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7 TELGRAF 

A İstanbul 
EYLUL 1941 Son Telcraf 

Gazeteye ı:önderilen evrak iade edilmez. 
- -

EN SON TELOBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZITESI Sahip ve Başmuharriri: ETEJl.I İZZET BE/llİCU-

KESKİN 
Propaganda 

b
Harbin ba4langıcından· 
eri bilhassa memleke • 

timiz muhtelif istika • 
llıetlerden gelen propa· 
lrandalara hedef olmuş· 
!ur, Fakat Türkün akli 
•elimi bu propaganda ve 

bt~lkinlere kar41 sağlam 
ır kalkandır. 
~ ZGF 

~n: A. Şükrü ESMER 
iki 

t~k '~nedt'nberi devam eden bü-
~•I, ~uc_adelenin bir safhası cep. 
itt ~· •lu kanlı çarpışma ise, di. 
d, v ır ~afhası da cephe gerilerio
•la11 • ll_'uharip veya harp dışında 
ı,ıı.. llıilletıer üzerine npılan 

"'nd· • it,, b •r. Propaganda adı veri • 
)~k 11 telkin 1914 harbinde bü • 
'''bi:~ı oynamıştı. Fakat 1939 
ia ııı .. 10 Propagandasına radyo 
\' Bô Udahalo ettiğinden kalem 
~~t Dıiicadelesi büsbütün ha -

l'r •ınnişlir. 
1, li 

0P•ııandanın başlıca üç he • 
li~at~ardır: Ev veli halkın mane. 
''vi _•ııı takviye etmek ve bu ma
l«! htı daima l üksek bir sevi • 
'-'•ı~e t?tmak. İkincisi düşn1an1n 
&~ h'\>llattnı sarsınak ,.e üçüncü.. 
lnna~taraf H~a harp dışında bu
t,,ind Dı<·ınlcketlerdeki halk ü • 
llıeıııı •.tesir yapmak. İşle her 
Gç he~k.e~ P'.opaganda teşkililı bu 
llıath cfı ı:oz önünde tutarak, 
~·- . uaı, ajans red~o ve her va. 
.. 1 h' ' , 
llar ••nıetine almı tır. 

~d.1 P
1 

Uzadıkça propaganda da 
•t •. 1•ka1, ~'Yor. Ve gerek askeri ha-

1•ıiı 11
. •nki. afı, gerek politika 

llt,d;tı Propagaııdacının çektiği 
loı, !\~rka.ında saklnnıp kalı • 
la~ llıanlar Rus harbinde ne 
ı,'za· tlaı Yıaı verdiler? Rusların 

-~alı~ ll•dir?. Alman i~gali altı. 
: ~ ~a:.n Avrupa memleketleri -
~tin J~et. nas1ltlır? ~\?ma.nya 
~ıı ' l apılan la) yare hiicıım • 
li! nasıl b' • 
t. n bu . ır te>ir yapmıştır? BU. 
"tr, nl..trı \•e buıılar gibi ,-uz . 
1• l\u •~ale, Almanlar, İngiİizler 
:•Ma: ~~ t?rafıııdan verilen re • 

1 .nı un 1 r b trine uı mnk ~öı le 
~nd,di' ~-•kdiğerilc tam tczad ha. 
'•·· r. Alnıan~a Not\'Crİ İnrril-, •ııtı • - . .. ,J ' 3 ' b 

lın ig ıstılasından J.ıırtannak i. 
ı,., .~., ctt"' • 1. ı·. t ·ı ... • lr ıgın1 11l<.1rı)·or. ngı • 
.. , aıı, . 

n , . 1 gal etmekle bir Al -
~h,, Ulkaslini öııledii:ini i<ldia 
~hu· ngitizler Almanyayı şu 
it, Ilı ,;tııcı peşinde olmakla it • 

'ilin ~-·•~ar. Alnnnlar İngil • 
otu maksat peşinde ol -

~ <n.vanıı Üçüncü Sahlfede) 

~Telgraf 
"' 8ollballar aeş
~~~'at programı 
11~1, ~har ~tliyor. Son Tel -
~11 ~, •r sene olduğu gibi bu 
~laı Sonbahar için bir ne~-
1." ~r!'•IO'anu hazırlamıştır. 
,, 1 ı,t•rna dahil olan bir 
''I '•ka uh t tritt• nıızın \:e m ar • 
~-, •n ·ı·ı· 1 . • . 
~. ·"' nı e-rını lerıyo .. 

~"1raa Kadın 
t~ İueı Benl<* 

Çtı>L e 
AK MODEL 

~ ~'1ilıe Muhittin 

d~:ttti luhamme
llluharebeleri 

~· S.ll\l JCaf&7tl 

q ıti~c· . e 
~~i 11 ıkınci Balkan 
~~ il~t l"rıuharebeleri-

Yeni vesikalar 
~ .IYo~ 
'''"~lere parmak 

ı,~a.ra Casuı ı 
tıı ""'1er Fahrottın 
11 ~a \· e 
~~'.aı':,;•k Y.ni v~ şöhret. 
1,~'i.,b l' · lıkta ve makale • 

1'ttıı •lı:talın . onbahar 
a hulataksınız. 

Almanlara 
göre, Destro.:. 
yer hadisesin
de haklı kim? 

Alman kaynakları 
Amerikan iddia
sına cevap veriyor 

Buzveıt yarın rad
yoda oa d6rt llıaaa 
ter c Cl m e edilecek 
nutkunda llAdlse
dea ballıedecek mi 

Londra, 7 (A.A.) - cB. B. C.> 
•Greser> ismindeki Amerikan 
destroyerine, İzlanda yolunda b11' 
Alman denizaltısının ik1 torptı at
tığı ve bunların isabet etmediti 
Berlinde teJ"it edilmektedir. An
calı: Almanllu' kendilerini haklİ 

(Devamı 3 üncü ~de) 

Vladivostok' a 
ge 1 en benzine 
dokunulmuyor 1 

---·---
lapoaların ltaadaa 

Seri Amerikan aea troy~lerinden biri 

HARP VAZİYETi , 

Sovyetler Leningrad'ı ve Şar
ki Ukrayna 'yı işgal ve 

istiladan koruyabilecekler mi? 
(Yazan: EMEllLl KURMAY SUBAY) 

Alman • Sovyet harbinin en bi-
rinci haftası başlıyor Umumi 
manzara şudur: 

1 - Alman o-rduları Leningrad, 
Moskova ve Kiyef'i ala.mam1şlar. 

dır. Fakat bu üç hedefe toparlak 
hesap motörlii birliklerin asgari 
bir günlük yürüyüş mesafesi ka • 
dar yaklaşmış bulunuyorlar. 

(Devamı 4 üncüdeı) 

Yeni ve Büyük Bir Program 

LONDRAYA 
göre 12 inci 
haftada cep
he vaziyeti 
Odesaya taarruzda 

Alman - Rumen 
zayiatı çok ağır 

Ş e b.I r kumandanı 
611 ve yarablarıa 
toplaamaıı için 
ateş keıllmeıı tek-
UUade balunmu, 

Lıındra 7 (A. A.) - •B.RC" 
Şark cephesinde harbin on 
ikinci haf t ası başlamıştır. Al
manlar, Leningrat. Kiyef ve 
Odesa havalıs:nde tutunu • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Uçan Kalelerle 
O s l o limanına 
bir taarruz 

Dk tecrClltelere gire 
ıoa modellerde ıoara da te,elt

ltlıl ltek 1 enm ı yor 'il J1 ~ ./ • l • 21 •[ değlşlkllll yapılmı, 
va~:~;:·y.~/~~Ai~ikşa~~:~de~~~~~: lV.l aarlJ lŞ erine ml ~~:i:: h~~~i~. m~t~·~~i~ 
:~~:;~~

0

~::ü~ö=~~::~ik~:~ıa•:lld~~~ yon lı·ra harcanacak :::~·t~~. ~~:~a~;1;11:~ .:x:~:~ 
mukavemet japonyaya yeni bır tema-
yül Ulı.am etmektedir. Japon matbua- şıyabilmektedır İlk modellerle. 
tının \'l~divmtc·k·a taryaıt.:"ıa ıçin A- yapılan tecrübelere göre, son i -
mer kan petrolü gönderımlesine karıı 43 k K s t k 1 1 maliıtta değişiklik yapılmıştır. 
serdettlğj itlraılora rnğmen gelecek A ş a m iZ an at o u u i e Her ne kadar sür'atlcri gizli tu-
haıta Vladi,·ootok'a Amerika tarafın- ıulmakla iı;e de, <Jalte 480 kik. 
dan yapılacak olan l!lrrkiyata tngel ol- ht l"f • kt ı ı 
mu 1,:11 hiç bir ıe ut· t< bu.unmıya.- mu e 1 yenı me ep er açı ıyor metreck>n fazla olduğu zannediL 
cağ, z;ımıedilmekU,dir , (Dt'\amı tlçilneü Sahifede) 

ALMAN 
TİCARET 
HEYETİ 

• 
Bu akşam Trenle 
Ankara ya gidi yor 
Alınan iktısat mütc-hassısı dok. 

tor Fon Klodyusun rcısliğinde 

bir Alman ticaret heyeti dün ak. 
şanı saat 18,30 da hususi tayyare 
ile Yeşilköye gelmiştir. 

Sofyadan saat 15.30 da hareket 
(Devamı Üçlıncü Sahifede) 

Et kesmiyen iki 
kasap iki yıl 

sürgün edilecek 
Bunların hayvan
ları da müsadere 

olunup satlldı 
Bilecikde belediye narhını az 

bularak et kesmiyen Ahmet ve 
Ziya isimlerinde iki kasap ma • 
halli mahkemesince iki~r yıl 

Kıııehire sürgüne ve 500 eı lira 
para cezası ödem~ mahkum o -
lunmuşalrdır. 

Bunların 100 den fazla hayva. 
nı da müsadere olunup pazarda 
satıl~lır. 

-----<>----

Laval nekahette 
Londra 7 (A.A.) - ·B.B.C .. 

Laval iyileşmektedir. Nekahet 
devrindedir .. Artık sıhhati hak • 
kında rapor neşredilmiyccektir. 

Bir lngiliz denizal
tısı kayıp 

Londrıı, 7 (A.A.) - <B.B.C.> P 33 
İngiliz denlzalh gemisine kaybolmuş 
nazariyle bakılmaktadır. Bu gemi do
nanmaya harp esna.sında iJtJhak et· 
m~ti. 

Maarif Vek~leti üı; yıllık bir pl~n 

b. zırlamıştır. 1941 - 42 - 43 !'>f'n<:le
ri ı.arfında ve ahval mıh=aade ettigi 
tukdjrde men1leketin ınuhtelif ınınta
kala:-ında yeniden 15 trkrk Sün'at O
kulu, beş Y;ıpı okulu, be-ş Ticaret lise

s:, 12 Ticaret orta okuhı , 23 Kız Ens
tiıüsü, 45 Erkek Akşam Sn.n'at Okulu, 
43 Akşam K:z San'•! Okulu, 30 köy 

• lstanbul 
Mebusları 1 Yalovada 

---·---
Oradaki taksilere de 

Benzin 
verilmesi istendi 

Halkın dileklerini <linliyen is • 
tanbul Meb'usları c!ün Yalovaya 
gelerek doğruca kaymakamlığı zi
yaret ctır.işlerdir. En·elce meb • 
uslarımızm geleceğini duyan halk 
Parti binasında toplonmış, geliş. 
lerinın Yalova pazarına tesadüf 

(Dev:ımı Üti.incü Saht.fede) 
- --.-c>----

Bugünkü iv.illi 
Piyango keşidesi 

tehir olundu 
Milli Piyangonun bugünkü ke. 

şidesi tehir olunmuştur. Keşide 

15 Eylülde İzmir fuarında yapı • 
lacaklıT • 

deır·lrcıliği ve rr ı:ıı 1:tııg(1:ı:. ığu gezici 
kursu, 50 köy karlın kursu açılacaktır. 
Bı: •ııcktcp ve kurslar ~ayesinde rnem
lekl irr.i:.:.dcki teknik tleınan rr.csele-
sı k 1 a bir zamanda halledilmiş olacak
tır Bu işi baş.ırmak üzere 21.751 1500 
l ira:•• ihUy~ıf,' \·urdır.A;yrıca Ankara- ı 
da bır yüksek teknik okulunun inşa!;ı 

(De\'amı Üçuncü Sahifede) 

f 
Alman • SoYyet 

BABllNB 

••• BASIŞ 

Harbin on 
ikinci hafta
sı başlıyor 

Almanla
rın kış harbine 
hazırlandıkları
nı gösterir ala
- metler var 

Lealagrad'ıa ltazı 
k111mları it om ita 
ve topçu atı,ı 
alb•da yamyor 

(Yazısı 3 tlı\cü Sah11ede) 

' 

iki Rumen vapuru 
batırlldı 

Moskova 7 (A.A.) - Sovyet 
destroyer lerı iki Rumen nakliye 
gemisıni batırmışlardır 

Askerlik 
yapmıyan 

memurlar 
---·---

Bunların derhal işten 
çıkarılmaları 

da i re 1 e re bildirildi 
Hukumet, muvazzaf askerlik 

yapmamış olanların memuri}·ete 
ve devlet scrmaye..ile işleyen mü. 
esseselere mc-mur olarak alınma. 
malarmı kararlaştırmıştır. Mer -
kez veya vilayetlerde bu karar 

(Devamı Üçfincü Sahifede) 

Seferden menedlle
cek kamyonetler 
Sonradan küçük bir t.adiliıtla 

kamyonet ve kaptıkaçtı haline 
konuan arabaların seferden me -
nolunmaları Koordhıasyon Hey • 
etince belediyeye tebliğ olun • 
muştur. 

Alman öncüleri bir Rus aiper inde, Alman motörlü kuvvetleri ileri harekat eı"~•İnda 

LeningraJın kuı ba kıfı bir görüniifü 

Milli Şef 
Bursada Merinos fab
rikasını, Kız Enstitü
sü ve San'at Okulunu 

Tetkik buyurdular 
Anadolu Ajansının Reisicümbur İn

önilnQn seyahatleri haH.kında verdij:l 
yeni malQmta (öre, Milli Şet Bursada 
Merinos Fabrikası 1le Kız Enstitüsünü 
ve San'at Okulunu gezmi~lerdlr. 

Merinos Fabrikasını gezişleri esna· 
sında fabrikanın muhtelif tesisatmı 
ayn ayn &özden ıeçiren ve muhtelif 
işler_ üzerinde izahat alan MUU Şet, 
fabnkadan ayrılıslan e..c:nasında ken
dilerini cosliun ve iç•en tezahüratla 
uğurlıyan işçiJeriınize hitaben: 

c- Teşekktir ederlın çocukınr, mem
leketin bu güzel et;erleri size emanet 
edilmi~tir. Gördüm, Jyi ı;:alışıyorsunuz. 

Bir de Amirleriniz sizden memnu
niyet gösterlyorlat. J\tcroleke-trn bu 

(Devamı Üçüncü Sahifede) 

r . 
lraallaa Jaglllz Ye 

S o Y 1 et talepleri 

Hükumet, 
bugün parla
mentodaiza· 
hat verecek 
Efganistan'd:ın da 

Almanların 
çıkarılması istendi 

Tahrandan Anc.oulu Ajan!'.l va· 
taslyle gelen haberlere göre, İn
giliz - Sovyet notası dün İran 
hükiimetine bildJrilın~ ve kabine 
tarafından tetkik edilmiştir. 

(Devamı 3 üncil Sahi!ede) 

At Yarışlarının Dokuzuncu Haftası 

Bugünkü koşularda 
kuvvetli atlar var 
Bahsi müşterekte hangi atla
rın kazanması muhtemeldir 

At yarışlarının dokuzuncu haf. 
ta ko~uları bugün saat 16 da Ve. 
lidcnd:'de yapılacaktır. Bu hafta--
ÇERÇEVE" 

SiYASET 
NECiP FAZIL KJSAKÜREK 

(Son Telgraf)a g~çi~imi ta • 
kip eden ilk günlerde, ı·alııız 
harp ve politıka nıevzuundaki 
gôrü~leriıni çerçe\·clcdim. Ar • 
tık \'e bir müddet. bu kadarile 
iktifa edebilirim. 

E\'velıi, okuyucularımdan ay. 
rı bulunduğum dene içinde • 
ki harp \'e politika kafamı. bu 
bir kaç yuıı la tebellür ettire. 
bildiğimi ve hadiseleri guide 
bıraktığımı sanıyorum. Yeni 
hadiseler inki~ar edinteye ka· 
dar ba§ka mevzuların haıııu • 
runu yuğurmak daha güzel... 

Sonra, si)' asele akıl erdire • 
bilmek ve hu aklın mahsulle • 
rini ortaya dökmek her zaman 
$iyast bir hareke! teşkil etıni • 
yor. Bu yüzdendir ki, siyasi oL 
ınalr irin !tir müdtlet ıiyaset dı. 
tında seyahate çıkmayı insan 
bazı bazı pek faydalı buluyor, 

• Siyasetten anlamakla siyasi 
bir hareket sahibi olmak ara • 
sındaki farkı, bu pek inte far • 
kı, mes'ul ve yüksek bir nıa • 
kam sahibinin aciz şahsıma 
tevcih ettiği şu hitapda ne gü. 
zel baldum: 

- Yazınızda bü)'iik bir şii • 
riyct \'ar amma Sİ)'B!'et ~·ok ... 

Pek doğrtL .. Siyasi bir yazı
da şiiriyet, idrakin la kendisi 
olsa da, hazan idrakin ta ken • 
disi siyasete zıddır ... 

• 
Bir kaç gün, kitap tenkidle. 

ki koşular, hayvan azlığ na rat. 
men diğer haftalardan daha en • 
teresandır (De\'am.. üçOncı. Sahtıed•) 

ri, gii'1~elik haJat manzarı.!arı, 
nıaariC ,.c şehir nıcselc1eri, ('<' .. 

mi~ et \e ahlak darnlarile uğ • 
Taşınak üzere harp ve politika 
\Cr{·evcsiııe \-eda ettiğimi ~öy .. 
terken, bir an i<;in si}·asct dün .. 
3:asına bir göz atınnlıyını! .. Bir 
göz atnıalıyıın ki, ona a\.·dtt e· 
dceeğiın zaman her şe;ı.i H her 
unı,uru ne vazi~ ette bıraktığ:ım 

hatırımda kalsın! .. 

İşte harp YC politika düny 
5ının esas iş \'C fikir ıınsurla 

Şarkta harp, mütemadi taa 
ruz ve nıukavemct, kışdan c\·. 
vel netice almak hamlesi 'e 
kış~an evvel netice vcrmtnırk 
ı;ayrcti... Şarkta ,.e çok uzak

larda, hareketsiz, Japonya ... 
garpte \'e çok uzaklarda, hart1. 
ket.iz, İngiltere .. , İngiltere)·le 
Almanıa arasında, bu son h• 
reketten sonra uzlaşma "61' 
bir daha uzlaşamama ihtimali ... 
Hem şark n ht-m rarp islika.. 
mcllerinden hareket sahasının 
çok uzaklarında, her gün hiru 
daha hamaratlaşan Amerika ... 
Uzlaşma ıhtimaline mılni ol • 
duğu sanılan biricik engel ... 

Vaziyetin esas i~ ve fikir un. 
surları, bunlar ... Şimdi bu un. 
surları ben, idrak keseme hep 

birden doldurup ke,yi bir sal. 
lıyarak olsam, acaba be~ nim -
de nasıl bir terkip "' hüküm 
doğar? 

Jljç ce,-ap 'erebilir nıi)·inı? 

Ben bu yazılı siyaS('l l3P • 
mak için değil, bir nıüddct ı;i. 

):nsctten vazgc\tiğiıni anlo.ıt • 
nıak itin ~ azdlnı. 
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11 ALK FİLOZOFU 
= 

DAKTiLO ARA .. IYOR 

i.tanlıul Ededi .,,; dahi,' ar. 
tık, a) da ı;; !ıra) a >okak üpür -
lt:tek ado.ıın bulant:ıı. olmuştur. 

B.ilha '-.a ) aLın. temiılik amele.. 
.1ti k.adro~u. ~·arı '.\·arıya mün • 
halle doludur. YaUıcak yer gii>
teril,~ o•, ü:sl ba~ ttmın edili • 
yor ,.'° eli.af' •)·da 15 lira hart .. 
lık .-erili) or. 

Ent; bu ~lada adım\ bu • 
lu-ınaz olmul)lur. ÇôpfÜ ay· 
lığı ZO )'e çıkanlmıştır. 

Baaun sebebi mahim! laa.. 
hulda hayat pahalthğt. 

Fakat ne utanmaz, sıkılma;<, 
AllabUın korkmaz, vicdansa 
hususi möessncler vardır ki, 
ayda ıs liraya katip, daktil~ 
hulisa nM"mu.r aram,al:tadtr. 
Ge~n gün, bir gazdt>nin kü.. 

~iil< ilanlar sütununda gimi.me 
ilj~ti! Bir tiari müessese, ayda 
15 liraya bö) le bir aılam arı • 
yor. 

Bu 15 lira ilt> o aılam. yiy,. • 
cek. içeu, ,·ata...ı... ~ttek. Bir 
kelime ile ya~a~·acak. 

i,tanbulda a<gari ı:rsim ol -
çüsü nedir? Herhalde 15 lira 

HAYATIN 

TARİFİ 

Kıymr-tli mharrir Akagiindiizt 
biıim ga.ctede b"'zladığı ~ttzel 

romana ~u h:;küınle girmişti: lla. 
~·at bir k ... t .. kullidir. ... 

Bir okuyucu bana gönderdiği 

hır m;ktupda soru~·or: Bu hiikiim 
doğru mudur7 Hükn1ün do~ru o _ 
lup olınadığını anlamak için ev • 
vı·l.i katakullinin ne oldufunu 
bilmek l:izmı. Ben, lı'.ıyıkile l>il • 

nıi) orunl, bilen oku}' ucum varsa 

\'C bana yazarsa memnun kalırt 
nc':irederim. 

TEDAVİ -----
ltLKORU 

Amerikan gazetelerinin ya7dt • 
ğına göre, Birlc~ik Amerilıada, 

U13 yılında hastaneye giren bir 
adam, bili tedavi altında ve has. 
tanede imiş. Tanı 28 yıldır, dok • 
torlar bu hastayı iyi elmeğe çalı· 
şıyorlarmış! 

• 

1 

REŞAT FEYZi 

dei;il . halta lıugünkii \azi~ etle, 
.u lira da değil. 

De\ letin barenıi ,,·ar, banka .. 
lar1n, diğer büyük ıuüe~~esele._ 
rin keııdilerine m:ıhsus bir he
sabı, kitabı ur. Fakat, bir sürii 
hususi müessesenin ae ilçü.3ii 
,·ar ... ne vittlaıı.L 
li liraya menıur {e daktilo 

anyor. 
u; liraya memur ye llaktilo 

malıilleain illerine clfu. üp b3 • 
J"llank. ~-üzlerce lira kıyuıe • 
tindeki makineyi de harap e • 
ıkeek. Ve emin olun ki, 15 1i • 
raya ad.am çalıştıran müe~se~, 
bayılanı teda"idcn f'V'Yel, nıaa .. 
!;IDID dörtt<> birine daktilo ma
kinesjni tazmin iç-in haciz koy ... 
durmağa uğra auktll". 
Un.uıni ha) atun12da tasarrn· 

fun, ticari ıihniyrtin noksan, 
batliı, bazan mefkut olduğunu 
ileri sür.-.iz. Faht. 15 liralık 
daktilo hesabı, ne taurruf, ne 
tinri zihniyet mah•ulüdür. 

Bu sadece istisn1ardır. 
De\·let, bir kanunla bu is • 

th.nıarın Onüne ge~n\elidir. 

Kumaşla
ra damga 
Yün fabrikalarının 
mamulab beheme
hal damgalanacak 
Yün mensucat fabr!kalarına ve. 

rilen emir ürer!n€' bu fabrikaların 
imalatı rr:utlaka damgalanJcak • 
tır. Her fabrika mamul;ittna her 
ıkı me'ru bir ker:d ".lamgasını 

koyacaktı• Bu sı.r ııe 98\ılan 

kumaşla n hangı iabrıka mJl, 
oldugu kolaylıkla kon•m\ eıiile. 
cek ,..,. f•a•leri marüın o!acJktır. 

Trea altın a can 
Yeren memur 

Ualkapınarda Devlet Oem:ryol.. 
lan alel~·r-sinde öli.•mie net:ce~ ... · 
nen feci b:r kaza olmu~tur 
R~m o lu makin~~ J°\!i Türo. 

nı.in idaresındekı lokomııt f at<!l. 
yede manen:ı ,·ap:ıg. sıı· da, IT.l. 

kıneyi diğer bir lokornot<f~ baQ
laınak isti~t n ma!le•:ra memuru 
Süleyman oğlu 35 ~-a ınJa Aliyı 
ikı tampon ara.>ı nda sıkıştırmış. 
tır. Ali ölmüştür. 

l0I!filrm m · 
ı ü. 13G!Jflfill~l 
t.ktepıercıe •ele-

dl ye c ı ıı 11 
dersi aşlarsa •• 

L.itanbul BelN..yesınin, .l\taarir Ve. 
kaleLıne yeııptı&L ş.1y;;ıııi. dlkk<ııL ıek.lı!i 
duydwıuz t uı. lıl..lllbul llcl.ca..yesl, 
n1ekLeplerde, çocuklara Beiedıyecil•k, 

~ch..;rctlik hakkında bıtgl \lerifn11.'::ı.ill.l 

ltliJUl' ,., bu mevı:uu iç.ne alan 7enı 
bır eler::. ,bQ.a.:ı.ınl teki!! edıyor. 

?..L.t1ırü \'eki'iıleLl, bu tetdlfa tettc.ı.k 

ei.ıhettedır. 

Ven.~n JıJl:>Cı-lere c:öre, bu der:>le, 
çocuklaıa, şehr1n temiz tutu1ın.ıst, na
kıl "·asıt<Aların.t bın ıp inlhnes.i, Bele
diyf" z.,tU.tt.3.oil. hukunlh~t"i \'e saire h..Jt
kında ı-eı:. ~ m.ılUmat verur.(..-etrur. 
~as ıtılJ.ır y[t" tekl!l gw.el \·e blt' 

busnu n~ye eserıdır. Maan1 \ ek . .tle ... 
ti. ZJten Ju.g .n otan del'::. progr.ı:tmlarL 
aras.ına:ı, bır cte t;eh.lrcil.k BUgi.:H• ıh
d.a.i edebllir 1'11, eJemez nıı, ora:;ınl 
bilmem. 

F nı.-dıu k•. dP.r5 ihd..13 edilmışt&r. 

E-..·veı..ı., Lu der n Ktlabını ya:unak la
zuu. Bu ı-.~ P:-~. y"'p.a.ca.Jt-:. OJlmi En
cume-n mı?. Şehir lfechsmden ayrıla. 
calt. b:r k:.omi:;.y4.Jl\ L-lu·_•. Bclecilye N .'Ş
rıy~t ldüdurlug;:l n.o!, Sonra, bu k.L· 
L!ba han~t bahJs.ler kuı;..acak~. 

Beace, ışın en zor tarafı tatbikatın
da, yanl ders.n okululm;.1s1ndadlr. Me. 
selol, huca d('T'Ste f(iyle dıyet..-elc:! 

c- COC'tlkLa.r, Bt'letfiye nizamlarına 
rıayl'."" t>tmek l;l;un1dır Bu, her nled('
ni ınsan l(in b.r borçtur.> 

Ç•K·uk, alc:r'ln1 t\<: gelttck, baba. ı
nın aW1g1 gaz~ted piyle bir hi.Jber o
kı.ıy:ıcak: cDün ·ehrın muhtelif yerl<.'
rl.nde-, Beledıye nız.anı.alnı.a aykırı ha
reket eden 99 fırın, 300 ~för, 500 ~ty
yar Uc:ı yıld~rım. ceza~ına ı;arpılmi.j-1 
Ur.• 

K~' bın en ~-anı dikkat kısmı, Be
led.ye Z:sbı~ hüki..ımlerlnt ihtiva e
den tarafı olaca~tır. Hahrlarstnıı kt, 
uzun yılla:dır. Şt.·hır l\.leclısı yenı bir 
Zabd.ai Bel~jiye talın:!ıt12an1~i yap ... t 

makl.'.1 me'Ş"g'J!Jiır Dibrer yandan aa, 
Dainıi Encütncn. ZabJlaı Belediye Til
li."lıatname:>ine rr.Utemndl}·en tetsır, 
zP.yıl. tarlll ne re nE"klr! rr.f'şgı.ıldur. 

?ı.tHt"lit, çncııklar, rr.t:.ctepte btr 
n'a.ddı.:: OJtCııCC't:klcı, ta ınt.ıhan z..ı. 
manı, o madde degışıHış olacaktır 

C•>euk, bilnted: •ı o 11 addt· yuz·~nd~n. 
bakarsın14, sınıfta kalaC"ak' ~ H.öıli>:..ı
k . o ınadı.ie ÇOK.tan ci~gi ... ~\ · 

R. SABiT 

Beyazıt Meydanı 

Otuz sekiz bin lira 
sarfile bu ay 

içinde asfaltla nacak 
Beyazıt meydanıııın asra:ta 

çı-vTılmesi '"' dı.in Elektnk, Tram
vay ve Tünel Umum llludurluıiü 

tarafından munaka3aya çıkarıl • l 
mı;tır. Taknben 9000 metre mu. 

rabbaı tutan bu b'r Topeka si,; • 

(MAHKEMELERDE} .. ~-::;;.c.,,] 
Telef onla konuşurken, San
tral da ki kızla işi pişirdim 

OrW boylu, ~işına.nca, otuz - otuz beş 
yaıiacuıUa ·acia e:oı-Unen seı,.·lmlı bi.r 
adanıdı. U<; - be~ ad.ımlık: bir saha da. 
h L.nue babı as.-ıbi, kuçük. adımla.rla 
dolaı,ıyor, :ı.iyah bıyı.klarınJn bir ak ... 
rcp kl.'>iıtac-t gibi .ı.i-Vri, kıvrık. u:çlaruu; 
sinirleri bo~m.ıı ıcnı; bir kadının mi
ni tninı mend.ilınin ucunu d.l.$lem~i. 
gıbi &olrlt sinirli bük\.l:fordu. 

Bin:ı: ~nr.ı .panına yak13.Şao_ birisi, 
- Yay, Şadı, dedl. Ne o, aen bara- . 

lanU7 
Sıntda ınirli bt7tklarmı ' b\ı.keon a -

dam. 
- Btrak Allaha;;!-tına! dedi. Elin 

sütsü1:.e.'"inı ~ aı·kadaş z&naedip de 
d(),jtC--4 muamele C'dl'rse, ba~ına daba 
çok i~ler açarlar 

- Para n1esclesı mi? 
- Yok e.ıe.ndi.ın! Para me:;el~i, pul 

meselesı ıçın mahkemeye a:elecek a -
~l.t mıyım ben~ Haysiyet, izzet.ıne
lis meselesı ... 

- NL·ciır Şadlciğim? Anlat Allatı. 
~ına! •. 

l 
Ertesi gün, a:iyi.ndim kUjoandım; da

ireden çıktıktan sonra, telefonda söy
lenen evin cumbası alUna t.am nat 
ikide gittiın. İki dakika geçmeden, 
tepemden aşagı buz gkbi, kirH bir su
dur indi. Bula;>lk. suyu desem deitl, 
çamaşır suyu desem detil. tahta su .. 
,.u de5em değil... Bu lerbiyeı;izliğe 
cıa,.anamadım .. kapıyı çaldım .. kapı a
çıldı. Bir de ~ımda bizim terbiye
siz, rezıı .daire arkadaşını eörmiyeyim 
mi? ÇilrU~ di.şlerile, kapının ardında 

sıntl]let. 

_ Gel, Şad; llcy! dedi. Temirliye· 
lim.. sa.na pka yaptım. Küçük bir 
şaka~ .. Bu ~1 baştanbap. onun ter -
t.:p ettığinl anladı:-n. Fırlayıp dön ... 
dilin .. o kıyafette, sınık.lam, lekeler 
içinde eve gittim. 

- Sonra? 
- Sonr•~ı malün~ L;te. dava et -

tik. Hem clO•s<·nin parasını, heın de 
haysiyetimin tc'uniri için manevi za... 
rar ... 

- PekL ya bu işı senin arkadaş - Aı•lat.ı.nak degH, hatırladıkça 
hjddetleniyorunı. DUım bir mende -
bur lr.ılem a.t'kndasL var. Arkad:.ı.ş de· 
gll ya , blr Allahın bel•SJ- telefonla 
kwıuşurkeo. ben, santraldakj kızla işi 
P'-}irdım. ln:Jan h.ıli bu. .• isi p:~ınnek 
Ut! dcgil ya: L:lt.!t.• 4te .. Konu~up g\.ı. 
lu.:;,Uyor, şakala,..ıynrduk. B<-..şbogaz.lJ.lc 

da Uecde ya' Ku~kllk; bunu o ite BÖY
lcoı.k. AraUan bir batta mı ge~u. ne
dir" Brr gece d.urede nöbctçiyını.. 'l>.l

at on tkıyL· do •ru telefon taYdı .. kız 
telt>fon etu .• ertesi gun de Cumarte,..;i .. 

l. başka maddeye u:vdurur da, kazar-a 
sokat:ı su döken gibi yapaı·, sokağa 

su dökmek suretile belediye nizamla .. 
rına muhalif hareketlen beş t:ra be ... 

ı, lediyeö~~; ~~~~~~n~? sıyuttsa?! .. 

- Yarın, d 1:'d1., sa•\ ik.ıde, sızı, bü
yuk ınuha:!f'bıcırı:n kar~ısındaki cum
balı, bryıız boyah evin cunlba.:.ı <.ı.I:.ın. 
da beltliyon11n. Tam $aut Jkıde geli -
niz. Beş dakika soıır·a da ben gele -
ceg:ın. ?ıluhakkak OTO.da bulununuı. 
Grr.J,runuıJ.e de- b.r beyaz nıendil bu _ 
lur.s:.rn. bf'n de gözüme sJya'1 göz _ 
li.ık tak.ıc:ıgım .• el:rnde de kırmızı bir 
kara.nrı! bulunacaktır. 

- Bal Clbı olur .. neye olıııasın~. 

Bu ar~!Lk n.1.ı.bn~:r yanlarına yak -
L.şlı : 

- Bfl'yit:ı, d.-cti.. sizin d1 .... :ı öğleden 
sonraya. kai~cak .. ı,aat on dörtle ge -
lin ... BJAuı .• daha dört mut.akeme -
miz var. Saat on ikiyi geçiyur. Bey -
hlıde h<'K~t·111f'yiu! 

Asabi davacı btına da sinirlendi: 
- Ha.-.bınallah~ dedi. On paralık da 

bundan ver! H<&ydi az:z.im, yurüyeilm 
de, şurada bir yo~urtiu kebap yiy~ -
lım .. kaı·nıın zil ı;ulıyor. 

İkisi beraber yürüdüler vr adliye
yl tekettiler. 

Metriste onbeş azgın Kurt bir 
Sığır sürüsüne b ücum eiti ! 
B~: o }lunda muhtelif evlerden eşya çalan 
iki genç hınız mahkemede tevkif edildi 
Evvelki gün Metris civarında l 

Uzncaovada 200 sığırla 15 azgın 
kurt arasında hır mücadele ol • 
mU$. bırkaç s1ğır yaralanmış, bir 
kurt Jandarmalar tarafından öl. 
dürlümüştür. Kö~ götl!rülen ölı.i 
kurdun çok büyı.ik olduğu görül. 
müştür. 

Vaizlik için bir İmtihan 
açıldı 

iAŞE. 
iŞLERi 

faş e müsteşan ted
kikat için 

Bandırma'ya gitti 
Şehrimizde bulunmakta olen 

İaşe Müsteşarı B. Şefik Soyer tet. 
kiklerde bulunmak üzere bura -
dan Bandırmaya g:itmişlıir. Ora· 
da iaşe işleri ve bu meyanda 
Toprak Mahsulleri Otisinin faa. 
liye1ô.ni de tetkik eder-ek İz.mire 
gcçecektıir. --------
Adres sorarken 

Kadıncağızın çanta
sını kapıp kaçmış f 
Modada Kadife sokağında 23 

numaralı evde oturan Bayan Me.. 
liha evvelki gün Kadıköyünden 
e.Une giderken yanına biri yak, 
!aşmış ve: 

•- Affedersin hemşireciğim .. 
Size bir adres sorsam söyler mi
siniz?• demiş!ir. Kadıncağız da 
nezaket icabı olarak durmu:; ve: 
c- Bildiğim bir adres ise hay 
hay! ...• cevabını vermiştir. 

İşte bu bahane ile Melihanın 
yanına daha sokulan adam bir 

elile Melihayı itmiş diğerile de 
içinde 19 lira bulunan çantasını 
kaptığı gibi kaçmıştır. 

Meliha zabıtaya müracaat et. 
miş ve bu cür"etkiir mütecavizin 
yakalanması iÇ'in hemen tahki -
kata gcçilmişlir. 

Reami kağıtları çalıp 
aatarken yakalandı 

izmirde gümrük servisinde me
mur Abdü'kadir oğlu B. Ali ile 
Mali~"" odacısı Abdullah oğlu 
Tayyarın hükı'ıme'.e ait res. 

mi kağıtları Gümrük İdare· 
sinden ve Maliye ~ubesind<>n ça· 
!arak hamal Behçet ve Hasan 

vasıtaslic kese kağıtçı Hasan oğlu 
Seyit Aliye ve İbrahim oğlu Ah.. 
rnıede sat'.1kları iddıa edilınlştir. 

Maznunlar yakalanmışlar ve 

Adlıycye verilmi:;lerdir. Çalınan 
kağıtlardan 16 kilo>u elde edli • 
miştir. 

lnhisarlara ait çivileri aatan 
işçi yaifaland ı 

Allah ~i!alar ihsan elsin! 
Fakat, tıb aleminin terakki Ye 

inkişaf etliği iddia alunur. 
temı asfalt. olaclk ve 38 hın 880 1 edtlmişlerdir. 
lira sarfo!unacakt:r Pazarlık ış! !================! 

Beyoğlunda muhtelif yerlerden 
eşya çalan Öı~r ve Osman ısı~m
de ikı genç yakalanmışlardır. B•'. 
y-0ğ!" Cürmürrreşhut Mahk~me -
sine sevkedılen suçlular tevkif 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlü. 
ğü Lllelı cıvarındaki Kızta~ı na. 
mı diğer Kattpbali mese'd.rre her 
çarş.ımba günü öğleden sonra 50 

kurui n1uhasscsa 1Ja vaız \·ermek 

uzere vaızlar ıırasır.da bir ımLi · 
han açmıştır. Talip olanlar ayın 

24 ünsü çarşamba günüııe tesa. 
dui eden ımtihan gününden en·el 

Vakıflar Başmüdürlüğüne mü • 
racaal edebleceklerdir. 

İnh<Sarlar İdaresıne ait çivile • 
r'n hariçte satıldığı hakkında 

tahkikata geçildiği yazılmıştı. Bu 

husus'.a yapılan tahkikat netice
lenmi~tir. 

Yoksa bu h:ı»taae hususi bir 
nui~ssese , -e tarif~i yüksek. mi? ViLAYET ve BELEDiYE: 12 e:lüldc ·knoal o;unacaktır 

TAYYARE 

TEDAViSi 

+ Taksl ücreUcrine yüzde 5 zam 
yaptlın.a~ı hakkında Belediyece D:.ı mi 
Encüml'!le bir mLirac;ıst 7apılmtıt.r. 
Fultat :or•Jrler bunu Di: gôrmıyerek. 
açına ~aU.eı ın,ın 26 : ~a tLL3.rı4na

·sını isternı;,ej _;e- de . ~jolunmlJ.it:.u-. 

nit.ütd 1 

(HALK SÜTUf~U ) 
Kü~ük çocuklardaki boğmaca 

öksürüğünün Avrupada y<>ru bir 
tedavi ll>Ulü bulunmuş. Çocuk, 
bir ta1 yareye bindiriliyor, 2;; ,O 
metre yükseklerde dolaştırılıyor. 
mu~. Şimdi, bu u»ılü biı.dc de tat_ 
bik ctmege kalkı~ıyorlar. 

Yaulı.ş: .. Eğer, Avrupalılıır , bi • 
zim tramva)·lan lıilmiş, tanınuş 
olsalardı, hasla çocukları traınva. 

) a bindirmeği tavsiye ederlerdi. 
İstcrsenlı, tecrübe etliniz; Hasla 
çocuğu tramva1a bi•diriu, kala _ 

balık. ve sıkıntıdan terliyecek, su 
içinde kalacak ve bütWı soğukal. 
11olığı gidecektir. 

AHMET RAUF 

TiCARET ve EANAYI: 
+ I ·.·:·bul ci\ari:,ıle TL-akyad<t ko. 

yı.ınların ik.ir.ci kırkımı b ... .,..ıam~4tır. 
+ Trakyada bu yıl muhLm n1lk· 

tarda ay ti(eğj yetiştirilmektedır 
..> Fiat ltstelerini asmıyan tuccaria- t 

rın cezalandırılma.ı.ı ai.ikaciarl.ira bil
dirilmiıtir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Bu 7•1 mekteplere firen talebe· 

!ere paJOlan 15 Eylıl.lden ıtibarcn ve
rilecektir. Eskiler mektepler 3ç1l111C1-
7' kadar kullarulabilecek!U". 

+ İnhisarljır İdare>i Orta mektep 
mezunlan ara~dan memur almak ü.
ttre 2:5 Eyliitde ~brimizde blr imll
b.an ,.apaoalı:tır. 

Tefrika No: 48 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇl'K J 

Recep k.aluınun U tunden bd~ını c;e· 1 
çerek k.:ı.~ktı. Ocağa ku u dallar attı. 

BılyUk korların. gizlı kı:ııllı.ı;ından kllf· 
•'dlan oda, birden aydınlandı. Sonra. 
eı:.ıert:Jı. beru kuca.C.bdı, Yatagınln ü
zerine yat.rdı.~ 

- Seıı burada 7aC .. Ben ı~na 1e
met hazırlıyac.a&ım. 
~e .. wı.tnı kapıyarai, kendı ilemi. 

me dJldıaı.. Fırtına canavar agzıyla 
homurdac1yor. K1::ük odada hafı! bir 
odıın ko usu var. Ree"eb.in oda içinde 
do1~U~1nı duyuyon:ııL 

ö.çüye vtı:-amad;l>'ı.n zamanlar ee<.·ı- ' 
yor, Ila$ı::ntn it;i.ndf' ~~- U blr uyu- ' 
~.tkiu.k. bn toktuk var. lil.; btt n 
dlişUnme(1cn, vücudılınun kavuştu&u 

d •• Jı sukı:ına benzryen bir ruh lıı!ıra... 

batı ıc.·ındeyım. 

Vak.ltler, bc'şırndaki süklln silzıe

cinden ıeı;erck, meçhul ~luklara a
kıyordu. 

Receoın y~klaştJğlıu du;,-duıı1 . Eli· 
nı ,a-,ımd.ı.. Aa.Çlarınlda dola~tırıyor
du. 

- t;yı.:.yor mu:sun Fıien?~ 

Göıleriml 1an açtım: 
- Uyuınam ben!., 
Gül.dti. Yan1ma oturarak, iki k.:>lu

nu bo1numCan at.arat kavuj.turdu . Ha· 
!ırçe kendine dogru çekerek, dud~:cJa. 
ı-uu 7üzü.-mde do~tırdJ ~ 

- Figeıı karnın aç degil mi~~ Bak 
sana yiyect'k.ler hazu-1.adun ..• 

- Aç~ .. 
- Öyleyse kııllı:L. 
Onun 7arduniyle ka1ktım. Oc.'.lj'ın 

bnwu-, gUrnuş g:bi kalaylı bakır tepsi 
ik bir ~olr,ı kurrn~tu. Ü::;lU ı>ahJ.n.tar, 
rasl.ırla dolu, 

-... Oo~ Neler yaptın Recep' 
Sahanların k3pak~ı birer birer 

açarak gOsteriyordu. 

Yumurta. bulgur pilavı . et kızart
muı. Sonra cacık. Ta.ndlr ekmegi .. 

Ka.ı"}J.h.k.ı oturduk. I.ıtek.le yeınege 

başladık Yenıek: sona er.nce,. o pen
cere içine doğru uzanarak., Wtü Or
thli.ı kUçUk bir tepsi aldt Kapa~ı 
kaldırınca, bunun bakt.. .... a uld,ığ.uıu 

bay~tle gordiiln. ~lunlıinn ~na zevki 
veriyvrdu. 

Evlenip yuva kurmak iatiyen 
bir zat 

Yqun t:? sıhhatim yerinde i.sta:ıb'..ıl 
veya Beyog1u "'1llet!erinden birinde e
vi olan bır ba,.·anla yuva kurınak ar- ı 

ıllsundJylm Kil \ ''Y~ dul ıncvı.:•_ıubc.h11:1 
detıl. yeter ki dürüst ve temiz ahlakl1 
iyi aile,Jen V...! ze\·cine şadık obun, 
Arzu buyuran bayanın hltten b;ızat 
tahriren. veya fllahcn müracaat et.... 
mesini rica ederim, BeyoKlu Tokat
hyan Ot.eli Kalıbi Ali Ziya Turkölme& 

DAKTİLO BAYAN ARANIYOR 

Beyoğlu, Topçekenler .ooka.k, Sulh 

14ahk:emelert kaı:şısında 27 nurnarab 

B. Nazmı Kayean daktilo yazıhanesi.. 
ne tanaatlclr bir ücretle dakti.lo bayan 

aranmaktadır .. 

- \'avaoça· 
- Senin Jı;in, belki yolun dt4er ce-

Lir:sin diye hazıriatmtştım .. Bak: şeker
lencli. Kısmet bueün inuş .. 

Yemekten 30Jı.ra ben ya\a.ğa uzan
dını. o. yere otur•rak bir kolunu :ra
tafln kenarına dayadl. Dışar.da guk 
gürtüyor. Başım1 ona doğru uzattım. 
lçin1de bir çocuk korkusu, Myecanı 
var. 

- FtrLmadiıMl korkuyorum Recep! .. 
Culümsüyor, f;açlarınn okşuyordu. 
- Şimdi cZorbaban• ın tepesi kim-

bilir ne korkunçtur!. Rec-ep!.. Belkı 

::rLldırtmlar onun tepesindeki mağara
nın kapu.1111 açar? .. 

Birden batır1ma, onun •Zorba han> ı 
anlatırken sbyledI&ı sOzler a:cldi: 

- Recep! .. cZorbahan, ı ne &Uzel 
anlatın~lln bana!? .. 

Yuı.;lnde bir çocuk mahzunluğu Ue 
cnıumsed" 

- O sözler benlm değ l! .• 
- Na!:ıl olur?. K1mın"' .. 
- Babamuı'. 

- Babanın Jnı? .. 
ltıni ı;ek~ı: 

- Babamın~ San.1. anamla baba~ın 
hikiiye.sini anla.t.ilyım mt Fia:en'! 

- Vadet1ll4lın Recep'.. 
O, kınk bir s~e: 
- Babam, dedt. Yüksdc mektep -

lerde okuyarak, b.ilgı..>lni köyüne da -
tıtn~ak. için baba ocagına dOnmü.ş bir 
hocaydı. Ananı, k.öyun en guzel, eıı 

Nerere a·ı ler?. 
Oegerlı dıl 8.liıni Be!tım Atalay, H· 

sa.nımız.ı son zamanlarda giren Koor
<lın.ı.:yı.)n kefln·ıesı.ne itiraz ed;yı.)r Bu 
k.e!imc yerı:-:e y •nı b~r kelime bıda-

Kartal orta mektebi 
Kartal orta mekh?bi b!nasmın 

2000 lira sarf:le tamir olunması 
kararla.ştınlırıştır. Bu işe 15 ey. 
tülde ba~lamlacaktır. 

EU l'.IJ l J( O l\1 A N : 100 

Mesl'knın yevmiye ile çalışan 

bir işçinin atelye cep ambarından 
çıkardığı 150 kilo çiviyi hariçte 

satarken bittakip yakalanıoosın . 

d~n ibaret olduğu anlaşılarak: 

Adliy~ye teslim olunmuştur. 

~~u d~~~~.~~;r:,;:,~Yi~~:r;~::,n °~.~ Bı·r cı·nayet Davası 
mek. d~;zene koymak moına.sına geh.r. 

Bcsi.nı At<.Ilay, Koord.in. asyon içın du.- ı 
zenlen1e diyehın, diyor. 
Dü.z~leme Koordınasyoou.n tam 

mukabılı degildır. Biz, Frenkçe kcli
melE'rin tisanıınıza ginnesine ~iddetle 

muarız ve muhalifiz. Fakat, bu ~ddet 
de~eiilnde de, uydurnlasyon kelime.. 
ttt yapnııya mu.anı bulunuyoruz.. 

O halde ne yapmalı?. Bunu dil l
llınlert. mü~aiSlslar halle-bin!. 

BORHAN CEVAT 

na:ıh bir ktı.ı. Birbirlerini görm\i.Şler, 
dilen1 ..,ı~r. evlenmei:c karar vernıij ... 
!er 

Fetk3.L annemin baba·.ı. kızını !.ilci..r 
bir koy hocasına değil, rengin bir köy 
a~ uıa vermek istegindeymiş. Zengin 
v~ay1 sm: kmnij ... 

R~cebin gözleri belir!iz bir :y~ bu
ı..,ı,~ ortilludu. Küçük, yavaj bir sesli 
kanu~ı1yordu. 

- - Bai.Jam, anneme: cBana kaçsın~• 
d.ye hJber salıyor. Anam, o güntin ge
ec:;.i babamın evi--:e kaçıyor. Hemen 
nikahlan oluyor. O gece evleniyorlar. 
Dunya onlara bır cennet &ibi geliyor
muş. Fakat bu cennette, Nezik:"in ana
sı hala.01, bir zebani imiş. Onlara h!Ç 
rahat vermt"k: isleın}yormuş. Fakat kö
yun butun dedJlrodularına, balamın 
u&rôişnıalarına rağmen, küçük odala
rına çc:\:ilince, dtinyayı unutuyor, 
kendilerinf cennette sa.nıyorlannl:j. Gü
nwo b.rlnde babam, askere gidıyor. 
Anam. gorümceslnrn yanında yalnız 
kalıyor. O sıralarda ben d<Jğuyorum. 

AnatJ.ğım, beni deli gibi severdi. Ha
larn evlenm.~i. Fak.at doğurdııgu ço... 
cuklar yaşamıyor, Anam: cBana etiilc
lerinl Tanrı cıkanyor.> derdi. Sekiz 
ya~ın<J kadar h~p. onların yanında 

kaldık . Anam, bütün gün ırgat gjbl 
ça.lış.ıyı.lır, akşam beni koynuna alınca, 
uzun uzıın babamı, babamın İ) ilik.le
rini. ıolallyor. Onun incecik bir yU-

(Devamı VarJ 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
- Gelıniniz öldürüldükten son.. 

ra Ferdi ile hiç konuştun mu? 
- l':ı>n uştum. 

- Ne dedi? 
- Oğlum diye döğündü birşey 

diyecek iıhli yoktu. 
- Çok mu üzülüyordu? 
- Pek çok fakat, ne yapabilir-

di? 
- Katıl kim imiş, böyle bir -

şey i.şittin mi? 
- İşitmedim. Fakat, 

tilin eski koca olduğu 
yordu. 

işte ka -
söyleni • 

Hakim Ulviye hala ile biraz ha.. 
fif konuşuyordu. Kadıncağnzn ku
lakları da ağır i.şitiy1>r olacaktı ki 
biraz da bağırıyordu: 

- Sana katilin Vedat olduğu. 
nu söyledıler mi, yoksa kendin 
gördün mü? 

- Ben görmedim. 
- Ya ne yaptın? 

Sadece işittim! 
- Kimden? 
- Yine evdekilerden, 
Hakim Sacide kalfaya sordu: 
- Sen mi söylroin? 
- Hayır. 

Nevinden sordu: 
- Sen miydin söyleyen.? 
- Ben değilim. 
Ayni suali Latifeye de sordu: 

d im. 

Sen söylemiş olmalısın? 
Ben böyle bir şey söyleme-

Hakim: 
- Öyle ise bunu söylese söy • 

!ese sana Ferdi söylemiş olacak. 
Ondan mı işittin! 

Dedi. İhtiyar kadın: 
- Belki de ondan işitmişim -

dir. 
Diyerek ilii.ve etti: 

- Amma çok yazık oldu. 
Bu arada avukat Muzaffer hii.. 

kime: 

- Ulvye hala Ferdinin hadise 
hakkında duyduğu teessürü na -
sıl karş:lıyorlar V<> nasıl ifade et. 
mek isterler? Lı'ıtfen kendisin • 
den sc-rar mısınız? 

Dedi. Hakim, bu suali Ulviye
ye tekrarladı. 

İhtiyar kadın: 

- Herhalde müteessir olmuş -
tur. Fakat, benim gözlerim iyiden 
iyiye seçmediği için onun kede • 
rinin derecesi hakkında hiç bir 
şey bilmiyorum. Hem, o her şeyi 
bana söylemez iri .. diyerek sözle
rine ekledi: 

- İnsan ayali olur da hiç üzül. 
mez mi? Elbettı:, Ferdi de üzül -
müştü. 

Hakim, bundan sonra Muzaf • 
fere: 

- Şahit Ulviyeden bir başkA 
şey sormak istiyor musunuz? de
di. 

Muzaffer: 
(Devamt Var) 

1914 ve 1939 ., •. 
barebeıerl a'ı! 

1914 harbile 1939 h_arb~ 
da garip bir benzerlıl< • ~' 
kaçmamaktadr. Alın~~Y.r;;I 
h1;rbinin ikinci yıldo~i~ ı; 
nerede idi! Ve 1939 har.-~ 
kinci yı.ldönfuıl.inde nert"" .fi 

· e r'ı 
Almanye., 1914 har~ ~ıf 
doğru yaphğı büyük bır ill f 

Jeli , 
ile başlamtŞtır. Bu haıtı ıf. ,. 

rpte · defi. Almanyaya ga ll~~ 
temin etmekti. AJınanY3 ,.e f 
kayı istila etti, Fransn}'1l tıı< 
çikAya yardım için geleli at'J 
kıt'alarını hezimete .. ur kıl 
Par!s üzerine yüriıdu . ;d · 
hamle, Marn muharebe!' ·t ı 
du. Almanya garpte _ürıı~. 
neticeyi elde edernedı. 1, 
sonra 1914 !enesinde garPır.~ 
him askeri harekat o)tıl9 f. 

Garpte netice alam•Y
30 dil' 

!ar, 1915 senesinde şark•~aıı' 
!er. Rusyaya, Sırbistsna eldi t 
arruza geçerek garpt<' ',ti. 
medikleri neticeyi sarkl

9
3
fl 

lar. 1915 harkatı Aıırıa0Y ·ıı? 
yük zaferler kazandı.-dLıı4' 
Polonyadan atıldılar. J{e 
leketler:i içine koğu!dular ,1-

1915 senesinde şarki• 19! 
elde edemiyen Almaıılııt·dô 
nesınde tekrar ·:~ebe e 
Verdun üzerine rü<"Ufl1 -a~ 
başladılar. Bu da Alma!ll 

0
(: 

duğu netıce\1i tcrıı 111 e o • . . pU 
Şımdı 191-1 harb;ntn 

1 
,0 

mi iııkisafı hatrda t•;tU '-,,. . ı'"" harbile bir mukavc>• · •. .r 
olursa. iki harbin ;,usuSl r'· 
bır tarafa bıra\< ın:. k ~~rl'"' 
radaki berız~rl i k gozc ç ııfl' 
tadır. Almanya 19''9 ~ 
valııız Polonya ile ıııeŞ..., · ga•r 
Fakat 19-!0 scnesınde der P 
tice aradt. 1914 sercsın fJt;l 
olarak Fran. ayı yık!. .

11
;o 

defa Manş. 1914 srn,-s• neti 
nı teşkil etti. Marn da 1915 

lamıyacağını anlaY•P -~~ar . 
nesinde arka do ... ııı 

ısc·•~ Maru;ta netice alatn1 •• ;.P'_.p 

ren Almanya, 1941 se1
• 

0 
~"' 

ka döndü. Almanyan• ıŞ o"· 
büyük zaferler kaz.an~r ~ 
inkar kabul etmıyen °""' 
kattir. Ruslar Polon.Y• rJ<ıı~ . 
memleketlerinden '" \01,ı 
dan atılmışlardır. A1dırl'r 
nıngradın kapı'.a~ınd•13;r ~ 
ki bu şehir de du:ıer. lll'~~ 
iki yüz elli bin es« 8 ,·e 1 
bin top, 14 bin ~onl<ctıl' Jl 

tayyare tahrip eı'r-; 
Fakat Almanya zafer fr. f. 
ğildir. Netice pe~i11ded·0,, 
yanın hedefi, Rus::P) :ek .~ 
Kafkasları ele geçırn le ol 
yadan tehdit edilnırk . 0Jı . I k -ı;erı . 
sırı Iran ,..., ra l ,ııJ 

dit ederek Süveyş ~u pi 
kıskaç içine almaktı. , ı f. 
bik edilememiştir. ~ ıı.,k ' •e,-· ,. 
Bir ay sonra kış ge• ,_,,vJ 
manl~r netice alrn9;;f' 
Rus yanın ovalarında 
!erdir . . i~ ıı" 

imdi 1939 harbini" 3'l't 
nesinde şarkta neti$ 4 ~ı,,, 

. 191 il' 
Almanya, bıraz da tı Dı 
ikinci senesinde şark Y' ~ 
de edemi,-en Almanl'

3 ı~J 
J bBt'.1 

mPkledir. Ve eğer "bİ• ıf. 
rin iddia ettiklerı ~~aP 1 f 
!ar tekrar garbe dO trf'>ef 
reve karşı hücuın e ı.ı lfj 
lıyacak olurlarsa. b. 191 

tam olacaktır. çuok'"' eli 
. eııct 11 

sınde de şarkta n &eri' 
miyen Almanya• 
~·· .. t"" ~1~' 
ıronmuş u. eY.~ 

Yirmi yedi sen<:. rf'>u' 
hare be ile bugünk'"' &e~ ı ! 
rasındaki mukaY.c,': 11,~~ 
tice budur. So) 1 .e$"" . .(o 
yoktur ki bu muk9~i' 
~eticeye büyük eh ...,~cf; · 

")<1 ""·-"' fcdilernıez. Her 1 fı 7 · 
de iki seneli k inJ<l<~r tıl 1~ 
ile garp arasında l> elli ~ 
kuma şeklinde ıe: ıar .~ 

·11aı o .,,.., 
mücadelenin nı e.si l• ,~ 
şekilde netice\erııfl ~t fi 
mez. Yukarıda da tııli"fl1~ 
gibi, iki harbırı k• r. ~1 ,: 
hususiyetleri ı·ard'..; n' 1 
. . k .. cttıo "' rıhın te errur tlJ~ .fl.' 

söz de vanlıstır. pel"..,. , . . ·ne ,. 
ki tarihte bırbırı ı.ıol',ıt" 
hadise yoktur. B

00n,r ti 
ikinci senenin '.", 1~~ 1 
üçüncü seneye \~11ıl1 e' 
da 1914 harbin• ..,ıiii'ıı'P ' 
ziyet de nazarı f.lı af-' 
mekten geri ka Jfll 
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Propaganda 
Bugünkü koşularda 

-:.~/CfililJEKl],.: l ~ 
. ':' A·oıs·e L'ER . :' 
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\ t.u yuının meUnleri An3dotu 

l<Uı: ~\kınsı tilll~ılerioden alınm.J.Ştır) 
1
' eden: Muammer AlatUT 1 

!f lngiliz OJh ; Emniyet Nazırı 
, . b •t .>lorısson .öylediğı bir 
~ ·. ta bilhassa cf(>mi~tir kı: 

eh n.ıaşu-ı bır rrahaldc büvük 
it llırnive i haiz kı< sdcrlcri ol-
h ahı ~ümkilndür. Fakat bunlanıı 
' rı ar.avataıı cephesindeki 
ta~ kadar ehemmiyetli olmıya
ılıı/" _Ekseriya müdafııada kal-
ı•ıı liu~uma geçmekliğımiz la -

dır .• 

J.\pONyA _ AMERİKA MÜZA. 

l<ERELERİ NE HALDE• 1 
ııo.:0kYodan gelen haberler, A -
L '•~a • Japonya ıhtıliıfının hal-

·Çın · · l k 1 ta · SllTl<lıve kadar vapı rna • 
ı~:~•n muzakerek?rin ;oosait bir 
, ~ ~nde ınltişaf etmekte olduğu. 
it ıldıriyor. Hasım tarafl:ırın 

1. ,r•de edememesi ıçın, müza • 
~ lt hakkında if~aalta bulunul. 
ç !lıak •dır Amerika hükümeti, 
l\!ı··. 

llıt • Uı<umetine bir endişey-c düş-
t-, ~ç.mahaJ olmadıi'ını bildırm:ş. 
t ltu ıne yardıma de,·am edile • 

r, 

!i, FRANSADA İŞGAL 
,, tJvvETLERİ AZALTILDI 
•tan 

lıt,.~ s:ı~an Londraya gelen ha-
b·n:ıe gore Paris gamizA>nu 60 
ı;,_ En 20 .. b~n kişiye indirilmiş • 
dıye kn kuçuk kasabalarda. şim-
1.a \ adar birkaç Almandan baı;
b~ 1: ll\h,·et görünmüyordu. Şimdi 
'~vv"'·vetlt•r de kaldırılm~lır. Bu 
ll>a~ etler rl~ cephede kullanıl -
l:~ltı:, eh·erışli olmıyan yaşlı er. 

l>;ı .den mürekkep! i. 
lııik:ıte Almanlar, son yapılan 
te F ara mukabelE' olmak üze
\~,...ransız r ·hinelerinden ücünü 

·•una d . 1 rd' . \''" • -7..mış e ır. 

fJta~ kabinesi de komünist !ah. 
· rt a karşı alınacak tedbir -
Cfıı~eşgu! olmaktadır 
t.,~lE YUNAN ÇETELER! 

l.ı•ettc a kaynakları. Ciritte fa. 
t~-11 k bulur.an Yunan çetele • 
•ncto~ın.andanı General Manoli 
ncte~ as ın yeni bir menkibe -

' bahsedıyorlar. 

lnl'iliz Dahili Emniyet 
Nazırı denizaıırı bir yer
de mühim seferlerin bat· 
laması mümkün olduğu
nu söylemiştir. -

Bu zat, keneli kumandasındaki 
bir çete ile, birkaç Yunan çete
sini muhakem-c etliği sırada, b:r 
Alman divanıharbjnde muhake. 
me salonuna hücum etrni:ştir 
. fandokas maznunıan kurtardık. 
tan haska. Alman 7.abctlerir<kn 
birkaçı~ı da alıp götürmüştür. 
Evvelce Ciritten çe!dlmemiş olan. 
bir kaç yüz A,·ustralyalı da bu 
generalin kumandası altına gir -
mişlerdir. 

ANTONESKO'NlTN HALKA 
BEYANNAMESI 

Romanya Başvekilı Mareşal 
Antonesko. iktidar mevkiinc ge
lişinin yıldönümü münasebetile, 
halka nl'şrettiği bir beyanname. 
de. huJasatrn şöyle diyor: 

cBen memleketin mukaddera -
tını Almanyanın. İtalyanın ve 
japonyanın mukadderatına bağ

ladım. Çünkü bu ittıfak bize Ro.. 
manyanın mukaddes haklarını 

tahakkuk ettirmek imkanııu , . .,_ 
recektir. 

Bazı Rıı.menlerin bu mukaddes 
mücadc!ede yegane gay·en!n m-em
leketı yükseltmek ,.e ona mu -
kaddes mücadele haklarım •ade 
etmekten ibaret olduğunu anla -
mamış olmaları teessüfe ~ayan • 
dır.• 

Uçan Kaleler 
(Birinci Sa.h:!eden Devan1) 

mektedir. Bu tayvareler 35,001) 
kadem ırlıfaa çıkabılınektedır. 

Bunları >mal eden fabrıkalar ay
da -WO uçan kale yapmak gave-
sindedirler. ' 

Dün, bu uçan kalelerde~ biri 
N'on·eçin Oslo limı:nına gıderek. 

oradak, Alman gem:lerını b<lm. 
balam ışlar ve üslerine avdet eL 
mişlerdır. 

Büyük program 
(Birinci Sah~Ceden Devan 

da kararlaştırtlmıştır İ5tanbuı Y•.ı.k
sek: tlühmdis Okulunun IJboratuarl ı. 
rını da bı.<gi.mün ihtiyac;larına cev!IJl 
verecek bir ı-eviyeye çıkarmak ve t.a
lebe adedinin de 1000 k4lye ibtJg e
dHmesi' dtiş.uniJlmektedir. 

BU AKŞAM 
'ttPEBAŞI . BELEDiYE B&BÇESI 

3 çe kadar Mevsimin ea Büyük Galası 

S A F İ Y E ve ARKADAŞLARI 
( Bir Mehtap Gecesi ) Yeni Revü 

Yaıan: Ziya Şakir, Bcs te: Şefik Gürmeriç 

SALI AKŞAMI ~ 

SİNEMASI 
Yeni Sinema Mevsimini Açıyor 

iıt Pr.>cramıl.t: Büyült AJk ve ilı Uru filmlerinin IUh 7ıldızl 

MAE WEST'in 

ŞEHVET KADINI 
J:ımal.liz qlc ve ih\iru taheserldir. 

Biletler l'az&rlesi sabahından itı'boren l"1tılacaktır •••• .. 

~i Tefrika No : 9 

~atır için Öldürdüler 
ı "-%~ 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
~ tıl, kocasının ikinci bakı • 

Ilı~ o4;"2ebildıyst: bir şey !er 
ı .. ' • ak ki yavaşça: 
"lı "'ka .. 

• 'aı·.k] Uslü fazla bırakmıya -
b ~ı-~u· aına ilerlemesin, dedi. 

le.-~ l b' ..•. 
tı; '~İli k •rıcıgıni yana çevır • 
~ '<ıktu 01unu omuzlra nın al • 
ı ~ırı~ · Fakat elini hemen çek. 

· kaıY~_tıkla saçl:ınnın ara -
, 'l;ı:s~. ır madde ilişmişti. 

S.,n g:n. altında bir şey var. 
ııı~•baıı Ç.eıuı, ben çevireyim. 

\ı ı tıın 
ı., •r ııı 1 <;ek tığı zaman par. ! 
~~har ıı arasınd. a bir kabine 

".\ 17ard ·· li "tııa 1
• Uçü birden merak.. 

~~~rın~ ~aYrelle bakıştılar. \ 
lıı,~:lıııı İl'hır Çok göz yaşı dam
~.~•! 1 

bulun;.n bu fotoğraf .. 
~31 

Uzun b' 

uyanırmışcasına kalktı. Hastanın 
küçük yazıhanesine gilti. Analı • 
tar btilunmadı. Tekallüs eden 
pençesi incecik kapağı açmakta 
zorluk çekmedi. 

Gözün içinde mor kaplı küçük 
bir defterden başka bir şey yok. 
tu. Kaıı koca defteri muayene eL 
tiler. Birinci sahifesinde düzgün 
bir \'azı ile şunlar yı.zılıydı: 

Bir konser hatırru,:. Saygıla • 
rımla: Ali. 

Bu okunaklı i"'za üç çift gö • 
zün önünde bulan:k bır ş<>kılde 

bir müddet durdu. 

İkinci sahifede Fatmaıiın bir • 
kaç satırı: 

Kor.serin tarihi: ... (Bugüne ka
dar kendisine bir üstada kar~ı ı. 

Sovyetlere 
yardım planı 

Iran Alman-
(B,ı~ınakak·den Devarı1} 

da~cnu ~ö)·füJorlar. İngllterc)"e 
gUr" .-\lın:ın) a ıu:ıhvolınuştur. Al. 
manya~ a göre İngiltere bituıiş -
tir. İşte hergü.n yüz mil)"onlarca 
halkın maruz kaldığı telkink~in 

bazıları. Fakat propagandanın 

kuvvetli atlar var 
/arı teslim et-

teshil edilince ! mek istemiyor 
Londı-a 7 (A.A .. ) - Zanr..edıldjğine 

Londra 7 (A.A.) - <Tımes• göre rroada kalan Almanlaı· meselesi 
gazetesin:n diplomatik muhabiri- İran, ingi..ltere ve Husya hükfunctlerl 
nin vazdıiıına göre, İngiltere de a.ra::.ında henüz_halledilmeıniş olan me-
Am p .k: 

0

·b· ~ı sk va konfe - selelerdcn binni ~e§kll etnı.ektedtr. 
erı a gı 1 ~ O . . p Söylendiğin~ gött, lnm, Ahnanların 

ransının aktetLlmesın. ~kle - bilô.hare alacağı mukabelei bihnisJ 
meden Rusyaya malzeme gön • tedbirlerındcn çeltlnttelı: Almanları 
dermektedir. Fakat Amerikanın teslim elm•kte mütenldit bulunmak-
Vladivos'ok'a gönderoiği pfltrol tadır. Almanların yüksk mevıude bu-

ib. b alzemt'llin n-ev'ini ta - lunan ~Jr çok: lranlılnrla ıyı ınun~-
g 1 U m beUer :dame etmekte bulunınalrat Ira. 
yin e-tmcğe imkan yoktur. Bu .. nın Wreddüdünü arttırmakt~dLr. 
nunla beraber, uç taraflı Mosko. 
va konferansı mesa:sini ikmal e. 
der etmez temıt edilecek Rus • 
yaya yardım planı dairesinde bu 
memlekete müh:m miktarda mal.. 
zeme gönderilecektir. 

SOVWET 'i'EBLHİI 

Bütün cephede 
şiddetli mu

harebe oluyor 
Londra 7 (Radyo) - (Saat 9,l 5) 

dün gece yarısı Mosko\·ada ne;
redilen Sovyet tebliğe: 6 eylül 
günü bütün cephelerde şiddetli 
muharebeler deva:» etmiştir. Ha. 
,.a faaliyeti şiddetli olmtı~tur. 

FİN TEBLİGİ 
Vişı 7 (Radyo 8.45) - Fın ku

mandaniığı tehiıği· 
Fin ku\·veaeri diın Ka-enapa 

şehr;n zaptetmişlerdir. Rusların 
mukabil taarruzları 1-'.amilen tar. 
uedilmi~tır. 

Alman-Sovyet 

h!~~İo~~ .. ır~!~ta;~ ~~ı~?r. ı 
Lc)ndrn kaynaklcır~ hir çok al(\ınetl..:r
ac·n ı\lmanların ki~ harb'IH~ hazı~lan
dı~::ınnı blldirınekled~r'er, 

.'\..manL:ırtn Sovyetlere kar-il harbe 
iş .:-ak etrntleri 1c;ın, Bulgarlar üze
raıu•"' Y:llJWd.lrt tazyik a7.aim4itlr, Zan
nt•d ılı.ht;;ine gü~, o ınun sebebi Rus 
n lıka\•ernr>ti karşLtnda Almanların 

lJ•~•niarıııı dt:'gış,Urınl, oln1alarıd1r, ı 
Alınan Erkanı Harbıye:si, kijıı Rı.ıs

yad,l ,geı.·!nnck f l;.ru1dc oldugu için, 
ş:n1ci ı.:ı:: t:.ık\"iyc kliV\'l"•:ne luzum gOr- 1 
n1t'ıt:ıckled~r. Lond•oyu g6re, ~ımdiltk 
Hıılga, 1.ırın var t~ , muttc{ıklere kar
~ı ani bir b:J"ktı:J ~::ıni olmak için, 
İtalyanlarla birlıktc Sa~k:anları mu
haCaza eln1ek'ir 

Bun· ı.::ı 1>tral>er. .ı."'f'k.it bütün ~'.d
deLylc dc·.am ed~y1.1r. Alının ve F n 
kJynaklarıoa göre\ Leningrad"ın iha
ta,,ı de\;am etmek~ed .. 

Odesa'da vaziyet 
ne halde? 

Londra 7 (A.A.) - Röter a • 
jansının Moskovadaki hususi mu
habiri Aleksandr Werlb muhıwıra 
altında bulunan Odesa ~h:'inde 
tramvayların, otobüslerın mağa

za1arın, çaı·sıların ve posta ger -
visinin faaliyette bulunma~a de
vam ettikl<ırıııi yaz.maktadır. Yal
nız telgrafların muvasalat saat -
!eri hakkında teminat verileA .e.. 
mektedir. Halk sinemalara git -
meğe ve akşam ışıkları siindür -
me saatine kadar, yani saat 22 ye 
kadardeniz Jrenarına giderek o. 
turmağa devam elmek'.edir. 

Kıbrııa ilk gece 
bıavıı1 aktm 

Kahire, 7 (A.A.) - Hava kararga,. 
hnıın t~bligi: Dün Maltaya ve Kıbrısa 
iki hava hücumu yapıln14'tır. ıtallada 
bazı hasar ohnu~ 1.se de, i~oca zayi
at yoktur. Kıbrı.sa da Cuma go<.~i ılk. 

hava hucumu yapı.lmışUr. Açık yer
leı-e Uon1ba.lar atılmı;;tLr. insanca za
y iat ve hasJr yoktur. 

-~--

lrandan irı:gillz ve 
Sovt et ta epleri 

(l ıncl Sa.ııteo~n Devam) 
Zaı~ncdıld.iğıne gore, hüklıınel bu

gı..ın Par~.1:nentoda bcyanaen buluna
caktır. Iran hükO.ıneti, İngıliz - Sov
yet taJepleı;nden bashcalarını kabul 
elr.rı.iş ise de, daha hallı kı.z.ım gelen 
n0kta!ar \"arıiır. 

Bunlar arasında İrandak i Alınan te.. 
beasl, Irak isy~nınd.ı İrana kaçanlar 
ve e.:..ki Kudus Müftlsi. me.ı.eleleri de 
\°Oirrllr. 

&.L.,\"ekil Füruği itanın, İngiliz -
Sovyet ta1eplerinln kabulü münıkun 
oımadıgı ıçın h,;tıfa euigı hakkındaki 

şayiayı tekzip eLmekledir. Ancak Fti
rugi Han ka!b ha:stalıgından rahat
sızdır. 

Halen Brilan;ya kuvvetleri İran top
rak!annı Hemedan şehrıne k.ad.ı.r, 

So\-yet kı:'alan. da Kazv:n şebrine ka
dar cUrorinde bulundurmak~aciırlar. 

K<ibtlden gelen bir habere gore, 
Tebrizdeki Irak Konsolosu iİ'ehrin s.·.·
yetler tarafından ~gali •ıreMnda oi-Leningradın Cenubunda hıtlar ~~b

re 30 - 40 kilometre ıneS<J!ededir. 
H:ıv:ı b t!""!barrlımanl..Jn \"e tnpı;:.ı atCJ.i 
net:ce~ıtıd~ ~ehlrdc çıkan <luınanla;.• u
zakl~1·d1rı ~'ln.ılmek:fed.r 

dlirlilrnil~tilr. ı . . 

C"ephl!n'.n bir re :ntaka nd.ı ağır 

tvplo.ır:d ınud..ı.;.aa eJılt:n S•l'ııl::el l\Jltı 

yorıl:n!~fJr. 

I F.FGAl>a~'T.\SD \'\' O.\. ALMA:\l.ARI:>I 
CIKARILMASI IS'i'li,';D( 

. Londrudan ı.·crllrn Lıır habere göre, 
Ingiltcrc vı! Su\yCt .i. uh.unıcllcn Elga
nistandaki Alınan turist!("· nin, fazla 
miktaı·da bulwıan cl~Hib. men!iupları 
ile konsolosların bu m~mh~ke-ti ter
ketmelerini talep etın:şlcrdir. 

ınliessir ohnası için n1a1ru1 bir 
hududu geçmemeli •·c bilhassa 
bir giin ileri sürülen iddia, erte -
si gün ba~ka bir iddia ile nakze
dilnıemclidir, Halbuki harp uza. 
dıkça, sunib.tİlnal ytizündcn pro~ 

paganda müessirliğini kaybet • 
aıektedir. Söz ve kal_, kılıçtan 

keskindır derler. Bu, doğruduY. 
Fakat keskin sirkenin kabın• za. 
rar venliği de ayni dcre<:ede doğ
ru olan bir Türk atalar sözüdür. 
Harp uzadıkça propagandanın da 
gittikçe keskinleştiği ve keskin • 
le tikçe de onu kullananlar aley. 
hine reaksiyonlar doğurduğu gö
rülmektedir. Bu gidi~le öyle bir 
zaınan gelecektir ki doğru söze 
de inanılmıyacaktır. Yine n1eş -
bur bir atalar söziidür: Yalancı _ 

nın evi yanmış da kin1se inan • 
n1am1ş. 

Harbin ba~langıcıudanberi bil
ha.~a nıcmJeketiıniz ınuhtclif İs

tikametlerden gelen ba propa -
gandalara hedd olmuştur. Fa -
kat Türkün aklı selimi bu propa. 
ganda ve telkine kar~ı sağlam bir 
kalkandır. l\lenılcketimizde ~ a -
hancı radyoları dinlemek n1cuınu 
değildir. Bunun!• l·•raber, bu 
yabancı radyo nep-iyahnm dl 
rıumumiye ÜT.et nde hiç tesir yap
madı!; bir hakikat olarak iladc 
edilebiilr. 

Fakat bu vesile ile bir nokta -
J& tcntas etınek h;tcdik. Türkün 
aklı scUıni, doğruyu yalandan 
tefrik edebilir di)·e, kendi gaze • 
telerimizi ve kendi radyonıuzu 

da bu propagandaları yay mı~ a 
vasıta :~tihaz etmem~liyiz. ~ta -
Jümdur ki Türk gazeteleri, ~·o -
hancı memleketlere ait haberleri 
Anadolu ajansından a1n1aktadır. 

!ar. Halbuki Anadolu ajaııs·nın 

kendi hususi isUhbar teşkilatı 

yoktur. Ajans, Röyter, Tas, Al -
nıan ve Slefaoi ajanslarının ha • 
ber1erini alarak l~rcüıne etmek -
le ve bunları teksir ederek mat • 

buaiımlla vermektedir. Her a -
jansın Jiğer ajanslar istihbara • 
tıudan istifade ettiği bir haki • 
katir. Fakat h.iç bir ajans yalnız 
diğer ajansların i~tilıbaratını al
ınalda iktifa etnıez. Diğer ajans. 
!ardan aldığı habulcr, kendi hu. 
susi istihbarahnı itmam için alı
nır. Mc•ela ajans istibbaratile ÇL 

kan biiYi;k bir Avrupa gaxetcsi 
bile yoktur. Yabancı ajansların 

haberlerini almak harpten evvel 
mahzurlu ise, bu mahzur harp i. 
çinde bir kat daha artmıştır. Çün
kü D. N. B. Almanyauın rcsn1i is. 
tihbarat 'ervisidir. Stefani İtal~an 
hülı:(ımetinin propaganda te~kilfL. 
tı emrindedir. Tass Rus hiikiime.. 
tinin bir organıdır. Röyter, husu· 
si bir ~rket olmakla beraber, İn. Şimal cephesinde bir ..-\~·nan kolor

du.su Soı-yetlerden 17:l84 e.ır. 121 or
ta Wıık. 31 a;ı.ı· tan • .:, ıs .n.~.! Wnli.l, 
103 top ve yüzlC'rce &Jıtıyon almıştır. 

hlerkezde cte bır Alınan kolord•J'u 
13700, e.,;r, 106 tank ve 115 nakil \'.l

sı~ast al71ıştır. 

Rus kaynakları bUtün cephede mu
harebelerin devam ettiğini, Alman 
hat!Jrı gerilerinde de Kazak te~ek.kul
lertnln faali.yete g~L\:!nt bild.J-ır.ek
tedir. K~zaklar 433 üncü Alman piya
de alayına meruup iki taburu kA.milen 
imha etınişlerdlr, 

Eıgan hukün~tln:n bnn~ara ıxuaport
alrını vereceğt aolaşLlıyor. Ancı!k Ef· l 
gı:ıni.slana iltica eden Iraklı !\Iu:alUman 
asiler~ lcsliın et.u .. y~gı ve hudut ha. I 
r:cinc çıkann:yacağı zanne!ilıyor. 

1 liman Ticaret heyeti· 

giliz propaganda teşkilatile birlik. 
le ~3\ı~ır. Bu ajansların bugünkü 
sartlar altında objektif haberler 
~erntiyecekleri aşikirdır. 

Anadolu ajan•ının daha halalı 
bir hareketi, bu )·abancı ajans ha. 
berlerinden bir çoğunu ke-ndi is
mi altında ve kendi hususi is • 

Mo.<tlcOI.', $ımendifPr hattı kesihniş 
deg!ldir. Ladoga gölunun Cenup kıs
mındaki yol açUctır. 

Bülün bolgelerde Rus mukavemeti 
şiddetle devam etmelı:techr. 

Yalan yok! Bugün anladım ki 
Aliyi seviyorum. 

Hem cehennem ateşli b:r kalb. 
le .. yıldırımla vurddum. 

İlk sahifeye bir şey yaz r:,sını 
-herkes gibi- ben ,;,. ':c:\ ettim. 
Ses çıkarmadı. O nefis gilEi:r se • 
yişile •memnuniyetle, leşek~ ır -
le• dedi, onları yazdı. 

Niçin böyle yaptı? Yüz:i.r.e ba. 
kamaz.mıydı? Bakmadt. E:.kkı 

da vard:. Ne bil<in ki..) 
Bir ba1ka sahifeden: 
(Aliyi çok seviyorum. Bunu 

kimseye söylemiyecegim. Böyle 
bir itiraf ölümden bet.crdır Sev • 
gi! Sevgi! 

Ne kadar m~ru .olursan ol if. 
fetsi2sin. 

Acaba sevginin kudsi 'le.cağı 

bir gün gelecek mi• O gün ben o
nu görebilecek 'lliyim? 

(B~ncl Sab'.feden Devaın) 
eden Alman heyeti Y eşilköyde 
Alman sefar2tranesi erkanı ta _ 
rafından karşılanmışlar ve Ta -
rabyadaki sefarethaneye gitmiş. 
!erdir, Heyet azalan bu akşamki 
ekspresle şehrimizden Ankaraya 
gideceklerdir. 

kan, üzen, boğan, nihayet t·u ha. 
le getiren sırrın bır düğüm ı çö -
züimüştü. 

Babası defteri aldı. Par:no.ğını 
dudaklarına kaldırarak sus ışa • 
reti verdi. Karı koca ayaK..l\ .... nın 
uçlar:na basarak çıktılar. :)adı 
kaldı. 

Salondakiler mahzun, endişeli 

gozlerl~ hastayı sordular. Babası 
yalan sö~·!edi: 

- Otuz yedi buçuğa düştü, ra. 
hatça uyuyor. Bizler de artık çe
kilelim. Geç oldu. 

Gidecekler giderlerken ailenin 
en yakın akı-aba dostlarından bir 
avukat, bir öğretmen. bir muhar. 
rirle il:i kadın, verilen gizli bir 
işaret üzerine kalktılar. 

Deniz tarafındaki bir odaya çe. 
kild 'ler. Uzunca bir sükültan son. 
ra Falmanın babası etrafı süzdü, 
ağır ağır: 

tihbarall imiş gibi neşreln1e5ıidir. 
Yabancı kaynak tarafından ve • 
rilen biı hab.,re karşı Türk karii 
ınütelakkız olabilirse de kendi 
milli ajan"Sı tadından verildiği 

iddia edilen haber karşısında 
gafil avlanabilir. Sonra ajansın 

verdiği yazılar hazan haber de • 
ğil de mülaleadrr. Bıınların ajansa 
mal edilmesinde daha büyük mah. 
r:urlar vardır. Ne demek islediği. 
mizi Londradan 4 Eyhll tarihU 
v<f·ilip •le 5 Eylülde çıkan gaz& • 
telerdeki bir Anadolu ajansı ya. 
sısından yaptığımız bu küçük ik. 
libas ile anlatalım: Anadoln a • 
jansı şunları yaımaktadır: 

·Alnıanlar Rus topraklarının 
bii} ük bir kısmını is Ula etmişler. 
dir. Bu arazinin lülon1etre ınurab. 
baı hesabilc bir ehemmiyeti ola -
bilir. L5kin Rusyanın muınam 

genişliğine kıyas edilecek olursa, 
hiç bir miruısı yoktur. Bu cesim 
arazi kısımları, tahliye eden Ras.. 
\ar tarafından tahrip edilmiş ve 
mütemadi)·en yağmış olan ~·nğ • 
murlar ~·üzünden de bataklık ha. 
!ine gelmiştir. Bu harekat esnasın. 
da Ahuan askeri nıalzemesi iki se
nedenberi birinci defa olarak fe. 
na bir surette sarsı1mı~tır4., 

(B•nnc· Sah~tedm De\"'3m) 
Ko:ııu1cıra giren ha!·vanlartn ay. 

ni kuvvette olması birinci \'e i -
kinciler hakkmda tahmin yürüt
meğı güçleştir:r.ekted.r. Bilhas • 
sa üçüncü \'e be~incı koşul::.rda 

bahsi mü~terek oyunları 90k he • 
yecanlı olacak ve kazananlar 
muhtE:meklir ki çok para alacak -
lard•r. 
Koşular hakkındaki talrminle • 

rimiz aşağıdadır: 

BİBİNCİ KOŞU: 
Üç yaşındaki yerli yarım kan 

İngiliz taylarına mahsustur. Me • 
safesi HOO metredır. Bu kojuya 
yalnız Heves ve Delikanlı yazıl • 
m:ştır. He,·es Delikanlıdan daha 
şanslıdır. Maamafıh son günler -
de ıyileşen Delikanlının bir sür • 
priz yapması ihtimalı yok değil • 
dır 

İKlNCİ KOŞU: 

1 

Üç yaşında saf kan Arap layla.. 
rı arasındadır. Me>afesi ~200 met
redir. Kuruş, Süleyk. Melikelül • 
havva kaydnlunmuştur K09u, Ku. 
ruş ile Melike aras nda geçecek -
tir. Maam-.f i ı geçen hafla glizel 
bir k!l<iu yapan ve yalnız ;onlar -
da duraklıyan SıHe) k. idmanla • 
nnı tamamladığından pek ih • 
mal edilmemelidir. Kun·etle muh 
temel olan birincilik gunden gü -
ne iyileşen kurw.ş ile Melike ara. 
sındadır. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 
ikı y .. ş,ndaki safkan İngiliz 

taylar: aras.ndadır. l\le>afesi 1200 
ır.etredir. Cengiz, Bon:ba, Yavuz 
ve Pardon yazılmıştır. Günün en 
l.e) ecanlı , . ., birincıs nin bulun • 
ması en gtiç koşu budur. 

ikı halta """el fevkalade bir 
koşu ) apan Pardonun burada da 
a~ni kunetı gösterp gösteremi • 
yecegıni kat'i surette kestirmek 

Londraya göre 
(Bir nci Sahifeden Devam) 

yor. So'')""t ordusu ise boz • 
guna uğramamı~tır. Alman 
tazyiklerine şiddetle muka • 
vemel etmekte ve mukabil 
taarruzlar yapmaktadır. 
Şımal cephesinde Lenin -

grat metin surette duruyor. 
Şehrin müdafaa.sına işçiler 
ık yardım ediyorlar. 

Merkezd<! Timoçenko durmalı:.. 
la kalmamış, Alman zırhlı kuv. 
veılerine karşı mukabil taarruz
larda bulunmuştur. Mareşal Bu. 
diyeni; ordularının cenahını sar. 
mak istiyen Alman teşebbfısle • 
rine şiddetle ka~ı koymuştur. 
Bu bölgede geçen bafta üç Alman 
fırkasının püskürt;;!düğ tahakkuk 
etmiştir. 

Mareşal Budiyeni Dnyeper dir. 
seğ:ni müdafaa etmektedir. Bu 
ordu, mukabil darbelere el'an 
muktedir bulunmaktadır. 

Odesa hala durmaktadır. Al • 
man - Rumen zayiatı o kadar a
ğırdır ki, şehre kumanda eden 
Amiral Çukof, düşmana a'eş kE'S.. 
melerini, ölü ve yaralılarını geri 
çekmelerini teldıf etlJl<!k mecbu. 
riyetinde kalmıştır. 

Lningrada yapılan iki Alm.uı 
hücumunun ilkinde Almanlar 31 
tayyare kaybetmişlerdir. İkinci 
taarruza iştirak eden 20 bombar
dıman tayyaresinden 13 ü tahrip 
<!dilmiştir. 

lıtultal melt'allan 
(Birinci Sahifeden Devam) 

etmesi, bütün köylülerin meb'ııs. 
!arla temasını temin etmiştir. 
Meb'uslanınu: halkın bütün di

leklerile çok yakından al;ikadar 

oldular. Yol ve su işlerile elektrik 
ve bilhassa son zamanlarda bü • 
tün Bursa yolcularının Yalova • 
dan geçmeleri dolayısıle, otobüs • 
\ere olduğu gib~ taksilere de ben
zin verilmesi üzerinde konuşma • 
lar yapılmış, bu hususta kayma • 

kamın gösterdiği alaka üzerine 
bu işin halledileceği neticesine 
varılmıştır. 

Meb'usların hallda teması 12 
Eylül gi.ınü bitecektir. 

Bugün de kalbimdeki k:.ds'iiği 
bir namussuz sır gibi saklamağa 
mahkümum ... ) 
Deflerın diger sahıfelcriıti o • 

kumağa lüzum yokdu. Oku"1ağa 
tahan·mül edemedıler de. 

- Açık konuşmav faydalı gör
düm. 

- Ne var~ Açık konuş ... 
- Beni dinleyiniz. Kız, Ali be. 

Yi seviyor! 

İmdi bu iddiaların bazı kim _ 
seler tarafından ileri sürüldüğü. 
ııe şüphe yoktur. Fakat acaba 
bunlar kimlerdir? Türk karii buu. 

yin etmek için bunların membaL 
nı ve menşeini hilmelidir. Bunlar 
Rus iddiası ise kıymeU başka o. 
!ur. Anadolu ajansının kendi is. 
tihbaralından çıkarılan netice i

se, haşka bir manaya delilet e • 
der. Bu çeşit yazılara ôrnek a • 
jansın hergönkü hülteolerinde 

vardır Türk rfkarını teşevvüş • 
ten kurtarmak için hu ve~iyeUn 
ıslah edilmesi lazımdır. 

imkansızdır Bu şekıldekı rr.m·af· 
fakiyetler h yvan•n kn;u günuıı.. 
deki neş·esine b•kar S'ln tecrü • 
bckrde Yavuz ,-c Crng.z de ÇO-' 
dıiıelmiştir. Birincilik şansını ev. 
velden içlerinden bir tanesine vel'
mek doğru olaıraz. 
DÖKDÜNCÜ KOŞC: 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yanm kan İngiliz atlar: ara. 
sındadır. Mesafesi 2200 metreı!:r. 
Poyraz, Cesur ve Olga )·azılm:j • 
tır. Bu koşu hel".dikap olduğun • 
dan Poyraza çok üızla kilo ,·erıl

rni?tir. Böylelikle Cesur ve Ol • 
ganın da şansları fazl•\aşrr. t r. 
Bilhassa mesafe bu iki hay\·on ı. 
çın Poyrazdan daha nıüsa. •t.r. 
Hafü kilodan ikisinden blrinin 
tı;tifade etmesi çok muiıteır.eui :r. 
BEŞİNCİ KOŞl': 
Üç ve daha yukarı y3şlaki yer. 

li safkan İngiliz at ,·e kısraklara 
mahsustur Mesafesi 1800 metre-
dir. Özdemir, Roı, Mimo • 
za, Yetiş kaydedilmiştir. Bu 
koşu centil~ koşusu oldu-
ğundan hayvanlara amatör co • 
keyler binecektir. Diğer cokey • 
lere nazaran çok acemi olan \'< 

birbırinden de pek farklan bulu
nan bu cokeylerin buyük tesırle. 
ri olacaktır. Bu şekildeki koşular. 
da yalnız hayvanlan değil cokey. 
!eri de nazarı itibara almak ıa -
zımdu. Bu sebeple dört 1.ayvan:n 
da koşuda .şanslan aşağı yukarı 

mfısavidir. Özdemir \"e Yetiş kuv. 
vetli hayvandırlar. Bir kaç hafla 
evvel güzel koşular yapan Roi d• 
ihmal edilecek hayvan değildır. 

Birinciyi kat'i olarak kestirmek 
im~\ •mzdır. 

Bu haftaki koşulard'a il<ili ba • 
his: Üçüncü ve beşinci koşular • 
da, çifte bahis 2-J \'e 4-5 inci ko • 
şularda, üçlil bırhis de: 3-4..5 inci 
koşulardadır. Sabahattin Atak 

MiLLi ŞEF 
(Bırinci Sahifeden Devam) 

cilzel emanetine U,ılc. olını;ya çalışı-. 
nız. Sıze teşekkür ederim> den:Uşler

d.ir. 
Kız Enstitllsünden oonra ziyaret •Y· 

ledik.lerl S&n'at Okulunda billuıssa mo
deller üzerinde durm~lar ve talebe
nin kab~et ve çalışma faaliyeUeri 
hakkında ıualler tevcih bu;yunnll,)lar. 
dır. llLılll Şef her iki müessese hak.
kında da. memnuni7eUerinl i!ade et• 
mİ$lenlir. 

Milli Sef İnonll sercfine u,am cum.. 
huriyet Halk Parllsi tarafından Bele
diyede bir :ü7afet ~. 

Almanlara göre 
(1 inci saıııteden Devam) 

ııöstermelı: için, ilk defa destroye.. 
rln Alman denizaltısına hücum 
ettiğini ve Ruzveltin Ameı kayı 
harbe sokmak için bir h5d!.se a
radıtını ilerl ı;i! nnek ted ' r. 

Alman kaynaklarına göre At. 
man denizaltısı destroyerin ınil-

liyelini tayin edecek vaziyette de 
tildl Halbuki destroyer Amerf.. 
kan ba7rıtZını taşımak.ta, ıilyet 
p.rtla:n da mükemmel bulunmak
ta idi. 
Vaşiı$onda bu hususla hrnü& 

reun1 beyanatta bulunulınan1tştır. 
Ruzvelt'in kfitibi haberi.o men

&ei. malüm olduktan sonra, beya ... 
natta bu!unmıya !Uzum olmadıj!ı. 
nı söylemiştir. 

Ruzvelt 7ann radyoda it lisa
na tercüme edilecek ols.n beynat
ta bulunacaktır. Bu nutkun des
troyer hAdlsesile ata.kadar olup ol
m.ıyacatı malüm deC:ildir 

AMEKİltALU.AR.~ GÖRr. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Bahr >• Ne-
zareU Cumartesi gimü Greeı "s .'-
ki Amerikan muhrblnin deu zal •> ta.. 
arruz. ettiğ,ıne dair Almanla ~ t;.ı.ı-ar1n

dtn ileriye sürülen iddiayı şiddetle 

red.detmia ve bidayette denizaltının 
mubrlbe hücum ettilini 1e7it eylem',
tir. 

Aüerllll 1apmıyaa 
(Birinci SahıCeden Devam} 

hil.i!ına kullanılan bütün me • 
murlann vazif<ılerine derhal ııl • 
hayet verilmesi alahdarlara bil. 
dirilmiştir. AkSi takdirde bu ka
bil memur kullanan daire amir. 
!eri şiddetle cezalanc!ırıla<!aklar. 

dır. 

Azgın bir de!I 
Çemberlilaşta Mesihpaşa .;o • 

kağında MeJiko! hanında o• '.:ran 
Hasan Reşit isminde deL en·elki 
gün bıçakla sokağa fırlaya • 
rak önüne gelene saJdıIT.1ış • 
tır. Kendısini yakalamak istiyen 
polis memurile mahalle bekçi • 
si :\1ustafa ve Çemberlitaşta otu. 
ran Salih isminde bir arabacı ve 
Sultanahmette mukim Tevfik a. 
dmda bir ge~ bu azgın de1inin 
bıçağile yaralanmışlardır. 

Nihayet eli bıçaklı de lı halkın 
da yardımile kıskıvrak bir halde 
yakalanarak Tıbbı Adliye gön • 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

'------------- No.104 --J 
Yazan: FTanci$ Maclıard Çeviren: lskende-r F. SERTELLİ 

Ben ne zamana kadar böyle sakallı gezece
ğim? Hele İspanyol madamını ziyaret edeyim 

- Vazifem .. 
Bir kelime, fakat, manalı bir keli -

me. 
Evet. Garson vazife.sini yapmırtı 

amma. Bu kadar anlaylıflı uşat1ardan 
da ben korkarım. 

Ondan bir bardak iÜL istedim. Ba
Da komple bir kahvaltı &etirdi. Gerçi 
bu kahvaltı Jşlme yararnadı değil, mü
kt>mmel yedin1, içtim .. 

Ve ıarson f]ti.k.ten sonra, odamda
k.ı bUtUo levhaları tekrar dikkatle &öz 
den geçırmeğe başladım. 

Burası bana bir m3bed sessiz.Hğile 
çok muni! görünmeğe başladı. Baş -
k.a bir engel cıkmaZl:ia, şüphe yok ki, 
burada kalmayı tercih ~eegim. 

SU.tumu 1çerken düsilnüyorum: .Bu
&'t.ın ne yapacağım? 

İlk ~im İspanyol madamını ziyaret 
~tmek olmalı. 

Onu bu sabah tahliye edeceklerini 
dun akşam ıazetelerde ok.udum. İlk 
öı•ce öğleye doiru telefonla tahliye e
d:tıp edilmediğini sorarım. 

Kalktım .. giyindim. Simdi bir mak
yaı dıerdi var. Bereket versin ki, tak
ma sakal ve bıyığımı tekrar yapıştır
mak için cebimde pomat.un vardı. A:f
nnrun karşısında iJ'ice ha:arlandım. 

Iyi amma ben ne zamana kadar 
boyle ..Ullı ıe:z.eceiim? Hele bir ke
re .İ.sJlıııl.:D.Yol madamını ziyaret edeyim. 
Oıoılon oonra ııe 7•pacajnnl ne lı:ıJ'&" 
ı.tte ... <Simi clllfiiW1ı1im. 

C)da•der pldmı. 

Ah - inVorwn. 
Men!lvaıı lıaimda otel ıarsonlle kar 

.,.ı..ştım. 

, ....... 
2 

Konuşmıyan ıarson, sırası gelince 
konuşmasını ne güzel de biliyor. Bana 
10rdu: 

- Tekrar ıel«ek misiniz.? 
- Evet. Birkaç gün kalmak ni:Je -

tindeyim. 
·- Eşyanız yok mu? 
-Birkaç gün sonra eşyamı oğlum 

cetıreceJı:. 
- Pek.dli\. 
- (;ece.ligi kaç frank? 
- On frank möryö. 
- Alın size yüz frank .. on (Ün]ü1r: 

pe~jn veriyorum. Hesabuna kaydcdi -
niz ve bu gece yaltıgım oda,.ı batka 
bir müşteriye vermeyiniz. 

- ~üstüne, mösyö! 
Fazla konuı;madık. Otelden çıktım. 
Garson memnun. 
Ben de memnunum. 
Ögled<!n sonraya kadar dolaılım. Bir 

lokantada yemek yiyorum. 

Bİa. KANBVIILA KARŞI KAllŞIYA 
lllutevazl bir lokantada, 101 bir lı:.ö

şeye çekilmi~tim. Saat.in üç olmasını 
bekliyordum. İspanyol madammuı hiz
metçisi bona herıün için saat üçte te
lefonla kend1sini arayabllecej'imi sö7-
lemişti. 

Üçe kadar valtit ıeçirmeJı: lizım. 
Müş'-rl!er saat ilerledikçe azalıyor. 

Masalarda tek tük serbest m<!Slek sa
pleri Jtalmıt. Şarap iç4>orlar _ 

Bıaa -· lkl ........ .,.. djyor. 

Yemdı: ,.-.ı kulaiım <ınlarda cliııı-
liyonnn: .,,. 

(Ari< ası Var) 

~~-Küçük 

Hesapları 1941 

Tasarruf.~~~~~~~~~,.;~ 

ikramiye Planı 
Xqideler: f Şubat, 2 Mayıs. 1 Ağustos, 3 İkinciteırin 

tarihlerinde 3'8Pılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

! 1 ad•t 2000 liralık - 2000. - lira il 
~ 3 • 1000 • - 3000. - • 
~ 2 • 750 • - 1500. - • 

f • 500 • - 2000. - • 

8 ade- ı5o liralık - 2000. - lira ~ 

35 • 100 • - 3500. - • ! 
80 • 50 • - 4000. - • 
3(ı0. 20 • -6000.-•, 

lır.ııııl!ıaıtD~~~lallllllllll&lmDil .. lll:lıllalllll!llt:!lı!llı:ıı:!CliD~~,;:ıı:s.'Z~~~~~ 

ONUN 
Ya~anmı~ Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayalını Anlatıyorum !.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 73 
Ben böyle baygınlık içinde erir. 

ken çevik bir hareketle yanıma 
geldi. Oturdu. Başımı yavaşçacık 
koluna yatıvererek ve gözbebck. 
)erini benimkilere dikerek uzun 
uzun baktı. Hafifçe fısıldadı. 

•- Yavrum benim! .. > 

Bu kelime aramızda daima te. 
hrrür eden bir müliıtıfe idi. Ga
z.nada. kırda, tenha, yalnız kal. 
<l ığımız zamanlarda nevakit bir 
sıcaklık ihtiyacile •beni seviyor 
musun?•, chep benim misin?• gi
bı a<kın hiç manası olmadığı hal. 
de tekmil saadetini teşk:l eden 
sı;aller sorsam, bunlar n~kadar 
başka lak.rdıların. barislerın a
rasında olsa. yahut o içınden ge. 
len anı bir takdilc h ssi duysa bir-

den nazarlarını yiJzüme çevirir, 
kelimeleri tatlı bir yumll§aklık. 
la uzatarak: 

•- Yavrum benim!• diye gü. 
lümserdi ve sonra en hararetli 

neşveler içinde temin ederdi: 

•- Sen sevmek, sevilmek için 
yaratılmışsın Mü;ganım!.• 

Şimdi yine ayni eda ile dudak. 
Ja•ında çapkın bır tebessümün 
çiçcklerile bunu tekrar edince 

göz:erinin iç nde kcnatmi kaybe· 
der gibi oldum. Göğsümü göğsüne 
bas:ıraraJ< ve parmaklrımı saçla. 
nnda gezd rerek yalvardım: 

•- Hep böyle gözlerimin içine 
bak Hıkmetim .. Bcnı siyah göz. 
lerınie sev cıni ? .. ~ 

: . ~· . r~: ., ~ . __ .,.. ·-· ~ 

BA Ş, O i Ş, N E l LE, G R i P, R O M AT i l M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrı 1 arını zı Der hal Keser 
icabında ırüooe 3 lı.aşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN JNIZ. Her yerde pullu kutuları 

1BULMAC4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~ ---=·-~~---
3 •-•--4 

s -=~·=----. 
ı • ·-~ -• ~ -~ -= 
9 
1 

Soldan Sağa: 
1 - Dakikanın altmışta biri, ben, 

I a -·.ibadet. 3 - TerB çevirirse
-- vakit Glur. 1lı01a, 4: __...,,... . • 
-. i - .ıw.ıc, u:rdurma. e - iı;a-
reUer, 7 - Erlı:ek delil, lıııokıılu, 8 -
is, biçme vasıtaoı. 9 - Fabril<aların 
çıkardığı ..,.1er, nota, 10 - Az.amız
dan, bır semt. 
Yukarıdan Aşağıya: 

ı - Meth. sonıma T ilave ederseniz 
kı~ırlık, 2 - Bulacahnın arkadaşı, 

kırmızı, 3 - Bana ne, 4 - Namaz 
kıldıran, çarşı, .5 - Zarar, nota, 6 -
Boy değil, ced, &u, 7 - Zevce, musiki 
yazısı. 8 - Bir emir, tali, 9 - Ha ... 
mamda glyilır, bir hayvan, 10 - Na
maza çağırış, kadının el işi. 

Dbkl Jlwlmaumnuı Jlalledilmlt tMJJ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
l K A L E M.9 S A F A 
3ASELeKAVAL 
2G.VESİKAltf 
41.AMELezeL 
5TAHARETeMe l 
6 MİNARE AV 
7YEK8Z.MANA 
8 AD. K AILIA FA i 
9 S 1 E N E T 1•

1 

D E V A 
1 NEM e,B i T N 

Satış ilanı 
Ü. küdar İcra ıwıcmur1ui,,rundan: 
Mohcuz olııp satılmasına karar ve

rilen ayna, mermerli ve yaldızlı masa 
gaz CKağı, yatak battaniye, pembe 
renkte müstamel keçe eski bir kürt ki
lln1J, karyola 1.lmba, çinko banyo gibi 
sekiz kalem ('V eşyasının Iİ/9/941 ta
rihinde Pell;'embe günü saat 14 ten 16 
ya kadar Çengelköyü ('arşısında birin
ci arttınnasının icra kılınacağı mu
hammen kıymetinin % 75 i elde edile
mediği takdirde ikinci ürttınnasının 
15/9/941 tarihin(! mü.!;i'ldi! PazartC'Si 
gün tiayni 5:atte icra edileceğinden ta
lip olanların mahalinde hazır buluna
cak memuruna mürcaatleri il:\n olu-
nur. 941/1283 

Zayi: Fatıh yerH a•kerlik şu
besinden almış olduğum askeri 
terhis tezkeremle nüfus cüzda -
nımı zayi ettim. Yenisini alaca -
ğıından eskisinin hükmü yoktur. 

1329 tevellütlü Rıfat Sülün 

Sahip ve Başmuharri· Etem İı:zet 
Benice - Ne~rlyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

Beni denlcmiyor, kollarımın a

rasında kıvranıyordu. O vakit 
büsbütün coşan bir kuvvetle yü

züne kapandım. Dudaklarımı 

ldrpiklerinde, şakaklannda gez.. 
dirirken ;ı:cnidcn gözlerine hıra. 
yordum. Böylece ıçimdeki bütün 

sevgi ateşini siyah gözlerine 
damlatarak çılgın puselerle öp • 
tüm öptüm!.. 

Yalnız kaldığımmn daha ilk 
dakikalarında, içki masamızın 

yanında başlıyan bu öldürücü fır

tına nekadar sürdü bilmiyorum. 
Bir aralık dışarıda bir tıkırtı 

bizi kendimize getirdi. Kapının 

önünde nıadam ıreskniyordu: 

•- Hikmet Bey üzümü unut. 
muşsun!• 

Şimdi bunun sırası mı idi?. 
Hemen kollarımdan sıyrıldı. Aya. 
ğa kalkarken isteksız isteksiz mu
kabele elti: 

c- Pekı gel yor m madam' > 

(Devamı \~ar) 

ısrarla isteyiniz. 

KIZILAY C. UMUMİ 
MERKEZİNDEN: 

Pirinç unu, ıebze unu aımacaktır. 
Pirinç unu 
Sebııe unu 
Bezelye unu 
Kornflor 
Mercimek unu 
Yulaf unu 
Patates unu 

J0.000 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

Kilo 

• 
• 
• 
• 
• 

Birer kiloluk torna veya kutularda olmak üzere yukarıda 
miktarı yazılı pirinç ve sebze unu satın alınacaktır. Teslim 
yeri İstanbulda depolarımlZd ır. Taliplerin teslim tarihlerile en 
son fiatlerini birer paket nümune ile birlikte 8 eylul tarihine 
kadar Ankarada Yenişehirde Kızılay umumj merkezine gön
dermeleri. 

Not: (1) Miktarın beşte biri nisbetinde ve her cinsten ayn 
ayn 1llmalt ~ t.eklifler kabul edilir. 
(2) Telgrafla teklif kabul edilir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Pendilı: l!taoyonımdaki depomuza kor.alacak kepek, mikset ve hububatın va

gonlardan depoya ve depodan vagon veya arabalara nakn hamaliye işi açık pa
zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 9 Eylül 941 Salı günü saat 15 de Liman 
Han 4 üncü kattaki Ofisimize müracaatl~rı. •7853> 

--~---·-~---
KOŞ TOYCNDEN 

YASTIK YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

sıhhatinize 8 . K t·· .. y t k 1 L" d 
faydalıdıt> ır uş uyu as ı ıra ır 

Yastık. yorganları da pek ucuz dur Adres: İstanbul Çakmakçılar, 
Ömer Balio "lu Kus Tüyü fabrikası. Telefon : 23027 -

ÖKSÜRENLERE KAT RAM HAKKI EKREM 

SİZİN DE T AKDIR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrımız moda.suun za.rafet ve tnceUthıe inzlmam eden ustad 
terzilerin ma.ha.retJ, kadında cen~Uie ma.tul şa.ya.nı hayret bir 
bedf'n tenasU.blİ arzeder. 

Falı:&t TÜZ ve onun but otu revnedirler. Ffer bu noktaya 
1i7J111 relen ihUmam .rösUırf lmezsf', sıenelf'r bu ha.Ua.n. ba.c;ka
la.rına. pek cabuk fa.rk: eUirJ rler. Bu, sl1:in bl:r ~trnnııdır ki·. u
fa.k bir dlkkats~lik vt;ra. ihmal neticesJ ra.ki~lerlnizin dik.kat 
nuanndan uzak kahmaz. i<s.t.e senelerin (bH~ nazik ve 
hassas cUdJere musallat olan o tahripkiir senelerin) cildinb.e 
çizmekle olduğu on binle""' (bidayette pyrl mahsfıs) ince 
çJxcilere Jbmalkir kalmayı nl%. 

Zam:uıJa cildinizi solduracak ol an ve- sizi pek çok defa vaıt..ı.tsb han:p 
eden bu iinulan ak'!"m ve s:ı.b ah KRE.'ı PERTLV'le yaııacatuıu otak 
bh' masajla refediniz. KRE:\1 P ERTEV'in bu muclz~ine yüz blnlerce 
hemcinainh l'ibl siz de hayret ve memnuniyetle phlt. ola.ca.ksını.z. Gö
receksiniz ki ıim.a.nu, ebedi ~ çlltlnhı herkese mafnıra.ne aöyliye
cektlr. 

KREJ\.I PERTEV'fn t.erldbindtkl fa.al ana.sır •n derin çizgileri bile 
halede Cf'Clkmlyect"ktir. Bugiin den itfbaren slı: de blr tüp KREI\1 PER
TEV'i tuvalet masa.nıı.da. bulun durunuz. O, ayni zama.nda .eeı1 rüzrlr· 
lann ~ kuvvetli gün~ln en iyi muhafızıdır. 

SPOR 
Yelken yarışlarına 

devam olunuyor 
İstanbul Su Sporları Ajanlığı tara

fından üç gün devam etmek üzere 
tertip edilen ve Cuma güni.i başlıyan 
İstanbul yelken sampiyonluk n1ü.sa
bakalarına dün de Moda koyunda de
\·am edilmis ve bu suretle yarışların 
ikincisi de nihayetıenmiştir. :Bugün 
yine ayni yerde müsabakaların il('iln
CÜ!'Ü de yapılacak ve İstanbul yelken 
şamplyonu belli olacaktır. 

Dunkü yarışın teknik neticesi şu
dur: 

1 - Behzat, Naci (Liman Klübü) 
1.1.25 

2 - Nedim, Hasan (Galatasaray) 
1.2.54 

3 - Samim, Erz.ln (Galatasaray) 
1.~.59 

f - Mahmut, Vecdi (Galatasaray) 
5 - Niyazi, KAmiran (Galatasaray) 
Müsabakalra huıün yine Moda ko-

yunda saat 14 te devam edilecektir. 
İki gün devam eden yanşlar netice-

sinde Liman Gençlik Klübünden Beh
zadın 25 puvanı, Galatasaraydan Mah
mut, Nedlm ve Samimin 21 müsavi 
puvanları vardır. Bugünkü son ya
rış kat'i neticeyi meydana çıkaracak
tır. 

--Diş Tabibi--
AJtANIYoR: 

AnadoJuda Seksen ilA Yüz Lira 
rr.aaş1a çalışmak üzere bir Diş Ta. 
bıbi Yeya Dişçi aranmaktadır. 

n·ş Depo!:u Mehmet İbrahim(' 
ml d.t -- .t. 

Kiralık apartıman 
İstanbul Belediyesi karşı~ında 21 3, 

5 odalık da'reler. KaJor·"er ııck su ve 
b~.: ırı kunfori!e kirahktır. 

DOKTOR 
Balız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHlLİYE MÜTEHASSISJ 

Divanycılu 104 
~t~a1•ne saallorl: 2.5 • 6 Tel: U391 

7 Eylôl 1941 
18.00 Program 
18.03 Mü.zık 
18.40 Müzik 
19.30 Saat Ayarı 
19.f5 Serbest 10 

dakllı:a 

19.55 Müzllı: 
20.15 Konuşma 
20.30 Müzik 

21.00 Ziraat Talc 
21.10 Milzik 
21.35 İstanbul at 

yarışlannu 

netlcelerl 
2U5Müzik 
22.30 Saat Ayan_ 
22.45 Ajans Spor 

Servisi 
23.00 Kapanış. 

• TAKVill e 
Rumi 1357 ILaır lilcrl 1380 
AGUSTOS 

125 
.ABA}( 

25 15 
yıl 94ı ay 9 Vasatı 

VAKiT Ezani 

[YlUl 
S. D. S. D ---------6 33 Giineı 10 59 

7 
13 12 Öil• '38 
16 49 İkindi ,16 
19 33 Akşam 12 00 

PAZAR 21 09 Yatsı ı 34 
4 49 imsn: 9 15 

HARP VAZİYETi .,,.,. .... ..,,,,.... ~~·".t.. -.ı ' 

Sovyetler Leningradı ve şar~1 

Ukraynayı işgal ve istiiadBl' 
koruyabilecekler ıni? 

(Birinci Sahifeden Devam) 
2 - Oynak müdafaa ve oya -

lama muharebeleri yapan Sov • 
yet orduları, üstün Alman taar • 
ruzlan karşısında ric'ate mecbur 
kalmışlar, öz Rusların meskı'.ın 

bulunduğu topraklara çekilmiş • 
!erdir. 

3 - $Qvyet cephesi, umumi o -
larak_;,uga _ Lovat nehri şark sa
hillerile Smolensk _ Gomel şar -
kı - Kiyef garbı _ Dnyeper nehri 
şarkındon geçen hatta intikal et
mıştir. Bu hattın garbinde kalan 
arazi Alman işgaline girmiştir. 

4 - Almanların geri muvasa -
lası 700 _ 800 kilıometre uzamış -
tır. Bu uzun muvasalanın ancak 
üçte biri demiryollarına istinat 
etmektedir. Üçte ikisı benzin sar. 
fiyatını iki misline çıkaran oto 
ikmal kollarile yapılmaktadır. Bu 
vaziyet Alman ordularının erzak, 
cephane, ikmal ve tahliye işle -
rini gün geçtikçe fenalaştırmak. 
tadır. Sovyetler için bu mahzur 
yoktur. 

5 - Sovyetler Siberya üzerin
den Amerika ile ve İran üzerinden 
İngiltere ile irtibat teminine mu. 
vaffalr: clmuştur. Sovyet ...-chrları 
ıısri harp nıa1-nesi itibarile A • 

• merika ve İngilterrlen yardım gör. 
meğe başlamıştır. İlk sevkiyat o
larak tayyare gönderilmiştir. 

6 - Sovyet müdafaası, Sovyet 
arazisinin büyüklüğüne, zırhb va. 
sıla, tayyare ve maneviyata da • 
yanıyor. Bu imkanlara şimdı bir 
tane daha katılmıştır. Bu da son. 
bahar ikliminin şiddetli yağmur
ları ,.e soğukla karışık karlarıdır. 
Yağan yağmurlar cephenin şimal 
ve merkez bölgelerinde tesirini 
şimdiden göstermeğe başlamış • 
tır T Jarruz eden Almanların ha. 
rekete ve sür'ate ihtıyaçaln var • 
dır; fakat yağmur, kar ve s~ -
ğuk altında, yatmak ve çamur a. 
randc istenilen hareket ve sür'a
t; temin etmek müşküldür. Sov _ 
yetkr bundan istifad<: edecekler, 
kı ı gcıirmeğe çalışcaklard:r. 

7 - Finlandiya, )·iyecek buhra
nına rağmen sulh yapmağa ya _ 
naşmamıştır Fin kıt'aları, eski 
Fin topraklarını ele geçirmiş ol • 
malarına r~ğmen taarruza devam 
etmektedirler. Sovyetlerin Kareli 
berzahında Vipuri'yi feda etme -
!eri ve eski hudut gerisine çekil
meleri bir fayda vermemiştir. 

8 - Odesa şehri Ruslar tara -
fındaıı müdafaa edilmektedir. 

orO,pi 
9 - Cenupta Alman .. ,ııı:ıt 

Dnyeperi geçmeğe teşbbU\ıe~) 
se de muvafak olamamJŞ. ubil b~ 
Budyenni ordusunun ınul<a 

1 
Fıı' 

cumlarına uğramıştır. Fak3 gefl' 
lar Dnyeper garp sahiline in ,il 
memişlerdir. İki taraf neh~ • 
sahili boyunca sımsıkı dU ,.1,r> 
tad ırlar. Kiyef'e yapılkan .,ııı 
hücumu Sovyet mu B' 

kırılmıştır. . pıt(' 
Bugünlerde vaziyet bır F 

değişmiştir. Sovyet ordula.~ı 13 ' 

kiılceyşi sahada da muJ<abı ;v' 
ruzlar yapmağa başladılar;.,• 

· ns• manlaı Gomelden Brıa . 
iStt 

Dcsna nehrine ınmek . 1-
bıf merkezde Rus ordusu 1( 

gündenberi mukabil 13 fil' 
geçmiş bulunuyor. Bu ıaa~ ııı: 
galebesi, Alman ordusun" ,r.
Ukraynada iki Rus ordU5~ıırıJ'. 
girmesine mani olmak ve d<P '', 
!arı Moskova islikametıJleıie ~, 
zaklaştırmakt.r. Bu sur dB ır. 
nupta Budyenni ordusu pı) . 
yeper şark sahilinde e:eeeı\ 
müdafaya devam edeb yıı' 
Netice itibarile şarki U~8

01şeı'' 
tiladan muhafaza edilm1ı 

tırŞimalde Leningrad ~ 
meydan muharebesi ~ş!Jll7. 
Voroşilof ordusu heııuz d;;'. 
kem mevki hududunun IJl'e~' 
kalan mevzilerde haTP e "'J". \·e ,.. 
dir. Muharebe taanuz ctr' • 
bil taarruzlar halınde pıt• 
ediyor. Muhakkak olan ı' 
varsa Leningrad Alınan. ki\' 
le çemberlenmiş dcğildırjıııe~ 
şilof ordusu şarka çcl' 1 . 1e-ı: 
Leningradı sağ cenahı . 

1 il~ 
almak imkanına maliktır;.,ıe ~ 
ta mühimdir. Aksi takdı ııet \ 
manlar, Leningradla bcr"rı 
roşılof ordusunu muh35;,ı ~ 
mekle büyük bir zafer 
olacaklardır. ıııı 

. sı• 
Rus hava faaliyctı ııııı~ 

Bundan başka Ruslar . ·eG ı 
taarruzlarını mütemadi) t ı 
!arla xapıyorlar, bu }<ad~ eıl' 
vasıta bolluğuna hayret kabil 
mek mümkün değil. ~ııı ~ 8dl: 
arruzların sevkülcr)'Şı :~ı ı<} 
pıldığına bakılır;a So\},c~ 
vi~·atı sars;Jmam ıştır. Bı; ş 
manlar 15 _Eylüle kada~d 
bir netice alamazlarsa,, 0 .elf, 
ra büyük harekata gir1 ı 0 (,ıı 
Rusları _mağlüp etmderı 

seri olacaktır. ----"'". 

----DOKTOll g,f~~ Başlıca su tevzi merkezinin işgal 
edilmesine rağmen, Sovyet mü -
dafaası zayıflamamışLr. Kuvvetli 
bir Alman müdahalesi olmadıkça 
şehrin dayanması mümkündür; 
yiyecek ve su ihtiyacı denizden 
temin edilebilir. 

1 Feyzi Ahmet O~tı 

1 
CİLDİYE VE :r(rtRf:l 

!\il TEHASSJSI c-f. 
dciesl , .. 

(Babıali) Aııkara ca d> ~ 
oğlu Yokuşu Köşe başıJ1 

Kudurup ölen bir 
llnonan marlletıerl 

Ercnköyünde Şaşkınbakkalda otu-
ran bir Musevi kıı.ı iki halt evvel kü-
çük bir fino köpeğini civardaki gazi-
noruya 2,5 liraya satmıştır;.. Gazi

nocunun kücük çocuğu kaç gece bu 
hayvanla beraber, koyunkoyuna yatıp 
uyıımuş ve ısınlmıştır. Gazinocu da 
çocuğu Erzincana gittiğinden f1noyu 
bır tüccara satmıştır• .. 
Fıno geçen gün yeni sahibiyle bera

ber Caddebostanında bir köşke roisa-
fir gitmi~ ve orada tekmil ev halkını 
ısırdıktan sonra ölmüştür!.. 

"Yapılan muayenede hayı:entn ku
durup öldüğü onlll,jllm!jilır. lsırılanla

nn hepsi de kudurmak tehlikesine 
karıı a6llanm~lar ,-e tedavi altına a
lınmıalardır. 

İıin garjp tarafı Musevi kızının bu 
finonun k.uduracaiını evvelden tah4 

min ederek sattığı iddia olunmuıtur. 
Gzlnocu çocufunu tedavi için En.in
candan İstanbul çağırmlitır. İddla 
hakkında tahkikata baıılanılm11tır! .. 

----~~( 
Adliyeye 111er1' 

alınıyor 
Müddeiumumilikten: ıK 'f 
I::.ta.nbul Adliyesinde a.~ 1eıi'_ı# 

1000 kuruş maaşlı kiı.li~.ıı ,,,,ıP_rı 
rln Kanununun 4 (incı.1, til" !"' 
yazılı şartları haiz ,.e d3;cburC 
siyle seri yazı yazn11:ıs.101 ı )' r 
sında mü.-;abaka iıntıh311 ıstt 
münasiplcri alınacagında~ıerl ~J' 
bu maddede yazılan b•1~ 1• • ıC 

·· ni.J 
0 ı ' müsabaka imtihanı g~ ,ııat ~ 

Jül 941 Perşembe giıni.İ bir d1 

bir gün evveHne kadar 
1 

~' 
. ·nıer1 Istanbul Adliye Ene" 
mı.iracaat etmeleri. _.,.,. 

_.....,...- .~ 

U . . 1· 1tıılıP "'' I nıııersıte ı 'lı~w 
ıukerlik imtı 1',,ıı , 

Ünivrsite kız taJeb'! .,,r.I 
kerHk ikmal iıntilı~lt ; 
eylulden 15 teşrinle" tıflı4'· / 
yapılmasının karaTI~ ~oıı'~ 
niversilıe talim taburu ştıf / 
lığından tebliğ otunı1l0 

i;~~k YENİ KOLEJ r<~~:ı1 t' 

. s•ıs' 
llk--Orla_l..lse Taksiınd< !(•,.,.. 

Müdür: Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Jioşırı'1b.,sıfl"1 

Hu~usiyetleri: Yabancı diHere ehemmiyet vermek ~ıe 
~~ ve inzibatiyle yakından alAkadar olmakUr. "6,,.. "'"' 

ıo: ~ .. .._::..~..,,,~ .. ~:....._~ ~ 19] ;:or. TELEFON: 41159 ~""'~ 

Kız 

Erkek 

Eski tal<;be 

lLK - ORTA - LİSE 

İSTİKLAL LİSESİ 
. it· , I' 

Talebe kaydı için her gün müracaat ed1Jcb 11 
11111 f'<' 

kayıtlarının yenllenme~ine \5 Ey1U.1e kadar de~J 

•-----ŞEiHİİiZiADiiıİEBAŞI POLİS KAllAKOLU AJtJ'.\· 
Telefon: 22534 


