıa ıııa..k. "' 

' L"('li' 

haykırırdı. Bunu ancak AY} ~e ~ 
ku arkadaşındnn b:ı~ka kı.Il 
yordu. . . . y2118 
Aşkın alevi vucutlennı ınJl' 

ürperıyorlardı. Bu ürpcrış ı'\ııt, r 
lir, elektrik hızıyla onları b~ ,.~ 
sardı. İçten sarsılı:;ı, yanı~. ~ 
tatlıdır! Ayşecik b<.ız.an: 

Harmanda gez.eyim, 
Sesini sczeyim, 
Görmez.sem ah deyeyinı, 
Duramam bc-n efem. diye 

nırdı. .d· ,._.f. 
Sıcak bir Haz.ıran günü ı ı. ~ el 

barınandan evine dönüyordl•·: •L 
iç.~ yanan babasiyle, ana.s:"" r_ 
kupte duran soğuk ayran pe 
cektl. Böylece yüri.iyordtl· .. ~17 
yapılı oğlan da onu biraz 0 J 
arkasından seyrediyordu. #1' ~ 
Sıcaktan mı, yoksa o~~ 

nu a.h-şmdan mı, neden b11 1 
ldP dlj 

hisle Ayı;ec:JI<; titri,...,..k Y" fi''. 
na cevız yapmgı gibi d~ 1" 
Yeml.IŞti Bu ı;erp si bır or-
yerle gOk görmüştü. ,._,f 

Dtlikanlı evvela korktu. • 
koca~ı görür de bıçak bı.ça.P ct1 
~ırlar diye .. Sonra bu düŞnn ı!l 
ninden attı. Rlizg<.'.ır glbı t1Z tlete: 
cunda göründü. Derin derin fp 
makta bulunan se\'gitis ue f:J,~ \ 
Ayılıncıya kadar bekledi. vsııJ' 
içinde avuc:lariyle a1dıgl Y iJ. 
şil renkli suları sevgilisiflfJ1 ,t 1 
açılan bacaklarıvle koııarı03 
nt" sert sert düklü. ~srd 

Ayşecik gözlerin! ~u.·tı. t 
ve dudiikları üstünde.- ~,şı~ırıı 
gülümsedi: 

- Sen misin cı\anıl1'1· 

Dediği vakit dinç Dşık 
--: Benim ceylfınım.. iJt ıı 
Dıye ce\·ap vcrdı. AYt-"c 
Gözlerin al g·lıi, 
Ic:leri b<•g g.bı. 

Duruşu1) da~ gibi, 
\";uraıı~tn şrn ,.[c-ın. rta o 
Zaırijn geçip kız L:r ı~·.:ı k 11 

olınasın fikrıyle aranııya çı ~ 'f't. 
iki. b<ış gördü. İhtıynr ad:ı~ıı 
EJındekı orağı pehlivan )'3;.d' > 
boynuna çalacağı sırada -"· ~ ,. 
~ gı ı;ıı 

- Kabahat bende yok· 
da b~ygın bulan yiiı-t>kte. drlc'b 

ihtiyar baba kız. 1nıştı. H
1 

detll. 
- Bır<.ıkaydın 

den 

2 E )Al 1941 
Y U eı 

ıoi< 
18.00 Program \·e J\fef'll .J 

Ayarı. Dloı: 
18.03 Müzık: Radyo S ,ıe"r 

trası Viyolonist ' 
kın). 

. • saıJ· , 19.0<l Muz K: Fasıl ,.,,r. 
19.30 Memleket 5,at • · ~ 

jan.:ı Haberleri· 1 ,f 
I' 

19 45 Konusn~a. 'J'ı.lrk 
mu adına. 

1 
il" 

19.55 Muzik Türkff' 


