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Kmm ı:e Kafka,yıının rn-·iyethıi. gösteri1· harita 

AMERİKA 
Ayağındaki 
Bağı Çözdü 

( .ALMAN TEBL~Gl i SOVYET TEBLIGt 

· SİV ASTOPOL Bütün cephede 
1 şiddetle · muharebeler 
bombalaııdı devam ediyor 

• ---· 
( Diişman kruvazörleri 
ı ağır hasara uğratıldı 

Bil&raflık kanununun 
il<i maddesinin tadil e • 
dilmiş olırıası Amerika • 
nın muhariplere daha 
kuvvetli ve fili yardımı
nı teshil edeceği kadar 1 

Mihver denizaltı ve tay
varelerinin de faaliye -
tini tahdit eyliyecektir. 
Hatta bu tadil Amerika
yı belki de en kısa za -
manda harbin içine ka
dar sürüklemeye &mil 

1 Düşmanın beş nakli-
ye gemisini batırdık 

olacaktır.. 1 

~------
~TEM iZZET BENiCE 

1 
Aınerikao J\kb'u,an Mcdi,i lıi· 

otraIJık kanununl111 iki ınaddcsini 
~~lıf bir ekseriyetle de .. ısa ta· 
d~~ etti. Bu iki mnrldc ile An1erika 

1
1•nya , ·azjyeti , .c demokrasi. 

{'e l'ardım kar5ısııvla a~·ağında. 
1 hağı bir hayli çözmüş H gc\'· 

fet · ı nıış oluyor. Bundan bö:vlc A. 
nı·rik ı· t ·ı · ·· ·1·1 l a ıcaı·e gcuıı erını sı a ı ... 

1 ~n.dıralıikcck ve y·nrdıııı kafilck tıni nıuhariplerin Jiın:.ınlarına 
•dar sevkcdebilecckıir. 

d İl1tnunla Aınerikanın ınuharip 
f'~ııı~krnsilere dulıa kun<tli H 

~ılj l nrdmı yapabilcrej!i a~ikiır 
~ dıığu kadar J\liln er drnizaltı. 
~tı \'e ta~yarclerjne kar~: da ınü. 
"liır \·e tahdit edici bir \'azhete 

1 

Bcrliıı 13 (A.A.)-Alnınıı ordu. 
!arı Ba*l"tınaııclonlıgınııı tcbH{Ji: 1 

Kmmda .• 4lmaıı kıCaları Kcrç 
mü!:ta1ıkenı tesislerine tatırruz et .. ! 

~~~-~- 1 

Aimanlar Vo- ! 

roşilof l[rad'a 1 

gak la şı ljorlar 1 
B'JdilpeştC', 14 ·\. \,) l k · ... yna 

ccphe-;ind<' Doncr.; ve 1 ıon Lı·:t.- c" ndc 
çarp;;ar. n1üttef:i, • i\"'- etle~· du a.arı 
inatla ınüd<ı!4.a tttlı; 11ıtcad.J t kc.tsin·_ 
lertien t.ardc~,nf§ltr:l r. _\f.ut 'ı ~:'\- ı 
vctle ''c·roşıJofgr;ı.cL.1 3·;1k.ı.a;.yo . 

(Dev;ırr,ı 3 \.in.:ü Sahifrdc) 

Moskorn 14 ( A·A ) - Sovyet 
9eceuarı.:a tcblif:,:: 

13 sonteşri'1dc kıı·aıa,.;mız, düf
manla bütün cephelerde çarp!§ • 
mışlardır. 

Sarih malıimota göre, 11 son • 
tq-rirıde evı:elcc haber ı•erildiği 

gibi 25 dcgil, 36 Alınan tayya • 
ı·c.<i taliı'ip edil,,•i.•tır. Biz 5 tay. 
!Jtırc kaubctti].-, 13 sonteşrinde, 

]\Josko1·a yak~nitıdP 2 AI,nan tay. 
r:aresi duşürüllniiştür. 5 sonteş-

' ııle 10 sontqriıı arasında gemi. 
11"' ·im.'~ Par nt: dcn;zindeJ cem'an 
&ono ,,,ıılıık 2 di., man nal:ilye ge. 
mi.<i, Baltık deı-izinde de cem'an 
13.000 t~ı>lıık 3 tlü .•man nakliye 
gemisi bat1r1utşlarclır. 

Ankara - lstanbul treni .de 

yeni bir cürmümeşhut! 

Genç. bir Ermeni }{adı
nı dostu-ile y·alcalandı ! 

ktc~cr~l g-özönün<lcdir. . . 

Sililhlı Amerikan ticaret acnıi- '118 hk k .., b • k d 
;Crj kendilerini dcnizaJtıJa;a \C l'V.I. a eme er egı lr ay, a llll 1 

l ~YYarclere knr~ı koruyabilecek. • • •• h 

. . ~ 
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Cılalollu 1 
NurlnıstrH.ın :-ıc 
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ı.. .ı., __ ;. ~~;..; ~- .. - ...ın .... ı.. \' Goz~tcye ıröııderil~ıı evrak iade ~dilmez. 1 
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ı Baş eki 
r 1 Aylıkn1ezun!y~t- J

1
. 

ferini İslimal ıçın ı 

Bugün Ankara
dan ayrıtıyor 

A:ıkarn, 14 (T•·lrfoula) -
Ba~' <.'kjlinıiz Doktor Rrfik 

1 

Sa:ydan1 bir a' ltk ıne"l,unİ\'C· 
tini istimal et~u<'k UzC'rc bu .. 
giin Mersin<' ,·evoılnıt İstan. 
bula hareket ed.:CektiT. 
Başvl"kilimize Jn('zuniyct 

mliddcti •aTfında ya Harici
ye Vl'kili Şiikrli Saracoğlu

nun veyahut Maliye Vekili 
Fuat Ağralının vekalet ede. 
«iti anlaşılmaktadır. 

j 

Alman piyadesinin erden eve 
hiictımlan 

· Bitaraflık 
kanunu nasıl 

tadil edildi 
Yeni kanun Ruzvel
t n !mzasından sonra 

uıer'iyete giriyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - Dlin 

Ruzvelt'in nıüdahalesi üzerine 
l\Ieb'u,,lar Meclisi, Amerikan ti. 
caret gcınileriniıı siliıhlenınasını 

\·c harp bölgelerine gönderilme
lerini yasak eden bitaraflık kanu· 
nu hüküınlerinin ilgıasına dair ka. 
mın 15~·ihasını 194 reye karşı 212 
reyle, yani 18 rey fazlasile kabul 
etn1iştir. 

Miistcsna bir chen1nı i)-·ct taşı

yan bu rey, l\leb'uslar l\leclisi 
Reisi Rayburn'uo riyaset koltu
ğundan kalkıp RuzvrH tarafın· 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Belediye Ekmek İşinde Cezri Harekete Geçti 

Bugünden itibaren otuz 
altı yeni fırın açılıyor 
Her ailenin ekmek ihtiyacını tes 
bit için evlere fişler dağıtılacak 
Börek, pasta ve tatlı gibi hamur işi imala
hnın tahdit edilmesi kuvvetle muhtemeldiı 

Bazı Semtlerdeki Fı
rınlarda Bu Sabah 

Yine izdiham Vardı 
Fırıncılar Şirketi ıtıvedllecek, kaçakçı
bk yapan rırıoiar derhal kapatılacak 
Belediye Reisliği şehı imizin 

ek!ııek işı hakkında cezri hareke. 
te ge~miye karar vermi~tir. ))ün 
akşam Vali ve Belediye Reisı B. 
Lutfi K-rdarın reisliğinde Vilj. 
yette bu maks•tla iki saat süren 
mühim bir ll:ıplantı yapılmıştır. 
Toplantıda Vali muavinleri ile 

Belediye Rt'is muavmkri B. Lut
fi Aksoy ve B. Rifat, Rr·ledıyt• lk. 
tısat M~idürli B. Saffet, Top:rak 
Mahsulleri Ofisi Umum Müdür 
Muavini ve tekmil kaymakam
lar hazır bulunmu.~lardır. Deitcr. 
dar B. Şevket de bir aralık top-

1 
1 

!anlıya iştirak ctmiştır. Bu lop. 
lantıda ba~lıca uç mesele tc<lkık 
olunmuştur: Ş<!hrin ekmeklik u
nu üzerinde yapılan suiistimal. 
!erin şiddetle önlenmesi, un tev
ziatının daha salim esaslar dah"l. 
)inde yapılmasile beraber ekmek 
istihlak işinin tanzimi ve şimdiye 
kadar yapılan yeniden fınn açma 
taleplerine müsaade verilmesi. 

Un suiistirnalinin külliyen kal
dırılması, fırıncıların aldıkları 

ekmeklik unu kiımilen bu maksa. 
da tahsisleri, ekmek istihlakinin 
de mahalline masruf olması için 

Almanlar.ın Moskovaya beşin
ci büyük taarruzu başladr. 

(Yazan: EME!ILI KU MAY SUBAY) 
Bay liltlerin, Şark cephesindeki Al. 

ınan umumi karargahına avdetinden

beri, bütün Alınan orduları cephenin 

Şin1al, 1'-fe!·kez ve CCDliP bölgelerinde 
tel<r:ır har<'ketc geçmişlerdir. Tahmin 
ettigimize göre, Alnl<Hl ordularına ha· 

rekat için yE:-ni direktHIPr ve yeni he
defler vcrilınişt:r. Bur.1ar şöylece hu
lasa edilebilir: 

1 - Cephe geri::;inde k3ıan Mur
ınansk, LC>ningrlld ve Si\'astopol li_ 
manları.nın !~gali; 

mühin1 kararlar \·eril ni:aiir. 
Husus; su•ette öğrendiğimize 

göre bu kararlar me>'an•nda bı:
lunan en mühim te<lbır şehrimıı. 
de yeniden 36 fırın «çılmasıdır. 

Bu fırınlar Beyoğlu, Fatih, Üs
küdar ile diğer bnzı >enıtlerne hl» 

men açılacaktır. Belediye İktısat 
Müdtirlllğü bu saba:ıtan itibarrn 
bunların küşadı hakkında hazı ·
lıklara ba~bıııı~tır Veni fınnfa. 
rın un iht'yacı. şimd, tevzi edil
mekte olan unlardan hariç ok. 

(DeYamı 3 Uncfi Sahifede) 

Almanya'dan 
elektrik malze
mesi getirtili yor 

Elektrik, TramvaJ 
Umum 

Midir-. ntln izahatı 
Eltkil"ik, 'frarr.Yo.ly \~ Tunel İdalc 

Uır;ım .:\lüdürü B. l\l~ l.t.ı[!l. Jiı:lk.L 1.·. 
ren ruuhteli( i§ler h~ t.k:! dn: şu znhut
ta bulunnıu~tur:-

- 4fi.0111:ınyaya b;r ;r.t:ınur goı~

derd;r:. Yakında yüz yıııni band. J 
gelecek ve halen !>.f•f.~rde bulunup ta 
banriajları çok bo;.:u lınuş ulrın JO Ji • 
dar 1\ıtıbaya takıı~ıca\tı Tiinel .K y .. 
~ı Amerikadan yirn1l güre kJo:ır ,e •. -
t 111ize gelecektir. B\lnunla b11 yıl e 
ferlo:r nıu1:..to.:ı:~n~a.n ciC 11 edecek· ••. 
A1n1aı;ya ve İ::ı\'eÇc.: de. ... r kay 
paı ıŞ ett:k. ElinJz~ıc r.h.:kl • .ü< s n ,. • 
dır. Yeni abone al:ı.b .i)oruz. Uazı .t\ı
man f:rmalarına j"LJli cleklri~.;. nıa.ze

n~Esi gE:tirtmCk i.ıı .... re s.parl:,1eı· y S:· 
tık. Tıc.ın\'.JY yolc•ı!arı ~·'lk art":nL5l. o. 
Mesela geçe11 yıl :>O Tt.~riı1.<'VV('jcl 

91 l·in kişi taşımı~tık r;:ı ;ı.l l ayni~ 
Ce :!4:7 bin ki{! taşı 1.k -

ı"' gibi bunları diisiirmek \'C bn. gır mı gun apse mahkum etti 1 
rrltınak inıkftnına d~ sahi}l harp 1------------------------------
;.'nıiJerinin hinıayesindı- ınuha- İki gece evvel Ankaradan şch.. 1 iara hab€r verf'rck ci.irmün1cşhut t: limanlara !;adar sc~riiscfcr nmız~ ge'cn trende! bir cürmü ı yaptırmı~tır. Üsküdar kazasının ihtiyaçları temin edildi 

2 - Vologda - 1\1osko,·a - Rostcıf 

şehirlerini alarak Volga ve Don ne
hirleri boyuna kadar 11erl<'mek; 

Litvinof'•an hali 
haber yok 

~ hlcrkcıı bunun Amerika. Mih. meşhut yapılmıjf'r. Vak'a ~udur: ı . Kadının B<>yogluııda oturduğu 
;ı· nıiinasehatına daha ziyade Gece:. tren «Sazilar. istasyonuna ve l!tra11!k isrn:indc bulunduğu, 

f••ginlik verme,; ve Amerikan gtldiği \·ak:t kondüktör g<nç bir 

1 

Erkeğ;n <le Nobar adında olduğu 
'tsa ı · ve birbirlerini !stanbulda tanı • h ıiı· zaman mesafesi içinde kadının v onu ı,·,k•ben de bir er. 
arb· • · ·· ··kı · d b ık· 1 ,·ıp sevistikleri sonra da Anka. 

ın 1~ıne suru . cn1e~ı e e ı kegin he ı a arauğına gırdiğini " 
l4kın ı · ·hı· ı ı kt F·ıh • rava gitbk<erı anlas.ılmı•tır. Sur. ~· Hr ı ınıa u aca n-. 'ı a- • gör111ü5 ,·e vaziyeti diğer memur. ' ' 

t 
1k.a, "iİındİl'e kadar Anıcrikan ı--------------- lu1ar trfndoen inciirilerek Sivrihj_ 
••rp·d Sc1ı.- cürmUın~.şh~t mahk\:mesine 

' 
ı o , .• lıiicumbolları nrilcn K / S A C ~ llır ·ı ~ sevkolunmu~lar ve kadın zina 

.\J c rai;ıntn Allaııtik.ıle Jı:çbir 
l •ııan denizallı•ını balırmıya tıııu .- zaıet .a.nren- 'uçile 20 gün hap,'\•, erkek de 1 
•u, r » V • "Y hap'c mahküm olunarak tev. 
t• • ·a fak olamaıııı~lardır. Bı;na 

~ıııc 11 batırılan Anıeril u gc. &elidir ! kif edilmişl~rclir. Her iki suçlu 
lııilc. . .

1 
. d ela d.i,, mcvkuf:yctleriııi İstanbul 

d- h· rınuı sayısı harp gcnl.1 erı c Biz"nı n:ahut Y;.ık~ekkaldıı'lmdan . Ceza Evinde çekn1ck üzere jan-
, ıır '') .nerrı.(n: arma n11.1halaz:.sında şehr1n1izc 11.: ıl ııldug" u halde onu g..,.mis.· ., , · d 

t ·ı~ nauunun tadilinden ve AıJ1C.. -B<ı~ şu Iırınlarıı1 o··n,·ı·nd•·l'ı 11°Jka.. · ·ı ı, '· " gctırı mişlcrdir. 
a tanı serbc!->tisini aldıktan Diy.:.rck iHive ct'.i: 

ı:oıı:ra nfrlcbi ihtinıal Atlantik n1ii . - Fu rezalet d ·\ırıl önlenn1clidir. 

1 
a~tle~i d:1ha ziyade si<ldct bu]a- HaJ.;·kn.ten Tür~i~·~ gibi tok, gırtla_ 
a~hr. ... i,ına kr.drr h.lk ve h::.ı··d•)l'"un t11•1 ~ryi 
lJ bo! ı.ı r n~cmlck('l'.c fı: ın J. ·ın ön•ine 

~ İtll'r her ne kadar soıı nut. hrılkın yıgılına.1..1 ve c.1'mek lıekleınesi 
lıııda· ilf1CUk t• .. ef ve hc.ıyr~ ~ cdıle:l>;Je;cLk bir 

ıi ...... Ren sadece Aınerika gemi. manz. r,1yd1. 

~-rınd{'n size gele('e-k hiirun1lara 1 -Matn:cı.a· 
\ d.r ,, kcudinizi koru;yunuz en1rini - PckL bu rcza:et neden ve ne yap-
~tdiıu malı?. n· .. 

ı.ad ı~·orsa da hunun ne dcr~ceyc Dcdi:n. Cc\'ap veı-di: 
li ar fiil !iahasında tatbik kabi- - P.!'zalet ckmc:t~i\{ unu Çlık k<tzan-
\· ~·('ti lnılac:ağı ~iiphelidir. Alnıan. nı.ak hırsı ile piya:i:ıya satanların ~·c 

\ 
.. 1~ı11n, J\nıcrika nın harbe !!İl nıc- halkı ekıncksiı; bırakpnların l'Cı.aleti-
~d = dir. Öı~c geçrnc:·k r.ıre.~ı de ht'r fırını 

"ı c iki bnkımdon facılası var. '' r: .J nezaret altında çulı:-;tırnıak ve verilen 
un ıniktarınc::ı ekn1·•k isleırıcktil'. Yani 

dijl - ~ın~rl~nnıu kentli derdine fırınlardn ı;atış yuphnnan1alı, lil'ledi-
t'tl·~nıcsı, lngıltcre \'C Rusyaya ye cknıcğl f\rındi.l verdiği un ınikta _-

lt~s~ · d rında pi~irtmcli ve kendi tc~is ede-' .· · ır yar 1111 y:ıpanıa111as1, 
< A · ceği sahi r11ağazalarında ~attırn~alı-

'I - nıcrıkannı harbe ~irnıc~i ~ J dır. H<'r ekınek b:ışın:ı düşen kar, yine 
•• 

1 
aponı.·anııı da harbe girn1esi-•ı t J fırıncıya veril<'bilir. Bu olmazsa fırın-

'ü<'lltin etnıek. da un -tabıh- satış bir men:urun 
Çlcr Paktı mucibince hcı-han- kontrolü aliınd.:ı y~p1ırı1abi r. 

(Dcvaını 3 üncil Sahifede) A. şı:K;ı 

5 a tiime 
ni Sıvastopola 

ı h 0 cum ediyor 
Bir habere göre Rus
lar şehrı tahliyeye 

hazırlanıyor 
Londra 14 (ı\.A.) - (B.B.C.) 

Kubi~cHen gelen haberlere göre 
Almanlar 'ıloökt·vaya kar~ı yeni 
bir taarruza Lazırlanmaktadır. 

Cephenin bu k!>mında hava fe. 
r.alaşmaktadır. 

Don"ç havıasır.da büyük ed • 
ği<iklik yoktur. Almanlar Tagan. 
!og ilo Rosto! üı:ündc durdurul • 

1D:::\·a:111 3 üncü Sahifede} 

3 - Azak Denizi ve Kere Boğo:ıı.uı

dan Kafkaı,')'a topraklurına atlamak. 

R t 
e /(ı e d Bu nıaks::ıtla Merkezdeki Alman or- •rahr::ın, 14 (A.A) Qf:den: Suv-

ar ı Ongres ın en dusu takviye edilıniş ve l\1'o~kovayı wet Rusyanın \1aştngtcn, BiJY,uk J-:lC' s 
almak için beşinci dcfu taarruza baş- Litvinof ile ingtllz Pı up:ıg:ı.nd l ~!u<4L:. 
1arnışhr. Bu taarrruzu Bay HiUerin rüniin binn1iş: otri~kl ... rı .,)'arect 

d i/ekf e bulunulmadı l==:=<oc=vam.=3 ün=cü sa=hired=•ı =hiç=b;,
5
hab•=' yvı=ı..r ==:::=; 

Yeni idare hey' etlerinde işba
şına kamilen gençler getirildi 

Bir yllda Üsküdarda ne işler başarıldı? 
Par~ı nahiye kongrekri bu a-

yın sonunda bitiı·ilecek ve ka. · 
nunuevvelde kaza kongrelerine 
ı ~~lanılocaktır. D•rcr taref:an 
Part: Üscü;dar merkez nahiyesi. 

11 n kungr<si d\'! ı;eçeıı gün yapıl. 
mıştır. Toplantıda Üsküdar ka • 
rnsı Parti rt'isi, Belediye Reis 
muavini B. Lı'.ıtfi Aksovla birçok 
i\zalar hazır bulunmuşlardır. Ev. 
veliı kongre riyasetine B. Galip 
ıntihap olunmuş. bilahare B. Re. 
,., bir yıllık faaliy<?t programını -
~kumuş v-e Üsküdarın ışık, su, 
yol, nwydan gibi ihtiyaçlarının 
temin olunması için ge~n yılki 
:.ıongrcde scrdolunan dileklerin • 
tamamen yerin<: ı;etirilmcsinden 
ı:'olayı Vali ve Belediye Reisimiz 
B. Lı'.ıtfi Kırdar!:ı Üsküdarlıların 
dilek ve ihtiyaçlarilc büyük bir 
aliıka ile meşgul olan ve bunların 

(De\'an.ı '3 üncü Sahl!edel 

V sküM.r Parti reisi, Belediyı 
~eis muavini B. Lutfi Aksoy 

ÇERÇEVE 

SON SOZ'OM 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Dün k-endi gazctcınde -mabın 
olarak kendi gazetem değil- ga
zetemin sahibi ve Ba~muharriri 
dostunı Etem İzzet Benice"nin bir 
µzısını okudunı; \·c g.ıı.etemln 
ilk sahifesine şöyle bi"' knr;-ıdan 

bakıp bu yaz:yı kenC!ıninklylc 

k~y3slandırdım. 

İkiıniz de sağlı soliu kö:;elcrde, 
ayn~ davayı tahlil ediyonız; fakat 
birimiziıı beyaz dedı(.~1ne öbül ı.ı. 
kara diyor. Ben, son nutuklara 

rağmen, }lk de!a sahibi olduğum 

tesb.is olarak, bir İngiliz - A•
man uzlaş~ası ihtimaline henlı.z if
lfıs etmiş nazariyle bakıno.mak gP_ 
rektiğini ileriye sürüyorun1; Beni
ce de, hele (Rı.ız\'elt) in nutkundan 
sonra bu ihtinıale ır.utl:ık bir Hl5s 
kaydediyor. 

Gazetecili~ ölçüsU.yle bu tesadüf, 
belki her fikri kC\ynunda barındır
m&k za\·i;yesinden g\ı7.tl bir teı..at 

man1.arası... Fakat bir adet hem 
tek, hem çift olamıyacağına gOre 
de, bu mevzuda ya bf'n h~ksızım1 
ya dostum ... 

Fakat ben d0!.t1.1ınun h;:ıtasını 

-ben"'"'" ' ' ~DC<J. da ben hatah-

yırı:.- böyle bır uz'"4n10. o~..ı. . z 
jddiasınc1 a blı1m yurum da, t.ıh .
l.inde anıanliltı ter: crpht:>den i;..ul
landıM:; bir unsuru tanımakta Lu_ 
lnyorun.. Uzlac:nı:l olur veya ol. 
nıaz.; bunların fk1~l de okkalı \ c 
haysiyetli bircı· ın(lte}ll·adır, el\c
r.r ki düyandıa;ı he~op ve tnhlı• 
unsurları doğru o!..slın. Doe!uJ..;, 1 

tahlilini ı~unat et~rclıgi bır uıı • -
rtf beuce yanlış n1uluıken1e et t·ri.
tedir. Bu unsur, Aın~tlkn. 

Eten, İzzl't Ben~c.:e sanıyor k., ı . 
g ıterc ve .1\ln..at~)"l .::." ~ınrt.-ıki ı.;:2 
laş . . :: da,·as~:r.::la .• .;n1erıkar:_n in 
g ltı::.l-yi bu yoJa imale t:.' ne: t "'I 
ye oır ılıı;n;,,1 1 y hut llt'yle b. ıi -
t l1;!lc kıy .e• vermış bir mıib:ı... 

\•ardır ve işte lıtı i.htın1:ı.l \'e mu. 
ta.ıra da iflas etm:ştiı 

"t'zlasnıa davasın~ .... ı ,tC;ı· rr...:..,
bf.'.t, :er menfi b~kırrıdan AmE·
r'kanl;ı rolünlı boyie hesap e~ c,c 
bence hatalu.iır. O;.,\·a şu: Aı11er:k:a 

Ir:gılh;reyi de1tl, Qsıl İngi 1 te e .·\
n>rnkayl rnzı c1ebilırsc bir ı:1 ;:..~
nıaya \·arıhı.blllı. Tuh;.~f, değ,_ nı.; 

evet zô.hirdc ; ıhaf' flarbin b;r 
a.nlaşn11ya \"<lrm~sı iÇ'in tıHen 1ıarr. 
tr. olıTilY<Hlln Yl'rirt". clbt'tte k 
h.:ırptt' <.ıl r.ın : J.ZJ. cdılınc i gere
kir diye z.e.irı ınan .. re henı.cn ko
JuırJ .sıvbylp fll· Jye o.tu a da, 1$ t -
ınanüyle ter ·ı-:ıe rl '·. Uu, be1k. 
FJ·an!<ı harv1ne kil .ıt boyl ynı, 

(De\·anı;. 3 unci.ı Sal. Ccdc) 
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HALK. FiLOZOFU 
v • 

EGLENCEMIZ 

- 1Jlin ak~nın siucn~nya gıt
tik, sözde eğlendik. Esnedim, 
durdum. Zaten ~ orgunum. Uy· 
ku bastırdı bfr taraCtan, bir 
taraHaıı da .filmin can sıkım U· 

zunluğu... Ne yaparsın bira
der, başka ne yaparsın, sora. 
rım sana?. 

l tanbul için, eğlence sine
ınadır. Başka vasıta var mı· 
dfl'?. Her akşam içki sofrası 
boşana toplanmak. Ve sonra 
poker masnsının etrafına ~eç
mck de, bir telakkiye göre, 
belki eğlencedir. 

Fakat, bugiin artık, sinema, 
en ınübah eğlence olmuşlur. 
İş böyle olunca, sinemacılara 
d!işen bir vazife vnrdır: Halkı 
hakikaten eğlendirmek. 

TENZİLATLI 

TARİFE 

Elektrik İdaresi mütl~ş uir bu. 
luşla ortaya çıktı: Fazla cereyan 

sarfeden abonelere tenzilat yapa· 
cak! 

Artık, e\•İnizin bütün ampul· 
ledni, gece sabaha kadar açık bı.. 
rakınız. Çünkü, fazla cere~·an sar
f edenlere tenzilat var. 

Haydi, tenzilatlı tarife başlıyor, 

fırsat kaçırmayınız! 

BETON 

GE lİLER 

Ajansların haber \'erdiğine gö· 
re, İngiltercdc, betonarme gemi

ler inşası başlamış, yapılan tec. 
rübeler iyi netice vermiş! Dctoıı 
·apartıman gibi, denizlerde de be. 
toıı gemiler dolaşacak .. 

Acaba, bu gemiler de, beton 
npartımanlar gibi, daracık dara
cık şeyler mi olacak?. 

TANKLARIN 

BEDELİ 

Dir yerde okudum: Meğer, 

tanklar, ne kadar pahalıya mal 
oluyormuş.. ağır bir tank, tam 
25 bin İngiliz lirasına çıkıyor
muş! 

Artık harplerin nasıl bir lüks 
ve ho\'ardn işi olduğu meydan.. 
da .. muharip demek, bundan son.. 

rn, hovarda, mirnsyedi, manasına 
gelecek! 

'ÜÇ DEFA 

ÖLEN ÇOBAN 

1 Ecnebi gnzete1erin yazdığına 

göre, İs\'İçrede bir çoban, üç defa 
ölmüş, üç defa tekrar dirilmiş!. 

Diinynya her yeni gelişinde, in
tıbaı nedir, bilmiyorum. 

Pakat, her dirilişinde, A\'.rupa 

harbinin hala devam etmekte ol· 
duğunu görerek, yıldırım harbi 
Gendiği dünya harbinin, neresi
n in yıldırıma benzediğini hayret. 
le kon.ti kendisine sormuştur. 

t AHMET RAUF 

ıır.:Ş.4T 11Yll 

Sinemaya karşı git·.:! ço ar
tan rağbet ve alaka~ t istismar 
doğru değildir. Bazı müessese. 
!er, pek sudan, pek yrı.Ya~ kor. 
dclalar geç iriye· · •. Sonr:ı, bi
ıim zevkimiz ' ···ril~iimüzlc, 
Amcri!rnhların, A' mpahbnn 
görü;ı ve zevki arasınd .. bi.iyilk 
farklar oldu=:-unu inkar edebi· 
Ur misiniz?. 

Onlonn ho~una giden Öl le 
korde!ıilar vardır ki, biz, hoş. 
lanmnyız. Binacııııleyh, ihtiya
cın hnngi çc~it fılmere olduğu, 
erbabı tarafından elbette ki 
malumdur. 

Ifor kordeliının fc\•!rnlıide ol· 
mns!nı istemek tnbii gariptir. 
Fak:.&!, nlc iyi korde
lıilar geç • ı.ıek sincmııtılnrın 
voıiCesidir, :rnnnedi~·oruz. 

Havagazi Şir
keti yeni abone 

alacak mı? 

Şirket Müdürü saat işi 
için Ankaraya gitti t 

Havagazi Şirketin'n elinde hiç 
saat kalmadığından yeniden ha
vagazi almak ist:yenlere abone ya. 
zılamıyarak gnz veril~memekte. 
dir. Bu vaziyet ise şikayetleri 

mucip olduğundan Havagazi şir. 
keti müdürü Psali yeni havagazi 
saatleri temini etrafında Vekfi -

letle temasta bulunmak üzere 
Zonguldak yolile Ankaraya git -
rniştir. Yeniden saat temin olun. 

madığl takdirde eski abonelerden 

alınarak yenilerıne vcrllnwsi va 
eskilerinden maktu bir ilcret a. 
lınması hakkındaki proje tatbik 
olunarak yeniden abone kabul e
dilmesi mümkün olabilecektir. 

Yeni Part_i binaları 
Parti nahiye ve ocak merkez -

loerinin müsait, geniş binalara 
nakli karnrlaştırılmıştır. Mevcut 
geniş olan yerlercfo esaslı birer şe-

kilde tamir olunacaklardır. Bu 
meyanda Beyazıt nahiyesinin mer. 

kez binası olan Şchzndebaşındaki 
Letafet apartımanın:n içt.imn sa
lonu yeniden esaslı surette tamir 
olunmuş ve boyatılmıştır. 

Uzan 
Dünya buhranına ro~men, İstan

bul Belediyesi geçen bır yıla aıt faa
liyetini alın akile hul:ı a ett'. Birçok 

müskillnt yenildi, şehirde yeni eser
ler vücude getirildi. 

Bütçenin tahsillıt faslı dn ıyi. D·k
kat edenler görüyor k', çrılışılırsa, 

bütün zorluklara rağn en, pcı<iıl~ bir
çok lşler yapılabilir. Dünya buhranı 

böyle sürüp ı:itmıyecektır, elbette 
b ir gün nihayet bulacaktır. 

Şehrin birçok mühim ve bUyük ih. 
tlyaçlarının giderilmesi de o vakit 
kabil olacaktır. Yalnız, bu ı;on b.r se

nelik Belediye bilançosu, biz.e şunu 
ifade ediyor: 

Uzun yıll:ın.'111Zl boş geçlrmlşiz. 

BURHAN CEVAT 

Tefrika No: 16 

Çıplak Model 
·------ Yazan: NEZİHE MUHiDDiN ----J 
- Nuran Hanım isminde bir kız l davr.;ndı, :! kat sesi çıkmıyordu. 0-

evınizde bulunuyormuş. nun t.!dl&ruc bir teheyyilce di.ı.t • 
- Evet, buradııdır. ı,:u u guren n emur: 
- Ne milnasebetıe oldu unu sor- - B..ı ıs o kadar iz.ama değmez; 

m yorum. Sizin ve ail n :ı.n öhreti blzi beyefendi - dedi - B'z de miimkün 
tem.ne kafidir. Zaten z te.e,de çl· olduğu kadar me elcyi g·ııı tutmıya 

\ ., )ClZ lnr b'zim talı ,.atımızın ak. c; .. ı şacağız. 
sI r. Sc' m boğulmuş gibiydi. 

- Gazete hiç oku - Faknt . Fakat ... - diye tekrar. 
- Gazetelerde b'zd t hııkkuk c- ladı - Bu t klif, b vaziyet biçare 

den m ksadınız.n yt.-. kli&.ı tııkdir- kızı ol ·ürcblllr koriüscr bey! 
le b h:solum yor. Kom er rr.Uteess'r olmakla bern-

- O halde?. ber son ve kesin bir eev&p \erdi: 
- Buna rağmen biz burnya Nu- - Maalesef elimizde hiçbir ecıy 

:r;ın ısnı\.indeltl kı.zı lı ıya geldik. yok .. emri ifaya mecburuz!. 
- Almıya mı?! Selim ce\tllp verecekti. Fakoıt va_ 
- Evet, boyle icap cd'yor, kit ve imkfm kalmadı. Dısarıda ko-
- Ne milna cb tle'> pan korkunç çığlıklar memurları da 

- Şu müna~eb Ue kı, o evdeki bü. 
tOn l:adJ.nlar u y eneye tabicllrler. 

S lım beyninden vurulmuş gibi 
s leledı. Darbe çok muthlş, ÇOk fe
c . ?-foranın adi bir okak kadını 
g . ıi mu:ıyeıı )e g 'ndcr ime.si: Ya
r.ı.obl:.. Gen~ ad m ce\ p "cnn!ye 

telfı.s ve endi eye dü.ürn.illitlı. Hep 
ber ... ber 1mdada koşar glbl sofaya 
fırladılar: 

Merdivenlerden hizmetçiler hay
kırarak koşuşuyorlardı: 

• Yeti~ln" imdat! Kend.n1 oldur-
du! .. 

•B!ra!I:• ~ ER El y.._ 1 ŞEHiRDE JG,ı;-.ı•n :JN'l,.~ii"Ul MAHKEMEl. D nf!snDı amcEr I · I ' 
'uuı:ul&.=~.~ı~ .. :Llll - - . .ı orman ar. 

rb rı ·1 Tramvay camında kadını mü-
Berberlerin imtihanı, epeyce dedi-

adın 

kodızyu mucıp oldu. EV\Clce ynp.lın kem melen seyre b Q Ş la dı w-ıı 
denemede bir kısmı muva!.fak ola- '• 
mamıştı. Şimdi, yeniden !mt lı:ın yıı. 
pılacakmış! Gaı:etderin yazdığına gu
re, ikinci imtihanda da muvaffak o
lan.:yan berberere, arlık k::ıdın saçı 
kesmesi ve ondülfı yon ;) apına ınüsa -
desi .. erilmiyecckm1ş~ 

Bilmem, bu hnv~disten, biz erkek. 
!er aluunıyof' , .. ~:.:z?. Çunkü, bizden 
bahis yok. Yilnl accmı berber, $kek 
Gaçı kesmekte \'e yüzümlizü trnş et
mekte devam edebıleceıt amma, kaciın 
saçı kesmlyecek. Hele ondütasyon 
hiç yapmıyacak. 
Kadın saçı deyip, geçmeyin. Bir 

kadının güzelliğinın yi.ızJe ellisini 
tcşkU eder. Ondul:ısyo.1 m~elesl, o 
derece ehemmiyet kazanınışnr ki, Ik
led!ye dahi, berberleri, sırf bu iş se
bebile imtlhana tfıbi tutuyor. Çünktı, 
fena yapılmış bir ondJifısyc.r- ne l~a. 

dar çirkindir. 
l:"akat, kadınların saçların. öyle ko

lay kolay hcrkıcsln a\·uçbrı arasına 
vermiyeccği muhakk.ı .tır. Kadın lıa

şını tesllm almak J;.olRy mı?. Ne ka
dar ııaz, eda ve istiğı1adan sonradır 
ki, kaduılnr, saçlaruıı \-C başlarını bir 
baljkasının avuçlan ara .. ına bırakırlar. 
Kadın berberleri ne mes'ut insan. 

lardır. Onlar, Allnhın o şanslı kul
larıdır ki, sayısız katlııı başını avuç
ları arasına alırlar ve istenilen şek
le, kalıba sokarlar. Bir kadı l başının 
istenen kalıba sokulması ne demek 
oldugunu takdir buyurursunuz. Hat
ta, bir kalıb:ı. dahi sokmak çok zaman 
mümkün değildir. 

I·'akat, kadınlar, tahnmmill ve so
ğı.ıkkanlılık imtihanını da, muhakkak 
ki. berberlerin önünde geçiriyorlar. 
Çünkil, saatler süren bir ameliye es
nasında hiç hareke~ etmeden dur
mak, onlar için kolay bı.r şey değil
dir. Fllvaki, bu esnada, berberin mü
temadıyen ocnesl i~ler ve en ku\"Vetli 
radyo lstnsyonu haliwlc bütrın hu. 
sus!, umumi haberleri verir, muştcri 
de fikir \'e mütalealarını söyler 
amma, nihayet bu hareket pek mah
duttur. 

Tahmin etmek zor değildir: Bayan· 
lar bu meşakkate şunun için tıtham
mul ediyor \ e soğukkanlılıklarını mu. 
hafa~ ediyorlar: Çünkü saçları ve 
ba~ları yapılıyor. Bu hadise eOzellik 
meseleslle !!!~kadar bulunduğu için, 
elbette ki, tah:ınunill gere~. 
Kadın berberlerlnln erkeı, muştc

riler de \ ard:r. Ayni salonun erkek
ler için ayrılmış tarafı da pek eğlen-
celidir. Çünkü, partl.\'ananın diğer kıs. 
mına alt bütün haberler biraz geç 
de olsa, erkekler aratma da intikal 
eder. Biııacnale) h, umuml ve hususi 
haberler almak t tiycn herkes, saçla
rını, ayni zamanda kadınlara mahsus 
yer bulunan berber dukkiınındn kes
tirmelidirler. Sizın berberiniztıı de 
kulağı delikt1r. Di er bir arkadaşın
dan dinlediklerini büyük bir sadakat. 
le size de anlatnc:ı.ktır. 

Berberler çok sempatik vatar.daş-

lard r \'Cssel!im! 
R. SABiT 

Güreş mttıabakaları 
Bu pazar günü Güreş kulübün. 

de tecrübeszıler arasında serbest 
güreş müsabakaları yapılacak • 
tır. 

Tartı saat 11 den 12 ye kadar. 
dır. Saat 13 de müsabakalara baş
lanacaktır. İki kilo tolerans Jca. 
bul edilmiştir. (Güreş ajanlığı) 

Sebeke kartları ayın 20 •inden 
· sonra geçmiyecek! 

Bütün Üniveı'Sıt-e talebelerine 
yeni ders yılına nit tramvay ve 
vapurlarda muteber olmak üzere 
yeni pasoların (şebeke kartla • 
rı) nın verilme.sine ba~lanılmıŞ
tır. 

Talebeler geçen seneye ait ma. 
vi renkteki pasoları vererek sarı 
renkli yeni pasolarını almakta • 
dırlar. Eski pasolar (şebeke kart. 
iarı) ayın 20 sinden sonra mu -
teber olmıyacaktı. 

- Pencereden kendlni fırlattı. 
B n parça olmuştur. Koşun! Koşun! 

Zavallı Nurıın!. Zavallı kız! .. 
Salon kapısında oğlunuıı tarife sığ

nıal ıztırııplı sesiııi diııUycrek, içeri 
atılmıya hazır bulunan Raife. Hanım 
korkunç çığlıkların haykırdığı t\\CŞ· 

um hakikat karşısmda şiddetle Lur
kulan kalbi aynl zamanda carip ve 
uğursuz bir sevinç duyar gibi ol
muştu. Bu feci ölümden oğlunun 

halasını ümit eden kötU \ e uğursuz 
bir sevinç! 

Selım arkasından onu takip eden_ 
ler:c çoktan b~hçeyc !ırlamıiltı.. bir 
ikı adım sonra memurl •. rla beraber 
feci bir manzarıı karşısında bir sani
ye duraladılar. Nuran boylu boyun
ca bahçenin yumuşak toprııklı çlmen
lcr'.nc gomtilmilş, hareketsiz yatıyor. 
du. Bir san.yelik müthiş şaşkınlık
tan .,., ra twr 1, tsiz scr.Iml,s \'Ücu
dwı etrafına il5ilştiller. Şimdi boş 
bir kubbe glbl evin içi susmuş, bil-

tün hareket b:ıhçeye üşilsmuştü. BI_ 
rıız sonra acı bir imdat düdüğu bu 
kaynaşmayı parçaladı. Ye üşüsenler 
aras.ınd;m dik ve sert adımlı sıhhi 

imdat memurlannın beyaz i.uılfor
matarlle kazazedeye yaklaşlıklan 

görüldü. önce doktor hareketsiz vü· 
cudu yokladı. sonra ba:iını kaldıra

l'Ü: 

Hukuk mahkemeler! koddorunda 
karşılaşttlar. Y!ı'şl:ırı epey geçkince 
olmasma rasmcn, ikisinde de gen~lık, 
hoppalık ve zuppclik ruh ve ınerakı 

nuı baki olduğu cöze çarpıyordu. Züp
pece bir!blrlerinln elini sıkltlar. Bı_ 

rn.ı hoşbeşten sonra biri sordu: 
- Ne o, monser .. veraset 115mı al

!J:~i!. mı geldin, yaşını kiiçı.iltmıye 

r.i? 
- Hııyır şekerim .. ne o, ne o! Ka

rımdan ayrılmıya geldim. 
- Ay, sen evlendin mi'! Haberimi;: 

bile yok ... 
- Çoktı:ın! 
- Nasıl oldu da e\•lendin'! Evlen-

menin şiddeUe alcyhindc idin ... 
- Evet amma, bu evleııiş, çok orl. 

jinal ~Hr evleniş ... Sen de pek iyi bı
lirsin ki, beu orijlrıalilcye bayılırım. 
Bak na~ıl tanıştım ve na"ıl evlendim: 
Bir gün, tramvayda giderken, öntım
de oturan gayet guzel, bebek gil.ıl blı
kadın nazarı dikkatimi cclbctti. Yuzu 
pek görı.iıın:uyordu anuna, tram\•ayın 
camım ayna g.bi kullnnar:ık, mükem
melen eyretnılyc b:ışladım. Farkına 
vardı. O da, yine tran.v~y•n camın. 
dan beni tedkıke ltoyuldu. Bir müd
det böyle gittik. Ben Şışlide iniyor
dum; o da indı. Den ylırüyoruın .. o 
da arkamdan gel yor. Allııh Allah! 
Hayret doğrusu ... Ben bir dostumun 
ziyaretine gidiyordum. Dostumun o
turdugu np rtunana girdim, A! O da 
arkamdan gırrnesin mlZ Ben ikinci 
katta, dostumun dairesinin kapısının 
önünd:? durdum. Kapı,.yı çaldım. O, 
yanımdan geçip daha yukarıkl k ala 
çıktı . Çıkarken de, aklımı başımdan 
alan belll belirsiz bir tebessümle du
dakları oynadı. 
Kapıyı açtılar.. içeri girdim.. hep 

onu, hep o kadını düşünüyorum. 
cSorayım:t diyorum, bir türlü de so
ramıyorum. Ben bu ruh buhranı 
içindeyken, kapı çalındı. Biraz sonra, 
oturrluğumuz odanın kapısı açıldı. i
çeriye l;im girse beğenirsin? 

Ev\·elki gün Tirede mfressif bir ' 
kaza olmu~tur. Trenin Teke kö. 
yünde Yangınknya mevkiind~ oğ. 
lu M~hmctle birlikte avlanmağa 
gid-en B. İsmaii Kayalar arasın. 
dan çıkan bir tilkiye dolma çif. 
tesile ateş etmşilir. 

Bu ateş arasında bab:ısının se.., .. 
1enır.c.sıni duym~yan 28 yaşındaki 
B. Meh:net, bir dönemeçt-cn ani 
surette çıkarak saçmalara hedef 
olmuş ve göi!sünd<!n vurulmuş -
tur. 

B. !vlehmEdin cyandım• fer • 
yadına ko~n 'htıiyar baba oğlu-

~K SÜTUNU) 
Genç bir bayan i arıyor 

Uzun müddettcnberi hususi mües .. c. 
selerde kasiyerlik ve telefon santral
lıkları yapmış, tecrübeli bir bay:ın i~ 
aramaktadır. Arzu edenlerin Son Tel
graf İdaresine müracaatları rica olu-
nur. 

- Kim r,lrrlı? O kadın mı? 
- Evet!. U kadııı , ah o kadın, 

ah o kadın, :ıh o kadın~ 
- Ne o, şarkı mı söyhiyorsun: 
- Şarkı gıbl, ,şi.lr gibi, hayal g.l.ıl 

b!r şey! 
- Sııçmal:una da, anlatac:ıksan rn_ 

lat! 
- Uu:ıtmıyalım .. dul bir kadın "1-

<iusunu, arkadaşımın oturduğu katın 
üstündeki kalta oturduğunu, keudiıı~ 
geçindirecek kndar gclıri olduı:unu 
öfrer:dlın. Bir mOddet sonra da ev
lendik. Orijinal br mua§aka değil mi? 
T ramvvy camlarında ... 

- İ~te, tramvay caml.u·.nda başlı
yan orijinal muaşakanın sonu da, böy. 
le, hukuk mahkemesinde bo:r.ınmak 
olur. 

- Yold YuğmJ yok ... B~n boşan
mıya taruftar değilim. Hem de bo· 
ş:ı.nmıyacajlız da ... Bir kere, o beni 
seviyor .. ben de onu se\•diğiml şimdi 
anlıyorum. Herhalde l.ı r: ac::ığız. 

- S:z.ln gibi. böyle b ı-.b!rlerini 
se\·dıklcrl h:ılde ayrılmak !çin m:-.h
kern eye müracaat edenlere, orıj.ual 
bir de te'dip vasıtıısı kullo.nmnlı ... 

- Ne gibı? ' 
- Ne gibi olacak!.. Mesela eski 

bekçi sopalarilc, kemiklerinizi kırın. 
cıya kadar dövmeli ikiniz! öe ... 

- İl!ıhı monşer, çok tuluıfsın ... 
Hah . işte k .. nm da celdı ... 
Karşıdan gelen, şık, gayet guıel, 

orta yaşlı bir kadına d'lğru yurüdiı. 
- Sevgili kancığım .. nasılsın7 d.l

ye konuşmıya başladı ... 
Yı• lııız kalan arkada ,ı, kendl ken· 

dine söyleniyordu: 
- Bu da, orijln:ı l muaşaka ve ev

lenmenin orijinal bosanmıısı olacak 
herlıalde: .. 

Filvaki, bizim bildıe!miı. boşanma 
da 1 ceçimslzlik ten, kavgalardan, dö. 
nışlerden sonra olur. Böyle canımla, 
ciğerimle, şekerimle olan boşanmalara 
can kurban! 

ııu \"C ateş ettiği tilkiyi ağır ya • 

ralı olarak bulmuştur. Oğlu da 
tilki de biraz sonra ölmüştür. 

Hadise yerinde Müddeiumumi 

ve hükumet doktoru te~kikat ya. 

parak Uıdisenin müessif bir ka. 

ıadan ibaret olduğunu tesbil ey. 
lem işlerdir 
Ödemişin Adagide nahiyesine 

bağlı Kazanlı köyünde çalışan 
Hasan Kundak <..dında bir köyli.i, 
(!vvelki gün elindeki su kovasını 
doldurmak üzer\! köy civarındaki 
dereye inmiştir. 

Mehmet oğlu Mustafa Çoban 1 
ısmındE' hiri, Ha'>an Kundağı .ak-

Geceleri İf arıyor 
Buglln Devlet müesseselerinden Li

rlnde muhasebe kısmında çalışmak
tayım. Geceleri de 18 den 23 e kadar 
5 saat herhangi bir müe~esede çalış. 
mak istiyorum. Tahsilim Lisedir. Ta
liplerin lütfen Son Telgraf gazetesi 
Halk Siltununda Nuri Ş. ye yazmala. 
nnı rica ederim. 

:ıngııtere He Ja11 onya •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

NOT - Halk Sütunumuza gönderi
len illnlar parasız neşrolunur. Neşri. 
yat mektupların geliş sırasile yapılır. 

- Henüz ölmemi~! • dedi -
Orada hemen ilk tedavi yapıldık

tan sonra bir ağaca dayanmış olan 
Selimin kararan gözlerinin önünden 
Nuraııın o em~als!z güzel vücudu bir 
sedye içinde kaldırılarak götürüldü. 

* Sellm, Nuranın çıplak vücudünü 
bir kere daha amel!ynt masasının üs
tünde gördil. Gözlerin! saran siyah 
bir duman arkasından onun emsaldz 
\'Ücudünü boylu boyuna serllml.ş, 
hareketsiz ve ölilmiln temasile sa
r::ırmış gordilğU zaman idraki durur 
gibi oldu. o bakir ve c:Ul tomurcu. 
ğu gvb'Usler, o mevzun omuzl .. r, o 
narin kollar, zarif ve pl:ıst!k hatlı 
bacaklar ... ı~akat sağ kalça ... O se
def bir taş gibi mildevver ve güzel 
kalça d dik didik kızıl ve korkunç 
bir yarrıl!. Bu tlıyler ürpert el büyük 
yaranın or:asıııda ince \'C kırık bir 
kemik parçıısı o gül yaprağı kadar 
ınnz.k ve ince deriyi p.ırcalıyarak 
dışarı fırlamış .! 

Selin titriyor. Bilt'\ıı mevcudiyeti 
ürpererek müth.iş bir cşok:tla fıdeta 

eriyip kendinden geçerken ı:ğulda
yan kulaklarına operatoı·ün acıklı 

sesi çarpıyor: 
- Yazık za\'allı kızcağıza!. Belki 

bacak kesilecek!. 
(Devamı \'ar) 

937 yazıdanbcri İngiltere tara
fından Japonya ile anla~mak için 
vakit vakit t'Cşebbüslere geçil • 
miştir. Fakat aradaki ihtilaf bü
yüktür. Bu ihtiliif yüzünden tn. 
gillerc ile J aponya arasında İn -
gün silahlı bir kavga çıkacak mı? 
Böyle bir ihtimal İngiliz Başve. 
kilinin nutkundan da anlaşıldı • 
ğına göre ancak Japonların Ame
rikaya karşı muharebeye giri~ • 
mesi ile İngill'Crenin de Japon • 
yaya karşı harp ilan etmesi sure. 
tinde vukua gcelbilir. İlk dikkat 
edilen nokta ne Amerikanın ne 
de İngilterenin Japonya ile her
hangi bir harbe tuttuşmak arzu. 
sunda olmadıklarını göstermC'k
tir. Fakat mecbı1r kalırsa, harbin 
mes'uliyeti öbür tarafın üzer!ne 
yükl~nerek Anglo.Sakson alemi 
<le Japonyaya karşı çıkmış ola -
caktır. Yoks:ı İngiliz - Japon it
tifakının -eski günlerini ve unu. 
tulmaz hatıralarını: 

Yadet beni gamıı gamlı yıidct 

Der gibi anmak is.ıyenler Lon
d.rarla da, Tokyodn da var. Si\'a
siyatta devlct!erin münasebatı!". 
da hissiyatın yeri pek yokmuş. 
L akin yeri ~lince bu münasebet. 
!ere tamamilc hissi bir renk ver. 
megı bilmek de diplomatların 
işidir. Onun için mesela Japon • 
ların t>ski devle• adamları belki 
de yeni yelisenlcri , rnsında İr. . 
giliz • Japon tit!afkının yuvarlak 

Sekiz semtte orman 
yapılması 

için faaliyete geçildi 
Belediye Reisliği ~himlzin 

muhtelif semtleni ormanlık ha -
line getirl11€ği kararlaştırarak bir 
proie hazırlamıştır. Buna naza -
ran ilk -c\·veli Üsküdarda Seli -
miyc önler!, frenk tepesi, Aşık. 
lar mezarlığı, Dolmnbahçedc cİnö
nü stadh nın sağı \"C solu, Gü .. 
müşsııyundak.i mühC?ndis mekte
binin önü, Şehzadebaşında 16 mart 
sehitleri ch·arı, Taksimde B. Re
fik Saydam caddesinin yan taraf
ları, Topkapı mezarlığı y~ri birer 
birer orman haline getirilecektir. 

Bu yerlerden hazılannda şim -
did2n faaliyete geçilmiştir. Me
ı::elfı Topkapı mezarlığı yerine bu 
yıl 5 bin çam dikilmiştir. 5 bin 
tane daha dikilccC'ktir. Halkalı 
mektebi önünd" de ağaçlandırma 
i~inc başlanmıştır. B~lediye Reis 
muavinimiz B. Lutfi Akso:r biz
zat bu güzel \"C schrc. faydalı tc. 
şebbüs!e me"gut olmakta ve her 
sabah {eşcir sahalarındaki faa -
li>·eti teftiş etmektedir. Orman -
lık haline gctir'lec.-ek olan bu yer
lere yalnız her nevi çam diki -
lecekt!r. 

BABEBLE 

ViLAYET t1e BELEDIY*E: 
+ Sovyetlcr Bil'liğl İstanbul Kon_ 

solosu dün ııkşam geç vakit Vll[ıyette 
Vali \'e Belediye Reisi Lüt!ı Kırdn

rı z yaret etmiştir. 
+ Okuyucu SaCiye dün Vilayete 

bir istida vererek Kom·ervatuarda te
şekkül edecek bir heyet huzurunda 
imtihan olmıya hazır olduğunu bil. 
diı-IT'iştir. Kcyfıyet tetkik olunmakta
dır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 
+ İlkokullardaki fakıı· ve yoksul 

talebelere yardım işine ba ayııı ba
şrndan :tibaren baş .. mc:ıklır. Hlma. 
ye hey<~tlerl faaliyete ceçmlşkrdir. * Üniversite ıdaresi Profesoı· ve 
Doçentlere :!60 Tt>:im .Cep Kıla\'LlZU 
dağılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* İstar:bul Ticaret vl! Sanayi O
dası "Gn umt Kdt pliğ ne ta:;m edilen 
Mahmut Pek.n, <lun Odaya celcrek: 
,·:ızl!esinc b~ln.nıştır. * Almanya ile ticaret yapan ta
cirler, Ticaret•Odasına mürac:ıat ede
rek bir (Almanynya İhracat Birliği) 
kunılma~·nı ilı:!ri sürmüslcrdir. 
MUTSFERRIK: 

~--* Kızılay namına Yunıınistana 
yiyece:, ın:ıdJcleri gotlireıı Kurtu
luş ,·apunı Pı eye viısıl olmustur. 

ı::am karanlığında köpek zannet -
~iş ve vurmak üzere ateş etmiŞ
tir. Tabancadan çıkan kurşun ıa
yallı Hasan Kuııdağı ağzından ya. 
rala 1pıştır. -

Mesele, birikmiş ihtilaf· 
lurı tazelemek değil, bel
ki anla§mak mümkün 
görünen noktalar üze • 
rinde durmaktır. 

b!r hesapfa'kırk se11e evvelki par
iak günlerini gözönüne getirmek. 
ten kendilerini alamıyanlar yok 
değildir. İşte ozamanları hatır -
latarak söz söylemeği İngiliz dev. 
let adamları arasında da işte kırk 
sene evvelini, yani bugünkü ka.. 
rışık vaziyette İngiliz - Japon mü. 
nasebetlerinden bahsederken o 
zamanları hatırlatmağa İngiliz 
devlet adamları da lüzum gör -
mekten kendilerini alamıyorlar. 
Bunun Tokyoda akisler uyandır
ması tabii sayılmaktadır. Madem. 

orada da eski İr,giliz - J apon it. 
tifakının hatırasına sadık olanlar 
• velev ki bir ekalliyet olsun • 
mevcuttur. Neden eski dostluk 
duyguları tazelenmesin?. İki ta. 
rafı ayıran bilyük menfaatler var, 
i:ıüyük menfaatler ar.asında büyük 
tezatlar var. Lakin her vakit !h
tilaftan, ayrılıktan bahsetmek 
olmuyor. İngilterenin eski bir 
Başvekilinin dediği gibi ayrıl • 
an hatırlatmamalı; bilakis han • 
vakit hatırlatmamalı; bilakis han. 
gi noktalarda anlaşmak kabi! ise 
on.1arın üzı::rindc durmalı. Bu es. 
kidenberi kıymeti anlaşılmış bir 
hakıkat olsa geı-ek. Bugün de An. 
gh.Sa: :;on alemi ile J, ponların 
arasında ka\'ga ı:ıkmasına mahal 
vermemek için gidilecek yolu se. 
nelerdenberi birikmiş ihtilafları 
tazelc:nıek değil, belki anlaşılmaSl 
mümkün görülecek noktalar üze. 
rinde durmağa !mkôn aramak 
olabilır. Tokyod~ bunu daha uy. 
gun görenler de var. 

Aldı Çörçll 
Yazan: Ahmet Şükrü ESM 

.. d nb"ri Son bir hafta. on gun e. d 
muharip memleketlerin başın ıı 
bulunan liderler sık sık nutukl:ır 
söy lemekted.irleı·. 

İngiliz Baş\'ekı li Çörçil de bir 
kaç nutuk söylemiştir. Fakat b:~'-

d. s.,.. 
nutuklarından bırinde kcn ı 

!erindeki ve gerek söyleyişt'Cı:ı 
san'at bakımından kendi rekOd • • ı-

runu kırmıştır. Gerçekten ha 
1 ıı • 

selerin de bunda yardımı o rn O!• ı 
mış değildir. Çünkü Mister Ç d' 
çilin kısa olarak anlatmak i~~c k; 
ği, geçen seneye göre buguııı:ııv 
lngilfa durumunun çok daha tl 

vetii olmasından ibare' t r. G 
sene bu sıralarda herkes: 

•S
- Acaba Britanya adul. rı 

tiliıya uğrıyacak mı? ıı 
Sualini sormakta idı fr:ır.~e 

yıkılmış, Almanya ile mütarcdC· 
imzabmış, hatta daha iler1 gı 
rek bir işbirliği politikasını tıı • 

11ıır· 
kip etmeğe başlamıc:, İtalya "'tı 
be girmiş, Jnpnnya üçlü P3\·:ı· 
dmzalıyarak İng\ıtere)C? karşı,,., .. 
zıyet almış, Amer'ka heniıZ 1, ;ti'• 
rupada olup bitenlere karşı uz ııs-
tan seyirci olar~k bakıyor. R t j 
yanın durumu müphem \'C ıı:ı 
İngiltereye karşı harekete ~~ : 
mesi ıh~imali daha yakın go( gıl 
nüyor. Ingiltere İmparator il , 

h • 'k t .h. ·n ı.ıır aıu aten uzun arı ıı. 

günl<!r.ni yaşamakta ıdi. ,, . nı>ıı 
O günkü durum ile bugu .9r 

görü arasında büyük farklar~ • 
dır. İngiltere .A!rika kıt'ası d<>' 
tünde Fransanın yıkılışındtı 11 t • 
ğan tehlikeli durumu ıslah e. -c 
mekle kalmamıs. İtaly:ıyı 1asfı! . 
('derek meseleyI kökünden ~dC· 
letmiştir. Ayni zamanda A d•l'lı 

· k na · nizde Italyanın kolunu a .. . ıcr• 
kırmıştır. r.örçil nutkunu. so). de 
ken: İngiliz amırallik dn re~..,,~ 
on Itaiyan ticaret ve ıki ita ·1' • 
har.n gemisinin battıkları bıt dıl· 
kındn bir. haber :°cşrcd~Y'0~e • 
Am~r:ka Ingilterenın muknd ıı~ 
tatile ya~ından alakadar olfl'I f\·· 
tur. Taarruza uğrıyan Rusya b·· e 
manya ile bir ölüm kalını h~~ere· 
başlamış ve bu suretle !ngı JB
nin yanıbaşında yer almııı:tır.ir. • 
ponya tereddüt etmektcdır. jtl· 

gıliz hava kuvveti artmış ''<' 011ıı 
gilter~ Yakınşarkta durur:ı 
kuvvetlendirmiştir. ı.ıt-

Fakat İngiliz Başv~kilinin 1~J\ 
ku yalnız dün ıle bugün ~r~isS' 
daki farkları bclirtmeğe ın ,.a.d 
etmemiş, yarın içJn derin \.ıc
mana ifade <!den sözler de so _.,;"• 

··ı,.;•· 

miştir. Nutkun belki de en ~r ı;ı.ı 
li no-:..tası, İngiltere .ile. A~liğ ııı 
arasındaki tesanüt ve ışbır 
belirlen sözlerdir. \ 

Çörçilin Japonyaya '!~t;': b t 
Çin hakkında söylediği soz e };del' 
ôra\·a getirildiği zaman, tJı~ıı\; p 
~uda İngıltere larafındaı~ •et: ı 
edilecek politik ... nın malı•) dil • 
kında en ufak b'r şüph-cye .

0
/ ·ı 

mek caiz değildir. Anlaşılı~, A'' 
İngiltere ve Amerikıı gerc1' 

0
.e• 

rupa ve gerek Asya kıt'aısrı re • 
rinde tam tesanüt halind~ ~~d r. 
ket etmeğe karJr verınıŞ t'ı;te 

. . Aq911 
. Amer:ka Ingıltereye • tıı· 

ed·yor· 
ve Avrupada y:ırdım 1 sifı!C c 
gil~re de Amerıkaya pıııırl:ııı• 
ve Uzakşarkta ~·ardıma ıııı rei'el 
mıştır. Tesanüt halinde lt;cvıcı.ı. 
eden bu iki Anglo..Sakson ,,tııı> 
Avrupa da Alma nynyı yıP JııP"J) 
Rusyaya ve Uzakşarkta ~d~Jl fi' 
.yayı yıpratan Çine ellerıP 1'ııı-'' 
len yardımda bulunmı~a uırııt 11' 
vermişlerdir. İşte Çörçıl Jl ıcıS" 
dan sövlenen nutukların e 
hulasa~ı budur. ~ 
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·f:IA'DISELER 2 
(Bu yazının metinleri Aııacıotu 

Ajansı bültenlerinden alıruruitırl 

Telhis eden: Muammer Alatur 
lıogiliz i\Iareşallerinden Bird • 

Vud Lordlar Kamarasında bir 
nutuk söyliyerek Türkiyeden de 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

• :-<azal'larımızı kendisine iti. 
t>oalla çevirdiğimiz ve fakat bazı 
kimoelerc bazı endişeler veren 
bir memleket vardır. Şimdilik 
'I'ürkiye sakin duruyor, fakat te. 
<,rrüdün istiliiy! davet ettiğine 

b· rden fazla misal bulunduğunu 
\ ~ kend;sini bizim safımzıa sü • 
t.lkh·ecek \'e kuvvetli bir müt. 
t•f•k:miz haline getirecek şart • 
latın meydana çıkabileceğini em
n.vn · Je blliyor.> 

Avam Kamarasında ır.eb'uslar. 
~an Pilkton da şunları söylemiş. 
t.r: •Rusya kendini şiddetle mü. 
":.faa etmek:edir. Akderıizde Tür. 
kiye ve Mısır Hürrivetin kale • 
!eridir.> · 

A'!ER!KA BİTARAFLIK KANU. 
NUNU MÜMF.SS!LLER DE 

TADİL ETTİ 
Amerika Meb'usa.n Meclisi de, 

,bıtaraflık kanununun tadiline ait 
<:anun projesini 194 muhaüf reye 
karşı 212 reyle kabul etmiştir. 

Ruzvelt, on devlet valisi tara. 
::nctan Amerilrn:ıın yeni İngil • 
kere kısmında toplar.an senelik 
·O_nferansa bir mesaj gönder • 
~ıştir .. Ruzvelt bu mesajında hu. 
•saten diyor ki: •Biz, serbest in. 
•anlardan mürekkep bir millet 
•ırat.it~ yaşayış tarzımızı tehdit 
ect_~nıeN! karşı ınüdafaamı.zı te • 
~ın için büyük gayret sadedi • 
~Otuz. Müdafaamız iç:n hayati e. 
lıeınmiycti olan muhtıefö madde. 
:erin binlerce ve binlerce fahri • 
•a:arda imali lazımdır. Zahmete 
;atıanmak ve fedakarlıkta bu • 
•unınak icabcdiyor.• 

ALMANYA YAYILDIKÇA. .. 

~··B~rlinden bildiirldiğine göre, ı 
ll~IK şer Beobahter gazetesi, bir 
'"~ "'akalesinde şöyle diyor: tBü. 
• ~k sahalar, lngiltcrenin umduğu 
~'bi, Almanyayı boğmuyor. Bila. 
~ 5 . lngiltere aleyhinde harekete 
~-eçıyor, Mihvere avdet eden bü. 
;~" .. hayat sahaları Avrupadaki 
. bıı yrlerlni alınışlardJr. 22 ha • 

!İttandanberi Bolşevik devletinin 
• ıb<t: tahakkuk ,l.'tmiştir. Uzak. 
d~rKta kaybolan Almanya değil. 
ır. lngiltere ise artık bizi çem • 

·:f:rliy~mcz.• 

AMERIKAYA GİDEN JAPON 
DELGESİ 

~eJ:~?_nyanın. Vaşingtona gön • 
~~lgı hususı dclgcSi Japonyanın 
S ı Berlin sdıri Kurusu bugün 

a1fransi"1<oya \•armış olacaktır. 
, 1!umaileyh Honolulu'dan ge • 
j;~rken beyanatta bulunarak bil. 
~as.a demiştir ki: •Vazifem. Ja. 
ın~ • Amerikan münasebetlerine 
Do -3ar etmekterür. Amerika, Ja. 
ln l''.Y_a ile harbe girşitiği takdirde, 
~ &iıız dekl.lrasyonunun bir saat 
('a_rfında verileceği hakkında, 
~o;çil adeta ertesi sabahki kah • 
b a !ısından bahseciiyormuş gibi, 
;nıeseleye temas etmiştir .• 

tı!~ ığ~.' tar.~ftan Japon Diyet 
la clisı bugun fevkal.lde bir top. 
~apmaktadır. Dün kabinenin 

İngiliz Marqali Bird • 
vud'un Lordlar Kama • 
raaında memleketimize 
ait bir sözü - japon Di
yeti bugünkü fevkalade 
loplanhsında Baıvekil, 
Hariciye ve Maliye Na
zırlarını dinliyecek. 

akdettiği hususi celsede Başvekil , 
Hariciye ve Maliye Nazırlarının 
ı.öyliyecekleri nutukların metin. 
!eri tasvip edilmiştir. 

Başvekil, Hariciye ve Maliye 
Nazırları bundan ııonra İmpara • 
toru ziyaretle Meclise verilecek 
kanun liiyihal:arının ve söylene • 
cek nutukların tasvip ve kabulünü 
hükümdaroan rica etmişlerdir. 

Üsküdar kazasının 
ihtiyaçları 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

sür'atle is'afına çalışan Üsküdar 
Parti reisi Bl?lediye Reis mua • 
vini B. Lutfi Aksoya kongre na. 
mına teşekkürlerini bildirmiştir. 

Filhakika bu son yıl içinde Par. 
ti, Belediye ve Viliifet Üsküdar· 
da birçok meşkur hizmetlerde 
bulunmuştur. Eskiden muhit pet
rol, lüks lfimbalarile aydınlanır. 
ken Üsküdann muhtelii sokak 
ve caddelerine iki yüz on sekiz 
büyük elektrik lambası konula. 
rak halk bol ve temiz ışığa kavuş· 
turulmuştur. Yine bu wn yıl için· 
de Üsküdar kazasında cem'an 10 
cadde ve sokakta 35 metre demir 
korkuluk, 11171 metre murabbaı 
:ldi kaldırım, 210 metre tul maka. 
dam şose yaptırılmış ve Şcmsipa. 
şa rıh tını korkuluğü, Selimiyede 
Dayakadın, Şair Nesim!, Selimi
ye camii, Çeşmcikebir, Kavak is
kelesi, Ayazma Velioğlu, Beyler. 
beyi Çınar ve Küplüce, Şemsibey 
sokakları makadam şose ve adi 
kaldırım olarak yaptırılmıştır. 

Ayrıca Hususi idaremizden dok. 
san beş bin 252 lira sarfile Üskü
dar meydanının mozayik parke 
olarak tanzimi ve Üsküdar • Şile, 
Üsküdar _ Boylooz yolunda 5250 
metre uzunluğunda makadam şo. 
se inşaatı ve tamiratı yapılmış
tır. Asker ailelerine yardım tev
ziatı nümune olacak bir sür'at 
ve 'ntizama konmuş, fakir, hasta, 
muhtaç, bahtsız vatandaşlara ya. 
pılan yardımlar arttırılmıştır. 

Geçen yılki dıleklerin tamamile 
is'af olunması ve Üsküdarın ih.. 
tiyaçlarının temin edilmiş bulun· 
ıınası dolayısile bu seferki kon
grede yeni dilek serdine lüzum 
görülmemiştir. 

Üsküdar Paıii Reisliği, iş ba • 
şına genç elemanları getirmek yo. 
lunda da ;üze! bir karar vermiş. 

tir. Bu kararın tatb'.katına mer. 
kez nahiyesinin kongresinde ge. 
çilmiş ve yeni idare heyeti kiımi. 
icn, genç, enerjik zevattan bu su. 
retle seçilerek toplantıya nihayet 
verilmiştir: 

B. Reşat'(avukat), B. Cemal 
(muallim), B. İzzet, Kenan; Veysi. 

Bir ekmek sui
is t imali daha 1 

Adanada Bele:liye müfettişi 
Sulhi Savaşa Ad~nadak.i fırıncı 
v~ faorikalar J.bıne Belediyeye 
yanlış ma!Uma: vererek aylar • 
danberi halka ekmeği 1 kuruş 
fazlaya yedirdiği için işten el 
,cktirilmiştir. 

TÜRl< TiCARbT QANl(ASI A) 
UUPONLU VADtll M~VDUAT 

PAAAMI BUAADAJ~LET 

~ 

. - - ' - . ~ -- - ·.. . - - ' '• 

Sırbistan' da 
asi çetelerle 
bir çarpışma 
Londra, 14 (A.A.) - (B.8.C.) 

Yugoslavyada vatanperverlerin is. 
yanı devam etnıektccli r. Mihver 
kuvvetleri tle vukubulan çarpış
malarda 350 den fazla Sırp vatan. 
perverl maktul düşmüştür. 
Hırvatistanda Ante Paveliç hü

kumeti, Hırvat lideri Doktor Ma. 
çeki Avusturyada bir teccmmü 
kampına göndermiştir. 

__,,___ 
* Bükreş, 14 (A.A.) - ?/a7.ırlar 

Meclisinde ekmeğe yüzde bir nı ~ktar 
patates ve mısır iHlve3f karar~tınl
mıstır. 

Harp vaziyeti 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

idare ettiği söylenmektediri Alman.. 
lo.r Rus mıidalaa cephC'snln Voloko
lamsk ve Tula bölgelerine !azla kuv
vetlerle hücum etmişlerdir. Bu taar
ruzlarda muvaffak olurlarsa R u·: cep
hes~nin merkezi, kuşatılmamak için 
l\foskovaya doğru gerilemeğe mecbur 
kalacaktır. Vaziyetin kötülüğO.r.U ruı .. 
lıyan Ruslar bu ık! bölgede nll'kabll 
taarruzlar yaparak mukavemet edi
yorlar. Almanların Moskova (~arbin
dekt Rus rnukavemetinı ve 8 h~ttan 
mürekkep müdafaa mevzilerini iki 
hafta içinde silip süpürmeleri ve·Mos
kovaya girmeleri, -Rusların ~hndiye 

kadar gösterdikleri mukavemete kı
yasen- pek zayıf bir ihtimaldir. Rus
ların bu defa da Moskovayı mUda!aa 
etmeleri ve Alman• la3rruzlarını kır
maları akla yakın geliyor. 

Bütün cephenin diğer bölgelerinde
ki taarruzlar. yukarıda bahsettiğimiz 
hedeflere varmak için yapılan tall ha
reketlerdir. 

Bu günden iti
bare n 36 yeni 
fırın açılıyor 

( l inci Sahil eden Devam) 

rak ve ilaveten verilecektir. Bu 
suretle hergün daha bol miktarda 
kemek imal olunabilecektir. 

Belediye Reisliği Ankarada ol. 
duğu gibi şehrimizde de günlük 
nakiki ekmek sarfiyatını doğru bir 
şekild·e tesbit etmek üzere her eve 
·!'.şler tevzi etmeği kararlaştır • 
mıştır. Bu fişlere kaç nüfus bu. 
lunduğu ve her gün kaç ekmek 
lazım olduğu aıle reislerJ tara • 
fından yazılıp Belediyece top • 
!anacaktır. 

Hakiki ihtiyacın tesbitinden 
sonra da diğer yeni ve kati' bir 
tedl>irin ittihazı muhtemel bu • 
lunmaktadır. Bu meyanda börek, 
pasta, tatlı imalıi.tının bir karar. 
name ile tahdit olunması da çok 
muhtemeldir Çünkü fırıncıların 

gizli un satışına daha ziyade bu 
kabil dükkanların ilmi! olduğu 
anlaşılmaktadır. Mesela eskiden 
hörek, pasta için her gün şehri • 
mizde 200 çuval un verilirdi. Şim. 
di bu miktar yirmi çuvala indiği 
halde yine pastacı, tatlıcılar es • 
kisi gibi imalat yapmakta ve do. 
layısile kaçak un bulabilmektedir. 
ler. 

Dünkü toplantıda Belediye Re. 
is!iği kaçak un satılan fırınları 

derhal kapatmağı da kararlaştır. 
mıştır. Ayrıca Be!ediye İktısat 
Müdürlüğü mevcut Fırınc ılar Şir. 
;·etinin liiğvolunması için tetkik. 
ıere geçmiştir. 

D iğer taraftan bu sabah Top • 
haen, Beyoğlu ile diğer bazı semt 
!erdeki fırınlardı yine izdiham 
görülmüştür. Belediye İktısat Mü 
dürü B. Saffet bu sebepsiz izdi. 
hamın fırıncıların un saklamala . 
tından ileri gelip gelmediğini tet. 
kike başlamıştır. 

SULH! 
• 

Ruzvelt müş_
terek bir te · 
şebbüse geçti 

Boston 14 (A.A.) Mas • 
sachmssetts <!eır.okra t ayanı, 
v2 ayan mecfüi Bah1iye En. 
cjmeni reisi Walsh, Cumhur 

·Reisi Ruzvelı 'in, Avrupa har. 
bine nihayet veı:mek üzere, 
Papa, diğer din rüesası ve 
bitaraf memleketlerle müşte. 
r~ke!' bir harekete teşebbüs 
ettiğini ı,,ugün söylemiştir. 

M. Walsh, radyoda yaptığı 
neşriyatta, R.ızvelt'in Mihver 
d~vletleri harp gemilerile a. 
teş teati etmek üzere bah • 
riyeye verdiği emirleri de 
geri almag,nı isterrıiş'!ir, 

Grev yüzünden 
Amerikada mu
haberat duruyor 

Nevyork 14 (A.A.) - Müstakil 
~~ndika reisi John Mam'ın emri 
ilzerine, Birleşik Amerikanın 42 
eyaletindeki büyük telefon hat • 
iarında çalışan 15,000 telefoncu 
bugün grev iliin edecektir. 

5 A lman t ümeni 
(1 ine! Sahifeden Deı· •m) 

muştur. Leningrad cephesi~den 

az haber gelmiştır. Ruslar, Kerç. 
teki müııtahkem mevzilerde mu. 
l:avcmete çalışıyorlar. Beş Aiman 
'<Ümeııı, Sıvastopola taarruz et • 
ınekte ve Alman ağır topçusu şeh. 
ri \'e istihkamları dövmektedir. 

Berlinden gelen haberlere gö. 
re Ruslar Sıvast<>poldaki kıLatı 
Novorosisk limanına nakletmek 
teşebbüsünde bulunmağa başla. 
mıslardır. 

Bltarafbk ll:anaaa 
(1 inci Sahifeden Devam) 

dan kendisine ve Macar l\lack'a 
cevaben yazıla n mektubu oku. 
masını müteakip verilmiştir. 

Reyler ver ildikten hemen son. 
r a, l\1. Rayburn, Ruzvelt tarafın
dan imzalanmak üzere Beyaz Sa. 
raya gönder ilecek olan kanun ıa. 
yilıasını imzalamıştır. 

• Kanun lılyihası, geçen hafta, 
ayan tarafından 37 reye karşı 
50 reyle esasen kab'-11 edilmişti. 

L3yiha, Ruzvel t !!!rafından jmza_ 
lanır imzalanmaz kanuni hükmü 
alacakt ır. 

l!UZVELT'İN ;ın:cLisTE 
OKUNAN MEKTUBU 

Vaıını:ton, 14 (A.A.) - Cumhurre. 
isi Ruı.veit, beyanahnı, Meclo.3 rey 
vermeğe tam hazırlandığı sırada, I\.fc
buslar Meclisi Reisi M, Bayburn'a ve 
M . M.:ı:ccornnck'a hitaben yazdığı bir 
mektupla bildirmiştir. 

Cumhurreisi bu mektubunda diyor 
ki: 

tKeuunun bu hükümlerin.in Uga e. 
dilmemesi, Mihver milletierlni elbette 
mC?mnun edecektir. Kanunun ilga edil
meuıesi, Almanya'nıı ve fliUeı taca
iınlLn sevk ve idare edilen diğer nıa
lüm r.ıütearrız memleketlerin taarruz 
tedbirierine ve mak.c;at!arına yardım 

et.niş olacaktır. B:.ından evvel cere
Yfl.n ecı.en bütün vuk:ui'.~ nazarı dikka 
le alınınca görii.rüt kı, l.o.:uunun ilg; 
cdilmenıes1 halinde hepınıiz o memle
ketlerC:.cn heycanlı a.i.kı.şlar bekLye
blliriz. Bu alk13!ar, o rrıenıleketlerin 
:-::.k sık tefeül ettikler gib:, Birleşik A
ınerikanın BlrleşikLRi kalmadığı iddi
asına l::ıt.inat edec~ktir) 

Ruzvelt'ln b:t1raflık k:ııunu t~dil8 .. 
tını Ptızartc.sl günü tasdık etmesi bek
i.enmcktedir. 

:=::::::!!5.5==::==:===::=======
ı fg__ÇEVfL 

SO:.'l ..,.OZOM 
NIKlt' l'AZ!L hJS.\l\l~."l:EK 

( l inci Sahifeden Devam) 
fakat şimdi degltn1 t:r. Artık uz
laşn1a b ııs:nde hcr.l'y, Aıneriko.. 
nın razı ediln:csine kalmıştır. Bu 
ihtimalden, yani 1\ıneriknnın buna 
azı olacağı ihtimalinden de ciddi. 

yetle ~üphe edllcbilir, 
Zı.ıten ben ne demiştim?. Harbin 

son istik:ımetine göre, İngi?!zlerle 
Almanlar ar~sınd:ı. bir uz!a.şına 
plAnının, havasının1 istidad,rıın n
çılmıs olduğunda hiç şüphe .Yok· 
tur; buna mfınl, olsa olsa, yalnız 
Amerika olabilir. Ni('ln Am(>r!k:ı 

bu uzh!~ın:ıya razı oln1az, blrıu da 
ay.:ı biı· çerçeve halinde teh.Iil et-

mlştim. ÇunkJ Asya \.'e hatta Av
rupa paz:.ırlarını kaybc:tmi~ ve harp 
!':ano:.yi:ne "evird: ,l :ı.nsy'!n'.n i'.!~
zını açık bı:-akmış olur. 

Ben "lrtık hu lı. lı !, S0!1 ır. ·t ~
anu bild rı.:rek kııpatıyorurr, 

Yalnız ve yalnı;ı: Aml"r~kar? 1 
mani olabileceği ihtin,alini bı.şa ::. 
lal'ak. ben, h.ldı Vf! i1erşeyc, bı ~uı.~ ,n 
Aırıerik.:,ya rağ:ncn b'r Ing.l • 
A1ır:an anl -ş~ntıxının mJ;nkür r/ 
duğu kana:ıt:ni t ~·ketınedlm. \'r. 
b;..n: bll kanaati teı kcttirecck f~.li 

Lir tezahüre henüz rastlan1adını. 

Uzlasmanın fiilen o!d·.:ğu veya o'.
nı'ldtğı şekle göre, evet her iki şe
kil lf'inde bı:e, h<ıkh olup olmadı
ı;ını :t.aman göstereceklir. Öyle ya, 
l'zlaşma olursa l~n haklı çıkarLm; 
!:.kat işin içine A~erika girer de 
uzlaşma olamaz.ss, bana haksız de_ 
nebilir mi?. 

AMERiKA 
Ayağında ki 
Bağı Çözdü 

{Başm:ı~a!erlen ti.evaın) 

gi bir devlet bu pakta dahil dev
letlerden biri aleyhine harp ilan 
ettiği takdirde paktı iınzalıyan 

devll'Jlerin lıepsi ile lıarp ho''ııo 
geçmiş bulunacaktır. Binaenaleyh 
Amerika Alnıanyaya harp ilan e
dince J aponyaya d a harp ilin et. 
miş sayılacaktır. Filhakika Ja
po~·anın bu otomatik hükme 
kendisini t:ibi tutup tuhnıJacağı 
hakkında bugünün sözde ve siya
sette vefa tanımıyan usııl leri kar. 
şısında kat'i bir hükme vanla. 
maz. Ancak, ahdi sarahat Japon
yanın da Amerikaya ilanı harp 
etmesini icap ettirir. Sadece Ja
ponyada ha\'a çok gergin ve A.. 
merika ile yapılan müzakereler 
pek ümitsiz olmasma rağmen he. 
nüz bir anlaşma imkiuu biisbütün 
ortadan kaldırılmamıştır. Kuru· 
su'nun Vaşington'a v2.sıl olınasıne 
dan ve Antcrikan hariciyesi ile 
temaslara başlamasından sonra 
vaziyet daha ziyade kat'iyet kes. 
bcdecek, Amerikan • Japon ihti
Iafı ya bir iti *fa, ;o-a kat'i bir in
kıta ve ümitsizliğe tebeddül ede. 
cektir. Belki yarın Japon Diyet 
l\leclisinde okunacak nutuUar
dan da içinde bulunulan ''" i-lik. 
bale ait olan vaziyeti tahmin· Ja· 
rar mütnlealar ve hükümle .. çı. 
karmak mümkün olacaktır. 

Herhalde, bugün için mdak
kak olan şey şudur: Diinya i~leri 
diizelmiyo değil , bulanınıya gi. 
d iyor ve Amerika hcrgün biraz 
daha harbe doğru adımlarını sık
laştırıyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

ALMANLAR 
(1 ine! Sahı!eden De>..-n) 

Vlşi, H (A.A.) - O!ıden: Ru.· cep
he.sinden gelen son haberlere g..,;e iki 1 
muhasım taraf ba~lıca g::ıyretlerinı Kı. j 
rımda ve Moskova etra~ında tck.>it 
etmişlerdir. Kerç \'e Slvaslopol isti
kametinde Alman - Rumen kuvvet_ 
!erinin ilerleyişi devnrn etn1ekted.ir. 
Kerç ve Siva:stopol şehirleri Alman 
topçularının atc~i altında bulunu
yor. 

:ı.ıoskova ön.ünde şiddetli b;r ınuha
rebe cereyan etmektedir. Moskova 
cephesinin ilci ucu olan Kali.nin ile 
Tulada Alman tazycki daha ~iddetll.. 
dir. ı.ıerkezde, Mojaisk ve Maloya
reslaveç bölgesinde Ru.:dar, mukabil 
taarruzda bulunuyorlar. 

Alman teblfği 
( ı inci Sahifeden Deı·ar. ) 

mektedir. Şehrin pek yakın.rda 
cenupta birçok müstahkem r• "t'· • 

zi!er zaptedi!miştir. Kuvvetı. lıa. 
va te.ıkil!eri Sıvaııtopoı limanııı • 
.da, Kerç boğazında ve Kamde • 
nizin şimaı doğu kıyıları açıkla • 
1ıııda seyreden Soı-ye: gemileri, . 
ni bombalamışlardır 

Üç düşman krıwa;örüne, bir 
torpido muhribine ı·c beş büyük 
ticaret gemisine valı m i<abetler 
olmuştur. Liman bölgesinde tam ' 
isabetlerle büyük lıa;ar yapıl • 1 
mıştır. 

DoğıL ceplıesiniıı diğer kısım • 11 

larında malıalli mıı1ıareb"1er 1e 

yeniden muvaffakiyetler elde e. 
di!miş'İT. Ordııntın ağıT batarya,. 
!arı Leniııgra.dda ehemmiyetli as. 
keri hedefleri, liman tesislerini 
ve Kronşta.dt deniz tezgahlarım 

bombordıman etmiştİT. Moskoı•a 

ve Leningrada müessir lıava ta • 
arruzları yapılmıştır. 

Satılık ~ 
, Otomobil 

1940 modeli, bcs k ~ !ık Delüks, 
Ponı:-iyak marka, ılç ay husustde 
Yui!anılınış bir otnmobi .. satı!ık'ır. 
isıekl'l-:-rln N'uruosnuıniyede nu
n:... .. .ı 5·1 Bay ·raceıidın veya \'dh
dt•:tine ınürnca:.ılları. 
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Bütün Tiirkçe fil mle rin hasıla t rekoru lnnld ı ... 

TA K S İ M sinemasında 
Cihanşümul sinema ro!I'anlannın serefrazı •DEMiRHANE 

.MÜDtlRü • nd en adapte edilen • 

KAD IN KAL B i 
( TÜRKÇE SÖl:.LÜ ARAPÇA ŞARKILI ) 

. Bıiyük lıayat romanı, aşk ve ıztırap destaDL .. 
Üç gündenberi İstanbulun lıe.11 tarafından koşup gelen binlerce 
sinema meraklılarının coşkun tezahüratına, sürekli alkışlarına 

mazhar oldu. 
İzdihama mC) dan ,-eril memesi için liHfen tam seans 

,_.••••••saatlerinde t rif olunması r ica olunur. ••••Hill' 

İRENE DUNNE ve CA RY GR A N T 

Bu Hafla S Ü M ER Sinemasında 
Büyük nıuvaffakiyctle güsterilınekto olan 

iLK GÖZ AGRISI 
Süper [ilminde, seyircileri kahkahaya boğmaktadırlar. - .... J· 
~·~ .. ~ ~ ... :'r~Y'. ...... _ 

lstanbul Defterdarhğından: 
Dosya No. Nev'i Muhaıninen 

Bedeli Te:ntnaı 

55100/2966 Ile;iktaş Kö,·lçi İmanı zade çıkmazı S. da eski 
89 mükeı-rer yeni 1 No, lu evin 1/2 hissesi. 562 50 43 

52302/712 Edimekapt e.>k1 Hllice Suttan yeni Derviş 

A:i iof. esk: Çu.kur bo:,tan yeni Fevzi Paşa 

cad. eski 109, 111, 113 yeni 130 No. lu 48 met-
re m:ırabbaı ~rsa. 108 

126/11541 Üsküdarda Selôıni A!i M. eski Sarraf yent 
Tıknefes 8. e.s!d 24 :rtni 38, 40 No. lu 5515 
metre mur-abbaı ars:ıııın 3/32 hissesi 108 

52302/372 Fenerde Tevkii Cafer M. Usturumca S. es. 
ki ve yeni 19 k~pı, 2~11 ada 1 parsel No. lu 
kAgic ev. ıeoo 

51029/685 B•ş!kta> Yıldıu!a Jl;.rr.am S. eski 14, 15 
yeni 35, 37 No. lu k._gir makine dairesi ve 
hane, ol.10 

52301/2666 Şişlide Hatiı>kar G,,zi M. Süleyman Nazif 
S. da 670 ada 7 par ·et esl<ıi 32 yeni 50 l<apı 
No. lu ah;jap ev, 24.00 

1-2617 Unkapan;ndJ eskr Iioca Halil yeni Hacı Ka
dın M. eski Zeyrek :- ·ni Unkapanı cad. 817 

ad3 5 parst~ esk1 79 )·eni 89 ko:-pı No. lu di.ık-

o oO 

135 

67 50 

180 

k:ının Ifı:'l/480 h!sscsi. 451 33 

5230ı/2039 Beyoğluncia Şehit ~fohtar M. e>ki K•pan 
yeni Ka)Janca sokağında 390 ada 27 parsel 11 
kapı No. lu 61,50 metre murabbaı arsa. 120 9 

52301/2643 Fenerde e.lki Tahtaminare yeni Tevkii Ca
!ı?r ?vt. eski u:ab kili. esi yeni Badiye S. 2309 

ada 14 p3rsel e"ki 11 yeni 5 No. taJ koigir ev. 2280 169 

1-5770 Büyükadada Maden M. Ayan'kola S. eski 32 
yeni 185 7 kapı \'e 188 ada 2 parsel No.lu ar-
sanın 844/768 hissesi. 185 14 50 

3-~08 Beyoğlcnd. K3merhatun M. Sandur S. eikl 
ve y('ni 4 ka._,ı, 432 adı 21 parsel No.lu k3gir 
evin 1135/1280 hisses'. 1396 105 

3-208 Beyoğlunda Kaır.erhatun M. Kılıç Arslan S. 
da efki 2S. 27, !!9 yeni 29, 31, 33 lt:ıpı ve 432 
ada 11 parsel No. lu 3 evin 211/256 hissesi. 3.334. 2Sl 

Yuk•rıda y zılı g1yri menkuller 3/12/9U Çarşamba günü saat 15 de Mil. 

ll Emlak h-tüdürlüğünde mUt~ekk.11 Komisyonda. ayrı ayn ve açık arttırma te 
satıbcaktır. Fazla izahat için Millt Eml3.k 4 cü kalemine müracaat, (9945) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden : 

Değir"~enler için 
kontrolör alınacak 

Ofıs:mlz emrinde çalışan veya VilAyetler veya Belrdiyelc:." emrinde !ş
liyen değirmenleri ve bunların istihsalitiyle kontrolüne men~ur te;ı:k; ~tı 

111ürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar dahilinde tanzim etın<"k l<7. 
ece 365:> sayı1t kJ.nunun 10 uncu maddesi mucibince mrzktir ktJ!"luna tibı 
bulunmıyarak 300 ve 260 lira aylıklı Baş kontrolödüklCr<! a~;.ı~ :tak. ev 11 
haiz bulı.:n:ınlar irr.Lhnnsız alınacaklardır. 

Bu vaz:ielere tayin edilecekler, merkezlerillin har!clnde \'3z1re gur .. 
dilkleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah \'e yevmiye 
de alacaklardır. 

Namzetlerin aşağ:daki evsafı taiz olmaları lhımdır: 

1 - En aşalı orta tahsllt bulunup valsli ve elekli büyük dcğ:rrr.enlerı 
mal sahibi veya kiaacı sı.Iat:yle bizzat işletmiş veya ihtısas teminine yara
yacak vaz'.!ede asg:ı.rl on sene ça~4arak değirmen ve tekniğine hakkile viı.
kıt bulunmuş olmak. 

Bu. b~lgi gerek ibraz olunacak vesika ile- \•e geri~k Of c-e yapılacak de
nemede isbat olunmak lAzundır: 

2 - Fiilt askerlik hizmetini ,.apmış veya halen a9kerll.kle bir ilijiği bu.. 
lunmamak. 

3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerinden ileri gelnıe
diğini ve tavziflerinc m&ni vaziyeUer1 bulunmadığını tevsik eylc-mek. 

4 - Sıhht durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu Ofis doklo ... 
ru raporiyle tevsik etnıck. 

5 - İsteklilerin aranılan veslkal2rla birlikte İk1ncitcşrln on sc-kztne ka· 
dar Ankarada Umum ~tüdürlllğe bizzat veya yazı ile müracaat etn1eler. 
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BAŞ, Diş , NEZLE, GRiP, ROMATIZ rıi A 
N e vra lji, K ı r ıklık ve Bütün Ağrı l a: · ınızı De r hal Kese: 

İcabında günde 3 kaşe alıtit1b ili!'. Her y.-ı-de pull ıı kutulan ısıarla :ı. teylniz, 

..:.--'•-..~ ~; ,,..,..., ,...;;,• ,. ... ., .... ~ .. ~.,..; c" · 'ı ·· ·: " . 1 , . ..,. .• . •• . , • , . • 
~~.Q'lıe..,..·•C!;.'l.,...,. • .,.,..... , '°;-' . -"'J , , • ( , 



2 nd TtŞRIN nıı --
İngilizlere parmak ısırtan Japon nsusu :"\ 1 .. 

"nS~ ~~ ·beili~ KOHAMA 
"--...;..~_..;;.;.. _ _,-... _____ !\o. 34 _ J 

T;..rkçeye çev;.-en : İSKE. 'DER F. SER n:LLİ 

Gideceğin1iz yer bir ba takhanedir, oray:ı de
vanı edenler de maceraperest sabıkalılardır 

Gidc.:c~iını.ı:. ,_.(:. Nı:vyorkun 1 

Jrıtfh'•l" buto.ıklı:1nCJer·nden IJ.ridir. 
Or.Jna ne 1$inı!ı 'ar'. 
Batakh~ı, ;.·~k:lt, orartc; lıenı 

he.ı l"s ~cı.:C"r. çnr~~u b\il Jn ınüstah
rle ,•l"ri j<1pondur. 

B rdenhire ~l' ı~ıt: 1: • 

-- llır J3pvn n uh tırc ne j.;.J'(lar 
:. t.y ,.,n1 vnrjı l\feı . luketirrfden (lk_ 
tığın'! gtlndt!'nberı ttt 4"n ba,ka l ç 
lir lJtandaı yi.ııı. ı;::ör.1.üyor"'um. 

Y:r.e gönnem"'k sizin İ•;:n da.ha 
hrıyır.~dır. Z.ra IJur.ı.i ... , ,-atand11 .. ıa
rın hf'psı ~ızı içjn :,.ı 1 lkclktı. 

- Nlrin7 
Gicleceg rııiz yr · 1Jir b~toıkh:ıne

rl r dtdirn y01. Oroıy.ı de·.cı·n edenler 
dr n1 ... ceı·aperest \'C 5abıkalı !:Trıı
!-<·~crdlr. Sizi gttrün ·e l'h•rbirl bh· baş
k.ı vasıta J!e ıı.vlamtyı kaık:ş:r. 

M;ıdrıuki ti.izi se\ iyotlar. Buna 
jh\jn;Lıl var mıLlır? 
~ Şjnıdilik yok. J~k;n ı;ık sık gidip 

gt'linre tehlike ba~gili;terir. 
()tonıobi~'.m:z yUk!iekçe bir tepenln 

ı ' t rıde k\ı.rulmıış olan ik4 katlı geniş 
bır otelin önUnde durdı.. 

ŞnfOr mırıldandı· 

- Şdna:hoıy g_zinosuna a:eldik .. 

* ŞA '\GIIAY GAZİSOSCNDA 

z:ncı, Caz durr ı.ı ian ı;;..hyu 

S..ıh•:ccic varyete nutl'!aı:c.ı~ı • bo.:;-

SevJınll \ <' güiıe'r .} ı,i.c:.l\.' j •• p( ar 
lnır,ıda ar gıbl cal:.şıy,hlaı. 

l\IL•n1iekctunin kok.~wnu his.:;eder .. 
g:b:yım .. 

IJ Ls~o oturuı· o!unnaz ban<ı ch.•ndi.i; 

- ~. sıt buldunuz bur;1 ıı? 
- Çök c-glenceli, t'Ok se\ ıınilli bir 

yer. 
- Duranın en büyük hu:.usiycti: 

Hi.ı. iyctin l;,cr yeruen ı:azlc burada 
kendişini gösterrr.e.sldir. 

- Anıt·rlk;.ıda (hürd)'et} yok mu-
dur·! 

-Var Jnuna, burad:ı. ins..ı.n onw1 
varlığ:nı daha fa~a hisseder. Zira 
?Ylck..,ika h~ıdudu buraya. pek y::ıkın
dır. insan b r:ız sonı·a kendini ~tek. 
sika t.opr~kiarında bulnbılir. Bunun 
içindir ki, en büyük ti.nayetler, en 
e~r:..reogrz vak'olar burada cereyan 
eder. 

- Amerika hükürnetl na ı1 ınü
srıadc ediyor bu cinnyetlcre? 

- Burası serb<'st bir ınınt;ıkadır. 
Hükümct, zabıta \'C asayi~ bakımın
dan burayı daimi bir kc.ntrol altın
da buJundurur.. ve istedi'i ad:ımı 
bu?"nda kolaylıkla bulabilir. 

(Det·oını var) 
GEÇEN ~ ... \.:\ TLER 

.ı katlı bu binafıll' üst kı~mı otel. İ) ' "'.'.::=:.: .. :.:.:.:_.=.~=p,:;,.=.= .. =:.=.=-~-~-;.==~·-
A. .ı~ını da gazino .• benzin U~pol:ı- # • 1 
" oıomobıı ı.ırırh.mesı.. ufak bon· ~I · ·: :.-1\.·. . :t> .. _

0
_- · · 1 

n10.ı,.eIT's1 bir mac;az·i1, • r"a. .{• ., 
Hu b.na ı..t ~ikaya. giden yolun 

üstunliedir. 

• 

(.:ok şlck bir yol. 
ŞJnghay gazinosurıda yi:nliden 

fa,. .• ;ı japon garson çai?aıyoj·. Gazino 
kıc:mını i~ltten de bir japon io:iş .. 

B1.o ;:ıdJ.ır.dan liisso fazlaca 00.h .. 
setti.. 

Galiba o d~ Jli~on\ın adan1Jarın

dan. 
Çnnkü lliıoso yolda gelirken: 

Gaz.Jno sahibi çok iyi dostum
dur, dedi, benL renc'.de etn1emek, 
bana daima hoş görünmek mcvkiin. 
dedir. 

Du t;Oıden kuşku landım. Fena de
gı1 .. ke~ki böyle olsa .. keşki burada 
ba~ınıııa bir !eliıkct. gclınese. 

Bizi kapıdan garsonlar kiltltladı: 

- Bııyurunuz Mister Hisso .. kaç 
gündür nerede idiniz? 

- İşlerim çoktu. Gelemedim. Pat-
ron nerede? 

- Şehre ınm:ştl. Neredeyse seıır .. 
Saat dokuz. 
G~zinonun aydınlık bir kö~esin

dc oturduk. 
Uzun, geniş ,_.e ortasında güzel 

~hncsi ol;ın ncş'eli, aydınlık: bir ga_ 

14 Son Teşrin 1941 
18.00 P.rogr;.;m ve r,teın:ekct Sa< l A-

la.03 
1840 
19.CO 
19 15 
19.30 

19.45 

20.15 
20.45 
21.00 
21.10 
22.00 

22.30 

22.45 

yarı. 

Muzjk; Fasıl llı::yc·tı. 

lwfüı.:k: Karı.sık Şarkılar. 

Konuşma (İktisat Saati). 
Müzik: Saz 'Eserleri. 
Metn1eket Sa<ıt Ayar:, ve A
jan~ lfaberleri. 
Müzik: K1ftsik Türk Müziği 
Programı. Şef· Mesud CemiJ. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: Piyasa Şaıkı1arı. 
Zirailt Ta~tvlmi. 
Temsil. 
l\tüzüc Radyo S~lon Orkes
trası. (Violonist Necip Aşkın}. 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, E.>haın -
Tnhvilıit, Konıbiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

Jl.ttizlk: R;_ıdyo Sa.ton Orkc:.tr.ısı 
Programının Devamı. 

22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka
panış. 

Olu. l •-. tnmizdc bir a)·na ka. 
zal'a L Lla-. Şimdi bu a ·nayı ata-
cah u ı.·.'- J-l~ı~·ır~ Biıi.kis parç-a- ' 
lorıno~ı.' ba.o;ı<a sekillcı:dc istifade 
cdec<f:-;.:. · • 

Evvela. bn p•rç2'i"tlan küçük 
Küçük a~lialJ1 J apnıak hatıra gc

Jiı·. rfafouki bu P~':ı;alarla, me. 
selit lrı!erindcn birkn" tanesi scı

çileıek, kübik bir ~ek.Jde dız:lc
rck, duv"nn bir taraf. süslenebi· 
lir. 

Bu ayna kmklarını munlaı.a· 

nıan yanyana gctircr<>k, mesela 
bir kahve tepsisinin altına koyar. 

1
• sanız, fena mı olur? Yalnız kırık 

ayna parçalarının aralarını ma. 
cunlanıak lazundır. 

Tenekeden ılı 
Teneke ~imdi pahalıdır amma, 

yine ne de olsa her evde teneke 
bulunur. Teneke ınre bir maden 
olduğu için kolayca egilir, bükü· 
lür, her şekle sokulabilir. Eğer 
isk:rseniz, rnasan1zı, konıodin ve .. 
ya ctajerinizi sıislemek için bu tc. 
nekeden küçük küçük hayvan ~.,.. 
killeri ima! cclebilırsiniz. 

Meseli\ 3 X 10 cb'adında bir 
tcııckc alın z. Bu tenekenin üze· 

• rine köpek, kedi veya tav•an 

resmi çizıniz. Ondan sonra ba 
rc:;nıin a\.nini sırttan bitişik ola
rak Ü•t larafmdan tamamlayı. 

nız. Sonra bir makasla kestiği. 
niz zaman, sırt sırla biti~miş iki 
hayvan şekli meyd&na çıkar. Fa. 
kat bu şekli yine s>rt tarafından 
bükerseniz, artık o hayvan şekli 
dört ayak üzerine durur. 

Bu hayvancığın bir vazifesi şu 
olabilir: Sofranızda üzerine ça· 
l~l wyahut bıçak koyarsınız. Ya
hut daha iyisi yazıhaneniz üze .. 
rinde kalemlerinizi .. 

Mukaf at lı Bul ma ca 

1: 

Bir babanın yukarıki gibi müs... 
tatil şekilde bir tarlası var. Bir 
gün bu adam tarlayı kendisi ile 
u()rt oğlu arasında taksime ka 
rar veriyor. Fakat baba tarlanın 
dörtte birini kendisi alacak, ge • 
riye kalan kısmı da dört oğlu o. 
ı asında müsavi surette taksim 
edile~k? 

Acaba nasıl !aksim ettôler? 

c .=DIYELERİMIZ 
Bilmecemizi doğru halledenler 

arasında çekilecek kur'ada: 
Birinciligi kazanana 5 liralık 

kesme şeker veya Trabzon tere. 
yağı aLnması hakkı. 

j kinciliği kazanana n12ruf bir 
sinemanın 2 aylık mc.:cani duhu· 
liye ka1·h (Hususi mevki). 
Üçüncülüğü kazanana: 3 liralık 

kitap, de!lPr veyahut da bu kıy. 
mette gıda madd~si alma hak;o. 

Dördüne ilügii kazan-'na: K'z 
ise komple dikış taımr.ı, erkek 
is!' büyük perkl'- taknııı. 

Beşinciliği kaıanana: 1 aylık 
$-Jn Telgraf abonesi. 

5 kişiye maruf bir sin~manın 
15 er günlük meccani duhuliye 
kartı. 

30 kişiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiye: Birer şık para çantası. 
5 kişiye: Birer boya takımı. 
10 kişiye: Muhtelif hediyeler. 

Değiştirilmiş 
At a sözleri 

B~rı;ok ata sözlcrıni. f'ff.(lt:ce 

nıi~ııa1ar nı ba~kn bir cün1le ha
linde ifade etıiklcn scııro. bu at:ı 
sözünün hangisi olduğunu bulmak 
da cgtcnccli bir .oyundur. 

l\fescla: 
1 - Seri hareket halinde bulu· 

nan bir maden parçası, keneli et· 
rafında ba~ka nebati maddelerin 
neşvünema bulrnas a mü.ait de· 
ğildir. 

2 -- Odun ve kömür gibi uzvi 
bir madd enin ihtirakından husu. 
le gelen ince kömür zerrelerinın 
mevcudiyeti, böyle bir ihtirakın 
vukubulduğuna dcliılet eder. 
Şimdi yukanki cümleleri oku. 

duktan sc-nra, asıl haııgi ata si)z. 
krine ait olduklarını keşfedin, 

bakalım. 
Bulamadınızsa, biz söyliyelim: 

l - Yuvarlanan ta~, yosun tut
maz 2 - Aleş olmıyan yerde du
man olmaz. 

Bunlar gibi bir!,'Ok ata sözlerini 
başka bir cümle ile ifade etmiye 
çalı~ınız bakalım. 

Eğlenceli b ir 
kağıt o yunu 

Yirmi bir tane iskambil kağıdı 
alacaksınız. Arkadaşınıza bu ylr. 
mi bir kağıt içinden zihnen bir 
kağıt scç.mesini sôy Jiye<ıeksıniz 
ve arkadaşınızın seçtiğı bu kiığ'
dl'1 l1angjsi o!duğunu: o size sôy
lcıncdrn siı. bulup kc·ndisinc siiy. 
liycceksiniz. 

K;:ğıtlar rl•ni<de ele ,fp halin. 
de ... ~{asannı üzerine soldan sağa 
bir ıki 1 Ü\ kfığıt koyunuz ve ar
kadaşın:za seçtiği k5gıdın hangi 
hanede bulunduğuna dikkat et· 
mesini söyleyiniz. 

r ~ 

1 Hediye Kazananlar 1 

Tekrar devam... Koyduğunuz 
kağıtların üzerin€ yine S()ldan s•. 
ğa olmak üzere bir,, iki, üç kiı((ıt 
daha! Bu suretle elinizdeki kağıt 
destesi bilince sorncaksınıı: 

- Se,.tiğiniz kôgıt hangi hane. 
de? Sağda mı, solda mı, ortada 
mı? 

Bilmecemizi. doğrn halledenler 

arasında çekilen kur'ada hediye 

'·azananların lisksini neşrediyo. 

ruz: 
1 niciliği kazanan: (5 liralık 

eşya, yahut gıda maddesi almak 
hakkı) - Beşiklaşta Yenimahal
lcde Ayvaz Kahya sokağ;nda 32 
Ko. lu hanede B. Cemal Göksun, 
2 inciliği kazanan: (Maruf bir si
nemanın 2 aylık meccani hususi 
mevki bileti) Ankarada Saman. 
pazarında Helvat mahallesi çık. 
maz sokak 13 No. da Bayan Meli· 
ha.· 

3 üncülüğü kazanan: (3 liralık 
kitap, defter, yahut oyuncak al· 
ma ;,akk•) - .Maçkada Aziziye 
sokağ.nda Yelda apsrtımanı Ü· 

çüncü k.;ıLta mühendis B. Hikmet 
Tuna kızı Şülc Tuna. 

4 üncülüğü kazanan· (Diki~ ve. 
ya perger takımı) - Erzurum 
Hususi Muha~hc ma.~azaların. 
dan 1 No. lu dfikkanda B. Hiise
y in Topaç. 

5 inciliği kazanan: (1 aylık Son 
Telgraf abonesi) - İstanbul Hu. 
kuk Fakültesi 3 üncü ~:nıf talebe
lerinden Hamdi Er. 

Maruf bir sinomanın 15 er gün. 
lıik m<:ccani duhuliye kartı kaza· 
nanlar (5 ki~i): Beyoğlunda Av
rupa pasajında tuhafiyeci Mari 
yanında müstahdem Lili, Üskü· 
darda ihs;ıniycd<. Kitip Salih so. 
kağında 12 No. da Bayan Meliha 
Günay, Galatasaray postanesi 
postrestant Bayan Süzan Despi
na, Kocamuslafapa,ada Tiryaki 
)'>Jkuşu 3 No. da Selçuk Kız San-

l\/Ieselil arkada"ınız sagda bu
lunduğunu söyledi. O zaman o 
hanede bulunan kağıtları ortaya, 
diğerlerini de alta ve üste alarak 
bir deste yapacaksını;:. 

Bu ameliye üç defa devam c-d~
cek Her üç defasında da ka);. t. 
!arı hep soldan açacaksınız ve ar. 
kada5ınızın seçtiği kağıt hangi 
hanede ise onu daima ort~ya, di
ğerlerini alta Ye üste alarak des
teyi saklıyacaksınız. 

Üçiiııcü ameliyeden sonra,. ar. 
tık dördüncü defa açmıya lüzum 
yok. Kağıtları bireı· birer rnyarak 
masanın ü~tün(' atınıL. On birinci 
kağıt arkadaş.nızın ıntihap ettiği 

kağıttır. 

Geçen bulmaca
mJzı n halli 

Sağ ve mi uçlardaki iki taş alı· 
nır. En yukar.daki ta< en aşağıya 
getirilirse, bayanın kuyumcuya 

[ tarifine uygun olur. 

rototral gönderenler 
Yerimizin darlı.~ından dolayı 

bulmacamızı halleden küçük oku
yucularımızın resimlerini bugün 
dercedemedik. Yakında dercede· 
ceğiz. 

TAK Vlll •' 
Rum1 j35 7 

• il. TEŞRİN 

1 

K asım 

7 
Hicrl ı 380 

ŞEVVAL 

24 
at mektebi talebelerinden Bayan Yı• 94 ı Ay 11 
C.:vriye Emel, Haydarpa~ada Yel· , 

Vas•tJ . Eı.anJ 
5. D '/AKiı S '. D 

drtdrmeııin<lc Kahve sokağı 79 il. Teşrm 
No. lu hanede nıütekaidini bah. [· 

6 46 G1in• f 

11 58 ötıe 
l 4 36 İk'ndi 

J 54 
7 06 

' 4~ riyedrn B. Kf,llm Alıc!. 1 4 
BirPr kıymetli rl).nan k~zanan- 16 52 A.k••m l 2 00 

lar (30 ki.,i): Devlet Denizyoll r c u M A 1J 26 Yataı l 34 
İslinye D•k fabrikası mo<lclhane 5 o.; ı,,,,;1; 12 12 
şefi B. Mehmet Yalkı" oflu A,L i.----.ı.--ı..-...ı-=-ml 
nan Yalkın, Eyüp~ < eohane cad· 
de,inde 51 No. lu ev<le B. hmail 
Çağl;yaıı. Fatihte B .. .fustafa Öı. 

S::ıhip ve B.:ışmuharrlri Elem İzzet 
Beni .. ·c - Nc~:iyat Dircktcirü 

Cevdet KARADİLGİN 

Yazan : HAH:\ İ \ Ai;;z i'.o. .f _, ) 

1 Bir dek larasyon yapıldı : Hfirbin ~'!et i· 
cesi ne o lursa o lsun, 

Ba l kan statükosu değ işmğyec ~I< 
Cc-\·[.ıbını vcrınek ınlimkündür. 

• E\•el> ! Çiinkiı: Dede ti Osnıa· 
niye Meşrutiyet inkılab:ndan ıli. 
baren ordusunu ve dunanma.,ını 

iyice ha>ll'lı) abilmi~. Alnıanya

<lLln ~atın alınan Barb;ıros ve Tur
gııtreis ıırhlılarile Muavenet sı . 

nıfı dört destroyer, Fransa<lan 
mlibayaa olunan Frnnsız sınıfı 

destroyer, Ansaldo rınrfı beybi
lerle donanmasını takviye etmiş, 
Gambel Paşanın maiyetinde tor. 
pido, makine, top ,.e deniz müte. 
hassıslarından mürekkep bir İn
gilfa talim hey'eti ele donanmayı 
senelerce em('k verip oldukça ye· 
tistirmiş bulumıyodıı. 

Orduya, en modem tüfekler 
mübayaa olunarRk dağ;tılm1ş, en 
yeni toplardan mükemmel balar. 
ycJar tesis olun.muş. ...\lmaJ'. za
bitlerinden bazı mütehassıslar da 
taliın hey'etine ilft\'C' edilmişti. 

Hatta hadbeyi iycr tedkik eden 
A vı-,ıpa büyük dev Jetleri, bu va
ziyet karşısmda dört, küçük Bal
kan devletinin mağ-Jıibiyetinden 

başka bir ndicc alam1yacağını 

kestirerek Osmanlılar·n znptettik. 
)eri topraklan kendi hudutların:ı 
ila\·c edeceğini düşünmüşler, bu 
mün;ısebctle siiyl~. mü,krck bir 
dı 'dara~yon yapmışlard.: 

Ihrbin neticesi ne olursa ol
sun. buııünkü Balkan statükosu 
d•'•L,mivecek. harp lıit~r bitrrez 
iwol etli"i •·ıorakları bo•altacak, 
kendi 1-udt,cluna çr,kikcektir. 

Ba hfıcli~rler nn7.::ır1 dikkate a-

l
. lıPınca Osmml' İmoarn!orluğu. 

nun Balkan Harbine ııirmcsi, mu
h<?kak ofan bir zaferi idrak için 

1

1 
caiz ııörülebilir ... 

.Hayır>! Cünkü: Ordu ve do. 
nonrr.nsı 1.nkvi\'e edil'niS bulunan 

1 

Osmanlı İnınrrat-0rlur:unda parti 
ihlil'ifları milli birliVi fevkalfıde 

1 
bo: rr.cstu. Ordn '11bavlan parti. 
lor" nıen<'ıD bıılunm;or, ~ttilıat 

\ ve TeraH · Hürriv~t ve İtilôf, 
Al-rar p;.rtileri birbirlerini çe
kemiv<'lar. makul ve doi!ru da 
olsa birbirlerinin fikirl~riııe iti
raz edivorlardı. Bu münasebetle 
sık <ık vak'al"r o1uvor. fakat it. 
tih.-,f ve Terakki partisi; hükiıme. 

ti. daha fazla kabıı,c· :.ıa> ol· 
duğu için elindl' bu1':ndııru)'1r, 
hcrgün azasl da (jOgalt\·ordı\. . 

Zafer i~in, .m l\-.ı:fakiy('t ıç111 

Ü(\•letlC'rr.c en kıv;i·~~i 1 ~·l er: Ir· 
2urrrlu vasıf mi11i~ hirlı~ o d~1gı.ın' 
gö'"" fikir ihtilUlar. -:ek<nıerI'" ' 
lii<. siih:·• t ihtira$]arı içinde ı.uıult 
nar rdu ve donann1a-ile ().;1ra.

11 

lmpar~torluğunun kü1:ük de o1
'' 

böyle dört devlete •:anı harbe'· 
mcsi doğru ck.~ildir Bu itibsr1• 
Osmanlı Dr• lrtiıı'ıı Balkan fl3'" 
bine giri<ini bh:ıl clmcnı<'k d• 
dogru \'e n:akııl 01· r 

3-
0snıanl ı donann\a!-i1c, tliğt: l 

m ttharip tl onnııınuL.rın 

nıu\.avc5ıcsi. r 
Balkan Harbi!' İn te1; J.afcr' 

muv;;ffakiyct ccphrs; ele • har:: 
lerinc inhisar eder. J."'~knt. Jl· 

kadder bir zrıferi şrılısi ihfi -s 1 : .. 
po.rt. z dlığı fikirlcr?l() b:ı.za! ,y: ci3 
lübivetP çevir('n. ikinr! saflı .. 
ise bunun acı bir dersin: dii rr. ~
dan alan Ti.irk cleniı:cilcr! rrıu\·B- " 
fa~iyeti iclrak f>demcrı1iL lcı-dif iP"" 

Holbuki daha .Osmanlı DC'aı· 
tile aralarıııda gerginlik ba<13 .1 
ğı sırada İngilteredrn ,·rni eler.'. 
ham viıhitlcri salın ubn yan·.; 
nislan.n donanması, Akclenizd~ ı , 
görecek bir kudret halinde bU 
ııuyordu. • .ti 

Almany<.dan da Çlı hJkı·ıT:'ı 
iç'n yapılmıs olnn bi" krın·aZ~r 
ht:nüz tezgahtan inrli,.iJr:1 ':c ~ .. . ,. c h ' ı· -~· , .• Jan•,ır um urıye ı no.:'1"1-~· ... \,., .. 

1 
. . . ..,.·8 tı,. 

pı mış elan otuz ıkı mı! sıı 1 ı~ de. sekiz yüz doksanar ton ı 
dört destrover satın alınmıştı .. 

cııevam•/ 

lllllHl//// 1111111 / Şehir ti ya trosıl 
ıııı ıl . .,. l)Jllll TEP:~s!~N~~~: ~J 
/ 11111111 ıı Bu akşam san! 2n,• 

H A 1\1 L F T 5 perde ,,. 
iSTlKLAL CADDlSfNDI> 
KOMEDİ KISl\ITh'Dı\ 

Bu ak•am saat 2il,30 d• 
KÖRDÖV °CŞi) / 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdür lüğünden 

Şef ve Şef muavini 
alın acak 

Merkez te§kilatımızda açık «170» ve «140» lira aY: 
lıklı şef ve ş;ef muavinlik lerine yüksek mektep rn~ı~;,. 
larından 3656 ve 3659 sayılı barem kanunlarına tabı 1 

re ve müe&&eselerde «3» yıl ve daha ziyade hizmeti 
0

' 

lup haklarında iyi referans alabilecekler imtihanıı:ı tŞ' 
yin edileceklerd ir. d· 

Bu vazifelere alınacakl arın ücretleri yukarıdaki ~~111• 
!eri geçmemek ~artile 3659 sayılı l;:.rem kıuıunu hükıl 
!erine göre hesap edilecek tir. 

Müracaat edeceklerin: 1ııı· 
1 - Fili askerlik h izmetin i yapmıs olrualan veya 

len as!ter likle ilişiği bulun mamaları . t.ıe 
2 - Mezun oldukları yüksek mektep ıehadeı11:ı> 

asıl veya tasd ikli suretini ibra z etıneleri. •. 11 ı 
3 - Çalı§malarına maııi fena halleri bulunmadı .. • 

tevsik eylemeleri. . fi~ 
4 - Sıhhi durumlarının müsa it olduğuna daır O 

doktorundan rapor almal a n 
5 - Yaslarının «40>ı d E<n yukarı bulunmaması. 

Lazımdır. 1 ti~ 
«Hububat ve un i,lerin in tekniğine v?.k ı f 0!1111 " 

ecnebi dilini hakkile bilen ler tercih o!ımur.ıı Jıİ • 
İsteklilerin aranılan ve ı!kalarla ikinci teşri!' on_ '~ii • 

zine kadar Ankarada U mum Müdürlük Zat hlerı 
düdüğüne bizzat veya yazı ile müracaat etmeleri. 

«8239» "ssı6» ,J 
'-ııı:=----l!l!ll:::'"ll~Cl!ll!-~--==-::m::lrP":. ıı e 
Tekaüt, Dul ve Yetimlerin Nazarı Dikkatı 

-1 
SON TELGR Al' l\IATBAASı den, (Devamı ;arma) Emlak ve Eytam Bankasında11b,1• 

.. . .. ~ ~ 
1 Devlet Uemlryolrarı ve limanları İşletme U. İdaresi İlanları 

Muhan1mı.» bedeli (28600} yirmi ~ekiz bin attı yüz. lira cılan 20 ton ay 
c,içPğ:i yağı 25.11.1941 ~alı günü saat 15 de k~ıpalı zarf usli1ü ile Anka.rada 
Id.:ıre binrınnda !-atın a.lınrıc.-khr. 

Bu işe girmek st:yenlcrin (2145) iki bin yü:.ı: kırk beş lir;:ılık mu\'akka1 
teınına!. ile kanunun tayln ctt!ğ! vcs'.kaları ve tekliflerini a;ıı.·ni glın çaat (14) 
de kadar Kom!syon !\f h:l""ine \'!'rn'.e1cri liizınıdır. 

Sartnanıeler oarası. olr.ra~~ Ankc;rada ~falzc,r .... e Dair""inden, Hrıydarp:ı~a-
d a Te~h.ıın ve .3evk Şefliginden dağıtılacaktır. (9719) 

1 - Uç aylıklarını b;ınkamıza temlik ettir:p te clız<hinllHhı-.l K~ . ., si ~ 0~ı 
miş olan tekaüt, dul \'e yetlınlcrin n1alm üdürlüklerindcn .:ılci:kl_:ır1 ,ciııis3 ·. 1 

larl yeni maaş cüzdanlarını bnnkan,ıı.a kaydcitirnıeleri ü· n 1;, TC rrııı111.ı· ,, 
tarihinden 28 T. Sani 941 tHrih;nc kadar:.·c:ni aldıkl.ı;·ı nın_ cü .... d~ 111 ' r\ı;!:0 • ıı 1n 
fotoğr<ıfh nLifus teı.kerelerl ve harp mali'tli'ı olJ.nlar•n ikr.ın y" le'"' rıc:l 
le birlikte bankannza mi.iracaatıarı. l ,,, 

2 - J. Ki'ınunucvvcl 941 tarihinden ıtib~rC';ı ba:;:hy. r.n~.;: :.ılr 1 
,_ t 11,ıcrC' 

c&nasında bu ınııamclelerini yaptırın.ıd;klıı:ı ı 'ir'"ılcn tc-t:nut dı \'(' )! 

diye yapılaınıyacai;ı tıan olunur. 9947~ 

BRONŞİTLERE 


