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lzmirde· incir piyasası açıldı 
İzmir, 10 (Telefonla) - tncır piyasası bu· 

gCin mutad merasimle açılmı~ır. Bugün satış 
az olmuş ise de hararetlenmesi bcklenmekt~ 
:iir. Cenevin cinsinden incir, beklendiği şekil· 
tle yirmi kuruş fiyat bulmuştur. Üziım piya. 
sası da bir kuruş yuksclmiştir. 

Fenarl S. S:S Yıl: 2 - Sayı: 37; SiYASi SABAH GAZETESi • Fiyatı 5 Kuruı 

:inlerle 
. ~şbaşa 

S hududuna \'Brdıklan 
~ ~r "'akitler K enofonwı ,!, eli 'U~unca Uç defa «Ta· 
~~·e batırdığı gibi ba· 

.... ?ur 
~: A ı.ı,., nı..ıu,.., Türkl- ~ 
1!ııııa hnıet Emin YA LMAN 
I' iıll4nd' rt ıyanın Istanbul ıan. 

tt l.(!u&encral -konsolosu B. 
~eJ inin Emlrgtın tepesin· 
Ctlen köşkfindcyiz. Moskova. 
~. l! Fın sefaret heyetine 
~Satvet Lul!l, kendile· 
«:~acı k uzcre bir, iki saze. • r:J da çağırmış. 
~ b Yo, telgraf ve tayyare 
)anı Ulunuyoruz. Bu vasıta. 

~lı b~n haberlerden çoğu 
l'arıy ldırmeğe değil, gizle· 

iti atışı or. Dünyanın nabzının 
lllarcı arını duymak için eski 
>~ıtıııua Olduğu gibi, yolcula· 

11 g ~klemck Hlzım ... Mos
~. e1t ; en bir Fin heyeti ile 
~llı~rsatı böyle bir zaman. 

t mı? Elbette kaçırıl-

l!ııer 1: 
Ilı Re~lt bekletmeden takım 

dıler, Moskovadan 26 

. ., 
... 

ıı. ttltıı'.ı Yirmi beş kişi olarak 
~ b r 1ılar. bir müddet o ci· 

it lı:Yerde beklemişler, son· 
~t Ududuna kadar gelmiş. 
'<Lenin Akan) şimen· 

l-a 0 nunda tam sekiz haf. 
lıt1tı:on içinde yaşamak ve lrandakl petrol mıntaka<;ına giden lnı-lllz stlnrilerl 

lç~ek lazım gelmiş. Bu 
._.ıncte evvcllı günde ya. 
"-t t, sonra birer, nihayet 
~l \lag?n haricine çıkıp 
ltaıan atına müsaade edilmiş. 
ltt111 lamanı güneş altında 

J... en 'Vagon içinde geçir· 
halarında bulunan ba. 

lt 11 &reketlne bir kaç gün 
~lt ~erilmi&, geri kalan on 

UtU &file de bundan sonra 

lllflı: Cctmlş. 
la~ in adamlar, bu hal· 
'ıı n Viktıyetçl değil, bun-
0rı..r 111 icabı olarak olagan 
b lıı · Eskiden harp zama· 
Rııtı. .elçiye zeval olmadığı• 

1ı1..· rı~fr, elçilere nezaketle 
~~1Urıniş. Fakat bugü. 
~ arı daha barbar mı oJ. 

il..' l'otbi endişeleri pek mi 
::1da la nakil vasıtaları siır· 
• 1 e liğ· tı~~ ı için taı.e havadis 
~rlrı~ın diye elçilere bir 
dıı~1 ine bekletmek ihtlya. 
ıtı~1U:Yor, her nedense mu· 
1 bu dekeUerdeki sefaret he· 
)orı evırde garip ukubetle

~ ~ta:r. Bunları devrin ica· 
ıt.b111 eklerinin yeni bir riski 
1'01t etmelerinden başka 

~ll'ıt ·da Diplomatlığın sarası 
1 

işte böyle cefaları 

-, 
Türk-Alman ' 
konuşmaları 

Siyas i 
mahiyette 

değil 
Berlin, 10 (A.A.) - Gaz.etta dö 

Lozan'ın Berlln muhabiri: 
Türk • Alman iktısadi müıake· 

releri münasebetile tıu konuşma-
ların ı.lya!'li mahiyette olınadığ1 

Berllnde tcbariiz ettirilmektedir. 
lktısat mUtebasıuısı olan doktor 
Klodyüıt'ün Ankarada bulunma ı· 

na hiç bir ıdyasl ehemmiyet \'erl· 
lem ez. 

Doktor Klodyilfı'ün \ azlfesl iki 
memleket arasındaki, ticaret mli· 
na.oıebctlerlnln normal ı;urettc iyi· 
le.'}tlı;ilmesı lmkı\nlarını aramak· 
tan ibarettir. 

trıtı 

~ .. ı her biri mükemmel B ROOSEVELT ~~ıltllsan bunların arasında • 
· ~na ~e emniyet hissi du. 
bır~ oyJc geldi ki hepsini 

1tlat, lt8 meliyat masasına ya. 
tit1bı, 1 Pkı apandisit çıkarıl· 
~ı ı~t, entrika, kin, ihtı. 

>4r lara mahsus §8.hsl fc. 
,_ t>.,

11
hepsinden çıkarılmıı. 

'<l l'a gibi ermişler, mü· 
't'I~ arıı.ıar olmuşlar ... Fin· 
"a~r~u !tendi kendilerine .şı. 
ıı.~r~ adını verdikleri için 

a bir kardeş milleti 
> lttı~~ ve kendileri hak· 

Olr • ., hissi duymamak im· 

~tt ~~~ 0~lle.r, sefiri aramıza 
~ haıi hıkAyeyi anlattı: 
1 ~d;anda ~· Molotof beni 
It.rı1 ki: •ıÜmit ederim ki 
~lı\;ak gibi bir hareketle 

ı... liııase~· Biz, aramızdaki 
~~. l' ellerini muhafazaya 

1~ a~a~at sizin ne karar ve. 
1 dı.ı" 1 

surette anlamak ih· 
•- "uYoru ~:'ı' b l. ı 

~va~lnıem, Hclslnkiyc so· 
ilıJ.a l~lt:ra~~ı Vcrırim.,, dedim. 

ıı doğ a sordum. Fakat 
b~~ruya cevap gelmedi. 

~1lJ. arnız, mı bir cevap 

' b }'011ar 
q ltırıde ; duştUk. Nihayet 

Çok mühim 
bir nutuk 

irad edecek 
Mevzu Amerika 

gemilerinin karşı
laştığı hadiselerdir 
Vaşington, 10 (A.A.) - Reisi· 

cilmhur B. Roosevclt, kendisini Va· 
şlngtona götüren trende yarın nk· 
şam Beyaz saraydan radyo ile ırad 
edeceği hitabeyı tamamlamıştır. 

Ut'isicümhurun bu hitabeye atfet· 
tiği bUyük chemmıyet hitabesini iki 
misline iblağ etmiş olmnsllo sabit· 
tir. 

Hitabe Ncvyork S.'latile saat. 21 de 
başlayacak ve evvelce derpiş edildi· 
ği gfui on beş dakika değıl, yirmi 
beş dakıka devam edecektir. 

SalAhiyettar mahfıllcnn mUtalAa· 
sına gorc RelslcUmhur Atlas Okya· 
nusu muharebesinden bahsedecek ve 
Amertka gemilerinin karşılaştıkları 

hadisclerı tebarliz ettirecektir. 
ql?\a Urk toprağına var. 

lt.~ ~bır n duyduğum ferahlık 
"l\ıta ıarnan unutamıyaca. tnflratçılar funllyettc 

~ lıd:ı Vakttıc on bin kişı ile 'Nevyork, 10 (A.A.) - <EvvelA 
"u.rır, Yolunu k b . Amerika> komıtcsl Amerikan mll-

'l('l <ın bt ay ettıktcn 
1 

tı has tinde dcnlzr. varan !etine hitap ederek şoylc demekte-
dcııarak rcte kavuşmanın bir dir: 

1 
~~ ha ~Talasa, talasa. ta. Amerikalılar, 

'l' a Vtırı~ırrnış, biz de Türk Tetikte bulununuz. Yann söyllye-
ba ı.ıtltı~~ nca: . ceğı nutukla Rclsk:ümhur sizi har· 
~ltrarait 'I'urkıyc, TLirkiyc!.. be sokmağa hazırlanıyor. 

l'ı 8 1
, bu do t ve kardeş E\·JAtıarınız için mUcadelc cttığı· 

~" ıı 11mladık. Hariciyenin nizi, onları 'harbten vo umumt katll
tuı~r 1 bizi karşıladı. Her Anıdan korumak mecburiyetinde ol· 

Yüz ve çok nezaket duğunuzu nazarı itibara alarak hU· 
(~'latrıı kanıetfnlzın sizi aldı,ı.tmasına mUsa-

a. S, U. 5 de) §§ ade etmevıniz. 

i ra n 
Taleplerin 

hepsini 
kabul etti 

Ancak bazı ihtirazi 
kayıtlar müzakere 

edilmektedir 
Tahran, 10 (A.A.) - İran meclı· 

sinin bugünkü fevkalade toplantısın· 
da BafVekil lngiliz ve Rus ta.!eplerl· 1 

nin hepsinin, 'bazı İran şehırlerinin 

işgali me:ıelesi henüz müzakere mev· 
zuu olmasına rağmen İran hükflmc· 
ti tarafından kabul edilmiş olduğunu 
bıldirmlştir. 

Tahran, 10 (A.A.) - lrana. talı· 
mll edilen şartlar mucibince İran 
kıtalnrının Rumiye ı;ölilnUn cenu· 
bunda bir noktadan başlayan blr"hat· 
tın cenubundan ltıbaren Tahran ve 
Şay'ın şarkında kain Gazvin ve Sem 
nan'dan ve Kanakın, Kermanşah, 

HUrrcmsıbad, Dlzful, Mesc.diSUley
man, Haftakmel \"e Benderdilam'dıuı 
geçen bir hatta kadar ger! çekilme· 
leıi lazım gelmektedir. 

İngilız _ Sovyet tekliflerınln kabul 
edıld!ğ!ııe da.lr olan tı:an notası pa· 
zartesi ak~amı tevdl edilmişse de 
1ran kıta.larının çekilmeleri !Azım 
gelen lbu iki hat hakkında notada 
bazı ihtinazı kayıtlar serdedilmekte· 
d r. Bu hususta halen müzakereler 
cereyan etmektedir. 

Alman-Fransız 

sulh şartları 
Londra, 10 (A.A.) - Fransız 

kaynaklarından bildlrildigine &ö
re, B. Hitler tarafından derpiş edil. 
miş olan Alman • Fransız sulh 
şiırtıarı projesi hali hazırda iki hü· 
k(unet şefi tarafından henüz imza 
edilmemiştir. Esas prensipler mu. 
kavelcsi kaleme alınmış bulun. 
maktadır. Bunun ana hatlarına na. 
zaran Alsasloren Alıtıanya tara. 
fından ilhak edilecektir, Fransız 
müstemlekelerinin tamamiyetine 
riayet olunacaktır. 

Fransa taviz olarak bilahare 
Bclçikaya ait Valon mıniakalarile 
garbi Afrika İngiliz müstcmıeıc;e. 
Jerine vaziyet şeklinde tesahüp 
edecektir. İtalyaya hiçbir arazi ter. 
kcdilmiyecek fakat buna mukabil 
Mısır italyaya terkedileccktir. 

Şimali Franşa, Alman işgali aı. 
tında kalacak, fakat Alman işgal 
kuvvetlerine bir dost millet kuv. 
vclleri kaim olacaktır. Fransa 
bütün yardım kaynaklarını AJ. 
manyanın emrine amade tu tacak. 
tır. 

Projede Fransız donanması ati· 
Projede Fransız donanmasını atı. 

küm, süı:ınektedir. 

lnönü Kampında 
Genç havacılarımızın 
harekatı alaka ve 

takdirle takip edildi 

Basın ve Türk Hava Kurumu 
mümessilleri şehitlikteki 

abid.eye çelenk koydular 
tnönü, 10 (A.A.) - l'ürk nava 

Kurumunun lnönü kampının kapa
nt!t meraı.lmlne saat 8 de havacı 

genı;lerlmizln tettıı:Ue ba.,ıannıı-,· 

tır. 

Programın öğleye kadar de\ am 
eden kısmında genç tan:aredlerl· 
mlzln akrobatık hareketleri , .e p&· 

r&'tUtçWerlrnlzln inişleri \ e ~anlyell 

atıayı,ıarı alika ,:., takdirle takitl 
cdllını.,tır. 

Öğleden ı:;onra planörlerle yelken 
uçuşları ve "POr hareketleri yapıl· 
nıı,tır. 

l nonll. 10 (A.A.) - Tıirk Ha\a 
Kurumu lnönıi kampının kapanış 

töreninde bulunmak ilzere bura~ a. 
gelmiı: bulunan Ankara ve ızmir 
ba. .. ın miıın~lllerUe Türk Ha,·a 
Kur umu miımeı.sllleri dün İnönü 
~elıltllA'lnl zJyaret e-derek abideye 
bir ~clcnk koymuşlardır. 

HARP VAZİYETİ 

Vaziyet müphem 
Leningradın şarktan tecrit ve ınuhasara 
edilip edihnediği ha 1 a anlaşılamadı. 
Merkezde Ruslar 10 Aln1an fırkasını 
heziınete uğrattıklarını iddia ediyor
lar. Fakat şhnale kuvvet kaydırmış 

.olan Alıuaıı orrlusu. Sn1olensk şar
kında hala tutunmaktadır. 

1 Yazan: ihsan BORAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Sovyetlere göre 

Bir çok Alman 
malzemesi 

tahrip edildi 

Almanlara göre 
Leningrad 
muhasarasının 

faydaları 

Mareşal Timoçenko- Başlıca dört mühim 
nun taarruz hareketi noktadan mütalaa 

devam ediyor ediliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Reutcr: 

Sovyet tebliği: 9 eylül günü, kıta. 
atımız, cephenin bütün boyunca, 
Düşmanla anudane çarpışmışlar. 

dır. 

Hava kuvvetlerimiz, harp mey. 
danında, duşman kıtalarına darbe. 
ter indirmiş, tayyare mcydı:ınıa. 

rmdaki tayyarelcrinden bir mik. 
taruu tahrip etmiştir. 7 eylül gQ. 
nü, hava muharebeleri esna:;ında 
hava dafi bataryaları tarafından ve 
düşman hava meydanlarında, 71 
Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 
24 tayyare kaybettik. Salı günü 
öğleden sonra, iki Alınan keşif 
tayyaresi Moskova civarında düşü. 
rülmilştür. 

Yedi e.ylül giınü, Sovyet tank· 
tarı , 100 tank ve zırhlı otomobil, 

82 top, 300 sip"'r havan topu, 560 

kamyon ve otomobil, 225 motoslk· 
let, 16 telsiz postası, üç süvari bö· 

( Devamı Sa. 3, Sü. 4 de) /// 

Berlin, 10 (A.A.) - A lman mat. 
buatı Petersburg'un muhasarasile 
meşgul olmaktadır. 

<ıBerlincr Borscnzeitung. gaze. 
lesi bu muhasaranın Alman • Fin 
işbirliğinin bir neticesi olduğunu 
yaunaktadr. 

«Dcutsche Allgemeine ZeitungD 
vaziyeti şöyle mütaıaa etmektediF.: 

1 - Burada bütıin tcchizatile 
muhasara edilmiş olan çok mühim 
Sovyet kuvvetleri artı diğer harp 
sahneleri için hiçbir faydaları kal. 
mamıştır ve imha edilmek yolun· 
da bulunuyorlar. 

2 - Sovyetler Birliği Kareli ile 
Baltık'a giden şimendiferlerin ve 
büyük yolların birleştiği mühim 
bir noktayı kaybetmişlerdir. 

3 - Petersburgun silah fabrika. 
lan artık esas cephe için çalışamı. 
yacaktır. 

4 - Petersburgda Baltık ve Fin. 
IAndiyayı tehdid eden bütün lehli· 

(DeTamı Sa. 1 Sil. f de) % 

Bir liralık yeni 
kiğıt paralarımız 
9 milyon kağıt bir liralık 

çıkarılıyor tedavüle 
Ankara, 10 (Telefonla) - lnıll· 

t.ereye ı&marlanan kltıt ~nmız· 

dan &on parti olan birer liralık 9 
~on Ura da geımı,ttr. YeoJ kAltl 

Uralanmız hemen hemen eekllerinln 
aynidir. Yalnız ttzerlerlndeld yazılar 
lltlncedlr. Bu paralar ay sonuaa ita· 
dar tednüle rıkanlacaktır. 

B Ç.. ·ı )7 ~ 
• , orç 1 Amerika -Japon 

Irak ve Suriye anlaşması 
hadiselerini 

anlattı 

Suriye müstakil, 
fakat Fransa Suriye-: 
de rüchanh olacak i 

Londra, 10 (A.A.) - B. Çörçilin 
nutkunun devamı: 

B. Çörçil, müttefik gemiler :fa. 
allyct sahasının Mih\·er gemileri 
faaliyet sahasından ~ok geniş ol
masına, her zaman en aşağı 2000 
müttefik gemisi işlemesine ve bun. 
!ardan en az 400 geminin tehlikeli 
mıntakalarda scyriısefer etmesine 
rağmen temmuz ve agustos ayları 
içinde batırılan lngiliz ve müttc. 
fik gemilerinin .mecmu tonilato. 
sunun ayni muddct zarfında batı. 
rılan Alman ve İtalyan gemılcri· 
nin mecmu tonillitosunun üçte bi 
rinden çok faı.la olmadıgıru soyte· 
mişlir. 

B. Çorçil İnı:iliz denizaltıların· 
dan sitayişli bir lisanla bahsede
rek İngiliz kU\'Vetlerinden hiçbir 
sınıfın bu harpte denıza}tılar ka· 
dnr büyük ve mukadder zayiata 
uğramadıklarını tebarüz ettırerek: 

t:İngiliz denizaltıları 17 düşman 
harp gemisi batırmıslar veya ağır 
hasara u(tratmışlardır. Bunlardan 
bir kaçı dcnizaltıdır. Denizaltıları. 
mız ayrıca 105 düşman iaşe gemi· 
si torpillemişlerdir. Şu halde va. 
sati olarak ayda 15 ve iki günde 

(De\'amı Sa. 8, ü 6 da) ** 

Dün sabah 
• 
ımza mı 

edildi ? 
Şanı;hny, 10 (A.A.) - Bnrs,.a 

gelen 'c halen tel it edilemeyen 
hn.berlero gurc, Japonya ile Blr
leşlk Amerika nr~ında bu l!Dbah 
bir anlıışırıa imza edllml,tir. 

Bu haberlere ııaznrnn .JaıK>nya, 
Büyük Brıtıınya Uc de ayni mahi· 
ycttc bir anln.ma yaınnıığı derpi!j 
cylcınektcdir. 

B. Dl PF COOPER 
, ingapur, 10 (A.A.) - Malliın 

olduğu \cthlle Uznkşarka husll6i 
bir 'azlf Jkı gondcrllml' olan 
Durr Cooper <tlı gUuli ha,·a yolUe 
l\lamillc'den ~iııgapura gelmi~t1r. 

EŞSiZ KAFiLE 
Atlantiği aşarak 
/ngiltereye vardı 

Londrıı, 10 (A.A.} '-- Harbin bı

dayetin~nberı şımdıyc kadar mls'ı 

görülmemiş olazı büyük bir gemı ka· 
filesi Atlruı okyanU8Unu ı;eç~ \'C 

Brıtanya llmnnlanndan bırınc vtı.sıl 

olarak 'btittın hamulesini boşalttık

tan sonra dıığılmıştır. Mürettebat· 
tan, tıcarct gemilerinden ve himaye 
cUzUtamlarından tılc; bınnde tek za
yiat yoktur. 

Müsabakamız 

Sual No. 23 
En Son Ha,atiitı Baıpnnharrlrl NWutıettlıı Ntiz.lf cil>l adınıı.ı deliye 

~ıkarg> kayıt 'e uı;uJlerin haricinde ıızacıc ,e hiç bir günü dJ~erl~ 
benzeme& bir ômÜJ' sıinneği mi t{'refh ederslnlı., ~oksa Vakıt Ba~ 
luirrlrl Asım Us gibi kendi çlullğlnlz kaide ,e program ııe~\'eslndc 
oJçWü, ıttıratıı bir bayat gerirınetf mU 

NOT: Bu sualin cevabım ~.4akı kupon llZerine kıaaca ~ 
ve 80 sual tam&mlanmca cenpları adresinizle birlikte cuotemıae ~-
derecekslnlz. 1 

1 
Cle\'8p 

( No. U l 
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Rus tarihinden birkaç yaprak : 3 
1

_S_o _uy_or_la_r_.("' 

ir itizmac Ne cesaret. .. 

keha 
, 

- ...... •'I' 
~u a eti 'I 

Bir oltuyucumuz haber verl)or: 
« .... Tat;yo adında bir Qlrnıckçi 

~cıktnnbcrl i~lctmektc olduğu Cı;
kUdarda Çlftebakkallar fırınını, 

fırın nhlblnln aldığı bir tahlile 
knrarllc bir harta C\ \"el, knııat· 

nıak 'c 1 ten çeldlmck mecburi
yetinde kııh)or. Bu fınıı:ı. Beledi· 
yeı·e tahsis edilmiş bulunan yev
mi 10 çtn'lll un da Üskiidar ciheti 
ı•ırml'ılar şirketinin bir kururile 
\c daha garibi :Belediyeye ın:ıhı-

u a es'elesi 
Bir terzi ve bir perakendeci fabrikalara 
toptan, perakende satış müsaadesi veril
mesinin fay da temin etmediğini söyledi 

Benzetmek 
olmasın 

Bunun Ü üm haberi üzerine Çar 
Nikola herşeyden ümidini kesti 

t 1 Yazan: Cemal BARDAKÇJ 
mst ,crmtğe ıüzum bllc gorili· DUnkü sayımızda, zaman ve va.ı:ı- yüzde beş dalla zammı Ue yani yüz· r , 

(Dünkü kı mın devamı) 
(Papus) 1900 de Pdcrsburı;a ge!· 

m ş, şöhreti çarçabuk her tarafa 
yayı mışt.ı. GrandUklcrın, ı;randUşes· 

lcrın, prenslerin, nazırların salonla· 
rınd:.ı. ık sık gorllnüyordu. YUk,ck, 
kıbar ınıfa mensup bır çok cr!<ok, 
kadıı e\'ınin cşığmı aşındırıyordu. 
Nihayet GrandUk Nıkolanın karısı 
olan Kradağ Kralı Nikolarun kızının 
deıa.ıct le saraya da girdi. Çarla Ça· 
ı ıçcnın de emniyet ve lttmatlarını 
kazandı. B r ıkı yıl Petersburı;da 
kaldıktan sonra memleketine dön· 

dti 

Otobüs seferleri i - Korkmayınız. Merak etnıeyınız. ınedeıı. 'l'ukslnıe uğratılı~ or ... » yet icabı mUstehliklero ucuz kumaş de ytrmı klirlıı. satması icap ederdi 
Ben hayatta bulunduğum müddetçe Hadl:JC'~I tctl Ik ettılt. Bu on lemin edebilmek gibi çok hayıl'lı bir \'e ibu tıarcket hakikaten ucuz mal 
bu fel~kcti önleyebllirım. Fakat ben cu,al und:m ı;eklzlnln Kuzgun- maksaUa, kumaş fabrikalarına b!· satmak gayesini temin ctmış say•· 
öldlikten sonra sihirlmin tesiri kal· cul<fn fırıncı Eyübe, 2 çu\'ulıııın rcr şube açmaları ve bu arada halka labıhrdi. Halbuki böyle yapılmadı. 
maz. da. Arnpz.ade rırım·ı 

1 
i\tahmuda perakende satış yaptırmaları için Mesela, KaramUrsel mağazası dUnkU Tahdit edildi, yeni 

Fransız ı;azeteleıınin haber lier· \erllmekte olduğunu oğremllk. vcrılcn musaadcn n suıistimnle uğra· sayınızda ba:hsettiğlnız ı;lbı iki de· 
diklerine göre (Papus}, 26/0/1016 Hiıı:ıenalrllı biz <le nlfıkndarlar- dığını ve mUstahSil ile müstehlik n· ğıl dort şube açtı. Bunlardan biri 
darı ıtibarcn yaşamıyor. Aleksan· ılan soruyoruz: ı·asmda pahahlıkla amıl olduğu ea· Katırcıoğlu hanında Salih Bıçakçı 
dr'ın ihbar ettiği ikinci bUyUk thtı· - O küdar Fırıneılar şirketi nılan toptancıların kaldırılmasıle ıs· ve ortağı fırmasını taşıyan mağaza· 

tarife yapı ldı 
İstanbul beledıyesi evvelce de 
haber verdi(:imiz sıbi otobus 
seferlerıni tahdid etmiş ve 
bunların işlıycccklcri mınta. 

kalarla hareket saatlcrıni ve 
sefer adedlcrinı tc:.bit etmıştır. 

ili.Un zuhuruna mani olduğunu iddia. buna nasıl ccsııret ediyor?.. tihdaf edilen gayeye val'llınadığını dır. Bu mağaza geçen ııene açılmıştı 
ettiği nUfuz ve tesıri de onunla bir· \ 1 yazmıştık. ıu bu mağaza firmasında ortağı (İs· 
liktc ortadan kalkmıştır. Bugün bu mesele hakkında ku· met), ayn zamanda Karamürsel şlr· 
Şimdi siz söyleyiniz, muhterem o- maşla alı\kası bulunan ıslmlcrı biz.· ketı hissedarlarından olan Sali11 Bı· 

kuyucular, Rus hükümdarları, Cın· co mahfuz <hır terzi '\'e bır pcraken· ı,:a.kçının damadı ve şirket rnücssıs· I 
deren Papusun ô\UmUnden tel~şa decl ıle yaptığımız konuşmayı ny- !erinden bır zatın da. ycğenjdır. lı;. 
düşmekte haklı değiller miyml4? !.. nen neşrediyoı·uz. met, böyle bır mağazaya ıştırah tdc· * az Si Terzi diyor ki: cek maddi kuvvetten şahsan malı· ı 

Papus tekı•ar lLiyon) a donmllş ve bir daha Petertiburgda ı;orUnme· I <- DUnkü neşriyatınızda pera· rumdur. Kendisi de bu işe 'başlama· 
mişt. Fakat Çarla Çnriçe ıle mek· İzmıtte oturan Mehmet adında kendc satışlarda bedellcrın b.r kıs· dan evvel KaramUrsel şlrkctı müs· ı 
tupla.,~yordu. Mektuplarının bırin- bir adam dUn trene atlamak için mının fatura harıcl tutularak nak· tahdcmlcrinden bulunuyordu 
de: (Rasputınin kendileri üzerindeki koşmuş ise de atlamı~a muvafak den istenilmekte olduğuna da.r ver· Bunu bir mısal olaral> söylUyo· ı 
nüfuzunun şeametli olduğunu çUnkü olamamıştır. Mehmet birdenbire miş olduğunuz haber, cidden. hakı· ı ı um. Şimdı, fabrikalaı·ın halka ucuz 
bu nUfuzun ona şeytandan gcldıği· raylar üzerine dlışımiş ve vasonun kate uygun ve n:Jıtacı takıp 'e, kumaş salma!> vaadllc şube açlıkla· 
ni) yazıyor ve l ve ediyordu: tekerlekleri altında kalarak iki tetkiktir. Halen, kendlleı·lle şah an ı muvakkaten kabul edilmiş olsıı 

cRasputln, Pandorun kutusuna bacağı kesilmiştir. Yaralı baygın iş yapmakta olmam itibarile şahsım 
benzer. Bu kulu, hertUrlU cinayetle· bir halde Haydarpaşa Numune namına. bu gtbı işlerde va.ki teklifle· bılc, toptancılar ortadan bu suretle 
rl, rezaletleri, fellıket ve musibetlerı, hastahanesine knldırılmıştır. ri ve muamclelcrl söyl!yemıyeceğiıı . ltaldırıldıktan sonra, ne S"lbi sebep 
belli. ve ıı!etlerl içinde saklamakta- Bir adam kestane yerken Fakat sizi ten\•ir etmek ve \'a.zıyctı \'C saiklerle böyle mu\·azaalı mn0:ı 
dır. O kırılınca, 'bu korkunç muhte- ölüverdi cılduğu gibi meydana dokmck !çın ı:alar açılıyor. Bu ciheti allikadarla· 
viyatı Rusyanın üzerine sa~anak Cebzenin tanınmış maniCatura şunu b.ldirmckle lktıfa edeceğim: rın d kkat nazaı·larına koymanızı 
ho.Hnde dökWecektır.> tliccarlarından Mehmet dun Nuru· Diin perakende kumaş satan bır rica ediyorum.> 

.!\ot - Ulin, bu meuu üzerinde 
iki firmadan bir mektup aldık. Bu 
mektupta e\\ clki sayımızdaki k u· 

Çariçe bu mektubu Rasputinc ı;ös osmnniycden geçerken bır kesta. tlcart'lhanedeıı satın alınmak !steni· 
terdi. KUstııh papazdan şu cevabı necinin oniınden geçerken içi çe'k len 5,60 metrelik bir parça boyama 
aldı: miş ve 5 kuruşluk kestane almış- serj kumaş içın beher metreye 850 

- Bu herif doğru söy!Uyor. Esa- tır. Mehmet kestnnt'leri yerken kuruş fiyat istcnnııştır. Faltat ma· 

be d 
· b' d ııı:ış Jı.ıkJ,ıııılıı l<I n!'şriyııtımııın han 

sen n e sana bır çok defalar tek· ır cnbire yere cansız olarak duş. ğaza sahibi 'bu kumu ır n verilecek _, "' kıMııılurı ta' ıllı eılllınr.kteılir. Ya· 
rar etttm. Ben öl\lnce Rusya mahvo- mi.ışttir. faturaya beher metre için 610 ku· ı kt B' rıııki sn~ ııııızıla bu Jıu,.ustaki tctki· t 
aca ır. ıraz sonra vnka mahalline nış kavdelmevi ve bakiyesinin açık· 

1 
• 1 " " kı:ıtmıııın ııctlt•clerllc lıirlikte ı.u * ge mış o an zabıta memurları olü. tan ödenmesini tcklıf etmiştir. Vaki 

nün ceb' d 1241 l' b 1 1 ıııcktulııı d:ı ııc~redcceğlz. 
Rasputin, 1916 senesi blrinclk~nu- 111 e ıra u muş ar. ittrıız Uzenne bu kumıı.şçı, bu malı 

nunun 29 • 30 uncu gecesi Prens dır. Cesedi muayene eden Adliye fırbrtkadan ayni şartlarla \'C ıtimat 

Y 
,. d 1 bl doktoru ölümün kalb sekte inden usupo~ un evın o yapı an r top· üzerine salın aldığını söylemiştir. 

lantrya davet edildi ve orada öldU· ileri geldiğınl tesbit elmiş VI' def. Bu mesele hakkında malCımat.ına 
rUlerck cesedi Neva nehrine atıldı. nine ruhsat vermiştir. Gebzeli tile müracaat ettlı;imlz bir pcrakcndccı 

ıl1a tbaa kağıdı 

ilı li arı 
Bu tarihten tamam iki buçuk ny carın varisleri aranmaktadır. diyor ki: 

sonra Rusyada lhtilfd patladı. Ve Titizlik yapayım der ken K f b "k 1 Bır kaç kişinin birleşerek bir 
Çar, kendislAln de, oğ"lunun da Rus- temizlendller « umaş 8 1 ı 11 aı ının satış ı;irket halinde piyasadan matbaa 
ya tahtından feragat cttikkrınc dair Fatihte Çırçırda, ayni cvd<' otu. mat"aznsı açmaları e[;er halka ucuz kıigıtlaı ını toplarlıkları \'e bunları 
olıı.n 16 mıı.rt 1917 tarihli bey nmı.· ran HaniCc ve oğlu Fcyzl ile Mu kumaş tem nl maluıat ve g yesı c 1 atok vupl.-ıklnrı veya fahi fı.,.tıtltı 
meyi imzalamağa mecbur oldu. za.f~':1' adındaki kiracı, temizlik ~atuf tse. bu fabrikanın otedcnbe:-i sattık!. rı haber alınmıştır. • 1 

yuzı.mden kavga etmişlerdir. Kav., yüzde on dört mu:ıvycn kılrla ~at· Zabıta bu kaçakçı muhtekirler 
ga sonunda Muzaffer kızarak bıça. maktrı olduğu • kumaşları. mese!lı hakkında takibata başlamıştır. 

Otobus sefcrlerinın hareket 
saatlerinin biı' listcsını aynen 
aşa~ıya veriyoruz: 

K eresteciler - E) üp 
Sabahları Kerestecılerden E· 

yübc saat 6 . 9,30 arası on oto. 
büs, Eyupten • Kerestecilere 
saat 6 . 9,30 arası on bir oto· 
büs. 
Akşamları Kerestecilerden E· 

yube saat ı 7 . 22 arası 12 oto. 
bus, Eyupten Kerestecilere sa. 
at 16,30 . 21 arası on bır oto. 
bus. 

Sirkeci - Rami 
Sabahları Sirkeciden Rami· 

ye saat 8,30 . 11 arası beş oto. 
büs, Ramiden Sirkeciye saat 
7,30 · ı O arası altı otobüs . 
Akşamları Sirkeciden Rami. 

ye saat 17,15. 21.15 arası altı 
otobüs. Ramiden Sirkeciye sa. 
at 17,45 · 21 arası altı otolılis. 

Taksim - Yıldız 

Sabahları 1'nksimden Yıldı. 

zıı saat 7.30 . 10 arası altı oto. 
bUs, Yıldızdan Taksime saal 
7 30 · 10 arası altı otobiis, ak. 
şıımları Taksimden Yıldıza c::;ı. 

at 17,15. 21 arası nltı otobus. 
Yıldlldnn Taksime saat 17.15 
21 arası ııllı otoblis. 

ı:ctirnekapı - Cihanı:ir 
Sabahları Edinrnckapıdnn 

Cihangire saat 7,30 . ı O nra ı 

6 olobi.ıs. Cihangirden Edirne. 
k;ıpıva saat 7,30 • 10 arası r; 
otobüs. 

Edirnekapıdan C' 
16 • 20 arası altı 

cPa.pus), 1005 yılı un birıncıte.şri· 
n nde tekrar Peter bursa davet edil· 
d O ırad Ru yanın geçırmckte 
oldugu bUytık buhranlar hakk:nda 
rey \'c mtitalbsı alınacaktı. Japon 
ha.roınde uğranılan mağlflblyetıer, 
kan.ı hezimetler )1lz:ünden memlekc· 
Un her taıafında isyanlar, kanşık· 
!ıklar çıkm~. gıo..,ıer, yağmalar, 
l<atlı~m ar, yangınlar bırblrinl ko· 
val;ın1af;cı. başlamıştı. Saray adam· 
lııtrının, nazırlo.r'mm, generallerlmn 
bU'bıı ıne aykırı flklrlen, tavsiyeleri 
arasında bunalıp kalmış olan Çar 
Nıkola. kararsızlık ve bUll_Un netice· 
sı olarıı.lt derin b r UzUntü ve ısurap 
ıçınde çırpınıyordu. Bazıları ona, 
dedclerırnn mirası olan muUakiyetl, 
otokrasıyİ terketmek hakkına. malik 
bulunmadığını, ısyanları en şıddelli 
'c amansız tedbirlerle söndürmek, 
tenkil etmek icap eyllyeccğinl söylU· 
yorlardı. Bazıları da asrın ıcaplıırı
na uyarak meşrutı blr idare kurmak 
hı.zumunu knbul cttirmeğo çalışı· 
yorlardı. Çar Nikola, işte bu iki yol· 
dan hangisini tutmak muvafık ola· 
cat:mı falcıdan, yanl (Papus) dan 
öğrenmek istemışti. (Cinderen) Pc
teı sburga ayak basar basmaz he· 
men saı·aya götürüklil. Çnı·la çariçe 
ıle .gorüştü. Eı tesi gUn gece, sara
yın, pencerelerı tıımsıkı kapatılmış, 
perdelerı in<ilrılmiş kacanhk bk o
dasında, dört Jt~c blr m~anın etro.· 
fına dort kl.şt oturmuştu: Çarla Ça· 
rıçe, Papus, bı.r de Çarın yav~rle
rındcn ytlzbaşı (Mandrika). 

(Papus) bütün ıra.de ve enerJiSlnl M e k t e p l er e 
toplayıp teksif ederek Çarın ba.'bası 

ğını çekmiş ve ana oğlu ağır suret "!!!!!!!!!!!~-"""!"~!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!!IC:~!!-'""!!''!!!!'!!!!!!!!!!!5!'!:!!!!!!!!!!!!!!!'!!'~"""""!"""""""'"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!11!11!!!!!!!!!!!! 
tc yaralamıştır. --===--

Akşamları 

hangil'c saat 
olobtis. I 

Cihangiz · Edirnckapıya sa 1 ı 
at 16 · 20 arası altı otobüs. UçüncU Aleksandr'ın ruhunu dave- giriş şartları 

te koyuldu Biraz sonra bır ruh sel- ı~~=~!!!!!!"' ________ _ Belediye haberleri : Sirkeci - Kocamu~tafapa a 
Sabahları Sirkeciden Koca. 

mustafapaşaya saat 7 . 9,45 ı 

ara:.ı altı otobıls. 

aı. Beliren al(unetler, bunun Alek· 
sandr ın ruhu olduğunda şüphe bı
rakmıyordu. Çaı', heyecan ve hele
can ıçınde, hUrrt:,·et ccreyanlarmıı 
ntuvn.fakat mı, yoksa mukavemet 
mı etmek doğrU olacağını babasııı· 

dan sordu. Aleksaıııdr şu ccu,•abı 

verdi: 
- Her ne pahasınıı olursa olsun 

isyanları b '3lırmalı, llıtlltıl plG.nının 

başmı czmel sin. Gerçi o yılan, g\i· 
ntln birinde daha korkunç bir ejder· 
ha halinde tekrar meydana. çıkacak 
ve her tarafa saldıracaktır. lı"a.ka.t 
sen bu.,"'iln. dediğtm şekilde hareket 
et MUcadelcden vazgeçme. Gev;ıek

lık gostcı·mc, cesaret oğlum, cesa
ret .. 

Ç:ır kararsızlıktan kurtulmuştu. 
AsUerı. ihtll~l<:ileri itan ve ateş )Çın· 
de boğacaktı. Fakat bahasının ha
ber verdıği ikinci ve daha mUthiı;ı 
htlllil htiKUmdarları çok korkut· 
muş, UrkUtmU.ŞtU. (Papus) da bu· 
nun farkına vardı. Ve şu sözlerle on· 
ları tatm n etti Korkularını giderdi: 

Maazallah 
Cömcrlllğl " e zarlfllğllo meşhur 

olan Kaptanıderya Küı;Uk HüseyiD 
Pa~a. bir gun denize kar ,ı oturur
ken. llıtllar bir kayıkrmın dalı,rın 

'e bezgin bir halde çalakUrek yalı· 
ı.ına yaklaştığını göriir. Tam önl1n 
ılen gccerken pencereli açar, ka~· ı· 

ğ'ın lçino bir kcı;e altın atar. ihU· 
~ a r ka~ıkrı, ayaldarının ftlblnc dii· 
"erek ~ılan k eden altınlar ı;nçıl· 

dığını gorUnce fırla) ıp aya 1a kal
kar. Ellerini açar, gölce bakar , .e 
l'nrab !. diye haykırır. ırnkat, hele· 
ran \ C SC\lndnden edeceği duayr 
şaşırır. Paşa hemen pencereden 
uıaoır. kalıkçı)a us! .. dile bağı· 

ru. O e5nada lllnında bulunun \ 'O 

bu hureketlııin cbeblnl tıornn \ ak · 
tin Liman uğ ın:ı döner: 

- Gornıcdln mi adumcaj{ız Juıy

retlnden ne söyll~ ec.·cğ'l nl şaşırdı?. 

\'a maazallah, l 'arabbl • u adıımı 

kayıkçılar kAlı30a ı ya ı> dıı lıl:r. k n· 
\ıkç-ılar da rahat edelim, der ,.e bu 
dwıyı da Allah kııbul cder.ıc nice 
olurdu ballın. 

Cevablle, ağa)a \azJfe inde lh· 

mıi:ı ettJğlnl zarafetle i hsas eder. 

San' at okulları fısır çarşısı in aatı 

Erkek talebeye mahsus olan Bölge Mısır çarşısının hazırlanan pro· 
Sanat okulları, endüstri saha.sınJa jcye gore inşasına istimlak mua· 
kendilerinden istifade edılecek san· melcleri tamamen ikmal edilmiş 
atkAr yctıştirmek lçın açılmış mües· oldugıından bugunkrde başlana 
seselerdır İki üıznri, Uç teknık sını· caktı~ Yapıla~1 k~sfc. om lıu. iy· 
fı ve ağaç ışlerl, model, tesviye, do· sant ışı için 2-0 bın !ıraya ihtıyac 

vardır. 
küm, sıhhJ tcs sat ve clektrık gibı I 
atelyelcrl vardır. Bu okullara yatılı Bu i 1 bu fıy.ıtla dcruhde etmek 
ve yatısız, paralı ve parasız talebe uzer~ bır ~alıp de çıkmıştır. Der. 

al P 1 U U 
hal ılıalc ı yapılacak ve inşaata 

ınır. ans yon ere senede yUz d 
ılı 1

. d M a başlanacaktır. Çnrşının içinde 
e ıra ır. emur çocuklarına yüz· ,, do ndd ı 1 · · . .,ı m e er ıçın numune dük· 
de on tenzlla.t yapılır. Gırme şarUa· kfınları olacak ve frlgorifık tesısa. 
rı: ı. -1lk okul mezunu olmak. 2 - tı da yapılacaktır. 

Gazi bulvarı iıısaatı 

Kocamustafapa;;;adan Sirkc
ı . .. :.cınl 6,30 • 9 arası altı O· 

tobüs. 
Akşamları Sirkeciden Koca. 

musta!apaşaya saııt li 20 . 
20,30 arası altı otobi.is. ' 
Kocamustafııpaşadan Sirke. 

ciyc saat 18,15 . 21.15 arası 

altı otobüs. 
Kadıköy - İçennköy 

Sabahlan Kadıköydcn ic;ı
crenköye saat 7.30 • 12,35 a. 
rası dokuz otobüs. 

fı:crcnköyunden Kadıkoye On tıçten aşağ'ı ve on yediden yuka· 
rı yaşta olmamak. 3 - ~ıhhi du· 
rumluı ta.bip raporlle tesbit cdılmiş 
olmak. 4 - MUsabakıı imtihanında 

kazanmak. 

Paralı ve yatıstz talebe müsabaka 
imtihanına tabi değfüllr. Bu okullar 
Ankara, Aydın, Bursa, Dlyarbakır, 

Edırne, lstaıtbul, lzmir, Kastamonu 

Unkapanını Şehzadebasına ve 
oradan Yenıkapıya baglı~acak 

olan Gazi bulvarının inşaatına de· 
vam <'dilmektedır. Bulvarın Şch· 

zadebaşında lbrahımpnşa hamamı· 

na kaciıır olan 600 metrelik kısmı 
80 bın lıra~ a ıha le olunacaktır ve 
bu kısım da yakın bır zamanda 
ıkmal edilecektir. 

47 senelik fasılasız memuriyet mişlerdir. Bu çayda Vali ve Bele· 
hayatındaıı tekaud olarak• ııyrılan diye reisi Dr. Liıtfi Kırdar ve şeh. 
15 scncdcnbcri İstanbul Sıhhat rin ileri gelen memurları ile A li 
mudUrlusunil yapmış bulunan Ali Rıza Baysun'un arkadaşları hazır 

bulunmu:ılardır. 

sant 6,50 · 11,50 arası dokuz 
otobüs. 
Akşamları Kadıkoyden İç. 

crcnköyc saa t 16,10 • 19,58 a. 
rası dok uz otobüs. 

kcrenkoyi.inden Kadıkoye 

ve Konyadıı lbulunmaktadır. 

Robert merakla dinliyordu. Selim de
vam etti: 

- Nişanlım hakl;ında epey de:dıkodu oı. 
du. Ben Misis Cartcr'i artık nişanlım telfık. 
ki ediyorum. B u dedikodulara islemlyerek 
ben sebep oldum. Şimdi şunu diışunüyo. 
rum. Kocasından boşanınca nerede otura
cak? K endisine burad a sarny(la oturması· 
nı teklif edecektim. VAkıa belki de pek 
rahat etmez, ama §ayet kabul etmek Jtit. 
funıg bulunursa acaba İngilizler ne der? 
Buna ehemmiyet vermek ıtmm ... ÇUnk 
k endisi yarınki Udaigor sultanıdır. 

- Mademki benim fikrimi sormak ncza. 
ketinde ve liıtfunda bulunuyorsunuz. Ba· 
na kalırsa Misis Carter'in burada otur
ması doğru değildir. Yeni ve lüzumsuz de· 
dikod ulara sebep olacak ve belki de bo· 
şanmak davasına da zarar verecektir. Fa· 
kat şurası var: Koc:ısı acaba bosanmıya 

razı olacak mı? 
- Kocası zabittir ve centilmen adam· 

dır. Kansının hayatını yeniden kurması
na mani olamaz, değil mi? 

- Pek ümide duşmek dogru değildir. 

Benim binbn§ıya pek itimadım yok. Bo· 
şanmıya niyeti olmadığını zannediyorum. 

Selim sükunetini muhafaza ediyordu. 
- Tabii, dedi, bugün öfkeli ve ı,ıskanç. 

tır. Fakat ister istemez solluk kanla düşu. 
ncccktir. Hatta 'Misis Carter'in bana dedi· 
gine bakılırsa eniştenizin bir tek söz'ü 
kendisini iknaa kfıfi imiş. 

Robert, kendi kendine soy lendi· 
- Eyvah .. $ imdi bakalım ne olaca ız! 

saat 15,ao • 19,20 arası dokuz Rııa Baysun un şerefıne meslek R . . ı esım, 70 yasında tckaut edilen 
ark~dıışları dll~ Taksım belediye Sıhhat mı.idurile ziyafette hazır 
gazmo unda bır ayrılık çayı ver. bulunanları gösteriyor. 

otobüs kalkacaktır. 

\. 

J<~DEBI ROt\JAX : 

Y a~n: Francis de Croiaet 
Selim sordu: 
- Öyle del;ıl mi? Siz de bu Cikirde de

gıl misıniz? 

- Do"'rusunu isterseniz benim bu hu· 
susta bir fikrim yok. Size duşünduklcrlmi 
açıkça oyliyecegim: Odreyi ben çok se· 
verım. Afedcrsiniz, Misis Carter'i demek 
istedim. 

- Benimle evlenlneiye kadar kendisine 
Odrcy diyebilirsiniz. 

- 'l'cy:ıem aksi ta biatli bir kadındır. f'a. 
kat eniştem mukemmel bir insandır. Ben 
sizin yerinizde olsam eni§lcmle açıkça 

konusurdum. 
Konu ayım. Bu gıbi resmi konu ma· 

larclan hiç te hoşlanmam. Fakat size ı;:ok 

teşekkürler ederim. Her şeyi şimdi daha 
ıyı anlı~ orum.Benimle bir gün yemek yer 
misiniz:? Daha çok konuşabi l iriz. Hem d e 
bunu yakında )apahm, olmaz mı? 

Roberl veda ederek ayrıldı. Selim he
men Rahmanı çağırdı. Şu emri verdi: 

Yemekten sonra Udaigor'a gldecc· 
ğim. Japonlara telefon el: Bir kaç güne 

Çeviren: Rezzan A. t. YALMAN 

kadar kendllcrlle goru~eceglm. Demir ta. 
vında gerek ... 

- Aman iyi dU§unüniız: Mesele çok 
mühimd ir, hattfı tchlıkelldlr. 

- Biliyorum. 
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Vaziyet vallyc her halde pek vahim gö· 
riınüyordu. Yoksa karısına baska türlii 
böyle .açıktan açığa meydan ok~yamazdı. 
Umumiyetle Patricin bir şeyler yapmıya 
kalkıştıgı zaman vali, ona zıt gitmez, tatlı 
sozlerle avutur ve yapacağı işi seri bırak· 
tırırdı. Ortaya yeni isler açarak karısını 
ıne gul ederdı. Gö teriş olduktan son. 
ra kadın ne olsa hoş bulurdu. 

Vali doktora sabırlı ve ihtiyatlı olması· 
nı tavsiye etmiş, iltifatlar etmiş. Hattli 
evine yemege bile davet etmişti. Demişti 
kı: 

- Herkes sizi takdir ediyor, binbaşı ... 
Bu meseleden bahsetmekten artık herkes 
usandı. İtidalle hareket etmenizi çok mü· 
nasip buluyorum. İnsan milhim kararları 
anl olarak verm emelidir. Zaman her ~eyi 

unutturur. Bizi gelip sık sık :dyaret edi· 
niz. beraber konuşalım. MüşküJlerinizl 

bana anlatını z, Binbaşı Carter ... 
I<'akat doktor, va lin in karısile danışmak. 

tan da vazgeçmcmi§ti. Ondan akıl dersi ;ı. 
lıyurdu. Kadın Selime çok duşmandı. Od· 
rey'c ~österdigi a leni alAkadan ve hur 
mettcn fena ha lde sinirleniyo rd u. 

- Bana inat yapıyor, d iyord u. B inba ı 
Carter, ben her ne kadar boşanmak aley. 
hinde isem de bu vaziyette size boşanma
yı t avsiye ed iyorum. İ5in iı;indc namusu· 
nuz ve ord unun namusu vardır. 

Bu adam karınızı metresi imiş gibi leş. 
hir od iyor. Üç hafüıdanberl memleketine 
dönmodi. Manastıra 4ellp gid iyor . İşleri· 
ne blle bakmıyor. K oca m bunun farkında 
mı. bilmem? B u sultan divane mid ir, ne· 
dir? 

Herbert'in içi kin ile dolu idi: 
- Hakkınız var, diyordu. Elimde bir 

Çok deliller var. Fakat bilmem ki. vali bu 
boşanmak davasının pek lehinde mi? 

- Kocam her i5i idare etmek tııraftarı. 
dır. Fakat pek iyi bir diplomattır. Ben 
kcndisilc konuşacagım. Bu rezalet lnsiıte. 
renin haysiyetini kıracak bir sekil aldı. 
Sonra sizin için haya t meselesi, şeref ve 
namus meselesi. .. 

- Çok müşkül bir vaziyetteyim. Artık 
tahamm ül edemiycceğim. Boı:anmak Jsti
yor um. En büyük intikamım da bu ola. 
c:aktır. Çünkü S ultan, zinad an dolay ı ko. 
casından boşanmış bir kadınla evlcnemi· 
ycccktir. (Aılm. YW) 

ra lr sinemada. bit d$ll' 
~ iıııüne ba.,ka bira 

• •·ıı'ıııı oturur. Uı:ışınılan ,aıı .. 
mnz. Arkadaki ihtar cıJer~ 
uldrmn.z. Arknd ıkl yer 
Öndeki gelir tekrar onlinr , 
lklnci bir ihtar, ) ine ııldl •' 
ikinci hlr ~er değlştlrrııo ,e,r 
lin tel;errurundeo tıonrıı yıt 
sinema t'l retıneltten 'ısı' d4"'_ 
Jıut da artık ka\ga n1uıı~ 

Bir gazinoda bir adant 1 sll 
raberdir. l\an,;ıdakl ntB5•1ıl ı;O"'. 
udum ı!trnrla karı'<lll3 ı.n~ 
kıııtılık eder. h.oca ı;lnfrl IJJlf 
karşısındakinin ) uzundl' " 

k --'tf• ketleri olduğuna !ılı ıncu .Ad' 
birlikte baı;f,a bir 01n ı~\ll ~: 

• ğ!W 
ki adanı da \llzJletini dC 6# 
göz. işaretinde ı rur cdC'· 
~ette cırt e ~ a ı;uzınotııın ıı '5 
ıııek, 3 alı ut du koral u ı.•' 
dlişer. 

Trıınn ayda. biri 1 b:ı':1'11 _./! 
a~nğma basar. Ba anın psı·.., 

A-ttı• memesine rağmen 3381:1· 1 
içinden <ıkalab:ılık ıuı.l:.ı· P 
değil» dl~ e dilşlinıir, aJdırı11ı; 
t•i haı;ılıştn: «Affcder5lnit• ııJI 
fadır l<i n)ağıma bası)ofli ~ 
tannda bulunur , e ı:u rr 
o:.Sl~ln nffcderekıni'1ln1• ı»11 

lC çek.» ıJ: 

Ü!;Uncü defa a3 ağııııı bll) 

)f. ıo 
on günlerde Arucrll•B 

\'aııurlıırmın haşına gcltııltfl 
rıirken kendi kendime: 4'G 

,\ ük mil )nstaki hel ncln1iltl 

'c lhtllfı tıarın, küçttk nıiU>.ş:ı f 
ti mai 'ak'ıı ve ihtll!ıflllrd311 I 

,, pli 
nokta"' 'c lırcnslp b:ı,.ı 

bir farkı )ok !ı> dil orUJll• ~ 
J\Ôı; 

Sorun tl:Z j, 
S öyligel it 

Boşanma karı~ 
Çanakk lede Atatürk rıJ11l 

28 numarada l\l. A. 0 
1 Nı.nıııa. kanununda tadl~ 

' dC 
cağına d:ıir gazeteler P 
haberler doğru mudur· 1 
bu tudlllit neden Ibnrctl 

Cevap - Alılkadarl 1 
dıık. Boş ınma kanunu 
cağı gazetelerde yaııııır. 
tan h rd n olm dı1' ıı 
aldık. Okuduklarınız 11 

tahmınc mu tenıt hab r t' 
rekttr. 

Kuzguneuktu ç arşıhol ıııııl' 
1 

ımırnda B::ı3un Zcld~C 
ı· 

ru~ or: l\lıısab.ılmnıı.ıı . ~ 

ıııck i~lıı 2; • 31 aı;u.,ıı• 
ait guzetell'rdcki ınu.."' ıt 
ıt0ıı larıııı çocuğum at"'ıf 
!ere uıt gazeteleri ,,.tc~ 
mm cızl ı;ctlrınedl. BıJ 
rir mi ... lııl:r.:. 

Cevap Kaybolan! r 
ponlar ise o tarıhlı n 
mağa lüzum yoktur. fi&> 
ait olur a olsun 'beş kU 
le müsabakaya iştıra1' 
niz. Şayet kaybo\anlsr 
simler sc, bunların 
bir dostunuzdan ö~ ti 
Maama!ih bedelleri l'°5 
laralt &önd<'rildıği uııcd 
ğın z sazetelel' adres "1 

bllir. 

Erdektc Hlı cyın 

ıc:-e cevap: 

Yağlı ku başı ko) UJI 

delcnnıi!:' tıoğnn '\'O ıc<ıfl 
tuz rn biberi ile bir ıı 

tenecrcnln ortı:ı ıııo tııl' 
-t' ilzcrlnl ya hir kapn1' ' 

bir t~ncere ile ka11anıııl1 

dak bu1"1lJ'a ik1 bardllıı 
sahili' C\ H la tı;) unıJ• 

11ıl 
z uya gorl' et su) 11 

{ 
role kol malı. Su roı.ıır 

ııayınea teıııiılenmlo: tıı11 
ıl 

ınıılı 'c orta ııtrsc uıııı 
ıla lizerlııc hlr ~·cnıel• ı; 

,c 
!jClıcr serpip kapamalı 

bırakmalı. Sulunu 1,;cıdr 
ııl~ 

Şl)tiktcıı sonra, kati 1 

ıı' rimlş tere;) nğıııı bir 1'81 

dolusu kııra biber 'c~ il ~ 
la karıştırıp ha, ıarıı ılı rl' 
nln lı:ı:crlnl temiz bir ııo' 

' meli, kapağını kapa~ ıP 
Dl 

k lka. kadar olduğu gibi 
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ııu G'tad etrufındakl Alınan or· 
r1, ıı Ş<.'hrı tecrit \e muhu,,ıırıı 

etı lı ı ar a .ı ıuılJşılanıadı. Al-
' ~-elb 'C\a~a uırdıklarıııı \e 

ııı~tJ; u bir pi~ adc aluJ ile 
iltkterııu, J anı lA"nlnı;ratl şch· 

~h an tla teı·nt Nlcrck ıııuh.•· 
ıılttıa aldıklarını lılldirdller. 
ı b lllukabıt onet istihbarat 

u;;ı • 
ı. td.US. Loı.o\ "ki, ~hı "ellıurg'un 

!ut dığlııe dair ulan Alman id· 
tı~ı ~lııoıb iti~· ıııahınıatı olına· 
llırbı lan etmiştir. 
~ 1'a rıne tamnıııile zrt bu lkJ ha· 
) it l)ı~ıncıu bır iki gı.ln dalın \ a-

lnı· 
~lir, t!; il.ar ı·tınekten baı;;ka ı:arc 

~tad n şa:~,ın~~~:u~lr~c:liğ!::~~ 
'~ı ... letıerıııe dair ~eııl tııf::.llüt ...- }' . 
'r![a~ıı ine kı n olarak ~arkta 
t~ lllU\affQlilJelle de\am et

i ,, 
1etillc iktifa edllmh1tlr. Jlal

''C\ 
-.ı , a 'e 1-'Jlı,, elburg bölgcı.ln· 

~t , aıılet h~kkmdu. ıa:ı.la maıu
ı3tı<'t:ıek akla uyg-uıı düı;c rtli. 

ijı~lı. IUıbarnt şefi Alınan mu
'1.. . -· llı:tfnJ 
.~ta tekzip etmiştir; bu 
'IQ lııııat O\)ct tebllE"lnıle d<ı r~ını 
llıınııa neşredJiıııc:ıl bekleııebJllr. 
tt ı.a~0nra luıuımmr. talımlnJere 

' ayacaktır. Bizim kaııııati
~~p ~:re Alınanlar Lenlngrada 
~lı.t cenubu ı;ttrbiılcn taarruz 
ı.~,I t~lrler. Lcnlngrad ,arkında 

lilııt11 llrnile tccrlt 'e mu ha ura 
\. ı.. ne henüz. ihtimal \'ermho-

'>o)l • 
1 fıtd c bir \'87.IJ et ancak \' oro-
~t k 11 Unun tekmil ku' 'eti erile 

' bo apanına ile lıusıl olnbllir, 
\ 11 llc ınüthl" bir hata l\lare· r • 

\ °'iilof'turı beklenemez 
L · e • 
~\ lı.J•o'~et j tıhbarat .en Ba) 
'i11e 't ilin lfutlc ine gorc, mcr
~il hnoçenko urdu ... u yaptığı 
t~ '1ı taarruzlarla GO kaı;abayr 
'Ilı :1~ \c 10 kadar Alman fır· 
~~tın tllnıete u"ratıııı!}tır. Bu 
~llt laptı •ı ilk e\kulcenı ta
' llttı,.; 10 Alınan fırka ı mağliip 
'ıılfıı n l!dlldlğl halde Alman or· 
~Piıt ltıt h la ısmolcnsk l)Srkmda 
"Ilı t._ lllıısı dikkate şa)andır. Bu 

..._rruı. ha u, merkezde .Alman or· 
\ t lcba '"' noktalarda seri çekil· 

' r etmiş, Gonıel !}arkında
\ . r.ık.11 taarruz hııreketlerlnl kır
lııq11 ~t Lentngrad etrafındşki 
il lı.~ ):)lkmı hafifietemenıiştlr. 

•tl>.ir. t cdlllrı;e l}U nokta g'oı.e 
,. bl\fınanlar LenJngrada ta· 

ıı.~ taa aıııadıldarı :ı.ıınıan, Oomel-
. "" tı-u ' lq il 1~ ı.a ~eı;tller. Gonıelde )il· 

ı. ıı rru;.un tali olduğu anla
t llklk• 
Ilı C<I 1 taarrıı;ı Lenlngrada. 
'4r ilcıı. Goıucl tnarruıile Al

, Ilı 

t~ ııı, erkeıdcki ı'iol ~·et orıtu-
ııı ~ )Ruı ctnıc[:e, 'ani J,enin-

ltaı • 
~ .... 1 11dakı meydan muharc-··•u • 
4ilı1t lr ol:u·ıık bir hareket· 
ı( ~'llıağıı t.ıılıştılar. Tali de

' , 
11 .ı\lıııarı taarruıu Timo· 

\ı ıb e liudırnı orduları &ra5ına 
tıı f!dllnıı.;u, füı lur hunu ih

~ile~~ı.lerdi. Almanlar ilerle
·~'! ~ fakat llu•ları ıııe$u1 
\ııııa ll\affnl< oldular. 

tılar 
1 lıtd 111 nıcrkcı. ordu~undan 

~~ "iıı~btına ku\' et kıı)dırdık
•ı~ ~ti etlUcnwz. 111~· olmaz ıı. 
~tııı fırıtalarıııı H" ha,·a ku\• 
\ıı~~t Şuııaıc ı;c, keıtiklni ınu-
1 it, il 
tıı1 unun içindir hi ı:ok 

~~ ıı~~:~n \ oroo:iloı· orılu unu 
h. 'e hoyund:uı ııiıratlt• at
lrt "ok l.eııingrnda 30 • •IO kilo

Ultnnğa ıııu,affak oldu-
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''Bu da geçer yahu!,, ~I SAO N H~DP llR ı=ı f~c7Cli#j 
Nıkahsız bırlesmeler ! Mevsimli~ 1 Meğer bu cümlede bir sihir ve keramet varmış. ceııup harbı 

Bütün gam ı, kasaveti bir hamlede dağıtarmış Bunu önlemek için projeler 
haz ı r l an ı yo r 

Yazan: M. H. ZAL 

cBu da geçer yahu: demen n ma- • 
na ve tesirine dair bır yazı okudum. 
Hoşuma gitti. Size de anlatayım: 

Manuel Komroff adınd:ı bir Ame· 

Yazan: 
JJI. H. ZAL 

1 - Yağmur resm.nl ... ÇUnkU bana 
blldiğım bir .şeyı gbstennekle kalmı-

1 yor, bılmcdi~im, ;;ormcdığım şeylcı ı 
ılham ed yor.> 

rıkalı muharı ıı \'ar ki Çıııe Aşıktıı. 

1 

Amerıkalı muharrir, bır sene müd
Anıenltalıların 'e A vrupalılarm ya- lçınde olduıi"Unu dalma hatırla.malı, det böyle hikayeler dmledıkten ,.c 
şamak sanatını unuttuklarına veya rastgele hl'ıdtselerın tesırı altında yo- çınce bin kadar kelımeyı fırça ile 
hıç b r zaman öğrenmcdlklerıne kn· ıunu şa.,ırnıanıalı, içınden gelen nu· 
ı"dır. Bu ;:ınntı .:ınt.:ak Çınlılcı bllır- ru takıp ederek daınıa aynı doğru resmetmeği öğrendıkten sonı a knt'l 

Ankara, 10 ('rclefonla) - Bır çok 1 ıslııh edecek idari ve adil tedbirler 
\"ntandaşlarm evlenme aklllerınl yap alınmasını kararlaştırmıştır. Bu hu-, 
ıırmadan karı koca gıbı yaşadıkları 1 susta vali ve nıUddeıumumUe. n de 
''e tıu bırleşmclerden nesebi sahih ol mUtalaalorma müracaat edılmtştır 

mayan ?ocuklar meydana geldiği gö· ı Adil e, SJ!ılıi ·c , e Dahılıye VeMlet 
rU!mUştUr. Adııye Vekflletl bu gibi y l 1 

<e plt7.ber adalarının (c;galı 

;;;;;;J) (lolaJ !!Sile g'OZ.ll'r ':iUtah; ÇC\ 

rilnıı-:llr. Zihinler; <• roenland 'e lı.· 

laııdadaıı oııra butuıı h.ı,alisind ı., 

bu aılalann da işgalinin ne netıcclcr 

'erct·c •ini tnhlıl etıul'lilc ıııc-:gul 11J
ma(;n ba!jl:ımıı;hr. 

Tuııı bu "ıraılıı n. Çortil hır uuluh 
oJli~crck dikkatlıııl1j )enlden l<'· 
mıba ç<"ki~or. lnı;iliı. Ba~\ehılimn 

lfodelcrln<" gorc bir ene e' \<"I inı;ıl_ 
terenin Ortaşıırktukl km' etleri ~ u~ 
blmlc•ı oı.mı-:. HnlbuJ,I bugün mık

tar ) edi ) uz elli bine \ urıııı~;, tc\lıı 
z.at 3 erıilı·ııınlş 'c ı;oğalnıı':, Buguıı 
Ortaşıırkta tııılunan la~ ~ure ku\ 'el. 
lcri de, lngiltcn-nlıı harbe girıllgı 

ı.unıııııılukl lıiıtlin ha Hı kU\\ etleri 
yekununa nıuııılllııılş. 

lermış. Faket sahıle yakın yaşayan yolu muhafaza etmeli... kararını veriyor: birleşmelerin önüne geçılmes;nl te- lerı mUmessmerınden müreltkep bir 

ınln edecek ve hasıl olmuş nesebı 

1 

komisyon bu ş ıçuı çalışmakta "'' 
ı;-ayrlsa1ılh çocultların vaziyetlerini projeler Jınzırlamaktadır. 

Çınlıler de yabancı tesırler altında ı Benını bir bUyük babam ,·ardı. «Yaşama sanatının ve asıl teı biyc-
bıraz yollarını şaşırmışlar, bu int.:e Ç-0k kfımıl ve akıllı bir adamdı. çUr.- nln kaynağı, garp Unıversitclcrinde 
sanat ancak Tıbct dağlarında esk, kU ataların sözlerinin tıepsıni haya- değildir, Tıbet dağlarındadır. cBu da 
temız şeklınde baki kalubllnılş. l tıııa uydurmuştu ve onlara göre a- geçer yahu!• demekle ışc gırış:Iır, 

Komro!f tari.hı romanlar yazmak· ınel ederdi. Bir ı;ün ben büyük bı- sonra atalar sözleri ciğrenılir \'e bun
la meı;thur bir nıuharrirdır. (Tac} 1 bama bir yalan soyle<lını. llıç torba- ları hayata tatbik etmenin yolu bir 
adlı romanından fblr milyon n!ısha 1 ya sıtmayan, kuyruklu bir yaJa:-ıdı. takım fıkra ve hikayelerin yardımı· 
atılmıştır. Muhaı·ı ir 'bu eserinde ve ı Büyük babam hiç ses çıkaımadı. le bellen r. Atalar siizile eski lhlkl'ıyc
dığer kıtaplannda .hayatı !bıldiğıııi, Bahçıvanı çağırdı ve şu eırırı verdi: !er bir milletin çocuklarına bıraktı· 

Köy Enstitü lerinin 
sermayeleri arttın dı tanı<lığını farzetmış \'e bllgilcı·ıııı 1 - Şu uzun merdiveni al, damın ğı en kıymetli mirastır. Bunlar ih- lng'lltcre, hazırlıklı ital3an ordıı

"una karşı ilk ileri hareketinin an
cak 3 lrml, ohıı. bin kişilik bir cferı 

kunct \C pek mahdut miktarda 
tan are tanıfım!ıan 3111ııldı ·ı :.o)

Jcnml~tl. O sırada lngılıı. Orta ar ... 

başkalarına da yaymağa çalışmıştır: kenarına daya... mal edilirse ve kaynaklan unutulur- Ankara, 10 (Telefonla) - .Maarif ı sermayelerlnı aı turnuştır. Talebe 
Vck leli koy enstitUlerınln ziraate ı ı;-enlş ölçOdc ve çrşıtlı z raat faalı
fazla ehemmiyet vermelerini temın yetine se\"kedılcccktir. 

Fakat gUnUn blrınde knıar verı- Merdl\'en iyıce dama dayandıkt:!•ı sa halkın teri>iycsi lşinı tamamla-
yor ki maddi alAkıılnrla ve dıır .şôh- sonra benim lşıteceğ1nı tarzda b .. t:· mak için binlerce kitap, bınlerce melt 
ret ıhtıraslarıle dolu olan hayalı, ha çıvana dedi kı: tep kMI gelmez.> maksadılc bu cnsUtU!erin mUtedavll 
kiki bayat değil ... Ç n hayal telt'ıkkı- - Oğlumuz damlardan aşağı a.tla
lerinin en temiz şeldlnl arayıp bul- mağa alışıyor. Ümit ederim ki. .bu 
mnğa ve öğrcnmeğe karar vcrıyor. merdtvem gördükten sonra, damdan 
Li Yun::- Ku adındR genç bir 'I'ib<.'t- aşağı basamak !basamak innıcrın 

ıı 'buluyor. Ona diyor ki: dııha doğru olacagıııı kavrar. 
- Bana yaşamak sanııtının ince Ne demek lstedığinl derhal anla· 

sırlarını ögret, hana Çın tcrbıyc ide- dıın. çUnkU bir Çın atalar su~Une 

alleriııi öğret. Bana çlncc yi.lııp o- göre: «Yalan soylemek, bır e\'in dti· 
kumağı öğ'ret. mından aşagı deli1:e atlamağa ben· 

Tibetli yaşça henüz gençtir. Fa- zcr.:ı. 

kat asırların tecrübesini anıı kay- Evvela ses çıkarmadım. Fakat 
naklardan almış, ken<!ıne mal etmiş her dakika bahçedeki merdiveni g6r· 
bir adamdır. Amcriltalı)a gUlmU- nıek içınıi sıkıyordu. na.hat ne!e'i: 
yor, kcndıslle alay etmiyor. Diyor alamıyordum. 
kı: Buyuk !babama. koştum, kızaran 

ylizUmU kucağına ı;:omdünı: 
- Bü~ük baba, dedım, o merdi· 

\eni dama dayaınağa bundan sonra 
ıu"um olmayacak. 

BüyUk babam pek memnun o'du. 
Bahçn·aııı çağırarak emır verdi: 

- Şimdi seni beş yaşında bir ço
cuk farzedeceğiz. Çin 'hayat sanatı
nı sana ôğrcteceğ1nı. Fa.kat lbu sıın

at o kadar karışık tnr şey değıldir. 
Beş yaşında bir çocuğun ka\Tayacn
ğı kadar obas!ttır. Hayatta ezilmcıııe
rıin, haz bulmanın, duıma suyun sal- - .Merdivenı indir, !Uzum kalr.u
hında kalnıbilmenin sırrı, <bu da gı~- dı, oglumuz damdan aşağı atlama
çer yahu!> demeyı ôgrcnmelüeıı ıba
rettir. Bunu tanı icap eden ruhla 
demeyı bll<'n ndam, el'miş demektir. 
Artık hiç bir akslllk kendl.suıi eze. 
mez. 
.Amenkalının ruhu bırdenblre nur

lanıyor, 'hiç görmedıgı ufukları gö
rüyor, ılmdenbıre yeni bır a..ıcnı keş· 
!etmiş ~bı oluyor: 

mağı öğnmdi. 

~u hAclıse, beş yaşınıdaııben kula
ğmıa küpe oldu. Artık yalan söyle
mcge imk:ın va.r mı? 

Tibetli ·bu hikayeyı anlattıktan 

sonra (yalan) kclimcsının çınccde 

nasıl yazıldığını gôsterınıştlr. Ma
ilim ya, Çın lisanı harfle yazılmaz. 
Her kelıme bir resimdir. (Y11lan) 

- Oh, diyor, ne sihirli bır kclı- çlnccdc mUrekkep bir kelimedir. Ko
me ... Gam \'e kasaveti derhal duğı· nlJ.1ma ve barbar kellmelerınln 
t.ıyor. Dliııyanın bu karanlık gtınle· yanyaııa resml yapılırsa (yalan) 
rinde her msan: Bu da geçer ya- kelimesi meydana çıkar. Yanı Çin
hu!> derneği öğrcııınell, aç ınsanlnra illere gcire yalan, 4:ba11barca b!ı· ko· 
çorba dağıtır tıbi tıunu buglınıin bil· nuşnıa demektir. Hakikı manasilo 
tün insanlarına belletmeli.... medeni adam yalan zoylemez. 
Yaşamalt sanatını böyle 'bır keli- BuyUk ,baba. torununu bu ı;lbi 

mo ile öğre1ıdikten suıırıt sıra terbi- usullerle terbıye cd p atalar sözleri· 
ye ıdeallerine geliyor. Tıbetlı dıyor ni öğrettikten sonra. bir t;Uıı imli-
kı: hana çekmış ve şu suali sorınu,tur: 

- Bunun için de uzun boylu kıta- - ::;ana bir' ki.içtik, bır de büyük 
ba, derse tur.um yoktur. Eskiler ha 1 kıtap versem haııgisinı teıc h eder
yat hakkındaki tccrübelcı lnı bize sin? 
kısa atalar sözleri halınde miras bı· - Küçiiğli ... Çi.ınkU beni daha ı,;ok 
rakmışlardır. lnsan bu darbtnıcscl- düııUndürUr. Büyük kitap, hertürIU 
!eri öğrmlrı;e ve onlara uysun bı. te!~rruatı anlattığı için bana düşUn
surette ömür sUı·mcğc çalışırsa tcrbı mck fırsatı bırakmaz. 
yesl tamamdır. Artık ondan sonra Bundan sonra. büyllk b<ı.ba blnsl 
bir insan, hııyatının kaynağı kendı basıl, dığerı kavranması zor iki şiir 

lar. 
Bundıuı ~oııraki ınııharc-bclcrılc, 

('t'Jlh!'ııin ıuunluğun:ı rağınen kil\. 
\.f't ka~ dım1aları ~ık ı.ık 'uku tıu

lıwaktır. Bunun sehchı, ilü taratın 

da iki ay i~iııdr 'rrııııı: oldukları 
hti,\ Üli /.>l.) !attır. rakut gerrk lllC\ • 

.ı;inı \e gerekse deınlr,\ol lllU\ll ala· 
ı.ınm nokııanlı~ı .' uı.untlen Alman
lar için hunun mlı,kııl olaC'aiı !jiıp-

hesizdir. 

okumuş ve :hangisini daha çok be· 
ğendiğlni sonnu~tur. Çocuk şu ce

' abı vermıştıı. 
- Anlayamadığımı, çUnkil benim 

ruhumda csra.ı·lı bır alemın kapısını 

aı,;ar ve bu aleme Sokulma!< hevesinı 
\'el'll'. 

- Suna bir sual dRha soracağım: 
Duvurdal•i iki resme bak. ördeklerııı 
havuzda yüzdüğUnU ;östercn rcsmı 

nıı seversın, yoksa dağlara yağmur 

yağdığını gösteren reemı mi? 

Almanlara 
•• go r e 

Finl e r l e 
baş başa 

B Ç 
c• r:ı 1 ordu unun elindeki motorlü nıolıe• orç ille \C tıııtklar e.kl ,,j,,t 'lll !;oe~lerdı. 

nıınıı kı~ a tıdilir e 750,000 kişilik 

(B~ı ı JncJc1e) ** blr ordu rn •Jngutereııln harbe lıa~-
1 bir gemi batırılmış demektir" de· ladığı sırndaki ıuııuın ha\a ko\\r-
1 miş ve bu neticenin ıstihsalmde tinin yekununa muadll bir tayyare 

(Ba~ı ı ineli.le) tı, (Ba':ı 1 indde) §§ hür t'ransa ve Hollanda denizaltı. l<uHetl 'c Aıııcrlkndan .reni gelmiş 
keler ortadan kalkmı(itır. Sovyet. Siyasi cilvelerin Finlandiyayı tarının kahramanca yardımlarını son ı;l1>knt nıotorliı malzeme nıühlın 
ler Birli&;inin dış kaleleri için tak· maruz bıraktığı müşkül vaziyeti zıkrctmiştır. bir kunet tC'şkll eder. 
viye merkezi vazifesini goren bu gözömine getirerek sordum· . · Baş,·ekll artık mayin tehhkcsm-
şehu· felce uğramıştır. - Finlandiyaoın me\•kii çok den bahsedilnıedığini hatırlatarak 

Alman cephesinin şimal cenahı nazik degil mi? Demokrasi~ i en duşmanın geçıt tahmin cttigi yer. 
bakımından ise, Peter::.burg"un mu- tcmız m6n.asında tat?Ik ede~ b.ir !ere her gece mayin doktuğ;ımi, 
hasarası bu , . memlekctsıniz, Amerıka ve IngıJ. fnknt b . 1 k 11 1 i b" 

cenahın ~ ukumı fcv. , tere ile sıkı dostluğunuz var. Rus. u ı~ c u anı an Y rmi ın 
kalfıde har·rı t · · H · ı k. kişinin bunlnrı tehlikesiz hale ge. 

ı e mıştır. ususı c ı larln ılk harp cttiğınız zaman A· 
Ballık memleketleri kızılordunun merlka, sizin için hemen hemen tırdıklerıııi vc harp başlangıcın. 

darbcri bir mılyon tondan fazla 
son bakiyelerinden de tamamıle 1 harbe gırecek kadar heyecan ve gemi kurtarclıklıırım "öylemıştır. 
temizlenmiştir. arnka gostcrdi. Şi"°'.di onların bu. B. Corçil gcmı l.3yiatının çok 

'' . . . . lunduğu tarafın aksı taraftn olmak azalmakla beraber Atla t"k 
saı ıp gc mı;> or mu. harcbc!iinın henuz kazanılrnadıgı 

Bu ku''' eı ne mıık':>alla kullanıl:ı
C'aktır'! (De) il MeJ 1) gıı~ctcslnlıı 

bir kıl~ gün e\' el ~;ıkan bir yaı.ı~ııı· 
dıı Ub,)11 işini \C bfitUn t,iınalı A· 

nıerlka,) ı temizlemekten, hatta ~ı

eily:ı~ ı tehdit etmekten hnhl \Brdı. 

Eğer Afrlkada tııı,alar milsaade 
eder etmez bo3le bir hareket ha~la· 
~ ıwaksa hıırbln agırlık merkezi bu 

~abuk bıtırmek ı tıyorl:ır 

1 

. 1 . , ., ' ' n ı mu 

Stokholm, 10 <A.A.) - Berlin- - Nasıl gelmiyor! Fakat ne ça.1 nı ic:i "'C'svetmek ){ızım "'elmed"ğ· · 
d 1 k • · l'ıd. 1 · k ı ' "' • .., 1 ını ı · ı kil t il · ;n ge cıı haberlere göre, Nıızi cr- re ı bız h . ıse crı? urbanıyız. harbin bekleıımedık hfıdiselcrle ıın erce oıııc ı-e k hır cephe uzo-
kanı Alman başkumandan lığının, Blı bir tccavuz herhı ~ apınıyoruı.. dolu oldu •unu bC'-.an etml ı· 

1 

rııı•lc lm:laııarak llkhnhar lıazırlılt--

sem• de mc\ slınJerl t.ıki(I ederek ce· 
nııha inecek demektir. O takdirde 
bir ucu Splt:ı.berı; adalarına 'aran 

k Ş. f"k d f • ş ır. ış mevsimi ilerlemeden bitirilme. ııııc ı 1 harp, geçen c a maruz B:ışvckil. Atlantik miılfıkat da lurı ynpılııcul•, bir tarııftıın da sıc~ 
si kabeden başka yerlcrdckı dıger kaldığımız tecavüz harbınin deva. avdetinrte İzland.,yı · ın t 1: ı ,.aJıalardıı me\ im harbine glrbjll ... 
' 1 d " k b. d ğ"ld" b " ZJvarc ını ış er için acilen muhtac olduğu mın nn uaş n ır şcy e ı ır, ı mevzuu bah ederek b d k ' 1· ccktiı·. 
k · · ü · ü 1 d ğ d d • urn a ı n 
ıtaları serbestçe kullanabilmek z.ım sor şum z e o ru an ogru giliz . Amerikan i birlig· · d 

m. aksad. ile, Leningrad muharebe- ra bir mııdnfaa harbidir. . nizlcri kontrolde' \ c zaferıınnınıstıhe· 
B. ÇlbrçU urj~ e ıııc el inden de 

Fi 1 .. di f d Ih balı ctml;:llr. Suri~cWere teklif rt-
sınl, bır an evvel bitırmek husu. n un yanın mün erı su salhıde kati rolu olncasını soylc 
sunda sabırsızlandığını tnsdık et· yapacağı hakkında son zamanlar- miştır. ll;:i ııroı;rnrn şudur: Bugün lı,:ln ln

glllLlerle beraber ı:alı~mak 'e O.) rı mektedirler. Almanlar, şehri, sag. da rivayetler çıktı. Bunlar dogru BnS\ ckıl şi:>vle devam etmiştir. 
lam olarak zaptctmeyı tcrcıh et- olabllır mı? H, rbln şark alınC' ı de de \azf. lıııkiımet \CJB hu iıın tle.r kumıağı 
mcktcdlrler; fakat şehır teslim o1. I - Mcmlekctimle hiçbir temasın1 yet lehimi c inki«af ctmi"'tlr., 
makta getlkirsc, Varşovada ve yok, bilmiyorum. Bızim için dün· Ir l.ln mı.hın C'bctlerlrnlz bir fttı 
Roterdamda olduğu gibi bombar· yada bir tek emel \•ar Emnıyet Cıık mmıhc-de ınc baglanmıstır. Bu 
ctımana müracaat mecburiyetınde içinde yaşamak ve Finlilerle mes- mwıhcdt' harp zamanında vesnır 

ılcrl~ r hırukmak ... 1Jcrlde mutlaka 

uri) c lstlkJCıll olacaktır, fakat hır 

ecnebi hultiııııctln bu btil,lal ı,;er<'C· 

kalacaklarını söylüyorlar. kiin toprakların kurtuluşunu gör- hıı u 1 ahvalde Irak ve İngıliz men. 'e 1 içıııdc blr rolu olmak l.ızmı a 
mck ... Bu ideallerin yerine geldi· rn"ltlcrlniıı mliclafaası ıçın bize bu Jıilkfınıct ıııutlııl,n ı ·ran5n ola-

Sovyetl ere göre 
<Rn!iı 1 incide ı / / / 

lügü tahrip P.tmişler ve yedi bin 
ki5i telef etmişlerdir. .. 

Moskova. ı. (A.A.) - KızılyıJ. 
dız gazetesi muhabiri, Alman km•. 
vetlerinin merkez cephesinde nch· 
rin beri tarafına atılmı;ı oldukları
nı bildirmektedir. 

Dbrt bin Alman askeri bogul· 
muş, 238 muharebe arabası ve 50 
tayyare tahrip edılmistir. 

şıu:-cnlııırg kiıııclc? 

Moskova, 10 CA.A.) Rcuter: 
Sovyct hüklıınctlnin sozclisu Lo. 

zo,·skl, Yelya muzafferiyeti üze. 
riııc, Tiınoçcnkonun, merkez cep. 
lw.sind~ taarruz hareketine devam 
cttigini, salı günü akımmı soyle. 
miştir". Sozcü, Shlunenburı;:'un zap 
tt-dillhğinc dair olan Alman iddia· 
•a hakkında hiçbir malüınatı olma 
ctıC::nı ilfı\'•' etmiştir 

gine lam hir kana<ıt duyarak. sırf ki bı 'uk saı:ıhiyctıcr bahşetmekte. t•a ır . 
bugün mevcut mlinıı•eb<'tkrin tc clir. nu .,0,ıcrl Fran!!>anın ağ:ı.ına •·a-
Firı altıııda harbC' de\·am etmek ' 
lıc\'r.s ve arzııHı duyar mıyız., duy. 

B Çörçil Nazilerin Trak"a hulfıhi lınıııı-:; hir purnmk hııl ıli.'e tdakl.I 

mal mıyız. bunu kC'stirı-cek n• 
''e Irak'da c;cvirdklcri entrikalar- cdlyorııı. Un) Çor~ll bu itadc ııc ııı-
dan ve Rn.,lcl Alinin firarından glltcreııln ~ıırl)c•tlc ~erlc<:lp kalnıu-

söyliyecck mevkirlc değilim. balısl'ttıkten sonra dcmic:tir ki·. 
FinHindiyah dostlarımız. hazır- dı •ını nnlalmak isti~ or. l\lak atlı, 

Bu teşebbüs bizim ıçin beklen. 17ansnnın ı;tınün hlrlııtlc "Ur[_) <'le 
lanon nefis Türk yemeklerini ş! . medik hir hfıdlse olmamıştır. Irak- j 
mallllerc mahc:ııs bir i tiha ile ve. herhaııgi bir hiın altında donıue-.i 

dan geçen münakale '.•ollarımızı i "'u ı ı ı tiki ı ı 
diler. sonra iki saat içi"lde kırk himaye etmek hakkımız ve vazife. ~c -~ r ~c~e ~aııı an a 'nad -
yıllık ahbap ke<:ildikleri Ti.lrk nln ne mnııa!ıı olur! llelc l"rnnı;n. 

mizdlr. Biı:ıacnaleyh bovlc bir ih 
dostlarile veda ettiler. tlç buçuk 

timııle kar ı hazır bulundurulan 
aylık "'cyahatlerinc Bulgerist;;ın. bir Hind tümeninin, derhal Basra· 
Almanya, İsveç yolile devam et. 
mek üzere avrıldılnr. ~ a sevki emredildi. Raşid Ali gayri 

meşru idııre~ini tanırız ümidlle, 
Jo'inler gittikten ::-onra hayretle 

dU d.. . A b bl h· b' b k frvkcdilen kıtalarımızı iyi karşıta. 
şun um. . ca a r cır 1 u a. dı ını iddia ettı. 

dar temiz hıslerlc, bu kadar V<'· . . 

url~C)c karı;ı ne mandater Mfatılr 
ne de btlklııl rndl'dcn bir cınfıtt"'-

fik» ı;ıfııtile hiç bir tnııhlıllılüııu tu 
maJan, eski emel H' nıı'anelenııe 

lwrkörbne haı,;lı knlnıı bir ıııenılr 

kettlr. 

karla karşılı~·an, kendi dahil ol- 1 B. Çörçıl Irak hnre~lıt~nın inki-
clukları bir ınllcnd<!ll'dc bu k:ıdııı· ı şafını anlat~~ \ c demıştır kı: tarnfınd ın işgnh Kıbrıs'ı cmnı>' ı 

Raşid Alı Al a ı a "ti · altına almamıu intac etti. Şorkın 
efendice hareket l'cien ikinci bir m 11 ar vaı cmnı 
millet var mı~ ı tutmaları için mütemadı müracaat. but un bu kısmı daha memnunı.> c~ 

D"rhal huldıım· T .. k ·ıı t' ı !erde bulundu. Fakat yalnız 30, • ericı bır va.zıyctc gclmıştir. Ak 
" ur mı e ı... c . . k . tch d k 

Ç kk 1 d d .. ,·· t T A 40 kadar Alman tayyaresi Suriye. t..nızın şar mun asın a ı a 
ana a c e o\\ışcn ngı ıı, · . niz ve hava kontrol" f r 

vustralyalı ve Yc•ni Zclandalıların den lrnk a varmış ve Bağdat ile umuz ı ı o 

h d t ı b
•t k ' T ki ç k şimalde Musul'a ) erlc,..mege ça· I muştur. Turk do:;tlanmızlü dob. u 

şe a e ı e sa ı ·ı ur er ana • d . . . .. Iışmıştır. an dogruya ıcmas tcsı ettık 'c_ 
kale harbı gıbı bır_ mucadelede "~· . . . 1 petrol boruları le dıgcr kaynakl.ıı ı 

htr i'(Ju gu l{adıkoyünc ı;-eçerke.:ı hı.n annesini kuc.akladı Bana yar 
a ın. Oı t.ı boylu, kır saçlı. ~ ~ : nı cdebıleceğ ıçm adeta ıçtcn bır 

kardan, mertlik ıcaplarından bır B. orçıl , Alnrnıılaı ın lrak da mu. d . 1 1 
{f k ts . l " · · a· "d· . 1 ı arcmız a tına a dık. 

snnlyc uzaklaşmamışlardır. Karşı. va ·ıyc ız ıgının, ırı ı ışga c 
Jarındaki orduyu düşman bilmiş. muvnfak olmakla beraber orada Surı,>ede hıçbır cmclımıı :yok 
lcr, fakat fertlere karşı daima in- mutehassıs paraşütçülerden dort tur. Surıycnin hiçbır kısmında 
sanca davranmışlaı·dır. bininin ölmüş olmasından ileri Fransızların ~crıni almayı \eye. 

11.nd. ktıdar &örünüyordu. uı ICAYE ~ ~ >'lllÇ duyuyordu. 
: Ve c ıaıengıL tarafı şu- ~~ B~rıı.bercc 'apura bır.dık. O, IJc-
~ htıyar adıun her sabah r; .r~ .ılm yanımdcan ayrılaıak aşağı, sa-

teı 11 c tığı zıncırli duba ke- luna. arlrndaşlarının yanma gılti. 
<ta Yoı, saatıeı ce denıze ba· Bıraz sonra '"apur • elıle iskeleyi 

b~ıtııy~ıı, Yoıgun ve pcı·tşan hı- ,, Unu bekııgorum ,, ışıı.ret ederek. şuraya yanıı.ştı. Bu 
h.ıııa rctu , .., sonra beklcdiğıııo sırada etrafta nıUthı.ş bir çığlık kop-
ı ~ Yanıaı-ın hazın teessUru ı 1 tu. B•risi denize dUştü, de<hlcr .. İh· 

İl 1-\ıı.tll.l{~Cnd kendınc mırıldana· Yazan: JJlahmut Atti la Aykut tıyardını. Kala.balık arasınl! karışa-
t 13 Y Y tarafına doğru yürü- ma.dlm. İşim ,·ardı, duramadım. Bu 
tırıı ~fdu.. Bu bır sokak vo 1 _ Dert paylaşılarak azalır. Söy· ı mek demek değildir .. Bir asır daha. gl\rültü esnasında oğlumu da kay-
~ tczubu değıldı. Temiz gi- lcmck, boşalmalttır. Istırap ka~m- yaşayacakınrşım zırva şry .. Ben, on betmıştinı. Herhalde o da kalabalık 

8 \nılı, munıs hır yilzU da Kaldıkç:ı ltaynayan bir tııtim ka- 1 yedi sene YaJ}adını, on yedı sene arasına kan.~tı'. dedım. Onu bekle-
'>'tt b 1 zanına benzer .. Ona t<>k b şına mu- uzun zamandır. On yedı ııcncde çok nılycrek yüruyf.ıp atelyeme gıttım . 

0 
4' 'ün mcraJmnı ycnc· ı kavonıet etmek gUçtUr habalık.. 1 ba)Tıınıla.r. çok yazlar ve çok kışlar Susııtu. Gözlen yıne o yosunlu ye-

~ 111 takıp cttım. Ve yakın- - Bana bak. Sen IYi bil' adama \•ardır. Fakat, benim on yedi senem şll sulara. daldı .. 
b ~Un tetkik ettim. Buğu· 1 lbenz yorsun.. 

11 bir rüyadan da kısa ı;Urdü ... Ben bır 1 Elını yavaş, ya,·aş ller ye doğru 
t;szr Cn.ın parçası g bl donuk 1 _ Dünya bUyükltlr. Fenalar ka- sanatkarım. Yeni bir iş abnıştıııı, sı- uzattı. 
~ trı Yo unlaşmıı; denız ye- 'dar iyil,.r de bulunur. kışık \"aziy~te idim. Koleje giden - lşte, dedi. O, burada kaldı. De-

lı bıt biı noktayn dalıyor O halde dınlc dıyerek deı·dlnı oğlumun yardımını i!lted1m. O, hav- · dUşcn benim ya\'ru hır cık 
ıçkırıksız ı!:ın ıçın ağlı- ı 'bana açtı: 1 lavan köpeği bile okşayac.ak kadar nıze Onu deıılzcl m, • • . . . . . yıwrunınıuş.. en çıkar;ı-

ıı~ - Benim de mesut bir )'U'·am merhametlı ldı. Benım UztildUğUmU 
ıt ~t~'\ r'unı ya\•.ışça koydum., vardı. Benını de bir kanm ve benim ı görerek bir gün ba~--: . .. 

~tııt 11nn döndü. de bir yavı-ıım 'ardı. Senın yavrun Babacıı:tını butu~ı bu tizunUlle-
li.ç ne ıstıyorsunuz? vur mı? .. BıLr mısın ki bir yavru ı e bu sıkıntılara bizı dalıa rıı«at, 
ttt ltı ~•t. ded m. Sade sizi me- 'hcrşeydiı·. HR .. Bılir misin diyorum. daha mes'ut y~tınak ıçln katlan ı

ha, .. a " Nıçln ağlıyoısunuz Eğer baba değilsen, baba olınanıış· yorsun. Sana yardım etmemi lste-
ç kt r deı dınız mi var? san benı boş yere konuşturma. Sana mez misin? .. 

· YUzume merhametle masal anlatmağa ,·aktım yok... ôy- o gün pazardı. Hcrke5 gezmeğc, 
~ le bir yavru ki doğduğu günden •n eğlenmeğe gidiyordu. Onu da arka-

't tlııll '":ar, d rdim olsa ne çı- yedi yaşına bastığı güne kadar o, dasları gezmeğe götürmek lsllyor-
\ı kana setıremczs nlz kı.. anaslle benim için bir neş'e kaynağı lardı. Keşke gitseydi, keşke benim 

~ , ~ akın bir sesle, onun idi. Ben, yarım asrın takvim yapra- Lşlm yarn1 kalsaydı. Dilim tutulup 
'lılarma daha yakın bıı· ğmı kopardrm. Yalan bu, yalan. Ya- da ona. gel demeseydım. Her zaman 

11. cevap 'erdinı. şamak demek sade güneşi, ayı gör- yaptığı gibi o sabah m·den ayrılır-

nıamışlar .. 

Gafil baba. O ;\ <ırada. yalnız bı· 

rııkarak işine giden sr.f 1 baba .. bU
tiin ı:ıcrvetıml onu atnına uğruna fe· 
da ettim.. I<;\•e gitmedim, anasını 

görnıedım. onu bulamadım. ZnnnC'
diyorum ki o, hali\ saJ\'dır ve bur -
dan bana. görünerek: · 

- Babacığım gellyorum dıyceek· 
tir. 

Onu beki yorum. Ölmeyen oğlumu, 
ölUsUnU &örmediğim oğlumu .•• 

Mahmut Attila A~kut 

Ti.irk ve Fin milletleri arasında. geldıgin,ı anlatmış ve şöyle devam onların menfaatlcrı .>erme İngı!,.f. 
ki yakınlığı ispat için fazla delile etmiştir: menfaatlerıni getırmcgı nraştırmı-
ihtiyaç varsa bu ~eciye benzcrlıği Yeni Irak hukümelile do:.tça iş yoruz. Şunu nçıkça nnlatmıılı~ ım 
en kuvvetli delildir. birligi esasına dondük. Bu iş bırJi. ki, hür Fransız müttefiklerımızin 

Ahmet Emin YALMAN ğini'takip etmek niyetindeyiz. Her de kabul ettisı sıyasetimız Suriye 

üçüncü hadise 
Va§ington, 10 (A.A.) - Birl<'..şik 

Amerika bahriye nezareti bahriye 
encümeni tarafından müsadere e· 
dilen ve Panama bayraı?ını hamil 
olan ı::eminin İzlandanın beş yüz 
kilometre C'~nubu garbislndc 17 
ağustosta torpill~erek batırılmı§ 
oldugunu bildirmektedir. 

Amerika enflasyon 
tehdidi karşısında 
l3oston, 10 (A.A.) - Maliye na· 

zıı·ı Morgantau, Birlf'.şik Amerika
nın şiındl bir enflAsyon tehdidi 
karşısında bulunduğunu ve buna 
karşı derhal tedbir almak icabetti. 
~ini söyliyerek işçilere, çiftçilere 
\'e iş adıımlarına hitaben, milletin 
menfaati namına, Ucret ve kfır te-. 
znyudu hususundaki arzularını 

yenmiye davet etmiş, halkın daha 
nz sarfcdip daha çabuk tasarruf 
etmesi ve vergilerin artması lüzu. 
munu ilave etmiştir. 

iki taraf da şimdi muahcdcye ha- nin Suriychlerc incle~idir. Suriye. 
lisane riayet etmektedir. Irak'dn liler mlimkUn mertebe kısa bır za. 
daima tehlikeler vardır. Buna dik· manda müstakil hUkümranlık hak. 
kat etmek ltizımdır. Fakat bunlar !arını ele alacnklardır. Mustakıl 
bUyUk bir endişe verecek mahiyet. Suriye hükCımcti veya Surıyenın 
te dcgildlr. memleket idare inde artan bir 

Bu arada A:lmanlarla Vichy rolu olmasını derpış edıyoruz. 
Fransızlarının cntrıkaları Suriye. Frnnsanın Sur!;} ede harpten C>V\:C'l· 
de devnm edıyordu. General kı vaziyeti ıdnme etmesi bahıs 
Dentz, Almıın menfaatlerini ter- me,·zuu olamaz. Fransa hukümctı 
viç için alçakça hareket ediyordu. de bu 'azl\."etin sona ermesi !uzu. 
Biz kendimiz de müşkül vaziyette munu idrak ctml ti. Buna muka
bulunuyorduk. Yunanistan'daki bıl sunu knbul ediyoruz ki, bütun 
ordularımız tahhyc olunmuş ve AHupa devletleri içinde Fransa. 
çok malzeme kaybetmiştik. l'rab. nın Surıyedeki vazıyet! ruchanlı 
ıus'daki cephemiz General Von bır vaziyettir vı- A.vrupa devletle
Rommcl'in Alınan heyeti seferiye. rinin Suri~cdc ııufu.zları oldu~u 
sinin gelmesi üzerine bozulmu~tu. müddetçe Fran anınki hepsine tc. 
Sonra da tenkili lcabcdcn Irak is. kaddum edec ktır Biz Surlyeye 
yanı çıkmı~tı. Ve Fransızlarla bir- Fransayı tarlhı eski mevkiindcn 
ilkte Surıyeyi islllt\ etmek imka- mahrum ctmC'k için gitmedık. Su. 
nını bulduk. Bir hur Fransız tabu- riye halkına karşı olan tanhhiıtlc. 

ru kuvvetlerimizle hareket birliği rimizi luzumlu oldugu nisbette ye. 
yapnrak kahramanca dövüş+ii. rine getırmek ıçin gıttık. Harp za. 
Kuvvetlerimizin mevcudu sonra. manında bile Surı~ede Viehy Fran. 
ları dort ti.ımcni buldu. Avustraı. menfaati yerine hür 
yalı ve Hintli kıtalar harekat es. r 'aatlcrinin ·ı ,., · 'lıa 

nasında müteaddit defalar tema. 
yüz cttılcr. Suri) e ılı> Nil ordusu 1 - De\anu \Rr -



------ ··--- -----------
Askerlik ilanları 

Şubeye davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

Yd. P. Tegm. Apdullah og Feha
mettin (18621) 

Fatih A kerlik Şubesinden: 
S. 8 Mu. Me. Hılmı oğ. Arif Hık· 

met 320 (026 7) çok acele şubeye 
muracaalı ilan olunur. 

l"atih A kerlik ube>inden: 

Ak aray Valde mcktc-bi karşı. 
sında No. 24 de oturan Harita bin. 
başısı Roşit oğ. Cemal (320 - 511) 
hemen ~ubeye müracaatı. 

GONON 
[.BORSASI.] 

10 EYLÜL 911 
1 Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 

Peçe ta 
İs\·eç Kronu 

~hıını 'c , at.• tat 

1933 TUrk 'borcu I 
uııs 1 tikrazı dah il 
1933 tkramıyelı Ergani 
1934 Sl\•as - Erzurum 
Anadolu Dcmıryolu tah,·ıtl 

5,24 
132,20 

ı .. it. 
21 25 
22 00 
20 25 

20 10 
46 50 

25 sol 
24 3~ 

~UJ\{;T 

Tilrk altını (Re at) 
TUrk Altını (Hamıt) 
Kalın beşi b rlık 
Kalın beşi birlik (Reşat) 

21 ayar altın gramı 

116 00 
121 M 

3 53 

RADYO_ 
j_PROGRAMı_I 

7 30 Program Hl.15 MUzlk 
7 33 MUztk 19,30 Saat ayarı 
7 45 AJans 19,45 MUz k 
8 00 MUz it 20,15 Radyo Gaze. 

8,30-S,45 Evi saat 20,45 MUzık 
12,"30 Program 21,00 Zırnııt 
12.33 MUzlk takvımı 

12.45 Ajans 21,10 Müzik 
13 00 MUzlk 21 30 Konuşma 
13.30-H MUzık 21.45 MUzik 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınaima 
Komisyonundan : 

l\lektebımm 

Küçük tagarruf 
hesapları 1941 1 

zc~ tin, z~1inra&ı, 
aat 14 de rapılacaktır. İlk 
Tl)fiİRe muracall(. c7538> 

1941 İKRAMIYELER1 
1 o.det 2000 ltralık ::z:: JOOO. -
s > 1000 > :z: IOQQ..--

2 • 700 > = l.IOQ.-

' > 
8 > 

35 > 
80 > 

tOO > 

> 
> 
> 
> 
> 

= IOQIQ.

= ~= llOQ..
= ~ = IOGG.-

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 
18,00 Program 22.30 Saat ayar1 
18,03 MUzık 22.45 MUzık 
18 30 Müzik 
l Ç..IJO Konuşma 

22,u5·23 yıırınkl 
program 

1 - Eksıltmcye konulan ı . Ankara chir mezarlığında yapı. 
lacak olan ikincı kısım tcs\ cı turabıye, istinad dıvarları ve yol· 

1 !ar kanalizasyon ın aatı ve ke !i ndc gostcrilcn diğer işler olup be· 
deli kcsfı ıkı yuz otuı: dokuı: bın ık! ) uı: oltmış uç lira kırk ku

TA 
ruştur. 

2 - Bu l e ı kt"•ıfn me 
lındc Ankara lmar !\fudurlu 

3 - Eksıltmc vahıdı kıya ı 
yapılacaktır. 

ır vrak Z lira b d \ uk bi

ndt-n alınır. 
fıat uzerınden kapalı zarf usulilc 11 EYLÜL 

PERŞEMBE 

AY: 9 - GUN: 254 - Hızır: 129 4 - ihale 26 eylUl 911 tarı'1 ne musadıf cuma günü soat 18 de 

29 
vılfıyet binasında imar İdare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 -- Eksıllmcyc girebilmek için: 
RUMİ: 1357 AGUSTOS: 
HİCRİ 1360 - ŞABAN: 

\'AKİT ZEVAU 

GÜNEŞ. 
ÖGLE: 
1K1ND1 
AKŞAM 

YAı:sı: 

İMSAK: 

B 

636 
13,11 
16.44 
10,2ti 
21.os 

4,54 

19 

l,ZANt 

11,0tı 

5,44 
9,19 

12,00 
l 33 
9,27 

l 
1--.+---'--+---1--........ +--+--+--+--iP-""'I 

'•--ı..---4-~-f"""'l~t--ı 
~~~ ...... ,J--~,_+.--+--+--1 
5 ı,_~_µ,~-f'! ~---...+--1 

' ı--ı--ı--+--r'.I -::i 
1~~..ı.--ı....r""+-l"~--
1 ~4-....1--1-..56\-t-~ ....... ......._ 

'~_,.~-4---4--.ı...,,...IAP"'9--+--t--f ,, 
// 

:-sohlaıı sağıı: l - Galatanın bir 
semti; yılankavı oyuk. 2 - Herkes· 
c;;e bılınen. 3 Bir nevi kumaş; si· I 
yah bir ltnş ve s11ç boyası. 4 - B r 
hayvan al n. 5 - Tersi: Çok değıl; 

1 kasık. 6 Ortaya konan işler; kir· 

A - 13214 lıra mU\ ckat t rnınat verılmesi 
B - Ankarada kam ni lkamc-tgıih gösterilme i 
c: - 1941 ı::ene 1nde Tıcaret Od3 ında kayıtlı bulunması 
D - Bu i i yapm 3 <'h 1 b lundu una dair imar miidürlilkill'l· 

den vesika alınması icabcder. 
6 - Teklif mektup! rı yukarda 4 iıncu maddede yazılı saat. 

ten bir saat evveline \ant saat 17 ye kndar idare heyeti riyasetine 
makbuz mukabilinde t vdı ed leccktir. Posta ile gönderilecek mek. 
tupların kanunun 34 unc-u madde ınc uygun olarak ayni saate ka. 
dar gelmi olma ı la ımdır. Her ne suretle olursa olsun vaktinde 
heyete vasıl olma; an mek uplar nazarı ıtıbarc alınmaz. 

(6415) (7937) 

alınız. Dutun kıtapları bulab 
lcceğiniz gıbi Ankara nesrlya· 
tının, Avrupanın model ve aır 
mecmualarının Babıalıde ~ 

1 
ganc satış yerıdır. 
Gazetelere ılan da kabul eder. 
Ankara cacldesı 89 - btanbul 

'--~ J 

Dr. Hafız Ceınal 
LOKMAN HEKİM 
Dahiliye Mütehassısı 

D1vanyolu 104 
Muayene saatlerı: Pazar 

han(" ht-.. ri;r 2 5 Tel· 2 !'\~ 

Dr. Is. da 
A T O 

DAlllLI HABT A IJID,AR 

... ti &1B 4 S3Jll 
şaMeğlrmenJ Sok. NQ. ~ 

Tel. '9206 

2 den IS e kadar 

ıstanbul uçuncu icra menıurıu. 

undan: 
941 1175 
Bır alaca 111 temini için hacze. 
1 p paraya çc'li rılmesinc karar 

"cril<'n ev eşyası Kasımpaşada 
Atık Tersane caddesinde Turabi. 
b ba sokak 11 numaralı hanede 
17 ~ 941 guniı saat 16 da birinci 
açık arttırma ıle satılacaktır. 

11 ız. 7 Anlama. 8 Göz rengi; 

ı bu gün kıymetin '< 75 şi bul· 
m dı ı takdirde 21 9 941 gtinti 

saatte ikinci nrttırma ile sa 
ılan olunur. 

kUçUk hlkO.ye. 9 Bulunan; yap· Gim:ma:::z~~::::~!::::i:::::='.'.J 
ı . 10 Kuşatma, tıre. 11 - Ter-'---------------------- f.]:$:;~tı811 DOKTOR 

sı. Bır renk; yal<ma. ı Ç 1 P R UT 
\uknrıdan aşaı:tlu: 1 - Neca· 

b t 2 E._ı1 iç!: bal; tersi: Taha'!· C'Udlyc \'O ZUhrc\1ye M1ltclıa. 
eur edatı. 3 1 ytızllllük; !>lr ne· srsr ncyo:ıu YcrlJ l\IADA:- r .ı-

ı b dl Şef; cet. 5 r.arı ~ısı::dc 1106
ta t. .. !ağı 

k tw;I de Meyme4k!ı aıı1-t::"·a:u 
P ; paha 6 Biı Tel: -t3353 •••lllii 

Bıı 

Bu nevi lwkul'.l 
ol ar: ba ız V<' k\ıymk uz kaplıın 

9 Anına; fam lya. 10 - Kah ~u· 
karıda kti.'ı aşağıda; bir ıstıfham. 

11 Bır ne' 1 elifi. 

ı-;VVEt.K1 llt:Ll\IACANIN HALLI 

ı:;olıla n ağa: l Akuarel; bal. 
2 Bafra maden 3 - Ahalı; vıı;

nc. 4 - Kaftan. 5 Ak: !h'l.. 6 -
n ka; maıı. 7 iz m. 8 Laz, 
k nto 9 Mark, an 10 Esa-
mı; asude 11 Ki; uzalnrak. 

\"ukıırıdun aı:nğı~ıı: 1 Ab na· 
b imek. 2 Kah (Hak); kaza; sı. 

3 - Ufak; kazma. 4 Arlanan; 
Ama. 5 Ralt; kıız. 6 Em; tak-
lak. 7 Lava!: al. 8 - D namıt: 
s 9 - Beş; onuı 10 A.nnelık 

ada. 11 lnck. 

f, fJ : 

Abone Ücreti 
Türk il c dııhUlndc: 

Senelik G aylık S nJO lık 

1400 715-0 400 

Htıriç memleketlere: 

nelik 6 aylık S n~ hk Aylık 

2700 1410 800 Kş. ~oktur 

Gazete)e glinderlkn e\;ralt dcroo

dll in edilmesin iade olunmaz. 

YL AB 

1 tanbul ıkınci iflas memuriu. 
undan. 
MU!lı "Mehmel Sa;bft ve kartkşler 
rkctı ıfl. s idare azalarının davaları 

t kıptc munferiden ve müçtemian 
ma yı t msil sal3hlyeUerl tetkik 
ve alacaklılarca bir karara bağ. 

lanmnk uzcre alncakhların 15/9/ 
941 Pazartesi gUnü saat 10 da dai. 
ı d hazır bulunmaları idare ka. 
ı arı! ılBn olunur. 

0 00 
i İK BAMİYI 

Rekor marka zt)'lÜı yağı.un halisi yetiııin ııbİ1ıİ ~pat edeae verilir. 

Alameti Ucuz ve 
Farika Teminat~ı 

BaliallarıJHtdan ımıda İ6te)iıüı. 

Toptan satıı ,ın: 

. İstanbul Tütün gümrük Kcmt"fli souk No. 21 Nırrif Özarca • T~.: 24197 ~ 

lstanbul Levazım Ami irliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıt•at llinluı 

25QQ çift er futinlne talip çıkm adıiından pazarlıkla eksiltmesi 
24/9/941 Çar§amba günü saat 16 da Mcrzifonda askeri ~atın alına 
komisyonunda yapılacııktır. Tahmin bedeli 21,250 lira kati teminatı 
3187 lira 50 kuruştur. Nüınune ve şartnamesi komisyonda görülür. 
'l'a.liplerln belli vııkitte komisyona gclmelcrı. (970 - 7 599) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fiati 405 kuruş olan 10,000 kilo 
siyah yağlı vakete 23/9/041 Salı günü saat 11 de Ankat'Bda l\I. M. 
V. satın alma komısyonunda pazarlık in eksiltmesi yapılacaktır. Ta
llplerln 6075 lira kati teminatlar ile belli vakitte komisyona gel· 
meleri. (1010 • 7827) 

Tlrldye Ci mllarlyeti 

Ziraat a kası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bıriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 
4 il 

4 ,, 
40 ,, 

1,000 lirnlık 
500 )) 
250 il 

100 il 

4,000 lira 
2,000 il 

1,000 » 
4,000 il 

100 ad t 30 Jiralık 5,000 Ura 

Ut » 

161 » 

40 )l 

20 )) 

4,800 il 

8,200 ,, 

DİKKAT: llcsaplarındakı paralar bir sene içınde 50 liradan 
aşağı duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylw, 

11 Birincikiinunda çekilecektir. 

İLE SABAH, ÖGI.E VE 
Her Jwek ... IOlln liinde U~ el.fa mımtmmıw 

ditlerhüzi fırfala)"llUZ. 

istanbUI Vakıflar Direktörlüğü ilan~ 
Kıym~t 

L. K. 
Peyakçesi 

L. K. 

cinsi 

___... 
78 06 5 25 :EııkS: 

Balatta Hoca Ati mahallesinde Taşçı Huseyin sokağında ~ 
19 yeni 8 No. lu hanenin (Temel taşları hariç olmak §3.rtilc) Jll\ı~ 
cut enkazı 18191941 perşembe günü saat 11 de mahallinde pazarlıl' 
suretile satılacağından isteklilerin mezkur saatte mahallinde b!l 

nacak memuruna müracaatları. (~ 
,,__ ____________________ __;, ________ __,, __ ..... ________ __ 

7 nr:i tip 2 nc.l çekili~ 

ikramiye 
adedi 

ı 

s 

48 

80 

12'> 

800 

l.'?00 

4.otO 

80.000 

p!Aru 

fltramiye 
miktan 

Lira 

25.000 

ı o.ooo 

6.000 

2.000 

1.000 

500 

100 

GO 
10 

s 
Vekan 

fuamiye 
tutarı 

Lira 

2.s.000 
so.ooo 
25.000 

80.000 

80.000 

60.000 

80.000 

60.000 

40.000 

240.000 

720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 liradır. 1' 
Hasılatın 'iO 60 şı ikramiyedir. Çekiliş bu defaya mahsus oırn9 
re 15 Eylül 941 de İzmir Enternasyonal Fuarında yapılactıktıf· 
letinrzi ıo Eyhile kadar de!fütiriniz. 

co huriyet Merkez Bankası 
6E YLÜL 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi Kilogram 72 604,628 

Banknot 
Ufaklık . • • • • • • • • • 1 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lu·ası . . • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: san Kılogram 9.636.856 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllrlng 
bakiJeleri • . • • • • • • • • 

Hazine 'f ahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı uakdıye k&rftlığı 

Kanunun 6-8 inci maddıılerlne tevfi
kan hazine tarafındH.n vAkl tedlyat 

Senedal Cilzdanı : 
Ticnrt seneUcr • • • • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
tDcruhtc edilen evrakı nakdl

A - (yenin karşılığı eSfam ve tah
(vllAt (ltıbarl kıymetle). • 

B - Serbest esham ve tahviit'lt • • 

Avamlar: 
Altın ve dö\ iz Uzcnne avans • • • 
Tahviltı.t üzerine avans • • • • • 
Hazineye kısa. vadeli avans • • • • 

Hazl.neyo 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans • • • • 

Lira 

102.124.217, 77 
15.643.695,--

447.431.31 

356.338,01 

13.555.009,53 

-.-
46.752.101.-

l~.748.563,-

21.683.011,-

261 267.496.39 

45.441.861,93 

8.310.245,19 

4.948,64 
7.808. 722,--.-

167.500.000.-

Hisıedarlar: .•.••••.•••••••••••••••• ••• •• •• •• ••••• ••••••••. 
Muhtelif: ...••••••.••••••••••••••••••• ••••• ••• ••••••• ••• •• 

YekUn 

Sahibi ve l'teşriyat Mudüru: AHMET E.MlN YALMAı.'t 
BaeıldıÇı )er: \ATAN MATBAASI 

Lira 

118.215.SH,OS 

356.338,04 

60.307 .410,33 

137 .065.552,-

261.26U96,33

1 

53.752.107,12 

. 
175.313.670,64 

( .!I0().000,-

7.$07.201,08 

818.585.119,68 

I 

PAS J F 

5-ma.ye: . ......•.•• • ••••••••••••••• •• ... . •••• • . . • •••• •• ••• • 
İhtiyat Akçeai: 

Adi ve fevkallde • • • • • • • • 
Hueu!t • • • • • • • • • ... • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtı
kan hazine tarafından vlkl tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdıyc baki· 
yesl • • • • • • • • • • • • 

Karplığı tamamen al tın olarak 
UAvetcn tedavuıe vazedilen . • • • 
Reeskont mukabili ilAveten tedavüle 
vazedilen • . • • • • . • • • 

Hazineye yapılan altın k&rfllıklı a· 
vana mukabili 3902 No. lı kanun mu
cıbinc~ ilA.veten teciavWe vazecüleA 

Mevduat : 

Türk Liruı • • • • 

Altın: Safi Kilogram 
• • • .. 4 

877,150 
88.50 No. lu k anuna göre ltaziney e 
~tlan avamı mukabUI tevdi oıunaa 
altınlar : 

Sıı.tı Kilogram ~.M.1.930 

Döviz Taahhüdab : 
Altına tahvili kabil dövlzler • 
Diğer dövizler ve alacaklı 

bakiyeleri • • • , • , • 

. . . 
• • • 

t Temmm 1938 tarihindea itibarenı 

7.822.019,15 
6.000.000,-

21.683.011.-

137.065.562,-

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,-

68.802.306,24 
1.233.752,03 

78.124.167,90 

-.-
30.113.497,4:? 

lakonto haddi % 4 Albn üzerine Avans % ~ 


