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iNGiLTERE ,, 
Ptteydan mu

harebesi,, nin 
Yıldönümü 

1' anı bir sene evvel Al
llla.nyanın lngiltereyi ia
lila edememeai yalnız 
bu harbin değil, dünya 
tarihinin dönüm nokta
larından birini te4kil et· 
llıittir. 
....... 
~: A. Şükrü ESMER 

lı, 'l';:ih :le bazı hadiseler vardır 
tak Ulllul ve ehemmiyetleri an • 
~~ 0nllrdan uzaklaştıktan sonra 
İtıg1~· Bır sene evvel yapılan 
hôyıe er\: ~eydan muharebesi de 
ı: ll harıhi bir hadisedir. Bu -
~~e ~ulünü anlamak için bir 
~ a~ar geriye dönerk bu mu. 
~ heıı:ın safhalarını hafızaları • 
l'ı-.an canlandırmak kafidir. Al • 
ıııı 11 Ya, Ceçcn .sene, Nisanın o -
tCUnı;~ (ete ownu, Norveçc karşı hare. 
la~ hgl\miş ve bu mcmleketı bir 
'tİl!lı b~fta içinde istila etmişti. 
l'l ..... ır ay sonra ) ani Mayısın o-

"'"U ftl°;~ ~ daya k 0 '4!1u, Belçikaya ve Holan. 
bir ı atşı taarruza gf'Çti. Ve kısa 
de ~~.an ıçinde bu memleketler 
~ lYa uğradı. 

dı \'er·dı rneydan muharebesi a
'tııh ilen Holanda ve Belçika 
~~rebsn.e, Fransa meydan mu. 
bıı~tı.r esı ~ır:birinın içine karış • 
~eretı · Bıri nerede bitmiş, öteki 
l'a~rıt\~başlamış bu belli değildir. 
t-a~a elçıka taarruza uğrar uğ
li n h~ İngilterenin \"e Fransa -
lar1ıu ?evlete yardım ıçin ordu. 
41'1 §ılllale doğru tahrik ettik. 
hır ~hunun neticesinde açılan 
~k 1kden Almanların cenuba 
U ~:ak MrıJino hattı gerilerine 
d~ };'r lcrı hatırlardadır. Netice • 
tat ~~sa mutarekeyi imzalıya -
€'.}ı1 ~Uca~deden çekildi. İki ay 
h 1 ~ sa bır zaman içinde Alman. 
dcıgla orvcçte Narvıktcn Pirene 
l'\ıııa tına kadar bütün garbi Av. 
~ğa s~ilerini isflası aıltına al. 
hır İn ~uvaffak oldu. Karşısında 

llu gıltere kal.yordu. 
de ile s~rada İngiltıerenin vaziyeti 
e'iveı~~andı. İngilizler, harpten 
d~tı 1 seneler zarfında yalnız 
~ttllıi ~kuvvetlerine ehemmiyet 
~ttrıııı \~ kara ve hava kuvvet-
aıır1ı ~ al etmişlerdi. Askeri 
'ııdanga ancak Münib konferan. 
ç ~t kta sonra bll§lamışlar ve harp 
lıııııa n sonra Fransanın yardı • 
~~er Yhlladıkları on fırka kadar 
~hı;;r. -eıirnete uğramış, bütün 
tl ıı l}ıti~~. ~ vınıpada bı.ratarak 
~ O:ı!%ıı 'li~U l~t ile İngilterye geri 

Büyük tehlike l 
karş,ısında . 

LENINGRAD 
Şeblr be1ecan 
i ç inde oaaaa 

r m dalaa1a 
b zır vaziyette 
1.Aındra 9 (A.A.) - ·B. B. C:> 

Leningrad muharebsi şiddetli bir 
safhaya gırmiştir. Almanların, 

şehrın muvasalasını kesmek ü • 
zere yaı:tıklan tazyik, bütün mu
kaveme:;e rağmen artmaktadır. 
Alınanların, Lenjngrndın sa -

nldığı iddiasını teyit eden ema • 
reler henüz yoktur. 

(Devamı tlçüncll Sahlfede) 

Adrl1at111 mıntalla· 
aında çete llo kaıa 

Roma 9 (A.A.) - Resmi 1tal w 

yan ajansına göre Hırvatiston.da 
,zağrep'de lK'Şl"edilen resmi ~eb -
liğde bilhassa şöyle d~nilmt"k • 
tedir: 

İtalya ve Hırvat hükUm~tleri 
arasında yapılan anlaşma hüküm. 
lerine tevfikan, İtalyan - Hırvat 
müşterek işbirliği ile :fe5atçı un. 
sw-lann ani hareketleri :im!kanıru 
selb ve tenkil etmek m~dile 
Ogulin ve Mastar arasındaki Ad
riyatik mıntakasında dünden i1i
bareh hususi idare sistemi mer
)yet me\''ldine konmuştur. 

LeningraJJa evvelce yapi lan bir tez.ahür eınmınJ ı 
alınmıt reıimlerden 

JAPONLARA aou 1 SOV1'ET TEBLIÖI 

Amerikanında Smolensk'de 
harbe girmesi Ruslar birşeh
m u hakkak 1 ri geri aldılar 

~~-· . 
Çinili Oreer bldl· 
ıeılnln tellerrlr 
etmımeılne bir ••· 

bep roktar 
Tokyo, 1 (A.A.) - japonya Harlci-

7e Nezaretinin n~ efkfın olan ja
POD Times gazetesi bugünkil nilsb:ı
sında ıunlan yazıyor: 

(Devamı 3 üncü Saht!ede} 

Ba mıntıkada pi•· 
klrttuea ıeldı Al· 
man brkaıı garba 

dotra çekildi 
Moskova, 9 (A.A.) _ Sovyet Teb

liği: Dün, bütiln gün cephenin hey'eti 
umumiyesinde ilddetll muharebeler 
obnu~. 

(Devamı 3 üncü Sab.Uede} 

Sirkeci - BakırkOy 
otobUs seferleri 

bu sa ah lağv idi 

• 
lzmir'in 
Kurtuluş 
,--Y ı 

Benzin tahdidi hakkındaki ka
rarın bugün tatbikine geçildi 

B:ışvek!llet tarafından diln neşredi
len tebliğe &ör~, bu sabahtan itibaren 
Bcledıyeler hududu dahilinde ~Uyen 

• 
Iran Meclisi 
bugün tekrar 
toplanıyor 

B tl il t mı t, laglll• • 
Sovrıt şartlar.••• 
Mecllıe ltlldlrecell 

otobüslerle 1nsnn ıınkleden kamyonet
ler ve kaptıkaçlılar scyrusererden me
nedilmişlerdir. Yalnız Ankara, İstan
bul ve İzmir Belediye lwduUan dnhi
li bu karardan lstlszın edllmi:ıtır, 

Dün Belediyede yaplnn bir toplantı 
ile bu sııbahtan itibaren Sırlrecı-Ba
kırköy otobüs seferlerinin ltığvı lta
rarlaşmıştır. Bugün bu hatta otobüs 
büs seferleri durmuştur. 

Bu ınbnh Belediyede Reis 
Muavı.nl Uitfi Aksoy'un Relııll~lnde 
6 ıncı Şube Mudürü \"e Knzn Kayma
kamlannın 1ştiraklyle bir toplantı ya
pılmıştır. (Del nmı Üçüncü Sahifede) 

• 
Bugün Bütün şehir 
emsalsiz bir şenlik 
i ç i od e çalkanıyor 

İzmir 9 (Husınri muhahi -
rirniz lbilıdiriyor) - lunıir, 
bugün kurtuluşunun 19 uncu 
yıldönümünü büyük mera • 
simle kutlamaktadır. Şehir 
b~tan başa donanmıştır. 
Bayramı görmek için civar 
vilayet ve kazalardan İzmire 
birkaç gündenberi binlerce 

(Devamı 3 üncü Sahlfede) 

A A z 
.. 

( lngiliz filosu 
ı Spitzberg'i 
dün işgal etti 

orveç•e alt;ı o 
ba a a ze in 
ki• r adenıe-
rı balaam tadır J 

L<mdra 9 (A.A.) - Donanma
ya mensup İngiliz harp gemile
rinden çıkarılan kuıvvetler Şimal 
Buz denizinde Norveç~ ait Spitz
berg a'dasını işgal etnnişlerdir. 
Spitzberg zengin kömür mad~m
lerile meşhUTdur. Bu ma<ien -
lerde çalışan 12,500 Non-reçli a
ilelerile beraber İngfl:tereye gön
derilm~ttr. Bwılar, mü1tclik'Jeııin 
)"lnında harbeden Norveç kuv • 
vetlerini takviye e.~aklerdir. 

Mısırda dolar 
ızerlae 

maameıe kaldırıldı 
Xahire, 8 (A.A.) - HilkCımet tara

fından neşredilen bir kararname mu
cibince nakld, krt!di 'c üa>lyon ola. 
rak mevcut olan bütUn Amerikan 
matlQbatı bir be-yanname ile Mnlıye 
Nezaretine verilecektir. 

Maliye Nezaretinin müsaııdesi ol
madan dolar üzerinden hiç bir mua
mele yapılmıyacnktır. 

Akdeniz'de bir 
kaf il ege hücum 

Londra 9 (A.A.) - Hava neza. 
retinin istihbarat servısi İngiliz 
hava kuvvetlerinn tebliğinde zik. 
redlien kafilenin pazar sabahı er-· 
ltenden Pantelle:rie adasile Sicilya 
arasında !taarruza uğradığını bil. 
d irnıektedlı". 

TaaITU2ldan sonra 6 bin ton .. 
luk vapUT yana iyice )•atmış ve 
batmakta olduğu halde teıikeodil

(Devamı tlçüncü S:ıhifede) 

Türk -Alman 
ticaret görüş

meleri başlıyor 
Anadolu ajansının verdiği ma. 

lfımata göre, Doktor Klodius'un 
reisliğindeki Alman hey'eti ile ti
caret müzakerlcri .) apmağa me • 
mur edılen murahhas hey'etimiz, 
Harkiy( Vekaleti Umumi Katibi 
Numan Rifat Mencmt:nci oğlunun 
ri.) asctinde kurulmuştur. }f ey'e • 
tin ikir.ci reisi Ticaret Vekaleti 
müsteşarı Halit Nnzmi Keşmir • 
dir. Diğer Vekaletlerin tayin et
tiği mümessiller hcy'etinin mü -
şavirler1 sıfatile \'azife görecek • 
lerdir. 

T. r.t 
ı 9~J6 

ADRI : 

Cuğ, loğlu 
Nunıo m._n ·;) e 
Cnd. No. 54 KURUŞ 

Pst. Kutusul 
'o. 

ABONE: 

Scn<'lik: 1400 
6 Aylık: 750 
3 Aylık: 400 

ısı Gazete~ e gönderilen C\Tak inde edilmez. 

MEMLEKET MESELELERi 

Belediye Reisleri 
Anadolunun birçok yerlerinde Be

lediye Reisliği hak ikaten 
üzerinde durulacak bir meseledir 

• 
Her intihap Jeureıinde Belediye Reialeri için mer
kez.de bir kurs açmak ve yeni reiıleri hiç olmaz.sa 
on beı )'İ{mİ k$!nleranıtan geçirme'1 liizımdır. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 
Türkıycde üç tip belediye reisi 

''llTdır: 
Vali ve Beledi)e Reisj 
Kaymakam ve Bcledıye Reisi 
Belediye Reisi. 

Ankara ve İstanbulda Valılik, ve 
Belediye Reisliği ıle ber;;beıdır. 
Ankara~ ı bilmeyiz. Fakat 1 tan • 
bulda her iki salahiyet v<. sıfatın 

(De\-amı 4 üncı.i Sahıfedc) 

Leningrad meydan muharebe
sini hangi taraf kazanacak ? 
(Yazan: EMEKLl KURMAY !UB Y) 

Alman • Sovyet harbinin en 
mühim muharebesi Leningrad et. 
rafında ceryan ediyor. Bu müs.. 
ta'hkem mevki Alman kuvvetle • 
ri taraf.ndan tecrit ve muhasar 
edildi mi, edilmedi mi? Sovyet, 
İngiliz ve hatta Stckholın kay • 
naklanndan çıkan haberle.re gö .. f 
re, Alman tazyiki daha ziyade f .. 
garp ve cenubu garbi istikamet. 

1 

}erinden tevcıh edilmiştir. Şehrin 
§ark ve cenubu şarki kısımlan be. 
nüz açıktır. Bu rnalf.ımata göre 

.. 

.. 
(Dn;unı 'Üçüncü sruılfede) 

Bir köfteci bir 
kadını 

bıçakla yaraladı 
Fatihte Kırçeşme mahallesinde İb

rahimpaşa caddesinde 154 Duınanıdıı 

oturan köfteCi MuhitUn, eskidenberl 
tanıdığı Semiha Yenlpnzrır isminde bir ı 
)'..adınla diln knvgya tutuşmuc, bir a
ralık kendini kaybeden MuhWJn köf- ! 
te bıçağı ile kadının ı.ı.zerıne tılıırak 
kaba etine ıtaplamış ve bununla da .. . . 
kalmıyarak muhtelif yerlerinden d Tobruk mustahkem mcvkmuf,· 
ağır surette yaralamıştır. Etraftan ye- 1ngilizlerin u.zun menzilli biT topu 
t!Jenler Muhıttinı yakalamışlar, kndı-
111 Haseki Hastnesin kaldırmı~lrdır. 

--~~---

Moskovaya bir 
hava akını 

Mas.kova, 9 (A.A.) - Bu ge~ iki 
Alman tnyyare""i Sovyet billrOmet 
merkez.in~ hücuma teşebbüs etmi&}er
ae de, pilskürtulmüflerdlr. 

Kral Boris Başve· 
kili kabul etti 

Sofi.) a 9 (A.A.) - Kral Boris, l 

bugün Başvekil B. F'lloff'u kabul 
e.derek kencLsile uzun müddet 
görüşmüştür. 

t'aı lllıştı. Böyle derme çatma 
~lllıa~rJ~ İngiıtcrenin muzaffer 
li tın1 trı'"ıt'alarına karşı toprak • 

€oru ~dafaa edebileceği şüphe-
/\\l'll rıuyordu. 

~~tııı:?a~ın Dönkerk !hezimeti 
~fiıhu ngııteryi neden istilaya 
l':ı t eu s etmediği çok sorulmuş.. 
l •tılcıl' 7a1ın c~vabı şudur ki Al. 
trbbı.ıs ngiltereyi istilaya te • 
h •~arr: e~rnışler, fakat mu\'affak 

Londra 9 (A.A.) - Assosiya -
ted Pres'in bir haberine göre. 1-
ran parlamenrosu bugün fevllrn • 
ladc lbir tıoplanhya cağırıhıcakıtır. 

Hükumet, Meclise İngiliz -

Bir kadın denizden 
çıkan bir hayvanın 

hücumuna uğradı Müzakerelere bugün öğleden ı::::======================== sonra başlanması çok muhtemel. ı ; 

atbıyJ ~rdır. Alman erkanı -
}' l'ttıak 11.ın böyle bir fırsatı ka
h ~~sa ıstemiyecğı aşikardır. 
t l're~ 1E'J'dan rnuharebsi biter 
~~be i b· l'lgiltere meydan muha. 
~~d~•t>rıı~Şlarr.ıstır. Bu büyük mü. 
' ~ı 8 Ağustosda İngiltere-
tııe ba fçılan tay~ are hücum • 
~ ~la1 ~ adığı hatırlardadır. Al. 
~ Y:tar~ bo Ağustosdn başlıyan bir 
~ ~'l bıln/1:'hardımnnına muka • 
a"lkat~ ısıl adını vermişlerdi. 

(1) lllukabeleı bilmisl adı 
evaını 3 üncü Sah.l1ede) 

Sovyet ~am.lnnnı lbildirecektir. 
Şartların İran hü'kiımcli tara -
fından .kabul edilip edilmediği 
malum değılıdir. 

(Devamı 3 üncü SRhiiede) 

Berline yapılan 
şiddetli 

hava taarruzu 
Londra 9 (A.A.) - Berlin se. 

kiz gün içinde dördüncü defa o
larak Londralıların geçen ~ıs ve 
mayıs 1941 c !kadar maruz kal -
dıkları bombardımanlara benzi • 
yen bir tıarzda şiddetle bombar. 
dıman edlimşitir. 

(Devanu 3 üncü Sahlfed~) 

ır kızın kam1on al
tı da baca ı rıldı 

Beyazıttan Aksaraya gitmek -
te olan şoför Cemılın idaresinde. 
ki elektx ik idaresine ait 219 nu • 
maraılı kıamyon Lutfiye isminde 
bir kıza çnrpmış, kamyonun altı. 
na yuvarlanan LCıtfiyenin bir a -
yagı kırılmış ve muhteil! yerle • 
ri de tehlikeli surette ezilmiştir. 
Yaralı ktz Haseki hastanesine kal. 
dırılmış, şoför yakalanmıştır. 

llalltelll yerlerinde• ııınlan adın baı
taaeye kal ırıldı; arvanıa lllı alan a 
İzmir 9 (A.A.) - Husust mu -

habirim!zden) - Güzelyalıda o • 
turan 30 yaşlarında Melek Erdinç 

isminde dul bir kadının başındr.ın 
çok garip bir vak'n geçmiştir. 

(Devamı Üçüncü Sahifede} 

Ukravna vollarınclan bir Alman lıolu geriyor. 

dir. 

Leningrad 
muharebe i 
şiddetlendi 

Almanı r 
Leningrad mu
hasarasının ta
mamlan dığı n ı 

bildiriyor 

anılar ııe şe 
be z t erit ı
ıemed ini a6y-

ı ı 1 or ı ar 
(Y:az.ısı 3 üncü Sa.hi!ede) 

ÇERÇEVE 

BEN 
Hakkı Tarık Us"un bir nnza • 

ri) e ve hır ameli~ c i üzerinde 
kı~ wct hiikmümü öteden beri 
billurlaştırmak isterdim. Bu ''c
sileyi de bana, dostumuz \ "C ho. 
camızın yenişleştircrck bastır • 
dığı \Kanije muhnsnrası) ' 'er • 
di. Hakkı Tarık Us, Nam1k Ke
malden yenileştirdiği bu eser 
üz.erinde, meşhur nazariye vo 
ameliyesine geniş bir tatbik :ıe. 
Dl!Di llçmıştır: 
Hakkı Tarık Us, (renklerin 

(Majüskül) dediği biiyiik harf. 
)ere t arnf tar değildir; onhırJ ya. 
ı:ılarında kullanmaz ' 'e her nı>k· 
talayıştan sonra )"eni ciimle • 
sine küçiik harflerle başlar 'o 
iıiızasııu şöyle ntnr: 

hakkı tarık us ... 
Birdenbire rcd \'Cya kabul 

edilmemesi gereken bu nn:ın • 
ril e ve ameliyenin. birdenbire 
de olsa herhalde nlfıknya çok 
değerli bir iş olduğunu abul 
borcundayız. 
Hakkı Tarık Cs"un bu da' :ı.. 

daki itirıı:.ı. ' e nıüdnfıı sı şoy ~ 

lcdir: 

ben~ ~~ 
NECİP FAZii .. KlSAKÜREK 

Bü3 ük harfler atılacak olur. 
~a. harf denilen alet iiı;tr iki 
nisbetindc hnfifh•tilmiş olur. 
Zıra matbaa harfleri le biı~ iik 
har( \"e el yazsı hnrflerilc bu • 
) iik harf di~·c apal rı iki şube 
'nrdn. Bunlar orasmdaki ben. 
:ıerliğe ı~ğnıcn al nil ctı.i:ıliğ-i 
görmemek 'c her biı ini al rı 
n~ rı bellemek hu u undaki boş 
emekleri takdir etml'mek n -
bil d<>ğildir. 

Bü;yiik harfler atılacak olur. 
sa. zihin \'C \'aki t tasarrufun • 
dan bn ka n~rıca motbao \e 
~azı makine i harflerinde \'C • 

sair huı-.uslarda iktısadi tasar -
ruflaı temin edileceği de nşi. 
kardlr. 
Bımn kar 11ık hii~ iik harfle • 

rin biril'İk imtiyazı, hns isimle. 
ri '" dimle bo~larını tsıyin et. 
mckten jbnrettir ki, bunlan a • 
kıl \'C knriııe dediginıiz şc:1, es. 
kı harfkr deuiııdc olduğu gi. 
bi pekala seçer, hiç bir knrı ık

Jığa imkan venn iyccek tarı.da 

~yırır. 

(Dcvo:mı Üçüncü Sahifede) J 
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HALK FİLOZOFU 

BU YARDIM AZDIR 

fot nbul Belediyesi Umunı.l 
:0.1.dı,i. geçenlerde fed<al.:ide 
bir toplantı yaparak, asker ai~ 
!derine ~·ardım mükcllefi)Cli 
kanunıLnun verdiği salihiyct • 
lerc ifoıtinaden, baı.ı gelir meaı.. 
balarını teııb;t elli. Ba mem • 
balarda• 4 üncü madıie şu • 
dar: • ,•üttceüyet deiıı7ısilo 
a. k"re alm...,.aalarobn her so
ne içın beşer lira. almauktır. 

Bu kanun çıkmazdan evvel, 
Belediye, lıcr a7 kaza•m yİİ2· 
de birini ke5iyor Ye asku aile
lerine yardım ediyordu. Şimdi. 
bıı )İİUIC lıiıler kesilaiyecek, 
) alnız müec:celiyet dolayısile 
askC!'rc ahnnııyanlardan sene • 
de be) Lira kesilecek? 

Açıkça söyliyeliın, biz, Şehir 
Mcclbiuin tesbit eti.iği menı • 
baları zayıf bulanlardanız. 

Bir adanı düşünüa; .l\t.an • 
bulia. rahat, hunır i~iude o • 
tarınaktadır. Kazancı iyidit'. 
.llU.-rcel d"tiı.lir. Fakat, •ınıfı 
ça~ınlmamı olduğu için aske. 
re alınmatn"tır~ Şiınai. lall a .
landa ıral.den hiç bir yardım· 
da bıalnnnıı)·atak mı? 

Bir IÜCt"llT d~ünön: En fn. 
ı. raglıd güren bir nıadde üze. 

BU..EDlYE 

lll" l>l J)IJ 

Peo4iğin d., beledi7e hududu 
i~ine- alınmuı ı bıarlaşmıı. Bir 
tarafta <!hir hııdııdaann geııiş 

ve dai: k lmaınclan şikiyd e
dniz imanıaın mü. kül bolundu.. 

ğunu ilrd 'iil.rera. Biı taraftan 
da. ~lediye bo.clutiuno babire ge. 

D. ldiriı. 

Cu gidi le, bir güıı, hoüt., h. 
dar Tralışa da Çataka7a kadar, 

Mlrdi e bmlıı.du içine alınmış o· 

1 nık! 

BOKS 

DEKSİ 

Polis meırııırlarma IM'b n gü. 

REŞAT FEYZi 

rinde i) yapı) or. Kazancı yo • 
lundJdır. r .... fah içindedir. Bu 
\alanda~ biç yardımda bulun -
mı)·acak. )·alnu, tr:ı.m•aya bin.. 
dik~c kırk para faıla mı vere • 
cek~ 

Bö;de Ş"Y olma>:. 
Bence: bütün luızananlanlan 

her ay 7illde bir ke.meliılir. 
Soara, tiureilıane •~a[re ıi .. 
bj büyük n1üessese sahiplerin
den, yaptıkları iş hacmine gö .. 
n her a7 mıuıyyeıı bir panı aL 
malıdır. l\lüccceliyet dolayısi • 
le a ken ahıumyanlardan ay . 
ru~-a muayyen: bir para kesn1e
lidir. 

Bilmem "" tirare-li yaparak 
her ay binlerce lira kaz.anan bir 
vatanda~. hadntlarınıızı bek • 
]iyen askr-rin ailesine beş on 
lira .rardmı yapını' t"Ok n1u? 
IJali 'akli )erinde bir ~•laıı • 
da~ın, bu:::iinkü huzur, enıni -
yet ve refahını borçlu oldui:u 
ac;.k<>rin aile\İne herhangi bir 
~toh.ilJc o1ors3 olsun yardın1 -
dan kaçacağını tasavvur ede -
nıtun. 

Hır<lnllarda. L<IZ dag başla. 
rında bekle)·en a7ifedar v• -
tandaşların117dan hiç bir ş~y 
esir«enıiyeliın. 

Balı 
ser 

k n-
esi 

Terkos gölünde bir 
fabrika yapılacak 

Terkos gölünde fazla balık cık
maktadır. Bu balı":ladan istıfade 

edilmesi \-e kon.s 0 rve yapılma,ı 1 
iui.n bazı konserve fabrika1 arı [a_ 

aİi)'ete geçmi~ercl.r. Gül ch·a - 1 
rında ufak b.r konserve fabrıkast 

kurulacaktır. Yapılacak konser -

ve!erin çok nefis olacağı tallm::ı 

edilmektedir. 

Gazeteciler T!r 
K şakam ındn 

l'iava Kurwnu t~'anbu1 gaz.e·e .. 
ciler· ni İnömindeki Tüd:.icuşu 

kaımpını zıyarete da\'et etmı<, 
bunu!' üzerine bu ~un matlı~at 

erkanı öğloe treni Ue İnönünP ha-
reş üğr"lilcnkmq. Belki lazım o- reket elrnislır. 

lur. 1 
F.ı.aı. a ıl boks öğnnm~i li . ı t) fj 

zım gelm i anlar, tramvay vaı. • (! I[ BABLBLLB 
nıanbrı ile bilet~ileriılir. Tram • 1 
u. ld.aresi, müstahdeminine biiy- TiCARET ,,., SANAYi: 
le zarıui sporu lüzumlu görmez * M• loe ızo ancllk çay gelm!Şt.r. 

B·r k1RD1 yakır:Ja hrl . ..ıze grtinle~ 
ıui acaba? 

() ıaınan, her gün naka\·ut o ... 

lan 'ortufarın sayısıw s.e_yredin~ 

G.\7J, ·o 
IE.RAKI 

Gaıelelerde okudum: Konya 
belediyesi, mükemmel bir şehir 

gaıinosu tesis etmek için (aaliye. 

le geçmiş .. 
(;örüyorsunuz ki, gazino mt"ra .. 

kı e hevesi Aııaıloln ,ehirlerine 
de sirayet elti. Bülün Anadolu 

belediyeleri diğer bütün belde ih· 

li) aç \'e hizmetlerini ik.ınal elli • 
ler ıni ki? ... 

AHMET RAUF 

cektir. 

MÜTEFERRiK: 
+ As-kcr allelerio~ yardım 1-;in 

mr-zb~ rüsumlar..n:ı zam y;pıldığırı.
dan et f.::ı.-le" de lt:loda yuz para ycil
oelt'1:n 

+ Knsınıpiii-Jda arpacı . .\r!!ın dlil<.
k.ınınd.l Jia!~n ımı..inde blr flrlnctnın 
sakladı~ 10 çuval un bulun.-nU$. ·uç
'u!ar ,\<ilıy('ye verlhnişlerd:r. 

+ KU kµazarUa RüsLeın uo.11 nde 
bu· şekeı~ c.iukkftnını pis tuttu.:,tın

dan bir ay h .. p_c rr:ıllkUın edilmı~ti:-

* 5"~ ismlnd• b'r sey,.ar kum,.._ 
çı 6 brahk kumaşı 9 l.ı.ıy.._. attıiJndan 
Adhycry verilıniş \"e ~kit olwlmu~
tur. 

+ Ram;.z.an pide.::>i için fırınlara ay
rıca un v~r'ilme~ı karar!a;)mı.şlır * ltaarıf ?.Iildürü yarın l.ı:ın r..tm 
::;ehriır.ize dOnec.~ktir. 
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1 S ürü Çıngırakları l 
l:ıaan: CAJUT UÇUK J 

lanıyoı·. Ş"'hll"lc h.ilywı ara."'ın .. bir 11-
cunrm mt..*\"t't.ıl o:?dug:,.;nu $3na:ı ara 
bo.nw1 asılsuJıgıoı ıöıat.tnnek ı~tiyo. 
rum. 

[MAHKEMELERD~ • .,.~-;;;.< .. ) 1 Askerlere 
~. _:ı - çamaşır 

Genç dostumuz H.lanet Ferirlun'un 
b~r y;,.szısına &:öre, lstanbulun en güzel 
ka.dl..""l ":ın. ba:l:ı mub.arrirlerln ktala 
ettıgı g_iJ.ı., yalnıt KndıkOy vapurunda 
değil, a7ni z.an:anıJa, i'lol·y;..ya giden 
trenlerde de göı-ıUU.yurmu~!. 

KadLköy \.~apurunu. ilk ileri sliren 
Reff..-;: Hafid K3ı1ta.yış idi. \'e bu id
di.a.!.!nt 2S smc evvel ileri sürnıüşti.i. 
Söylerr ... .)'e lüz'Jm yok ki, 25 sene ev
\'el F:a.-ya treni, IJuCll ünkü. mahiyetini 
heni.lT. tktisap et.ı.neıni.ıti. Plilj moda.sı 
yeni olduguna göre, 25 yıl ev\•el de 
li'lueyaya bao10 almıya c,ı.Oen ,-üzel 
kadıntar \.·ardı, denemez. 

rtanbulu.n en gUzel lradın1-ruu ne
rede 'örmeıt nlün1künaur?. Kadıköy 
vapuru d.ot.'"Udur ~ Florya treni dogru
dur. Fakat, bw.nlardan başka, güzel 
kadını mebzul olan yerl~r yok mu
dur?. Ben size, bir zevkiınden bah
sedeyim: İ~rm olmadığı zamanlar, Ka
palıça11ının Nu.ru03rllaniye kapısın
dan g"erff;, &>ya.at.ta, 5'ıhllilar Çu
:fL.1U'a çıkan kapLStna ~dar asLr ağır 
yUrurom. 

Vakit ınuC.aka ögltdcn sonn. ol
malı.dır. Saat 15, 18 sulan .. Beyaırda 
kadar bu yoldan, söyledii:im s:ıatler
d~ g miz. İstanbu.lun g:Uıel kadın.la

nndan m•1h·m bir Ju mını burada g:ö
~.ıniz. KapalıÇ<UŞ'ıda dolaşnak 

guıeJ bır zevktiı· 

~iki, bazı ark:ıdaşlar, Kapalıça~ı
da g rulecck bayanların, şehrin zen
gın ve k:bar wt>akalarına mensup ba
yanlar olm:ıdığmı ileri süreceklf'rdir. 
Fakat. ben, zengin .... e kibar tabaka. 
d:ye, ayrı bir suur olduiuna kani de
gillnı, 

Olmüş eşek kurttan korkar mı? 
Dünyada dikili ağacım yok! 1 

lLayli yaıh b.i.r adaJndı.. SırLıodıtic.i 

li\civert ceket..n dirsekleri ve önü, pan-1 
talonuntın d;.zlerı parl tı.. Yakala
rında, nıcze \. e yemek lekeleri dam.la 
bmla izler btrakm4tı. Beyazı çott kır, 
pos bıyıklarının uçları, dudaklarının 

kenarından, heınen çene çukuru hizala
rına il.adar iniyordu. Kırmızı yüzü:. u
cu morarm.ıya yüz tutrnl.lf patlıcan 
burnu. ak1 d,.ınar damar kanlanrnı.;. 

k.apek.!arı Ji~, bular.ık bakışlı gözleri
le, tam bir alk::ol:lt tipi idi. Kar:l.sUJda, 
Karagözün altı kanı; Beberuhi'oini ha
tırlatan. kambur za.mbur, ecişbü~ 

bir adam "'-ardı. O aolahyor. ltarl.ı.Sm
daki Beberuhi kılıklı adam, 

- Te1bii, elendim! 
_ Hakkınız var, beyin1~ 
- Ona ne ıjuphe'.'. 
- Şuphe nıl var e!endlm? .-
Glbl, kl'?lcrinl tasdik ve tasvip yol

lu, beylik ctiııılclerle, onu, söylelükçe 
söyletiyordu, Bir aralık, alkolik tıpli 
adanı, 

- lk'nim kımseden korkum yok, bi-
1 liyı1r musun Te·;fik~. drdi. •Ö!mtı~ e

t;ck ku 1tan korknr mı?.> Ben kaybe
deceğım kadar k:ıybe-ttim .• Dünya yu
z.Unde bir dlkili .. ğ:acım kalmadL Ar
tık ne kaybedecatiın'.' Üc;; kuruş ma
aşım \"31' . Benim rakıma. s.::;e:arama 
yelm yor .ı\..Ua.h razı olsun. b~der 01-
m.ıa. h::ıl me so!takla:-daki köpekler 
g:ı1er. Et.si.nkr bcılı..ılur •.. Onlar Ga da
\."a etsinle-r .. H<:tk hm sonıı ne ola.c-ak". 

B'.n mU· ekkU ~d:ıı:r cr~-elt-
keltü a l ah.> s:r V)•cı.kler yapmı
yacağım r\ muk b1l dava ac-acağun; 
ne biı şey: .. Onların h vsmi, 1na~e
me1 KUbraaya, l\tahkemct C:rdigara 
hru:alc ed~yorum. Onlarla. Huzuru 

Kibr-; · d:.ı e. rü,, "ruz. 
Gucunıe gidiyor, yahu, gücüme gi

diyor Te\o'fDlc:tiinı •• Er ol..a efdir der
sın. Hepsi yakınlarım. canclger olma
ları lanm ceıen ekrıbam: Bunlı\r ooy. 
le yaparsa, eloğlu ia.ıana neler yap
maz. 

Dertlendim be Tevfikciglm.. Şw-a
dan bıı.im ııaka.llıya kadar ujırı.yalım 
da, ikJier iane parlatalım.. liaııl ner
deyse balakanlar IM>tlacalt. 
cDUhaste \"ÜrlUUD, cam define me7 

ver saki!» 

Beberuhi cibi adam tordu: 
- Peki .• Yo mablı:emeden çağınr

la?"Bk ne ;,apacakmı '!. 
_ Mahkemeden çağnlı.ncıya kadar 

eel!r'..z .. Zaten ~le !lJak üzeri iki ta
nec·k yuvarlıyacğl:t.. Ge; ka.lırsak, gel
meyiver·rim. Daha munakem~ yeru 
başlıyor. Hemen gıyabımda karar ve
recek değlltcr ya!. Baydı yüru Tev .. 
!.kcie::im! .. 

- Hayd L Oy leyııe .. ..... 
Şimdi gi~m. on.lan nerede bu.la

ca&ımı b~liyorum. Fakut, Napolyonım 
nıe;ıhur tıkrası aldırr.a geldi: 

Bı giln :.:ıpolyonun cizm 11e ba
k:ın CiZIDC'CL, kUSUrlarlnı sayınıya bas
bmlŞ. apol;ron hepsini dinlemiş ve 
kabul e .. ıf. Çizmt'« .vuz bump. 

- Panta.tonı..n~ız da biraz darca_ 
~ylnce. N"apolyon. 

-Yooo! Demiş.a Çızmcden yu.Kan 
çLk~a'. 
Adl~on ('llnp meybane tas;-irle-

rtne ba:şlarsarn b..ına a:ı belki, dostum 
O::ıman CenuıJ, 

- Yooo? deni . Çiz.:neck-n yuka.n 

çıkma! 

-~~~~---... ~~~~~~~ 

Yardım Sevenler Ce
miyeti faaliyete geçti 

Yardan S<!venler Cemiyeti kzh
rnman askerlerimıze çamaşır ha 
zırlıyacaktır. Bunun için Viia -
yete müracaat edilmiş v-e Yerli 
Mallar Pazarlarından bez t&nin 
olunmast istenmiştir. Verilecek: 
müsaadeden sonra betleT alına. 
rak Haikevleriade çaınapr dikil
mesine 'başlanacaktır. 

B.Köy batakbğı 

Kurutulması için faa
liyete geçildi 

Bak >'ki>.'' dvarmdak bataklık
ların kurutulmamrn başlanmış -
tır. Şomdiye kadar kurutulan bir 
kısım aı·aziye 3CT~O kadar ajaç 
d<kil~Ltir. Gelecek .soone bu yol. 
dJ daha genq laa:iyette betlu -
nı...acak!ır 

Fakir çocuklara 
elbise 

Yardım s.e,·enier Cermyeti fa
kir ç<X"Uklara E''bı ve avakkabı 
aağıtacal<:ır. Cemıyt'tın mııhtelif 
şu. lttı mıı. ka;anr.-laoki faıkir 
çocukları tesb.t etmekted:r. 
Ayakka.hı \"!! elbı e levz;ı Cıım.. 

huri;·ct Bayra" ıııJa yap:lacaktır. 
Düımeı; kalkmaz bir Allah.. Ben, 

dtkkat eı:i :yoıum B;zde kibarlık, da
nı. ZlYdd~ p.ı:ra ne yaşayLŞ tarzı ile 
01çü'ıi7or. P~ı.ranız \'ar mı, iyl yerde 
oturup. iyi yiyor. iyj ü;iyor- musunuz?. 
O hlde k.barsınız .... 

Fakat; asıl kibarlık, insanın karak
ter nde. ze·ıkinde, tabiUnde oL'Ylahdır. 

Gelelim ıuıel kadın babz:ine: Ka
dmiann cuz iliğinde, paranın. refa
hın elbette bl.!yuk tesiri vardır. Kon
for 1~ '!'lde 1 ıran b•r kadın ek··er~ya 
gUüld r. Vahi.it t.a, gUzcl gOrunn.e ~nt 
bitr 

Yaşı küçük olduğundan bir ı 
katil _i_d_a_m_d_a_n_k_u_rtuldu ) 

Dün dört ihtikar suçlusu Mürakabe Komis
yonu tarafından Adliyeye verildi 

Villy ne 
yetıere ı 

en vDA· 
racat 

l~ heye'lcn O...lur. !!klan ,.;. 
lj• .:enn iht!yaçl.:ınm tetk:k e
decekler ,.., her m:ı-Odenin ancak 
ihtiyaç fazl;ısr uzerınden dı~e~ 
yerlere sevkrne m•lsaade \-erıle 

Gtize!lik. bahardır. Çabuk geçe-r. 
İrı ınd.ı huy gUzclli;li olmalı. 

~- SABiT 

Fındık mahsulü 

lık parti Giresundan 
şehrimize geldi 

Bu ~~nenı.n ılk f"ıd'k mahsulü 
Giineysu \'apurıle GireSU!'.dan 
~rimıze gelmiştir. Fındtklann 
Gı.resundan \'apura yüklenmesi 
s>rasım:la mera9,m yapılmış, kur. 
banlar kes im tir. 

\.'·,~;la :ya tebea ·ır d·•n Remzi Ha
.ıaanov·;,; i .. ın ·ıde bıri ~:Jı,dan bir s~~nl' 
kad:ır e\•vel, yıkıJ~ın hapf!:hane bir..4 ı 
ar<;asınd·t bir dilene. kadını bo~azını 
k JT1ek suretiyle öldu.rm(iş cebindMt.i 
10 lirayı dldı.kt•ın sonra kac;mı:jh. 

Bu tüyler ürr.crLci vak'anın faili o
tan R,:mzinin ınut ... keı e.ü dün İk nci 
A.gırcezaıla netlcelendi.rilmiştir. r.ıez
kiır katilde taaınn·ıut bulundi.igı.ı nıah
keırıe hC'y'clince sabit görüldugti.nden 
Rern7j liasanoı.rtçi.n idamına karar \ e
rilr f de cinayeti işlediği esnada 
henüz 21 y.u;:ını doldurmadıgı nazıi.1 

itibare alınarak cezası 30 ~ene ağır 
h:lpse indir~lmL, t.r 

Adliy.eye verilen 
ihtikar suçluları 

1 kJ.rınd:"n P: ng·tlb Ergenek.on cadde
ı· e IW.uao :ıı ·r Hur .. il köınt.ir ihtikd.

nnöan. l\laltt'~de i n1a~l Çimerıto tl:ı-

tik.ftrındnn ir.aznune:n Adlıyeye \"el ..ı. 
mi~lerdir. 

Bir kızın garip ölümü 
S:rkcci Hüdavend•gar cadue

s.r:dc oturan .:.ı:az.ılta ismindek! 

13 yaşında bir ktz b'r hastanede 
boğazır.dakı polipı muaycı.e et -
tirirk.cn ölrr.üştur. 

Ölürr.iın sebı>bI ·ahk:k edı!ımek
ledir. 

ccktcr. Bu mü.saadcler Tıc:ıret 
M' · urlu.kler:nden alınacaıktır. 

----< 

lm1i lugati satışa 
çıkarıla yor 

Türk D;H Telk>k Cemıyeti ta. 
raiından llallrlanmq ol:>n •İmla 
lüğalıi• nın ba,o,Ima•ı bet.inek ü
zere<.! r. Lügatla 20 hın kadar 

1 türkçe kehme 'ard:r Lu~at yal k:nda sat~:::'._acakt,r. 

lnhlaarıa idaresi in· 
cır mlbayaa edecek 

Meb'uslarımızın 

halkla temasları 

Mü.raKabe Koıuic;yonu dün b;a.ı ih
t:kaı- vak 'aları hakkındaki tab!dkatını 
1kma1 etmiş ve suçluları Adlıyeye tcs
liru etmiotir. 

1k ot uııara )'ardımcı 
lftretmenıer alınacalr 

İlk okullara 40 l.ra ücre:li yar. 
1 

lnh""1rlar Jore" bu < n<' i;;tıh. 
sal nıınla!ı;alarınıi:ın incir ma.ba
yaa ed2c~ktır. Bu mUba.vaat mü
h!.m miklarda olara;k ve doğru -

'\.teb'u ,u.r d~in Beykuıda ve 
Sarıycde halkın isteklerini les
bıt -etmi.~erdir. Tetkikler 12 ey • 
liı!dc sona erecek hafta içincie 
?artı bir ısında V alınin dz iş\i

rakile bır meb"tıs:.ar toplantqı 

! ~1pı ac.Jktrr 
---o---

Yatı ı ilkokulların 

talebe ücreti 
P~rlSıyonlu ilk yatı okullarının 

ücretlerı arttırılm!ştır. Yıldız bi
r•neı pansiyonlu ilk okulun üc • 
ret. 12.5 tan 15 e. Kü,;ükyalı ikin
cı yatı okulunun üorzt. 10 liradan 
13 e, Kiıi;ıthane ü~üncü yatı oku
lunun ücreti 7,5 licadan 11 e, Şii~ 
ve Buzhane okullarının ücreti de 
5 !ıTadan 8 liraya ç!karıl~lır. 
Tah~ısat mevcut olnıadığı için bu 
senr bu okctllara Vilil)-e! hesa • 
hına talebe alın'1lt:'acaklır. 

Ba'ıkpa.ı.arında i~met n~dır ihti-
d<mcı öğretmenler almn'a>ı ka

rarlaşmıştır. Bunlar en az orta 
oku.! \'cya lise mez:.mlanndan se
çilecektir. 
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dan doğr·~ya rrus ahsılıien satın 
aiınacak!ır. Td:ır" haz!flıklan 
bfu;lamı:;. mı:bayaa heyetlcr:ni 
teskH etmiştır. 

iGtdllaısıs işçi B C . D 
Bir çuk mnai mUesseseler iyi, mü- ı·r ınayet avası 

leiıa .. ıs l.,.;i arıyor: Toınacı, te,,viye
ci vc:aire .. \'er len ücret te fevkalade ( 
iyıdU:. M•ınlekeı sanayüeıtik(e ;tı, 1 Yazan : ETEM İZZET BENiCE 
mU.tehaSSL'I iıjÇt kolay bulunmuyor. De-
n'\ek kı bu tip elemanla1·a raz!a ihti
yaç ,·ardır. Ortanıcktcptcn çıkıp ta 
30 - 40 lira ücreUı tebliğ memurll: -
ğıt. ka.tiplik anryan genç erin kulakla
rı çınlasın. Ayda 100 - 150 lira ka. 
:unc;lı Fan'aLkar olınak yolları acık 
dururken, bu v;ıdiye heve.; edcnler~
mtz, nedense az oluyor. 

Gittıkçe daha çok fabrika yapıyo

ruz, açıyoruz. Binaen<ıleyh gün geç. 
tikçe daha çok iı;c:iye muhtacız. Bun
la.ı:l yct~·irmen:n çctr~ne bakalım. 

BURHAN CEVAT 

lar ..• cZorbahan• ın saf ,.amaçla -
rında en gUzel yoncalar, otlar \'ardlr. 
Bahar gelince, davari.:ırı yaylalara çı. 

karırlar. Ta kış gelene kadar. oralar
da kalırlar. Ağıllar, cı>i::>arı <;adırlan 

vardır. Fırttnada çadırına su girerek: 
ıslanan çoban, kunınmak için gördü -
ğiı.ınüz at(ışl yakn\lştır ... 

.Altın dere> karanlık çalkanışlarla. 
su;rayarak, homurtularla akıyor cÇai. 
nağa• dan ınşanı ilikleri.ne kadar ür
perten, muthI.ş ui•ıltular yükseliyor. 

- Gözümle görmedim. Fakat, 
dikkatli bakanların gözlerinden 
kaçmıyacak kadar sıkı fıkı bir 
mün:lsebetleri vardı. 

Muzafier bundan sonra halaya, 
Nevine \"e Sacideye ayni suali bL 
rer bırer sordu ve .. haladan: 

- Günah da İ)ilik de gizli e • 
!ur. Ne bileyım ya\TUm. Ne de. 
sem boş!. 

Cevab nı ~ldı. Nevin: 
- Hanımefendi <'\'de yok iken 

bazan Ane beyefendinin odasına 
gider. uzun uzun onun yanında 
kalırdı. Fakat, bu niçindi, neden. 
di bilmem. 

Dedi. Sacide kalfa da: 

serlerdi. Fakat, bu ktL>üi onları 

günlerce ddrgın btraklıracak oır 

~ey değ.idi. En çok Şükrıye Fer. 
dınin yalnız gezmelerıne, uya _ 
!etlere gitme.>ine l<·zar, sen beni 
ihmal ed.iy.orsuıı-. dıye hiddet • 
leni.reli. 

Muzaffer, bundan sonra hiıkı -
me döndıi: 

- Şahitlerden benım S6raca. • 
ğını b~ka bir şey yok Zaten ı:ı.. 
hadetleri t.ili derecededir. Bu -
nunla beraber bence ayd:nbn • 
masuta ihtiyaç olan bazı hiıd ise • 
ler aydınlanmışttr. 
Ded~ bakim yanındaki az.. ıle 

haftften hafife konu~tu, rnüdde • 
umuminin gözleri için<? baktt, 
scnra: 

- Şahitler .erbestlirlcr. Gide -
bilırler. 

it.şlamamı~tıın. Bir yLl baban bent 
go!'du. Konuştuk. l:knden c:nUgın bü
tün 1$1erinl yapmamı, ÇtttHk mtldı.irli 

olrJUnU ietedı. Kabul eWm. O zaman
danlıt"rl çal~ıyorum bu.radö. .• 

S.Ustu. Gülüıru-edi. Sonra kuçtik. bir 
...,ıe: 

-işte böyle Fıaen, dedl 

Recep, yanıı11d.t.n I..alkarak. oc..ıga 

bir yıgın kuru d:ıl getıı·ip attı. Alev- 1 
ler yük-..cld , Tekrar eki yerine o -
turunca, Pnun kocan.an. kmrvetlı e
lin c.YUÇl~rımın içine alarak gOğ -
ıtinıde ıılk.U.nı: 

yük. bey•t bir kebe a.ldı . Beni on::ı 
sardı. Dl.$arı çıklJk. Yağmur durn1Ui, 
yalnu. yaprakm.ı·dan sızarak dü,şl.-n 

dac.:aıar yn"ıyor. Ayaklarımı.t kaygan 
çimenlerin dibuuieki çamurlara gö
mülerek:, cA~tın dere> homurtularına 
du~,.u yUrii·i'1;k. Daha ağaçların hu -
(\l,duna çıkn ag.a valtiL kalınad.an dur
n•.k. Oet'1'11 1n apçların hududuna Yilk
la;azı kuınsalı, .Altındere> n!n yük~ek 
ıı:ulaı ;.ıun k~ranhğl.le örtülmüş, Kes -
kin bır <:anıı.ıt', balçık koku:---u var. 0-
rayn, ynnya.n:ı durduk. Gözlerin~ Ka
r:nılıga ahştıkça, her tarafı görebili~ -
yorum. Kıyıdakl s;;.lli1m söğuUer yarı 
beller.ne kadar sulara gömUlrnUııler, 
derenin ı(;linde bi.ı.yük karanlık cisim
!Pr sC....'"Utdcniyor 

- DOnelim m1·t •• 
- Dönelim Recep ... 
Yapışkan çamurların ayaklanmua 

yük.ledigl ağırlığı sürükliyerek, kaıl 
aydınlıklı od~ya döııdük. 

Diy., kararını tebliğ ve üave 
etti: 

- Muhakemeyi Perşembe sa • 
at on dörde bırakıyorum. 

Muzatfer! 

Amerika mı, 11ot t. 
ya mı? saall··· 

Yuaıı: Ali Kemal Sll # 
für taraftan harp deV~ı#· 

ken diğer taraftan da ~ 
la.r almı.inde son zaman . -'> 

'"İJl' J". başlı neler cereyan eti.,; ~ 
den geçirmek beyhude 

0 1 
gerek. Geçmiş ile geleeeıl~ı" 
suu b~lamakıta bunun 
olııbw. ff' · 

1 - tiri cephede bjr(!ell ıı1'. 
~ etmek i<miiltl A.lı1l:;a · 
nın lıesabına uygıın gôru ~ 
yordu. Kayser Almanyası f' 

h rbt , 
harpte blrk~ eep>ıe<ie • (,' 
melde zarar görmüş~ür .. .aoe~ r 
btmdaa ron derece çe~ııP' Jlıl' 
h~ne gidilecektir. Eger 11''' 
ile muharebe çıkmasaydı ııııı' 
olacaktı. Halbuki şimdı Aded' 
da .ki tarafla harp halın a.ıİ> 

2 - Rwsyaya geıınce.: 'f j\~ 
tayyare kuvveti it\barıle cJe 
yanınkine üstün dcği:s" iı1~· 
olmazsa müsaw oldugu ~• 

,·ıı~,, 
myordu. Ru» tarafın"!l Jjl:>' 

tıne dair İngilizierce Y~ 
dan şlındiye kadar bu .. ~ı 
mışu. Alman tarah du, 
kendisınden a·aiıı bır J<O'~ 
bulunduğuna i~idcn ıyiY~ 
at ge imıedikre yıldırlJll el 
gırtşnuyecektı~; d• orlard~~ ~ 
ıçin Ru:va ile de bo.\ le 0 

t:ce>;!ni çıkanvorlar. eıf1 

3 - Sorıra iyıden ~,.re ~ 
çedım~en her~an_.JI bifı\~ 
manın uz~rine .'-urumrJ< tif 
lan:a muvafık görülmen''~~ 
z3man Ajmanvan:u Ru,;Y'· I 1 

~ .vr 
şt harekete geçmeden e' ş1ıl,; 
ma!den. remıptan ,·: ede'°' 
kend. ,·az"-eı:!nı tahkırıı ., 

. ..nr' 
söyleniyordu. Şarkta ıar,·0e ~ 
dost olncak Rusva aleylı· t , 
m:ınyanın pek ehert".nıryc ı 
ği btr ke~·fiyet olmuştur. ufl 
ilk.baha.rd.l Rusya ıle ıaı>lal<ıeıl 
ra.;ınrla maltum misakın 11~ 
m.~ olması ıapon dtplorıı~~~ll 
pek hesapla hareket et 
gilstermi~Ur. 

4 - lngrhz - Rus ~?.1'oer 
bu harbın başında t) ı d-' 
Çünkü 939 bah~rın.da ~ ·. 
olan müzak relet'!n sanı t1 /. 

sıl akım kalarak RusYaJll.,ıı' 
manya ile an:aş'.ığı da.h3.ıtıl" 
mllllışlır. Fakat yenı \il ajiP,_ 
zarureller karşı.sında lJl ıcı 
saihalarL bir tarafa bıt3LJI 
l.hım gl'Hnce İng:ıtereD"_.;ıl 
gayek·rilc Rusyanınkını oJı.., 
ltf ed"bıleceği bir mesele·el ,. 
tur. Harbe gimıeden r#' i' f 
tarafmın İngiltere ·e l<3r 
!aı nazart 9U olmı..!."tur: A . .,. c1c•· 

lngıllerenin harp ga" ~ 
manyan:n aleyhinde olO''"ııl 

1 -tıııı""J 
oar Rı.wanNI da a e) ıeP 
Çlinkii Rırsyd geçen harP 1,~ 
ra kerdisinden a,·rılrn•Ş 0 

: ı·rBr 
ı,k mflmleketlerını te • ~ 
tır. Ha:bukı lngiiure o ı 
lrellerın ıstıkliilıne \'e :ııd'~ 
yelıne daima ri.,yet edilıı~,P ! 
rin.ded'r. O halde Rusf3':ı,ı ~ 
ları yeniden alm«ı oınıa' 
nımıyacaklır. ..I' 

5 - lngıliz - Rus ını.i~";I 
da dığer dikenli b.r ~~ 
Lehıslanın mukadderatı ~ ç>

ik: tarafın düşü:ıü,µeri ~ 
rnası t~lcil e.tmıştl. Ç ;it~ 
sonbahannda Alrnarr.va ~ ~ 
arasuıda paylaşıknış olJ .e tı;ı 
tanın tekrar · ilı:liı.lioe ;ıtıl'• 
m•vetıne kavuı,ması irı .J'' 
başlıca harp gayeleri~~./ 
Alman muhare~ı . ,-e J''.I 
sonra Rusya ile Ingıı 1 e 1,.ııı 
da da Lehlerin işt:ral<ı 1. 

dilmek S>Uretıle bır 8~9ı 
varılını~ bütün ala'<ad3 ·sıı, 
siyaııi b'1- muvarfaki. ·et 
tır, c b' 

Dıpruıın susm1yan fırtı~a rağ
men. hayahmde <Zotbahiln> a giden 
l)J.Jtl lıi.r yol açılınışh. ReceO:n ı;e~ı. 

·\l:ı k.u.aklarımoa, ona buyük bir ya. 
kmhk duynyorun1. "\~,rrcğfrrde lıir e
mel c.ınlaınyor, Recebin ar.~si'e ba -
~m.. sonra Rl'cep!e bab.J..ıou11n kl· 
rlii; lılı.lyı:Uarını hak kate ula~ \a rnak: 
e1nr.li .•• 

8Jbam. •ZıJrbcıhan-. da.:;u~ı çek. 
st"Viyor, onun ic;:n destanlar yazıyor, 
turku1er yapl,T(Jrdu. lfOıli"rıa giden suı
ler babammdt. 

- R-:ccı.ı' ... Bir gü.n beu.i ~orba -
ban• eteıı;lerindelcl t\·Uıc göhırür mü
sün? . 

- ü.te-rrPn elbet götürürüm .•• 

- Ora.arı ge-znlf!'t... annenle baba-
nın yarm ka:.ın kir.ık huly4ı1t;.:ır1ıu gbr
mek i!tlytJrwn... Yarın gld~Un1 olur 
ınu?-

- Sel chırut1'a Cgc:'! .. 
S Jere KulaK \:erdım. cAltın dere> 

kuüurmu.., bonrurtu1arla akıyor. 

K.1rşılarda cZorbahan• göklin bo:$
lu&:und:\ LJ.('!ı ~ı. heybetli karanh~ 

\ücudile gorUn•iyor. Oraya bakarken, 
Rt~bln a leden miras kal.an hulya -
s.1111, g~ı. suguğa, fırtınaya da -
yannc:ak e\ :nl du-ıoi.ıntlüm. 

Gözleırin.e karıılarda titreyen bir 
!.ilk Ç".ı>lı: 

- (.'"•~an y1ldızt Recep'. dedim. 
Guld~. 
_ Çoban ate~i! .. 

RPCE'"p, k!lpıyı sürıülech. Yahıız kal
dık. &r mtiudet, ocağın yavaş ya\·aı 
ku~·uıcu aie\•lerini seyrederek, koouş
rnatlan olurduk. Geçen her an, bı.zi 

bı•ibirlmize, tılı,ımlı bir ruh beı-aber
ligi ile baghyordu. 

- Uykun yok mu Figen? .. 
Ocaktaki ktııl korlara baktım: 

- OnUı.r da uyumaga hazırlanıyor
lar . 

Recep, ya.nnna. gelerek oturdu. Son
ra ya\'2Ş, taUı bir ·esle: 

- Ne desem boş. Ayşe kız bi • 
raz fingirdektir. Amma bu deliş. 
menlikten mıdir, yoksa Fenli ile 
aralarında gizli bir münasebet
vardı da onun için mi böyle idi? 
Ne desem hatalı olur. Yaln:z mu. 
hakkak olan bir şey varsa o da 
Ayşe ile Ferdinin arası çok iyi 
idi. Ve .. Ayşenin e\'de hususi bir 
nüfuzu vardı. Hatta bu nüfuzu 
hazan hanımefendiye karşı cür • 
et halini bile alırdı . 

Avukat Muzaffer, Nevinden 
sordu: 

- Ferdi ile Şükriyenin son za. 
manlarda dargın olduklanndan 
bahsedenler de var. Doğru mu -
dur? 

- Geçen celselerde istenilen 
ve henüz muhakemeye gelmemiş 
bulunan ehli lıibre rape>rlar:nın 

önümüzdeki celseye yetiştirilme- 1 
sini ve yine muhakemeye gelme. 

miş olan Ferdinın ihzaren getiriL 1 

mesini ve ayni zamanda şahtt Ay. 
şenin tekrar celbedi;mesin; isli -
yorum. 

Şu ayların \•e:Cavı:rı• :.f~ 
raftan harp devam e<Jer~'.• 
taraf'an d'plomatıar .. 1_"1 
belli başlı neler gör~Jdi.lie ~ 
J.asa etmek tecrüb 0 sl B ~ JI 
rı ha'ırlatmaktadır. şuPjJlı 
ve etmeden olmwacal<· . 
da şöyle hır su;ı ,.arô•· ı' 

• aıırıı.ıl' mı, AmIT.ka mı... , 9sı ( 
hını haz ranın sorı haf• 1 f 
oldu· Rııs,·a ,ı~ ALoıarı) 
da muha;ebe "ıaslad•· fı~' 

• 1 
fkınci 9U3. Vlnf' 1 3C, •1 

• ,,rı .. 
na c~vap vcr;ne:t-.:. ı .. rfw,..'CI 
tccrilb<"Sine vamıadıı11 ~'~ 
hakkak rılan kevf;yetı ıı Rt..""Cebin, •tll"m bacım, hem anam, 

hern de btt teylınsin~> diy' lııdekl ma
nayı a:ıiıyorum. Yılların rel:\ketlrrile 
e-z ıe.1 ruhu. lnlyUk b!r sevg:fe do • 

r r,lınJc, fmk;in ız b.if ı.ıek ...ı.-. 

- Recep, sell görmek. istıyoruın ... 
- Korkmaz ıuuın?-
- Hay~r!.. 

Hemen yerinden kalkarak. 'ı' t .dt'
ki yu-luiıi. .ı:•bi t1.okk.sı.z do!..pıa:a, b..ı.-

DL'"dı .. Bu fırlınah korkunç gecede 
nasıl :ıte~ yakaıbillyorlar? 

Re"cp. bu duşiincemi sezmiş gibi: 
- Koyun, ve bütün yakın köylerin 

,u.o:u:..:,~, o d..o.~ et!.!k!cr;nde yJytlır • 

- Figen, dedi. Tanrı istedi \:e böy
le oldu ... Beni bırakmamalısın.,. Ka
rım olmalhtn .. 

K.tlbııude d.er:n bir keder \·ar: 
ın-v ..... ıl \ i,U") 

Nevin biraz düşünmekle bera. 
her kestirme cevap verdi: 

- Daıg.ndılar, demek d~ğru 

olmaz. Arada bir, birbırlerine kü. 

Dedi ve_ muhakeme bu dılek. 
!erde beraber o~dugunu :r.ıde e
derek dağıldı. 

(Dev.ı.nll Var) 

·ov 
mek t.ıız:m I!'-': ·or kı •g . 
nkanın b~ı r :aı ııtl" gı· ,.., 

, . . laCJb 
:nU('"~sır o:r a.tll'-l o 



./On ·a4Jciat . 
;·. /CiNDEKi ... ~~·: ~ 
_HA.o'i s 'E LER.···· • 

.t,~..ı::~ ·~-- - ~--" •• ..,. JI 
(ltı.t Yazının metinleri Anadolu 

1 t~[h· AJaru.ı bü1ten1erinden alınmı:;;hr) 

İran hükumetinin bugün 
paı·lamentoda İngiliz no
tasına gönderilecek ce
vap hakkında izahat ve· 

receği zannediliyor. -[ Volga'daki Al- 1 Spitz berg'de 
manlarSiberya- ı A~manlar gafil 
ya gö:aderiliyor 

1 
avlanmışlar 

11 eden: Muammer Alatur 
rikada harekatın l'<'krar ... ," ·1ar-oa.

1 
sını mümkün gör'11ekted'r Zıra 
kavurucu s rakl.:ır yüzünden du
·ran harC'kiltın devamına mevsim 
yaokında ınüsaad edecektir. Afri- 1 

ka Alman ordushndn lüzwn1ıı o
lan .bütün rr.alreınr:sini aldı~~ı 13-

Loll<l ln, .. radar gc'cn haberler, >On 
'ın ~ız notasına İran hükirmeti-
! "<'teceği cevabın her an bek. 
?~kte olduğu mNkl.'7.ındedir. 
ı...; "lııne göre, İn.~ıhzlcr verd·k
llı.ı ıklll(,ı notada. Irandaki Al -
rı:.~ve dığer mihver tebaasının 
~tv• e~tlen çıkarılma"' veyahut 

,.,,"·lf tutulmıwnı .st.cmislir. 
•a -~~ Y'llıis. gawtMıı, Tahranda 

ı.; 1 naıı Almanların ilk korku 
IJıi 01duktan soıwa, yine csk:,,i 
b norınaı bir havai gcçimıeğe 

•. ldıkJarını, gaınab haçlı bü 
.. o·o 

~. mohillcrl~ dola<arak, so-
~ • rast g<"Jdiklı>ri İnf' il izler.~ 
~ re ettiklerini ve mütte • 
Q ğ~ aleyhine şaviala.- cıkar 
ıııg/azrnaktadır. 

il;. v ı ıı gazeteler., ctrm3r1 esi gt1 
' 4 erılen son meillefi'k nı>l:c;ı • 

,.,"Sk sinden dah~ aı:rr art :ırı 
'~ e'tığinı. Mı.lı~r eıZ.ıl:k · 
nın k . 

·' ,,. apatılma.::anın i.9tendi -. \• ,., 
i ltı e "usların KaZ'\·,nden çe • 
ın~~si ihti.mali meveut oldu· 
fra Ya~nıaktadırlar 
. ~.M.eclisinin bugün toplana. 

~ 
1 

Uk11nıetin izahat nı dinle • 
tılubtemeldir. 
l3EflLiNı<; IDDETLİ 

L,ı BiR HAV,, AKINI 
• ıı~~'.a karı;ak!Jn evvelki ge. 
-q,.., n uzerıne ·apılan ı-.,·a 

L 'ı.!1 'a-. hakıntla tafsiliıt ,·er . 
t il :..( 

~•rr ıı Alrraııvorn rnpıla'l bu 
ı U>l· ' ' 'ak •r.a yuzlerce tayyare ı~ • 

. · et1'ı'. bu tayyarelerin bü • 
> t ı k"m• hücumlarını Bcrlın 
il .Jı~ t '~si[ etmişlı>rdir. 

il 'ld erı.;ı,e yap lan 51 inci ta. 
lır h Ur ve şımdiye kadar yapı
~~ tu aı rtızların en :t\.letlisi rıL 
\ ~ı: Yıi>den fazla avcı ve bom 
~(ı b ~ t~yyare' nin ~tirak ı:t. 
' u '..ıa 'k J • ru:ı ı •. ~a tten f;;1la 

( ı·e •ur Iltiyük miktarda infi. 
t:. l'ang!n bombaları atılrnrı-
~ 

~ ~'lin 
• et kaynaklan da h&beri 

1 i;ı .. ,nıckte ve sıvil halk ara • 
t,Jı:,,~·ti ı·e yaralı bulunduğunu 
ıl.ıı, b tkted:r Alman avcıları ı·e 
t, ct·•ıarnıarı 17 İngiliz tayya. 
·ttıv u .ur·mü~lerdir. 

ll<\·'\DA YENi HAREKATIN 
~r?LA\lASl BEKLENİYOR 

ın kaynakları, şimali Af -

rarla söy!cn:rektl•;-i :r. 
Diğer taraftan Radyo ga7elesi, 

İngllizlorin şirrali AJril:ada bir 
ta-kını hazırlıklarda bulundulkları 
hakkında haberler geldiğini bil-
dtrmiş~ ir. 

Lflndrn. 9 (.\ .. -\) -- 4 B. B. C • Dün 
gf!'Ce ~ıo ... ko\ a'da nesı't'ôiJ('ıı v r en1.;-
11am muc·bınce 5,Jt yet Ru-. a a \'ol
~a ha"·alis c:Ot.' y~r~e. m.ş ;\lınan halkt ı 
~.- .1 (Sibiry:ııy.ı) ııaktcdileceh.lir. B.:ı
re:ıd.3 ota.Tan A.ı ~anların n.ktarı 600 
b;ı· k~darclıı Eın rr:;ın c..'lle. bunlo.nn 
menılciretin zar<.ırıııH hiiı-&ketlerı ihh
nıal olduğundan bu adıının atıldlğt 
beyan cdilnıektedır. 

İtalyan orduları Ba;.kuman<lanı ı 
General Kaı·alı"l'ro bundan bir 

Sovyet R.ısyadaki bıı 600 bin ~.\hn ... n 
1\.loskovanın 410 ınll Cenubu Şarki:;:n-
deki ınıntakad<1 otwrınakta ve muhtar 
bir Cü.mhuriyel t~kil etınekte idi. müddet evye! Trablusgarp cep • 

hell'rini teftiş etmiştir. General 
Kavalyero tPftio;:leri rr.Üt(.;akip, 
Tli:ler . .i\Tu"Ol;n· göri·smes'ı:de 

hazı.r bulunm~tur. Bülün b<!n
lardan İlalyanlann \irr.ali Afri. 
ka vaziyrt:nder c dio;:t:- duyduk -
tarını glislcrmP.!·t<'dir. 

PARiSTE BAZf HADİSELER 
OLDU 

Pariste yeni bazı had;sc'er ol-
mustur. 

Abou!<>r <;0kağında sivil bir AL 
man amelesi iki şahıs tarafından 
taarruza uj!ramıc-tır. 
Liıfonten soka' rıda re'akatin· 

Lonılra, 9 ( . .\ .. ~\.) - cB.B.C > İngil
tet(' ha·•.ı kuvv~tleı-:ne giren uçan ka
lrl<"r l,k zayıata. uğra ıştır. Dün ııeş
rC' ıl!c·ıı b· tebllJU.~ ıJzun. nıesaft.-d>? 

islık~ar ıı · ,~1..ına g',ic11 2 uçan kn!e-
ıı ~ geri donıneJıgı U:Jd.diJrıekt~1r 
U1rı,·arı kaleler 6000 ınclr~ yük.tklik'.en 
sıd.:.ları 1ş.lıln1edln uçar .. k bombalar 
at,y,H·lc:ırdı. Bunlardan yalnız b:r tanesi 
biı· gece avcıilyle k.::ırJıl.. •. 3rak harp et
nliş ve mürettebatırdan b:r kısmının 1 

1 
ölme~lne rainıen il::ı.su11e dönebilmi:jti. 

1Bir kadın hayvanın 
~~,~.'.~~ı~d~:;~~1~1":~~:ar~;;~ 1 hücu~u.na uğradı J 

1 b , b. 'ki t · it • 'k k 1 (Bır!ııcı Soh.feJen Devam) · 
• an ır : '' e .ın· a ıgı 1 'Jr. Melek Erd·n~ tn·elk. guıı c\'i . 
şundan <:iir kurLılmı«lur. . nın deııiz kenar:nd&kı ba!ı,rsin • 

B·ra?.: ~ı'lnra Alm~n bahr1yesı de verr:.ek p:ş·rır :\ n, b. cı nb:re 
4 &rafından ,-azL'vet edilen b~r ga.- de· izden bir h.a\.\'.Jn ~·ı.krnı · ve 
rajda var.gın ~ıka•·ılm~ır korkudan kcn<l,~ı k.\'certen ka · 
A:MERİKA.."IIN YAPACAGI d;ncag.rnı tizeriııe • saldırarak 

YARDIMLAR r<uht• •. ıf }erler,ııden :<ırır .•.. Lr. 
·Grcer '-'mindcki Amer:kan KJdın ocı feryatlarına yetışen. 

dcıs!J'':lyerine bir Alman dı>nizal. !er L)\'an r dtniıe dalıp kaçtı. 
ltsı la.rafından y.:ıoıl:ın taarrtız- g1nı göın.u. ter , aral:y1 hastane_ 
dan bahseden İngiliz gazetelc'rı ye knldırmı,Jcr'J:r. 
huliısatı•n diyolar ki: So"'"dan der.iz kı>narında ölü o. 

·Greer• hadis?>i Amerikalı · !arak ,·akalanan ha' \'an.n kudı:;r. 
lar3 istiıkballeri. h~n-iyetleri ve mu' bır yabJr domı·zu old~.;u 
emniyetkri bakımından bu har- anlaşılrr.ı~t;r. Kaci ıı tcda\'İ alt •ı. 1 

b:n muhtemel ııetıcı:'ler'ııi teba • da bdurmaktadır .. 
rüz ettil'miye mu,·affak oldu ise. 
\ıuna hayırlı bir hiıd:sc demek lü
zımdır. 

Amen kalıların ı;özlerini aça -
cak olan h1ıdise bir muhri''" kar. 
şı münferiden ,.e belki de arizi 
olarak yapılan bir taarruz değil· 
d ;r. Aımer>kalıların. İngiliz" er gi
bi Rusların da onl.,rı müd:fda i. 
çtn çalı~tı.klarını \ E" Am~rikan 
ya~ayı~ tarzının Lenı!1gra~n 'et -

rafır1 •ki ba aklık•ır kadar Uk
ra' na stepleri kad ır tehlikc·de bu. I 
lunduğunu anlarraları lazımdır. 

E((c:- bunu anlı~a·ak oluılar>a 

Rusranın yardıma nıcıhta·: old:ıgu 

Sll:ıtin. isdcrın yük<ek ted'>irler 
a~maları ve bütü 11 hür insan!arın 
f'edakiırlıkla bulunmaları lazım 

gekiiı:?i saat o!ıdu..~ıınu da ar.:amı~ 
olacaklardır. 

BU AKŞAM • Tel: 42690 _." 

lEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 
l\AN UN İ 

"HMET'in 
San'at ha)· atının yıldönümii bil tiin l\füzi~}"Cn arkadşlarının 

rakile BÜYÜK BİR GALA ile kutlanacaktır. 

işti-

s A F i y E VE BAHÇENiN SAZ HEYETi 

1\ '
11l EBTAP GECESi 30 KtŞlLIK B'OY'OK T. RiHI RliV'O 

"""deniz ve Anadolu l\lillı O ruııları, Biiliin Miizis)'enlerin iştir akile KÜME SAZI. Bu 

::-----~P;;rogranıın tatbiki İ(.:İn I\lü!>ıatn erc~·e tanı ~nat 6:30 da başlanacak h r. 
Fia(lere zanı ~oktur. 1\ta~aların:zı e ,·,•elden ten1i11 ediniz. •••••••-

İ tanhul iLK Okullarında oku)an yoksul çocuklara yardını Ceıni)eti ıncn[aatine. 

11 Eyliil Perşembe Akşamı saat 3 çe Kadar 

Yenikapı MİM Gazinosunda 

MÜZEYYEN SENAR 
ş lı,,lek&ı Tanburi SALAHATTİN PINAR, Kemani NECATl TOKYAY ve ar kadaşları 
~~~ !iyatrosu San'atkarlanndan HAZ 1 M ve arkadaşları 

r~• No• 11 ' 

~"tır için Öldürdülerl 
Yazan: AKAGÜNDÜZ -' • • 

'harr· 
, ıı bi~r .garip tabiatlerile ta. 

ır •damdı. Bu tariften 
'•: Oldu, hemen sözünü 

I' ~ 
~ n lan , ı İsh lltnızın, isnadınızın 

ı 
1 

Ilı be~\ edeceğim. Bu işin 
}ı b~n b eının edeceğim. Ça • 
~llsi h· Uldum bile. 
~ ırden· 
~dir · 

\'• 0 Çare? 
" tın .. 

• ~tıe d~0~Ierim. Yarın daha 
ır,; berı duşunebi!iriz. O vakte 

4ta et" e bulduğum çareyi 
• Ud ed · "'eel erım. 

~~Yen ~i Yok. Hasta henüz 
0~U evreyi biti ed' ı· k' lll1.:ı: rm ı. ı 
1! 0~ daha var 

~ hı . unıa b · 
· ~. lıııı.d· eraber davanın e. 

~ 1 g"' 
ttıııe .. 0 zden geçirebiliriz. 

l ınız söy liyeceğım. 

Önce vaziyeti kısa bir tahlilden 
geçirelim. Vaziyet: Bir genç kız, 
mukavemet edemediğini kendisi 
itiraf ettiği bir aşkla genç bir a
dama bağlanmıştır. Kız güzel, a
fif, münevver, yüksek bir aile -
dendir. Genç adam da ayni kı • 
ratladır. Fakat ayni çapla değil

dir. Orta bir memurun oğludur. 

Sonra evlidir. 
Kızın babası: •Evlilik bah ia 

mevzuu olamaz, denk olmaması, 
mf!selenin imkansızlığına lruvveL 
li bir sebeptir. Kızımın bu hissi, 
bir kış günf!şi değilse b ir yaz bu
lutudur, gelir geçer .• diyor. 

Ben buııların hiç birini kabul 
.,tmiyorum. Benim bildiğim, gör. 
düğüm başkadır. Kızın hassasi • 
y eti adeta maraı:idir. 

Bunun bir tehlike olduğunu in
kar edemeyiz. Genç adama ge • 
lince o benim çocukluk arkada -
şımdır. Eğer evlilik hakkındaki 
fikirlefini bilmemiş olsaydım, dü. 
şünürdüm. Ali hayatta bir kere 
evlenmek taraftarıdır. Bunun i • 
çin ona ikinci bir teklif mümkün 
değildir. Çok dürüst bır insan ol
ması yersiz boşanmak ve yeni 
bir ... 

K mn babası biraz sinirlendi: 
- Buıılar konuşuldu , bitti. Ar . 

tık manası ne? 

- Bunların manası şu ki Ali ta
rafından hiç bir endişemiz olın.a. 
malıdır. 

- Bit ona suç bulmuyoruz. A
damın bir şeyden haberi yok. 

- Meselenin bütün ehemmiye. 
ti Falmanın kalbinde, sinirlerin _ 
de toplanıyor. İ§le bulduğum ça
re de bu toplanma noktalarına 

karşı cephe alırhktan ibarettir. 
Biz b urada dört erkek, üç kadın 
bu cepheyi hemen teşkil edece • 
ğiz. Maksadunızı, hedefimizi mu.. 

(Devamı Var) 

l..onrlra. 9 (.:\. \) n.r c.;eneyl mü-
teca\ ıı b!r ı.:. _ :ıncıaubeı Kauad:l kıt'
a1aı:ıı .. ·:1 lD.g.itcre hari ndc gust,rd;k
k·r. ıU.: loıaliyet bpi.tı~~~rg'i .şgal et
ın\:'lt. UJ11U~~r :\~Uth:ı k u .. :;;cr.ı..ul Ka
nadalı bir z:ıbiUn kJ.fftandüsıııda ıdı. 

İ':ıı.ıç Kutulu 1200 ktloa . ...-t~·e ıneo~a
feae kain b.r noktay.a ~ur·aııe yapıl
mı~tır. Londradaki Norveç hukUmeti 
bu harekeLi c·:velce Uı.o\.'.İP etmişti. 
Kaııad<.ı kuvvetlerine harp ııenıiler·n
den mürekkep kuvveti bır filo ıle dc>
nan:naya ınenıı.up tay7arelel:, İngiliz 
,.e Nor\'eç mOrrez~leı·i yardıın et.ın~

t:.r. 
Bu hareketın gizli tutulınu:1 olması 

neticelinde d~man tamamiyle gaf.il 
avlannuı;tır 

Kanadalılar karaya çıktık~n .sor.ra 
Nor\•ec;: ve Rus şehirlerinde yaşa"lııya 
brşlan;ışlardtr. Umuıni kararg;j.h bır 

Rus ı)Chrınde kurulnı....,lcu. Şelur hal
kı ktt'aları hararetle k:Jr~:.!amı,,ttc. 

Büyük tehlike 
karşısın.da 
(Bırıncı SJhlfeden Dev3m) 

Lcning:rt.d rr.e-j c!ar. okurcd..:;:na 
durmaktad:r Şehrın luvarlarına 
yapıştıı ılan levhaiarda 5u cünı -
leler okunmaktad r: i~., ler a> • 
lan gıbı oo•"4ec-ektır. Şehrin et -
rafına ,cılk bir duvJr örülmu~ • 
tur. Büyiık b.ı •.ehlı~e kaqısınrla 
olduğumuzu biliyorvz. Kanımı • 
zın s•Jn cıam la.sına kaU&r ruüda -
faaocı bu ı...r.;;.cağ:z. H.tlerln vtdu..-
5L. gc:çcn.iyccckLır .• 

Lcnıllgrau müdafaa rr.?CJisınin 
b r ~7. .... !>. dan ra:~:& h:atı;ıbcn heye ... 
c~nı- bir nutuk sO~ lİ) erek, şeh • 
rtı' 1 • 1..:na kadar nıüdafaa • hu -
susu..,da"i Sov•·et azrr: .. ni tebarüz 
ettirrr ::ı!ı1. 

D:»eı t<ıraftan Fınler Laooga 
\·e üne;;.a göllert ara~ı •. da Lenı~ 
gr~u • ;'llı:r,ı:ansk yuiuııu ke,;lık.. 
!erini iddıa etmektedir Rus kay· 
r&kları bu l·aberi te.v:• etrrerr.~::... 

l.r 
Oıksa. 1iddetle müdafaJya de. 

van1 edtyor. Almanlar \"e Rurr.en. 
!er ağır zadata uğratılmaktad:r • 
!ar. 

Rus raporlarına göre Lenin -
grad Alman toplarının at"'li al
tında değildir. Alman toplan ha.. 
rici kemerin istihkiımlarına ateş 

etmek.edırler. 
Mareşal Tımoçenko. Voroşi -

lof'ırnıı yanlarına vapılan Alman 
taz~kini azaltrrak için Gomel 
mıntakasmda bir mukabil la!U'· 
ruza ge~ırt!ştir. 

On ikinci harp haftasmın ba.. 
şında Rus ordusuna ve şeflerine 
teşebbüs zıhniyeti ve ölünci ·e 
kadar mücadde etmek azını ha. 
kimdir ı 

Sirkeci - Bakırköy ı 
otobüs~eri ı 

(B :n Saıı it~ Dey<:trr) 
Belt'.'ıiıye Daimt En uıne~j bugur.den 

itibaren tJk!iilPrin yaz.iıgı 11 ktara 
yüzd~, on bc4 z.an1 yapılına.:.ına karar 
\'enr.t.,tır. Gece zammı ve ~ehir dı~l 

zamlaı :r.a yeni bir zanı kabul edilıne
n1i,tir. 

DİGı,;R OTOBÜS SEFERLERİ 
D:ger t~u .ırtan iJı:rend!ğJmize gQre, 

bugünden itibaren, Sirkect - Rami ve 
Kadıköy _ İçerenköy otobüsleri S!.
bJh \'e ak~am uçer sefer ve bunlar
dan nıJad.ı dig:er bütün haUardaki o 
loblı::ilc."r de sabah t·e akşanı iki;ter se
fer yapac:ıklar ve günün diğer saatle
rinde işlemiyeceklerdir. 

Berline yapllan 
fiddetli hücum 

(1 inci Sahifeden Devam) 

Havacılık ekspederinin söyle
diklerine göre en oüyük model -
de yüzlerce İngiliz ta yyaresi AL 
man hükumet merkezini bambar. 
dıman etmişlerdir. Şehrin mer -
kezinde çrkanlan hüyük yangın~ 
!ar İngiliz tayyarelerinin en.dalı. 
tını tanrime yaramıştır. Şehrin 
ortasında çıkan büyük bir yan • 
gın Berlinin semasını lamamile 
kaplamıştır. 

Son günlerde Rııs tayyareleri 
de Berlini bombardıman etımiş -
!erdir. Alman ha!Kı iki cephede 
harbebnek tehlikesinin karada 
kendisini göstermesine intizaren 
gOkleırde belirdıgini her halde 
anlamıştır. Bir sene içi.nde Lon
dra ahalisinin vaziyetleri değiş. 
ıniştir. Vaziyet İngiltere için iyi· 
leşmiş, Alınıaeya i<;in fenalaşmıt
tır. 

lran Meclisi 
(Birinci Sahifeden Devam) 

Stolııh-Olım 9 (A.A.) - İranın 
İngiliz ve Sovyet ~ali altı.ııda 
b ulunan lcısmındaki Alın.an m en. 
faallerinin himayesi İsveç tara· 

• fındıa.n teahhü.t edilmişlı', 

İNGİLTERE 
''Meydan mu
harebesi,, nin 
yıldönümü 

(SJ~!nakaledcn Devam) 

LI _ rı f,g.!°f • E) 1Lll er .... c. .a.na 
ıcan•r ·ıddetı g. tıkçe artan lngil-
tere rr.eyda ı rr ~ Z!C lvdi 

iiln;.ar.la1·, b..ı l:l.tı..,an: r .r\.ar -
-?lStnja İnı_riltc·rl'nin .. st lıi edı -C~
g·.nden \'e her1'alde SL. h talep et. 
mek ır.~cbuı1y~i.ndc ka!acagın -
dL'.n a kd::iar en~in göı-unuy rlarri: 
ki, n>.ı.i:ıhedenin 1ınzalanacag1 gün 

' bıle tesbit ed:lmişli. Alman ko • 
m;syoncular. 1940 sem~si soııbaha. 
r1nda t~slım ediln-:ek UZl-re. cenU
bi Amerika rr.emiekell~rine mal 
sarm'--?lJ.r, Alman yolcu gerr.ileri, 
Bırinci ,.e İkınciteşr.- ayları ıç.n 
cenubi Amerikaya bilet ke•miş -
!erdir. 

Sulhü getirec~k 0!&11 bu mukn. 
bcieı bi.a.m•~illl•r bütül' A~u~to., a. 
)"ı zarfınca c.e\anı t:ttı. EylUı...ı.!1 
ortala<1na do15ru binlerle ta) • 
yarenin (ie ı~ıirakıle vapı.an 

bır !lücumd~n sonra, Almanya 
lngilteı eyi ısdlfl ccin .yece~ ni 
anl<imı~ olacakt r. Bu ta~ ""re hü. 
cumlar. devam ederken. fııg!l•e -
reye ıhraç ed1lccek alan kıt'aların 
da Non cç ,.e Holanda limanlarin
da hazırlermakta old~g~ ı·e ha:. 
t.i bir oral.! bunların gP:r ılere 
bıle bir.dirıldigi söyl~nmı~tır. 

[ngiltere meydan ô"uharebesi 
geçen sc,ne kazanılrr.ı olsaydı, ta. 
rih büsodün lıı:.,ka bır seyır ta -
kip c , cV L Bı.ı n"uharebede nP. 
t .. ce t>Id\.. edcrr edıği iç:ndu ki AL 
man~' a. harp t5.biyesiıı1 ltrrLlın
der dc-~ı~t~rn1ck 1Uzurr.unu his -

setnı. ıır Şin di ge•·iye bak ıınca 
vazıh el arak anlaşılır aktad r ki, 
Alman) iı-ı1n <ı:arka dönrr.ek k~ra. 
rı İngi!tere muhare:be5inde net!. 
cc elde edememesi üzenne veriL 
mışlir. Alır.::ıya bunun iço; s,ya
si \'e asl:eri bır tak:m haz:rlıklar. 
da bulunmak mecburıyetini hL'
SE'tmiş \'e ilk oı.cc, Fransayı iş -
bırlığiı:'. davet etmişt,r Petcn :le 
Adolf Hitler ara.s.ndaki mülakat· 
ta bu t~mın edildikten sonra A,. 
manya Romanyaya talim ı·e ter. 
bıye kıt'aları. yollamış \'e bütün 
•onbahar ve kış aylar. içinde ha. 
zırlanm.şttr. llkbahar gelince Al
manyanın, Balkanlarda giriştiği 
harekat da Rusyaya karşı hareke. 
te geçebilmesıni temin etmek için 
sağ cenahını emniyet atlına al • 
mak maksadına matufdur. Alman.. 
,·anın Balkanları emniyet altına 
~lmad~n Rusyaya kar~ı harekete 
geçeml,·ocl'ğini anlamak için ha -
rttaya ·b-kmak \'e Balkanlarda o 
zamank; \'eziyeti hat:rlamak k:"ı • 
fidir. İtalya Yunan,stana karşı 

sonbah~rda harp açrr.ı.ı. fakat L 
ta;yanlar ilk günler zar;ında g:r. 
di:-Ie:i Yuııan topraklö.r'ndaı: ge
ri atıln·ıı~lar, harekiit Arnavutluk 
toprakh rında yapılıy1>rdu. 

Almanya. bu harekatı laofiye 
etmed~n Rusyayı istılü etT.ek 
gioı gcııış bir te~ebbüse giri~me. 
Yi te1'likeli gördü. Binaenaic\ h 
Uk f'.arr.lede bu meseleyi ta,fiye 
etmeği zarcıri addetti. 

Rusyaya karşı taarruz ile İngil. 
tereyi rr.a.f:lup etmek arasında ne 
münasebet olduqu s0rulabilir Bu 
suale kı.t'i ce,·ap ,·erebilmek için 
henuz vakit pek erkendir. Fakat 
şu iki cevaptan birincn doğru oL 
ması laıımdır: 

ı - Evvela Almanya İngilte
reyi mı.;ılup edemiyeceğini anladı.. 
ğından Rusyaya karşı harel<ete 
geçer geçmez lngntere ile anla
şabileceğine ihtim~l vermiş o.la. 
bilir. Esasen İngıl'zler, harpten 
evvel Almanyayı Rusya üzerine 
tahrik etııneğe çalışıyot<lardt. Na
zi Almanyast, 22 haziranda Rus
yaya karşı harekete geçme'kle, 23 
ağustos 1939 paktından evvelk.i 
siyasetine geri dönmekte idi. Bi.. 
naenaleyh garbi A>TUpayı bir 

dıereceye kadar İngilterenin mak
satlarına uygun şekilde tanzim 
ecl.,.-ek Rusya.da h:ıreket serbes -
tisini temin etmek isti)·ebilirdi. 
Böyle bir ihtimali teyit eden bir 
vaz;yet Hess'in İng;ltereye uçu -
şudur. 

2 - İkinci bir ıh tmıal şu ola -
bilir: Garpte İngiltereyi istila e. 
demiyeceğini anlıyan Almanya, 
şark yolile İngiltere İmparator
luğunu yıkınıya çalL5ffiallt için bu 
1ıeşebbüse girişmi~ iT. 

Hakiki sebebi ar.cak harbin so
nunda öğreıııebilecejiz. Şu var ki, 
tam biır sen.e evvel Alrnaıryanın 
İngiltereyi istila edememesi, yaL 
ruz bu bal'bin dıeğil , dünya tari. 
hinin dönüm noktalarından bi • 
rini teşldl etm~. 

Ahmet Şükrü ESMER 

ÇERÇEVE 

BEN 
(Birinci Sabıfcden Devam) 

Kırk J•l üzerinde .)-ilfhğnıuı: 
~·atai':ın başka bir kii~eyc nak
lini ihtar eden bir teklif gibi, 
alışılnuş şek.Here bir itiraz va_ 
ki olunca, haklı ,.<Ja haksız bu 
itiraı karşısında insan pisiko.. 
loç)·asını ürperten red Ye in .. 
kar insiyakı maliimdur. Fakat 
hakiki insan, bu iptidai in"iı-a.. 
kın üstüne çıkmı~ ve hadisele.. 
ri müstakil olarak nıuhake • 
meye alışmış olanı ... 

Bu bakımdaa ben, baş lan • 
gıçta lıiç de hoıuma gitmediği 
haldt, vakii geçtikç~ Haklı:ı 

Tarık t:>a hak 'eı ' • baş • 
lıyor~Hn. 

Hakkı Tarık Us'nn bütün iti. 
raz \ c ıuüJafaa ~killcrjne iş • 
tirak ctn1ekle hcraber sadece 
ayuile !;abu! edilen bir şekil Ü· 

Alman-Sovyet \ 
harbine bir bakış 

Her iki tarafın tebliğlerine a:öre, Le
ningrad mufıarel>e ı gittikçe şiddet

lenmektedir 
Alı11an hünenleri ıeniş bU cephe ü.

zeı inae [~ningrad'm Şark.ı::;da Neva
ya va.rınış r ve Ladoga gôllin .in ti.ze
r nd~ bu~u.nan ~ue se1:.,J.rg ;,ehrlne 
hu.:ıuna b· şlan.ı,lanllr. 

Bu su;·etıe Alma - Fin kuvvetleri 
taratı.nda~ Lenı."lgtad etrafına çevri
len çember Kapatılmıştır. S ınd1 ~eh
r n kara ile her turlü mu\•a:;<1ln.::;1 ke
silr. ştir 

L'ephenin d.ger boıgt>icrınde n)ü-
~l bir deg şıklık olmanııştır. 

S.>'wy~t tebl1ğleri t e, Lerılngrad'ın 

De .ryotu He cıuva la uJ1n he'l.ÜZ 
K~ n OLradığını b ldırmeb.1:edir. 
Sehrın '!cc...ıt e<lild:ğ!ne da1r olan ha
ber. o l ı d~g ld r. 1\.1 anlaıın ~tos

kova - Le . ngröd demir_yolun:.ı iet
ti.kler :ıe dlir ortada bir emure yok
tur. Bundan başka Lenlngrattan .Mor. 
maıuk'.a ,:ıden dığer btr rlemiryolu 
V&Jr:iır. Le:rngrad'ı tecrit t('ın Alır.an

ların her taraftan ,eh:e pe-k y;.ıktI! bır 

me 'lfeye gPl'T.eleri hizın1dtr. 
Rom3d::ın gelen bir haberde So\·yet 

tayyareler n1n evyelkl gece Bük~~e 
üç d\•fa hücum ettikleri bildirilmek:
ted:r. 

Japonlara göre 
(B~rinci Sah.:feden Devanı) 

c*.\lman t.a.hi..elb;ıhlr1 ile Amerık.a 
torpido nıı.Jırib!.n n acık Qenızde biri
b:rlerıyle kal);ılaşmalan Alman - A
merikan n\unasebetlerınde yeni. bir saf
ha n~eydana :etirnrı~tlr. 

B:.ından boyle Aln,an abloka mın
taka31 dahilinde ber ka~ı~ma eo
nunda b:r muhaı·ei.>e olacağı muhak.-

kaklır.> r 
.\ -ıahe>skim Bum cazetesf: İ::ı;ti.k:bal-

de de bu kabtlden hAdi~ler vukua ge. 
lercgı \ e rıthayet Almanya Be Bırl.l.ik 
Arncr:ka arasında harbe müncer ola
cagını tahmin ederek diyor ki. 

Ecer A~erika, Almanya ile İtalya 
ta~-aı:ındaa b:.r abloka saha~~ t.esıs e
dihr :ş olduğı?nı.ı hesalıa katmamakta 
dev~m ede~ A.lnerlka ile Almanya 
\ (' ltalya arasında muharebe gayri
kal.>!li çti.nap olJcaktır.> 

Akdenizde bir 
kafileye hücum 

(B:rinci S.ıh:feden Devam) 
mişt:r. für muhrip bu vapurun 
yanında kaımış diğer muhripler 
ba~ka b..r ıstikamete giden ıki ge
m .ye refakat etmişlerdir. Bu iki 
gemiden b:ri ciıdilii hasara uğra.. 
mış olan 6 bin tonluk bir petrol 
gemisi idi. 

Sovyet Tebliği 
(Birjnci Sah:feden Devam) 

Tebliğde 26 JünluJı: muharebeler. 
den ve 8 Alman fırkası ıyıskurtıildük
ten sonra, Stnolerutk cıvarında bir 
,ehnn Sovyetler tarafından ıerı atı.a ... 
dl&ı il:ive edilmektedir. 

S fırkadan ıeri k.alanlar Garbe dOC
ru ~lmlşlerdir. 

82 Alnıan tayyaresi dü,ıürülmiiJU!r. 
35 Sovyet t.yyaresi k.ayıplır. 

Pazar' gecesi, Sovyet tayyareleri 
Bülcreşi Uç defa muvaffakiyeUe bom
bardıman etın tılerdir. 

ZAYİ - Asi< erlik tezkerem le blrlflt
te nüfus cüzdanunı zayi ettim. '\'fnl. ... 
sini aıaca&ımdan eskisinin hilkmil 
1oktur. 

Galata Kala!at yerinde 147 numara
da Mustafa oğlu Mehmet ııaı.tav 

330 Doswn Tarihi. 

Sahip ve Ba.şınuharrl: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

ben.~~ 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

zerinde müstakil bir ~ah.siyete 
ınalik olmak kay~ısı, bana ba 
hususta Hakkı Tarık t:•'la be. 
raberliği emreder. 

Hiç olmazsa, yeni Türk harf. 
teri ismini verdiğimiz (Kal-ô 
beli) danberi Anupa harfleri 
üzerind~. milli mizaç ve teakkul 
şeklimizi billürlaştıran bir şal•· 
siyetin1iz olsun. 

Vakı:i, benim bu hıc•ıısta 

şahsen küçük bir zararım ola. 
cak-. 

Sevgili dostum Bürhan Bel • 
ı:e bir (Ün bana: 

- Sen (Majüskül) le ) «ıl • 
mış koeaınan bir (&E~) Jen 

İbaretsin!:! 
Demişti. 

Anıına ne zi~anı \·ar: hun • 
dan sonra ben (UE!li) iıui. (ben) 
·eklinde de yazabilirim. 

lzmir':n Kurtuluş 
Bayramı 
(Birınci Sah:rederı Devam) 

ziyaretçi gelm~•tir. Şehri d'll
duran halk Fuarı ria ııe=ck

tedir. Bugün Şehi"er abide i ve 
Atatürk heykeli önünde büvi" lı: 
bır geçit resmi yapılacak, t ~tıp 
edilen zafer alayı bütüı.; şehri 

dola,şacaktır. Gece fen r al""·ları 
yapı'ııcaktır. Elbooi Şer A atür. 
kün ann-esinin mPzarı da zivaret 
edilerek çelenkler konu;acrudır. 
Butün bu lezahur~tm f;!me ce -
kı1mesi kararla~m~lır. · 

Ha rp Vaziyeti 
(B~rıncl Sah reden DC\aın) 

şehir te:.--r,t ve I"Uhasara. ed lme . 
nu-: demektir. 

Fakat b r hafıadaı.beri muha -
rebe!erc dair tüNk b:r IE fsil · t 
vernciyen Alman tebliği bugun 
Len:ngrad meydan ır uh<ı~tte:;ıne 
ait şu ınalllrr.atı veriyur. Hava 
kuvvetlerinden çok muc;;;;ir bir 
rr,üzalıeret gören .Alman ordusu.. 
nun serı fırkaları gen!ş bir cephe 
tizerinde Leningrad şarkında Ne. 
va nehrine varmı~lar ve Ladoga 
gölü ce:ıup sahi:i üzerinde bulu • 
nan Şlusselburg şehrine hücuma 
başlamı~lardır. Bu suretle Lenin.. 
grad etrafındaki çeırber, Al • 
man • Fin kuHelleı·:le kapatıl -
mı:,tır. Şchl'ln kara ile her türlü 
muvasalası kesilmıştir. 

Bu malumat doğru ise, Lenın.. 
grad 'şenri tecrit ve muhasara e. 
dilmiş demektir. Şu halde Alman. 
lar hareketin ilk safhas:nı mu • 
vaffakiyetle başarmışlardır. Bun.. 
dan sor.ra Leningrad: sür'atle su.. 
kut ettirmeğe çalışacaklardır Fa
kat bu haberi şimdilik ihtiyatla 
karşılamak doğru olur. 

Voro~ilof ordusunun vazıyeli 

hakkında sarih bir malumat yok.. 
tur. Bu ordunun, Alman bi.rlik • 
lerınin N eva'ya kadar ilerleme • 
sine ,eyirci kaldığı ve tekmıl 
kuvvetlerile kaleye kapandığı 

sevkülceyş icaplarına uyar bir 
hareket değildir. Bundan başka 

Rusların İlmen gölü - Ladoga gö.. 
lü arası:ıdaki cepheyi yeni ku" • 
vetlerle takviye etmediklerı de 
kabul edilemez. Zaten Alrr.an or
dusu da tekmil kuvı·teler:le ka • 
leye tevcih edilemez, cenah ı·e ya. 
nını bir Rus mukabil taarruzuna 
karşı himaye içın İlmen gölü • 
Ladoga gölü arasında şarka doğ
ru kuvvetler sürmesi lazımdır. 
Eğer Almanlar Neı·a'ya \ar • 

mı~larsa Rusların hem şarktan ve 
hem de garpten bu kun·etlere 
taarruz etmesi ve cenubu garbi. 
ye doğru geri atması lazımdır. 
Anlaş:lclığına göre Almanlar, ilk 
önce Len~radı yeni tutacakları 
cepheni·ı sol cenahı gerı,inde 

mahsur bir şehir haline getirmek: 
istiyorlaı. İşte Rusların bu fena 
vaziyet.: mani olmaları Uizımdır. 

Aksi takdirde Leningrad meydan 
muharet-esini kaybedebilirler. 

ZAYİ - Nüfus cUzdanunı zayi et• 
tim. Yenisini alacağımdan eski~nin 
hUk.ınü yoktur. 

Bursa \'i15.yet!nden 3~6 doğtınıh.ı 
İsmail KARAKA$ 

Milli Piyan o 
30. Ağustos. Zafer Piyangosu fe,·kaiade çekilişi dolay.sıle Pi • 

yangonun 7. nci tertip 2. nci çekiliş aylık piyan~su 15. Eyliıl. 1941 re 

alınnqtır 

Bu çek,: iş 15. Ey lulde İzmir En lernasyc-oal Fuarında yapılacaktır. 
Devamlı b:Jetlerin , 10. EylU!e kadar değiştiriniz. 

7. nci ~ertıp 3. uncu çek ıı. yine ·ı. Teşr.n:evvel. 1941 dedir . 



Bir Casusun 
Gizli Defteri 

----------- No.106 -J 
Yazan: Francis Machıırıl Çeviren: lskendeT F. SERTELLİ 

Kanburun yanına gidip gözlüğünü çıkarsam, 
onu gözlerinden pek ala tanıyabilirim. 

Gazete deliğinden benı tecessü. e 
dıyor .. sonra tekrar get.ıeteyl bırakıp 
~rap içiyor ,.e masan1n üstWıe koy .. 
qug..ı gazeteden gözunü ayırmıyor, 

İ;tra!la hiç ıneşgul dt:~:ıl ıibi ıö • 
rUnt.ıyor. 

Lokantanın kapısı.na do'ru 5öyle bir 
goz attım .. lçeride yedi ı;ek.u. ganıon 
vu.r. Bunların bir kaç ianesi babayl
gıt kimseler .. fakat, neye yarar? 
Elımde bir ip ucu yok .• 
Kanburun yanına gidıp gOılü'-'Unü 

çıkal'b3m, onu gO.t.ıeı.inCen pek aıa ta
nıy~bilirim. 

Ya o değilse? ... 
l~te o ıarnan bir rezalet kopar. 
Eger o değilse ne- olacak? 
- Pardon .. bcnzettin1. 
Demekle, kırdığım potu tamir ede

.oı<'Z miyim? 
lleı-i.f sanki o dakikada benim ka

famdan cecenleri uzaktan okum~ ıi
bi1 ıazet.eyi tekrar eline aldı, yi.u.une 
•otürdü. 

Ve aradan beş on saniye reçmeden, 
ıazetenin ortasındaki delikten bir ta
b.ıtncanın namlusu &Orundü.. Kunıl -
<lamama meydan kalmadı.. G:ıetenin 

c!cliğın~ bır at.eş çı.ktı ve atılcm 
kurşun, ma.samın üst.ündeki duran 
J\,·I prap dolu şjşf"yi parçalayıp geçti. 

Bll tini tecavilz karşısında derhal 
kenduni masanın arkasına atUm. 

Hı, ı;üpl>e yok ki, bü~ük bir teh· 
.like atıaıum. Kurıun gopume isabet 
edebilirdi. 

Ard.muda on metre k•dar me fc. 
ya var, 1a yoktu. 

Garsonlar binlenb:..c şaşırdılar n 
benim vurulduğumu ZAJl.J)ederek, ma
~· mın başına dogru koşuştular. 

Bu ne ces; .. ct! B<J ne cur'et! 
}J('nf bı.r anda - beni \·uruldu zan

ııed('rek - ort~d:ın k;1yb<.ıldu. 

Ve kapıda toplanan garsonlar ya -
nıma koşunca, k~pı f;Crbe" kaldı .. Ya
ııık suraUı adam kapıdan çıkıp gitti. 

Henme arkasından }aı)ştum .• ve 
gannnl<ira: 

- Onu tutunuz .. Senpol kıl~t>!lne 
bomba at.an bu adamdır, diye bağır
dım. 

llrpımiz ~okaia fırladık 

Sokaktakiler ı~ln larktnda degıl -
lcrdı. 

K;:ıpmın önunde jçi bez dolu b:r 
tıkız torba bulduk. 

Garsonlara 

- Görüyorsunuz ya, dedim, bu be
ri.tin kanburu sahte idi. Sokakta ta
nınmamak için bu kılıga girmio. Fe
kat şimdi yakalanmak end ~esile kam
burunu bu.raya att.ı. 

Patron yetışti .. Polise tele1on etıi. 
Ben de kasaya he:.abımın bedeline 

mahsuben eUl frank bırakarak - ~üp
hey.i davet etmem<'k üzere - kanbu
run peşinden koşsrnak isıedim. 

- Onu tutacagım. Bu gaddar a -
dam yı.izlerce insJnın kanını akıtU, 

Diyerek kalalıalıl:a karıştım. 
Ne yazık ki onu yine kaçırmıştım. 
ArUk bu kı).oafetıe ge-z.e.mezdim. 

Hemen başka bir t'ınte gıderek, 
1cabeden şeyleri satın aldım ve kıh. 
tımı değiştirdim. 

Saat üçe on dakika va.r. 
Sessiz bir telefon merkez) arıyo -

rum. 

İspanyol mad~mı acaba tahUye e
dildi mi? 

Bunu onun hizme~i~inde.n anlıya ... 
cağım. 

(Devamı Var) 

En idareli 
LAMBA 

Kiralık apttrtıman 

i~t.ınbul Be;&ııye~. kdrşıSlndd 2, a, 
5 od .:..ık daireler. Kalorifer ııck su \f:." 

bütün konforile kiralıktır 

GAUTHIER VIDAL 
Ev J~ler1ne mahsus her cins Kumaş iı,:ln 

A NIL/N 
HOROZ 

MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satış 
deposu: 

i~tanbul Çiçekpazarı 

ıoko;.ğ.ı Altıpo.ırır.ak 

Han No. 3 - • 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
129941 Cuma günü ıaat 15 de İstanb•.tda Nafia Mudürlüğü Eksıltme 

Komı~yonu odasında (1749.14) lira keşıt bedelli Pendik Ortaokul bınası tamirı 
açlk eksiltmeye konulmu~,ur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşlerı genel, hu~u~i ve fenni şart.nameleri, 
proje. keşif buıasasJyle buna müteferrı dlger evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (131) lira (19) kuruştur. 

İsteklilerin en az b;r taahhütte (1000) liralık bu f e benzer iş yaptJğına daı.r 
idarelerinden almış oldugu vesikalara jstinaden İstanbul \..'il5yetine eksiltme 
t;..rihinden tatil &ünleri hariç (3) gün evvel alı"lmış ehliyet ve 941 yılına o.it 
Ticaret Odası vesik.alariyle aelınelerı. (7348) 

Üsküdar Asliye Hul<ük HakimU-
i:lnden: 941/1836 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İobında günde 3 ka~e alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her y~rde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

• :,~.;·B2~F~!§~f }S,f f~~İ y;:~:·,ı 1 1 Bu L M A c At 
Koyıt için hergün 10 dan 17 ye k•d•r mektebe müracaat edilebilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jlk kısım 29 EyJül'de, Orta t-e Lı.:.e kI!ın1larıl 25 Eylülde derslere 

bAc:lıy~caklardır. İ.stiyenlere tarif.:1ame gönderilir. e e 
TELEFON: 36 - %10 - - - --

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmeleri Düzce 

Revir Amirliğinden : 
Hendeğin Çakallık ktiyünde:.ti depom .. ıda 2, 3, 4 5, d, '71 8, 9 numaralı istif

lerde mevcut 1099 adet muadili 796 metrt; ve 5p4 desimetre.küp hacminde muh
telif boyda köknar tomruğu 19 Eylül 941 Cun1a günti saat 14 te Düzcede Revir 
Amirliği bina!=ında müteı;:ekk11 komisyonda ac;1k arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukların bcllt'r metreküpünün muhammen bedeli l.f liradır. İstekliler 
5«rtnameyi Ankarda Orman Umum :P.1üdürlüğ,i ile Boln, İs~nbul Orman Çevir
te MüdürlWc:lerlnde- ve Düzcede Revir A mlrliğinde ve tomrukları yerinde göre
biHrler. 

İs:teklilerin makUr gün ,.e saatte ~" 7.5 teminat akçeleri ve evrekı lhi-
ırıelcriyl bil':.lkte meZkür kumjsycma muracatları. t7953• 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 18R!J 

Sermayeei: 100,000,000 Tür:C Liru1 

~ube ''e Ajans adedi: 265 

ve ticari her nevi banka nıuameJeleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lir.a İkramiye Veriyor 
~ Ziroat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taiarruf hesap!~~!Dda en 

u 50 l'rası bulunanlora sened;ı ~ de{a çekilecek kur'& iie aşa&ıdaki 
plana göre ikramiye dağıtıkcaJı:tu. 

4 adet 1.000 l .. inlıl< 
4 • 500 • 
4 • Z50 • 

40 • 100 • 
100 • so • 
120 • 40 • 
160 • 20 • 

4.000 
2.000 
ı.coo 
4.000 
5.000 
4.~00 
3.200 

Lirıı 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Soldarı Sağa: 

1 - İçine mayi konur, beyaz, ilci 
hart yanyana, 2 - İlgisi mevcut iki 
kelime, 3 - Rakı, kırmızı. nota, 4 -
Bir Jeryadı tekrarJama., 5 - Mecaı,'"' 
korkunc hastalık, 6 ~ Zaman, Müslü- • 
nıanlarJn kitabı, 7 - San'at, gf'yik, 
8 - Azaı:ra2d.ıu1 ha iç, 9 - Kün,es 
hay\·antarından, k.tığıt, 10 - ?ı.1.rasçı

la.r. 
Yıtkarıdan Aş::ığıy.;ı: 

1 - Gürültü, beyaz, 2 - Edat1 bizi 
do~uran, ı;;ikfır, 3 - Bir cins kuş, ka
pıların i~tınntg.;ihı, 4 - Yama, yılan, 

5 - Aletler, edat, 6 - idam eden, iri 
tahkı, 7 - Yol gösteren. nota, 8 _ 
Otlc:ıkto, 9 - Bir ('ok in~an, 10 - Ta
harri ed;Jen ~erer 

Dtl.ıı.U Jl•lma<&mı>lll balledll.mlf tekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 K EjMIA N
1
6)'D E R E 

3AR.NEKARAT 
2 N 91ıMI İ M A R . K. 
4URAY FASIL 
5 N A

1
•

1 
A sj t A 8 t 

6 e 1

M
1
A 1N A Alz A M 

1 M Als
1
·E BIA K

1
e1s A 

SEZA ARI8ANj 
9 R A B '• H İ C A Z • 
ıo AıN i lal ı _ _u_ R .A. K 

Salt:ınahn1('t Bırınci Sulh Hu~uk 

.l\.J;ıhkrmesinden: 941/144 
cenap vere!"t'Sı. \'C Z('ynep tdra!la

rından Ha~an ve~irc nleyhl<'rine <.('ı

lr~n Çer::ıbeditaşta Babı lli.ımayun ve 
Nuruo~ıraniye caddestndc ve 6 No. lı 
Çeınberlıta ht?nı~n1ilc altındaki dUk
k!'ınların şuyuı..anın izalcşi hakkınd~ık 

<la\':t.dan dol~) ı nıezkiır gayri rnenkul
lcrdcn bir dtikk:ında hi edar olduğu 
dn.la3ılüll ölü Kıryaki<;e kocası ve \-ari- 1 
"ı ı~tiJyanos ve f;ocuklan Koço, ?\.1;hal 

'e \"ro'nun elyevnı nerede bulunduk
l<ırının teı-biti .için zabıt~) a yazılan ya- 1 
:ıı)·a vcrılen t·f'\apta nc·rede oldukları 
mf'{'hııl bulundugl, bildirilmesi Uzeri- 1 
rıC' ilf;_nen yapı!an tebligat..'l ra~men 
nı~ıhkenıfye gf'lrniyf'n J tily:ınos vC ÇO- ' 

cuJdaıtna, b:r ay müddctlt.! gıyap ka
rarının il;inen tebliğine \'e nl'llhake-

Fahriye Açıkalın tara!mdan Gülfem 
llatun mahalle ve 1akağının 10 No. 
sında oturan Ethem İbrahim Açık
alın aleyhine açılan boşanma ve na
faka· davasından dolayı muddeaaleyhe 
tl'bliğ edilmek üzere &Onderilen dave
tiye müddeaa1eybin mezkür tkaM.et
f~hta bulunmadığından bil;\ tebliğ ia. 
cie edilmJş ve mahkemece de bir a7 

zarfında dava istida.sına cevap '\·er
mek '\'e tayin olunan 14/10/941 saat 
10 da mahkemeye gelmek üzere ila
nen tebligat icrwına karar verilerek 
bu baptaki daveti,>·e ile daya islida!'iı su
rl'ti mahkeme divanhanesine asılmış 
old!.ığıında!'l müddeaalE"yh İbrahlmin 
bir ay zarfında dava istidasına cevap 
verrrjek ve yeV"ıli muay)ende de mah
kemeye gelmek iı.zere keyfiyet ilun o

lunur. 

~ DİKKAT: Hesaplarındaki ııı ralar bir sene Jç:nde M liradan 
f •saltı düşınıvenlere ikramiye çJ:t ıP.ı takd rde % 2" fazlasile verile-

! ~ ce!<lır Kur'alar ~enede 4 defa: 1 Evlı'.ıl l Birinc;kanun, l Mart 

ıcnin de 10/10/941 saat 14 e tahkine 
kareı.r \e-:1 iş olduk'1Jndan o giın "·e o 
saatt<- mahkemede hazır bulunmadık
l<u·ı ve teblığ tarJhlndcn itibaren 5 gün 
ic;inde ıtiraz etrrıCdiklE>ri t:ıkdirde mu
hakeıreler:nln gıyaplflrında icra ve 
int<.ıç olunücağı Ht.n olunur. 

ONUN 
Y8Janmıt Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatı)70rum !.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 75 

Genç hır erkekJ... evlenıp böy. 
le şırın bir apartı manda yuva 
kul'J1la!ı:, kocamla başbaşa otur -
mak, gezmek, ya~amak zevki her 
zaman ka'b:mi akş.ıyordu. Daha 

Hikmet Beye tesadtifiiımden ev. 
\·el b.ıe hayatın bu caz.:p safhası, 
~er aile kızı gobi havalımde adeta 

1Pevut bir saooet g·bi \•aşıyordu! .. 
ş·mdi; b;raz en·,•l ~ekli, izleri 

•·e ko'.<:usile bana tarram le ya -
ancı hıs1"'r Yerer bu şık apar • 
~rnan bir lahzada benıan oluver
~-şt. Artık bundan sonra benim 

tıe müstakil bir eyım bulunaca. 
ğ•nı, ömrümuzü hep beraber g~ 
çi receğ.iımizi ve sabahları uyanır 
U)aıımaz yanıbaşımda 9Cvgilimin 
soluk ah,Jarı.nı. h!sııedeceğ>nıi dü-

şündükçe içk'n.n. ihtirasın uc -
tüne bahtiyarlıktan sarhoşluğum 
artıyordu' .. 
Fıkrimdekileri ona da söyle • 

mak istedim. Elimle verdiğim ye. 

m>şlcri bir aç kuş ııibi k ü~ük ga. 
gasile kapıp iştiha il" yerken sor
d i'll: 
•- Hilometcığım· evlendikten 

sonra ,.;ı.ın apaı1ımanda mı otu
racağız, evde mi?.. Affe<lersın 

belki bunun sırası değıl amma .. 

B'rderlbire aklıma geldi de ...• 
Ve daha samı.mi olmak i<;ın 

hemen ilıh-e ettcm: 
•- Beşi.k•aştan bıktım artık ..• 

On yedi yıl ömrüm orada çti -
rüdü. Yuvamızı böyle rahat, gü
zel bir aptrlıımanda yapmak da-

1 
j ve l Haz ran tJlrihler'Jıde çekilecektir. 
~.-.~~-.~. ~~~ ~ 

ha ıyı deg.l ml? .. • 
Sıyah gözleri küçülmüş gibi 

id •. Alnına dökülen saçlarını ar
kaya aldı. Beklemediği sualim.n 
onu dü~ndürdügüniı farkettim. 
Nihay€'l· 

•- Sen nasıl istcl:'>en yavrum .. 
dedi. Sonra ciıd.dile~cn bir sima 
ile: 

•- Amma ondan E"Vvel yapa • 
cağı.nıız baııJ<a birsey var. Dedi. 

Hem büyük bir şey .. Bir yolcu
h>k!..• 

Kaşlarım iıni bir ihtızaz ve en· 
dişe ile knrılmış, sordum: 
•- Yolct.luk mı.? Ne yoku • 

luğu o• .. 

•- Bütün AnadDlu) u dolaşma 
gibı bir seyahat... Götürülecek 
eserler, kitapçılarla görüşülec.:k 

bazı işler \'ar da .. Galıba bura
dan bir iki ay uzak kaımak lazım 
gelecek! .. • 
Şaka sandıgım bu sözlerıne i

nanmadığıım halde zihn"mde kor. 
kurıç bir şimşek çaktı. Buna rağ
men bir türlü sorınağa cesaret 
edcmi_vordurn. Nasıl oldu bilmem 

ağzımdan bir inilii çıktı: 

•- Kim sen m.?• 
•- Evet ben! .. • 
Ce\•ap venirken yüzume d..k -

katle bakıyor, söz.erinin in ıba. 

A&ıı ve OOj:az iltıh<.ıp:arı RİDA diş 
fill.YU mahh.ılunün gargaraslyle &ifa 
bulur. Sa:gın hastalıklaJ-da gargara 
yapılması t..ıvşJ)'e olunur. 

ını çchrcmde takip ediyordu. Kal- ı ---Diş Tabibi--... 
brm duracak gibi olmuştu. Göz- f 
bebeklerime hücum edip taşmak ARANIYOK: 
1f;tj.yen yaşları zaptetmek içın Anadoluda Seksen iLt Yllz Lira 

dudakl&rımı ısınyordum: maaşla çalışmak üzere bir Diş Ta-

- Ne vakit gidilecek?.. bibi veya Dişçi aranmaktadır. 
- En yakın bir zamanda!.. Die Deposu Mehmet İbrabiıne 
Boyunbağının kıvrımlarını ka. müracaat. 

._ _________ ,_, 
ru;tıran parmakfarım birdenbire 
hareketsiz kaldı. Damarlarımda
ki kan donmuş, sınirlerim gcril
mi~ gibi beynime doğru çekili -
yordu. Bütün tavan, kainat başı
ma yıkılıyor zannettim. Perişan 
dudaklrıım son nefosini veren bir 
ölünün ihtizarile, 1cı hır gi.ilüm· 
9Cme ile ti tredı: 

- Yaaa? ... 
Teb<'SSÜ'Tlle ba2lıyan cümlem 

hıçkırık .ı kesildi. Boğulurken 

tutulan bır cankurtaran gibi kol. 
!arına sımsı-kı sarılarak ağlaya 
ağlaya kucağına kapandım: 

(Devamı Var) 

9 Eylul 1941 
18.00 Program 
18.03 Müzık 
19.00 Müzik 
19.30 Haberler 
19.54 Serbest 16 

dakika 
19 45 Müzik 
20.15 Rad. Gaı. 

20.45 Müzik (Pi.) 
21.00 Ziraat Tak. 
aı.ıo Müzik 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik (Pl.) 
23.00 Kapan~. 

MEMLEKET MESELELERi 

Belediye Reis/et1 

(Birinci Sahi[eden De\·öm) 
bir şahıs üzerinde cem ve teLf e
dilmiş olması haliı münakaşa 

mcnuudur. İyi ve yerinde olduğu 
fikrini müdafaa edenler bulun -
duğu gıbi her iki salfıhiyetin ay. 
n ayrı ışlemesinin daha faydalı 

olacağı kanaatini müdafaa ve 
mülahaza edenler de vardır. 

Bir çok Anadolu şehirlerinde 

ve şarkda kaymakamlar beledi • 
ye reisliğini de bir arada yap • 
maktadırlar. Bunun -Belediye 
Reis sıfat ve salahiyetlerini b; • 
hakkın temsil edecek zevatın 

mahdutluğu karşısında- faydalı 

olduğu şüphesizdir. 

Yine bir çıok Anadolu ve şark 
şehirlerinde belediye reisleri 
müntehapdırlar. Yani halk tara -
fından seçilen ve sevilen reisler • 
dir. 

llak:kalte, bütün belediye reis. 
!erinin bu tipdcn olması arzuya 
s3yand:r ,-e gönülün istediğidir. 

Ancak. bclrriiyc reisliğinin kaza. 
dan en büyük şehre kadar büyük 

· meiuliyet, ağır vazifl', yüksek di. 
rayet, hudut~z çalışma ve bilgi 
isteyen bir iş olduğu da aşikar -
dır. Belediye Reisinin bütün be • 
lediye nizamlarını bilen, bunla • 
rın mahalli devlet idaresi nizam. 
!arı ile telifini takdir eden, şch • 
rin ifade ettiği ihtiyacı kavrayan, 
beldenin bütün amme hizmetleri
ni liyakatle sevk ve idare eden, 
halkın sempatisini haiz olan dina
mik ve enerjik bir vaziyette bu • 
lunma:;ı şarttır Böyle bir bele • 
diye re;si ot gibi yerden bitmez 
ve ne şartlarla yetişmesinin icap 
ettiği de göz önündedir. Bu tip c
kmanın esasen mahdut oluşudur 
ki, devleti idare amirliği ile be -
lediye reisliğini ayni şahıs üze • 
rinde cemetmek hattı harektine 
sevketmiştir ve kaymakamlar be. 
ledıye ı cisliğinden maddi bir fay. 
da edinmemclerine rağmen bu 
mC\'ZU üzerinde müfit olmuşlar -
dır. Eğer, maddi biı fayda da 
knvmakamın rr.c~ai~ini karşılayaa

cak oluı sa iki hizmetin bır arada 
i!a rdildıği bu bölgelerde kay • 
makamların belediye hizmeti ba. 
kımmd<ın dal a randımanlı ola • 
cakları muhakkaktır 

Fakat, müntehap bclediy<' re -
iskri~i'l yukarıda İ'.aret ettiği • 
miz vasıfda bulundukları muhak. 
kak mı' Hepsi ha~kında bu le -
mini yapmanın imkiını yoktur. 
Zira mesai ve bilgilerıni e<>erle • 
rik ölçmek en yerınde ve isabetli 
olan miyardır. Değil kazalarda, 
hatta bazı büyük şehirlerdt• bele
di~ e reislerinin asla bu vasfa ıa. 

.. ,eJil!K 
)'Ik olıncı.d ,. h .. rını ::;oy' '\ 
olmaz Ancak bu beJed•, 

• ' -çe 
nin çalışmak li)·akatınden . 

.. · nıı 
lışmaya ait btitun husnu 
den mahrum olduğundan 
değildir. Bilakis reis kend~ Jd 
bır çok hizmet yasfı . urrı;e 
halk tarafından şahsıyet . 

t 1 d
" ...... iJJll 

ma o un ugu ıçın ~·> r<' 
Fakat .cendisin 1· beledııe · . es 
ve onun ifadelcndird,gı ~ 
yet Çt"rçevesine hazırla 111 

duğu i~in işe başlar başla~~ 
cal:ımakta, emek \"e tefek 

den gelebilen ht•r şe) i yaP~ 
rağmen muvaffak olaırıaJll 

1 
dır. Bizim şahsi kanaatiıJl~d 
re, zaman:n istenilen va:; " 

lediye r eiskrini mebzulen [eı 
tirmesine kadar vapıJı:ı.cai 11 ... ,,( c 
vardır O da belediYC r< . . ., ıı 

tihabını memleketin her t 
da ayni haftaya rastlatır>• ' ~ 

-eP 
çımi bi.-den bitirmek ve> 

1
ac 

ledıye reislerini "'.erk/. 
kursa Çuğırmak ve hıç .. iJl 
beledivecilik ve ,,ehircıiığ , 

• .r A ~ Jtıil" 
rettıgı ı.mumı \"C esaslı ~ · 
ri kendıkrine izah edece~, ırf' 
yirmi konferans dirılemegt 
bur kılmaktır. . leO 

Bu konferansları dın 
1 

sonra _kendilerine istan~~e~~ 
kara, lzmir gibi bdedı)e ~ 
sisatı da gezdirilir ve bU 
rin mLJhakkak ki faydal811,.t>! 
nüşten itibaren her t"hır Jel" 
sab:.da alınır ve beledi1" r 
duğu kadar belediye re~;ı: 
bir çok nokt:ılarda 1p 
kurtarır. Jı;f ı 

Aksi halde, daha çcık ) 'a• 
tig"ımiz •chir veva kassb• .-> .. . k J• 

- Burada belediye Y~8ıf. 
Demekten vıne kurlu ~ 

cağız. o yerl;rin haJkı d
3 

sukutu hayalden ve. 
0 

r. 
- İlhillah bu belediye '.~, 
Demekten ge6ve kalırı'l 

tır. ETEM iZZET gt~I{ 

Rumt 1357 
AGl'STOS 

127 27 
yıl 941 ay 9 

f VLUl tı 35 

9 
13 11 
16 47 
19 30 

SAL 1 
21 05 

4 51 

~Küçük 

Hesapları 1941 

AS' .. ~..11 
Tasarruf~~,,., 1 

j 
ikramiye pi 

Kepdeler: 4 Şubat, 2 Mayııı, 
.1-rlll 1 Ağustos, 3 iıdrıcı ., 

tarihlerinde y~p11ır. 

1941 IKBAMIYELEJI 
t 
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il 8 ad"' ıso ı•ralık - 3scı'I· /, 
35 > 100 > - 40(1('· / 
80 • 50 • .- 6oııD· 

300> 20 >-

1 adet 2000 liralık - 2000. - Ura 
3 > 1000 > - 3000. - > 

~ 2 , 750 > - 1500. - > 
4 > 500 > -2000.-. 
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