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~US-İNGİLİZ 
lŞBiRLİGi 

Bu if birliğinde hangisi 
daha fazla kuvvet sar • 
fedecektir? Hangisi çok 
Yıpranmaktadır? Gaye 
elde edildiği zaman, 
hangisi daha çok ıözü· 
lrii geçirebilecek bir va· 
~İYette olacaktır? 

~rı : A. Şükrü ESMER 
llusy 

t-tıll<I anın Alman taarruru kar-
llc alı.'1 ınukavemeti, İngiltere 
lı~111l<ia Sovye!ler Birlığini 
~~ııı:ı~irmek gibi bir netıce 
Lt1n'.gınden İngiliz • Rus iş bir. 
ııı<ıı 1 de takvi~ e!mektedir. Al
~/3· Rusyaya karşı taarruza 
Ue 1ti Zaman, İngilterenin Rusya 
~,r: birliği yapacağına ihtimal 
hır 'tııışti. Filhakika İngiliz mu. 
h;~~lkirlarırıa komünist Rusya 
\ır -.ıııa harpten evvelki sene. 
~ı. ~ı.nd~ 1>6ledikleri fÜph<! • 
lı:!. a u umıdi haklı göstermekte 
~'~i akılı.at §U<lur ki Almanya. 
l~Ni liazı rejimi, büyük ölçüde 
d.ııııa z !n\ıhafazakarlannın yar • 
)ıtd l'lndan kuvvet almış ve bu 
lı 14~1lı ile beslenmiştir. 1914 har
d uinı n aoııra İngltere başlıca 
f\\-1~~~. olarak karsısında Bol • 
~u ltbr;ı ve sosyali•tlıği gördü. 
"=ı1~ epledir ki Almanyada Bol. 
l\ılııı aleyhtarı bir rejimin ku· 
\a111~İngilterede sempati ile 
it.tan ı. Ve iktidarı ellerinde 
llıany trıuhafaza.kar zümreler Al. 
\>iy(>gj ~a. Nazi rejiminin tak • 
):ısı 19ln ellerinden gelen si· 
llı.ı:ı,v;. manevi yardımda bulun. 
t~ ~ · _azı rejirru de İngilterede 
ııı., 01lıunist aleyhtarlığını istis. 
!ırıclt~ttL Versay mua~esinin 
Q'l za~ı kırdı. Bütün bu müd
laıti1/ 1nda Nazi Alrruınyasının 
lntılt 1 altında komünist Rusya, 
llııy:ı ereye ve Fransaya yanaş • 

1 .Çalışıvordu 
ngılt · · 

~•h eretle işçi partisi VI' sol 
~~ı,, Ukırler taşıyan münev • 
~t ış b:tıi":ı:e8i Sovyetler Birliği 
;l ikrırlıgıne taraCtardılar. Fa-
~'1l idarda bulunan mubafa • 
llil'odi~ Nazi Almanyasuir gü. 
ltıııııı . ~ek için Rusya ile sa
~litı ış birliğine yanaşmadılar. 
~llıiııı~e RuslaTın ~ birliğinde 
'dı V olduklarına inanrmyor • 

ltl\l~n ~Ruslar tarafından gös. 
(anevr Yakınlıkta bir politika 

1ıuı,.~aıı1 seziyurlarclı. Nasıl .ki 
'-... İn~hnanyaya karşı ckl<il s ~l'Varnı 1.lç!lncil Sahifede) 

~Telgraf 
r--... Boııballar neş

so~~IJat proıramı 
•·-~~ar ıreliyor. Son Tel -
~11 d er iene olduğu ~bi bu 
•iıa ı a •onbabır için bir neş
lıu l>toiTamı hazırlamıştır. 
lı.a~ ~:~&~aına dahil olan bir 
tırı . rıkaınızın ,.e muhar • 
t ••1 •ıııı . . 1 • • • 
~ ı: ısım erını lerıyo • 

Çıı11ıraa Kadın 
l:t•ın İzzet Benice 

ÇıpLAKe MODEL 
Nezu,e Mubııtia 

ı.ı_t .• 
d i retı Muhamme-

t\ muharebeleri 
Samı Karayel 

~İti . e 
de 1r"cı, ikir c: Balkan 
ne ~~t muhirebeleri-

1 Yeni vesikalar 
t &hm! Yalız 

~~lltııe~ parmak 
•l'tan Caıaı ı 

l~\endcr Fahrettin 

~lh, h' • 

1
1 i l'ııı..ıır Çok yeni H şöhret. 
•t t; So,,arı, fıkra ve makale • 
tott• 'l'elgTafın sonbahar 

llıında bulacaksınız. 

RUZVELT'in 
nutku Perşem
beye kaldı 

I~ sebep, ihtiyar 
~sinin ölümüdür 

Nutuk TO.rklJ e ıaat 
ayarlle sabah beşte 
dlnlen e b llecek 
Londra 8 (A.A.) - ·B.B.C.• 

Ruzveltin,' Türkiye yaz saat aya
rill' saat beşte dinlenebilecek o • 
lan nutku perşembeye talik edil. 
mşitir. Buna sebep. 85 ya~mdaki 
annesinin vefat etmiş olmasıdır. 
Ruzvelt ve refikası, annesi ölüm 
döşeğinde iken yanında bulu • 
nuyordu. Ruzveltin annesi, aile 
üzerinde büyük bir nüfuz sahibi 
idi. 

Lond:rayı zjyaretinde Başvekil 
tarafından ,erefil11! bir öğle ~· 
meğ:i verilm4> Kraliçe tarafın • 
dan da çaya davet edilmişti. 

Ra:velt 

Emniyet Müdürümüz 
EDİRNE 

Vali Muavini oldu 
E~t Müdürümüz B. Sa!Ahattln 

Arslan Korkut terfian Edime Vali 
Muavinliğine tayin oJunmuttur. Ye
rine e6k1 Ernni7et Müdür Muavinimiz 
Ar,ıiv Dairesi Reisi B. KAmran ıretı
ri!mlştır. __ _,,_ __ 
Greer hadise
sini Japonya 
nasıl karşıladı 

Amerika ile il arp 

. vrıı-.;.;_ 4 .:. 

Harp uılıaiinJa Alman tanklari 

IOVTET TEBLIÖI 

Muharebeler 
bütün şiddeti/ e 
devam ediyor 

Buz denizinde b ı r 
Alman de

nızaıtııı yakalandı 
Moskova 8 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: Muharebe tekmil cephede 
bütün şiddetile devam f!tmekte
dır. Hava kuvvtleri Alman pi • 
yadc ve motörlü kuv\'etleriııe ve 
Alman tayare meydanlarına hü. 
cum etın.41erdir. Dün 11 Sovyet 
tayaresine mukabil 23 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. * U. 73 Alman denizaltı gl' • 
misi Buz denizinde So\')'etler ta. 
rafından yakalan!Tlı~tır. 

LONDBAYA G0BE 

S ovyet l erin 
mukavemeti 
kırılmıyacak 

Oralda 9e Slberya
da tank 91 

ta1yare yapıbyor 
Londra 8 (AA.) - cB. B. C:• 

Röyierin Moskova muhabiri, mer
kez cephesindeki mahalli hare • 
kiıtla Sovyetlerin muvafiakiyet. 
!erinden bahsetmektedir. Gomel 
cephesinde bir çok büyük köy ge. 
ri alınmış, mühim miktarda tank 
ve top tahrip edilmiştir. 

Leningrad bölgesinde cenubu 
f'ITki istikametinden Almanlar, 
~ehrin harici müdafaasına vara • 

(Devamı 1.lçüncü Sahifede) 

mukabil Merkezdeki Sovyet 
taarruzları sevkulceyşi 

bir netice vermiş değildir! 
(Yazan: BMIBLl BUBM.& Y SUBAY) 

Son tebliğlerden anlaşildığına 
göre vaziyet şudur: 

Odesa etrafında &ıvyet muka
vemeti yiyecek ve su müşkülatı. 
na rağmen devam etmektedir. 
Dnyeper boyundaki Alman oırdu
su nehri tekrar şarka geçmeğe ve 
bu maksatla bir köprü kurmağa 
teşebbü& etmişse de muvaffak o. 
lamamıştır. Sovyet tayyareleri, 
Sovyet topçusu ve nehrin şark sa. 
bilinde yerleşmiş Sovyet kıt'ala. 
rı bu Alman teşebbüsünü dör • 

(Devamı 1.lçüncü Sahifede) ba kabil bir llAdlıe 
yO.zO.nden patııyacak v l 

Tokyo, 8 (A.A.) - •Green Mdi· I o unu şaşıran 
ıe~i hakkında rnütaleaıar aıttdeden 

Nişi Nişi gazetesi yauyor: 
•B. Ruzvelt te itiraf ediyor. Aır.eri

kayı harbe iürüklemek iii pek yavaı 
&idiyor. 

Ayni gazete ıunJan ilAve ~İyor: 
•BıJ iş, bir zaman meselesidir. Zi

ra Amerikanın bu zarn;ına kadar bı
taraf bir memleket ha.lınde kalmam~ 
ve müsellahan harbe iştirak iı;in e
linden ıeleni yapmış oldutu muhak
kaktır. cOre<.>r> Mdisesın<J<> bang:I 
tarafın Uk olarak ateş açm~ oldu
ğu;ıu bılmekte bır fayda yoktur. 
Çünktl, harp herhalde bu kablldm 
iktnci v<.>ya üçüncü bir lıAdlae yüzün
den çıkacaktır.> 

Buzlu birayı 
25kuruşa 

sattığı • • 
ıçın 

Bir bO.le ıalılbl mall
llemeye verildi 

Anadoluhisarında PlAj iskelesinde 
kl büfede soğululmuş biranın şişesi 
25 kuruşa satıldı&> öjırenı)mıf ve dün 
tutulan zabıtla büfe salı.ibi lhtikAr 
ıuçuyla milddeiumumtllie ' ~Um e
dilrnistll-

bir mektup 
Edlrnekapıdan Ta-
10va1 a yollana• 
mektubun Akşehir-

de iti ne 'l 
Bazı insanlar gibi arasıra mektup· 

lann yollarını easırdıklarını yahut 
dınlenip dlnlenlp gidecekleri yere ıeç 
vardıklarını işinr, fakat inanmazdık!. 
L.'ıkın blr okuyucumuzım qağıdakl 
Ji'kflyeti ve merbutunun üzerindeki 
posta damgaları seyahat hevesli~ 
mektupların da bulunabll"""'1ru pek 
güzel göstermektedir: 

(Devamı 1.lçüncü Sabl!ede) 

Mantta iki Alman 
gemisi batırıldı 

Londra 8 (A.A.) - cB.B.C. • 
dün öğleden sonra, a\'cılann re. 
fakatindeki bombardıman tay • 
yareleri, Felemenk sahilleri açık. 

lannda \iüşman gemilerine hü • 
cum etmişlerd1r. İki gemiden bi
ri berhava edilmi~, diğeı-i alevler 
içınde bırakılmıştır. 

(Devamı Üçüncü Sabllede) 

Hücum eanasında bir 
Alman neleri 

İran hükumeti 
henüz 

cevap vermedi 
L ondra 8 (A.A.) - cB.B.C.• 

İngilı.z ve Sovyet teklifleri el'an 
İran hükiimetince tetkik edil • 
mekted<ır. Bu hususta Tahrandan 
yenı bir haber gelmem~tir. 

Sovyetlerin işgal ettikleri yer • 
(Devamı Üçüncil Sahifede) 

Kanada Başvekili 
Kanadaya döndü 

Londra 8 (A.A.) - cB.B.C.• 
Kanada Başvekili Makenzi King 
tayyare ile Montreal'e varmşıtır. 1 

Milli Şef 
• 

Din Şellrlmlzl 
ŞereDeadlrdller 

Bur .. da Halk Partisi ta· 
rafından Terilen ziya • 
fette Bursalılara bir hi-
tabede buJundular· 
Garbi Anadoluda seyahate çık

mıs olan MHU Se!imiz Reisicüm
hur İsmet İnönü dün ak,.'3m 
Bursadan ,elırimiz<.> ııelmi§lerdir. 

Anadolu Ajansının verdiği ma
lfunala &öre, Milli Şeflınlz Bur
aada Cümhuriyet Halk Partisi ta
rafından verilen ziyafette Bursa
wara "' hitabede bulunmuş
lardır: 

Bursalılar, aıervıill yatandaş
ıarım: 

İltl cfindür ar.ınııdayım. Beni 
oevııl ile kabul eltitinize çok mü
teşekkirim. Sizi n~'ell T• kuv
vetU buldum. 

Bunalı.lar: Bursa her zama.nki 
hayatı için ııüzel ber l<)'ln örneği 
olarak tanınmalıdır. Burada mek
elp çocuJdanmızı da gönlüm. bu 
luıdar istidatlı vatandaşlar rtizel 
san•atte, resimde, heykelde, mu
sDr::ide, l\IBJeme aan'atlerinde va
tanın her lı:Ö§eSine örnek olma
lıdır. (Devamı 3 üncü Sahifede) 

Antakya yolunda bir soygunculuk 

Altı kişilik bir çete 
iki otobüsle bir oto
mobile taarruz etti 
Cesur bir polisimiz şehit düş
tü. 1 yolcu öldü. Şakilerden 

biri yakalandı, biri itlaf edildi 
Teessürle ö&-

rendiğimize 

re Antakya 
İ&kenderun 
rawıdaki 

Cö-
ile 
a-

De-

BAT.AT VALiSi· 
NIN BBYANATI 

oaal, lototraı 
makiıw ı fi~ 
yükte h•ıfl.t ti"" 
yaları gaobd. 
mlşlerdir. 

rlndere ınevklinde .ıça1tça bir 007-
ıunculuk vak'ası olmuş cesur bir po
lisimizle bir vatandaşıını~ ıehit düt
müşlerdlr. 

Halay Valisi B. Şükrü Sökmensiler 
bu Mdise hakkında su b<'yanatta bu. 
!un muştur: 

- .26 Aitıl>ilos 1941 sabahı oaat 
8,40 ta İskenderundan Antakyaya 
7olcu ıetiren bir tenezzüh ve iki oto
büsün önüne Derindere mevkilnde al ... 
tı ıilAhlı çıkat'ak yolculardan para. 

Yolculardan ııasbedllen para ve re. 
yanın yekfuıu 8 bin lirayı ıeçmekte. 
dir. Şaldl<.>r, üçüncü ot.obüsQ de dur
durarak 10ymağa te§ebbüs etm~lert4 
de bu otobüste buhman 'Ve vazifet;eıa 
Antakyayı ı:elmeJrte olan bir polisi. 
miz hAmll olduğu tabanca ile pe!ıl 
kahramanca bir surette saltllere ate ı 
<tm'o;e bqlamıştır. Şakiler bu müda 
!aa karşısında şaşırarak soygunu bı..,.. 

rakmı:ı \·e polisjn üzerine atee e1mia.. 
(Dnanu 3 üncil sab.l!ede) , 

iki mezar 1 Erenköysana- Hariciye 
Vekili şeh11: 
rimizde 

SOYUCUSU 1?ryo'?~ 
yakalandı genışl~tılıyor 

• 
Eyüpteki ölülerden 

45 altın diş ve 4 
al y a n s çıkarmışlar ! 

Eyüpte mezarlıklara gömülen 
öJi,ilerln altın dişlerini ve yüzük. 
lerini çalan iki cür'etkar mezar 
soyguncusu suç ü~tünde yaka • 
!anmışlardır. 

Cumaya 1enl bir 
pavyonaa temelatma 
merasimi yapılacak 

Erenköy sanatoryomuna ilave 
edilecek ikinci pavyonun temelat

ma merasimi önümüz.deki cuma 

günü saat 15 de yapılacaktır. İn. 
şaatın kışa kadar bitirilmesine 

çalışılaca.lııtır. Yeni pavyon ile 
(nevamı Üçüncu 5abllede) 

ÇERÇEVE 

• 
Bu sabah F l o rya'da 

Milli Şef tara
fından kabul edildi 

Harôciye Vekili Şukrü Saracoi,l." 
lu bu sabahkı ekspresle Ankara 
dan şehrimize gelmiş, Haydar • 
paşada \ı ali ve Belediye Reh i 

Lıitfi Kırdar, Emr.ıyet Müdürü 
(Devamı 1.lçiıncü Sahifede) Ahmet ve Ali isimlerinde bu

luııan bu iki gençten Ahmet, ce
nazeleri takip ett'klerini, han • 
gisinde fazla çelenk ve kalabalık 
varsa o gt>cl' mezarlarını kazclı]o... 
lannı, zenginler izdivaç yüzük. 
!erile gömüldüklerınden bu yü. 
zükleri "ie Vlil"Sa altın dişlerini 

çıkard:ı.Jdarını söylemişlerdir. 

Taklit ve Takip Ediniz!. 
Bunların üzerinde 4~ adet al

tın ve pl:atin ıtişle 4 alyans bu • 
lıınmuştur. K endilerine yataklık 
yapan bir Musevi de tutulmuş. 
tur. 

Garsonun kafasJ
na rakı şişe

sini atan sarhoş r 
Hüseyin Çallı lsrninde biri dün 

ıece İstlltlAl caddesinde Ak.su bira
hanesi.ne gitmiş ve orada sarh~1ukla 
garson Halil Çetln ile kavgaya tutu. 
sarak başına rakı şişesini atmıştır. 
Mütecaviz aarboş 7akalanm~tır. 

r ' Almaa • Sowyet 

BABllNB 

818 BAllllJ 

Leningrad 
kapılarında 

boğuşma 

Mussolini, 
Mareşal Man· 
nerhaym ordu
sunu tebrik 

etti 

Cenupta •uslar 
lllr bilgeyi tabii· 
yeye mı 11.azırıa-

a ı yor ı ar 'l 
(Yazısı 3 üncü Sabl!ede) 

Do~tumuz ve hotamı.ı. Hakkı 
Tarık Us'un, ehemmiyetli , çok 
ehemmiyetli, bence büyük mik. 
yasla ehemmiyetli bir t~eb • 
büsü karşısındayız. 
Dostunıuz '\'C Hocamız Hak • 

kı Tarık Us, Namık Kemalin 
(Kanije muhasara) .ını eline 
almış, onu kelime kelime bu -
giinkii diJinlize u~·durmağa ça
lışarak, madde, ı·ani dil bakı. 
n1ından )·cnileştirr.ıiş ,.t" gaze • 
lesinde tefrika ellikten sonra 
kitap halinde basmıştır .. 

Zatile pek basit ı:-örünen bu 
i~. bence ~-üz hin, yüz bin kt> • 
re ı·üz bin küçiik telifden da • 
ha biıı ük ,.e faı dalı bir ilıda 

kıymeti ifade eder. 
Dostun1uz ve hocanız llakkı 

Tarık Us~un bu ~ enile~tirme i. 
~ini ne ni,betle ba~ardığı hak
kında heııiiz bir hüküm \'Crme. 
den i)öyli_yelinı ki, aramıza dil 
'\'e ya~ ı gibi C!)a!tİ nuiniler gir
nıiş nlan eski ir (anınuıı kök • 
!eştirme , .e filizle ndirme da • 
vasındaki bütü n sır, sadece bu 
teşebbüsün manasında ıridid ir. 

Dünü bugüne bağlamadan 
bugünü yarına bağlamanın im. 
kanını kabul edenlerden deği • 
lim. Yarın ın mtşru arayıcılığı, 
ancak dünün meşru sabiplijii
le m ümk ün; ve yarına nam • 
zet olacak kadar bugüne ta • 
bakküm hakkı, ancak dü nün 
tımı muhasebesil e kabild ir. 

Bu hakmulan, dünle bugün 
arasınd~ kopardığımız iılet bağ. 
larını, bazı ruh bağlaril~ o tiir. 
iti değiştirnıeğe mecburuz ki 
dünümüz, o muhte cnı dünU • 
müz, her tiirlü istihale hakkı. 

m1ıa rağn1en bizim zaman ,-e 
m ekan pa)· ımız dışında kalma. 
sın ; :zaman ve h a)·a t mirasımı. 

zı inkar etmiş olm ı) alun. 

NECİP FAZIL KJSAKCREK 

Bunun için tek çare, biridk, 
~are, ilk \'e- son ~aret dünkü 
irfanımızın ~eıni~lcrini, bu • 
günkii dil ve ifade l.alıbımızın 
çar<afına bol bol silkelemek • 
t«>n ibar('t. .. 

l}u hakikati \aktile \e ilk de. 
fa ol•rak. Hakkı Tarık l','un 
gaıeıt.'lerinden birinde. (Ki.il .. 
türler.n1e davan111) İ!'-İınli bir 
(Ak•iyon) seri,inde ~iddet "e 
ac;;ahi~·etJe çerçe' elemi~; ~:ırk, 
garp ,.e O!-n1anlı kliltiirfrr:nin 
buı;ü.ıkü Türkc inlikal çare • 
)('rini ke11din1r<' ghstC'rn1i tim. 

Bu ıiıınrt'dcn bir ıı;;uh('. rn e. 
hcınn,iyctlı bir ~ube &tarak ya
pılar:ık i~. eski lrEHnıınızın bü .. 
tün baş örpcklcrini dld cild 
ınal\alar iiırrinr "<'rınek. onla. 
rı iliın \'(' ~an'at idr:ıki ta~ı~:an 
nılİtthaa!ıısı Jar tiine ft.'rketmck 
\-e evkafın bilgi \ e ZC\.'klc ~·e. 

nİ)t'~tirdiği eski ı11in1ari i:irn<'k
lcri gibi. bugünku dil ve ifade 
harçtarımızla JCnileştirmektir. 

Bliıün ta sav\ uf. bütün di\ an 
~i>ri, bütiin tarih işte bu ihya 
edici nefesi bekliyor. 

!\on derece ince , .e husuM bir 
id,..ı•k ve ze, -k is te)· en bu leni· 
l~t i rme işinin kanunlarmdaıı. 

bahsetmed en, ~im.dilik sad""e 
ana prensib in kı~·meti üzerinde 
durmak , -e ana prensibin ilk 
takip( İ si, dostu n1uz ,-e hoca • 
mız Hakkı Tarık Cs'u selam • 
Jamak isterim. 
Hakkı Tarık l 's. bu yenilcş. 

tirınt! işini, hen1 de. pek güzel 
ba!ı>arn1ışhr. 

~ti'ınasını tan1 anlı)·arnk, ,-e. 
~-a anlaıuıyarak, idcolo<:\'ası n.a 
ruhunda sın1~1k1 Hrgiif«',firertk 
vr~a örgiil<'şfirn1i~·erek. Jtakkı 

Tarık 'l's ,adcrc bu te~elıbüsi
le. haşla d evlet. taklit n taki p 
cdilnıt ;.- la) ıktır. 
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l! AL K FiLOZOFU 

YURDUN YOLLARI 
[0fil~rl!l m_:: 

1~llu; BW~Lii!'.lJll 

• 

C.•nç arkadaşımız Murat Ka.. 
~-Jlıan, l.rzurumdan İkdan1a 
gun~lt•rdıgi bir röportajda, A .. 
ııadolunun h.tcdiği, ne .il.San -
sör n~ de konfordur. di)·or, her 
şeyden evvel, sokakların tozu, 
caddelerin pisliği, yolların ba. 
kını~ız mııtuzarası ortadan kal .. 
dırılındlı~ır. 

Anadolu ve Trakyada, yur. 
dun içini, hakiki hiiviyet ye 

''e bünyesini gezjp görmüş o • 
lanLır daima ayni şikayeti ileri 
•Ürerler. Ta.ksiın meydanı as • 

fallıııdan sonTa, uzanan Ana • 
dolu y·allalarında, bakımsız şo. 
aeler. uzak yurd kaubalarınıa 
toprak yolları, in~anın üztrin.. 
de ilk defa ürprrtici tesir ya • 
par. 

Fakat, Anadoluda yerlf'~mi~, 
~ocıeleri, toprak yolları ayl.ar ve 
~ ıllarca ar ınlamış, Ü tü saz 
iirtiiliı, kerpiç du\·arlı, tezek 
kaplamaıı köy evlerinde kış ge· 
ccleri ~eçirmiş insanlar üz.c .. 
rinde bu ürpern1e yoktur. 

Garip ve orijinal bir tavır • 
13, si7.c, toz banyosuna alış • 
mak ta\·si~·esinde bulunmıya .. 
cağını. Filvaki, toza alı~ık ol • 
n1a.k da, _yerine göre J.3z11udır. 
Fakat, toz içinde yaşamış ol • 

YE. ·ı BİR 

TALİ:\IATNA 1E 

Evlenme mera.simini izah eden 
>·eni bir talimatname yapılml§. 

Bu talln1atnamc, evlcnn1e mera .. 
:,İnıioi \'C işlerini herkesin anlı -
~ abileceği bir ~ekilde a~ıkça izah 
edi~·o-rn1u'?·· 

Bir arkadaş ~ö)le dedi: 
«- Herkes, işhı mahiyetini a • 

~· ·ça anlarsa, kim, evlenme(e 
kalkışır? .• 

llAMDİ"\İN 

l\"1'.:ZAKETİ 

Orla oyunu üstadlarından mer. ı 
hum Karnklu Hamdioin nazik bir 
artist mi, yoksa glQ'rinazik mi ol
du~ münaka,a mevzuu olmuştu. 
Tiyatro tarihi ile ali.kadar bir kı. 
ım üstadlar llamdinit müsteh • 

ccn laflar etti~ini, diğer bir kısım 
muharrirler nazik ve ince bir 
••t1ı"atkar olduğunu iddia ediyor. 
lar. 

llamdi nezaket kumkuması de
ğildi, tabii. .. 

Fakat, bugün temsil edilen ha. 
zı vodvillerde, bir kısım ~an'af • 
karlarım:ı, sanki, daha çok mu 
nazik? .. 

GAZİNO 

)ILRAKI 

G•çenlerde bir gazetede, şeb • 
rin ınanıf bir gazinosuna ait, bir 
itan güıün1e ilişti. Orada, gazino 
kelimesi Kazino şeklinde yazılı 

idi, Filvaki, Avrupada, bu keli. 
ııwnın Kazino suretinde kulla • 
nıldığı memleketler vardır. Fa • 
kat, biz. artık gazinoyu kabul et. 
mişiz. Yok,a, modern, lüb gazi • 
no merakımız, kelimenin ti in • 
ş .. ına kadar dal budak mı saldı! 

AHMET RAUF 

RESAT FEYZi 

rnak, tozu görmek, konfor ek.. 
sikliğiui duymuş olmak ıuut -
laka t·jıcn1d.ir. Ancak, o zaınanw 
dır ki, konforun, tcıniz asfaltın. 
nıuntazam parkenin kadir ve 
kırmeti bilinecektir. A•faltı 

bilmeyen vatandaş için, top . 
rak ;\·oJ, tozlu şose nornıaldir; 
gidip gezin ve göriin .. Başlan. 
başa bütün yurdda, insam kir-' 
piğine kadar bembeyaz yapan 
hu toz bulutlarından şikayelci 
tek bir yerli yoktur. Şika~ d ! 
sahipleri, asfalt üı:erinden, 

konforlu ve asansödii ~partı • 
mandan gelen turisttir. 

Bütün dava, memleketi te • 
miz yola kavuşturmaktır. Te. 
miz yol, bilirsiniz ki her şey gi
bi, para meselesidir. Büyiik ve 
geniş kalkınma davamızın ta. 
mamcn tahakkuk edeceği gün, 
yollarımızda toz, toprak ban • 
)·osu yapmadan ~yuru) ecegız. 

Bu davanın tahkkukuua, mü • 
nevver insan, bir ~ik3.yetle de· 
ğil, yakın ve tedbir dü)Ünen 
bir alaka ile başlamalıdır. 

Anadolunun her ~eyini seve. 
rek, beniınsiyerek da\alandı -
ralım. Sevilen Anadolu, çabuk 
güzellc~ccek. çabuk rahat ve 
me,'ut hır ülke olacaktır. 

SAN'AT 
talebeleri 
Bunların sayısı 4 bin

den 20 
bine çıkarılacak 

Erkek san'at mekteplerinde hi.. 
len 4000 talebenin okuduğu an • 
!aşılmıştır. Bunların sayı.>ı her 
yıl birkaç yerde yeni san'at mek.. 
tepleri açılmak suretile a;gari 
20 bine çıkarılacaktır . Mevcut 
mekteplerin noksanları da ta -
mamlanarak tekemmül etıırHe • 
cektir. 

ll'DÇtıK &A.BEBLl. 

Radyo Programında 
milten:adt ıs allat 
Iladyo pt..:ıgr mlarında y~ne ıs~hat 

\·e ctefı~iklik yapılıyor. !:>01. icısrr.ı tak
\·ıye edild:. ŞımıJi, s .. 1- ktsını da t .. •Yi
ye olunaeak, programın ıslahı 11;nden 
s.ıJc ı;ık bahsedild ·guıi duyars.ını.ı. Da
ha bir kaç ay cv\.e1 yeni bir ~La.hat 
yapılrr.ışt1, 

.Radyodan herkcsf, ,.·ani bıitiin din
liyenlcri m<•nınun bırakın.ak nıilnıkün 
dcgilUir. fferkesin zev~i, tcliıkkisi ba~
kadır. 1ierk.ea başka .,ey tSter. Niha
yet iı.iniJn :saatlerl ınuayycnd!r, Bu .sa
atlere, biJ.ü.in arzulan sıkıştınl\nk ka
bil nıl? .. Bilh.a.-..sa, zorluk şur:ld"'n ge
Jiyor; Rdayo)·tj dinlemek .iiaati, her .. 

kea itın aşagı yukarı aynl saallerdi.r. 
l.fesela, akşan1lar1 .. 

İşınden evine dönerı adam radyosu
nu aracak ve o akştı'TI ca!'ttnın istedigi 
bir feyi dinlemek ;tiycçe-ktır. AkJB

~11n üç dört saati ir;ınc, böyle muhtelif 
istekleri Slt~ı.lırmak bittabi mi.unk.ü.n 
olamıyor. 

Ötedenberi ;tik3yct ed:len cihet, rad .. 
yomuzda !azla kouuşnıalar varclır. 

Ayrı ayrl is.imler ultında bir takım 
konferanslar, sohbetler, latlar dınliye-

CC'kmniz. Bence, ak~m saatlerinde bu 
ıarıarın hiç biri çeknırıez. Ne kadJ~ li
t!fadeli, ne kadar gtı el olursa olsun. 

Bııgilnün hayat .... artları malüm. Her
kes, ~v_Lıe yorgıın, argın dönı.iyor. Bil' 
çok uzuntüsiı, derdt val"dır. Yemeğe 

oturuyorsunuz.. Bllnıem fil.an doktorun 
frengl hakkınrlaki konferansını dinli

yeceksıniz, Ne nıünasebet?. Tabii d:n
leıniyor, ve çat, radyoyu kapatıyor

sunuz.. Bizde 3kşam yemekleri muay
yen s:ıatte yenmPz. Her evın husu
ziy~tine, aile rei5lnin işıne göre bu 
saat değilir 

BenC'f', radyoda, her akşam mu'laka 
ayni saatlerde, ayn[ nevtıerden neşri.' 
yat yapn1ıya bL m~cburiyet yoktur. 
Gunün hustulyctıne güre, saatlerde 
p<>k fıll degişt:rilebilir, Filan saat ko
nuşrna.c!ır. ırcr akşam, mutlaka 0 sa
atte bır kouuı;ma olması şaı·t ını" 

Anadolunu.n muhtel r yerlerınde ar
kadaşlarım var Onlar anlatıyorl3r, 

B!lhassa Anadolu sehir ka.sııba \"e 
kciylerJtde, radyo alafra~gaya ba.,ıadı 
mı, tekrar düğmeler ~vri1iyor \·e k:t
patıJtyor. Me.seti, bir kaza merkezin
de, vatanda<Jlar ögle neşriyatını dfn

tc~ıc_k . ıç.n b.r kahveye toplannu~ ır. 
B.r ıkı alaturka şarkı: sonra AJ.:ıns 

haberleri, dlha ı::onra tekrar bir lkı a
latw·ka Ş!lrkı. Ondan ıınıra ne biliyor 

musunuz . \~ağner1n til~n opera-;ının 

uve:turü! Opera 4!;Ir na.lz:i<tır Bugün 

Garp memlek~tlerinde bfle tahanınrUl 
eden adam tipi az3lmı.<>tır. Öğle \.'ak-

ViLAYET ve BELEDiYE: t; opera dınlenrr nıı?. Tobii, öğteyın, 
___ _ opE>ralar ba !ayınca, yuzlcrcr, binlerce * Beyazıt _ Sultanatı·: •,•t c~ıdd.t- radyo. dl.ıJlnıesinı ı;e ::"mç-ktedu·. 

sınin astaltlanmasına bugunlerde bJŞ· 1 R A f lanılacaklır. j • S 8 T 
+ Belediye Rei.i l\{uavlni B. LUtfi 

Ak.;oy dün ıatil günü oım.,ına ra.:- I Ekmek satışları 
men muhtelif semtlerde gazino ve bi
rahanelerlc tırınlan esa h bir- kon- l 

trold.an gcçirıu ;>lır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Tlcarel Vek..lletı gıda n :ıddt-leri

n:n !iatlen. Uzerinde e:-.a.sh tetk.ırder 

yapllnnaktadır. Bı.;~gı.ıra da narh ko
nulnıru.J ı uJ1teıneldı.r. 

+ Fıat :\Iurakabe Konıi:ı:yonu bu· 
gUn top!anacrıklır. 

+ ()dun ve ~ömU.r f;'lllC'rinın yeni
den tcsbit olunması iı, .• ı ı-~iılt ~fü.ra

kul>e Koınısyonunca Çerke,, Suıekli 
ve lslirancaya üç mUrakip gOnderil. 
ınt...;tır. BunlaC" bilitıare Şile ve cıva
rına da gideeeklerd..ir. l\.1angal köuıı.irli 

ClaUerının 20 para Ut"UZlaması ınuhte
nıel ıörl.i.lnıektedir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Maarıf Vekaleti Giizel San'atler 

Mudürü. B. Tevfik dün ak}am ~chri
mizden Ankaraya donınü~tür. 
+ İstanbul Telefon Müdurü B. Ni

yazi Tezer Ankaraya gitmişlır. Orada 
Aksarayda. y~ni bir telefon santrali 
iflnr de coruıeceıctır. 

+ Küçük Çamlıcada Bodrum ca. 
mil .50kagu1da 21. numarada ınukim 

Ali ile Çoban Aziz dWı ~ kavga et
mişlerdir Aziz bıçakla Aliyi yarala. 
mışhr. 

Her fırın yalnız kendi 
mıntakasında 

ekmek satabilecek 
Bazı fırıncıların kendi nıı'lla • 

kalarının haricine ekmek gön • 
derdikleri yolunda bazı şikayet
ler yapılmıştır. Bu yüzden ek • 
m<"klerini satamıpn fırıncılar 

gönderilen ekmekierde etiket bu
lunmadığını :d<lia etmektedirler. 

Belediyı; İk'.ısat !\födürli.!ğü 
kazalara tebligat yaparak etıket
sız ekmek satışının kontrolleri 

güçleştıreceğmi ve buna müsa • 
ade edilmemesini bildirmışlır, 

Ayni zamanda her fırın yoln;z 
kendi mıntakasında ekmek sa ,a. 
cak ve başka fırın bulunan yer
lerdPki bakkal ve ahçılara ekrnek 
göndennıy-ecektır. Aksı takdir • 
de bu fırınlara verilen unun faz. 
la olduğu anlaşılmış olacağın.dan 
un is.tlhkaklan azaltılacaktır. 

Tefrika No: 49 ,.ar olmadı. Ben, vaLan koruınaat lçin 
cepheden cepheye dolaşırken, u c uzel 
gözlerini dUnyaya kapamış. .. İ.ster 
misin Recep, ananla kurdugumuz hul
yayı seninle canJandıralım?» Baba
mın boynuna .sarll3cak: «Aman baba
cıi;ım yapaiıın~.• demiştim . c:Zorba
h;.m> ın eteklerindeki. ya,-lılya çıka
cak, orada herk~ten uzk, tamların a
rasında, koyuntarımızla ya~ıyacagız ... 
Babam cZorbahan> eteğ'indeki topra
ğa evi kurdu ... 

1 Sürü Çıngırakları 1 
\.. l"aıan: CAHİT UÇUK J 
ı.u, benim gözlerime benziyen gözlet"! 
\ .ın.iı. Bır yaz. sonu birdenbıre yatD.
g. düıtU. GUnden ıu.ne r-riyordu. O 
:a.man herk~ d~man kesiliyor, kım
seylc konu;ımuyor, ya..lnız anamın ya.
nında oturuyordum. Bana hiç bı.r gı.i.u 

hasla oldoiunu belli etoıedl. Fakat ben 
anlıyor, babamın yetişmesıne dualar 
cdıyordum. Nıhayet bır eun anam be
n~ çagırdı. \w04v4ı1.ş kon~uyor, zorlukla 
.o~..ık •lıyordu. BUt1ı1n çe.ktıklerini an
lattı; cHaOnd.an !-akın ! dedi O zehi.r· 
il Uir yılandı·_ Ölümunle &ebep oluyor. 
D.ıban cehnce, onun kuı>urunu bağıŞ

l;ıma.sın.'9 Ve o ette anacıgun kollarL. 
rnın ara::.ında can verdi. Yapyalnız 

k .. nı~llm, Beni buyük bir adan1 glbl 
çaltŞUnyor, az y.ye~k verıyorlardı. 

Ciindı.iz.lerl va.lıi..it bula.madığını içın, 
geceleri anamın mezarına &iderek ag
lıyordum. Cwıun bırinde babaın geldL 

Recep, bJ.ı.a.n roahzun bir eocuk, ba
zo.m ı·ın.li buyuk bir ndaın &ibL konuşu
yuı ·lu. YUzu mah:ıllnl .şıyor, kinle ka
r yor 'l r•zg·'l'rle duluyo,·, wnra 
Y U:w..ı. ....... ..r 't d~yle tath:c ıyordu. 

- Babam ıeldi, diye tekrarladı. O
na ilk gece anamın vasiyetıni an!at· 
tım. Beni bağrına bastı: esenin bun
dan sonra bi.r bab3n var. Kınu>eden 

korkmaı..sın artık!> dedi. Ondan son
ra ıuzeı eunıer başladı. Babaırı, bu 
evi yaptırarak beni aldı . Bu küçuk 
odada ya..ıyor, bir umanlar annemlı 
oldugu tibi bana da ders veriyor, bıJ
gilcrini öğretıyordu. GU.ndtizlcri bize 
iki ,-a.at uzaklıktaki cBudakh.> köyün
deki mektebe gidiyor, akşamları oca
ğımızın başında okuyor, çalışıyor, saz 
çalıp ıarkı söylüyorduk. Bır ıun: Re· 

cep, dedi. Sana annenle olan güzel bir 
hulyaw.ı.zdan bah..sedec~ğim. Onunla 
daha tık evlendigimiz günden, ayrıh
ıımııa kadar, hep bu hayalle yapdık. 

<Zorbahan• eteklerlrıde babadan kal· 
ma bır topragun var. Oraya küçük, 

fakat s",;uga. kışa dayanacak bır ev 
yJptıracök halanın aa:uıu ailınden 
kurtularak orada ya~ıyacakhk. Ko
yvnlarımıı 'kf'oç.lle-rimiz olacak. Arınen 
ile Oeraber talışacafız. onların ~ali
rı.y le ı;t: .. ınıp &Ldecekt.ı.k,. Fak. t, Whh 

Recep, sustu. İçimde büyük, ulvl 
bir heyecanla dlnLyordum. Onun 
düzgün kelimeler, munlıız3m cürnle
lerle kon1.4tna.ıı.ındaki sırrı kavranu . .j
tım. Gönlüınde- başka, değiş~k hi:;ler 
doğuyor. Bu, Recebe duyduğum &3rip 
baglıhğın yanında1 &e\'giden daha bü.
yUk, daha güze-1, tatlı, cak bir dObt
luk halinde yU.kseliyo.rdu. 

- ~ra Recep .. Susntadan sOyle ..• 
- insanlardan uzak, çamların al-

tında, sürtimüıün çıngrak.larını d inli
yerek yaşıyacaktık. Fakat buna da 
babacığımın ömrü yetmedi.. 

Sınırlarda senelerce dolaşmak, onu 
yı~randırmış, . her gün ik.i saat giderek, 

1 ikı saatte dilndüğı.i yollar bw;bütün 
yormuştu. Sr,guk bir kt.) gü~ll yat.c.ga 
dti;>lü. On !ki yaşında olmama rağ
rnen, yaşlı bir adam glbiydiın. Babam 
beni kaı·şısına aldı. Ut.un uzun haya
tını anlattı. Jı;;mde da:ıo.uıarak yazı.l-

[ MAHKEMELERDEI -..ı!-=.c .. J 
A 

"Alem içre muteber bir nesne 
yok devlet gibi,, 

Beti benzi lımon gibi sap.;arı, 
halsız meca6iz bir adamdı. A • 
dımlarını yavaş yavaş atıyor; i • 
kide bıı de durup dinleniyor; 

- Ah. Of! diye inliy<ırdu. Ad. 
liye koridorundaki kanapelerden 
birine kendini koyuverdi; yığılır 
gibı durdu. Halsiz halsiz etrafı. 
na bak .• ıırken, yanına birisi yak. 
la~tı .. 

- Aman, Şahin sen ne hale 
gelmişsın? dedi. Az kaldı tanıya
mıyaeoktım . Bu ne hal? 

- Sorma! dedi. Görüyorsun 
ya! Şahinlik kalmadı.. kargaya 
döndüm ... 

- 'Ne oldun? 
- Ne olacağım? Hastalandım.. 

- Ey! .. Ke>ca kanuni Tehisıne 
mi demi>ı?: 

.Alem içre muteber bir neme 
yok devlet gibi.> 

<Olmaya devlet cihanda bir 
nefeı; sıhhat gibi.• 

İnsanın bir anlık sağlığı en bü. 
yük devlet .. İşte o kadar!.. 

Kuzum, böyle hastasın da, bu. 
rada ne arıyorsun? Gezilecek sı. 
ra mı? Git de evinde yat .. istira
hat et!. 

- Sorma azizim, sorma!. Geçen 
gün bir celp ald:m mahkemeden .• 
ne olduğunu da bilmiyorum ya ... 
Şahid mişim.. gelmesem, ihzar • 
la, polisle getirecekler .. ne yapa. 
yım!. İnleye oflaya geldim. 

- Ne olduğunu bilmiyD!" mu • 
sun? 

ÇOCUK 
sayımı 

8 T eşrinievvelde 63 
vilayetimizde 

sayım yapılacak 
İlk tahsil çağındaki çocukların 

adedini lesbit için ikinci teşrinin 
sekiznde ve şehrimizde rnemle -
kette bir sayım ve yazım yapı>a. 
caktır. Sayım, bu çocukların ade. 
dini t.ilmeğe ve bunların tama • 
rnını okutabilmek için alınacak 

mahalli ve unnıml tedbirleri e
saslı şekılde tesbite yarıyacaktır. 
Zira şimdiye kadar elde edilmiş 
mahlınata göre olculu bulunan 
köylerimizde çocuklardan vasati 
hesapla yarısı okula devam etti • 
rılmektedır 

İstatistik Umum Müdürlüğü bu 
Sa),mın ne şekilde yapılacağını 

bir tamimle 63 \•ılfıyete bildirmiş 

ve bu hususla alınacak tedbirleri 
hem baour, affedersin; hem sıt • 
ma; hem zatürreeye tutuldum; 
hem mt:annıd baş ağr;sı; bir de 
üstelik, sinozit mi diyorlar, ne di.. 
yorlar, hr acayip hastalık. Zaten 
o baş ağrı>ı da ondanmış .. işle bu 
hale geldim. Bir hafta on gündür 
sokağa çıkmağa başladım amma, 
hata sokakla başım dönüyor, göz.. 
!erim kararıyor. 

~ Yooooo! Hiç bir vak'aya da 
şahid olmamıştım. Düşündüm, dü. 
şündüm .• düşündiim .. bir türlü 
bualma::lım. Mübaşir: 

ı geniş suretel ızah etmiştir. 

Yeni veterinerler 

Zô!iye\\endir .. nekahet za -
manınd:ı öyle olur. 

- Vallahi, nekahati meka1'ati 
bilmem. çok halsizim. İnsan sağ. 
l:fının kadriı'i hastalıkta anlıyor. 

- Şahit, Şahin .. Şahin'.. diye 
5eslend'. Hasta, beti benzi limon 
gıbi, hal"'• mecalsiz adam, hal. 
siz habiz yürüyerek mahkemeye 
girdı. 

Hiıkım, hüviyetini teshit etlik. 
ten sonra sordu. 

- Adın? 

(Devamı 4 ü.ncüdeı) ... -------~ 
Bir amele kanali::ıasyonda ça- 1 
lışırken toprak altında kaldı 
Kırk yaşlarında bir 

lerde çöp arabası 

kadına da 
çarparak 

Keresteci
yaraladı 

Fatih<ie HRsanh31ife mahalle - ı 
sinde Ocaklı sokakta Ali Ulvı ve 
Melahatın \"aptırmakta olduğu 

D. D. Yolları cer 
dairesi reisliği 

Devi• ·t Demiryolları İşletme U. 
ırum Müdürlüğü cer dairesı ı e. 1 
isliğine mezk:Ur umum müdürllik 
fen heyeti reisi B. Şaban Dağa 
tayin edilmişlerdir. 

Yeni bir telefon hatlı 
Sıvas • Erzurum • Kafkas ara

nnda telefon muhavereleri yapı
Jab:lmesini lemin için yeni '-e 
büyük bir telefon haltı inşasına 
geçılmiş:ir. 

llezbabanm yola 

inşaatla çalı.şan amele Ömer oğlu 
Mehmet kanaliza>yon<la meı,gul. 

ken birdenbire üzerine toprak • 
lar yıkılmış ve toprak altında kal

mıştır. Derhal ye:isenler l\teh • 1 

med, baygın bir hal.:le toprak al. 

tından çıkararak hastaneye kal
dırmı~lardır. 

Temizlik amelesinden Halil Ke. 
resleciler caddes'r.de çöp araba. 
sile b•rHkte geçerken 40 yaşla -
rında kadar Nuriye Acar ismin. 
deki bir kadına çarparak ağ.r su. 

relle yaralamış ve yaralı Hao·eki 
hastenesıne kaldırılmıştır. 

HOM AN: 101 

Bu yıl mezun olanlar 
nerelere 

tayin edildiler? 
Ziraat Vek:ileti Veteriner ı-· kült.e

sinin bu senekı ınczunlartnın taymle
rini yaprnıshr. Hunlardan B. Rcbii 
Duran, Aral Gün.el, İbı·nhJm o~ırıın, 
Pakize Gök.lCtrk, Mllkerreın Koçct..k, 
Aynur Akset Anketra Veterine-rliklcri
ne, Afehmct Ueınır Burdur V~teriner
lı&ıne, Om~r Bög;run Antalya Vct.erı. 
nerliginc, Süleynı.nn Ünal ljparla Ve-

~;i~e;~ı!!7elc:!ı~;~er :~~~ ~le:.~~ !\~; 
Meta.hat Uçal İzmir'e, rı.ıes'ul Pekin 
Bursaya, Sabah.at Gündüz Çoruma, Se .. 
lim Şener Karlal'a, Hasan Kan.say İz- J 
mJr'e, Mehmet Ye~ilkıbn.s Pend' ··e, 
Sabahattin Göktan Kocaeli'ye Sali.lı 

Zeki İleri KarW'a, Öıner Şeııer B<.ılı
keslr"e, Niyazi Açıksöz Kastamonu'ya, 

Alı Ölmez. Bursa'ya, Sabri Oruç Kon
ya'ya, Salt Apuşoğlu ve Kental Danıer 
Frzurun\'a, Vecihi Yticel, İsnıet E.'Yci
nıan Ankara'ya, Ahmet AUı Bursa'ya, 
?ttuzaffcr Onar Afyon'a, Öıner Eğen
oğ'lu .Esk!.şehir'e, Namık Barah Kon
ya'ya,_ Osınan Kaya Çanakkle'ye, E
min Ünal Kartal'a, !\l~ılet Altıntaş 
Kocaell'ye, Salahattin Yozg<at Sıva::o'a 
Yusuf Eralr> Bursa"ya, Halim Sayına.n 

İzmir'e, Ahmet Arslanlı An1asya'ya, 
Safa Öı.gU.ner Kıt'l)ehır'e, l\Iuzaf.fer 
ı~orulnuız. Bolu'ya, Q:;man Ün\·er;ci 
Afyon'a. Osman Ereen Eski~ehir·e, 

Ahroet GUre \.·e lwluaınmer Altın Se.. 
\·eı- istanbul 'a, Remzi Akın Ağrl mer
kC7. Vctcrinerliklerlne tayin ed.ilmlj
lerdir. 

Parti Genel Sekreteri 
Eınir.önü Halkevinde 

lialk Partisi Genel Sekreterı 

B. Fikrı Tu•er. evvelki gün Emın- 1 
önı.i lfJlke,·ini ziyaret ederek ye. 
ni tems.ı salonunu ve e\"dek' ça. 
lı~nıalar tetkik elmiıt,r B. Fikri 
Tuzer gördüğ~ mükencmelıyet ,·e 
rr.esaiden rr.emnuniyetinl izhar 
eylemi~~ir. 

İstanbultın mezbahast Halicin koşe
aindc. Obür ucundadır. Et, şehre bu
radan d,u~ılır, Ueıüz.den motörl~ nak
ledildiği gibi karadan da nakliyat ya
pılır. F~kat, kara nakliyatı, hayli pa
halıya ınal olur. Çünkü, Karaağac gi
den yol tj Şi~liden liU.rrıyeti Ebedıye 
tepe.iindcn, DariilAcczc \.·e Okrtıeyda

nından dolaşarak SU.tlüceye iner. Bu. 
yol uzundur. Hele, benı:ini.n pahalı ve 
t.asaıTUfla .sarfedilme:;i ıazım gelen 
bir zamanda bu yolun uzunluii;u, i.b.t.i
mal kı, el filleri Uz.erine de müe.:.sir 
oluyor. 

Bir Cinayet Davası 

Şimdı, şehri Sütıilceye bağlı7an , Ka
sımpaşaden geçecek yeni bir yol açıl· 
ması için harekete geçilmiştir. Guzel 
bir tesebbus. Fakat, ıimdiye kadar ne
den dUşunülmemiş acaba? .. 

BURHAN CEVAT 

m4 glbı !calan nasihaUer etti . O za
mana kadar topladııt paralarının gö
mülü otduıu yeri bana gösterdi: Sır 
gün sana bu paralar tazım olur evli
dını> dedı. Sonra. o da, tıpkı anam gı
b i kollarınHia can verdı. Yine yalnLz 
kalmJ.iitım. Bu seter, güzel günlerin ne 
den1ek oldugunu da biliyordum. Ana· 
mın soyundan kiınse olmadığı için, e .. 
n4ten1 balamı kandu·arak, benı tc-krar 
o eve göU.ı.rdti. Nezik, iki. yaşında ıdi . 
Halanı, bana :tevmediği gelinin çocugu 
gözUyle bakıyor, cvlendigındenberi o
len yedi çocuğunun seklzincbi olan 
Nezi.k'e çılgın bir ınuh::ıbbet be.sliyor, 
gözü dünyaları gOnnı.iyordu. Kederli, 
asık yUz.lı.i, oyun nedir bllmiyen bir 
çocukturn. En Lüyük tesellim ve eı:
lencent, boş z.amanlartıı1da, kapı..sın

dak i kilidi açıp baba ocağın1a ~ı.nnek, 
burada b.ılJamın kitplaru11 okunıak., 

onun g~nçliğ:ınden kaln1a sazutda tür.., 
kült>r çu!ıne1k, uzun, yalnız. hayal U3t
Jerine dalarak kederlerlnli unutınetktı. 
Böylece seneler geçti. Asker otdum. 
Köye dönı.ince, artık. halanun e\·ınde 

kalmadLn\, Becerikli, elınden iş gelir 

bir adam oluşum, halamın dil.şUncele
rıni değ~tirdi. Bana ba;rka türlu n1u
amele yapmıya başladı. Hatta, Nezl
kin bana verılet.."eğlnj bıle aoyledi. Fa
kat anacıgıma yaptığı eziyetleri unut
ITıam~. bir gun bile kusurların: :ıa-

(Devamı \.'ar) 

Yazan ETEM İZZET BENİCE 

- Şimdilik hayır. 

Cevab.nı verdi. Hakim, bundan 
.>onra Latifeden sordu: 

- Siz ne diyorsunuz? 
LaliCe dudağını bükerek: 
- Bilmıy<ırum. Bir şey diye • 

mem. 
Diyerek devam etti: 
- O gün cenaze ile meşguldüm. 

Kimse ile uğraşacak haluniz yok. 
tu. Cenazeden sonra da Ferdi iki 
gün kadar konağa hiç uğramadı. 

Bu arada avukat Muzaffer söz 
aldı. 

- Müsaade ederseniz bir iki 
~ey hakkında Latifeden malümat 
almak isterim. 
Dedı ve .. hakimin müsaadesi 

ile sorusunu yaptı: 
- Şükriye öldürüldüğü gün 

yatak odasındaki müce\•her ku -
tusu yerinde duruyor mu idi. 

Latife bir saniye düşündükten 
sonra cevap verdi: 

- Bilmiyorum. Hiç farkında 

değilim. Telaş içindeyken nereye 
bakmak mümkündür? 

- Cenazeden sonra? .. 

- Cenazeden sonra da hiç far. 
kında~lmadım. Hanımefendinin 
ölümü bizi ç<l'k sarsmıştı. Hele 
ben kendisine karşı çok sevgi ve 
saygı besliyen birisi idım. O öl. 
dürı.ildükten sonra adeta ke1;di • 
mi günlerce kaybettim. 

- Cinayet gecesi evde hiç si -

• 

l:ih patladığını işittıniz mı! 

- ~tmedim. 
- Cınayeti size kim haber ver. 

di? .. 
- Haber konağın içinde birden 

yayıldı. Fakat, kimin söylediğini 
lıııtırlamıyorum. 

- Evde Şükriyenin neleri ek. 
ı;ilmiş olabilir' Bunu tayin ede. 
bılir misiniz? 

- Tayin edebilirim, dersem 
yanılmış olurum. 

- Hiç mi tayin edebilecek va
ziyette değilsiniz? 

- Ka} bolmuş bir şey varsa 
gördüğüm vakit tanırım ve .. bu o. 
nt:ndur diebilirim. Fakat, ha • 
nımefendinin nesi var, nesi yok. 
tu? Bunları hatırlamama ve söy. 
!ememe imkan yoktur. 

- Katilin kim olduğu kanaa • 
tindesi~iz? 

- Gözümle görmediğim böyle 
bir cinayet vak'ası hakkında bir 
kanaat tahmini yürüterek hiç 
kimsenin günahına girmek iste • 
mem. 

Dedi, ilave etli: 
- Maatteessüf sualiniıe vazıh 

bir cevap veremıyeceği.;.. 
- Ferdi ıle Ayşe arasının Gü. 

zinin sy lediği gibi bir münase • 
bet olduğun.ı:ı zanneder misiniz? 

Latife bu sual karş:sında du -
rakladı, şaşırdı, sonra titrek ve 
zayıf bir sesle: (Devamı var) 

Eyl6llle Amerllı,oı' 
yardıua ı ıA"• l, 

Yazan: Ali Kemal slJ~ ııır 
İngil.zlcrin ışçı fırkas~n pır· 

!arından Ser Vallcr Cıtr ıını · 
lamentodaki mevkıinden. 8,ıııif 
rak kabine azalığına geçır' n il 
Kendisi şimdi ki İngıtrrcJl· 0'!) 

en tanınmL5 simala'."nd~rıı' 
gerek. Rus - Fin landı ya ~, 
de Finlandiyaya da gitnııŞ~I 
harebeyi takip 1!lmi~ti. O :.ııJ·' 
bu gidip dönüşten sonra , !"I ~r 
sin.in söyledikleri, vazdık'8" rıl' 

- 1 o~-ıı , 
rakla dinlendi. dıkkal e .~ı·· 

Arııer· 
Geçen ilkbaharda da . . , 1 
gitmişti. Fakat bir İngıl!ı ·~ . 
sıfat il<! ve uhdesinde bU) ;il" 
iş görmek olduğu halde. trsf 
rikadan avdetmıle onun ~o 
saranların merakla sordugıı·ı< 
şu idı: -Amerikanın ıng• r ' 
yardımı ne derec~~ kııd8 
kabılecek!. ,.,~•J 

İşçi fırkası ~azın Arııe ıı 
fabrikaları gezmiş, gönr.0 ~ 
giltereye edilecek yardı~' r. 
rccesi ic;in bir kanaat .. \ ,~ . 
mem.t-ketine dönmüştu. i>• 
cevabın vakti g~id:. Çü'"'.",f · 
yetle söylemi~tı ki geıecek ~ı · 
de • yani bu yeni giren 5 ıı 
Amerika ı!e İngilterenin at' r 
yare ımalatı mecmuu A1"' 
nınktne varacak. 

3 
~ 

Bunun haber verıldigı ı , 
la şimdi arasında •aın allı a • 
mış oldu. Bu aylar zarfııı?:ı 
giliz ve Amerikan u11aı; er 
deYam ed:p durmuştur. i'• :• 
içın elde kalem kagıt he>a;,..,,.. 
kamla Ing:lız Nazırının ? ))tul 
vermış olduğu hükmün 153 ,,ıı · 
beklenebil.r demektir. A11

; ıJt 
lann hava kuvvetı nekad• ~ 
y~reden teşekkül ediyor?- etil 
dunya matbuatını meşgul,,.ın ı 
tedcr. Pek tabii olarak b~ e!ıP; 
rafında İngiliz askeri ın~t b~ · 
sıslarıı,,n yü~ttüj;ü nıP1 { 

tahmmler ve ona göre çtj'ıl 
şit mütalealar olmuştur ~ı ~ 
yine söylemeğe hacet yo~ -eıll · 
harip taraflar kendi ktJV',,,e 
rinin hakiki derecesini ale w.ı!l~ 
etınek mecbııııiyetinde .ıe ıaf: 
dir. Almanyanın nekada'. • 
yaresi var, İngiltereııinl>1 d• •"' 
tane? .. Gibı sualler e'.rafıllb 1~oJI 
rilen cevaplar tahm in da r .J' 

8 be ıl" kalmıştır. Bu~unla ber 
1 

ar , 
mınlerde nı;bı bir .ısab\blıl 
ması da tabuckr. Geçen 1. ıeı11 
da İngiliz askeri muharrır •.. Jl' 

ıo·· 
tahminleri ne merkezde . tef 
rincı sınıf hava kuV\'etinı .. s 

31• ı 

eden tayyarele_r 5 - 6 bllldBbJ · 
dadır, Hal bukı bundan c 

• lsa 1. . bifP 
aşagı o mese a yıne . eO 
nıf hava kuvvet nı te~k:l ,e~ . n 
surette 4- bin lavyarenın ,(fi 
diyeli bile büyük işle r ~:rt , 
kiıfid:r. Bir:ncı smıf t~:·;.eb'ıı 
mek lam manasile dof .~<;S !)' 
cek olanı den-ekti«. ):o•· b' 
itıbarile Alma.nyanın d3h'irı' . 
ta\"'"aresi olabilirdi· Nıtc~ ı P 

. .J • f 1'1 • 
duğu da aıı a~ılnıı-lır. a ~ ~~1 g•lızlerin asıl hesap edert?r ~~* 
şündükleri o brrinci sıl1 1 Jıf' 

. "'a'ı tanarelerı olmuştur. "' 1 ~pi 
daki Alman ta,·vareıerırı1 • \. , 

vetıni bununla .ö.lçüyorl9 '·} • • 

lalını tayvar leri ciaJıa Jı9 ıJı ,,, 
. ' 11' '1' fif tayyart>ler huliısa k3 ~ı 

' i)ı3t 1~ 
ha,·ada uçabilen her c b~ 
ba ka:ıhrsa Almanyanı•' ,S ~ 
tayyarelerin.in miktarırılil ol~ 
~addesıne sıkarmak ~~bu•"'[ { 
gını yine Ingilizler so~ ~ıia t f 
Fakat asıl keyfiyet sa) .d ··ey ı 
diyorlarc!ı. harpte rııu ,111e 
oyruyabilmektedir. !şt~ ),.0ıJ 
minlere göre öyle görul~;.,n 
Ingilizlerin, ArncrikalılB ~ı'' 

,_.3 ' 
terek mesaisi ne Alınan. ı•' 
va kuvvetine üstün. ı\0r. ~ 
nın devamlı iınaJiitını .. ~ı t·.ı · 
cak derecede bir kU'' .~n 
etmek bu eylülde milrll~ , 
cağı hesap edilmiştır. .-S' Iı" 

Harbin üçüncü sen d~ 
bır hesapla basln-rır p.rı"i 
Fakat geçen ilkbaharda i!İ' · 
kaya gidip gelen lngılı~ t''~• 
kası Nazırının altı 8• ,,s'J' ~ 
beyanatı ile ~imdik"._ rıi,;.1 1 

vekayiin bü vuk de.İt'" •. f · ı ,ce·· 
kaydetmek 13.zım ••c • ~ ı 
ile Almanya da .kı beli~. 
beri muharebe ediyorl

3 dl 
Köprü üstii" 

b . katB ~ 1 

ır <• 
Köprüden f(arB~~:.,,ı · 

f .. Z k ;ııa•· "'1 
' 

şo or e eriyanın ,-sn·•· tf 
2134 sayılı taka:, 1 ·a ı ' 

ti !,,.,, \ 
a ı~·an 10 ya~ında • ô'n 
mı~tır İlyo bacaktarır. 1~tıl 
lanm•-;, şoför yakals0111 
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HADiS.ELER _, 

\Bu yaı:ının metinleri Anacıolu 
!ı(lı.· Aiaıısı biil\enlerinden alınmış!«) 

11 eden: Muammer Alatur 

g ~:Y!er n Londradan bildirdiğin 
•,,. '. •ln haftalar içinde İngil -
'ıe.,~le Türki;-e arasında yapılan 
tıtrr. tnuameleler hacmini art -
ıa, ~ş bulunrr.aktadır. Bu hafta.. 
t~ 

1
l!;'nde İngilt.ereden Türki:,:e

lil.ıcİefl(Jo.ooo tngıliz liralık mal 
tı;tkı rılrıı· lir. Bu emtia içinde 

.•nın İtalyadan ithal ede.. 
d~. fi b1n \on bakır sulfatı V8l'

'ı<ıı ng~ltere Türkiyeye, kahve, 
g ,~0tıf ve tekerrekli vesait de 

; .'rııcktedir. 
ı.,~ı·.ereden gönderılen loko -
kcrıı •e ınal,,..menin karaya çı. 
~n t'ası ıçin kullanılabilecak o.. 
••na •kcnderun rıhtımının inşa • 
!'11!'(,•~aır müzakereler cereyan 1 
ll ·l~ıı.r 

ll'fADA KIŞ HAREKATINA 

l.o HAZIRLIK ı 
~ttınndr~dan gelen haberl~r. Mih
...,k. Lıbyaya m -~ım miktarda 
>t'l'.';kt Yapmakta okluğunu göS
~ .ıt tedır. İngıltz donanması 

;ı·akkız bulunmak:a ve bu 
d~~leştırmektc• lir. Tay\·are -

10 Akdcnızde !:ıuyuk faaliyet 
tc, ıır.ekt~dir 

, ndr k · 
'.'~ını a.. aynJ!darı, General 
b. tl<:h n onümı.ız.deki seferde 

· bit a VazıY"'t n: muhafaza e -' ıı:•~ \'C geçen •eneki işe. ya. 
t1e• -aıı Afrikadan dii<manı 

' "'~k ış.ne venıden baslayıp 
~ e1rbılrr:ek ıçin kafi de • 

• kuvvte maPk olması icap 
il ı bııd.r• ~ktı:dir. 

4 \·acı·d ~varı 1 e elde edilecek ilk 
v ak.iye\, Almanların Tu 

l:ııııa: Cezayiri askeri iisler gibi 
t.\ıctır ınasına mani olmak ola • 

• 

Libyada iki taraf kıt se
ferine hazırlanıyor -
İskenderun rıhtımının 
inşası ıçın lngiÜzlerle 
müzakere cereyan edi -
yor - japon - Amerikan 
müzakeratı iyi yolda -
Ruzveltin annesi öldü. -

JAPONYA İLE AMERlKA 
ANLAŞIYOR 

Tokyodan gelen lıaberlerde, ja
ponya ile Amer'.ca arasındaki 
müzakereleri Ruz\'eltin bizzat i. 
dare ettiği bildirılmektedir. Ü -
çüncü bir devletin müdahalesine 
meydan bıra.jcmamak için müza• 
kereler gizli tutulmaktadır. Mü
zakereler japonyanın Mihverle 
bağlannı kırmıracaktıT. Zaten 
Amerika da japonyadan bu yolda 
birşey istememiştir. Şimdiki hal. 
de Amerikanın Vladivostook yolu 
ile Sovyetlere göndermekte ol -
duğu benzinlere dokunmıyacağı 

zanndilmektedir. 
INGILİZ KILİSELERİNDE 

SOVYETLERE DUA 
Dünk.i Pazar günü, İngiliz Kra. 

lın n mılli dua günü olduğunu 

söyliyeıek bütün miileti davet et. 
tiği hususi iiyine her mezhebin 
kilise r ıesası, her sınıf asker \'e 
i<çiler i~tirak etmiştir. Irlanda 
kiliselerinde de Sovyetlerin ır.u -
vafak o ır.ası içın dua edilmistir. 
RUZVELT'İN ANNESi ÖLDÜ 
Ruzveltin annesi, Sara Delana 

Ruzvelt 86 yaşında olduğu halde, 
Ruzveltin llayd • Parktaki mali. 
kiınesinrle nfal etm;;tir. Cüm • 
hurreisı ve refikası, hastanın son 
dakikasında başucunda bulun • 
muslard r. 

!~landa yolunda bir Amer;kan 
destroyt!rinin taarruza uğrarno.sı 

üzerine, Ruzveltin beklenen nut
kunda. deniz yollarının aç:k bu. 
lunması lazım geldiği yolundaki 
eski beyanatını leyit etmek sure. 
tilP Alman idd:asına cevap vere • 
ceğı tahmın edilırektedir. 

~-- ---·--·-------
Ol!Jnu şaşıran Erenköy 
bır mektup Sanatoryomu 

~ (\~t <llırinci Sah,fed•n Devam) 
ı,,llıı 1 :n B. ArJf i•ıninde bır va-
~ 2~ l~ek~pı po:rtane$ıne Ağw;

Sı.ı:- lncı &unü Yalov;ıda iskele 
' '-tı.p" il. :-'ustafaya hilaben bir 
;,'!- •Ya' •_rmqUr. Ayın 30 unda da 
.""'4 c~tnı!:tt.tı~i. vakit _ meklu~unun 
' ı~ \' •iınt gormi.ıslı.ir!.. lbtan-

l Jt rn alı.>\a arasındaki iki buçuk 
~ R ~ fenin bır mektup taru!ın
ltn ~de katedılemeınt!sine ha7-

~~ır• · Arıt burıun kayboldugunu 
ıı,.;; iıten '" Fakat aradan 6 gün daha 

1 
,.,lo 80nra mevzuubahs meklu

tı.ı C lrti.l~'lü.ya vara~k nihayet sahibi-
rı ~ 

1 
:ı l'urulnıuştur!. Tam on bir 

t t~lL.ıbu tltnbuldan Yalovaya varan 
t'ı ıtıentı tarrt tetkik edildiği zaman 
'ı.ı..lfııd~ n . ebebi anlaşıln~ ve ayın 
)~h·t~ ~ıç ~~lr munasebeL yokken 
~ ~ ~-tt"!. 5 E;rlulde de Yalova· 

it l'f b r ıldıgt öğ:renılını~lir! .. 
lt,ilııcı ıremurun aceı.,.ı, Iaka7di
>t;ıı,la ~n ılti tarJfı da on bir gün 

tiiı "tir. ~tııkan mektup ida.rehane
t k lQ o;-ta idares:nin tahkikat 
>~Q •ur•tı uluna tecrıye ed•ceğinl 

llııı . • mektupların >8>kın se
ontıyeceğini umit ederiz. 

'1illt Şef 
tlt.J.rs ( l btci Sa'."fadau DeY&m.l 

t~:e altlar; az.iz vaUındaşJarım; 
~h~~rLSı burada, Bursanın her 
~nim ia. bent dınlıyorsunuz. Bu 
lı 85st ı;ıı:1 bı.r zevktir, Bana kar-
a.. erdı·· 
~1c.1e;iır gı~iz seve:lye tekrar te-
Ve aeı· tderım. Size, sevgilerimi 
"-tı lluamta.rıını bildinrım. Y~
'"'·' l'&a.ltla.r, 7~ aziz Bur-

ll 
~l'lat <Gllıhurumuz dün Bursa 
>, ,.,.11ı•kteblni ~ Askerl Lıse
~lıtltt ~t etın4 ~ muteakiben 

"ılıın U7üJc teıatw.ratı arasında 
ıı...., •• ~•1a ve oradan İstanbul& 

eırni$lir. 

(Birinci Sah~fedcn Devam) 
hastan-enin yata'< adedi iki misli 
artacaktır. 

Temelatma merasimiıı<lc bu • 
lunacak da\'etliler Kadıköy iske
lesinden hususi otobüslerle sa 
natoryoma nakledıJecekltrdir. 

Londraya göre 
(Birinci Sahifeden Devam) 

mamışlard r. Şarkta da şeh;ıcien 
daha uzaklardadırlar. Bu mınta . 
kalar 7.aptedilmedikçe, Lenin • 
gradın tecridi söylenemez. Al • 
manlar Leningradın, her ağaç 

gövdesinin, her tümgeğın arka • 
sından müdafaa edildiğıni södü
yorlar, 

Odesada, ihtiyarlar da dahil ol
mak üzere, şehir halkı, burasını 
kuvvetli bir kale haline getirmi~
lerdır. Sovyet harp istihbarat ga. 
zetesi, Odesaya ancak denizden 
va,..Jabilmekle beraber. şehrin el. 
an mukavemet ettiğini yazmak • 
tadır. Bu gazete di~er bir yazı -
sında, şöyle diyor: ·Almanlar Uk. 
raynayı istila ederek, Rusyanın 

harp sanayii ile mali iktısadiva • 
tına dddi darbe indireceklerini 
ummuşlardı. Halbuki son sene -
!erde Almanların erişemiyecgı 

bölgelerde s.nai merkezler \'Ücu.. 

de getirmi§lerdir. Uralda ve Si -
beryada tank ve tayyare imali i. 
çin vası fabrikalar inşa edilmiş • 
tir. Ukraynanın ziyana rağmen 
mukavemetin idamesi mümkün 
olacakt,r.• 

~a No: lOwww , ı 
~atır İçin Öldürdülerl 

........ 111r::ı ___ Yazan: AKAGÜNDÜZ J 
'ltan . 
' Şı, gı Ali beyi? 
~ r'ilt~eşh.ur san'atkarı. 

~ıt de Alı evlidtr. Neredey _ 
'Xe ~cuğu olacak. 
1\ ~Unasebet H li olsun. 
l\e~lz SCkız <ın ay Önce ... 

~ Alin on ay mı? 
~~it ist'.n cı·lenmesindcn önce 

q,_ l>a 'Yorum tzect· . . 
ınız ki bugün bekar -

cı za 
~~ ··~ 3ı;n:n nıesele kalmazdı. 
~~'Ilı. lıa k alrıı~zdı? Ben bir ba
~,;ı~ ,111t.~ turlü düşünürüm. 
~ııı,. l.t;ıd a ı Yok! Genç kızdır, 
t~. r''nlz •0,.,kı •aklıyor, biz de 

Y kmuş gibi davanı • 
ıı,~ d 

'lıt :• öy7 a~aca düşünüyorum. 
ltıııe ~dı. Ali bey dedikleri 

•ılemizin dengi değil 

- Temiz hayatı, büyük şöhre.. 
ti, kazancı dengimizin bir kaç 
misline bedel olamaz mı? 

- Sen muharrirsin, o da mu • 
siki san'atknrı. Buna mektep ar
kadaşlığını da katarsak senin bi. 
taraflıgına inanır.ak caiz olmaz. 

- Öyleyse ne yapmalı? 
- Avukatsın, bir çare bul. 
- All beyi boşatırız. Çalgıcı • 

lıktan çekip delaletinizle sarayda 
bir iş buluruz. Bu suretle kufüv 
işi de halledilmiş olur. 

- Yani bana yapıştırma adreS
li birisini damat olarak peşkeş çe
kiyorsun. Senin <\etliğini bir an 
için Kabul etsek bile yine olmaz 
Kıztl)'lln çı!ııınca bir münasebet -
sizliği yüzünd~n bir aileyi nasıl 

boşatmağa razı olurum. O kadı _ 
nın, o doğacak \"OCUğun, ne suç -

- . . . . . .. ... ~ ' 

Londrada geni 1 Kiyefte her ev l Ruslar lngiliz
bi r konferans küçük bir kale /erden fiili 
toplanıyor halini sokulmuş gardım istiyor 

Sovyet Cephesi, 8 (A.A.) - Ruslar, 
İngiliz yardımının tltll ve müessir ol
masını a:itgide artan bir israrla iste
mektedirler. 

Londra, 8 (A.A.) - <B. 8. C.> İn
ciltere, Sovyet Rusra, Amerika ara
sında Londrada bir konferans topta
ııacaktır. işgal altında.ki Avrupa rnem
lelretlcri de konferansla lell'lSi.l edile
cekleri gibi, keşif ve ihlu1llarda bu
lunm~ alimler de lşUralc edeceklerdir. 
Bu konfcran"ta ihtiralard.an bu harp
te nasıl ı..tiladc edileblleet'ili ve harp
ten sonr da beşeriyete nasıl müfit o
labileceği mevzulan mi.izakere edile
cektir. 

ALMANLARIN 
tayyare kaybı 

Moskıwa 8 (A.A.) - cB.B.C.• 
Kızıl 0ıdız mecmuasındaki bir 
maka:esinde yüksek rütbeli btr 
Sovyet hava subayı, Almanlann 
bütün hava kuvvetierini mı.ıha • 
rebeye soktuğunu ve buna rağ
men hava hakimiyetini elde ede
me<iiklerini yazıyor. Şımdiye ka. 
dar Alman tayyare kaybı 7200 
den fazladır. Alman imalatı ise 
bu miktarı telafi edememektedir. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

Berlln kaynaklarınaan bildirildı~i
ne göre, merkez cephesmde cereyan 
eden :;iddetlı mah.areb er netıc~ n
d~. Kiyer"tcki Sovyct kıl'alarının ge
rilerine yapılan l.dzyik gıtt;kçe art... 

maktadır. Cenupta, I- ned mıntak:ı.'iın
da i.-şçiler tahlıye edilınektedi.r. Bun
dan bu h.aV?.anın da terkedilmeı;ıne 

karar verıldigı manası çıkarılmakta

dır. 

Şimalde Finler, uzunra bir le\·akkuf 
devresinden sonra 4 1-:yllHde tek::'ar 
taan·uza başl~ını.;;lar, uc gun dev1ın 

eden n1uh3rebclcrde 7.i kilon1et1·e iler
leınişJcrdir. 

1\.lus.:tolini J\'!areşal Mannerhein1'e 
bir telgLt1 gündereı·ek, Fin klt'aları
nın eski hududa va.rmnları dolayısıy

le, İtalyan ordusunun sel.imlnı gön

derınlştir. J\.faN""~aı cevap vererek tc .. 
~ekktir etm~\ır. 

Sovyetlerc g\lre, Lenıngrad kapıla

rında Yu ·ua ceren ~ıddeUi mubare- 1 
l.le!erde, Gener.tl BJnJarev'in kuvvet
lc!"ı ""\!n anlart i tasyon ile şehir ara
sındaki ır.e· !t!erind!'n çıkarmı,;ila-rdır, 

Almanla!" rıc'at 't'tn.l~ler, tadafül bir 
vaziyet alın1şlardtr. Ahnonlar bu Uç 
gUnluk muharebede yarah ve Olu bı.r 

alay kadar z.•yia~ verdirmişlercLr. 
407 ınci A..Iınıiln k.tr..ırgjhı S\lvyetle
rin eline gt>Çıııiştır. 

Son üç gi.ln i;ınde, Almanl3rln 
Dnyepcr uz<'rindc kıiprü kurnıak iı·ın 

yapUkl.:lrı dllrt t ebbuıJ R:ıs tOP<:'Ll~!l 
laraftndan akiın bırakıl1nı~tır 

Evvelki &iin blili.ın N""phe boyunca 

10 bınden fazla Alman zabıt t:e ii.:t
kerf iınh:ı ed:tın t r 180 lan~ tahr.p 

ediloıl..,, 100 den fazlJ top \·esaır ~t1al
zen:e :gtina.nı oiunr.ıue. köpri.ı kur
mak ıçin kuilanılan 18 gemı batuJ
mıştır. 

Kiye! m1ntaka ır.:1a mukabıl taar
ruzlarla evvelce- Alınanların eHne ge. 
c;en bazı kOyler geri alınmı.şb.r Ki.
yet l\Lli.s t~iliıtL d:ı ord1.1ya yardım 
etmektedil'. 

Takdir Edilen İdarecilerimiz 

Kocaeli Valisi B. Ziya Tekeli, 
Yaylak kaymakamı Şahat Ural, 
Aydın Scferberhk Müdürü Emin 
Günver ve Çorum nüfus müdürü 
Şevki Slliiey muh .clıf zamanlar -
da gösterdikleri ba)arılarmdan 
dolayı Dah;hye Vekaletince tak -
dirname ile taltif olunmuşlardır. 

!arı var? Benim seciyem bunların 
hiç birıni yapmağa müsait değil
dir. Hatta bu hususta fazla ko -
nuşamam. 

Bayanlardan biri söze karıştı: 

- Ben fazlaca roman okurum . 
Aşk hastalığının en pratik te<ia.. 
visini biliyorum. Bu has: ahk u. 
zun sürmez. Fakat nekahatı uzun 
sürer. İyile~ir iyile~mez han ır.e • 
fendiyi, dadısı ile hava tebdiline 
gönderir,; niz. Bence en iyi _ver 
Toroslardaki Bürücek vavla:;ıdır. 
Tam mevsiııı;<.l'r de. AŞk; uzak
laşma tedavi !'der. 

- Bcnin1 oralarda tanıdığım 

yok. 
- Valiy-e iki satır bir şey yaz.. 

manız yeter. 
- İki aylık bir seyahatten ne 

çıkar. Elli al~m"i gün sonra bu. 
raya dönnıiyecck nıi?. 

- O zaman da Alı Beyi gönde. 
rirsiniz. 

- Anlıyamadım. Ben. Alı Bey, 
göndermek? 

- Her işın kolayı bulunur Gön 
derebileceklcre sozu getirip e -
hemmiyelle soy lersın iz. Bır \Ok 

Moskova, 7 (A.A.) - Moskova 
radyosunun bildircliilnt gôre, Kiytf, 
halkı normal hayatJ.arına de\·am et
mek~irler. Kadınlar mutat veçhile, 
civar bölgel•rdekl i1çilerin her cün 
mallan pau.r m07d&nlarrnda U>plan
maktadır. Şehirde her e.. ufak fakat 
kuvvetli bir kale haline sokulmuş
tur. Halkın bir parolası vardtr. O da. 
şudur Ki,yef bir Swyet ıebridır ve 
öyle kalacaktır. 

Antakya yolanda 
bir aoyganculull 

(Birinci Sahi.leden Devam) 
ye başlamışlardır. 

Bu kahraman poli>lmlz, ah!J~ı bir 
kurşunla ~ehit dl1Şlll~lılr. Bir vatan
cja.şunız da ğır surelıe yaralarunış ve 
btr kaç gün sonra Iskenderun hasla
nes.inde ölmü~tür. Yolculardan, baş
kaca yaralı yoktur. Üçüncü otobüste 
bulunan yolcular polb<n bu kalıra
manhğı \·e tam soygun esnas1nda ye
tişen Çakallı Jwı:rakolu jandarnıalart

nın e~ • .:.iya Uzerine ta.arruz ctınesı sa
ye~aıde :-;oygundan kurtulunı.şlur. 

Soyguncul.ır, soygun yerinden iti
baren ~iddetle takıbe başlanmışiar
du·. Bunlardan Kırtkbanın Hacılar 
köyünden Pa~antn ogullaru1dan ve 
e:,ki Suriye 1\-Icb'u...,u l\.lahn1udw1 ak.
rabalrından !ı.lehmel Bey oğlu Hü5e
yın Dokuzlu bir Fransız tüfegi ile be
rabl!r yakalanını.ş ve suçu itiraf cttni;r
liı-. Çete, Suriyede te-şek -uı etmtit.r. 
Çeteyi teşkil eden İ:-::~cndenını.m Aba
CJlar köyünden ve lfatay muc3d~l~i 
esnasında Surıyeye !ırar ederek ca
susluk ve partizanlık yapan H.ıcı is
nunde birid'r. Aı-kada.şları ytnc S·Jri
ye tebeasından Kurtdağının Raro na .. 
hiyesutin lı.Ieıneh kUyu.nden Reşit, 

l\1ahur, D:11,.·ut He Kırıl\:hanın Gokpı

nar koyi.ır.den Surıyeye firar etn1i' o
lan Hacı onbaşı oğlu Yusuftur. Baba 
.ıe o~ul her ikı~i de yabancılara hit
n1et ettiklerinden Su.riy(•ye kacmış
loırtlır 

KÖYLt'LERİN KA.HRA.'llANLlGI 
Şakılerdcn birinin de Gavurdagın

daki mı:is:ı.demelerde maktul dü~ti.ığü 
hab<'r alınmıştır. Ceset aranrnokladır. 

Bu htııdisPden l~..sür duymıyan hiç 
bir vatandaş tasavvur olunamz Ha
taytn ı;ıpta cJ:lecck huzur \'e bü.lcÜ

nunu Jll81 eden hain ve canı yaradı
lışlı bu :n.;anlar ergeç ceı:a1arınt ce
keceklerdir. Cumhurlyetm adaleti her 
nereye kaçsalar onların yak.ııınt bı
rakm1yocalctır. 

Burada bilvesiJe :.~y1emck f.-lerim 
ki. hadiseyi. n1Uteakip Givurdağının 
Cenup, Şark ve Gaı·bınde bulunan 
köylerinlizin temiz, kahram3n ve asil 
halkının bu soygWlcuları y;:ıkalamak 

için zabıta kuvvellerl ile berolıer ça
hş.arok g0.;tcrdik1eri kahrınanlıklar 
\'ı? Cürr:.hııriyet ida:-e.s:ne baı,:h!ıkl.irı 
şayanı şükraıuhr • 

Beylerbeyinde bir 
ev yandı 

Dün ak~am saat 17 de Bevler _ 
beyinde Bürhanıı e n::ahal:~sinın 
AbduHahağa caddesınde 17 nu -
maralı evden hır yangın ç kmış 
ve ev tamamen yandıktan sonra 
söndürülmüştür. 

Annelere öğüt 
Kurumumuz tararınd::ın .e-~:redılen 

(Annelere Öı;ü.t) mektupları yl!nıri«n 
basıltn.~tıl', Bu öğı.itle-r 12 mektuplan 
ibarettir. Çocu,Gun doğuş:.ından Ltiba
ren bir yaşına kadar nasıl bakılacaJ,tru 
öğretir. 

Bu mektupların ad!'"eiinize &önde-.. 
riJebiln1e:si için yeril kuruşluk posta 
pulu gôrldermeniz ve sarih ad~sini.ıi ' 
bildirmenız kiıtidir. 

Çocuk Esırgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

mektur/:r aldığınızı her yerde 
san'a tkitrı istediklenni uzun u _ 
zadiye ballandırırsınız. Milli mu. 
sıkimizin, kültürumüzün inkişafı 
içııı bu himmeti yapmalarını ri _ 
ca ellersinız. 

Anlatması, dinletmesi, karar 
altına aldırılması en az ıki ay sü
rer. O zaman Fatma içeri, Ali dı.. 
şarı! 

- A ı·uka t be)·imizden çok da • 
ha i~·i dıişünüp konuştun k;zım, 
fakat bunda da yalan dolan var. 

Ben böyle işlere gelseydim Ab. 
dülhamıd devrinde ı·ezir olur -
dum, 

- Haımı teessürle konuştu: 
- Kızım ne olacak kızım? Bi. 

ze soy lemiyecek, biz bılmiyece _ 
ğiz, o da her acısını içine ~kıta _ 
cak övle mı? 

- Ne yapalım hanımefendıci -
ğim? 

- Hanım! Rica ederim bızi de 
üzır.e. Muhamr beyefendi arka. 
daşım der bir şey söyler, avukat 
beyefendı. .. 

(Devamı var) 

Moskova Ra~osu Spikeri john 
Gibbons, bundan bir kaç gün evvel. 
bu yardımın pllU>nik mahiyeti aley
hinde bulunmua ve bu yardımın bir 
takım sempati telgra!lariyle kendi· 
sini göstermekte oldu&:unu söylem~ 
tir, 

Ayni Spiker, buaün İngiliz Trade 
Union'lannın müşterek bir İngiliz -
Rus sendikal komitesi ihdas suretin
deki tekllii üzerine Sovyet sendilcaJ.a .. 
rı merkezi Rebi B. Chvemik'in Cu
n1artesi akşamı matbuat mümessille
rine olan beyanatını ele almıştır. 

Chvernik, bilhassa ıöyle diyordu: 
İngiliz işçilerinin yaniun vadi, cep.. 

hemizde düşmanın kuvayi külliyesini. 
layyarelerini tutmak ve bu suretle o
nun İne:iliz adalarını ve btıha!Sa Lon
drayı bombardınıan etmesine nıflni ol
mak suretiyle memlekeUer·ne yap

makta olduğumuz yardımın tab:t bir 
mukabelesidir. 

Sovyet lideri ilQ\·e olarak ;;unları 
söylemişlir: 

Mlkt.arları günden güne artıno.kta 
olan Sovyct vatnnduşların1n intibaı, 
Rusyada müthiş bir harp bütün tah

ribatını yapmakla olduğu bır sırada 
İngilizlerin kendilerini sözle vaidlerle 
k·şci etn1ekte oldukları merkezinde
dir. 

Küba Cumhur
Reisi öldü 

Havana 8 (A.A.) - Küba Re -
isicumhuru B. Menocal'ın pazar 

günü ani olarak vefat etmesi do

layısile dünyanın ht>r tarafından 
10,000 den fazla t'igraf gelmiştir. 

Reisicumhunun ni'ışının milli 
Kapitol'a nakli esnasında 60,000 
kişi hazır buluıımuş~ur. Naaş, 
cenaze merasimi ıc in tesbit edıl. 

miş olan salı gününe kadar ora. 
da kalacaktır. 

llanşta iki Almaııa 
gemisi batırıldı 

{Birinci Sah:Ieden Devam) 
Bir dü$ffian avcı tayyaresi dü

şürülmüştür. Şimali Fransada da 

müteaddit taarruzi ucuşlar ya -
pılmrş. ikinci bir düşman avcı 
tayyarı»ı düşürülmüştür, Bu ha

rekatta İngilizler 2 bombardıman 
ve 3 avcı tayyaresi kaybetmiş -
!erdir. 

Har iciy ft Vekili 
(Birincl Sah!fed•n Devam) 

ve dostları tarafından karşılan -
m,,.tır. 

Vapurla İstanoula geçen Şükrü 
Saracoğlu otomobnle doğru Flor
yaya gitmi~ ve deniz kö~künde 
!\!illi Şefım:z R~isicumhur İsmet 

!nönü tarafından kabul edilmiş.. 
tlr. 

lran Hükumeti 
(Bırınci Sahifeden Devam) 

!erde, mahalli So\')·etler teşkil 

ettiklerıne dair ol.ın Alman id • 
dıası ).loskova rad)'osunda tekzip 
edilmiştır. ___ ..,... __ _ 
Benzin için bu aıllah 
vllAyettı toplamldı 

Bu sabah Villye&te V&.li Muavini 
Ahmet Kınığın Reislillnde Belediye 
Reis :!\1uavini LU.tti Aksoy ve diler a

Uı.kadarların iştirakiyle bir toplantı 
y.apı1n1ıs ve hilkUmetin benzin tl!!vz.la .. 

tı hakkında vermiş oldutu yeni bir 
karar üzerinde görüşülmüştür. 

Buna göre ot.omobillere ve diğer 
yerlere yapılan benzin tevziatında 

d•ıl:.iklilı: yaptlacaktır, Bu husustaki 
k.ıt'i karar bugün Oğleden sonra ven'.. 
lecekti.r. 

Vari d at müdürleri 
arasında 

değişiklikle r yapıldı 
Kars Varidat Müdürü B. Sabri 

Çetinkol Siirt Varıdat Müdürlü

ğüne, Tokat Varidat Müdürü M. 
Mustafa llkdemir Hakari Vari -

dat Müdürlüğüne Hakiıri Varidat 
Müdürü Mehmet Akkaya, Tokat 
Varidat Müdürlüğüne, Siirt va.. 
ridat Müdürü Emin Kavuncu 
Kars Varidat Müdürliiği.ine nalıt-
len tayin edilmişlerdir. 

S - S O N T E L G ft AF - R mtn, t94t 

RUS -İNGİLİZ 
İŞBİRLİGİ 

(B•P"aJco.led•n Devam) 

surette vaziyet almıya karar ve
rince, Ruslar 1939 <enesi ağ'llsto -
sunda Almanya ile anlaşarak 
meşhur paktı imzaladılar. 

İngiltere bundan sonra y:rmi 
ay kadar bir zaman. Rus • Alman 
cephe birliği karşısında yalnız 
kaldı. Gerçi Rusya, Almanyanın 
miittefiki olarak harbe iştirak et
memişti. Fakat A lmanyaya her 
türlü manevi yardımda bulunu
yor ve İngiltere İmparatorlu~ 
nun parçalanmasını temin için 
filli obırak harbe girmemek şar -
tile bu yardımda en ileri hadde 
kadar varmak kararında oldu -
ğunu anlatıyordu. 

Almanya, Rusyanın pasif yar. 
dımına dayanarak Fransayı ezdi. 
Avrupaya hakim oldu. Fakat har
bi nihayetlendiremiyeceğini an • 
!ayınca, Rusyaya karşı harekete 
geçmeğe karar verdi. Şimdi an. 
laşılıyor ki Hess'in vazifesi, Nazi 
Almanyasının bu kararından İn
giltereyi haberdar etmekti. Al • 
manya. 1939 ağus•osu paktının 
imzasından evvelki komünist a. 
leyhtan siyasetine geri dönünce 
İngilterenin eski teveecühünii 
ka~anacağını iimit etmiş olabilir. 

Bu ümidin tahakkuk etmediği 
şimdi anlaşılmaktadır. Çünkü Al
manya, 22 haziranda Rusyaya 

karşı taarruıa geçtikten sonra, 
İngiltere, Almanya ile Anlaşacağı 
yerde, bllakis Rusya ile e!' sıkı 
bir iş birli.ğine girmiştir. Ingil • 
tere hükümcli Rusya ile bir itti. 
fak imzalıyarak. ayrı sulh y~pa
Mıyacağı!1ı taahhüt etmi1ıir. 

İngiltere. 1939 afos~osundan 22 
haziran 1941 tarihine kadar Nazi. 
Komün'st iş birliğini tenkit edi. 
yordu. Komonıst Rusyanın Nazi 
Almanyasile nasıl iş birliğ; ya -
pabilcc~ğini İngilizlerin haı·sala.. 
!arı almıyordu. Şimdi Demokrat. 
İngiltere ile nasıl ı• b:rliği yapa
bildiğini anlıyamadıklarını söy. 
lüyorlar. 

Hakikat şudur ki, her üç taraf 
da giriştikleri havai memat mü. 
cadelesi içinde ideoloji düşünce
lerini iKinci plana almış bulunu.. 
yorlar. İngiltere de, Sovyetler de, 
Almanya da varlıkları için dö -
ğüşmektedirler. 

Her üç devlet için de ilk düşün
ce karşısındaki düşmanı maf:liip 

etmektir. İdeolojiler, menfaatler 
bundan sonra geliyor. Filhakika 

bugün komünist Rusya da. de. 
mokrat İngilter de karşılarında 
düşman olarak Almanyayı gör. 
mektedirler. İşte iki devlet ara
sındaki iş birliğinin temel; bu -

dur Almanyaya mağlüp olma _ 
mak birinci vazifeleri, Alman 
yayı mağlup etmek de ikinci va
zifeleridir. Bu iki ı·azife, her va. 
zifeye lekaddüm etmektedir. 

Bu İngiliz - Rus iş birliği ne • 
lice•indE Almanya mağlüp olur
sa vaziret ne olacak? İngiltere _ 
nin menfaatleri Rusyanın men _ 
faatlerile telif edilebilecek mi? 
Telif edilemediğine göre hangisi 
hangisine tekaddüm rdecekttr? 
Rusyının ve İngilterenin mu.. 

kadderatını _darc eden devlet a -
damlarının bu suallere cevap ara.. 
dıkları ~ok şüphelidir. Çünkü her 

iki tarf.n da nazarında henüz bu 
sualleri sormak zamanı gelmemiş.. 
tir. Bu sual~ sormak ve bun _ 

!ara cevap aramak, mücadeleyi 
kaybetmek gibi bir netice \'erir 
ki, gere1< Rus ve gerek İngiliz 
devlet adamlarının realizmi buna 
m!nidir. 

Ancak onlar ı:ormaktan çekin
seler de mücerred olarak bu su
al!erin varid olduklan muhak -
kaktır. '.ngilterenin ve Rusyanın 
Almanyayı mağlüp ettikleri ve 
harbi kazandıklan fan:edilsin, ,._ 
caba haı.gi tarafın goruşu ve 
menfaati, diğerinin görüş ve meıı.. 
faatıne tekaddüm edecektir? 

Böyle bir suale bugünden ce -
vap ver'llek mümkün jegildir. U
nutmamalıdır ki böyle büyük bir 

m:.icadele içinde sorulan bu çe _ 
şit suallerin cevabını ekseriya hıi

diselerir inkişafı vermektedir. İn. 
gltere ve Rusya Alrranyayı ez -
m~k için işbirliği yapmaktadırlar. 
Bu iş birliğinde hangisi daha faz_ 
la kuvvet sarfedecektır? 

Bu müşterek mesaide hangisi 
daha çok yıpranmaktadır. Gaye 

elde edıldiğ.i zaman hangisi da.. 
ha çok sözünü g<'çirebilecek bir 

vaziyette olacaktır? İşte yukarı.ki 
suale ce\•ap verecek olan a'Tlil -
!erin bazıları bun.ardır. 

Ahmet Şükrü ESMER 

Harp Vaziyet i 
(Birinci Sahil'edcn De\·am) 

düncü defa olarak akım b:ıak -
mıştır, 

Merkezde vaziyet anlaşılmağa 
başladı. Timoçenko ordusunun 
mukabil taarruzları, Alman or -
dusunu Viazma • Smolensk ara -
sından, bazı mevzii muvaffa~ . 

yellere rağmen garbe doğru sô -
küp .ıtamadı. Alman ordusu Mos.. 
kova garbindeki umumi vaziyeti
ni muhafaza etti. İş böyle olun -
ca, meekezdeki Sovyet mukabil 
taarruzların:n Gomel şarlınıda ve 
Leningrad etrafındaki Almsn or
dularının harekatına miiessiı ol. 
mamış demektir. Vaziyet de gös
teriyor ki, Gomel şarkındaki Al
man ordusu bir taraftan B;r -
mansk'a ve diğer taraftan Aşağı 
Desna nehrine ve Kiyef'e d,;:t'u 
harekete ıh!vam ediyor; şnr !de
ki Alman ordusu da Len.ngı ~Jın 
müdafaa hatları içinde taarruza 
devam etmektedir. O halde S"v
yetler merkez cephesinde arz:ı et. 
tikleri sevkülceyşi neticeyi ala • 
mamışl&rdır. 

Gomel şarkında harekat yapan 
Alman ordusu Rusların merkez 
ve cenup orduları arasına gırmek 
üzeredir. Bunun ilk zararı Kıye!e 
dokunacaktır. Daha sonra hare -
kat Almanlar lehıne inkiş~f etti.. 
ği takdırde Budyenni ordu...ırı 

Dnyeper boyunda duram.yacak • 
tır. Şimalde de Leningrad müda
faası güçleşecektir. Bir Alman 
kolu şehirle istas\·on arasına ka
dar ilerlemiştir. Ruslar bu kl>lu 
mukabil taarruzla ric'atc n:ec • 
bur ettiklerini bildirirorlar, Şı -
maiden Finler de ~ehre topçu 
menziline kadar yai<l ırlarsa Le
ningradın muhasara~ı ikinci saf .. 
baya girmiş olaeakt,r. Eğer Vo -
ro~ilof ordusu da Lning:ad'a ka. 
panıp kahrsa, Almanlar n arzu 
ettiği neticeyi Voroşilof ·endi e. 
lile hazırlamış olur. 

Bu büyük bır hatadır. Hulasa 15 
Eylule kadar So,·yet • Alır.an 
harbındeki inki~aflara intızar e -
dilebifü 

Y AN GIN 
Bağdat caddesinde Şaskınbak

l<alda ahşap bir evin bodrum ka
tından yangın çıkmış, büyürr.e -
den söndurülmüştiir. 

ZAYİ - Sullanahmcl Yabancı As
kerlik: Şubesinden almı; olduğunı 8.:i
kerlik. terhis tezkeremi ve nüfus hu
viyet cüzdanımı zayi ettim. Yenlsıni 
alacağımdan c~k·s1nin huknıU yc>k

lur. 
319 Ooıiuınlu Hüseytn oglu 

Hüseyin Başeren 

Kıt mevsimine hazırlauıı.ış 
olan 

Sümer Sineması 
yeni ainema meveimini 

yarm akşam aı; ıyor 
Bu şirin ve nezih sinema ı;alonu -

nun taal müdüriyeti: Geı;-en senelerde 
olduğu gibi bu sene dahi miıtenevvi, 
hareketli, zengin ve muhteşeın prog
ramlar takdim edeceğini vAdedıyor. 

Karilerin1izin yeni ve ınunt:ıhap 

programlar hakkında bir Iikir edın -
melerini teminen isimlerini ögreno1e
ğe muvaffak olduğun1uz şaheserlerin 
bazılarını bildiriyoruz: 

lllARLENE DİETRİCH taraftndan 
yaraUian YEDİ GÜNAHKARI.AR, 
CHARLES BOYER, l\lARGARET 
SULLİVAN'ın :nl.4;terek tenısilleri 

BACK STREET, her vakitten dal>a 
sahhar ve daha şirın DEANNA Dl!R
BİN'in 7arattıjı en son iki filntt B,\
HAR RESMİ GEÇİDİ vç AŞK Çİ -
ÇEGİ, CHARLES LAUGHTON'un o:r
nadıaı Viclor Huıo'nun me;h...:r ve 
layemut eseri olup sinema aı çının 

büyük harikası NOTRE DAJ.1E 'ın 
KAMBURU, güzel Norveçli :rı.ldı• SİG
RİD GURİB'nln fevkalAd• tem••h, 
UNUTULMUŞ KADIN, GARİ GRA.'i'l 
ve İRENNE DUNNE'nün muhte~cnı 
temsilleri İLK GÖZ AGRISI, LESLİE 
HOW ARD'ın oynadıtı Bernard Sha'A·ın 
ı;aheııerl BİR KADIN YARATTIM, 
ALLAN JONES ve ..Jt'kestr•:n tara -
tından MAVİ RUMBA mu~iki \'e dana 
amatörleri için J ACK HİLTON ve 
orkestrası ile Ritz Brotlıers'ler tara -
tından ARJANTiN GECU.ERİ, CA -
ROLE LOMBARD'ın yaraltıgı GECE 
NÖBETÇİSİ, KAY FRANCIS ıara -
f'ndan MASKELİ İFRİTLER, LILI -
AN HARVEY ve WİLLY FRITCH'ın 
muhteşem temsilleri ?w!ODERN HA -
YAT, BENJAJIJİ:-;o GIGÜ tararm • 
dan YANAN KALEDJ.F.R. yeni Dİ -
ANNA DURBİN GLOHIA J<'.\.1''Hl 
ı·ndyo ve şarkı kralı BİNG CROSSP.Y 
ile beraber }&rnttığı YILDJZLı\R Ş.\R ... 
KISI, ANNA NEGLE tarafından ç<'v
riten ve şıklann fHnıi olan İREN.Nl-: ... 
vesalr daha bir çok gu1.el filın1er ve 
şaheserlerden m{.ırekkt·rı ız ·n lıste,,ın 

bütün i.şimlerin1 kaydetme e yerh:ı.z 

mü aait olmadı,!ında-ıı zikrf>dem yo .. 
rı.n. Maamafih en son ı.~teın m::ık ne
lerle mücehhez şehrln1ızln bu guzel 
si.nema salonu daima olduğu e:ıb mu

vaUakiyeller ve rekorlar baiındOi bu
ıun<4ca&:ına. ~Uphe yokur . 



• 

-1 -SON TELGRAF- 8 ım.tJL ıMt 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

'------------ No. 105 --J 
Yazan: Francb Machord Çeviren: lıkeruitt F. SERTELLİ 

Bu takma bacak zabıtayı şaşırtmak için 
bir hileden başka birşey değildir 

- Parıs zabıtası dünd~ri mü! -
hiş faaliyette. 

-Takma bacağı arıyorlar, deiil mi? 
- Eve. Bakalım 1alı:allyabılecti<ler 

mı? 
- Parls zabıtasının elinden kimse 

kurtu1amaı . 

- Ya adam casus ise .• 
- Bıltün budutlara teblieat 1apıl-

ml>j. 
- Takma bacaklı bır adamın ıe~

memesi için mi? 
- Öyle 1a. 
_ Şaşarım aklına! Bu takma bacak, 

zabıtayı pşırunak lçin bır bil~en 
b<ışka bir şey değildlr. 

- Neden anladın? 
- Sen • Pol kHisesınin bahçesinde 

bulunan ıUD'I bir bacaktan anladım. 
- Bellti bu bacak onun deiildir. 
- Kabil mi? Vak'a ayni yerde c• ... 

reyan edlyor. 
- Ben öyle zannecUyorum ki, bu -

dutlardan hiç kimsenin ceçmesine mü
saade edilmiyor. 

- O halde Parisle saklanmıştır. 
- Pariııle saklanan adamın kuyru-

ğu dalma zabıtanın elinde demekdir .• 
- Bu işin failini bulacaklarını z.an

sıelmelıı bir hamakattir. Eeer fail bir 
~ebi casus ise .• 

Bu ...-ada uzunca boylu bir kanbur 
- .lolw>t· ııa ı>emek...aloou.oa &i.. 
~ b:ra:mmdak.i bos ease-ıardad 

iılı:ine -u. 
GanoD. bnbur mtıa i)e .arııyor: 
- 1'e aıa-=yuz, mösyö? 
- Dkönce b.ır ~-· 
- JlaaU? .. 
M~aeri sert bir tavırla cevap ver

eli: 
- Sen aspirini ıetir .• içeyim. On • 

dan sonra dü~ünecegim ne yiyecetimi. 
Garson bü!eye gıtti. Ve çarçabuk 

bir bardak ile küçük tabak i~de bir 
asplrın ıelirdl. 

- Buyurunuz mösyö! 
Etraftaki avukatlar ıülüştüler. 
Kanbur bu alayın farkında deeil -

nliş gibi ıöru.nüyor .. &Ozunde mavi 
ıozh.i.k var. 

Şupheli bir adam. 
A~pjrini 7uttuktan sonra ıeniş bir 

ocJe; aldı. 
- Yemek listesin! ver bakalım .. 
Garson listeyi uzattı .• 
Ayakta duruyor. 
Kanbur miiiteri: 

- Şimdi bır :işe şarap. ve bır ba ... 
lık ısgarası .. 

Diye mırıldandı . 
Garson derhal çek.ildi. 
Etr.ı.fta.ki avukatlar yüksek sesle bir 

davanın atinat ettiği maddeleri tetk:k 
ve tahlil ed.yorlar. 

Ben, elimdelti gazeteye dalmış bir 
halde. etrafla olup bitenleri gormüyor
u.uı &ibi okuyor v..e ara sıra 7Udum ~ 
dum prap içiyorum. 

Kanbur yeme-k yiyor; fakat, mide • 
oiııden Zİ)Jade kafasının !ııled;ei belli. 

Kanbur prabıru lçi1or ve balık iz • 
ıcı raıı:ıru yiyor. 

Çok enteresan bir adam bu. 

Alınan casusu olması pek muhtemel. 
Uki.n alnının derisi yanık .. 7anj par
ça parça yanıklar vra. 

Acaba kilise !nlilftkında mı ıı..suıe 

ıelmi.s bu yanıklar? 
llayır. Bunlar eski yanıklar. Yara .. 

ları çoktan cec;miş. Sadece 7anık We
rı kalmış. 

Kjm ne derse desin, bu adam bana 
şüpheli c;örünüyor. Alnına, hattA yü
züne sahte den makyajı yapmış ola ... 
bilir. Bunu, bu işlerden anlamıyan bir 
adam belki düşünmez. Ben bOyte go -
rüyorum. 

İçimden eelen bir ses bana: 
c- Djkkat et .. belki seru tanıya -

cakt1r!> 
Diye ihtar ediyor. 
Bu sesi zaten o, lokantaya sirer.ken 

de duymu,,tum. 

Eğer o iae, lokantada kızılca kıya -
met yapacak. Ne olursa olsun onun ya
kasını bırakmıyacağım. 

Yanıbaşımdalti avukatlar cltmege ha 
r.ı.rıanıyorla.r. Bu benim için pek de 
fena dep!. 

Lokantada onunla ka~ı kaqı1a ka -
laca{ıız. 

Avukatlar ııdiyorlar. 
Yaruk ,-üzlü kanbur bu IU"ada t e • 

binden bir caz.ete çıkardı, hem ye • 
:.M ,Var. -'ile pmie ~. 

AvuJı:aUar lclıUnta kapmnc'p D Çlık.-. 

tııar. 

X..bur .mufieri, bu ıırada gazele • 
yı Y1Wme Jtaparawna kaldırdı, g(lya 
okuyor .. 

Gazetenin ortasındaki küçük de -
likleri uz.aktan &:örüyorum. 

Kanbur benden :;liphelendi.. tim • 
biltr'! Belki de beni tanıyor. 

Sen - Pol kilisesi önünde de bu kı
yafetle dolaşmıııtım. Hlç iüpbe ı>Ok 
ki, orada beni &örmüştür. 

Zira bu kıyatet ona pek ;r.ıbancı 
ıelmedi~ 

(Devamı Var) 

8 Eyliil 1941 
18.00 Program 
18.03 Dans Miiz!gi 
18.30 Fasıl Sazı 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19.45 Sololar 
20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Halk Tür-

küsü 
21.00 Ziraat Tak. 
21.!0 Geçit Prog. 
21.30 Temsil 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberlet 
22.45 Dans Müziği 
22.55 Kapanı§. 

Kiralık apartıman 
İstanbul Beledi7esi karşısında 2, 3, 

5 odalık daireler. Kalorifer ııck ıu ve 
bütün konforile kiralıktır. 

ANA - iı.ıı: - Ol.TA - VI: USE 

ERKEK Hayriye Lisesi YATILJ VE 

l !ATISIZ 

F atih: SAltAÇBANEBAŞJ 

Kayıt ıçin her ıün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. 

Eski talebe kayıtlarının yenilenmesine 8 EylUle kadar devam edilecektir. 
T El..EFON: Z0530 

Is tan bul Vakıflar Direktörlüğü lıanları 

.Muhamrr.en KıymeU Pey Akçesi 
L. K. L. K. 

897 60 67 32 

~!atta Hızır Çavus rr.ahcılles r.de Yeni caddede 55 No. lu hanenin mü.1-
klyeti" Satılmak tizere on beş ~ün mUddeUe atık arttınnaya çıkarılmıştır. İhale
ıl 15/9/941 Pazartesi gilniı saat on beşte icra cdıleccğ.ndcn isteklilerin Çem
bt>r taşta İstanbul Vakıflar BasmCdürlüğü :r..tahlüla t kalemine müracaaUan. 

c76l9> 

IONUN 
\'a9anmı9 Aşk ve Macera Hatıraları 

1 Hayatını Anlahyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 74 
Tabağı alıp kapıyı sürmeliye. 

rek döndüğü zaman kendi ken • 
dine söyleniy<ırdu: 

•- Dünyada ne ,;aygısız kadın
lar var yarabbi!.• 

Bu münaseretsizliğe ben de çok 
kl zmıştım. Her taNlfım titri~~or .. 
du. Başka vakit ol<aydı rahatsız 
Ni.lmeğe aldırmazdım. Fakat en 
Jf z,z bir ~vgınin buhranları 

ıçınde erkeğı koll>rından alınan 

bır kadının tressürünii zapl<!t • 
m<'Sne imkan var mıydı? .. 

Üzümleri; hiddetimızi onlardan 
~ı.karmak istiyurmuş gibı asabi -
ye:lP. tabaktan meyvalığa boşalt. 
tı Sonra geçip yerine oturdu. 
Yanıma gelince vücudümde bir • 
denbıre hı.r dalgalanma peyda o-

!arak büsbütün sokuldum. O bu. 
nu kaf görmedi. Beni bir bam • 

lede çekti dizlerinin üstüne aldı. 
Yüzündeki kızgın hal. gözlerin • 
deki bulutlar anide dağıldı. K ü. 

çük billür kadehine uzanarak dol
durdum. Dudaklarına götürdüm. 

Bıleğimden yakaladı: •- Hani se
ninkı? Senin kadehın nerede?. 

c- Ah ben içmesem artık! ... 
Biliv<ırsun ki eve gıdeceğim!..• 

• .:.. Çok değıl canım! .. İki ta.. 
ne-cik!. • 

İt.i.raz edemiyerek sadece sus
tum. Masadan aldığı ötelti kadehi 
de doldurdu. Kolunu omuzlarım
dan dola)'1p dudaklarıma getirdi: 

•- Haydı şi ındı bera ber içe. 
ilin! ..• 

7 nci Tertip 2 nci Çekiliş Planı 

İkramiye ikramiye ikramiye 

1 Adedi Miktarı Tutan 
Lira Lira 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30·000 
5 5-000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 500 60000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

80.000 3 240000 

Y ekun 720.000 

Tam bilet 3, yarun bilet 1,5 liradır. Hasılitın % 60 şı ik -
ikramiyedir. Çekiliş bu defa la mahsus olmak üzere 15 
Eyliıl 941 de İzmir Enternasyonal Fuarında yapı lacaktır. 
Biletinizi 10 Eyliıle kadar de&'işti riniz. 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz Gedikli Orta Okulu müsabaka imtihanı 

1 - Denlı Gedikli Orta Okulunun 18.8 941 de 1a:ıılan müsabaka imtiha
nına yetişemiyenlerin 10.9.941 günü ıaat 9 da 7apılacak imtib.ar..a a:irebilmeleri 
için ıinıdiden kayıUannın yap!trılm.ısı, 

2 - Okurların ayni cün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binasında bulun
maları ve yanlarında cmü~kkep1i ve kurşun kalGni ve l~tik> bulundurma-
ları. c7524> 

1 Deılıt De11iryıllırı ıe L i11&nlırı iılıtmı U. İ ~ıresi lllnl1rı 
idaremizin Durrunbey Devlet Orman İşletmesinden .. tın aldığı takriben 

5CCi0 ?il3 çam tomruğu ormandan indirilerek biçilmesi, rnAmul kett:stenin is
tasyonda vagonlara tahmill ili kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. idareye ait 

tomruklardan biçilip bu ıekilde teslim edilecek mômul beher metre mikabı 
.kerestenin masra!ı 27,42 cyırmi yedi Ura kırk iki kuruş> tahmin edilmlstir. 

JeuLMACAr 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

------- --. --

• Soldan Sağa: 
1 - TeJlj musikJ Aleti, akar su, 2 -

San'at, şarkıda tekrarlanan mısra, 3-
Plan yapan, 4 - Belediye, k.Jsım, 5 -
iki harf yanyana. isyan eden, 6- Sö
zün anlattığı, en büyük, 7 - Geçmiş 
işler, il, 8 _ Eziyet. bal yapar, zaman, 
9 - Elle, Arabistanda bir kıt'a, l O -
Birdenbire. kom~u bir nıemlckct, 
Yukarıdan Aşıı.ğlya: 

1 - Yasa, otlak, 2 - Asker, oruç a
yı, 3 - Su, sinirli. 4 - Başuıa C ilave 
ederseniz katilce bir iı'ıi olur. 5 - Rü -
tubet, musikide bir fasıl, 6 - Yetişir, 
iğneli mahlük, 7 - Terazide bir tabir, 
seyyal, 8 _ Erkek, alaturka çaleı, ha
ya, 9 - Bir içki, bir Çerkes kabiles~ 
10 - Adale, geml sığınağı. 

(2 inci sahifeden devam) 
- Şahin. 
- Babanın adı? 
- Osman. 
- Bizim aradığımız Hasan oğ. 

lu Şahin ... 
- Yanlış efendim .. ben Osman 

oğlu Ş~hinim .. hem de, ne dava. 
cıyı, n., suçluyu, ikisini de tanı • 
mıyorum. 

Davacı He maznun da şahit Şa
hinin bu olmadığını söylediler. 
Bu Şahinin o Şahin olmadığı, teb. 
J.ğin bir isim yanlışlığından do • 
layı yanlış yapıldığı anlaşıldı. 

Eksiltme 15/9/941 Pazartesi günıl ıaat 15,45 de Ankarada Umum :Müdürlük 
binası içerisinde malzeme dairesinde 1apılacaktır. 1 

rau işe girmek isUycnlerin 7419,5 cyedi b in dörtyüz ondokuz buçuk lira muvakkat 
teminat ile kanunun tayin etU&i vesikaları ve tekl.illerini ayni &ün saat 14,45 e 
kadar Komisyon Reialiirıe vermeleri ltızımdır. Şartnameler 200 kunışa idarenin 

Hasta ve biçare Şahin, inliye -
rek mahkemeden çıktı. Biraz ev. 
vel konuştuğu arkadaşına: 

- Gördün mü işi; dedi. Şimdi 
gidecek kudretim de yok. Bir o -
iomobil mi tutmalı, ne yapmalı? 

- Haydi, otomobille beraber 
gidelim .. ben de al:t'k bir yere gi.. 
deceğim ... 

Ankara, Haydarpaşa ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. c7688> 

+ 
Cins ve mikta.rlan ile muhammen bedeli ve muvakkat teminatı a~ağıda 

yazılı olup yapılmakta olan isler için 6 kalem kereste kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. 

....•. Arkadşı , hasta adamın ko. 
luna giıdi.. 

Beraber yürürlerken: 
İhale. 23 Ey!Ql 941 Salı günü saat 15 de Sirkecide 9 İ~letme binasında A. - Beterin beiri vardır Şahin • 

ciğim . buna da şükret. diyordu. 
Ya bir de yanl·~·kla maz.nun ol -
saydın!.. 

E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin teminat ve diğer kanunı vesaiki havi kapalı zarflarını ayni gün 
saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 1fızımdır. 

Şartnmeler parasız olarak komisyondan verilmektedir. c7921> 
M.iktarı Muhammen )Iuvakkat 

Cin!l Eb'adı Bedel Teminat DOKTOR 
Habz Cemal Çam tahta ' l.5Xl5X400 

> > 3X20X30G-500 
Çam kalas 5X20X30()..-.500 
İ:kelC"lik kiriş ,.e JOX18X400-600 
Kadron 

·- ... mıt altı çitası 4X6X200--400 

.&afaad\ ~= ı-2X4X400 

Sahip ve Başmuharri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

C<'·det KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

•- Saadetimize' .. • 
•- Sevgimize! .• 
Tatlı tatlı genzimi yakan lı.kör 

öyle hoşuma gitti ki ... İk.ı.n<ıi ka
deh tuhaf bir ııeş'e verm~ti. Esa
sen bugün de benim içi.n dudak
lanımza değdirdığimiz bu !ez -
zetli \"' nefis içki gibi idi. Yu
d um yudum içtıkçe keyfim, ne§
em de kandıra kandıra devam e
diy<ll'du. Üçüncü kadehi umul -
maz bir arzu ile bi tırclim. 

Şim<l.i yavaş yavaş etrafı deği. 

şik görüyordum. Şu sefahet evinin 
yabancı odası demin soğuk ge -
lirken artık eşyalar munis bir 
hal alıyordu. 
Blınem neden bana öyle geli. 

y<>rdu ki Hikmet Beyle sanki 
kendi evimiı.de, yuvarmzda gö
rüşüyoruz. Onun, yanımda, ku -
cağında oluşum bulunudğumuz 

yerın başkalığını unutturuy<ırdu. 

Zaten bu süslü, muhteşem oda 
benim genç kızlık hulyalarunda 
köşedekıi r adyosuna, tuvalet ta • 
kımma hatta kırmızı ipek elek -
trik abajürüne kadar mevcuttu. 

• (De; ilJIU Var) 

15 M3 
21 MJ 
21 Ma 
20 M3 

39 M3 
7 M3 

7454 559.05 

LOKMAN HEKİM 
DAHİL iYE l'ttÜTEIIASSISI 

Uivanynlu 104 
'\.f\"a:rrne saaU~rl: Z,5 • 6. Tel: 22391 

----------------------~-~ KIZILAY C. UMUMİ 
MERKEZİNDEN: 

Pirinç ana, ıebze anu alınacaktır. 
Pirınç unu 10.000 Kilo 
Seb~e unu 
Bezelye unu 
Kornflor 
Mercimek unu 
Yulaf unu 
Patates unu 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

• 
> 

> 

• 
> 

B irer kiloluk torba veya ku tularda olmak üzere yukarıda 
miktarı yazılı pirinç ve seb ze unu satın alınacaktır. Teslim 
yeri lstanbulda depolarımızd ır. Taliplerin teslim iarihlerile en 
son fiatlerini bırer paket nü mu ne ile birlikte 8 ey Jul tarihine 
kadar Ankarada Yenişchirde Kızılay umumi merkezine gön
dermeleri. 
Not: (l) Miktarın beşte biri nisbetinde ve her cinsten ayrı 

ayrı olınak üzere ttklifler kabul edilır. 

(2) Telgrafla teklif kabul edilir. 

-Diş Tabibi--
ARANIYOR: 

An;ıc.,oluda Sek:ıen il~ Yüz Lira 

maaşla ı,;alış.mak üzere bir Diş Ta

bibi veya Dişçi aranmaktadır. 

Diş Deposu Mehmet İbrahime 
n1üracaat. 

!i 
!i 
~ 
~ 

Göz Yaşları r: 
Etem İzzet Bel' icenin bu 

.

1

. !~ romanı İnkılap Kitapevi t.ra· ~ 
! fından J eniden basılmıştir. ~~ 
! Clku)·ucularımıza tavsiye ede· ~ 

ı ! riz. ~ 
~~~~~~aa~!l'."·~-GIC"=~~~~~ 

--"'. 

._§IP«)~R~ 
.._.._.;_;..;.;;;;;;::;;;;;;;:;;;;::;::;;;:;:::=======--s>' 

At garış.ları dün de 
• 

heyecanlı geçtı 
Klibinden ayrılan Feaerbabçe 1tırl'~ 
takımı Beykoz'da bir maç y•P 

b·rioeı 
İstanbul vilayeti hususi idare 

koşularının birincisi dün Veliefeıı.. 
di ipodromunda kesif bir seyirci 
kütlesi muvacehesinde icra edil
miştir. Koşulardan alınan netice
leri okuyucularımıza bildiriyoruz: 

Birinci koşu: 1400 metre mesa
feli bu koşuya Heves ve Delikaıı.. 
Jı olmak üzere ikı hayvan iştirak 
etti. Bunlardan Heves birinci, De-
1ikanlı ikinci geldi. Bahsi müşte
rek ganyan: 125 kuruş. 

İkinci koşu: 1200 metre mcıafeil 
bu koşuya Kurll§, Süleyk, Melike
tülhavva'dan mürekkep 3 Arap 
tayı iştirak etti. Bunlardan Meli. 
ketiilhavva birinci. Kuruş ikinci 
geldi. Müşterek bahis ganyan: 100 
kuruş. 

Üçüncü koşu: 1200 metre mesa• 
feli bu koşuya, Cengiz, Bomba. 
Yavuz. Pard<ın olınak üzere 4 İn.. 
giliz tayı gi'rdi. Bunlardan Bom· 
ba birinci, Pardon .ikinci. 

İkili balı.is : 380, çi!te bahls: 375. 
D öcdüncü koşu: 2200 metrelik 

bu yanşa Poyraz, Cesur, Olgadan 
mürekkep 3 at girdi. Bunlardan 
P oyraz birinci, Olga ikinci. Müş. 
terek bahis ganyana 100 kuruş 

verdi. 
Beşinci koşu: 1800 metre mesa

feli bu koşuya, Özdemir, Rua, Mi
Yetiş'ten mürekkep 4 at 

Bunlardan Özdemir 1 ~ ı 
moza ikinci. Bahsi müştei ~;U ~ 
yana: 450. plaseye: !25. "ç:ı ~ 
his: 850, çifte bahis: 650, u 
his 23 lira 50 kuruş. f~' 

HÜR FENRLlLER - J3S 
MAÇI 

"'3!' 
Fenerbahı;e klühünde çı"p, 

anlaşamamazlık yüzünden " 
"rıdco futbol takımının klübu ~tu' 

ması artık tamamilc taba 1ııı 
mi.ş vaziydtedir. Dün fe~ 
birinci takımının BeykrZ ) 
da Beykoz klübüne karşı 

k 
• ıııai 

arnrile yapmşı oldugu t~' 
şayialan tamamile tcyıt e 
mektir. 

Bu maça 
şu kadro ile çıktılar: . Cf"" 

Cihat (Nuri) • Leb1P• dtlo · 
Nazif, Zeynel, A~·dın - J(:ıi) • f 
'rahim. Ferdat, Naci. (Re 

l.it. r/ 
Oyun çok sıkı bir te;ıı~ 

reyan e'tmlş ve birine".~ 
(O - O) beraberlikle rıel! ~ 
tir. İkinci haftaymin s0n ıııi. 
lanna kadar bu vaziyet ·ırtıı> 
mıştır. Nihayet oyunun ~~;o 
bir kaç dakika kaia }lalı 

1 Jile 
şütüyle Hür Fenerbahı;e oı 

(! ' gol kazanarak oyundan 
lip çıkmışlardır. 

~~~~y~y~ .. ~ ~~~ .. ~ ~~y~- - ~~ .. ~.. ~~ -~-~~~~~ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermayeıi: 100,0QO,OOO Türk Liruı 

Şube ve Ajam adedi: 265 tİ 

~ Zı;ıııi"'r_a.,.i ... v""e"tllll!i .. cari her nevi banka mua~ 

' 

Para Biriktirenlere t 
28.800 Lira İkramiye Verif~,, 

Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarsız ta.•anul besa~l~~ 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa (ekilecek kil!"'• ıı• 
pliına ıı:öre ikruııiye dağıtılacaktır. ıJI' 

4 adet 1.000 L!ralılı: 4. 000 ' 
' • 500 • 2.000 
4 • Z50 • LOOO 

40 • ıot • 4 000 , 
100 • 111 • s.ooo ' 
120 • 40 • t .800 ı1 
160 • ıo • 3.200 µ1ıl 

D1KK.AT: Hesaplarındaki ıııralar bir sene içende ~~e1'°e1 
aşağı düşınivenlere ikramiye ç.ı.kt ıitl takd.rde % 2" fazlası ı )1 
ce!<tir. Kur'alar senede 4 defa: 1 E)·lül 1 Birincık3nun• 
ve 1 Haz:ran tarihlerti:nde çekilecektir. ~ 

16.: ~,.;~...,.. ""' ,,,J 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şube!~~' ' 

. ı ,., t•~, •\ 
Pendik ista~yonundaki depomuı.a ko· Jlacak kepek, mık~e ·t ş ,-

gonl.ardan depoya ve depodan vagon vey .ı !\r:lbalara nakil banı:ıl·) 1 ~ d' 
zarhkla ihale edileceğinden taliplerin g EylUl 941 Sal ı günu saa t 
Han 4 üncü katıaıu Ofisimize 111Urac:aat J:rı. •7853> 

ı 
' 


