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Son Telgıaf 

ZAKŞARK
A BUGÜN 

ÇINMES'E
EKALMADI - z 

ja,_,_ u· d. . - . . . 
lbÇt,İr . . ın ıçmı ııını 
llled il.talata veıile ver-
- en tereyaiından kıl 
:A .. ı~ aibi çekip çevirdi. 
~ 7~•Jor ki Amerika 
a~llltere japonya ile 

8 
en aon japon pli-

~aa tatbik aafhaıına 
•••---

1 esnasında kar---..Lilec ....., eklerdir .. 

~' l.TEll lZUT BENiCE 

~· Viti Fransası ile tama
"""-~tı \e Bindiçaide ilk ha
~ t' 6 telilinı aldı. Bu haf ta 
~t r&asnlarıa hasıl olan mu
~ ~ilinde bu kıt'anm müş
'"'-1:'iidafaaıını temin için ( ! ) 

' 

... , .• d . 
• ı eaız \'e kara kU\'\'et

bı.....- 11 ...... e ~ IÇIDıyi tamamile işgal 
.ı,,_ artık. ~ir emrivakidir. 

11.u,_ .. YI, ınillı \'e emper~ alist .. il.__ llnı tahakkuk ettirmek 
ltlkal.i:•n; bu dda da tesadüfün 
'•• e ~ ardımmı görmüş bu
~tadır. 1932 dcnberi fırsat 

m'.'~a-_k, \'e ~•aa fırsata asla 'ka
'-k ,._ li1119etW pden n 
~.::•1~im olmak 

lilita ~ Japonya; 
llar llıe7... wrmeksizin ,.e 
~ kacırmauızın dört asli 
· te ·~ iakişaf ve cenişle-

ı_ la llli11 ediyor: 
, .... :::: ve Amerikan iktısadi 

....-.... ...._. le kurtulmanın tedbir· 
lt ....:-• z .... uda keadi unayi 

ı..... .,_~litına pazar temini 
vqk; lnktaa lqiıia, Ame-
~ Pta.._, S.VJ~t aifuzwıa 
~tlıraıak ve hlld.miJet temin 
ı.... 
s~•tıptan Bindistaııa, fimııl-
._~.•~a ~ar Derlemek ve 
~ 11mal nektasınclan 
laatt • kadar inen INr müsta· 
-~n farkını tamamile Ja
~ U altına almak pyesinl 
l_ au ~ttirmek 

"iiıit Jak Okyanusa serpilmiş 
... ,~ .... "e Aıneriw adalarını ele 

ft 't~' ~vustralya, Yeai Zelin
~~· .._~•ne4e Japon nüfuzunu 

· --.ek \'e Uzak Şarlun tek 
......_- 'te •• 
~ •tıanarcı dnleti kal-
ı,,._ 

~ ~•ra111Jau yolda en büyük 
~.,Ddisi için hedef ittihaz et
~ l.a ~ı.rı. alikah develtlerin 
~,__, l•a sahalarda fevkalade 
~-~iyete dalmq olmala
... ~~.._ki Şan • Kay • Şek 
~~-De )'artlun edebilen ,.e 
tııı.::: .. ~la Japonyaaın kısmen 
~ ~temin eylemiye ça
~ •a 

1 
e, ll•ya, Amerika 

~~ Y1at ,...._ dahi ifa edemi-
ı,.,!ete tltltmu,ıer n bin

~ 'bıra":•11 Çine br_şı da 
~ ..... _~dır. 
ı.,. ----aıi11e kavuşmuı o
'tt t.':!a; laundan da hız ve 

· \it 8'at t l'?ta! etmiş olarak plan
.:!._! S finıdi diier hedefle
..... ~. \'ıL k ettirmek. yoluha 
il:~ ,_:•ı.n Fransanın Uzak 

t '91&iy-:... 
~e . :--e Japonya Vi-

Sovyet Tebliği 

Smolensk, Ne· 
vel ve Jitomir 
istikametle
rinde şiddetli 
muharebeler 
Baltık ta 2 destroyer, 
1 denizaltı, 2 na k -
liye gemisi batırıldı 

Londra, 28 (A.A.) - cB' B' C.> 
Dun gece ne&red11en Sovyet tebli
ginde, muharebelerira aiti teblii
lerde zikredilen 7erl~rde, yani 
NeveJ, Sınol~k ve jitomir iıti
kametlerlnde devam ettlii bildi
rilmektedir. Başka nuntalcalarda 
dejişiklik olmamıJUr, 

Sovyet hava kuvvetleri dilşn1an 
hava üslerini ve moUSrlQ cüzO
tamlarını bombardıman etmiş

lerdir. 
Cumartesi Siinli, çoiu yerde ol. 

mak üzere 104 Alman tayyaresj 
(Devamı 3 üncU Sahifede) 

AMERiKA 
binlerce uçan 
kale imaline 
devam ediyor 

Londra 28 (A.A.) - Amerika 
Cumhurreisie Ruzvcltin hususi 
mümessili Hopkins beyanatta bu. 
lunarak. Amerikanın İngiltereye 
yaptığı yardımın, yalnız Ruzvel. 
ün bir sözünden ibaret olmadı • 
tını söyliye:rek demi.§tir ki: cLon. 

(Devanu 3 'Oneü SahHede) 

Al••·. loWJlt 
llAllBllll 

aıa BAKIŞ 

Muharebeler 
hep ayni böl
gelerde de
vam ediyor 

······* Jôlalatı lllr 
Alma• plradı 
lırllaıı tarı
.. r ıdlldl ..J 

Smolensk'in şima• 
linde Almanlar 
muhasara çembe-
rini daralbyorlar 

MOSKOVAYA TEKRAR 
AKIN EDİLDİ 

Şark cephesinde 

Almanların 
bir motörlü 
fırkasına çok 
ağır zayiat 
verdirildi 

Bu fırka 4000 ölü, 
o kadar yarala ve 
3000 esir verdi 

Pek JIOlcıtldo muhottbelnin gittikçe ~ Kiyef tehrinift 
Londra 28 (.A.A.)- B.B.C. 

Sovyet resmi tebliginde, 
Şark cephesinde hücumda bu
lunan bir Alman fırkasının 
bütün ıayretlne rağmen, dağı
tıldığı bildirilmektedir. Bu 
fırka 4000 ölü ve bir o kadar 
yaralı zayiat vermiştir. 3000 
esir alınmıştır. 46 tank topu, 
12 ağır, 8 hafif top ve diğer 
harp malzemesi iğtinam edil
miştir. 

ııe Din,tptt nehrinin uzaktan göf'üniifü 

A/rika için de 
bir Fransız-Al 
man anlaşma-
sı isteniligor 
Londra 28 (A.A.) - (B.B.C.) 

Fransız muharrirlerinden Lö.şayer 
yazdığı bir makalede Afr.i:kanın 
müdafeası için Fransa ile Alınan. 
ya arasında bir anlaşmae yapılma.. 
sını, La'\•al'in kabineye girmesini 
istemektedir. Muharrir: cAncak 
Almanya ile F:ransa arasında sıkı 
anlaşma sayesinde Afrika İmpa. 
rate>rluğunu elimizde tutabiliriz> 
diyor. 

Amerika Uzak 
Şark ordusu 
kumandanının 

beyanatı 
Londra 28 (A.A.)- B B.C. Fili

pin adalarındaki Amenka Uzak 
Şark kumandanı beyanatta bulu· 
narak derniştır ki: •Bu ordu ku
mandanlığının ihdası, Amerikanın 
Uzak Şarktaki haklarını muhafa
zaya azmetmiş olduğunu gösterir. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bir kadın pencere
den dütüP öldü 1 
Sultanahmette Cankurtaran mahal

lesinde oturan Azize adında blr kadın 
dün evinin ust kat penceresinden bir 
leğen dolum myu sokağa dökerken 
muvazenesini k.aybed p düşmüı ~ e 
hastanede ölmüstur. 

Ki SACA 

Alda Kırım •• 
B zim mahutıa şoyle konuştuk: 
Ben - Son Alman ve Rus tebllğle-

rini takip ediyor musun?. 
O - Ediyorum .. 
Ben - Nasıl buluyorsun?. 
O - Fevkallıdellk bekliyor ve ıim. 

diki halde her iki tarafın konUfUIUJlda 
da bir caldı Kerem!> edası seziyorum •• 

Ve .. 80ll l&U ben a6yledim: 
- Her iki taraf ta aimdiltl Jaalde 

,.erli yerinde mıhlanıp kalmıl gibi 
dOviifttlıüerine &öre taraflardan biri 
IÖkDlünclye kadar da aaliba Kerem 
kadar iell, Aslı kadar fel')'atli natme
ler aürüp &idecek ve tebliiler biribJ. 
rinden farksız olacak .. Haltlııınl. 

A. 8DD 

Molıilef'de iki 
Sovget f ırlcası 
imlıa etliltli 23 
bin esir alındı 

Bertin, 28 (Radyo) - Harp tebliği: 
Mohile!'de muhasara edilmiş olan iki 
Rus fırkası tamamen imha edilmiş, 23 
bin esir alınmıştır. 181 top, 80 tank 
dati topu, 750 kamyon elimize ıeçmiş
tfr. 

Cenup cephesinde düımanı takip 
hareketi devam ediyor. Şimendifer 
hattı boyımca ricat etmek fstiyen düş. 
manın teşebbilaü akim bırakılnul, mü. 
hlm duşman ltuvveUeri tahrip edil
miştir. 

Berlin, 21 (Radyo) - Nesredllen 
tebliğe ıöre 25 \•e 26 Temmuz ıünleri 
Abnan bava kuvvetleri H2 Sovyet 
tayyaresini tabr.i,p etmı,Ur. BımJanlaD 
l '14 il bava muhmellesinde, 118 l 7er-e 
de tahrip e.dil.rn)fta. Allllla,ıı bna ktıv• 
Yetleri Sovyet prl Jtatlanaa ve Mos
kovaya da 1'al'NI -etmıııb'· 

(Devamı 3 Uncu Sah~ede) 

Libyadaki ltal· 
yan ordusu 
kumandanı 
değiıtirildi 

Roma, 28 (Radyo) - İtalyan tebli
li: Libyadakl İtalyJD kuvvetleri ku. 
mandanı General Garibaldl ba~ıı b:r 
vuif97>e nakleailmiş, yerine GenerAI 
Zttore Paadico ta}'in olunmuıt\lr. Ge
neral Paedlco, E&e adaları Jtum.andanı 
idi. z.nlC'I. İspanyada bul.JJUnu~-
&ur. 

1 Bir Alm4n ukeri Rus esirle ri"!n üzerini a.nyOf' 

TOKYODAKi Üç kişi arasında 
Türk sefaret tabancalı çekiç
binaıı yandı li bir döğüş 

Tokyo, 28 (A.A.) - orı: Tilrltlye 
sefarethanesi, bir 7anıın neticesinde 
k.Jsmen harap olmuıtur. Yancmın 1e
bebi henüz malOm detı1dir. Setir ile, 
sefarethane erklnl aai ve aılllm ola.. 

' rak Jrurtulmuşlardır. Hasarat, mlihlmdJr. 

Bakırköyünde Yenimahallede 
Taşhan caddesinde 76 numarada 
oturan Ahmet, Osmaniye mahal· 
lesinde Cami sokağında mukim 
berber Halil oğlu İbrahim Ertunç 

.. 
"hsi T:ınh 

1!136 

5 'BONE: ADRES: 

("ajıı!otla 

NunaO!llllaıliJ~ 
CM. No. 54 KURUŞ 

SrneJik: HM 
6 A7hk: ,50 
3 . .\:rlı•: ... 

B. M. MeeUll Ull&J& teplamrer 

Asker ailelerine yar
dım mDstaceliyetle 
mOzakere edilece~ 
Kısa bir içtima devresini milfeakip ye
niden bir aylık tatil karan verilecek 

Ankara 28 (Telefonla) - Bü:yük 
Millet Meclisi ağustosun dördün. 
cü pazartesi günü toplanacakur. 
Bır hafta on gün kadar .sürmesi 
muhtemel olan bu içtıma devre. 
sinde bazı kanun ~' 'halarmın 
müzakueleri yapılacaktır 

Askere gidenlerin ailelemıe yar-

dım için vesaitı naklı) eye ve bazı 
Belediye vergı dcsimlerinee zam 
yapılması hakkında Dahili) e Ve. 
kak!lince hazırlanan kanun layi
hası da bu meyanda m'iistaceli • 
vctle görüş-kcckEr. Bu müddet 
içinde Parti Grupunun hü~i::ııet. 

(Dn8ını 3 UDCU Sü.if ede) 

(H VAZIYE 1 ) 
S.olensk'in şimaline intikal 

etlen megtlan mulıarebesi 
geni bir vaziget doğurabilir 
(Yazan: BMBKLI KUa•&Y SUBAY) 

Sovyet - Alman cephesmde sev. 
külceyşi mahiyette hıçbır değişık. 

lik olmamıştır. Ancak buyük ha. 
rekit siklet merkezınin - bizim 
tahmin ettif:imız. veçhile. Finlan
diya lörfez.i - Duna nehri men • 

baı arasındaki mıntakaya intikal 
etm€kte olduğuna dair bazı 

hareketler vardır. Bu bölgede 
Alınanların hedefi şuphesiz Le
ningraddır. Alınan • Fin kuvvet. 

(De.,;_a~mı 3 uncu Sahifede) 

Çocuklu ailelere 1 Atların kuyruk. 
ev kiralamıyan' )arına musallat 
mal sahipleri olan çocuklar! 

Ay vansarayda Mollaafkı ma
hallesi Esnaf loncası caddesinde 
kunduracı Hüseyin Gürsesten al
~ımız bir mektupta hemen ek-
ser çak çocuklu aile reislerinin 
müşterek bulundukları bir dert
ten acı acı şikayet olunmaktad-;-

Bu vatandaş diyor ki: 
•Kanaatkar kazançlı, orta halli, 

namuslu bir beş çocuk babasıyım. 
(De\amı 3 uncu Sahiledel 

Bir , .... u , ..... 
..... llQnk kı. 
181*11• JQaJndi 1 

Son zamanlarda b lhassa sahıl 
ıskeleJerinde garip bir h rsızl k 
başgöstermıştir. Kıiçük çıocuklar 
iskelelerdeki araba atlanmn kuy
ruklarını kesmekte ve balık oltası 
yapmaktadırlar. 

Evvelki giın ü~kudarda İnk lap 
mahallesinde Tavukçubakkal S<>

kağında 4 numarada oturan Fevzi 
oğlu Erdoğan Diktaş Üsküdar be-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

,.. --
Taksi izni emri bu sabah geldi 

Talıdit şelırimizde 
de kalkmış oldu 

Taksi tahdidahnın 'kaldırılması 
hakkındaki Koodinasyon kararını 
muhtevi Resmi Gazete bugün sa. 
&t 11 de Vılayete gelmişt ir. Fakat 
ötleye kadar arabalar yine tah • 
c!ide tibi olıu'a'.t i§lem:şlerdir. Ö~
leden 50nra- emir verilip tatbikata 
geçilmektedir. 

Haliç idaresinde 
Denizyollarına geçen Halıç İda. 

resi memurlarına maaşlar.na zab 
yapılmıştır. Yaş haddı dola~ ısıle 
üç memurla ikı çımacı v • künye • 
krı bozuk iki memur ı~ n ,.\,_ 
rum~şlar, Y'-di numaralı vapur 
tamire alınmıştır. a. ita 1 linıit vldeden bir te-

li\l itbir~1111f \'e aldıjı muva

Alman Tebliji: Smolen.sk'in Şi
malinde muhasara edllmlş olan 
Sovyet kuvvetıerlıun ~trafındaki 
çemberin daralmakta oldujunu, 
Alınan hava kuvvetlerinin Sov
yet şimendifer hallarını ve iltisak 

~t'\yıı;ı anavat~ma döndüğü günl 
ve Bedri isimlerinde üç kişi kav. ı------·--------;;;;;;;iiiii-iiiMiiiiiiiii_iiiiiiii ____ __ 
gaya tutuşmuşlardır. Bunlardan ._. ı . • tasvip kararı Ame-

nııltereye la d k 
U:>e pır anma 

\'aını ı Uncü Sahifede) 

~.--...... 
~AFTA ........... -
fri:.Y•zan:
c:ınan Cemal 

Kaygıh-
a.. --~ ...... ,azıyı 
a .. --

•••Nıe... ,.. ... 

(Devamı üçüncü sahijede) ' (Devamı 3 üncü Sahifede) 

Hatayıft 4ftA ~ iltihakının yaldötıflm.ü mnuimine ait intıbo 1ar: Sold4 önde bayrak mektep t4le-bni merasim yerine gelirken, ortada 
Vali Şükrü Sökmensiie-ı nutuk söyhlyor, sağ dcı Atatürkütı heykeline kOft4lft ~elenkler 

HALK FiLOZOFU 

iÇECEK SU 

Hakiki J.ele.ti)'eei&iii istan· 
laulda dahi zor kökleıtinniı bu
lunuyoruz. Bazı Anadolu ·we 
Trakya tehir ve kasabalanndan 
ıelen vatandqlann en ~k üze
rinde durduklan mesele su olu
-,or. Evet, içilecek temiz bir su.. 

Şunları anlatıyorlar; BeJedi
Je reisi olan zat park J'aptırı· 
yor, bir başkuı, sinema binası 
1apbnyor, bir bafkası b~do 
lumnak Jaevesiae kapılıycar. Bir 
bafbu çoeak bahçesi teeil et• 
met anmana bpıbyor. Fa
bt o f81rirde içffek ıa yoktur. 
Sa, kltiitltir, kireçliclir. Sıhhate 
urarhdır. Zamanla, bapsak
lan laarap ediyor, iasaada kJPllt 

REŞAT fEYZI 

taş yapıyor. 

Her şehir ve kasabaya evvel
heevveJ temiz bir ~me suyu te
min etmek lizım geldijini na
sıl anlatmalı?. Bilmiyorum, te
hir ve kasabalarda ıörüleeek 
belde işlerini bir sıraya koyan 
niz-m, talimat \'ar mıdır?. 

Ben-ce, temiz bir içme suyu 
olmadığı halde, sinema, park 
yaptıran belediyelçr ~iddetle 
rezalandmlmalıdır. Bayat, su 
ilemektir. içecek temi:ı ve sıhhi 
suyu olmıyan \ir şehir 'e ka
~ada hiçbir şey yok demektir. 
Su bulan, n getiren, su fışkır· 
tan belediye reisleri vazifelerini 
yapan beledi.re reisleridir. 



• 
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KONYAUA 

OTOBÜS 

Bir haber okudum: Koayada o
tobüs işletilmeğe başlanacıkmıı, 
Belki, Konyalılar, Konya beledi
yesi. bu yeni teşebbüsten dolayı 
memnun olacaklardır. 

Fakat, ben düşündükçe, onlara 
acıyorum. Çünkü: Otobüsler işle
meğe başlad,ktan sonra, Konyada 
bir otobüs meselesi meydana ~·
kacak .. Bu, hem belediye, henı. 
halk için üzüntü olacak, Konya 
gazeteleri bundan bahscdeeekler
Hulasa, otobüs, otobüsçü, otobüs 
meseles~ Konyanın uhatmı, hn
aurunu ka~ıracak.. 

İSTA."'IBUL 

GÜVERCİNLERİ 

Bir kadının elini methetmek İS• 
tiyen şair, güvercin gibi, der. Sa· 
kın, beni şair zannetmeyin.. Ben, 
meşgul bir adamım. O ka.dar boı 
vakfün yok .. Çoluk çocuk sonra ne 
ile geçinir . 

Uzatmıyalıın: Güyercin, babse
dilmeğe başlanan bir mevzu oldu. 
Sözde, güvercinlere yem vermek 
yasak olacakmı~. Holbuk~ güvez· 
cin bir murad kuşudur. Yoksa, ar· 
tık, muradımız filan kabnadı mı? 

ZAVALLI 

&~URGAN 

Knk ~·ıll ık Emirgan, m~er E
mirgün imiş.. Gazetelerin haber 
"Verdiğine göre, Belediye Meclisi, 
Emirganın ismini Enıirgüıı ola.rak 
değiştirecekmiş .. 

Bu dci,..jşikliği ne) e btinaden ya
pacaklar, bilmiyorum. Fakat, E
mir,&n, tarihimi?.e, edebiyatımıza 
girmiştir. :Meşhur bir ad olmuş
tur. Yanhş bile olsa dl'ğiıjtirme
mek gerektir. Nerede kaldık~ yan· 
lış olduğunu pek zannetmiyoruz. 

Hem, ne çıkar, sanki':". Galatı
mr~rfı olarak mlLhafaza e<lilen 
bö) le birçok yanlışlıklar }Ok mu? 

AHMET RAUF 

BanUyl trenleri 
Şu günle.de gazeteler, Floıya JO. 

hındaki trerılerin izdihannndao sık 
allt bahse.ıiyorlar. Hele tatu günleri, 
Florya plajlanna gidenler, 7olda epey
ce aıkmtı çeki;ror, hatt.i, gldeceltleri.ııe 
pişman oluyorlar. Bu yolda izdihama 

sebep olan diğer bir nokta da at yarış. 
Jarıdır. At yarışları olduğu günler, 
Veliefendiye gidip gelmek cidden me
aeledir. 

İ•tanbul halkı, eskisine nazaran, 
çok gezmiye başlamışUr. Şimdi, 5ehir 
kalabalıktır. ~akil vasıtaları kalaba. 
lıktır. Avrup banllyö:üne gorülme
mit bir ra~bet vardır. Bu vaziyet kar
şısında trenlerde icap eden tedbirlerin 
alınacağı muhakkaktır 

Kanaatimizce, izdiham biraz da 
ıundan ilerl gelmektedir, 

Halk, bu gibl seyir ve eğlence yer .. 
lerine hemm hemen ayni saatte git
mekte ve aynl saatte dôrurıek istemek
tedir. Trenlerin mua7yen saatlerdeki 
seferlerinin lztfıhamlı olmasına mlı. 
kabiL. bir kıslm seferler de tenha ve 
boştur. Takdir etmek 1aı1rrıdu· ki, a.y
ni saatte gitmek istıyen binler ve hat
t! on binlerce insanı alıp götürn1ek 
kolay blr iş değildir. Bilhassa ak,am. 
ları ha.Ikın yer kapm~k için trenlere 
nasıl ko~ış.tuğu göri.ılen şeylerdendi"r . 

AWcadarları.n bu hat Uz.erinde lü
zumlu tedbirleri atacaklarını ümit e
deriz. 

BORHAN CEVAT 

TOTON 
depoları 

Sıhhi noktadan kon
trol ediliyor 

Mıntaka İ.khsat Müdürlüğü şeh· 
rimizdelti tütün imalıithanel<:!rinin 
umumi olarak kontrolü ve teftişi
ne başlamıştır. 

Bilhassa bu imalathanelerin iş 
kanunu hükümledne göre işçile
rin sağlığı noktasından elverişli 
olup olmadığı tetkik edilecektir. 

Yabancı dil
ler kursu 

Haziran devresinden 
40 mezun var 

Lise ve orta okullara yabancı 
diller öğretmeni yeti§tirmek üze
re Üniversite Edebiyat Fakülte
sinde açılmış olan kursun haziran 
devresi imtihanlarmda 40 talebe 
muvaffak olarak mezun olmuş
tur. Bunların yansından fazlası 

kızdır . 

Bilence yerıerlala 
kontroıı 

Belediye İktısat Müdürlüğü teş· 
kilatında çalışa.o memurları her 
hafta pazar günleri mesire yerle
rine göndererek buralardaki gazi· 
no ve içkili yerlerin tarifelerini 
kontrol ettinneğe karar vermiştir. 
Memurlar müşteri vaziyetinde 
lııontroller yapacaklardır. 

Adliye ve Polis 
Florya treninde 
çocuklu m ada
mın asabiyeti! 

DWt saat 14 de Sirkeciden hareket 
eden Florya treninde bir hiıdiııe ol
mw;tur: 
Trenın çok kalabalık: olmasından a

,.akta ka.lan bazı yolcular gibi Hayga. 
noş adında çocuklu bir kadın da yer 
bu..lam.a.ml3 ve kendisine yer temini 
için dola.şu1cen ikinci mevkide oturan. 
lardan Ahmet adında birinin yanına 
giderek yer istemiştir. Ahmet k~ndi
..s.inin de ııolcu olduğunu söyleyince: 

- Ut.anmaz herif çocuktu kadına 
yer verilmez m1 biç?.> 

Diye hakarette bulunup bağırmış
tır. Münakaşa yol boyunca devam et.. 
mil ve Ahmet Floıyaya gelince polise 
ıil<Ayelle davac olduğunu söylemiştir. 
Bunun üzerine Ha.yganoş Cürmümeş. 
but Mahk~esine sevkolunmuştur 

Şeker Boyası Geliyor 
Şekerciler için hariçten boya 

getirilmesi temin edilmiştir Bu 
suretle belediye ile şeker imalat
haneleri arasındaki ihtilıif orta
dan kalkacaktır Boyalı şekerler 

bollaşacaktır. 

Dikit Makinesi Geliyor 
Bugünlerde Macaristandan mü

him miktarda çivi, cam ve dikiş 
makinesi gPleceği haber alınmışt:r. 

( HA!.K SÜTUNU ) 
İş arSma, İl verme ilinla.n bu sü

tunda parasız neşredi1ecek ve avukaL 
ra doktonımuza sorulacak suallerle 
dlger müşküllere cevap verileceldlr. 

B. Zetd Çehreli: Üsküdar Cezaevin
de: Bu mevzudaki alakanıza teşekkü r 
eder mektubunuzu bekleriz. 

Tefrika No: 8 

Sürü Çıngırakları 
Yazaıı: CAHİT UÇUK 

Neztk:n segint duydum: 
- Gel abam! .. 
Valizden bomosumu alarak. ses ge.. 

len kapıdan girdim. Ocağın yanındaki 
duvarda kapısı?. küçük bir dolap var. 
İçinde ufacık, tenekeden ılşes.iz bir 
idare kandill yanıyor. Birçok kazan_ 
lar, altları ıs.li 1encereler. ibrikler. 
ocakta büyük bir saç ayağı bulunu
ıundan, buranın mutfak olduğunu 
tahmin ettim. 

Sol tarafta taban gibi ""man ka • 
rıc:ık toprak sıvalı kalın bir duvarla 
çevrili bir yer var .. Nezlk. y<.ınında 
sitil. ellnde kılayh maşrapa ile beni 
bekltordu 

- Diz buraya Suluk derlz. Kışın 

burada yıkanırız:._ 

Henıen ao,yundum. Gözl~rim Nezi
ke gidmce kah<ahalarla güldum. Ba
ımı ö?ı.üne egmiş, beni görmemek 
için g6zler~ıl yummuştu. Gülünoe 
hayretle gözlerini açtı. Ka19ısında çıp
lal< durduğumu görünce yine gözle. 
rlal yumdu: 

- Su buz gibi donacak.sın abam,., 

Hep gülüyordwn: 
- sen gözlerini aç ve bütün suyu 

omuzlanmdo.n devir ... 

- Ah donacaksın abam.. 
Suluk dedikleri etrafı duvarlı yere 

cirdJm. Hafifçe eğilerek: 

- Haydi Nezik dedim. 
SoCuk :>u kiyotin ini4ile vücudilme 

düı;tü. Ke•ik blr sayha kopardım. Be
nimle beraber Nezik de haykırdı. Son
ra uzattıgı bornusa sannarak, acele 
kurulandtm. Dışarı çıkınca, Zehra ka
dın, tekrar iı;eri girmemi işaret ede. 
rek : 

- Görürler, cöntrle.r. 
Diye telAşlandı. 

- Kuşlar mı'! 

- Onlar değil u;ruyorlar.. Fakat 
gecenin &öZü var, günahtır ... 

Onu dlnlerlten, valizden gecelik ça
maşırlarımla pijamamı aldlm.. İçeri 
girdim. 

Biraz sonra ya\aiımın ;rumuşakh -
tına gömülmill. kalın yorganı dızte -
rlm• çtlcmiııtlm. 
Zebnı k&dın, duvarda uı.11 duraıı 

~T~ l!rn--
ir@m~-~ 

Çambcada yemekli 
pansiyon 

ve Tomruk ıuyu 
Camhcada, büyük ve modern otel 

inşasından şimdilik vazgeçildL Çünkü, 
bu iş bi.ıyük masra1 kapısı. ZamanJ 
değil, buna mukabil, Çamlıcada eski 
büyük k&iklerden birinden istifade e_ 
dilerek bir yemekli pasiyon vücude 
getirilmesi kararlaştırılmış. Yani bir 
nevi pra!ik otel. 

Çamhcada bu yemekli pansiyona 
rağbet olacak mı, olmıyacak mı, bil
mem ... Size. Çamlıca.da vaktile 7irmi 
yıJ oturmuş ve o civarı, eski halıni iyi 
tanıyan bir vatan~ sı!aliyle şunları 
sö;rliyeyiı;n: 

Çamlıca, eski halini kaybetmiştir. 
Çünkü, İstanbulda sayfiye yerleri de 
modaya tabidir. Bugün, Çamlıcanın 
modası değildir. Bu yüzden, İstanbu
lun bu en güzel manzaralı yerleri ba ... 
kımsız kalmıştır. Sonra, bugün sayfiye 
deyince, hatıra mutlaka deniz ge-llyor. 
Den.iz olmıyao yerde sayfiye olmuyor. 
Çamhcada denize girmek n1ümkün 
mü?. 

Bugün için daha ziyade Anadolu sa
hilleri revaçtadır. Yalnız, bu sene, h.er 
yıldan daha fazla Çamlıca ve civarına 
gidenler olmuştur. Bütün evler tutul
du. Bunun sebebi, daha.ziyade ab\.""ali 
ha.zıradır. Matüm ya, Çambca kırlık 
yerdir, evler seyrektir .. Bu yüzden, ilk 
defa· Çamlıcada da evler pahalandı. 

Çamlıca ileride beliti imar olunabl. 
lir. ?ı.Inzaraya, tabil güzelliğe meraktı 
olanlar buraya tclbedillr. Çarn!ıcanm 
en meşhur ,eyi sularıdır. Gayet güzel, 
türlü türlü sulan vardır, Yeni tesisat 
yapılacağından bahsediJen Tomruk su_ 
yu, belik:, dünyanın en güzel suyu .. 
dur. 

Bu su, mide, böbrek, barsak ağnla .. 
rına karşı fevkalade müessirdir. Kum .. 
ları eritlr. Tadı pek lezzetlidir. Fakcı:t, 
ne yazık ki bu sudan İstanbul M1!<1 
istifade edemez. Çünkü, suyun bulun
duğu yere yo! yoktur. Hayvanlarla ve 
güçbeli, \ci.içffic :"j,rabalarıa gid1;ir. 
K1$ın hemen hiç gidileme"Z. Çarrıur. 
yollard3 diz boyu geçer. Sucular :fa. 
bu güı.;liik.ler d~ i:ıys~yle, To:nrı.ı ktan 

pek SLI ulmnk ve getirmek i3ternez. 
ler. Tomruk suyunun başı pek boi bir 
yerdir. Ct•kurcadır. Büyük Çamiaca. 
nın Boğaza bakan yamaçlarındctdır. 

Çamlıca, vaktiyle İstanbulun en 
gözde sayfiye yerleıinden birt imiş. 

Bütün ek '·blr bura.dol otururmuı; .. Şim
di Larap olan konaklar, köşkler canlı 
birer habradır. Bir çok şehzadelerin, 
sultanların, :r...tı..::trh Prenslerin bu ci. 
varda köşkleri vardır. 

Fakat, vaktiyle o zengin adnmların 
atları arabaları varmış. Heraün İstan
bula inmek mecburiyetinde de.Sil:~r
miş. Bugün, Çamhcada oturan bir al. 
le, eğer, hergü.n İ.stanbula iki ferdini 
göndermek mecburiyetinde ise, yol 
parası mühim bir yekıln tutar. Ve or
ta halli bir aile buna dayanamaz. 
Herşeyden evvel, Camlıcanın yoJJa .. 

rını yapmok lazımdır. Kışın balçık ha.. 
llnde çamur, yazın toz o1ur. Bundan 
başka, sırtlan ağa\'landırmak gerek
tir. Bundan sonra da, İstanbuldan 
Çamhcaya, bugünkünden daha ucuza 
gidip geln••k mümkün olmalıdır 

R. SABiT 

Hızh giden 
otomobiller 

Belediye Reisliği alakadarlara 
bir tamim yaparak otomobillerin 
şehrin dahilinde ve haricinde lü
zumundan fazla sür'atli gittikle
r:ni, bunun önlenmesini bildir
ın.4tir 

Memurlar bu şekilde hızlı gi
den otomobillerin derlıal numa
rasını alarak ceza keseceklerdir, ---
Dit Macunları Neden Pahalı 

Piyasada satılmakta olan diş 

macunların:n gittikçe pahaltl~ 
ması ve ufalması şikayetleri mu
cip olmuş ve alakadarlar te.rafın
dan blL hususta tetkiklere başlan· 
mıştır. 

feneri alarak sordu: 
- Korkmaz mısın'!' 
- Hayır karanlıkta yatarım.. •• 
Başuu salladı: 
- O deği ~ burada ayvanda yalnız 

)'atmaktan korkmaz. mısın diyorum •. 
- Hayır Zebra kadıncığım. Yalnız 

kibritle feneri cra.ya bırak ... 
Fenerin i~indeki 1.Ambay1 söndürdü: 
- Biz şu lı;trdekl cgöz> de yatarz. 

Birşey Lstersen Nezik deyiver. Kız 
sana su da getirsin ... Haydi gecen ha.. 
yır olsun ... 

- Senin de ... 
Kızıl aydınlık kararınca, ayvana 

mavi ay ışığı hücum ettt. Kaim yor
ganı. hAl<i soğuk suyun serinliğini 
muhafaza eden vücudüme çektim. 

İlerideki kapıdan Nezikln ince ha. 
yall belirdi. Yanıma, ağzına küçük 
bakır bir tq kapanmış testiyi bıra
karak: 

- Suyun, dedi. Gecen baJ'U' olsun 
abam.-

Yine geldiği gibi sessizce çekilerek, 
odanın kapısında gözden kayboldu. 
İeçrden konuşmalarını duydum. Son .. 
ra sesl kesildi. 

Bu hayatımın ilk köy ııeces~ A;rva
nın ince tahta parmaklarının, gen.Is a
ralıklarından ağaçların, gümüş ay ~ı.. 
ğında pnrlıyan yapraklarını göıilyo. 

rum. 
Üstleri mavi ci!AI, parlalt ;reşl! yap• 

raklar. Bir ıu ıırıtısı başladı. Bu ... 

MAHKEMELERDE Yazan: 

HÜSEYİı'l BEHÇET 

Bir deri bir kemik kaldım ab
lacığım! Bak ne hale geldim ! 

Kumral lüle lüse saçlı, oldukça 
yak.l.$ıkll ve şirince, boylu boslu, en
damlı, iyi ve temiz giyinmiş genç biı 
kadındı. Dört beş yaşlannda1 kıvır 
kıvır sarı saçlı bir erkek çocuğun e
linden tullnu:i1, sabırsız sabırsız, hukuk! 
mahkme:leri önUnde dolaşıyordu. Or. 
ta yaslı, babayane bir kadın, yanına 
sokuldu. 

- Beyhancıifm, gel inat etme .. Ben 
>Hütı .. nett~i va geçirdim. Sen de 
vaı: geç de, hem ele gU:ne karşı ke
paze olmyalun.. Hem de, bu kadar 
yılUk evinizi barkınızı,, yuvanızı ,-ık. .. 
mayıo. 

Gene kadın: 
- Olmaz ablacığım olmaz.. Yine 

geçineıniyeceğiz. Herkes1n iki paralık 
k~tipleri, şairleri, karılarını nasıl 

ge-zdirlyor1ar7 Bir giyindiğini bir daha 
giymiyor elc!Jemin karsı .. Hü~a:nettinin 
bu alakasızlığı beni bitiriyor. Günden 
güne eriyorum ablacığım.. Görmüyor 
musun ne hale geldım? Bir deri, bir 
kemik kaldım ablacıtnm. Dayanamıya.. 
cağım artk! 

_ A Bcyhancığım .. Haydi kendine 
acımıyorsun .. Şu nur topu gibi yav -
rucağına da mı acımıyacaksın? Yetim 
kalacak .. 

- Çocuğunu da atarım başuıa .. Ye
tim kalmaz ... 

Yavrucak, iki elile annesinin dlzJe .. 
rine sarıldı .. Gözleri dolar gibi oldu. 

Genç kadının görümcesi olduğu an .. 
laşılan orta yaşlı kadın, ileriye doğru 
yürüdü. Bir kenara çekilmiş, dü~ü -
nür gibi, Eessiz, sakin duran orta boy. 
lu, e~mer, sevimli bir adamın yanına 
yaklaştı .. Ona, blrşey!er söyledi. Sakin, 
sessiz duran adamın çehresindeki hat
lar oynaştı... Göl< gilrilltüsü gibi blr 
sesle, 

- DefoLı;un oradan, şıllık! dedi. Ben 
de istemiyorum zaten! .. Sen rahatına 
bak abla .. Olmyacak bu şıllıkla .. Ha
yatunı zehirleyip mahvedecek bent! .. 

On dakika sonra, kumral genç kadın 
la esmer, sevimh adam hukuk mahke
mesindı:.?, h3kimır karşısırıda, yanyana 
duruyorlardı. 

Hfil<im söze başladı: 
- Şahitler dinlenildi. MLıhakeme son 

safhasındadır. Şahitlerin şahitliklerin_ 
den edinilen intıbaa göre, bir sene 
müddetle ayrı yaşamanıza karar veril. 
di. Bu bir sene ıarfında banşırsanız 

müracaat edersiniz. Olmazsa, bir sene 1 
sonra icabı yeniden dü.şi.ınyülecek .. 
Çocuk babasının yanında k.a!ır.ak, an .. 
nesi haftada bir defa görecektı.. 

Kan koca. hiçbirşey söylemeden 
mabkemed.{.'PJ. cık:tılar. Korido!"da kJ. -
dın da, kocu...:ı.t da, küçücük saL:ş.n ;rav. 
rucağı kucağır da, kollan arasınd z:ıp
ta uğraşan orta yaşlı kdının yanına 
doğru yürüdüler. 

Çocuk, annesini görünce, ortayaşh 

kadının elinden kurtuldu .. Onun ko!
ları arasır.:t otıldı. Genç kadının göz pı .. 
narlarında yaş damlaları belirdi. Ha
zin bir sesle: 

_ Hyıil habana .. Artık bab:1nfia ka
lacak<tul! Ben girtıyonırn İlhar.: ded.i. 

Çocuk a V""az avü.Z bağrarak ağlamağa 
başladı. Esnıer. sevimli adamın çeh
resi de ağlıyacakm11 hissini veri
yordu. 

Orta yaşh kadının gözlerinden ya!!'lar 
çoktan boşanmışh. 

Gene; kadın, hınçkınr gibi: 
- Ben mi yaptım abla~ Hep kabahat 1 

Hüsamda ! dedi. I 
Erk('k itira:z etti: 
- Hayır! Hep kabahat senin Beyhan' 

Senin sinirlerin bozuk .. Sana ne yapan 
vardı da1 hergün huysuzluk, h.ergiln 
nizaa kalkıyordun? 

Gene; kadın: 

- Acaba. dedi; şimdi gidip hAkirne 
«biz barıştık!~ desek kararı geri alır 
mı? 

Erkek: 
- Alır tabit.. Alır amma, dedi, şim

di pek ayıp olur. Haydi kalk yürü 
eve de, b ir müddet sonra müracaat 
ederiz. 
Yavrucağın sağ elinden anası, sol 

elinden babası tuttular.. Orta yaşlı 
kadın arkalarında, şen şatır, Adliye 
binasını terkettiler. 

Bazı toptancı Peynircilerin 
hile ve kurnazlıkları ! • 

genı 

Mallarını terhin edea, muvazaaya kalkı
şanlar bakllında zecri tedbir alınacak 

Bir kısım peynir tüccarlarının fiat
leri arttırmak iç.in geçen yıl.ki gibi hi· 
le ve k.u.mazUklara teşebbüs ederek 
muvazaalı muamelelere giriştikleri ve 
ellerinde mevcut otan stokların bir kıs. 
nımı eski tarihlerle hastane. mektep 
ve saire müteahhitlerine devrettikleri 
ihbar olunmuştur. Buzhanelerde pey • 
niri bulunan toptancılardan bir kıs-

Gizli inşaat çoğalmış 
Son zamanlarda Belediyeden 

ruhsat almadan gizli yapılan in
şaatların çoğald ğı görülmüştür. 

Belediye Reisliği alakadarlara bu 
hususta sıkı kontroller yapılma
suu bıldirmi§tir. 

Esnaf Kontrol Ediliyor 
Belediye tarafından esnafların 

sıkı kontrolüne başlanmıştır. Bil
hassa sıhhi muayene cüzdanı o
lup olmadığı aranmaktadır. İlk 
ağızda birçok berber sıhhi muaye
ne cüzdansız yakalanmıştır. Sıhhi 
muayene olmam~ olanlar cezalan
dırılacaklardır. 

Tamir Edilecek İskeleler 
Devlet Limanları İşletmesi U

mum Müdürü limanımız civarile 
Mannaradaki bir çok iskelelerin 
esaslı tamirine karar vemıtiştir. 
Kışa kadar tamamlanacak olan 
tamirata İzmit iskelesinden başla· 
nacaktır. 

evvelce var mıydı? Yoksa taşan bir 
sudan kopup gelen parÇa mı bllmlyo
rwn; fakat bir fısıltı halinde toprak
lara sürtinüşünü duyuyordum. Sonra 
bu ses arıttı, büyüdü. Bir düzlükten 
bir boşluğa düşen su tınltısı halini 
aldı . 

Bu şırıltı, bir saat evvel gittiğim 
pman hatırlattı. Dimağıma net bir 
resim ıılbl geçen, gölgelerin altındaki 
pınarı, onun dinmeyen sesini düşün. 

düm. Yüreğimde bir pınar patlanUJ 
gibiy.di. Ruhumun azaplarla koruyan 
iklimi birdenbire değişmiş, taze yeşil 
fidanlar, nebatlar boy vererek çiçek ... 

lenmişti. Hayatla dolmuştum. Pınarın 
berrak mavi akışına benziyen serln bir 
haz, gönlümün derinliklerinden, yani 
yaşamağa sevkeden bir kudretle sar
dıktan sonra meçhullere akıyordu. 

Ayvanln altında havlıyan köpek 
beni, daldığım Alemden ayırdı. Kar
şımda heykel gibi duran Recebi. gö
rür gibi oldum. Sırtımdaki kollan sı. 

vah, yakası göğsüne kadar açık be
yaz gömleği kalın boynunu açıkta bı
rakıyordu. Ne ıüzel sıhhatli bir gö. 
rünüşU vardı. Gözlerinde keskin pırıl· 
tılarla bana bakmışt<. Sonra, kulağımı 
sıcak bir güneş ışılı ile okşayan se
sini, gön!UmUn derinlilderl tekrarladı. 
Kocaman, bir arslana benziye.n köpe .. 
ıne yanyana bir heykel bibi duruyor. 
du. (Devamı var). 

ınının da peynirlerini yüksek fiatıe 
terhin ettikleri söylenmektedir. Fiat 
Mürakabe Komisyonu peynire zam ıa .. 
lehini reddctmi.$ ve diğer taraftan bu 

hususta bazı zecrl tedbirler ittllıazı kL 
rarlaştırılrruştır. 

AVRUPA HARBİNİN 
YENİ NE.SELELERİ 

Avrupanın 
nüfusu 

Avnıpa büyük bir harp geçiri· 
yor. O kıt'a üzerinde yaşıyanla.rın, 
o kadar ilerlemiş olanların bu 
harpten SODJ'a da karşılaşacakları 
büyük bir mesele va.rd.ır; nüfus 
me-E1elesi. 
Avrupanın nüfusu arttı mı, eksil· 

di mi?. Eldeki rakamlara şimdi
ye kadar hep nikbinliği arttıracak 
gibi olmuştur. 1800 seııesinden 

1900 senesine kadar on dokuzuncu 
asır zarfında Avrupanın nüfusu 
ziyadeleşmişti. O kadar uzun sü· 
ren harp devrelerine rağmen bu· 
nun böyle olması erbabının pek 
nazan dikkatini celbetmiştir. De
mek ki harplerin ııüfus azaltmalı:· 
ta öyle mübalaca edilecek bir te
siri olmuyor neticesine va.rtlmak 
istendi. Çünkü 1000 senesinde Av
rupaııın nüfusu 188 milyon tah· 
min edilirken bu miktar 1900 de 
401 milyon gibi bir çokluk gös
termiştir. 

Ondan sonra ne oldu?. dene
cek. Bu sualn yeridir. Avrupadan 
başka taraflara gidenler çoğalmış, 
daha sonra da 914-18 harp felake
ti vnkua gelmiştir. Yine elde mev• 

cut bir istatistik 1900 den 1930 se
nesine kadar olan kaba.rıklığı gös· 
teriyor. Avrupanın bütün nüfusu 
yarım milyar olmuş; otuz senede. 

Nüfus yüz otuz senede hakika· 
ten yarım milyarı bulmuş mu, bul
mamış mı?. bahsi de böyledir. Bu· 
nun böyle olduğunu yine rakam
larla isbata çıkmış olanlara muka
bil diğer tarabn davası da şöyledir: 
Bütün Avrupada doğum eskisine 
nisbetle azalmıştır .On dokuzuncu 
asrın sonunda bunun farkına va· 
rılmıyordu. Yirminci asrın !taşın· 
danberi de bu eksiklik daha de
vam etmektedir. 

Eskiden büyük harplerin nüfus 
azaltmakta öyle birinci derecede 
müessir bir felaket olııııyaca(ı flk• 

Sucuların 
müracaatı 
Su koyacak damaca
na bulamıyorlarmış! 

Sucular Cemiyeti Belediyeye 
müracaat ederek esnafın damaca
na bulamadığını, halbuki su kabı 
olarak yalnız damacana kabul e
dildiğini, bu işin halledilmes' ni is
temi§ tir. Suculara dawacanı temi
ni için teşebbüslere giıişilecektil'. 
Diğer taraftan içinde uzun müd
det SlL bulundurmamak üzere bçı
larla da slL nakline müsaade için 
tetkikler yapılmaktadır. 

Şeker satmı
gan bakkallar 
Alakadarlar tedkik-

lere başladılar 
Şehrimizde ve bilhassa sayfiye 

yerlerindeki bazı bakkallar hal
ka şeker satmamağa başlamışlar
dır. Bunlar dükkanlarında mal 
olduğu halde muayyen miktarlar
d&n fazla şeker vermemektedirler. 
Yapılan şikayetler üzerine alaka
darlar bu yolda tetkiklere giNş
mişlerdir. 

11.fJÇ(JK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Dünkü Belediye kontrollerinde 

caddeyi işgalden on üç esnat, karnesiz 
çalışan ikl şoföre ceza kesilmiştir. 

+ Francala için rapor alanların sa
yısı artmıştır. Yeniden un veı·llmesi 
için teşebbüslere geçilmiştir . * Vail dün Kadıköyünde Kerest ... 
ciJerle Çarşı arasındaki sahayı gezerek 
isti.mhik faaliyet.ini tetkik etmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Sü1ner Bank Umum Müdüri.i.nün 

bugünlerde şehrimize gelmesi beklen_ 
mektedir. Mumaileyh İzmitte Ktiğıt 
Fabrikasuıda da tetkikler yapacaktır. * Ziraat Kombinası t.arafındn gön
derilen traktörlerden biri Çorluda faa._ 
llyete geçmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

* Muallim Mekteplerine parasu: ta
lebe kabulü içın kayıtlara baılannut. 
Ur. 
+ Edime Kırklareli §OSesinin esaslı 

tamiri kararlaştırılmıştır. * Bir müddentenberi şehrim.izde 
bulunan Emniyet İşleri Umum Mildü.
rü Osman S8brl Adalı dün akşam An· 

karaya dönmüştür. 

Harbin sonu nereye va• 
rırsa varsın, nüfus me
.eleıi Avrupanın en bü
yük derdi olarak kala· 
cak .. 

rinde olanlar şuna dayanıyorlar· 
dı: Öliim ile doğum arasında bir 
nisbet vardı ve devllm ediyordu. 
Avrupa!ıl3J:1n sa.yısı da ağır ağır 
fakat devamlı bir surette artmış
tır. Ölenlerin yeri dolduktan baş· 
ka dün~·a,·a gelenlerin gidenler
den ni.sl ; ~ok olduğu da farke
diliyordu. Yalnız harp değil, sal· 
gın halindeki hastalıkların da tah· 
ribatı kendini gösterdiği halde yi
ne doğanlar ölenlerden fazla imiş. 
Sonra yeni dünyanın keşfinden, 
Avrupalıların diğer kıt'alarda 
müstemlekeler edinmesindenberi 
küçücük Avrupa büyük denider· 
den aşın yerlere bir çok evladını 
yollamıştır, Bu gidenlerin yeri de 
boş kalmamış. 

Fakat bahsi nisbet~n yakın o
lan zamanlara getirmek,ilzım ge
lirse şunları ilave etmek iktıza e
decek: Avrupanın her memleke
tinde nüfus ayni suretle eksiliyor, 
gidenler gelenlerden daha çok 
oluyor manası çıkarılmasın. Bazı 
büyük memleketler doğum azlığı 
ne demek olduğunu senelerce ev
veldenberi öğrenmişlerdir. Fakat 
yine Avrupaııın öyle memleket· 
!eri var ki oralarda doğanların ı;. 

!enlerden fazla olmakta devam et
tiği görülmektedir: Ukranya müs
tesna olmak üzere büyük Rusya 
denilen kısım ile Bulgaristan ve 
Romanya bunun biı:'er misali sa· 
yılmaktadır. Avnıpanın garbı ile 
bu memleketler a.rasında bu yüz
den görülen fark pek büyüktür. 
Bir yerde doğanlar nasıl arta.r, 
ölenler de onlara nisbetle ne su· 
retle çoğalır?. Bu bahsi d·,ha ileri 
götürmek kabil. Falrat bu kadar 
sözden de bir netice çıka.rılabilir: 
Doğumu teşvik etmek her memle
keti meşgul eden bir mesele ol
muştur. Bu harbin sonu nereye 
varırsa varsın bu mevzu Avrupa· 
ııın en büyük bir derdi olarak ka· 
lacak. 

• • 

syayı payla 
Yazan: Ali Kemal sV 

Uzak Şark diplomatlar~ 
dilerine göre usulleri ol s 
söyliyen Avrupalılar onlaı" 
!ay kolay harbe karar ve 
ondan evvel daha başka ! 
müracaat ettkilerini de sor 
Bugün de bu mülabaıaY' 
oluyoruz. /! j 
Yarım asır evvel AsY• ~ ı 

da Almanların nüfuzU 
Ruslarınki artıyOC", Fr~~ r 
diçinide ilerliyormuş. ıngil.~ ı 
Mısırda, daha sonra Trans> 
bi ile pek meşgul olduğU 
Fakat İngiliz devlet ad~ 
halde idarelerindeki tıııP 
luğu muhafaza etmek l>~ 
olan kimselerdi. Asya ıut 
İngilterenin lehine oıaral' _M 

devletlerle pay !aşmak İŞ~ 
zef Çemberlayn şöyle diiıUJI 
du: 1 

- Hem İngiliz İmparator 
kuvvetlendirmeli, hem de -.;. 
nın diğer kuvvetli imp•r• 
larile anlaşmalı. 

Lakin çok geçmeden bU 
devlet adamı farkına va 
Almanya için Uzak Şarl< 
ehemmiyet verilen bir ~ 
jozef Çemberlayn AlmanY' 
giltere arasında o zamanla!~ 
!aşma ve anlaşma ittifal<;,; 
mış olmakla şöhret }<a ol i 
Nitekim yanın asır sonra 
Nevi! Çemberlayn Alın'D. 
İngiltere arasında bir an 
varmak istemiş, fakat 939 
nin önüne geçilememiştir. 

O zaman Rusyanın Al~ 
rafmdan teşvik edildiği gO~ 
tü. Ru•ya Uzak Şarkta ti , 

arttırır, Çine el atarsa ~ 
manya kendisi için bir gııPit 
karlı olacak diye hesap etııt 
kü nasıl olsa Kayzer Al ı4 
nın nazarında Çarlık R~, b 
geç Almanyanın nüfuzu al 
recck koca bir ülke a;ye 
yordu. tl 

Ancak İngiliz diplortı• 
o sırada Mikadonun hül<iııı' 
bir mukavelP akdetmeJeri 
memiştir. Bununla Çinin tş. 
yeti, istiklali, Koraya da ıol 
mesi her ik devlet tarafıfl 
ahhüt altına alınıyordu. ~ 
ile Tokyo arasında böyle 
!aşmanın akti tamamıle :il ğıl 
aleyhine bir hareket oldU t, 

!ayca tahmin edilebilirdi. /. 
Lakin bununla ayni ı:ır.8 ~ 

zak Şarkta Alınan nüfuzuııU l:ı. 
leme.sine karşı da bir duvar 
mek istenmiştir. O sıralard' 
zer Almanyası Asyanııı 
devletler arasında paY ~ 
kendisine de Uzak ŞarktB; 
bir hisse ayrılmasını diiŞU 
japonları hiçe sayıyordU· .. 
Kuvvetli olmad.kça sözüll~ 
mek kabil olmıyacağını he. 
Jamış olan japonlar Asy_a d 
de Tokyonun n<:! diyecegı 
meden herhangi bir karar~ 
mesine müsaade etmiy•f el 
bir gün geldi, dünyaya an ; 1 
japonların bu hassası~; 

istifade ile onlarla bir ittil 
için çıkan fırsat az müh~ııti 
di. İşte Ingil tere böyle bıt 
imzalamıştır . , 

Llkin Uzak şark işlerill'~ 
böyle yarım asırlık bir ce ' t 
gözden geçirirken japııll 

1 
l 

mııtlarının en müşkül zntıl 1 
ne kadar ustalıkla hare1'e 
lerini gösteren misaller de 
müyor değil.' Uzak Şar1'tJ 
rın, onların arkasında da. jJl 
ların nüfuz sahibi olmal< ıÇ 
dar çalıştıkları s:ralardJ 
diplomatlatı japon!arın e ~ 
düşmesinden istifade ile 1, 

(Devamı 4 üncil 51» 
~~~~~~~~~-_../ 

Yol tamiratı 
hakkak yazırt 

yapılır? t 
Büyükadada oturan f3o1 

Ergüden anlatıyor: v~ 
cAdanın ba71 yerlerin~~eV 

dır bir yol tamiratı faal~~l 
lamıştır. Mt:vcut taşlar s t 
birer köşeye yığılmak~'l,dtıl J 
hır açılmaktadır. Bu yilı eı1"'J 
ra1ardan gelip geçile't'I 
dir. Bu kabil tamirat 1<ısl",ıı1 
sonbaharda AdQların tet111 
manında yapılsa dab9 

de:~;;;LGRAF - fJU,:I_ 
lilkadarların cevap 
bekleriz. 
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-ja-pon-k-ıt'al-arın_ın _Hin:i:" UZAK ŞARK-! H-AF"r" .-; M" -,,s"AH"A.BESI··1 
~~edt,ı'!::~~a:ıil:lıai§: TA BUG ÜN 1 

J ,."";.. ,., .. ~~..,"'~ .. :! Vı _,.,,., .. ~T-,.,, ,.,,,.~ .. ~-: • 

~~:nınmeıwe .. An•d~lu ;:}~f:2~~r.=~~~7k_ liNGİLTEREDE Merkezi Çin- İÇİN MES'ELE Diş muayenehanes·n 
rlhiaeden~u1::::;~'l:;;;; ~:kı::ı:t~~~~r.ııelme•İ 1

büyük müda- debirşehirşid· KALMADI de nefis bir konser! 
liindı · · . (Başmakaleden Devam) 

faası içÇmııı,n muştereken mııda- -faa manevra- detle bombar· imkinını da bırakmaıDl§ta . .Ja-
S.nda ;~ l~?onya ılc Fransa ara- kcderek, diğer gemilere alınmış- ponyanın bu tarzı hareketine karşı 
'foKyOda )' an anlaşma, bugün lardı.r. ı ı d d •} d • İngiltere ve Amerika sadece blo-
hu,usi k:paratonın huzurunda, Gece bir hücum daha yapılmı~, arı y 8p1 l y 0 r 1m8 n e 1 l b j, abluka, ihracatı men ..-e tica-
tetkik -~- mıteniıı toplantısında İki tayyare daha düşürülmüştür. Londra 28 (A.A.) _ Ofi: Tokyo 28 (A.A.):- Ofi: M..-kezl reti tevkif gibi tedlıirlerle muka-

Di · "'
11

""•ktir Ertesi &abaLki hücumda bir iaşe Çinde kilin bir hava ve deniz üs- hele etmektedirler, J apon:ra da ger taraI t;r İngiltere ve lskoçyanın kara 
laıınan lan Rındiçinide an- gemisine bomba isabet etmiş · · müdafaalarını tecrübe malcsadile sünden resmen bildiriliyor: bn israf etmemek, kan-etli kal· 
i•ı>onıa'rll tatbikatına geçilmiş .e Bu vapurdaki kıtaat bir torpitoya lan ı'ap'ln hava ve deniz teşekkülle· aak ve müstakbel tasavvurlarına 
1 nıeını k · k yapılması kararlaştınlınış o k . a~lard- e etin i~allne baş- alınmıştır. Fakat vapur yıne en- ri, dün öğleden sonra Kiangsu e- tallalluk fırsatım cizeUeme içın 

liind.tçi~·d . . di vesaiti ile ilerlemiş ve kafile bu muazzam manevralar, dün sabah yaleti dahilinden Meznom gölü.· •• tedlıirleri lıot karplıyor ve te-
reis; C •kı J&pt>n heyetinin suretle denizi geçmiştir. saat beşte başlamış olup on beş gün nün şark sahilinde kiin Ponga slrsis ~er. Japonya; Hindiçini-
llan..;d:nerat Smita maiyeti ile GENERAL DÖ GOL BEYRUTTA devam edecektir. Haı:ekata istila karşı şiddeUi bir akın yapmışlal'- 7., yerlq tiktea sonra, ağlelti ihti· 
!>on Ol'(!~ Saygona gelro4tir. ja- Hür Fransızların Şefi General halinde bilhassa mühim bir rol dır. Birçok depo ve barakalara o- mal Sovyet • Alman harbinia in· 
lan da ~a mensup nakil vasıta- ı dö Gol Beyruta gelmiştir. General O} r amağa davet edilecek olan mu. büsler isabet ettiği ve bu yüzden kişafını beldiyecektir. B u inkişaf 
ıx.n h ge miştir. Bugün yarın ja- Katru taraCından ve balkın COŞ· hııLtz kıtaatı ile zırhlı fırkalar, yangınlar çıktığı görülmüştür. Sovyet ordulannın zayıflamasını 
de nıu~!a~e nakliye gemilerinin kun tezahüratile karşılanmıştır. tıopçu alayları ve tayyareler iştirak Bundan başka Clıidhousu eya· ifade eden bir gidiş arzederse; Ja· 
b,ğe, atı beklenmektedir. Bütün evler bayraklarla donatı!- etmu;lerdir. Düşman esas itibarile !eti üzerinde uçan japon hava te· pon ordııları; ağlebi ihtimal cenup 

Yare ~· taraftan Şanghaydaki tay- mıştır. 1 rd t ı ı ak şekkülleri, askeri tesisata ve emniyetini B indiçini ile temin et-
f "'eYdanı d F paraşütçü e e';l. ayyare ere n • 
-ndan bo a ransızlar tara- YUNANİSTANDA HAYAT ledilen lututtan ve d~ın İn.. Changtu tayyare meydanına bom· miş olanık Sovyet hudutlarını aş· 

§altıhnıştır. PAHALILIÖI balar atarak mühim hasara sebe- mıya teşebbüs edecektir. Bu tak· 
YENi BİR ORDU Yunanistanda nazırlar meclisi, giliz toprağında bir köprü başı el- biyet vermişlerdir. ılirde de, İngiltere ve Amerikanın 

•- .l<U. IANDANU"l ak de etmeğe muvaffak olmuş olduğu ortaya bir harp sebebi çıkarmaları 
'"il~ k u hayat pahalıl:ğına karşı koym . ld •-L 

lla.1 ,,.rıiha, Yeni b.ir ordu k·-·~- farzedilerek getirmiş 0 uğu ...,.. Fı"n Teb}ı·g~ 1• beklenemiyecektir. Çünkü, Japon-" ı;ı d ~u~ için amele ücretlerine, memur ma· İ 
lak. Şarkı as etrıuştır. Bu da •U- aşlarına, hususi müstahdemin ay- min edilen hücum kıtaatından yanın bilfiil Amen'kan ve ngiliz 
ktııııand ak, Amerikan orduları lıklarına yüzde on ila yetmiş nis- müreklrepli. Helsinki 28 (A.A.) - oıı: Uzak Şark müstemlekelerine taar· 

lln anlığı, <'.ir, betin. de zam yapma"a karar ver- Bu akşam alınmış olan ilk ne- Resmi tebliğde deniliyor ıd: ruz etmesi denini bekliyeeekler 
h .... Or.d la 6 Finlandiyalılar, Refola, m.ıntaka - k L d k ti • "İr!l!§lk · it nn kumandanlığına, miştir tayiçe göre, eyaletlerdeki harekat smda e\·evıce imha edilmiş oııtutu ve o va te aa ar uvve enmeyı 
ltullııay :merikanın ki Genel- Italvan i~gal kuvvetleri kuman· pek ziyade memnuniyete şayan bir bildirilen dtifman piyade ala;rlanndan tercih edeceklerdir. 
tii ltııı,; aşkanı getirilmiştir. Ye- danı, İerhis edilmiş olan ve Atina- surelte cereyan etmştir. Müdafi· başka bir de topçu alayı imha edil • Böyle bir uziyctte Japonlar; 
l.ııaıt Şandan beyanatta bulunarak da mukim olmıyan Yunanlılara, ler, düşmanın ağır zayiat pahası- mL;tir. 45 kmyon piyade alaylanndan So\"yet Rusya içinde yayılır, Hin· 
danı ğ1 ~~kta Yeni bir ordu kuman-ı vilayetlerinde iktısadi hayatın na Londraya kadar yakla~mru;ına ~".:~;. ~~ ~:u :::~~~:h:~:.1.'; diçinide yerleşir ve kışı tanzinı, 
tanııı. 1.Jı das edılmesinin, Ameri- kalkınması için, memleketlerine ve bazı mahallerde hasarat ika et· 12 kiı;i ile Bengtykaer ndasuıa bir ih· tahkim ve tahşitle geçirirlerken, 
nt h,r l;ık Şarktaki rnenfaatl~ri· ı döıımele,.;.ni emrctmişti-r. . mesine rağmen, paraşütçüler raç hareketi yapmak te>ebbüsünde eğer Almanlar bir sw.ıt. vasıl ola· 
husıı8,,~e olursa olsun muhafaza 1--=--------===-i edil . . Lo dr bulunmuştur. Harekata hmııse ya. ınazlar ise; lıiç şüphe yok ki, 1941 
terılig·i'.dakı azim ve kararını gös- grupları imha . llll§tır. n a· kinlndekl Russare adasını batar7alan ilkbaharından itibaren, bir taraf· 
h 1 nı Anı 'kan Al s et har nın tam göbeğinde Vleinde eski da lşfüak etıni;tlr. Finlandiya ıam - tan Hindistan, İran, Arap yarlDl· 
• ı inde h, erı ın iktidarı da- man• OVY • bomb··dımanların bır·"m'" ol- botıarı ile tayyareleri, bir bilcum oo- t ts •'- er.c,~ ı ~· ~.., adası l\1ısır, Akdenizi talyan, • 
~ı SÖyJe~~iş~i~.yapmnı;a azmetti- bine b i r bakış dukları izlerin ortasında yap:lan :'l:,~~~~~~ek surtlle düşmaaı pany~I, hatta Fransızlar ve belki 
FU;tıJı.\SAMAT İHTİl ıALt AZ (l inci Sahl!cden O.vam) ekzersizler, temaşaya değer bir de Bulgarlarla birlikte zorhyJlcak· 

Aııı,~ndeki salahiyettar japon ve noktalarını bombaLadıi.'llll bildir· manzara arzetmiştir. Londra mm· Numan Menemenci• !ar· bir tarafta• da Britanya ada-
ltrectilcran_ mahfillerinde, japon mekıedir. Moskovadaki deınlryol- takasının telefon santralJıı 'şgal AJ b bab idi lar~nı tahrip ve istilaya tr~bbü~ 
lııt'\iL. :nın bloke edilmesinin A- larına ve ıa~e tc,,.isaUna da mücs· etmek üzere yüzlerce düşıran pa- 011 • • aa ge edtteklerdir. İşte, o vakit ingilte-
J,. ~."" ıle ja sir hücumlar yapılmıştır. l · ı · h" Hariciye Vekileti Umumi Ki· re bütün imkan ve hayatiyeti ile """"nıata s bP•b>nya arasında mu- Moskovanın bir kere daha bombar- raşütçüsünün tırlı h zincır erı a· 

'li e e ·,,·et · 'ht' ldukl hald tovvare ı'le g ·l libi Noman Rifat Menemencioğlu garpte, Asyada, Orta ve Yakın .• Qin ' verm!'Sı ı ı- dımanındıın balı...,den Sovyct resmi mil o arı e ..,, , " • 
t!ır. A1 az olduğu sövlenmckte- Tebliği şöyle d;yor: 26 _ 27 Temmuz miş oldukları farzeclihniştir. Mü- bu sabah Ank.aradan şehrimize Şarkta, Akdenizde, Atlantikte 
''''- aamafih •imd'y • k d B " ı •- 1 - h uhafız kıta gelmiştir. Bir müddet şehrmizde me~"'·l olurken "" Amerika da '."• Ok. • ' e a ar U· gecesi dalgalar halinde birlbirin ~- dafi er, mun asıran m • ,.a~ 
lı.,. buh Hnusta bu derec~ vahim kip eden yüz kadar Alman tayyarest atından mürekkepti. istirahat edecektir. bütün yardım imkiınlan ile İngil-
Lı~e e;.~n çıkmamış olduğu da ;. Mı»kovaya bir akın yapmak teşebbü· lflliıı1-.ııııı.ı.'111--.ııı~'-'i~llıl-.ııııı.ıı" Bir müddettenberi Floryada is- · tereye yardım ooerken; '4te o 

iapon 1 Tnek:e<Iir. sünde bulunm~larsa da, dağltılmış- tirahat etmekte olan Hariciye Ve. vakit Japonya talih ve tesadüfün 
lıies; F· ~athıbatının bloke edil- lardlr. Ancak beş ila yedi tayyare ma· ~OCDJdU all8!8r8 kili Şükrü Saracoğlunun bir hafta.; kendisine tekrar büyiik bir fırsat 
t<lld~ e~dıpindekı Japon bankala- nia ateı;ini gcçeuilmiştir, Bir kaç evle, Y ya kadar Ankaraya dönmesi muh. hazırladığma kani olarak Fele-
11\ " ışe bir mektepte yanııın çıkmıştır. Ölü ve (l inci Sahifeden Devam) temeldir. menk Hindistanına, Saygoııa, Sin· 

el'Uuat Uyandırmıştır. Halk, yaralı vardır. Altı Alman tay:rnrsl l k k 
;ıra iİş" uıı geri almak için banka- düşürülmüştür. Sovyetterin tayyare Evim yok. Kiracı 0 ara gezme • A k d• gapura, Hong Konga; hulasa Çin· 
·ı hır [_lllekte, bunlar bu kaJar a• -zay1atı yoktur. teyim. Hayli zamandır ev arıy<>- Meryem na an l• ılen Bindistana kadar bütün salıil-

tı!lı: te:;~um olmadığı söylenile- soVYETLERE rum, buluyorum; fakat çocukla· Jinden yan cnn çıkh deki İnı:iliz, Amerikan, Fransıs, 
h edilınektedir. GÖRE rım olduğu için hiçbir mal sahibi 6 • Holanda müst emlekelerini ve 
""'tı.. IJEDEF FELEMENK So,-yet Tebliği: Sınolcnsk'ın el!ın kiralamıyor: .Biz çocuk•uzl4ra ev Kurtuluşta Yiğılbaşı sokağında Siyam gibi müstakil varlıklan is-

lli"n-. dayandığını bildinnektedir. Smol<n•k, veririz! .• diyorlar. Çocuklu .olmak 1 Madam Eleniye ait 3 No. lı evde tiliiya teşebbüs edecek ve bir yan · 
lli•a nulSTANI ~·e,·el, ı'itomlr bölgelerinde •lddetl! · M kand ı·nın devrı'lme-
flı, 111 gaz ı ı " • b'r 'UÇ mudur' E\· kiralamak içın erycm ana 1 

• dan da Av·--tral•.·a, Yeni Gine, Ye· • g",. .e e eri, Sı'yamın bı'ta- muharebeler devam edlyoT. Sınolen•k 1 ~ .. km E - ·' ı. ~· 1 t ı' E- si üzerine yangın çı !ilır. 'vin d Fil' · d'"" da' ·-~a\n" ı tnuhafaza ve her tu'"rlu'" yalanında bir Alman plyad" fırkası o:ıları, yavru arımı a ayım m . n1 Zelan a, ıpm \'e ,..er•. ıarı 
·~· k ı h' 1 rın" c~ yan kaplamaları yandıktan son- lh kı ı· k ~eı, •e arşı k clis .. daf tarumar edilmiştir. vi kirada olan ma sa ıp e e ~ işgal ve i a tasavvur ey ·~·ece 

~ eğini ya eni ıni ınu aa ALlllAN ASKERİ DOLU İKİ ruyorum. Onların çocuklan yok ra ateş itfaiye tarafından söndü· ve bu şekilde Amerikan - İngiliz · 
~ gör• . zıyor ar. Bu gazete- rülmü~tür. ı ak 

ıı~lancta'' Japonyan:n asıl hedefi TREN UÇURULDU mu?. Kiracı olsalar ve benim gibi Japon lıarbi de başlamış o ac tır, 
A" ı-. .n,ı_ndist.1ntdır. Moskovndan bildirlldiğine &ör•, Al- ev bulamasalar sokakta ını yatar- Herhalde, J aponya; bugün ingil-

\> .:."'-utN ız man askerini hfimll olarak, hveç ta· lar? Nurtopu gibi evlatlarıma bak- Atların kayraklarıaa tere ve Amerika ile harbe vesile 
""°llll • DF. BİR İNGILIZ riki ile Fin!Andlyaya gitmekte olan vermeden 

0 
güne hazırlandığı gi-

" l\iibterl<A· FiLESiNE HÜCUM • t- berhava edilmiştir. Alman hü. t•kça iftihar ediyor ve ev sahiple- (1 inci Sahl!eden Devam) t d .. 
~ ' • '"" h k t· · d'" .. · · te · lik · l · ·t a bi·, Amerika ve ngiltere e o gun }, birlı''-taıansının Akdeniz filosu ltümeU bu hMbeyi İsveç hukümeti rinin bu garip are e ı'1ı uşu- lediyeoının mız ış erıne aı • 

1 1 
d d h , 

'' " e b 1 nun'" ce de me""S olu.yorum . .Alaka- rabanın beygirinin kuyruğunu Japonyayı bu bö ge er e a a .:Ya ile A u unan muhabiri, Si- nezdinde protesto ederek, trenlerin ... J - kuvvetli bir müdafaa halinde kar· 
::."..~ telıl'k<>frika sahilleri arasın· kı surette himay.,.inl istem 'ştlr. darları varsa bu hiıdbeyi onların kesmiş ve 70 gram kıl ile kaçarken ,_,,. bıal 
"""'• ı ·ı· o OLUNDA DA d"kk t' k -·"ızı n·ca vakalanarak hırsızlık suçile adli- •ılamanın hazırlığı iç;.,..e u-~ ........ ,,, 'ı mıntakadan erzak ve VARŞ VAY nazarı ' a ıne o~ .. -· • d Fil' . 
•U ""«at • BİR KAZA OLDU y. eye verilmiştir. Temizlik işleri nuyorlar ,.e Singapur a, ıpm· 
ı. r ltaı-1 Yukiü bir İngı'lız va· ederim.• K ...ı A tral~• Ye-.. \ııı lesini Yıne Moskovudan bildirlldigıne gö. müdürlüğü bu hususta müteyak- de Hong ODı;-•. vus ··~ 
11.11\tact. n nasıl geçtiğini an· re, Varşova yoluyla Alman kıtaatı nak- SON TELGRAF- Şu beş ço- kız olmalannı kazalara bildirmiş· ni'zeland ve :Yeni Ginooe, hatta 

ııı ,.lya,,_ .r, leden bir trenle bir ma~andl< tttnl cuk babası vatandaşın temas et· Siyamda ona göre tedbir alıyorlar. 
tn;~ltiini d lay:.:areleri kafilenin çarptşınc;ltr. 200 den faıla ölü vardır. tiği dertten hemen hemen her ev tir. Vaziyeti hulasa etmek iktıu e-
ilk'il~rd;r, a:a •~inci gün keşfet.. Münakaliıl kesllmiş, demiryolu me. arıyan müştekidir. Çocuk yetiştir- • k U k der ise·, Uuk Şarkta bugün için 

h .... -. b !ı b 1 murlan erasınd• tc,·klf•t yopıımı,tır. 1 h' t e<1 A m er ı a z a IG ! ~cllııı •..,,;t sa a. aş ıyan mek sureti e vatana ızme en· mesele kalmamış ve buhran asıl 
t! İalyan Y&~ım saat sürmüştür. ~~rfJ's'üNYOL !eri değil evsiz bırakmak, onlara Şark OrdUSU safhasında başlıyacak ır;ayrikabili 
Le denile d~Y._Yaresi alevler için· in 1· ı tercihan ev vermek lazım geldiği- (1 inci Sahifeden Devanı) ız' ale ve cehennemi buhran devre-""tııb uşu ··ı · İ;panya hükılmetl, 90 b 'P&.nyo 
lııı· alatını nı _mıiş, diğerleri askerinin Ru")'aya kar~ı harp etmek ni mal sahiplerine hatırlatır ve Pasifikte müdafaa, Atlantikte Bri· sine kadar; bir tarafın H indiçiniyi 
~ •1ardu- 'l denıze atarak kaç- ınere Almanya;ra gittiğini, icap cderşe bu ış' le bir makamın alakadar ol- tanyaya yardım gevşetilmiyecek- ış' gali, öbür tarafın iktısad i ve mali 
,_areg; '- -' edi bombardıman tav- yen1· kuvvetler gönderileeeiinl bildir- ka bah · · h b 1 ·~ uunıalar· h ' . 1 u da masını ve bu şekilde hareket e- tir. Birleşik Ameri nyesı iç tedbirler alması ile nilı.ayet u • 
'tın,. di~er nı arp gemilerine mi§lir. Bir Ispanyol tayYarc grup denlerin tecziyesini isteriz. bir zaman gafil avlanmıyacaktır. muştur .. denilebilir. 
t, d?latdır ~apurlarııı etrafına ~lıareke::;~t~e~t;;;ınış~· .;,;ıır;,;,·============='========--1 Amerika, iktidarındaki hcrşeyi ETEM iZZET BENiCE 
lar ~;iiru1~- ~!ardan üçü deni- Hava Gedik'i Namzetlerine yapmağa hazırdır .• 
~ lrıda b' uştur. Hücumun son· '. General, bu nihai anda memle-
~h~·rarın~ra~ctliz torpitosu~un Gedikli namzetlerinden 337 doguml u. olup :ovraklarını tamamıaı;uı. olanlar ketine hizmet etmekten mütevel-

lp ırı·· uman çJunlf ve 30 Temmuz DU tarihinde sevkedile~okıe rınden bunların Çaqamba ıunil aaaı a !it memnuniyetini izhar etmiştir. 
llrcttebatı gemiyi tet'- sekizde kurumda bulunmaları ilan olun ur. •6322• 
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i,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

tında bir kere onun boynuna sa· 
rılmamış, yanağımı yanağına yas· 
lıyamamış ve .. babam diyememiş
tim. Hele arkadaşlanmı, onların 
babalarile olan sevişmelerini gör 
dükçe çıldtracak gibi olurdum. 
Annemin Ferdi ile evlenme.i de 

bana birşey temin etmtdi. İlkönce 
belki onunla avunurum sanmış· 
tını. Fakat ne de olsa üveylik der· 
hal araya girmiş, ondan daha bi· 
rinci ha(ta içinde soğumuştum ve .. 
bu soğukluk maatlcessiif strası ge· 
lince söyliyeceğiın, son dakikaya 
kadar devam etti. 

Halk dilinde kan kaynaması d~ 
nilen bir söz vu. Bu süzüa kat'~ 
yetine inanmak luımdır. Baki· 
kat- kan çekiyor ve kanıyor. Ben 
Nlwnı iJlr;öDce bir akşam bru· 

lığı içinde konağın kapısı önünd• 
kapıcı ile çekişirken gördüm. 

Hakim bu tafsilat.ı mahkemede 
birkaç ağızdan ve bir kaç kere 
dinlemiş olduğu için daha ileri 
vak'alara ait bir sual sordu: 

- Babanızla birlikte ve gönül 
.rizası ile mi evden çıklınll? 

Güzin buna: 
_ Evet., tamanıile!. 

Cevabını verdi ve ili•e etti: 
_ Annemin babama dönmesi 

taraftarıdım ve.. bunu ıkuvvetle 
istiyordum. Her çocuk veya yetiş· 
miş evlat ailesinin saadetini, anne

nin, babanın ve çocukların bir 
arada olmalarında görür. Ben de 
cemiyetin telakki ve nizamların
dan ziyade tabiatin bu kanunu
nun sevki içinde idim. 

Anneme çok kereler hır k Fer
diyi, dön babama. Hep beraber o· 
turahm .. dedim. 

- Anneniz bu teklifi kabul et-
medi mi?. 

- Haya. 
- Niçin!, 
- Onua telilıikitl11e cöre F~di-

den aynlmak ayip olurdu. Ancak 
ben ona Ferdiden ayrılmasınin i· 
sabet olacağı kanaatindeydim. 
Çünkü Ferdi annemi sevmiyordu. 
Bunu iyice biliyordum. 

Annemi serveti için almıştı. Or
tada yenilen, içilen herşey aşağı 

yukarı annemin parası ile idi. 
Güzin bu sözleri söyler söyle

mez birden muhakemede oğultu

lar başladı. Genç kızın sözleri 
bomba patlatır gibi bütün dinle

yicilerin kulaklarında patladı. 
Genç kız ,devam etti: 
- Ferdi genç bir adamdı, güzel 

bir adamdı. Sosyete içinde her 
kadının hoşuna gidiyordu. Güul 
konuşur, mükemmel jest yapar, 
kendbini çok yüksek ve çok ka· 
zançlı göstermesini bilirdi. Halbu· 
ki, içyüzünde belki kazandığı ba· 

zı taahhüt ~!eri olmuştur. Fakat, 
onlan da başka b&§ka işlerde ba
tırdığı çok olurdu. Sonra çok 
kumarbazdı. Her gece poker, ba· 
kara oynudı. 

(Devamı .... ) 

llga•lltaa bltaralla
tıaı tı•ldd etu 

Peşaver 28 (A.A.) - Evvelki 
akşam , Kabilde Sovyet - Alman 
harbinde Efganistanın bitarafiı. 
ğı tekrar resmen ilan edilmiştir. 
Bu evvelce de ilin edildiği halde 

tekrar tekit edilmesi, ecnebi mm. 
!ketlerde suitefehhüme mani ol • 
mak arzusundan ileri gelmiştir. 
Efganistan tam J:ritaraflık siyaseti 

takibine ve muhariplerle samimi 
münasebetler idamesine devam e.. 
decektir. 

Kallılliy tramvay10-
ıunda lllr llaza 

Dün Kadıköyünde Çukurbos • 
tanda bir tramvay kazası olmuş.. 
tur. Kadıköy ile Bostancı arasında 
işleyen bir tramvay Bürhanettin 

isminde bir adama çarparak ba. , 
şından ve muhtelif yerlerinden 
ağırca yaralanmasına sebep ol • 
muştur. Bürhane~tin Haydarpa
şa Nümune hastanesine kaklınl. 
mış, Kadıköy Müddeiumumisi 
Şevket tarafından tahkikata baş. 
lanmlftlr-

Kadın, erkek 
yedi, sekiz ki
şi odada sıra 
ıbekliyıonız 

Kendi dişleri-
ni muayene ve 

,. Yazan: =" 
il Osman Cemal J 
'-= Kaygıh = 

herkC's şaşır

nwtı, hatta i
çeride ne olu
yor diye kapı
dan başın, uza
tan hademe ka

tedaviye son g;ren yaşlı bir hatun
cağız on.dan bir türlü çıkmak bil
miyor. ~eri törpüleme makine
sinin boyuna ve ltiç dunnacWı 
döndüğüne göre içeride gayet u
zun bir törpüleme ameliyesi var. 
İş uzadıkça, biz bekliyenlerin de 
canlarımız sıkıldıkça sıkılıyor. Ya· 
nımda oturan bir ana kızdan ana, 
uyukluyor, küçük kız da dişlerile 
lurdığı Değirmenderenin taze fın
dıklarını y :yor. Belli ki bu kızca
ğız, anası yaşına gelmeden dişçi
den dişçiye mekik dokuyacak.. 
Taşralı bir adam, ecnebi ecza fab
rikalarından birinin reklamı olan 
resimli almanca bir mecmuanın 
resimlerini cephedfn, yandan, ter
sinden süzerek onlardan bir ma
na çıkarmıya ça~ıyor. Gençten 
ziyade orta yaşlıya yakın uzunca 
boylu ve hayli ık bir bayanın gö
zü öteki bayanlann fisUınlarmda, 
çoraplarında, iskarpinlerinde bir 
arayıcı fişeği gibi dol~ıyor. Bir 
genç kız, elindeki kapağı alaca re
simli ve gayet entipüften, yani 
tam manasile kavafişi bir romana 
dalmış. etrafta olan bitenin kat.. 
iyyen farkında değiL Yaşlıca bir 
kadın aradabir esniyor, aradabir 
gerinir gibi oluyor, aradabir de 
söyleniyoı:du: 

- Ne bitmez tükenmez törpii
leme imiş bu, bu kadar zamanda, 
ben evi baştan ba.~a süp\ıriir, taş
lıltlan temizler, bulaşığı yıkar, 
yemekleri bile ocağa koyardum. 

Bir delikanlı içinden ve hafif
ten bir takım türküler mırıldanı
yoc, hatta ellerile sandalyelerin 
yanlarında bu ınırıldanı~lara ga
yet peıoten tempolar tutuyordu. 
Bende de artık sabırsızlık başla
mıştı. Sigaranın •birini yakıp bi· 
rini söndürüyordum, 

Derken, delikanlı perde perde 
sesini yiikseltmeğe ve yiikselte 
yükselte de dört elif miktarı, ta.'ll 
bir hanendeliğe b~lamasm mı?. 
Çocukcağızın sesi pek fena değildi 
anıma, orası da bu iı;in yeti değil
di. Dişçi bekleme odasında, tam 
dört elif miktarı yüksek sesle, hiç: 

Turnalar uçun, yayliidan geçin 
Yarimi seçin, Tumaaalar!. 
Türküsü söylenlr miydi? Şimdi 

Harp vaziyeti 
(1 ınci Sablredcn Devam) 

lerı Ladoga gôlü şimali şarkisin
den ilerliyerek hki Sovyet • Fin 
h ud udunu geçmiş ve 40 kilomet. 
re kadar cenuba sarkmıştır. 

Almanlar bu cepheye yeni tak
viye kuvvetleri göndermektedir. 
Sovyet tayyarelen Alman askeri 
yüklü ve İsveçten geçen iki tren 
kolunu berhava etmi..Jerdir. Şi • 
maide bu ileri hareket ink~ 
ederlren garbi eenubide Peypua 
gölü mıntakasında Alman tazyiki 
devam etmektedir. 

Fakat bu hareketlere ek olarak 
timdi ~rkezdeki meydan muha
rebesi SmoleruJı: şizruıline intikal 
etmiştir. Anla~ılıyor ki Alman or. 
dulannın büyük kısmı Leningrad 
ve Moskova istikametleri üzerin. 
de toplanmıştır. Biz ötedenberi 
Stalln tahkimatının Leningrad -
S molenslt arasındaki lnsmının ko. 
parılması icabettiği fikrinde idik. 
Almanlann şimdi bu fikirle ha.. 
rekete geçtiklerini kabul edebi -
liriz. 

Smolensk şimalinde başlıyan 
meydan muharebesi hakkında sa. 
rih malfunat yoktur. Almanlar Sov. 
yet kuvvetl<?ri etrafında bir 
cçember• in daraldığını, Sovyet

ler de bir Alman tümeninin imha 
edidiğini bildiriyorlar. Anlaşılı • 

yor ki Almanlar Smolensk'teld 
ileri hareketi prka ve şimale 

doğru genlştetmeğe, Sovyctler de 
mukabil taarrzlarla buna mani 
olmağa gayret ediyodar. Bu mey. 
dan muharebesinin neticesi, »ev· 

ltülceyşi mahiyette yeni bir vaz:L. 
yet doğurabilir. 

Ancak şuna kanilz iti Sovyetler, 
büyük kuvvetlerle sevkülceyş! 
mikyasta taarruzlar yapmndıkça, 
Smolensk ve Peypus g~ü mınta. 
kaı;ıııdaki fena vaziyetleri gidere
wıı:ler ve Almanları garbe d~·ğru 
atamazlu. 

dın d& bu ma.ıızara k&rşl.!iında a
falladı, fa.kat zavallıcık bir ::,ey 
aıöyW:yemedi. Delikanlı tı.ırnaaar

dan sonra: 
A~ker oldum piyade 
Bugün aşkını :ıiyade 

Türküsüne geçti, onu da ayni 
tonda biraz yürüttükten ı;onra gü
nün harcıalem birkaç türkü ve 
şarkısını daha bize dinlelti ve en 
sonra çok kıvrak bir Zeybek hava· 
sını söylerken dışar•dan, yani 
sokaktan geçen rr.acunculann 
kılarnet ve ut sesleri de ayni şe
ye iştirak edince orası tam bir 
yazlık kır kahvesine, yahut da Ol:" 

ta hallice bir düğün evine döndü. 
Döndü aınma başta ben olmak 

üzere odadakiler hep birden ku
laklarımızı tıkadık. Nasıl tıkafnı,. 
yal=, sokaktan gelen ve kendi 
,;ilylediği Zeybek havasına iştirak 
eden lularnetle udun ~esini du
yunca beriki, ı:aten gayet alçak 
olan pencerelerin birine yanaşıp 
çalgıcılara: 

- Çıkın yahu, yukarıya, gelin 
buraya da hep birlikte cümbüşü 
burada yapalım!. 

Demesin mi!. Bereket ki çalgı. 
cılar cesaret edip buna yana~ma· 
dılar, kap= önünde yapt•klan 
ufak bir ahenkten sonra deliluın
lıdan on kuruş bahşiş alıp cadde
yi tuttular. 

Biraz sonra tedavi odasındaki 
kadın dışarıya çıkınca hademe ka
dın tekrar lu.pıya yanaştı ve deli
kanlıya 90rdU: 

- Nasıl, i•iiç tesirini g0., di 
mi, çene ve dimaj!•n·z dvndu mu? 
Eğer dondu is<>, bu~ unııı içeriye, 
dişleriniz çeki1!'C<'k1• 

Delikanlı ~u etvabı vererek <>
dadan çıktt: 

- Donmaz ol.UT mu yahu, allı 
yedi dişi birden çekecegim diye 
doktor bey, öyle çok şırınga yap
mış ki ilkm tesirinden adet.a ınas
torlaştım. Deınindenberi ne~'emi, 
keyfimi görmüyor musunuz? Bun
lar, hep ilacın tesirile olagnn şey
lerdı. Yoksa insan diş muayene
hanesinde türkü f!IÖyleınek için deli 
ollDJllı yahu'. 

Ey aziz okuyucularım, bu ınan
zaraya siz ne den;iniz?. 

Sovyet Tebliği 
( 1 lacı Sahl!eden Devam) 

tahrip edilmftUr. So\7eıler 12 
tayyare kaybctmışlerdlr. 

Moskovaya yapılan son hücum
da Almanların 6 deklJ. 8 tayyare
leri imha edilm!ştir, 

Sovyet Ballık filosu da, iki düş. 
man deslrt>yerlnl, bir denizaltı
sını ve iki nakliye ııeııılslnl b>tır
ıruşlardır. Bir nakllye ıemlsi de 
~e yaramaz hale konmllitur. 

B. M. Meclisi 
(1 inci Sahlreden Devaını 

ten 1 aylık siyasi hidbeler hak
kında izahat alması da muhtemd. 
dir. İçtima devresinin hitamını 
müteakip Meclis bir aylık bir 
tatil karan verecektir. 

AMERiKA 
(1 inci Si.iıl!caen ~vam) 

draıun ve diğer bazı şehırlerm 
boıınbardwruın edilılığı haberleri 
geldiği zaman. onunla beraber • 
diın. Onun yalnız d· daklanndan 
değil, kalbinden gelen sesi de din
ledim. 
Amerikalılar İngilteren:n hiır. 

riyet için harbcUiğ;ni bilıyor Yay
yare imalatı .on zaınanlaroa a i· 
tırılınıştır. Almanyadan dön~n u
çan kalelerin pilotları ile görıis.. 
tüm. Bu hava devlcrinderı dalla 
binlercesi imal edileccktu Yar • 
dun h:ıkkında fazla tafsilal \-er • 
miyeceğim. Çünkü bunun düş • 
mana favdası olabılir.• 

Hopki,'..s sözlerini ı;ö)»e bıtir -
rniş'.ir: 

cBritanyalılar, bu harpte ya' 
nız değilsiniz.o 

Üç kişi arasında 
(1 ınci Sahifedcll Devam} 

İbrah!m kundur .. cı kıd i Ah. 

medin üzerine hücu etmış Bed· 
ri de tabancasını çekerek Ahmetli 

bacal\ından hafifçe yar:: 1 • t r 
~vgacılar yakalanmışlardır. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 74 
Ya:ıan: Francis Machard 

Alman casusunun 
himmat deposunun 

Çeviren: isken.der F. SERTELLi 

ateşlemek istediği mü
yerini nasıl bulacaktım? 

İyi amn}3, etimde ufak bir e
m •• re, bir adres, bir iz bile yok. Al
man casu .. unun nerede saklandığını, 
nerede y&tıp kalktığını. han&L lab .. 
rıkayı ateşliyecegıni bilnüyorum. 

- Dt.lyduğuma göre Paris şehri 

tçinclekl !abrJkala:-dan biri imiş. Da-
1.a mükem"Tlel realômata sahip olsay
dım, bunu sizden e\.·vel Londraya ih
bar ederdim. 

_ Dört kö:iesi bir muamma karşı .. 
ııunda ne yapac•ğımı bilmiyorum. n1a
dam?. Siz benlm yerimde oL~ydınız, 
bu lşe hangi t~ratından başlardınız? 
_ Ben a;izin yerinizde olsaydım, 
derh<.ı.l şeh;r içindeki bu fabrikaları· 
öğrenir, ber &ün ve bHhas,-;a amele .. 
nin paydos olduA;u sa.attf'n sonra bu 
f<Abrikalar civarında dola~ır ve niha
yet AJnıan coı3\lı>usunun izini bulrnı ... 
~a t_."3.1ı~ırd1m, 

- O halde ben de böyle yapaca
tım. 

Bıı meı;ele etratında fazla k.onuŞ

madık. 

Madam janet, çantasının itinde ıe
tlrmış olducu ufak bir kahvaltı pa. 
kelini aı;U' 

- Btırada bir kır yemeği yiyece
iiz, daştum! }Java ıyice .karardıktan 

sonra birlikte r,Jk:ır ve yolda ayrılı
m.. 
Maıanın başına ceçtik. 
Alman casusunıın ateşlemek iste

dt~ı n1ühimmal fabrikasını nasıl bu_ 
lıı<aı;tııu rlil4fuWyordum. 

Eir anlık Gm·dum: 

- Biz.im evlenme l,ı;:i ne olacak? 
- ~igim. gibi, üç &ün S0I1ra ni-

,anlanacağız. O z.anıa.n birlikle gezip 
dol:ı:şmak ~o.nnı bulabiliriz. 

_ O halde, Alman casusunun kun
ddk1a..maıt i.stedığJ mühimmat !abri
ka~ını ~raber aramamızda biç bir 
ırabzıır yoktur. 

Jyi amn:.a ben öyle tehlikeli 
rr.ıntaklarda sizinle beraber dolaşa. 
mn. n. \ 0 aziyetlm buna müsait değil
dU" 

O gün Madanı janet ba.na her za
manldnden fazla sempatik görün
muşta. 

'Yemek yerken dikkatte yüzüne 
baktım 

- Hayatımııı gerçekten birleştirsek, 
sizinle beraber çok mtihim işler göre,. 
bilırız sanıyorum. 

janeı tatlı bir tebesümle !çini 
çekti: 

BelkJ iyi olur, Fakat ben maa-
1c!;t:I hlt b:r erkl"kle evlenemem. 

- Niçin? Buna m: n mi \'ar'?. 
- EYet. Hem de çok mühim bir 

mAnL Entellicens Servisle nlukaveıe 

akdettJJn.. İmza yerdiın .• Söz "·er
dim .. Beş sen için hiç bıı· erkekle 
evlenemem 

- Garip şey' Entellicens Servis 
insanın kalbine de müdahale edecek 
kadar faaliyet ı:;ahasını genişletmiş 
mi'!. 

- Bihnem. Benim v~yetim bu
dur Beni uzun zaman tf'crübe ettiler. 
Geı:en srne böyle bir n1ukavele im .. 
zaJadık. B:.ı müôdetin bitm~ini he
nüz dört yıl vardır. 

- Ondan önce evlenenıiyec:eksiniz 
denıck? Ne acı bir ~ey., 

- YıBar g~tikçe ve ıenc;;liğim he
der olduk~<ı. bunun acılığını ben de 
hiSFediyorum. dostum! Bu işte beni 
teselh eden blr nokta var: Beş ~e 
sonra büyük bir ikramiye alacağım. 
O zaman çok zengin olacatım.. Ve 
memleketime yahut Avrupanın en a
slide bir köşesine cidlp yerleşecetlm. 

- Güzel bir hayal. Beş sene son.. 
ra ne olaca!mı şimdiden kestlttbll
mek mühim bir muavffaluyettir. Ney .. 
se .. Ben zaten bu hususta talihsiz bir 
erkeğim. Karşıma çıkan alzin cibl bir 
kadınla hayatını blrleştiıememek, 
benim için ı.allhsizlikten başka bir 
ıey midir?. 

janet Cillrniye başladı: 
- Beni ıerçekten seviyor musu-

nuz'! 

- E•et. Ciddi ve ••mimi olarak 
söylüyoı um: Sizi ilk i\ördüğüın cün.. 
denberi seviyorum. Ve bu Se\'~Jn 
eitti.k.ç~ derin1eştJğini his,ı;ediyorum. 
v~ gülerek ıordum: 
- Acaba alı, benim hakkımda ne

ler düşünüyor. neler nıssediyorsu
nuL? Bunu da öğrenmeme imkan 
Volf mı? 
Başka bir şpy öğrendiğinizi mi sa

nıyorsunuz?. Jil.en hayatunı kolayca 
if:;a edebilecek kadar '-"Yıf ruhlu bir 
kadın değilim. Maamfih sizi merak 
ve endişeden kurtarmak için, kısaca 
şunu söyllyebil1rim: Güzel ve yakı. 
şıklı bir erkeksiniz .. Cinsi cazibeniz 
olmamakla beraber, bir çok kad.Jnla-
nn ho~una ridebilirs!niz? • 

Ben ondan: 
c- Ben de seni seviyorum .. > 
Sözün übekliyordı.ım. Bu cevap pek 

müphem kelımelerle dolu idi. Adeta 
canım rutılnuştı. 

l\iadam jane!e döndUm: 

(Dev•mı var) 

1 ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
F'lor;vado Çal'p sokağında Uin 16 numaralı dükMıı bir l<'De müddetle 

kira)-a verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedeli mu
h.amın~nı 6-0 lira ve ilk teminatı 4 lira 50 ~uruştur. Şartname Zabıt ye Mua .. 
mel~' MDdJrlOğü kalem.inde görülebU lr. ihale 7/819-11 Per~embe günü saat 
14 de D i..rr.:i Encü»"lende yapılacaktır. Tallplerin ilk temınat makbuz veya 
mektuplarıyle ihale günü muayyen saatte Daimi Enctimende bnlwımalan. 

(6123) ~-'-~~~~~~~~~~~~~~~-:.:::.:.:.;___ 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
!..e.941 Salı gunü saat 15 de İstanb ulda Nafia Müdürlüğü eksiltme k0-

tııi!<)'vnu oda•ında (9476.90) lira keşi! b edelll İstanbul Gu:nrüklcrı Bııoı:ıu
dUrlUğü binası tara~a tamiri açtk eksiltmeye kon.·'mu~t ·r. 

!uk:n·ele. . t+me, Bayındırlık ifleri Et>nel, u u~ \'f' ft-nni ,. ·tnarr:e. 
lerı. pr e ke ' hulo\sa yle uuna ıliteff'r"l < ı;t>, c ... \ ıo. ı ı nde göıll-
lıP.ct'k"' 

Atu\akk.ıt t~rnirı. .. · tfi.l) liradır 

lstckliierın en az b;.· taa?ıhUtte (6000) llr<ıiık bu ı~e benzer ~ş yaptığı
na d:ıır idarelerinden almış olduğu \·e !ıİkala!'a istinaden İstanbul \"il!ıyethıe 
mural~atJa. eksiltme tarihinden (tatil g Un1erJ h.aılç) (3) gün e\·vel alınmış 
~hl'yet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalanyJe gelmeleri. (5886) 

Siyasal Bilgiler Okuluna "Mülkiye'ye,, 
girmek isteyen lise mezunlarına 

Sfy&&:al Bilgiler Okuluna girebılme k için lıse ını:lunu olmak, olgunluk iJn,. 

lthanını verm.is bulunmak ve yapılacak seçme sınavını kazanmak J.azıindır. 
Seçme !1.n8Vllla girmek lstiyenlerin nam ?et kaydı Ankara muessc~e binaMnda 
ve istiınbulda Yüksek Öğretmen Okulunda 20 Ağustostan 20 Eyliıle kMar ya
pıbca~ ve seçme sınavı 25 EylılJ Perse mbe sabahı başhya~khr, Seçme sına
vırun ıilnJcini, hangi deni.erden yapılacaiını ve kayıt ic;-in 1Azu11 gelen t"Vra
lı:ın neler tılduğuou öğnmmek istlyenle r bulunduklaq yerlerin .MaatiI Mil
dürle~tne "t'ey&. lise m'l.dür1erine ve A.n'karada Siyasal .Bil&i1er Okuluna ve İ~ .. 
ı.aııbulcfa 1'lluek Ö&'retmen Okuluna mü rdC&iit etınelidirler.. c.i,625 - tS155ıo 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 131 

-TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL 
I 

Bütün "imalarda vakar ile kar~ık 
bir ,,sft'rur hükümfenna oluyordu. Dü
tunde, sofralara pek ziyade dikkat 
ıosterilınlşti. 

Haz.ine! Amirenln en kıymetloir ta,. 
k.imlan, eümüş ve altın bütün tabak
lar orada ıd.L 

Saray halkınca cNo$irv&n yadigan> 
anılanu kWi pi.rüzeyi başde!terdar 
Mu..,tara Çelebi aln11şJ saadeilô. padi
ıaha, erbctler ınınuyor, misafirlere hel~ 
valar ve h&şa.flar ikram olunuyordu. 

Ulema evlerine tabla tabla helva ı 
&tinderiliyordu. (H. 930), O ıece1 ea... 
yet mııht.e-şeın bir donanma bu ıanıi-j 
n1l merasime nihayet veriyordu. 

Bu tarihten itibaren Hurrem Sı..ı.1-
tanuı Uıtir<ı1! hedef\e.ti arsaında ib .. 
:ratum paşa da dahıl olm~tu. 

İbrahlin p~a. es&1sen devletin n.ık_ 
mu J.di Jlü tin ılya.seı. .,. leri ibr.Wun 

pai41ntn ellnde idi. 
S.ıltao Sılleyman vıt:irler"1den bir 

&ün ayrılmak istemiyordu . .Mı.sır va
lıslnın saltan.at dava$ını yatıgtırn·uya 
paşayı memur ettUği ı.aman, vez:L -
rine iptililsını filen de 1sbat etmişti. 

Sultan Süleyman, ibra.hlm pa:;ayı 
keınali teessürle te~7i ediyor, enişte
sinin 1.ırtnalardan Uerliycmed;.&ini ha ... 
ber alınca, hassa kayıklarından biri .. 
ne biniyor, Kızıl adalar (Büyilkada) 
önünde vezirine malfıkl oluyordu. 

Sultan Süleymann ve-Liri, zarafeti 
ve has:;a.siyeti ile temeyyüz etmişti. 
İbı·ahlın Pap mütenasip endamlı, ne
cip tavll'lı, naLi..k.ıi.ne n1uameıatı ile sa. 
ir vezirlerden ayrtl~yordu. 

Top sakalı, manidar nazarları, ıüzel 
bumu, yuvarl<Jk ,.e beyaz kavu(u, el. 
mas.ları ve lpt>klerle parlıyan elbisesi 
ilt ilı.li10m lçlııdı idi. İ>t=bu l cadde-

, ...... :sz 
~Küçük Tasarruf~ 

: Hesapları 1941 ikramiye Planı 
KeJic!der: t Subat, 2 11/layı.o, ı Ağustos, 3 İk!ncit~ln 

tarilılerinde 1apılır. 
~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

1941 İKRAMiYELERi 

~ l adet ~000 llralılt - 2000. - lira il 
3 , 1000 , - 8000. - , 
2 , 750 > - 1500. - ) 
t , 500 > - 2000. - • 

latanbul Komutanlıiı Sa
tınalma Komisyona 

llônlcırı 

Beher kilosuna 9 kuruş fiat tah. 
min edilen 4882 ton kuru ot 4/8/ 941 
günü saat 16 da kapalı zarf usulü 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 439380 lira o
lup ilk temınatı 21325 lira 20 ku
ruştur. Şartnamesi her gün ko
mısyonda gorülebiLr. 460 tondan 
aşağı olmamak üzere şartname

deki kayda giire bu miktar ayrı 
ayn taliplere Qe ıhale edilebilir. 
İsteklilerın btlli günde en .geç 
saat 15 e kadar teki:! mektupla
rını Fındıklıda satınalma kontls. 
yonuna makbuz kar~ılığı verme-
lerı. ,5927, 

* Beher kılosuna 2 kuruş fiat 
talunın cdılen 4651 ton odun 2/ 
8/941 günü saa~ 16 da kapalı z~rf 
usulü eksiltme ile satın alına -
caktır. Şartnamesi her gün ko
m_syonda görülebilir. Muham -
men bedeli 93020 lira olup ilk te. 
m natı 5901 Jıradır. 1.teklilerin 
bellı günde en geç 6aat 15 e ka
dar teklif mektuplarını makbuz 
kaTşılığı Fınoıklıda satınalma ko. 
misvonun• ,·ermeleri. 5957 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI 
•Tuğla imalindeki ameliyatta 

15lahat. hakkındaki ~htira için 
alınmış olan 2~ Temmuz 1931 ta
rih ve 1280 numaralı ıhtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir ve )'.ahut ihti
raı Türkiyede mevkii fiile k(ıy-' 
mak için icara dahı verileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla maliımat edinmek is-· 
t.i;yenlerin Galatada Aslan Han· 

. 

~: 
8 adet 250 lir.ılık - 2000. - lira ~ 

35 , 100 , - 3500. - , ~ 
80, 50 , -4000.- • ~ 

300, 20 > -6000.- • ~ 

Çiçek a~ısı, malümdur ki bu 
talıktan korwunak için yapılan 
aşıdır. Aşı tutarsa, yapılan yerde 
peyda o1ur ve sonra vilcutte olduk
ca uzun bir zaman için bu hasta
lığa k.afiı mukavemet tesis edilir. 
Hatta insana bütün ömrünce mu
afiyet verdiği de vakidir. Fakat 
bwıların kinıler olduğunu kestir. 
mek mtimki.in değildir. 

Bunun için tic;eğc karşı beş se
nede bir 3? yapmak esas tutul -
muştur. Çocugu doğduktan üç ila 
altı ay içinde aoılamlıdır. Hiçbir 
zararı olmaz. Çocujun &rhk mektep 
çağına kadar aşılanınasına lüzum 
yoktur. Çiçek !algını çıkarsa her
kes.ln aşılanrna!':l 1Azın1dır. 

\ J 
Sahip ve Başmuharriri: Etem !uet 

Benice - Neşriyat Direktörü 
Cevdet Karabilgin 
Basıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası 

e TAKVİM e 
•-t ıssı Hızır Hl<rl U tt 

TEMMUZ RECEP 
15 84 3 

Yıl Hl "3 7 V&S&ti s...ı 

S. D .. Voltll 8. D 

TEMMUZ 5 52 G~ 9 22 

28 
13 20 Öfle •'o 
17 17 ikıa.ıı s 47 
20 30 ~ 12 00 

Paiartesi 22 22 y .... ı 51 
347 tmcu 7 17 -

5 inci kat l-3 numaralara müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

( MftTBFIBRi il) 
Tayyare gezin
tisi, boğmaca-

ya veda 
Tayyareciliğin hiç akla gelme

dik bir faydası daha varmış. Kü
çük çocukları boğmaca öksürüğün
den kurtarıyormuş. 

Bu, bir kaç defalar tecrübesi ya
pıldıktan sonra öğrenilmiş. Boğ
maca ya yakalanmış, 10 aylıktan 
altı yaşına kadar çocuklar asgari 
2000 metre irtifada tayyarelerle 
uçurulmuşlar, şimdiye kadar bir" 
çıok tedavilere mukavemet eden 

bu hastalığın tayyareler tarafın
dan mağlüp edildiği görülmüş. Ço-
cuk.lar tayyareden iner inmez ök
sürmez, kusmaz olmuşlar ve kay
bettikleri kiloları da tekrar sür
atle kazanmışlar. Hava ~intisi, 
sıhhati, fennin her türlü tedbirle
rini kullanmış olmalarına rnğmen, 
küçük bir kızı boğmacadan kur
tarmaktan artık endişe eden dok
torları hayrete düşürmüş. Çünkü 
gökyüzünde bir gezinti zavallı kızı 
b u dertten kurtarmış. 

Bu ilk neticelerden sonra, he
men her memlekette tecrübelere 
devam edilmiştir. Ağır bir boğma
caya yakalanan altı aylık bir be
bekten adeta ümit kesilmiş. Bu
nun üzerine doktor yüksek irtifa 
tedavisine karar vermiş. Çocuğu 
ailesi ile birlikte seri bir tayyareye 
brUirmişler, 800 metre irtfada 
yirmi dakika kadar dolaştırmışlar 
ve sonra yavaş yavaş ·nmişler. 

Çocukta derhal sal:ih alametle
ri görünmüş. Bir hafta sonra yav
rucağın hiçbir şeyi kalmamıştır. 

Tayyare ile tedavi akla gelir mi 
idi?. 

28 Temmuz 1941 
111.00 Program 
18.03 Caz. (Pi.) 
18.30 smıe.t .... 

man 
18.40 Oda musi

kisi 
19.00 Konuşma 
19.15 Koy hava.. 

)arı 

19.30 Haberler 
19.45 l'a~ıl heye-ti 

20.15 Rad. Gaze. 
20.45 Halle Tür-

küsü 
21.00 Ziraat Tak, 
21.10 Şarkılar 
21.25 Hoşbeı 
21.45 Müzik (Pl) 
22.30 Haberler 
22.45 Dans :h-'lü. 

(Pi.) 
23.00 Kap;ını~. 

Asyayı paylaşmak 
(2 inci Sahifeden Devam) 

hükumeti ile bır ıttifak aktedebil
mişler. Llıkin japon diplomatları 
bir taraftan da Çarın hükumeti ile 
konuşmak ve sanki onunla anlaş
mış gibi bir vazıyet almayı unut
mamışlardır. japoııların Rus tara
fına geçmesıni hiç islemh·en Lond
ra hükumeti o zaman elini dı>lıa 

çabuk tutarak jaııonla ın kora ü
zerndeki m~talibini tas\"İp etmeğe 
kadar varmış ve ittifakı imzala
mıştır. Bu ittifakın ondan sonra 
oynadığı rol bir tarafa dursun, 
her vakit gözönüne getirilecek şu 
keyfiyeti unutmamalı: Dünya iş

lerinde Asyanın ehemmiyeti bü
yük. Avrupanın büyük devletleri 
arasındaki gizli ve aşikar kavga
nın tiirlü safhahrı var ki Asyanın 
paylaşılması etrafında cereyan et
miş. Herhalde japon tarafı Asya
da yeniden rakiplerin sahneye çık
masını istiyeceğe benzemiy<ır, 

Evvelki misaller bu merkezde
dir. 

lerındfrı geı:tiii za~n. herkefte bü.r
n:.et hisft uyanıyordo. 

ibrahim pa a, f;ata da :ırıutl.ak. nüfuz 
satubi ıtlı. Harerıli hi.lrnaytlna d~tursuz . 
'e ıstediil .a an g..-ip ı;ikabillrdl. Hücum Borusu 

Sulttın SUie)·rnnnın :rnUdebbir ve 
halis rurk kız.ı olan 2(\'"(" . ile gQru
ıiıyor Sultan Si.ileymanın vazifesini 
kolay laştrıynrd u. • 

Ba ...... ı:ı ı:t.Jrj,~ ..... h \.'.ı.Ude i dilber k"-
dın tr, )'ln m " s ~ .. r bak ~n oda-
ıarında Zl'! k \le- rıt~·l' ı\ınde vakit ge
çirlp eğJtniyOriar<l . 

İşte o zan· an. Z<iti! İbrah..nin ke
manı hazin ~Jer. ağır ve vakur nağ. 
meler arasında inliyordu. 

Zamanl."l veı.irirıde 5an'atkfır bir 
ru1ıtın titredı~i hkolunuyordu. Sul
tan Sült>yman eni~tesir.e meclübiye -, 
tini duyuyor, onıı Jı. ~·bir ge('e S(!ra
yından ayır.JT"1yordn, 

lbroıhim paşa, siyaset~ de eşsiz ol_ 
duğunu gösteTmişti. ·A rabf \ e tarlside
ki iktidarı, ~n<.'e ve ce\·,·aı zekası, ken: 
disine bil1ı.in sara:> ın itimadını cel -
betnqıl. 

Sultan, SÜleyman saltanat sürüyor, 
memleketi İbrahim paşa idare ediyor_ 
du. 
İbrahim Jjc.~:1 1arıhe de viıkıflı. Av

rupa siyasetine karşı 1edblrler kul-
lanmak, B.i&ıci .. Franıua iJe Şai-ıken 

10e-.m. v"ar ) 

Yazan: RAH:\Iİ Y A<'iIZ 

}arının menzili chşına çıkn1aktan baş.. ı 

ka t·arf! ktdmhdığı~ı göt-en kumandan 
t:•kAnıl~ biye. miralayı Enver Bey 

tinci ın..adat~ıa hattının, bulundı..ığu 

Aynilınansure nıe\·kiindeki ıkinel mü...
1 da!aa haltına çekilerek düşmanın bu

raya gelmesini bekleıneğe bir taraftan 
da l\.fansur paşa tarafından hazırlanan 
nı lfslcrıe ku\·".etini ı;ogaltmağa baş
lanııştı. 
• 14 teş'rinievvelde, A\'go:ota limanın. 
da hazırlanan düşman ordusunun Bin
gnziye çıkarılan kısmı, mıntakayı de
niz n1i.ifrezclerlnden teslim aldı. Ayni 
güi1de sehre inhis~r eden istilayı ge
nl letınek üıeı-e ileri hareket ba§lıya .. 
rak Aynilınansure istikametinde yü
rüyüşe geçti.. 

Bingazi hareketine memur edilen 
dördüncü ve on sekizinci Sicilya a. 
!aylarlle bir topçu alayndan bir de 
mızraklı sü\·ari müfrezesinden ibaret 
bı,ılunıa.n. düiTO_an ordusu· ayın on be -
ıtnci günil Aynihnansureye vardı. sa
bahleyin başlıyan keşi! k:oiu temasları 
ö.c;ıeden' 60iıra asıl kuvvetıerln ha rb8 

Tefrika No: 86 

girişmerile ink şaf etti. Ummadıkları 
şiddetli mukavt>met karşısında mu ... 
harebenin ilk saatlerinde bocalamağa 
başlıyan İtalyan alayları kendilerini 
cepheden ateşle tcsbit eden En,:er Be .. 
yin niıamiye kıt'atarı ve sol cenah
larından ~ran Mansur paşanın milis 
~üvarilerl karşısında çok sıkışık bir 
vaziyete ôüşmUştü. İtalyanların muha
rebeyi kesmek ve çekilmek için sar. 
fettikleri ıayretler boşa gidiyor, her 
dakika biraz daha sıkışarak tutuştuk
ları bu çetin dôi\işü.n nihayetinde 
taınamen mahvolacaklarından endişe 

ediyorlardı. 

Gt:"C'e düşmanın yardttnına yetişti. 
Guruptan biraz ~onra karanlıktan is
tifade eden iki İtalyan alayı, toplarını, 
tlifenklerini harp meydanında bıra -
kürk bir bozgun sürüsü halinde Bin,. 
gaziye ı,:ekildller. 

İlk döğü.şün muzaffer neticesini id
rak eden kahraman Türk erleri dil.ş- · 
manın bıraktığı ıanalml de topladı.. 
J\1üdafaa hattını tahkim ve Herdeki 
rnuharebeJei ıçin daha ıyl hazırhlcı~rla 

Baş, Dif, Nezle, ,Grip, Roma~ 
Nevralji, Kı rık'tlk ve Bütü n Ağrıları111zı Uerlml K~ 

ıoacı. 3 hı• , ,, •• ııııı.. TA ~LITLERINOEN SAKININIZ· 
vtl!OF rl~.LU ~UTl't AR I ISRARLA ISTF.~ l ~IZ 

lstan~ul levazim Amirliği Satınalma Komisyonu ilanı-
Anadolu Ciheti. Runıtli 
Miktarı Tutarı Cinsi Beher Ki1oSll u:kıar 

Kilo Lil·a Ku. Sa. KilO 
----- ___., 

31.000 12,000 1200 Patlıcan. ıo 

2,500 375 Taze bamye. 15 ıe.ooo 

7,000 490 Kırmızı Domates. 7 24,000 
3,500 350 Dolmalık biber. 10 4,800 ııl 

700 Demet 7 Maydanoz. 1 4700 

2422 lil 
Yukarıda yazıh btş kuleın ::ıebzenin kapalı zarfla eksilt.me~ln<le t• 

madığından pazarlıkla eksilınıcsi 29/7/941 Sııh günü saat 11 de To~l1411 

AnıirU~i 53tın alma komisyonunda yapıl nca~~ır. Anadolu clhetının ıl.lr $' 
181 lira 65 kuruş. Rwneli cihetin.in ilk tcınınatı 510 lira 53 kuruşttır. 
aartnamcsi kom>syonrla görüJür. Tuhpler in belli vakitte koınisyona ge f! 

(128 -
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Miktan 
A<~t 

Fiati 
Kuruş 

İlk teminatı 
Lira 

28,000 235 4540 Tüylü kromlu pÖ' ıel' 
28 000 205 4130 Tıiylü Şoplı ı# ı< 

Yuk.&llda yazılı tüylü pijstekılerden kromlu .... eya ~plı olmak ru:.r 
adet alınacaktır. Pazarlıkla eksiJtmesi 29/7/941 Salı günü saat 14 de 
de ist. Lv . .AmırJiğl ı;tın alma komisyon unda yapıJacak_tır. Nün~une, 1'.ıt 
şartnameleri komisyonda görUlür. Talip1erın belij valutte temınatlaf • 
mi•yona gelmeleri. (116 - 6110) 

* Beher kilosuna ıoo kuruş t.ah.min 
edilen 7200 ldlo keçi kıh alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 29/7/941 Salı 
günü saat 16 da Topbancd<! Lv. Amir
liği satın alma komi~yonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 540 liradır. Talip
lerin belli vakitte komısyona gelmele
ri. Nümunesi koml~onda gôrülür. İlk 
teminatı 540 liradır. (il 7 - 6ll l) 

ı 

.. 
Kilo 
2000 Koltukluk halat 
2000 Vapur halatı. 
1000 El incesi. 
Yukarıda yazılı malzeme pa -

:ı;arlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
29/7/941 salı günü saat 15.45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satına] • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin getirecekleri nümune
lerdcn be~nilerek alınacağından 
isteklilerin nüırrune ye kat'i l.cmi
natlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (108-6046) 

* Müteahhit nam ve hesabına 449 
adet tımar fırçası alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 29/7 /941 salı 
günü sa2t 15,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği sa!ınlma komısyo
nunda yapılacaktır. Nümunesi 
komisyonda görülür. Taliplerin 
37 lira 4 kuruş ilk teminatlarile 
belli vakitte komisyona gelme • 
!eri. (105--5998) .. 

23 kalem ~·angın söndürme mal
zemesi a.ınacaktır. Pazarlıkla ek. 
si itmesi 30/7 /941 çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Müfredat listesi 
ve şartnamc~i komisyonda görü
lür. İsteklilerın bu malzemeden 
mümkün olanlar:n niimunele • 
rinin komisyona getirilmesi, mum. 
"ı<ün olamıyanların da kataloklari. 
le ve teklif e<leeekleri fiat üzerin
den ilk teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 97-5912 

* 28,000 adet bos un Çu\·ah alınacak.. 
tır. Pazarlıkla eksilt,·.ıe~: 418/941 Pa
:zartesi günü saat 15 de Tophanede 
ist. Lv. Amfrligi F&hn alma komlryo
nunda yapılacak.Ur, jüt veya Adana 

meşgul olmal:a koyuldu. 
Trablu~ kuvvetlerinin erk.inıhar .. 

biye retshğine ll<'Çen binbqı FeUıl 
Bey, şimdi her l!t'phede doi:ü'.Şen Os
manlı ku,-...·eUerlnh"ı "irt.ıOatını temine 
uğraşıyor, bunun 1c;;in gayreUer sar
fed;yordu. 

Aynilmensure zarerinin er~i gil
nü ?ı.llralay Enver Brye bu hususun 
temini için tertlbat alınn1asını bildh·en 
bir şirre gelm1$t1. l\faneviyatı fevka .. 
l~de arlan ve iJeride daha büyÜk za
lerler elde etmeğe hazırlanan Binga
ıJdeki Osmanlı kıt'aları bu irtibah te~ 
sis i(in çalışmalara koyuldular .• 

Mutassarıf R.itat Bey, şehir teslim 
olurken orada kaln,ı~. o da harp esir .. 
leri meyanında İtalyanlar tarafından 
vapura binditiierek Kağliyerl limanına 
oradan da Kagevsa şehrindeki garni
zona sevkedilmiştl .. o~n1anh Afrika -
smdaki harpler içinde o zaman Derne 
gerek mevkiinin coğrafi \.'aziyeti, ge
rekse orada bulunan kuv\·Cllerin faz .. 
lalığı sebebile en !azla mu\·affakiyet 
gösteren harp 1-ahneleriyle kendini 
göstermişti. . 

Derne kazasının istil3:sını italyan
hır Trablusta ilk hezimeti tattıktan 
güne, yani 8 teşrınie\·vel cuma ~aba ... 
~a ta1ik etmi.ş1erdi .. 

Sekiz Teşri.ııle,·ve-1 sabar..ı. İta-J:an 
donanmasının Pl,-em<ıne-t tırhl'•t gU
neşle beraber liman ;.izında görün -
di6. • • • ~ pe;;...,.i--.>r; 

mamulatı be.ılerden olabıllf• 
neleri korni!zyanclıın görillüt· 
rin tekili edecekleri fiat " 
lGıt'i teminatları ne belli 5'fl 
mh:yona gelmeleri, ( l24 ~ 

* ~ Betı-er kilo. un;ı 410 k ~-us "oı 
dılen on ton kadar sar: 5 btlol 
.alınacaktır. Pazarlıkla. eksıl 11 
941 Salı gtinü saat 15,JO d'1 , 
de ist Lv. Amirliği :-atın 3lJ'fl t 
yonunda yapılacaktır ı~t 
3075 lira temlnatlnriyle beıı:,. 

(
,., 

komisyona ıeln1eleri. >"' 

* 29 ton 171 kilo Filınn~in ı1 
heti askeriyeden "erilerek ~ 
çektirilecektir. P:.ızarhkl:l ı: 
5f8/941 sau günü saat 15 d~ 
nede Lv. Amirliği ~atın alt11 
yon unda yapılacaktır. Nünıll" 
miryonda görülür. İsteklilf'!~ 
natlariyle belli saatte komıı-> 
meleri. (125 - 6271) ,,. 

Beher kilosuna 42 kun.;.S : 
dDen 150 ton '1ğır eli ~aP" 
ek!'iltmeye konmuştur. ihal 
~41 S:ıh günü ~aat 15 te 'fit 
Ist. Lv. Amirliği satın aıırıa )J,I 
nunr1a. y.ıpılacakbr. İlk terrı. 
1irarlır. Evsaf ve ıartnarrıes'..., 
yonda görülUr. Taliplerin ~· 
sıkalariylc tekllf n1ekhıplB~ 
saatinden bir saat ev,·el il. 
vermeleri. (118 - 6218) 

-ı~~....,..,,,=---
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Soldan saga: ,. 
1 - Çalıı aleti, akar sUı st 

tekrar edilen nağme, 3 -~ 
arka, 4 - Rusyada bir ,. 
5 _ İki har! yanyana, ~ 
8 - Bir sözün anlatmak t5J 
en büyük, 7 - Geçın..:.ş, ı)e, 
yet, iğneli hayvan, kısa 
Tanrı, Arablstanda b.r 
Blrtlenbirc. uzak. 

Yukarıdan apfıya. 

1 - YaSa, otlak, 2 - N 
ayı, 3 - Su, sinirli, 4 - .ıt . . ~ı· 
da, 5 - Çalgı illeti, nıuS' Jı. 
sıJ, 6 - Yetişir, s~t, 7 "..,ı 

~ıw yal, 8 - A>;ker, çalg ı..• 
1

,4 

9 - Bir içki başına 1'I •1 ;11 
uyanıklık hali olur, 10 - , 
kemik, gemilerin barındıl1 

Evvelki Günkü suıınJ~ 
Hallediımi S•~ ~ 

1234561 , 

1 MU S t K i İ ~ ı 
2 A R_!ı.••ı B p.1 
3N.fFAl< 
4 Alt \l -E • 1A ,,ı 
5•se LA·• 
6 K EIH A NIE i' 
~ ~ı~' ~,~ - ı~ ~I 

1 9 EV _ET·~~ 
l.l M E, .• Kıl 


