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4lmanya'n ı n LONDBAY& olu 

UZUN VAZiYET 
h<ı,.be hazırlığı c i d d i d e n 

Alman lktı~at Nazırı lzı·yade çok! Doktor F unk un son be· 
Yanatı harbin uzaması • • . 
ihtimali kar§ıaında Al . j va h 1 m d 1 r 
llıanyanın uzun harp yıl-
ları için naııl hazırlan • 
?•iını da ayni zamanda 1 
ıf§a etınif oluyor.. ı 

~ET~M iZZET BENiCE 
ı\i ı 

'<lt llııın ordularının umumi ta. 
~I ~u henüz hiçbir noktada tev· 
h •dı~eınemiş olarak devam edi. 
\.:·. llızzat, Sovyetler dahi tebli. 
b, ~n istihfaf edilemiye<:eğini te. 
~ 'ii1 z ettiriyorlar. l'ravda'nın ma· 

e8i ·ık lııı. ı defa So~yet Rus hal. 

İngiliz gazeteleri 
bedbinliklerini 

saklamıyorlar 

Brlanık ve vıazma 
da lmba mullarebı· 
ıerl devam ediyor 
Stokholm 13 (A.A.) - D. N. B. 
Londradan İsveçe gelen malu • 

mata göre Lond.ra matbuatı şark 

•. ,~ -~~,....,.. ~1 IABll CIPBEllNDE 

·' Muhare
benin 17 
ncihaftası 
başlarken 

• 

-· 

Almanlar en bü
yük gayretlerini 

sarf ediyorlar 

Son yirmi dlrt ••· 
atte dikkate ıayaa 
bir inkişaf olmamış 

Londra, 13 (A.A.) - Annalist mec· 
muasının askeri muharriri yazıyor: 

--

• 

ıı: .\lnıan taarruzunun şöhretini 
dı •t ediyG10, Londra ka)·nakları 
ı, . .\Jıııan taarruzunun hcdef
b:;~e varmasını galip bir ihtimal 
Ilı •nde mütalea edebiliyor. Al. 
dea~•rın muvaffakıyet takdirin
h 68kovaya varmaları, Kafkas.. 
&u~~ dayanmaları, Tiınoçenko, 
~t','Y•Qi, Voroşilof ordularını 
~ ' llıağlubiyete uğratmalan ve 
tııı'YeUeri Ural ve KaCkas dağla. 
•Q lQ arkasına atmalan şarkla 
1,:Y•!a karşı harbi bitirebile. 
~~ lltı, biliremiye<ek mi? .. henüz 
llıt Qokıa tereddüt ve münakaşa 
"r'°lUQdnr, Bir kısım iddialara 
IC)n e bugünkii kat'i imha harbinin 
tdiJa ~arması ile Rusya m'lğlôp 
'llıış olacaktır, Almanlar da bu 
bıı lattedirler. Muhalif noktai 
i~~•a r.öre Rusya geniş ölçüde 
''- : kaynağına ~nhiptir, İng>iliz 
'•ld·'lıerikan yardımı hol geldiği 
>, ~~de Sovyetler Sibirya ve As. 
j•~ ?lıı:elerindelri harp sanayiin. 
'-iı .'•tifude ederek daha 10 • 20 
ı, loQluk bir <:.rdu (·l<arahilirlct 
.\ıı)ıllııru harbi siirılürebilirler. 
),,.~ bölgesinde barıı sanayiine 
it •r lıer türlü maden maddesi 
~~~•trot de vardır. İngiltere ve 

cephesinde vaziyetin pek vahim 
(Devamı 3 üncU Sa!ılfede) 

Cephede uzun menzilli 
bir Rus topu 

Şark cephesinde harp bugün 17 ncl 
haftasına girerken muharebe ~idde .. 
tini gittikçe arttrmaktadır. Mücadele 
112 gün durmadan devam etmiş, AI· Almmı %\f'hlı kuııtıetle rinin bi,. müfrezesi bir ınnak geçi dinde mı'l.§kül oo.tiyette 
manlar gittıkçe artan bir şlddetie ta• 1-------------------...:. _______ :.....::_ ___ _!. ___ ..:__~----

'"tt'k hı 1 adan beklenen sadece tay. 

Yugo:davya'da bir 
çete yakalandı 

Berlin 13 (A.A.) - Romada çı. 
kan Messagero gazetesinin Zağ
rep muhabirinden aldığı bir ha • 
bere göre Yugoslavyada 35 kişi. 

den mürekkep silahlı bir komü. 
nist çetesi sabobj hareketleri ya· 
parken yakalanmıştır. 
Karargahı dağlarda bulunan 

bu çetenin mühim miktaroa siliıh 
ve cephanesi bulunmakta idi. 

SOVYET TEBLIÖI arruzlarını l>azan bi.r noktaya, hazan 
bo.~ bir noktaya tevcih etmişlerdir. 
Şimdi göriinüse göre Almanlar, en 
büyük gayretlerini sarlet.mekledirler. 
Çünkü Hltler askerleı·i.ne .kıştan ev
vel son bir hamle yapılmakta olduğu-

Alaturka Musikifinaslar için 

Yeni Bir mecburiyet Çıktı 1 BRİANSK'I 
Tahliye Ettik nuş;::~~';°~ı;;ı.'..ımlara ugrıyan Sovyel . ~an 'at ı·mıı·lıanından lıatları, ağır darbeler a!Unda geri A.J j 
Londra, 13 (Radyo saat 7,15 de}: çekilmiş, Sovyet kıt'aları rica! et-

Rus tebliği: 12 Teşrinievvel giinü m~, takat bu natlar y:ınlamamıştır. sonra şı·mdı• bı•r de 
kıtaalımız, bütün cephe boyunca Ruslar arazi terketmlşler, lnsan ve 

n.a1zemeee zayiata uğramışlar, ta-
ve bilhassa Viazma ve Briansk l·at her defasında yeni müdn!aalar ve 
mmtakalarında diişmanla anııda. anudane bir mukavemet müstevliyi hh • •1ı k I 
ne bir s~~:~~~a3rp~:'!:~-·-~-~-·~--- muYakkat~.:~,:,-:u;m~ş~rSalılfede) Sl at ımt l anı Çl tı. 

!--~--~~~~~~~-~~~-~-~~ 

Bu mal la ra i Kadın, erkek tekmil okuyucu ve 
. - - ·....--

. . Y A Z 1 K çalgıcılar sıhhi muayeneye tabi ! 
Tula - Orel - Mosko. va ıstıkame- De g"" ı· ı m •. ? Alaturka musikişinasların imtL l 1eni mecburiyet de birçok kimse.. • d b •• ""k Al k f • han dedikodusu henüz kapanına· !erce doğru ı:öriilmemektedir! .. 
tın e uyu man uşa ması - -~ dan bunlar için oflaya bir mec. 

istasyonlara kafi a- 1ı.u~i) ·~ daha çıknıı~tır. Bu, hep. I 
C-Y ı-ı•tı •UBMAY SUBAY) V s•nonbırde.,hhınıua)cnedenge. .._,..:::_•=z.:.•.:.n_: _____ .. ______________ g on göndcrmiyerck çirilmeleri me<buriyetidir! .. 

._,c;o•. H A. '·.··R· p, ·> y· · .A. 'Z. :, ı·:;.v.'E·: T·: ı·:''.}; 
-~::" . · . ·.:r . ,. :-.:t · . ·. . _: . "t'.·-~ ı : · .-~ ı ·,, -~·~:_'f;;·. 

. . -.· ' ._ .- . •.- .•... ,,,. ......... . 

«tı~. taıık, muhtelif maden mad. 
d1• ·•ı arasında bilhassa bakır. \~· - T 
ı.'2~1tııanların şark cephesinde ' '', 

J 

•• •• l Zabılai belediye talimatname, 
ÇUruten m em U r ar sine göre Belediyec:e, piyasada ~·-
cezalandırılmalıdır 1 lışan musikişinaslar esnaf adde •. 

• dildikleTindeu her esnaf cemiyeti 

Fransız harp 
mes'ullerinin 
muhakemesi 

Hüviyeti idarehanemizde mah. aıası gibi bunlar da sıhhi muaye. 
fuz bir tü<ear bu sabah bize şu ne cüzdanı almıya mecbur tııtııl-
§ikayette bulundu: muşlardır! .. 

- Kırkağaç ve civarından ka- San'at imtihanını kazananlar 
vıın, karpuz müba)·aa etıim. Fa. sıhhi muayene cüzclam olmadan 
kat bunlan bir türlü Bnndll'Dtaya çalı~amı)·acaklardır!.. l\lıı~ikişi • 
naklettirnıiye murnffak olama. nasların esnaf teliikki edihıcsi 

(Il<ıvnmı 3 tinctl Sahifede) Jıiç de doğru olmadığnıdan hu 

Berlin, 13 (A.A.) - •D.N.B.• 
Umumiyetle iyi malfımat alan 
Fransız meha(i!inde öğrenildiği. 

ne nazaran Fransa inhizamının 
(Devamı Üçüncü Sahifede) 

ÇERÇEVE 

ANIT 
KABi 

• 
Proje müsabakası 
2 Mart 1942 ye ka
dar temdit olundu 

Ebedi Şef Atatürk için An. 
karada yapılacak olan anıt • 
kabrin beynelmilel müsaba • 
kası müddeti bu ayın 30 un
da bitecekti. Fakat proje ve 
modelleri verme müd<ietin.in 
2 mart 1942 tarihine kadar 
temdit olunması kararla~:ı • 
rılmıştır. 

Alman-Fransız 
• ... •• 

sıyası munase-
betleri düzeliyor 

Vi§l, 13 (A.A.) - Alman • Fran
sız münasebetlerinin kayda dtge~ 
bir salah iktisap •tmiı olduıtundar> 
bahaeden cjoumal de- Gcneveı tq 
Berlln muhabiri iUnlan yazıyor: 

(Devamı 3 Üncü Sahll•de) 

' 

hin 00 kilometre üzerinde 25. 30 
'•a ••asında tank kullanmaları. 
ııı~, S~vyetler üzerindo bilhassa 
b, ;;'8'.~ olduğu ve ayni silahı da. 
t;~8 ·tun adette bulundurmak ih. 
•aı,••ııa sevk~ttiği her vesile ile 
.. ~ '!ılıyor. Rıı>lar harpten ön. 
~n~ kadar ellerindeki bütün im. 
~Qnı''1a tank imal etmişler ve 
ıı.~1t'1 ille bzuliyetle cepheye sür. 
\; r:rd.ır. Fakat, garbi Rusyada. 
t~ brıkaların Almanlar eline 
j•ril!ı.i boşalan tank saflarını 
tı Utıtıak için Ruslan müşküHi. 

Tifolu hastayı 
yarı yolda 

bırakan şoför! 

Kadın yüzün
kanlı bir 

oldu 
den 
vak'a 

''HAMLET,, 
) •ıı.. 1 ik ~d C) emekte ve Amer an 
~~l ' 111 •nı bilhassa bu bakımdan 
tı b ·~etmektedir, Tayyare ihliya. 
lih~ 11~ından da Ruslar ayni va. 
İit dttdıtlcr. Harp lıaşladığı va. 
>ıı,,.kaha üstün tayyare sayısına 
I;, ·:. •lan ve hatta en yeni İngi. 
ı "• .\ıııerikan avcı tayyareleri 
>ı ,.'nda tayyare yapabilen Rus.. 
ı.,;~'illıdi .. tayyare imal müesses?· 
\ıııu 11 Ytızde altmışını kaybctmış 
~n lııtyor, Binaenaleylı Ameri. Motörlü ht'alann ileri hareketini himaye eden Alman ileri hat topçuları 
q"l le lngi\iz yardımı bu saha. 
jt ~~ kendisini gösterdiği takdir. 

''Ol t.,.,1 ·~·ener sonuna kadar Ural ... 
lıd •nde ,.r Kafkasyada Alman 
ı.ı~•na . karşı barbedebilirler. 

lııı~t . 1"1tıi,'1miz karşılıklı bn iki 
"-.. aı "nardan hangisinin doğru 
..._ ~Den:nı 3 ündl Sahifede) 

~I·---, 
lfaftabaşı 
'1USABABESI 

........_Yazan:
o~nıan Cemal 
--Kaygllı

llu toll nefis ve eğ• 
ltııceli yazıyı bugün 

: lacı ıabllı· 
~ okuyunuz • .J 

Bugünkü teblit!cre göre, Doiu cep. 
besinde vaziyet fllldur: 

ı) Merkez bölic&inde, Alman ordu-
lan Rejev, Viazmcı, Brlanlik ve 0-
rel'den Moskovaya uz.an.an yollar u ... 

zerinde Rus mukavemetini kırmr,ya 
devam etmektedirler. Almanlar bu 
asker1 yollar istikametinde yığın ha· 
linde tank, piyade ve topçu kuvvet. 

<Devamı üoüneii Sahifede) 

KIZILA YIN YUNANIST ANA YARDIMI 

Kurtuluş vapuru bu 
gün saat15de Pireye 
hareket ediyor 

Vapur yükünü boşaltır boşalt
maz derhal gelip yine gidecek 

Kızılay taraiından Yunanista. 
nın fakir halkına yardım mak • 
sadile hazırlanan yiyc""'k ve gi. 
yecek eşyasını hamil olan ·Kur
tulw;• vapuru bugün saat 15 de 
Sirkeciden hareketle P.irey~ gi • 
decektir, 

Vapurla birlik!~ Kızılay nanu. 
na B. Saim ile B. Feridun da be. 
raber gideceklerdir. 

Vapur yükünü ooşaltır boşalt
maz hemen dönecek ve tekrar 
yükienip yine Pireye gidecektir. 

.cnevanıı 3 Uncu S::ıJüfedt) 

• 
1827 numaralı taksiyi 

kullanan 
şoförde insaf yok mu? 

Adresi gazetemizde mahfuz B. 
Şinasi isminde bir vatandaşın re. 
!ikası evveki gün matbaamıza 
gelerek göz yaşları araSlnda şu 
hadiseyi anlattı: 

,_ Zevcim birkaç gündenberi 
(IJ<ıvamı 3 üncü Sahi!ede) 

Denize düşüp 
boğuldu 1 

• 
B;r fırın müstahde
mi ekmek biçağı ile 
bir berberi yaraladı 
Küçükmustafapaşada Dede Ko· 

maçı 5okağında 18 numarada her. 
bf r Hasanla 25 numaralı !ınnda j 
miistahdem Hüs.?yin civarda otu. ı 
ran Hacer isminde bir kadın yü. 
ıtiinden kavga etmişlerdir. 

Hüseyin ekmek bıçağını kap -
\·itı 'gibi Basanın üzerine snJtlır. 
ı~;ş ve dört beş yerinden agır su.
rette )'aralamıştır. Hüseyin ya • 
kalanmıştır . 

ALMAN 
Dcnizyolları İdarcrnün cEren

köyü• vapuru evvelki gün Köp. 
rüdeıı Pcndiğe saat 10,15 scfe • 
rini yaparken Kartal açıklarında 
vapuru.n büie.cisi.Mehmet kenar. A l m a n la r ı n 
daki zıncır uzerıne oturmuş ve ı 

zincirin kopmasile denize dü • k yu""ru""gu""şü 
şüp boğulmu~ 1 ~ar a 
Leningrad'dan devam halinde 

• • 
çıkış hareketleri Ajır darbelerden 

ıonra lıarekAt yıaA 
ıalllaya girdi 

Berlin 13 (A.A) - D.N.B. nin 
askeri bir menbadan aldığı bir 
habere göre, Sovyet kuvvetleri 
dün Leningrad çemberleme ke • 
sinı.inde topçu ile himaye edilen 
müteaddit delme teşebbüsleri yap. 
mışlardl!'. Bu teşebbüsler Sovyet 
kuvvetlerine kanlı zayiat verdi • 
r!lmck suı·ctlıe tardedilmiştir. 

• 

Führerin umun1i kura-rg3hı, 12 
(A.A.) - Alman orduları Başku. 
mandanlığının tebliği: 

Hususi tebliğde kaydedildiği 

veçhile Azak denizi muharebesi 
(Devomı 3 üncü Sah•fede) 

Ger.en !erde CelAleltin Ezine'nln 
(Hamlet) hakkında bir tenkidini o
kudum ve bu ll'nkidc 1ıı-luhsin l.:r
tuğrul'un verdiği cevabı gördünı. 

Dlln de eoefle öğrennılş bulunuyo· 
ruın ki, bu iki san'nt \'e fikir nda
mı araı::ında mahkeınellk bir vazi .. 
yet doğmuştur. 

Celiılelti<l Ezine, yaı.ısında be· 
nln1 de ismimi geçirdiği, böylece 
(Hamlet) tercüme ve temsili hak
kındaki düşüncesine beni aahit 
gösterdiği için. meselenin. IQdece 
san'at ve flldr cephesi üzerinde ne 
düşündügümü bak.kiyle aydınlat

ınnk vaıil eo1 oluyor: 

Su tında bütıln mucip sebepleri, 
bütün tahlil ve terkip unsurlariyle 
bir eser ~idi üzerinde olmadı· 
ğını lçin, kalnmda bail<ın başa bu 
şnrt.lar:ı bürülü olarak yat.an hü
kümleri, lntiba1mın özü halfnde , e 
birer ecrlivha ifrıdcsiyJe sıralıyo .. 

ı~erctirr.e: 

•rıi':"k("Cde uç buı;uk (Hanılet) 

tcrc-{in1csi gördüm~ ·reınam Abdul .. 
lah Cevdet tercümc~i. tamam Er .. 
tuğrul 1\-tuhsin terciln:ef;İ, yarım 

Kamuran Şerif tt.Tcümeı::i ve &im
dlki tamam tf!ı·cüme .. 

(Hamlol) in aslı ve bir rok 
Fron~ız.,. .. tE'rc.ümesi üzerinde cikıer 
doldurn1uş bir adam sılatiyle he· 
men bildireyJm ki, bu tercümeler 
aras1ncı:o (Ilan)let) in nıhunu ka\'
ramayo en yakın o:anı Ertuğrul 

Muhsin ter('ümes.i, en uzak olanı 

da, daha fazla uuık kalmanın 
mümkün olmıyacağl mikyasta bu 
son tercümedk. Belki de k<lim<'sl 
kelimesine metne bitişik kalmak 
gibi bir ilim malihuly~1y1e eser
deki miina, zevk ve ruhu ebediyen 
kaçırmış olan bu tercüme, Qstelik 
yarım asırlık Türkc:e tekiımüllerin· 
<len hlç birlslııe kulak vermılt de
ğil ... 

NECİP FAZIL KISAKfJREK 

Fakat bence en jyj tercümenin 
sahibi Ertuğrul Muhsin, ilk sahlıe
Elnde İstanbul Üniversitesi iı~giU;ı: 

Etlelıiyatı (senıiner) \:alışn1&1.11nın 
mahsulü olduğu yazılan bu e-r-i 
sahneye koymakla, ancak ıevkol~
de ince ve güzel hareket etmis te
lakki olunrnam:ılı mı? 

Temsil: 
(l!amlE't) jn st·ciyc .. 11 devir dt'vir 

bir çok ve bir!b!rine zıt temsil bıır· 
7.lılla. yol açmış olmakla beraber, 
her zaman ve mekinda san•atk~r
dan hususi. azam! ve SOn derece 
muğlak bir ldrak lstlyen tek ve 
yekpare bir v:ibid oJmnk kıyme-• 

tinden !-iç düşrned i, Bu bakımdan 
(Hamlet) rolünü, bazı ayakkabıcı 
dükk3nlarının kapısındaki, dev!.,... 
ri.n oyaftına bilP büyi.ık .. e 1ecek 
n1o~tıralık ktınrlu ral::ırda11 1 i 1.('· 

lakkl cdebHir - B• kundur"y dol
dL.rnuya, !n.-i!D 1·1 ayak llıter. Bal.l 
vltrin Jı::undarata.r .t z~1rafct ve hü
nerle ayagır:da tu:;,ı.masına hiç bir 
m:ıni olır. 1yan yeni (Hamlet) mü
messilinin aycı.klan. bu kundura 
içinde pek küçük kalmııtı. 

Avıı.ıp.a sahnelerinde futilstc E<'Y· 
rettiğim bu roınn C'.n derin ürper-
1.~i yine aktör F..rtuğrul Muhsir.e 
borçlu olduğ1.una göre, onun, şimdi 
rejisör sıf~t yle yeni (llanılet) ter
ctln'eslnin yeni temsiline y~n1 bir 
talih aranııyü kalkışını, bu talih 
parlak da, sönük de ol,.a, dalma 
kendi lehinde gönnen1ck ne münı.· 
ki.in! 

Netice: 
Yeni (Ha.ml.et) terci.ımes.lni \'f,' 

mümessilini ele alan Muhsin Er
tuğrul. <>Ski (Hamlel) tercuıT.eri&i 
ve mtimess!li Ertuğrul Muhaıııl<! 
boy ölçüşmüş ve kendi kencHsfne 
mağlı.ip olrouştor. 

Abdülh:ık Hfin;id'e göre: 
Galip sayılır bu yolda maj:Iiıı>!tl 
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2-SON TELGRAF- 1311.ad TF.ŞBIN UC1 

HALK FİLOZOFU 

YANLIŞ 

Diirt beş sene e\'vel, §dıri.a 
ikin<i, üçüncü derecede rağ. 

bet gören bir semtinde, met.re 
murabbaı 7 • 8 liraya verilen 
arsalara bugüu ıs lira istiyor. 
!ar. Hayret. 

Daha doirwın hayret etme.. 
mek l · ztlll. Çiinkü, yine o sene.. 
lerde, l"o makbul addedilen 
semtlenle 80 • 98 liraya arsa 
ltalabiliyonhmm. Duı:U-, ayal 
yMlcnie,. aıetre murabhaııı.ı 150 
liraya anla veriyorlar. BazUa 
iriil mi!. Bir karq toprak 151 
liraya_ 

Bdrtfiyrnia satacağı SilıpL 
rop mezarlığı arsaııma li4I li. 
ra:ra kıymet konın~. Ba kıy. 
meli kim, nasıl. haa~ esasa 
C(jre tnbil etmiştir!. Allah bi· 
fü .. 

&as filan yok. B kmışlar ki, 
bi.itün f'ıaU« yüksek. bütün ar. 
"31ar pahalı satıl:yor, bur,.,.ma 

AOİ5EtER 
;_--- KARSISINDA.!-
SOtii T_ELG.RAF 

YENİ oı:(;iL, 

E~KI USUL 

F:minönıiıı<le, tramnylardaki 
izdiban11 t.u1kmck ic;in,, arabalara 
arka ka ıdau biu il ıa~i \'e ön ka. 
pıdan inilm"'li n.,uı ıttih"z olun. 
du. Gaseteln, bıı h3ıfuedcn yeni 
bir -un!, diye bahsediyorlar. Bal· 
buki, bu, \·nkH ,-akil tecrübe edi.. 
len pek c iri bir usuldür. 
eaı.aum, I»• sefer, b.ı.zulı kaç 

günde alacak! 

ÖLÇÜ 
REŞAT FEYZi 

da böyle bir üat koymayı ıpü.. 
nasip görmüşler .• 

Yilz binlerce lira sahibi beş 
on zengin, keyif için, zevk için, 
bu arsalana eD gİ.i•cl Wafuu 
satın almak istiyor. Ve 150 ye.. 
rine 2C' lira verecek. Ne çıkar, 
beş on bin lira f.:ızla vermiş?. 

Şimdi, hemen, bu talebi de, 
bir rayiç ~ olarak bhn.l e.. 
iecek mİTia!. Bütüa n cinr 
analannı ıtO liraya mı sata.. 

cağı&! 
Uautaamak lüıaıdır ki. t... 

tanltul şehrinde 150 lira arsa 
kr7mdi fy~tir, fevblideiir, 
aa<>rmaldir. Zaman, prtlıır iu
lıı bu• açılı:cözla, bn panı)"11 
..,.a satabilirle., ban hovarda· 
lar ela bu puaya arsa alabilir. 
ler. 

Fabl, Belt'4iye, 150 _ 200 li. 
raya af'a atarak piyasaya er· 
nek olmamahdtr. 

emur evleri 
Hububat mübayaa 
merkezlerinde mo· 

dern evler yapıbyor 
Toprak Mahsulleri Ofisi hu • 

buba' milbayaa ve b riktırme ye-.

lcr~nde memur ve müsta.:lLlercl~ 
iç:n ~nı evler in}'! etmeğ! ka. 
rarlaşlırmışl:r. 

Bu dim!eden olanı!< Sarayönü, 
Çıımra Ve Çay stasyonl:ıruıda r•7 
bin lira >arfile, Sarıoğlan, Yalı • 
şihan ve Çeriklı istasyontuında 
da 62 oı~ !;raya memur evleri 
.n~ olunaı·akt.Jr. İn~~at. a ayın 20 
sinden sonra başla:,ııacak.lır. 

GENÇ BİR 

~IUIITfKffi 
Avru a tren seferi rı 

Geccnlcrde, ıs va•mda bir genç 
kt.z ia ihtikar ~uç'undan tevkif 
edildi. Bu hadi~•yi arkadaşlar a. 
rasında görüşüyordnk d•, birisi 
dedi ki: 

_ rıu yaşta da il•tikara lüzum 
görıne:ti laay1·ct, dgğTusu! 

KÖPRlİNÜN 

BOY AS( 

Avrupa tren yvl<.nll bağlıyan 

köprülercn tam,rlerınin sür'atle 

b:tirilmes: kararlaştırılınışlır. İki 

ara lı.adar köprülerin tamırı bi • 
tir;·!ccc!,, ln!n i~iem!)·e başhyıa... 

caktır. 

Y'iluekkaldırımda bir 
çarpışm;r 

Y i.i ksek.k aldın mdan inmekle 

• 

~~· (MAHKEMELERDE!..,,~-;::.=) 
Eski aa•aneıerl 
muhalı!a edelim 
Biz, nedense, an'anelerimize pek: 

fada iltllat etmeyiz, En çok. an.'ane
perest cemiyet olarak İngiltere ileri 
&ti.ı:Wiu". 'Ort1da, asularca evveldenbe
ri devam edegelen ne Adetler, u.:>uller 
vardu'. BeUtl, bugim için. bunlardan 
bir çoiu ıarıp ve tuhaf gelir. Fakat, 
eski an·anelerin muhalaıasl mu
hakkak iti ttvl:ll blr İqdir, İnı;anla
r;ı. bir çok hatıralar JaŞalır. 

Ben, bu. aalırlar'9 mah31Ie bekçi
lerinin yeni ltıyafeUeri münuebeliy· 
le yzıyorum. G~ blr arkaıla
ım b.ir J11%W1U okudum. E.sk.I mahalle 
l>ek;ikDDiıL bal ve kıyafetini anlall
yoniu. Bizde cartı> biı' tikir vardır. 
E.ıtl olao heqeyle alay ederiz, gülünç 
bulur\1%. HalbMki. bakikat hiç le i!yle 
delildir. Meseli. bana son.rsaıuz, es
ki maballe. bekcilerinin krya!etini1 

!ıallnl, n.b1ını, sopasını daha eyade 
_!ercih ederim. 

Asıl IOp& üzerinde duracajım: Es
kiden bek.çiler, ellerinde kalın bir so
Pa ile doJa,.rlardı. Bu 1<>panın gece 
kaldtnm taşları tzerine vurulduğu 

zaman çıkardığı ne hO§ bir akis var
dı. Bekçi deylnc,e aklımıza t!'OVOla so
pası ıelmll. 

Bu IOP•.11 noden Juıldmlılı.• . Ne 
zaran vardı. Ne olur, bizde de mahal
le bekç'leri IOp&lı olsun?. Bu sopa. 
~ mu fena, pek mı. iptida! bir şey
dir. İptidailik bence, ıekilde degil 
ruhta aranmalıdır. Eski an•aneıerl 

muhaf3z3 eden b:r çok memleketıer 
vardır k;i, ruhta biç te eskt deCildi.r. 
Ve onların iptidailikle bir al3.kalan 
;ı"Oktur. 

MahaHe bekçisi bence. d.ılıP. ıt,.ade 
bir semboldUı. Du sembolü garip ka... 
73fete sok.mı.ya !Uzum yok. Eskiden 
oldu&u gibı muhafaza etmek: en ye
riıide harekettir. Bekçilik te~kil~h t3• 

lah f'dileoilir, elemanlar ıençle~tirillr, 
fakat, sopa fpka oJ·ınabilir. 

Bekçinin kafaı-;ıpı, ruhunu ltlodem 
blr hale gehrdiktL"IL, onu, buganü.o. 
icaplarına ıöre tam bır emniyet ele
manı haline soktuktan soı1ra1 sopası 

vaıınış, bundzn b1r ry çıknıaz. Sopa 
bir faclahk d ğild1r. 

Nlteldm, Ougür. de, elinde sopa ol
madığı hald(', öyle bekeiler \•ardır 
ki, dtlniın sopalı bekçisinden daha 

hali! bi.r emniyet elernanıdtT, N;lıayet 
tiahıs mese!esı. Elinden sopastnt atdı
i;anız bcr bek,.inln derhal ve tatna .. 
men modern hlr insan oldıı~unu. iddia 
edebilir mfsini.z.~. 11;.ıntık ve aklı se
lim e1bctte bunu kabul etmez. 

HulA:::ta, ben t.-·k:çi sopasına brafta
nm. Eler. b(iyü.k bir mabzl'lr 1ott.sa, 
bekçilerin sop:.ılarını iade edelim, ve 
btmu, fi.t-.:('f b:r an'ane o1Jralt muha
fua edelim. 

•• 
"Uç beş güz liram olsa dün-
yanın parasını kırardım,, 

_ Merhaba be Recep .. Ne o, bum· ı 

larda ne ar.yorsun? Ne ~in vc..r?. 

- Aman be 5adık.. Sorma bası

ma &elenlerl. .. Hani sana anlatsam, 
şaşar da kalırsın.. Roırıan olur valla
hi ben1m bşımdan geı;erıler.. Rom.an 
otur. 

- Hayır ola yahu? .. Ne bJ. roman 
olan?. 

- Bak dlnle... Bir akşam meJtı_a· 
nede bil: a4amla ahbap oldum... Bu 
adam, aöcı:de, operet.çf mi diyorlar. 
ne diyOl'.a:r, ondanmış ... 

Ondan sonra bfr kaç aqa,. _,_ 
hanede bu!UfUp kadeh aı1t.adaillb 
ettik. Bir ak.ş;... beni evlne davet et.
il; orada içtik. ı~rı.m. iM anaı.ıı.· 
d.a: 

- Üç beş yüz lira param olsa, bu 
mevsimde dünyanın parasını kırar

dım, dedi. Bu sene tiyatrolar i.Yi iş 
yapıyor ... 

Düşündüm, taştndım.. Çalıştıtım 

yerde b:zim yardım sandığı vardı. O
rada altı yüz lira kadar param birik
mişti .. _ Sarhoı;luk ta bu ya... Bir 
kere ü ve rni1 bulundum; 

- Ben burulwn beş yüz lira! de
dizn. 

Erte.:u aksam yine evine davet et-
4 beni ... Ba sefer, t,ı,i iane de kadın 
,-ardt. OııJarı bana parzente etti. Bi
ri i('in, ded:'1 dur bakayım neydi. o, 
h.ay AJ!ah be!;: '\inı verşin~ d:Hmln u
c.~;nda da söyliycmiyonım. Hah. bul
dum .. Paratona dedi. Öbürü için de 
Sabret ... Ben. onları da gönlnce bü.s
tıütün geı.-~edim. Kııdınlar da hani, 
baza karl :n. Sö:r. i!ı::•Jne. bir söz da· 
!ta vcıı:lım. l!:r_!esl ıttna de, çalıştığın 
yere gıdip, 

- Kardeşimi evlenilreceı;m .. Saı
d1kta.ki parayı verin! dedim. Altı yO::r 
7i:nnf llnl para birikraış.. Papetleri 

alıp cebe istir ettim. Doğru :yine o a
dama ... Senin anlıyacağın. beii yü~ 

lirayı ona verdim ... YW: yirml lira,yı 
da yemiye: ba~lad.k .. I!er akşam, vur 
pat.lasm. çal oynasm!.. v~r rün de, 
bana bir masal okuyor, Dit m.artaval 
11'7ciunJ70l'; 

- İlhlan bastınyorum. Bugün iki 
tane de ""1i artist buldum.. Görme! 
PllJn ~ ... Aradan bri taç gün da· 
ha PÇİJO<. Bir ...,,. evme Ji.dit> ba
tl7= ki. Evi bopıllıp &Llrııemlş 
ml! _ Ulall! İ.stao.bul kazan, ben kep· 

çe, herifi aca iti bulasın_.. lk,.ı..

nelere IOnl1'Ql"Ull'I. kahvelere .,t'UYO
nım. ne gören var. ne bilen...~ Tam 
ar.a<la,. lltl ~ ıı:eçiyor. Bu cWı. so
- yalı;alamryor mU71= beı1iti!! .. 
llınrı lıınn ediyor. Parallın yemlf, .. 
Tuttuk. malılı.am.,.e .erdik.. llaka.
lım, n~ olacak'!. 

Biraz IODl'& Recebi çatınıııar:. 
M&hkemfye girdi. Kendisinden da.. 
vacı olclolu adam, mahkemede d~ 
ılı ki: 

- Ne miınasebet dendirıL .. Bir bu· 
na, blr bana bakın! Ben bundan bş 1 

yflz lln alacaAJm_ Bunun imk.UU var f 
mı! Bu zatı. taruma:::n blle ... 

HA.kim Recebe aordu: • 
- 5enlıı bu bel yüz lirayı wrcii

fine da1r p.hidin var mı'?. 
- Var dendim, dedi_. Bımun. tanıt

lli!ı iki lttdm. Biri Güzide, biri Ne
dlme.. Amma, nerede oturduklarını 
bjlmiyorum. Öğrenir, adreslerini de 
veririm. 

Muh.alı:J>me şahitlerin eelbi lçin baş· 
ka güne bu·o kıldı. Recep, dışarda ar
kadaşına dert yanı7ordu: 

- Bu kadınları - 5nhlt ııösterditn 
amma, kadınlar bu herifin adalll.1 .• 
Acaba dol!ruatınu sö:Yl..,ler ın1 der· 
sin?. 

Topkapı Gümüşsuyunda bir 
evden eşya çalan iki kadın! 

Her ikisi de suç üstünde yakalanarak 1- 2 
ay hapis k ararile tevkif edildiler! 

Topkapt dışarısında Güınüşsu. 
yunda oturan çiftçı İs.ma:ı Kora. 
yelin evine, Fatma isminde bir 
kadın girmi•, LJ sıratla Ayşe i,.. 
roinde b 'r kadın göııcülük etmiş 
ve Fatma konsoldan entari, hav. 
lu, çorap, kravat, iı;karpiıı aşır. 

mıştır. Eve zayıf girip şişman çı. 
kan kadının halinden şüphelenen 

derek, haklarında tevkif müze~ 
kereleri kesmiştir. 

Yanan idrolü pamuk 
labrilrası yeniden yapılıyor 

R. SABiT 1 komşulardan Eda, Fatınanın çal· 
============= dığı şeyk!ri bir tor!nya d<ıldurup 

Geçenlerde Yedikuled.e bir yan.. 
gın neticesinde yanmış olan cTürk 
idrofil pamuk fabrikası• nın ye
niden inşa olunması kararlaştı • 
rılmıştır. Bu surelle piyasada ha. 
kiki idrofü pamuk bollaşacaktır. 

Nüfus idarelerine mu~ 
akkipler girmiyecek 

yeldirmc;;i altına sakkı.ciığını an. 
lamış, her lk"1Sln de yakalatmışlLr. 

Hariciye V ek<ileti memur 
almak için bir imtihan açtı 

YENiUN 
TEVZiATI 
Lokantalarla mahal· 
lebicilere cemiyetle-. ...,. 

nnce un ver ~ar 
Maballı.bici ve lokantacılara -ı 

tevzialınm 'Lokantacılar Ceıniyei\ 

tarafından icra olwıması karar • 
l§tırılmıştır. 

Tt>prak Mahsulleri Ofısi bu 
Cemiyete Z inci ve 1 inci nevi un 
vermiştir. Diinden iti.buen her 
btiyen CemiJ'et i.lıasına tevzlata 
başlanıhnıştır. Tevziaf her gfuı 
öğleye kadar yaptlac:aldır. 

Beyotıu Poatabaae
ı ' 1 

Dün saat yarımda Beyoğlu pos.. 
tanesinin mulıtı:sebe daıresinden 

yangın çıkmıştır. Neticede evrak 
dolu bir dolap yan~ ve üç oda.. 
dak:i eşya lı.ısınen ba:rap olmuş. 
tur. Ateşin prizoe takılan b.ir ütü
den (!) çıktığı anlaşılmıştır. 

Atat 
cSôğütlü• yatJnın makjne ak • 

samı da dahil olduğu halde esaslı. 
bir tamirden geçirilmesi karar • 
la§tınlmıştır. Yat Ticareti Bah
ri~ nreklebi lalebeierı için bir 
tatbikat gem.isi olarak çalıpcak.
tır. 

Uni11eraiteyi Maaril Vekili 
bir natakla açacak 

İstanbul Üni•er~tesi 31 teşri. 
nievvel günü saat 10 da Maarif 
Vekili B. Hasan Ali Yücelin bir 
nulkile açılacaktır. Bunu b'1' pro
fesörün ilk dersi takip edecektir. 

ViLAYET 11e BELEDiYE: 
+ Şehrimizde Cumhuriyet Btlyra

mı ku.tlama proıramııu baz.L!'lı7an 
komite mesaiııini ilttlelml;br. Bay
ram talili 28 Teşrinievvel ıı:ıat 13 le 
blll)layıp ayın 31 inde bitecelı:Ur. 

+ Vlliiyd Huııu..t İdare!eriain. ,.e
ni man yıl bu!A;e ;ırekUnu 4Z mJ.tyoa 
lira olarak te.blt olunmuştur. 

TiCARET 11e SANAYi: 
* İpeıdl. kumatları:a fiallerl çolı: 

yükıoelmişti.r. 27 lır.ıWt ipekler '1 lira
ya çıknı4Jttr. Bu yUzdeo &ürüm azal
ımibr. 

+ h Dairt5! Reisi .Eııls Behlç Al
pullu Şeker Fab'Cikastnda teUc:iıkler 

l'•t>hktan sonra Ed•rneye gitmiştir, 

MUTEFERRIK: 

Gni Köpriieü ı~n. Alaıaııya. 
dan bw;usi bir boya geürlildi. 

Köprü lıu be) a ile looyanııcalı:. 
i\Ialuın ya, bu köprünün boyası. 

ıaın tulmad.Jt1, u:ıun uma!ldan

beri söylenen bir ~eydir. 
Aman, bu köprii lıir an evvel 

boya.asın, ş~luin münakalesimlcki 

iıdihamı belki bir derecere kadar 
tahfif eder. 

olan M·.ıa:rur.cr :sm·ııd~ b·r: e • 
!inde b:r- ~;~ ile kofan bir c;ocu· 
ğa ~arpmış ve ık:s: de yere düş. 
mü•lerd'r, Muall'!IT\ern b:ıoağı kı. 
rılınış digerine bri~ olmamış~ır. 

(HALK SÜTUNU :) I 
Nüfus idarelerine muakkipkrin 

g;rip i~ takip etmeleri meoolun • 
muştur. Herkes kendi işini bizzat 
takip edecektir, 

Sultanalınıet lkil'cı Sulh Ceza 
mahkemesi hakimi Celal, meşhut 
sııç kaııtınuna gôro hemen ge • 
tirHen iki kad!ndan Fat.ınayı. iki, 
Ayşeyi bir ay hapse mahkt'.lm e-

Hariciye Vekaletinde baremin 
11 inci derecesinde münhal olan 

memuriyetlere yüksek metkep ıne.. 
zunları anısından tayinler yapıl
mak üz-ere bir imtihan açılmıştır. 

+ Şehir Tiyatrosu Rejisörü B. Muh
sin Ertuğrulun Tirrlı: Tİ)'atrosu Mec· 
muaıımcia yaı:dıl!t bir yll171 !liddel· 
ti bulan muharrir Cealettin Ezine 
Ertuğrul Kuh.<:ni dava e~ ve ro. 
mancı U.ıtmut &.at Karakurd11 ...,. 
kil tayin etntlştir. 

1 ılJl t.EBtN 

i. ıTl.!A1' 1 

Ye ni bir dedikodu mevzuu çık. 
tı: ~Iusiki san'atkirları ribi, yazı 
san'atkirlart, yani, edipler, şair. 

ler de Itır imtihana tabi olursa, 
vaziyet ne olur?. Fakat, bence, 

edip ve şairi, imdilik imtilıan et· 

mek munıküu değil 

Çünkii, imli imtihanı yapılsa, 
imli henüz lcsbit edilmedi. Dil 
imtihanı )'apılsa, lam lucat he.. 
nüz ortaya konmadJ, 

Galiba, en kolay imtihanı edip. 
ler "°çirecek. 

AHMET RAUF 

J, arayan bir genç kız 
Orta nıt·ktel>ın 8 inci sn:ı!uıda bu 

yıl b!t dC'.!'S•en eicn'.~ye kamlış. di
dt!H" oı.nnaratar: iyi, yazıst dUzgün 
17 y•ı-uıd•. r.ı.ır bor a •;e kı.ı.t. bom 
geierek ı ınt :tı:ın ıaın~'lna kadar bom 
boş geçcct:k blan hiı .Jillnı letili et
mek ve hc'n de kent'!' ·,-ıe annesınin 

mJ~et;ne IHr yarı!·n1da b lunmak ü

zere ınil .p lıir i.ş ara:na!.o:tad_ı_.::. Ken
dlıJne iı Yl'rmek sl.:-etı~!"' b 1 '(7i 

sevındirır.ek istiyen Alicenap i.ş sahip
lerrı ·n Son Telgra( Halk sütununda 
s. Aya yaı: aları rica olunur. 

Ders c>ermek istiyor 
ingil izoe ve Fraruızcayı .,.1 bilir, 

İng;liz. mktebınden mezun bir ba
yan, ~ocu~lara d~rs ve!'lrlek ve onla
rın terbi7elerlyle mesgı•I olmak i.>ti
Y~~ ?ı.fUnD..:;ip Ll'kh!!.eri kabul eder. İyi. 
\.'e oez.ih bir mürebbi~e ihtiyacı o
tanlann ıutre" Son Teııraı Halk SU· 
ttLnunda «MuN"bbiye> nnnuruna ıaü
racaat eUneleri mercudur. 

Tefrika No : 85 

1 Sürü Çıngırakları 1 
\.. Yazan: CAHIT ı.;çı;ıc J 

Ben hiç bir j;eyden korkmuyorum. 
Recel>ın y.lıunda oldukça, ölunı, ruh 
düııyaınuı hudutlarını aşamaz. Ruhu .. 
ıruıı e.reaıiyeu. h.bil~r. w.akla.rda kal ... 
dıkça, korku bana y~ıuac.. 

- Kor~uyc.ıL'u.m.'. .. 
Bwıtm hakikat kuvvetini ölçer crbi 

d.kıı..tle baktı. Yilzüııde emu. bir ira
de bel1rerck, ın.ahzun e\jldü; 

- Ben. ne şaşkın adam oldum! .. Se
ni hiç du.şunmiiyorum .•. Sabahtan.be .. 
r l atoın ... 

Yalo'81Ça doğruldu. Onu hareket e
der, konu..,. l" euru.nce, yüreğimde b;r 
hafiflik, ılılc, bW:ti.nlü bir neş'e doğ4 

du. 
- Baoo yenlek mi yapucaluın Re.. 

cep·:. 
Bafiy le evet İ.f.iılreti verdı. 
- sana yaniım edeyim mi!. 
- Bu &ece misafirimsin!.. Bundan 

l'lGra, karım pi~k ben ;ı"iyece
ğmı. .. 

İkımizde de nnutmıya gayret eden, 
Z•)t"la ne~ 'eleıuniyo çalı;jan bir hal 
...... w. 

Kalkarak dışarı ç.ı.ktını. 
İçı çam iı.sıttılariyte, re<;tne kokula

riyle dolu, d!f><.I:ri, ıı;edn l>ır dağ ge
ct~l. Yıldııl.lr, gukUn ıac~vert yüzi.ın

de keıtl<ln pırıltılarla yanıyoı·ı..r. On
laı·a ne &addır yak .nım. Yahut yılıJ~ 
lar alça:.0.ıış. Ayvanın biı kaç basa
makla bah eye inen merdivelnerıne 
oturdum. Kurt biraz ileride yatıyor. 

OrtalıJd.a esııırh. bir aydınlık \"ar. He-r 
t.arall gureb.liyorunı. Ça.ır.lar ince tit
rek iğnelerden dokunm~ bUy kol .. 
!arını rü.ııura açmış.tar. Ganp, gi7.li 
bir beyazlıkla aydınlanan gecenin 
koynunda, sıyah ı.l\·ct1eri çjzllı. 

lfavu:ttın ıuyunda, yıldızların kı
rılın ~ ı: ık pırıltılarl tıtre~iyor. İ~er
den Recı•bin ayak sesleri duyuluyor. 

Yü~ilıne uru.nen, alnuu~ okiiıyan, 

5erin, reçıne k~kulu rü.zg;J.r, ruhumun 
deriıı ııülcUnun1.1 trmalıyaıı k'eclerlerjn, 
&ivri. yaltlD. uçlarını yumuşatıyor 
aanld .. 

Derin soluklarla bu şila veren ha
vayı ci&erlerime ~kiyorwn. Yüre
f.'mde bir taulllt, bU' ılirlllt va<. Dô-

-------
Her Vilayette büyük bir spor 

aahaı1ı yapılc.cak 

Beden Terbiyesi Umum 1ü • 
dtirlügü her \'iiityet merkez.inde 
modern, büyük b; r •por sahası 
yap•ırn1ağ1 kararlaşt; :"Tntştır. Te
kirda;ııı::da da 14 bin lira sarfıle 
önümüzdck, hafta !çınde inşaata 
başlanılacaktır. 

1'opkapı dönemeci 
genifletiliyor 

Topkapıda tramvay dönemeç 
mahallinin çok dar olduğu ve bil. 
hassa Trakya otobüsleri için bir 
tehlike teşkil ettiği görülerek is. 
timlakler yapılıp birkaç e''in ve 
ci.ükkanın yıktırılması kararlaş • 
hn!mı~'ır. Bu suretle yol geniş. 
letilecektir. 

nerek aı-k:ao;a baktım. Evimin pence
relerinden kız.ıl bir lyduı.lık taşıyı.H"ciu. 
O renk, birdenbiıe kallJime, blr yan
gın gibi sokuldu. Recep, iri, heybetli 
vüctıdiyle dolaşıy:>r. At.eşten bir a
dam gıbL Ona balanalc bana sıcaklık 
veriyor. 

Nezik, ölün1il, ve bütün eiki bayat, 
gözlerinlln görtmiyeceği, seslerin~ 4:1-
teınkyecegirr.. kadar uzaklarda. l\oieç
hul bir his menbaından, ruhuma, dam
la damla ha·u-ct yağıyor. Yıllardan
beri Recebi görmemiş, şah daınarla

rınd atan kalbinin vunışlann1 duy
manıı;;. onun ateş çemberinin tahak
kümlınde y<Lj•yıp, ülümil düşünme

m.İ§ ıi~i>im. Y1anaklarıma bir sıcak
llk yükseliyo!'du. Kalbimin çarpışla· 

rmda bir rl~t4ilrlık vttr. 
- Recep! . ReC"p! .. 
Dudakl2nın gönlümC.n isteklerine 

tıyar:ak,, bana sormadan onu tağır
mıştı. 

Bütün "ücudilm Utriyenk, kapıya 
bakıyorum. Çerçevenin kız1l rengi 
içinde. vücudUniin ~iyah şekli belir .. 

.. dl. Bir kaç adımda yanıma celdi. 

Onu elinden :ıakalıyarak, otur .. 
duğum basamaklara tektim. Bira.ı 
p.şınnıli gibiydi. 

- Recep, Reeep dedim... Sevgi· 
lim!.. Btrak kederleri! .. Ölüm bizim 
elmadı.k\'•, .şıklaı ımız kararınaaıalı ... 

Bir yol liesabı 
Bu sutunlarda bir kaç defa tıek:rn.r 

ettik: Şehrin ıuuhtelif l\;.ı7~l~r ında her 

yıl b ir takın\ yolların tamiri için bir 
çok masraf ediliyor. Tamir edilen 
yollar Arnavut kaldırunı olunca, me

sele çatalla ıyor. Cünkü, mevcut tas
ları sökerek, toprağı biraz kazıp o 

taşlan yenfden sıralamak hiç blr 
fayda vennıyoL 

Eiele, bfr yağmur yafdt mı, tamir 
gören 101, eskisuıden beter oluyor. 
Biz.ce. söyle bir sual sorualbilir: Aca
ba, bir yılda, ka.ç Arİ:ıavut kaldırı.aılı 
yolun tamir masrafı ile yeni bir par
ke 701 ;yapılabilir!. 

BORHAN CEVAT 

Tanrının yazısı bu! •• Bt.u aieş ver .. 
di. .. Söndünniyelim ... 
• Yanan du.dak.tarmt uzattım. O an
da varllklarımız. tabiatin eşsiz kud
retindeki doyurucu boşluklara gö
müldü. Dudaklanmız:la susayan ruh
ların117.tn serinletici alevlerini, kana 
kana içtik ... 

Bu beyaz, ıMirlı boşluklar rüya
srndan ayıl•nca, necE.bin yüzüne bak
tım. Ka:>ıdan tatarı kızıl renklerin 
vurduı,,ıu çehresinde, il;lh! bir ~ık 
vardı. Gözl~rinde alevler tutuşuyor
du. 

Kollarlyle omuzlarımı ~ararak, be
ni göğsüne çtkti. Butün hayall, dün
yayı yaşatan gJ1;e~. sıcakh~ı. koku
siyle onun vücudünde mevcut. Mı
nlctanıyor, ancak duyulabilen bir 
sesle: 

- Güneş adam1m! .. Yalnız benim 
erkeğim! .. 

Diyorum. Dudakları, ateş soluklar· 
la bastnlda dola~ıyor. Sonra bcnl 
kuvve1.li kollariyle yerden kaldırdı. 
Serin geceden ayırarak, ılık havalı 
odamıza getirdi. Beraber atladığımız 

eşilı: bizi azaplardan, karanlıklardan 
kurtaran bir sevinç köprüsü CiblydJ. 

Orada, ocağın karşısında, vilcutla
nmız, ruhlarımızın ita.hl beraberli
l!indelcl mukaddes benzeylşle, biribi· 
rlmlze yakın durduk. 

(Devam. Varı 

İmtihan teşrinisaninin 17 inci 
pazartesi günü saat 14 de Anka. 
rada Hariciye V eldi etinde icra 
olunacaktır. 

EDEBl HOJ\tAN: 1~6 

+ Dolapderede Karabatak 110ka· 
ğmda oturan Qhmes Onnilı: evinin 
yanındalı: helvacıd:ın 18 lira c:aW.., 
tevkif olunnuışt.ur. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Hakiml.er de dahil olarak bil • 
tün ınulıakeme heycl1, dinleyici.. 
!er bu gürleyiş karşısında şll§ır • 
dılar. Herkes onun ağzından çı • 
kacak likıN!ıların devamındaki 
y<?ni yeni i,4Bahn tı<!ler o}!ıhile

oeğini öğrenmek istiyordu. Şinı. 
diye kadar, iki noktaya temas et.. 
mişti. Btınun birincisi olan Cevat 
bahsi Ayşenin muhakeme buzu. 
rundak.i itirafları ile sabit olmuştu. 
Ferdi ıçin ise, Ay~ reci ve inat 
ıle hareket etmekte devam edi • 
yordu. 

Güzin bir gün kalkınış, hakim. 
!ere doğru ilerleroiye başlamıştı. 
Ayşe başını çevirip ona bakabi... 
lecek halde değildi. Profesör Ce. 
mil dik dik Güzinin gelişine ba -
kıyordu. Onun muhakemede bu. 
lunuşundan ve i$leri bir tar<.da 
Arap saçına çevirerek kanştırı -
şından hiç memnun c-lmadığı apa· 
çık görünüyordu. 

Ferdi de şehadeti bitmiş olma
sına rağmen mahkemeden çıkıp 
gitmemişti. Oradaydı ve sinsi bir 
ıbeyecanın yüzüne bakim olduğu 
gözlerden kaçmıyordu. Muzaffer 
sadece etrafı dinliyor ve kritik 
ediyordu. Vedat oturduğu suçlu 
sandalyası üzerind~ gayet meın
nun görünüyordu. Ve .. dinley-i • 
ciler sırasındaki esmer delikanlı. 
nın heyecan ve alakasının da ~ 
cada bir, bir dalgınlık en&inli • 

ğine vararak devam erıtiği lreıı • 
di.sini belli ediyDl'du. 
Haklın de Güzinin tesıri altın. 

da idi. Onun iler1eyişine, söyle -
mesine mani oluyordu. Güzin 
iyice b abml:erin karşısına sokul
duktan sonra, sert ve yıpratıcı 
bakışlarla Aysıeye bakh ve. yine 
gür bir sesle: 

- Alı.törhlğün de ~ri var. 
Burası tiyatro salonu değif. Kanı 
akıtılmış bir ananın ve kanı akı. 
tıhnak istenen biı: babanın m\J.. 
kadderab. mevıuubabs. Bu mevzu 
karşısında Ayşenin rol yapma • 
sına hayret ederim. 

Diyerek söııe başladı ve... de
vam ettı: 

- Ferdi ile biç rabtta ve mü • 
nasebeli olmadığını iddia etti. Ce. 
vada benim teküfi<?rde bulundu
ğumu ve kabul etmeyip kendisini 
tercih eylediğini, bunun için on
dan öç alclığunı söylıedi. Daima 
saklı, gizli, dolambaçlı şE'Yler söy. 
ledi. Bunların hepsini yüzüne vu
racai(mı .. 

Güzinin hıddetli hiddetli söy • 
lenişi, tok sözleri karşısında mu. 
hakem<? salonunda çıt çıkmıyor, 
bütün gözler ona bakıyor, bütün 
kulaklar ontt dinliyordu. Onun 
pembe bl"yaz teni heyecanındaıı 

k:ıpkırnı.ı.u olmu.,tu. 
(llıer.ms V &d 

d' aıtarallık kal111~ 
81111 defi 111et,vı~ 

Ycu:on: A. Şiikrii ES 
ve~ıe " 

Amerika Birleşik orıı"'r 
Reisi Mister Ruzvelt; (.{ .\f!lef. 
göOOerdiği bir mektupt~ı,İııi3C ' 
ka: ticaret gemileriıün 5\ııı Jıl' 
dırılmasını temin etınek ~tiril' 
Laraflık kanunlarmın. d ... ~'. 
mesinı tavsiye etmı.ştır. w10 ~ 
Rcisı, bu mektupta Naıı !d~~ ı' 
merika. için bir teh!ı~ 0.ıtP ;il 
rını açık sözlerle belirltl~ptıl~ 
ra, Alman.yanın dünya eri•ı , 
rine lıiıkim olmasına ArP o.iti 

,_,,kı,,.. "' 
razı olınıyacağJ.111, bal~,-
r.illık ka.nunlarmın tıkO~ ~ 
haklarını korumaktan ad 0;ı!.~ ğu gibi, Almanyaya da cıadıS' 
tecavüz imkıi.nlarL hazır 
biJ..dirriıektedir. ve~~~ 

Bitaraflık kanu11I.arı ŞU AJf'eı 1 .. 
devleti tercih için değ\~ 
yı savaşa g!rmeklen kO ~ b". 
yapılm~ı_ 11 a ta soıırJ Si ııı ııı 
ladığı zaman, bu hükuııılef ,ı.,~r· 

·-itte "' zıları. da Almanyanııı 1r~., 
meğe başlaını~lı. lııgilte~ 
ne elveren bükcmler, .. ~ ,.. ,.-"' d•n. peşin para il-e eiij'/3 ~~-,.., 
z ~,e satın abnınası h3~....ılll" 
maddelerdi_ Amerila ~ 
ıeblilı:e mıntakalaı:ına g. f~ 
meneden hükümler iSC, ';~ 
leri İngilll"reye esıa 0 re eli'" 
alıltoyduğu için iııgili:ıle 
ıişli değildi. -;fi 11 ~ 

ilk bitarafltk kanunıı 19 
rl)I '~ 

da, yani İl.alya • Hab~ *'~ 
t:ğl sırada yapılmış ra131"',.ı. 
İspanya ayaklanması 51 ı1' 
hü:kümlerini kuvvetlen~ 
deler eklı>ıun.iş "e 1939 sa, ~,t ~ 
sonra da berkitllmi'!lır. ~ 3":A" 

p.ıııP~~' 
yıldanberi sav~a !<~' tıır "' 
run durumunda buyuk. J." · , 
şiklik meydana gelır.işlır-r.6' 1 ,. 

l<t. 
ka Nazi. Alrnanya~ını ı;.VI> ,y 

niyeti bak mından telı ~'"ıı 
nıüş ve Almanyayı _z~C~11g~~ıf• 
maktan menetmek ı~ıı k•rrı:' 11 
ile işbirliğine ı:lıoğru p.rf.rr f 
Savaş başladığı zaına0 • trr'ıJı • 
bitaraf kalmayı ber şeye ~ ,ı 
diyordu. Bugün sa"*1 ııo·'\ı. 
Alınanyanın zafer 1<aJB1ıv1'1 't' 
tercih etmektedir. BU .uıı~· 4 

u.nll• ;, 1 
t.:.nda bitaraflik kan 1if1l'" ·• 
ğiştirilmesi cereyanı b• ·J• J!, 

.\-~ ı ..,t 
gitlikÇ<! de hızlanma» ıği v-

velt; kongre:,-c göndcrd 
tupta diyordu ki: ı(1)1' 1 ı 
- iL1< bitaraflık kaJl~:f'll19 ~ 

de kabulü esnasınd~kı 1ısrı 11,, dünyanın bugün ku. ş:~ıer ı1' 
smda büyük değı;; 1k 1 ,ı 
C'uttur. _ diil'r'j 

Hakikatte deği(:ilı.\Jı., il>~ 
durumunda dcgil. Anıerır'~ 
vaş kar~ıs:ndaki ele ı ~ ııt'1 
Amerika ilk zamar.t.ır. "' 

' -k'-'"r 
?e ol:usa ol.>un: ~:,p>(lı b1 

ısted•gı bu- sa\·alta, • fı1' ~ 
olursa ohun, bır tara kir' 
ma.sına miıni olmıya ıarııı' ~ 
mişlır. Bıtaraflık kan~11 ,~· • 
kunmıyarak bunu tc ;• ,, ~ r 
ça!ı.§tı_ b.lün:kün clnı~ııvı• 1 •• 

raflik kanunlarının ,'J_.[ıOiP ,~ 
sini istiyor. Bu da 11=-~şP~~,ı~ 
ticeyi temin etmezse, ~e ~,<ı' 
büsbütün kaldır aca.1' ,~ıi' 1 ~~ 
bell<l ~ doğrudan doğ p.~ .;(' 
şa girecektir. Esasenflı~ ~~er 
biy yandan bu bitarıı tl>i~ rı~' 
!arın .n hükümlerini ta ııi11rJ>J 1 
ken, öte yandan da ~,ti et<' 
b .. · .. t" kır olan k i .-; usou un ay ı . Je ~~ 

ödü~ verme kanun•)' kırJI' 111' 

ye yardunda bulun~ te~f " 
Ruzvelt'in k~eaıÇa6.~ 1 

giltereye daha büyük ııı! C' • 
drına taraftar oJaıılafl ~bf· ,\' 
hı tuna diLjürm üş oı:ıc',_,ııı·: ~: 
kı1 Reis, mektubundt ~ıı'~ ~!". 
merika tiC':ırct gerıı• e r.;iO ' ııı•: 
landırılmasını teıtı.II sti)'~r- 1rr 
!erin kaldınl~asını ~t fiır"ı~ 
buki Ruzv-elt m, tıca ıara ~ 10ırJ, 
ni tehlikeli nı:.nta~efin :;ıı 1111 
ten alıkoy~n .hulri\. ı•nn b ~. 
masını da ıstıyece~ı 03,ısrı si'' 
du. Ruzvelt ve arka 1İcçs ~~? 

ld ki mı• ııç •·n r' taraftar o u a Ja~"" •u>;ı (' 
mişlerdir. Fa'tat 80 0ıel> ti 
velt, ayan az::Jarı veirııdjll~-"'ı:1 
göıiiştükten sonra ;

1
, :ıt''~ıe , 

le bir adım aım,aın il!itar. ,o • 
daha uygun gornı sıı,-aı • _, 

ı,un IJ~ ~· pahaya olursa o · ıtar o ~ r 
şında kalmıya tara erııetle'~c 
firatçıların· muka_v n31'" .~ ~ 

dır> ,·e' mak için adım a · . ~ııı ~ 1, . ldt~lnı, pt 
mek lazım ge " 1 ra~ I· ı 
ta bir politikacı. 0 :~ksl b;; ~ı 
takdir etmektedır.. o~•il< -~ıı'. da 1>ır .Jı .. 
lık kanunların ıca ,... 
olan bu ııdJmı. baŞ ·iiP)lt 
takip edeceıÇ!ldcn f 

ro<!Z. 



~au yazının mettnleri Anatto.ı.u 
A;ansı bLLltenlerinden a1ınmı.ştır) 

telhis eden: Muammer Alatur 

t Aaıoan İktı911t Nazırı doktor 
A.~nk Könsbergde 29 uncu Şark 
~ 'nıan fuarının açılışı müna.se • 
A.\tıle bir nutuk söyllyerek, şarki 
~'rı.ıııanın ıktısacli mesele~nn • 

t'."n bahaeı-;a ve bilhassa deıırış-
't ki: -·-. 

•Bolşevizırıe karşı Avrupa • 
!.::1 açtığı bu harpte diinyQ tarihi 
t tlarca ileli9ı için taayyün e • 
~~ktir. Avrupanın şark saha • 
İ<? n11a siyasi ve •lttısadi ıslahat 
~ S<>rbest bır yol açılmıştır. 

oıa'llsyada zapredilen ve edılecek 
~oltıı Yerler Sovyetlerin iktısaden 
ş ı.ıık.işaı e',miş kısımlarıdır. 
lu'llıdıki halde tehdit altında bu. 
la lıınıı·an mıntakalar, bu toprak
! tın Yerine kısmen bile loatm o
::ıaz. Bolşevikler Alman ordu. 
~n darbelerinden sonra art•k 

~/Yllln.azlar. Avrupa iktısadi • 
, hı ı;\'lecek senelerde ist.hsal ile 

b lalt arasında bir muvazene 
eeı,'1 o:Jcak şekilde ıslah ctliie -

~r. • 

l lit:.J.er Fuar komıtcsine iN tel. 
~~f çekerek, iktısadi yeru kay. 
C. lar açıldığını bildirm~ ve 
~;~etll!rcı.. muvaffakiyet dile -
~lr. 

SULH ŞAYiALARI 
NEREDEN ÇIKTI? 

~ndradan bildirildiğine göre, 
ltıl'ı öt.nya ile Rusya arasında bir 
tı;ı Y pılacağına dair şayialar 
~ z, l?ıııJıitıerde, bilhassa Madrit
~/E>niden n:<!ydan almıştır. AL 
ııı:a~ i.se, hakijate tamamile 
t;r alif olarak Amerikalıların ı 
llıa. ;ulh i.mkiını haberlerini i.<tis.. 
d,r;a başlad iklarını söy !emekte. ı 
~-Bu şayi.:ılar Japon matb~a
dı~ da_rer bulmuştur. Anla ı l. 
kı ı~.~ gore, bu şayiaların kayna
tı.in • l;r'in orduya ncşrc~tig m n 
~!e~~lık emrinde kullandığı: •Siz 
t l'ıı 1 Olduğu kadar, sulhu da ge. 
lır C<>ksiniz.. cümlesi olsa geı ..:k-

SoVvETLER tNGILTEREYi 
S PoRi'ESTO ETTi 

...::holmde Londradan alınan 

41rnan Tebliği 
~İha (l ı.ıı<:i Sahofeden Devam) 
4~ l_eı bıılınUJtur. Orgeneral 
l,ı 111'~ıı kumandasındaki hava fi. 
(;• •le iıbirl.iği yapan pi)ade 
{;,:•tali \'on Mansteriıı ordıısile 
lııı~'•l Dumitresco kumanda· 
taı \·ki Rumen ordusu ve Gene. 
~ııl 0u Kleistia :&ırbh ordnsn do. 
'td:ı"•u ve on aekizinci So.-yet 
l~n arııtın kütll ktSımlarını mağ. 
ı• kı·c iınha etmişlerdir. Pek ağır 
ıı,.,. •nlı tayiata uğrıyan düşman
lııı,. hundan başka 64,325 esir a. 
tıı;,. 1'*- 126 bnk, 519 top, ve talı.. 
llıaı, •dileınlyecek miktarda harp 
,;"ttıesi iğtinam ohmmnstur. 

dul: ~l lı11denberi yukarıdaki or. 
~. ~;0• ınütıefik İtalyan, l\Iacar 
lıılld '°•k kıt'alarının merbut bu· 
ard11~ilu Mareşal V"n Rundstedl 
li>, ~:•ı gtupu cem'an 106.365 e. 
dır. ~ tank, ve 67Z top alnıışlar. 

\'· 
d;1~?• hususi bir tebliğde kayde. 
ı,,t ış olduğıa veçhile bn ayın baş· 
i\d· '~1ııdanberi Sovyet ordusuna 

''ıle • 'd it kat'ı atır darbeler neti. 
~~ılı;~· lıarekit reni bir safhaya 

.\ı lf. 

'•ııu~lı: denizinden hınen gölünün 
ı, ııı u tarkisindeki Valdai ) ay~ 
I\~ ~a-ılar, raal ızoo kilomet. 
~ ttplıeoıle Alınan n müt· 
llt.ı, ~t'alan şarka doğr11 taın bir 

Yif lıalincledirl lıt; er. 
llıe~~lı: \'e Viaznta muharebe 
ı,~ b· lrı cephenin gerisiudo u. 
\uda'' llıesafede kalnıışlardır. A. 
l;.~ip ile bir nıüdafaaya, biri birini 
•t tıı tden çıkış teşebbüsleriae 
~il)ı lıilJ.iik balı fedakarlıklara 
"1111 ~ıı Çenber içine alınan düş.. 
>tıı ~kuvvetleri kendilerini bekli
•ıt. ,:_lı;tten kurtulanııyacaklar. 
1'tı, ~".". şimdiden 260 binden 
~lı.;, to!ıt "'arclır. Bn miktu git.. 

•~tlftaktaclır. 

~llll ------
~- an - Fransız si-

'1 lnünnsebetleri 
ı .. 'llı.ı. Cl inci. Sahileden Devam) 
"'- Sol\ .. 'it ı.ıııa ltuılerde hah hazırda ar-
ı.. ıı 4\1 ltı'7ıe Viıi'de teessüs etmiş 
ıı."'l'llt illan Bu7uk Elçiliği ile \ u-

'1:1t., no~ı na1&c laatisi ;rapıl-

~ııı •liı. ".UUıabir ~ran ız d iplomasi 
)eU:.4 Bertme ı:•decep hakl<ında 

"" ~-r do1aşmlkl.t oldutunu da. 
1tı;;..t. 

Königıberı'deki Alman 
Şark fuarının açılışında 
Alman lktııat l'fa:ı:ırı 
Funk aaırlarca devam e· 
decek dünya tarihinin 
artık taayyün ettiğini 
aöylemiıtir. 

haberlere göre, Sovyet heyeti a. 
zası İngib basınının Rusyatlaki 
askeri durum ve hareketler hak.. 
kında gösterdiği bedbinliği Çörçil 
ne:zrlinde protesto etmiştir. İngi. _ 
liz hükümetinin verı:Lğı cevapta, 
bu bedbinliği hadiselerin tama -
mile haklı gösterdiğini k.aydey· 
W;j?i :ııanMdil~. 

İNGİLİZLER tHRAÇ 
Y APMUYORLAR 

cNeyYQrk Taymis• gazetesi • 
nn diplomatik muharriri Avrupa
y.a bır İngoJ;iz ihr~ç hareketi ihti· 
malindcn ba·hsedcrek diyor ki: 
, Bu harekete te~ebbüs için gere. 
ken vasıtalar olsaydı, bu fırsat 
pek aşikar olarak kaçırılmazdı. 

Fak•t bu vasıtalar me~ut de • 
ğildir.• 

İNGİLTERENİN SAATİ 
YAKLA.ŞIYOR~1UŞ! 

Rorrl\ı.da çıkan •Popolo Ditayla• 
gaz ·!esi, ,u sattrları yaz:yor: •İn. 
gilterenin bizzat kenıii askerlerile 
l\Il'1ver askeri kudretinin karşı.. 

s.nda kalacağı saat yaklaşmakta. 
dır. İngiltere keodi ordusuna iti. 
mat edemediği için, Mih,·er ordu. 
laüle kar~ılaşmaktan daima içti.. 
nap etm~tir. 

<Korriyere Dellasera. da şun
ları yazıyor: 

c Sovyetlerin uğradığı sefalet, 
wı1dranın siyasi ır.chafilinde l· •' . 
kiki bir yeL; tevlit etmiştir. İngi.. 
!izler, Sovyetlerin askeri sal,·eL 
lcrınin ta.>fiye~indcn sonra olup 
bitecek şeyleri dcrın bir endişe 
içinde diiiünmektcdr.• 

tNGİLİZ DONANMASI 
AKDENiZI TARADI 

Son on beş gün zarfında ik:nci 
defa olarak İngilız dvnanması Ak
denizde geniş bir sahayı taramış, 
İtalyan donan.masm< limandan 
çıkmıya davet etm:Ştır ltalyanlar 
bu da.-ete icabet etmemi<lerdir. 
Bu sefer esnasında hiçb'r Mihver 
gemisine veya tayy~re, iue tesa.. 
dül edilmemiştir. 

Tifolu hasta 
( ı i.nd Sahi.leden Devam) 

rahatsızdı. Bugün hastalığt çok 
şiddetlendi Ye life olduğu anla • 
sılarak derhal ha;taue;" kaldırıl
~ası icabeai. CuruGSmaniycde!d 
evimizden cadd<':·e çıkarak bir 
taksi. aradım. Bubmaıiun. Niha • 
yet 1827 numaralı taksiyi bul • 
dwn. İçiı:e !lir.erek eve geldim_ 
Hastayı mü~küliitla indird!k. Tak. 
siye koyduk. Araba hareket etti. 
Caddeye çıkınca :ıoför: 

c- Nereye l(ideceğlz?• dedi. 
cGureba has:ane.ıne!o cevabım· 

\""rince hemen otomobih durdur. 
du ve: •- Ben o kadar uzak ye· 
re gidemem. Benzinim yok! . .o 
dedi ve bütün yalvarmama rağ. 
men biti zorla arabadan indirdi. 
Hastamızı kaldınm ıistünde bı -
rak tı. Bu insafsızca hareketi Sey. 
rüsefcr Müdürlüi:>ilM biidirmeni.. 
zi rica ederim.• 

Son Telgraf - Biz şikayetçinin 
söı:lerine tek bir şey ilave ede • 
eeğiz: O da bu hadisenin gündüz 
saat on ikide ceı-eyan ettiğidir. 

Yani rnevzuubahs :;oför benzini -
ni daha yeni alm~tır. Binaenaleyh 
cbenzinim yok!• iddiası varit o. 
lamaz ve bu vaziyette ortada ol. 
mıyan tek bir~e.v kalmaktadır. 

O d.a, benzin değ:I 1827 numaralı 
taksi şoföründe biraz olsun cin
saf• ve cmcsleki düşünce• bulun. 
maytşıdtr. 

Hadıseyi tee>sür ve teessüfle 
Seyrüsefer Müdürlüğüne bildi • 
rir, bu adamın emsaline ibret ol
mak üzere şidde:te tecziyesini 
isteriz! ... 

Kızılayıa Y1111aalı
taaa yardımı 

O inci Sahifeden De-ram) 

Tekmil yardım eşyasının sevki bu 
şek.ilde üç dört seferle tamam o. 

lacaktır. Bugiinkı.i ilk sefeı·le da
ha ziyade buğd3y, fasulya ve pi. 

rinç ile sıhhi malzeme ve giye
cek eşyası ve çocuklara süt gön. 
derilmektedir. 

ıwm ı:(j ııı~ıl Şehir tiyatrosu 
'1 ' • 

ı \\\\ \ii\'' ITT:'l I~i~~a~dı c=~::::ı~~e 
~1111\l'~f' Bu akşam saat Z0.30 da 

KiBARLIK Bl'.OALASI 

- ... . ·~,-· ' . . :' . .· -. . . 

Moskova taar
ruzunda 14.000 
tank kullanılıyor 

Lonclra, 13 (A.A.) - Mosl<ova kon· 
feransına iştirak etmi:;: olan Ingiliz 
Lc\·azım Nazırı Lord Beaverbrook 
dün akşam konrerans!u neticeleri hak
kında Büyük Britanya ilıe Amerika 
kalkına h.ilaben radyoda bir nutuk 
aôylemiş .., demiı;lir k.l: 

-•Size konferansta vardığuru.z ka
rarlan söyliyebilirim. İngiltere ile A
merika, Rusyaya ellerhıden geteo. 
yanlımt yapacaklar, tank \7e malzeme 
~."!<l~re-cek.Jerdlr. İlkte~ ayında 
Rusyaya gönderilecek lanitlar temin 
edilıniştir. 

Lord Beaverbrook yeni tip Rus av
cı ve pike tayyarelerinin mükcmme
liyeti.ndcn bah.o;:eıtikten sonra Alman
ların iiındi. Mosk.ovaya karşı t.arruı

da 14,000 tank kullandıklar1nı söyle
ntiş ve Rusyaya malzeme yetiştirmek 
hususunda ameleye terettüp eden va .. 
zi..feye sözü götürerek demlştir ki: 

- Rusya büyük bir t.hlike içinde
dir. Fakat ntaneviyatı kırılmam.ı~hr. 
Bize k.ah.ramanlık misaEnt vermiştir. 

Bunu .i.rıA:lr eden1eylz. İlkbahar ha
rek[lh için RH.s ordu.sunu yeni techi ... 
zatl.a teı;hiz etu1ellyi::.. 

luzveıt:n tetUU 
IJugtln görl,AUlyor 
Vaşlngton, 13 (A.A.) - Kongre il· 

der'leri ticaret geınilerinin silMılan
dlrılmasına ait tô.dil teklıflnin kabll .. 
liiı~de ınü~külılta uğratılnuyacağınt 
tahmn etmekte ve tekli!in bugi.in re
ye konma&ıoı bekleıTiektedirler. Mü
ı.akrclere bugün başlanacak ve ilk o
larak Mister Kordel Hal söz alacak
tır . 

Sokol teşkilatı 
dağıtıldı 

Viş.i, 13 (A.A.) - Ofiden: Bo
hemya ve l\Ioravyada Sokol jim.. 
nastik te~kilıitı dağllılmış ve em. 
likiue vaz'ıyed edilna§tir. 

lsviçreye bomba
lar atıla• 

Berne 13 (A.A.) - İsviçre ge. 
nel kurn1ay1 te0lit1 ediyor: 

12 b i rinci teşr:n saat 20.30 da 
milliyeti mcçhui tayyarekr Tur. 
gode kanl.onunJa Buhiver gö -
yüne bomhalar atm~lar, bir evi 
tah•·ip etmışler v~ üç kadının ölü
müne sebep o!muşlardır. Tahki. 
kat de\·am e'.ınektcJir. 

Londraya göre 
(1 inci Sahlleden Devam) 

olduğunu müttefikan teslim e• • 
mekted'r. 
San~y Tayrr.is gazetesi \•azi -

yetin ciddi olduğu söylenmekle 
pek az hirşey söyleıuniş olduğunu 
yazmaktadır. Vazıyet pek vah im. 
dir. 

İngilız gazetesi bilhassa Sovyet 
hükümetiniu beyanatındaki te • 
!aşlı i(adeye i~aret etmektedir. 
VİAZMA VE BRlANSK'DA 
Bertin, 13 (A.A. ) - •D.N.B.o 
Briansk ve Viezma mıntakala.. 

r;ndalı:i imha muharebeleri neti. 
ce;;inde yalnız çok mıktarda esir 
değil, ayni zamanda her cinsten 
birçok harp malzcm~si de iğtinam 
edilmiştir. 

Ayni mmtakada iki zırhlı Al. 
man fırkası Sovyetlerin yarma 
teşebbüslerini akim bırakm:ştır. 

Bir tek mahalde Sovyetler 80 top 
bırakmışlardır. 

Bu mallara yazık 
dalll mi? 
(1 inci Sabliedea Devam) 

dım. Buııa ~bep istas)°onlarda 
boş v~oıı buluıınıamasıdır. Va. 
goa istediğimiz uman: «- On 
beş gün sonra vereceğiz .. dediler. 
Fakat o vakte kadar da mallaruıı 
çürüdü. Benim gbjj diğer birçok 
tüccarlar da ayni akıbete uğrıya
rak ziyaa ettiler. Bu yüzden ınüs.. 
tah'il de zarar gördii. Devlet De. 
miryolları İdaresinin nuarı dik. 
katini celbetmenizi dileriın. • 

Son Telgraf - Kırkağaç ve ha
valisuıde mahsulün yetişme, sa. 
blma ve nakil zamanı mevsiınin 
ancak muayyen bir zamanına in. 
hisar etmektedir. Devlet Demir. 
yolları İdare>inin de bu zamanı 
evvelden bilmesi icap ettiğine gö
re, ona göre tedbir aloıası, vagon 
temin edilmesi lazım gelirdi. Hal. 
buki bu hrr nedense yapılmamış, 
diğer hatlardan da vagon getiril. 
memiştir. KeyfiJeli l\flinakalit 
Vekilimizin nazarı dikkatine ko. 
yu) o ruz. Müstalısille tüccarların 

zarardan kofun111ası için tedbir 
alınmakla beraber e\•velden bu 
tedbiri ittihaz ctn1iyrn ıncn1urla~ 
ruı da şiddetle tecıiyc edilmesini 
ric.:a ederil:. 

1 

Almanlar Rostof 
istikametinde de 

ilerliyorlar 
Vişi 13 (A.A.) - Ofidcn. Rus 

cephesinde vaziyet şöyle hulasa 
edilebilir: Şimalde Almanlar Le. 
ningradı muhasara etnıekle ikti
fa eylemekte ve mevzilerini mu.. 
hafaza ctmeJctedjr. 

Merkezde Alman taarruzu de
vam ve inkişaf ediyor, Ruslar Bri.. 
anskı tahliye ettiklerini itiraf et
mişlerdir. Moslwvaya karşı teh
like tevazzuh ediyor. Rusların Vi.. 
azmadakı çemberi yarmak iç'n 
yaptıklan teşebbüs akim kalnH'f
tır. 

Harkorta nisbi S"Ükün hüküm 
sürüyor. Almanlar, Azak sahilını 
takiben Rostof üzerine yürüyor· 
!ar. 
Almanların h"lefi ikid:r: Mos. 

kova ile Kafkasya. İngiliı; ve /\, 
merikan mahfilleri, 43 saatten • 
beri vaziye(in vehametini sakla
mıyorlar. -----lngiliz sahillerine 

top ateşi 
Berlin 13 (A.A .) - D. N. B. 

ajansınm bir askeri kaynaktan 
öğrendiğine göre, 12 birinciteş • 
rinde öğleden sonra uzun men • 
zi1li ı\lman laetaryalan İngilte -
re sahilkrinde Duvr civarındaki 
askeri hedefleri bombardunan et. 
mışlerdir. Hedefe lam isabetler 
vukuu müşahede edilmiştir. 

Mühendis Mektebi 
bu sabah Maarif 
Vekilinin bir hita-

besile açıldı 
Yüksek 11:ühcndis Mektebi bu sabah 

rr~era.;;i.ınle aç !uu~t:r. l\lerasin1e saat 
dokuzda ba~lan.n11'i ve l\ı'laaı·i.f Vekili
miz B. Hasan Ali Yücel bir hitabede 
bulunarak ta.lebelel'e direkt..tler ver
ın iş ve Yü~elt l\IIühcndk; Okulunun 
tt-vsi edileccgi.ni söylemiştir. l'Icktebe 
bu yıl 38 i leyli. olmak üzere 127 tale
be allnmLfltr. 620 kiıı. müracaat etmiş
tir. Bu yı1 açıi.n-:aima karar verilen 
tayyare ıubesine 8 genç ayır ılın ışhr. 
Vekil, saat 12 ye kadar ~ktepte teıt
kikat yapmış, ı.ınıllan, ıtölyelerl cez
ını.;:tir. 

Fransız harp 
mes'ullE.ri 
( l inci Sah.l!eden Devam) 

ınes'ııl şalısi,-etlerine ait adli ve 
siyasi ta!ıkikat yapmak suretile 
Mareşale bu vazifesinde müzalıe· 
ret ve n1ua\·cnet etınek üzere sC)n 
günlerde te~kil edilen huı;usi di
van tedkikkatının hairu Riunı d. 
varında mahpus bulunan Dala. 
dier, Dluın, Gnıneliıı \ 'C teslihat 
bürosu e•ki direkförii Gııy La 
Chaıubre haklarında olacağı ve 
ayni zamanda gözaltı edilmiş o
lau eski Başvekil Pnul Reynaud 
ile eski Dahiliye Nazırı l\landel 
haklarında da irra cdilecei{i anla. 
şılmaktadır. 

Haklarında tahkikat yapılmak 
üzere Riom yüksek clivanı teşkil 
edilmiş olan ilk altı maznunu, 
Mareşal dilediği takdirde mutat 
adli mahkemelere tevdi edebile. 
eektir. Bu takdirde Devlet Reisi 
yalnız Reynaud ve l\tandel hak· 
larında binat karu »ermiJ bu. 
luııacaklır . 

Sovyet Tebliği 
( 1 inci Sahi!eden Devam} 

leree süren çetin muharebelerden 
sonra Briansk'ı tahliye etmişler. 

dir. 
Cuma günü, 14 tayyare kaybet

memize mukabil 27 düşman tay. 
yaresi tahrip ettik. Cwnartesi gli.. 
nü Moskova yakınında 4. ve dün 
12 Alman tayyaresi dü,iirdük. 
l\foskovada neşredilen mütemmim 
bir tebliğde deniliyor ki: ·Alınan. 
tar, ınuharcbe meydanına taze 
kuvvetler attıklarından adet te
f.avvukunu temin etmişlerdir. 

Merkezde çarp~ma gittikçe şid. 

dellenmektedir. Almanlar ın!itbiş 
insan ve malzeme zayiatı bahası ... 
na olarak kıtaatımız1 geri sürn1i. 
ye ,.e müdafaa hatlarımızın bazı 
noktalarına girmiye muvaffak ol
mnşlardır. Fakat Alman lıamlesi 
anııdane bir ınuka.-emellc karşı. 
!aşmaktadır. Dün alınan natamam 
bir habere göre 90 Alman tankı, 
2:>0 kamyon, muhtelif çapta 62 
top ve büyük miktarda mitral. 
yöz tahrip rdiltniştir. Alınanların 
ölü ,.e yaralı ~larak zayiatı 12,000 
kişicl~n f44zladır. 

.4lmanya'n n 1 

u.zuN 
harbe hazırlığı 

(Başmakaleden Devam) 
çıkacağ:ını daha ziyade zaman \'e 
önünıüzrlek.i hadiseler tayin ede. 
cekti.r. Ancak Sovyet Rusya mu. 
kavemete de«anı etse de etmese 
de Polonya gibi, Holanda gibi, 
Yuııanistan şu ve bu dede! gibi 
bir Rus devletinin dr lıarbin so. 
nana kadar İncilterenin yanında 
bulunacağı ve sullı masasına İn.. 
giltere ile beraber oturacağı 11111. 

haklı:aktır. Bu takdirde dava su!. 
hun istihsaline kadar harbin ne 
şekilde ve nerelerde devam ecle. 
eeği mevzuıına intikal etnıekte.. 
t'~r. Ru•yada Alman erdusunun 
muzaffriyeti akabinde bir uzlaş. 
ma sulhunun elde edihncmesi \"e 
harbin uzaması, dünyaya yayıl. 
ması ihtimali knrştSında Alman. 
yanın bu uzun harp yılları için 
nasıl hazırlandığını ise aşağı )'lt... 

karı Alman tktısat Nazırı Doktor 
Funk'un son beyanatı a)·dınlat.. 

makta ve Almanyanın ele geçir. 
diği Rus topraklarından çok şey 
beklediğini göstermektedir. 

Anlaşılıyor ki, Almanya, eline 
geçen araziyi, madenleri sür'atle 
işletmeyi Avrupa lat'ası üıerin.. 
deki hikiıuiydini siirdürmek ve 
ablukanın her türlü tes.irlerinden 
uzak kalmak hususunda birinci 
şart \'e esası telakki ediyor. Kuv- , 
vetli bir Rus ordusunun tuyikin.. 
den, ahlukauın tesirinden, hayat 
ve maden maddesi malırumiye. 
tinden şark seferi ile kurtuldu. 
ğuım fan< ve kabul eden Alman
ya için anlaŞ!lıyoı- ki harbe IJ%UD 

yıllar için devam etmek artık sa. 
dece petrol ihtiyacını da tatmine 
bağlı bulunuyor. 

Avrupa kıt'asına bir ihraç ya. 
pılanuyacağını bilhaS.>a Amerikan 

ıS-!ON TELCRAF- 13 ıiaci Tt.ŞRl!lf &tt 

HARP VAZIYE, 
( ı ine.: Salııttdeıı. Devam) ı 

!eri !" lrmüşler, fakat ilk günlerdeki 
gi >i muhiın t.er..ück Uer elde edeme
mioJerdlr. \1:uma cephesinde, Sov
yet kuVYetle!'JIİn Ü~ defa genaine in
miş c ~an Alı:r.an paraşütçüleri hrıba e
dilm!:Jtir. 

2) V:.azma ve Briansk•ta ihata edl
len \'e ;njb:ı.!5.ğ::...i.ı şekilde 60 - 70 
tümen olduğu sOylenen Rus k-..ı.vvf t
leri şin1diye kadar Alman lebliğine
göre 200 bin e;.,.;k vennişlerdır. 

3) r,1oskovadan verilen bir habere 
göre ve bizce en mühim olarak 0-
rel - Moskova .rolu. Orel'ilı 80 mil 
Doğusunda Ruq kuvvetleri taralu.. 
dan kapatılmqtır. 

So" maddede< gBrül!iyo< lci Alman· 
l.ar t.ahın:Un ettüğlmiz veçhile Ottt -
Tula - Mo:.kova istıltametiode Ti
moçenko ordoolrına brşı bir ,.an ta
arruzuna g.r~rn.:Şlerdlr. s·zce. bu. AL 
cı.an taarruzlarının en mUhımmi ~en 
tehlikelısidir. Ruslar btı bölgeye lak· 
viye kuvvellerı yel.iftınniıjler ft ha
ber ve:rd.ik.leriu.e güre Alman taatTUm 

Şark cephesinde 
( l inci S:ıhifeden Devam) 

Ruslar şimrli Moskova yolunu b.ar-
b'n b<ı,lanı;tcından ben göslerdil<leı:i 

a.rnl cenkcuy!n~ ı.ihnlyet \'e ayni. 
yenilme-z : . "' ile müdafaa e~kte
dirler. Son 24 saat içinde dilduıle şa. 
,yan biç bir inkişaf kayded.ılmemif:t1 c. 

Son Rus tebliğleri. Alınan t"e~· i ha
. de.etinin ilk noktası olan V-ıaı:..na ve 
Edan_ k'ta şıddetli bir m•_jJı;;'lvemet 
gôsterdijjlnl kayda devam etmek!&. 
dir1"r. 

Ore!'ıiflu vaziyelt.c sanıbat yok
tı.ır. 

Cenupta Almaular, buyUk. muvatfa
k iyetter ka~andıklarını iddia etmek;. 
redifler. Buna mukabil Ruslar, Şı· 
mal münteb.a.s.ında. taarruz zih.nlyeti. 
ile hareket etmekte ve nıüı:teLiklec ta
rafından ku.llarulan en yakın ve ea. 
seri bir iaşe yolu olan Mounnanst: 
yolunu açık bulundurmap umeLmif 
&orünmel<ledlrler. 

İngiliz hava kuvvetlerine men.up 
av tayyareler:nin Rus tayyarelerı7le 

~b:irlıg,; yaparak bu mıntakada. faali
yette bulunıaalart mAnldardlr. 

sir.-:dilik akım kalmı~ . 
Denilebilir ki Til"". JÇCI ·o .,,rju'-ırı

nm !\'Jm;•rov·a G1rl.Ji:'\de ci. y:ın· da
yanm:ım~ı. Tula '\"e Kaluga rrevkı• 
leti Cenubunda başhyan n eydao. 

muh.ı.rcbeler •n neticesıne b il dır. 
Eğer Rt.· tar bu muharcbclcrı kaybP
derlerse, Ti~rJtf"J ı>rduları a-1.:k: 

!.foskova Garlıfı:dc ..iur a. Zir·ı Cr>
nuptan tamamly1e ku tı'.mıa olac-.ık

tır 

CenU{> ~ & Kur<;k - HarkoC-Marya • 
pot hattı:ıda Aln:an taarn.ızu yenl bir 
inkişa! güst.ermem 1 tır. Pel"'("kop ber--

zahında Almanl.ar1n Ktnm taarruzu 
tevkif edilmi:5tir. 

HulJ.:N.ı: Günün en mühim harek-e· 

t.1, Orel"den Şunal ı.sbki:unelmde Mos.. 
kova ve TimO\,~nko ordul&nna karşı 

;rapılan lrutalma taarnızudur. Dun

kü nnr.ıtufı. Ru::;~.lrırı bu hareketi 

ancak bir mukabil t.aan-uıla önllyebl

lecekl~ri.oe işaret etmiıL k. Rı.l3la n.n: 
böyle bir t~bbuste bu ı;ıun;1 • ·bek
len.cbili.r. 

13 B. 1 eşrın 1941 
18.00 Program ve Memlelcet Saa.t A· 

)'lln. 

lB.03 Dans Mü.ı.ig, (Pi.) 

18.30 Fasıl Hey'eti. 
U.30 Memleket Saat A1arı, ..., A

jans Haber~eri. 
19.U Serbest 10 Dalı.ika. 

l~55 Muall.i.m ve T&lebesi, Pıano 
Parçaları 

20.lS Radyo Gazetesi. 
20.45 Bir Halk Tilrküsü Öğreni:rı>

ruz. - Haftanın Türkstl: Gök .. 
çen Efe. 

Oökçen Efem iner ıelir iıılşt~n. 

Her yanlan gOrünmüyor ıüm~en.; 
Gôi<çen Efem şimdi gellr döğ(4len. 
Gökçen Efem Erelerin Ere. •. 
21.00 Ziraat Takvimi.. 

gazetelerinin nc~riyatını da eline ı•===========--==
2110 J.1Wıteli! Şarkı ve T\lrlruler. 
Zl.30 Kungi! Allesi. 

alarak iddia eden Mihver devlet.. 
!erinin herhalde müstal-bel he
saplarını şu esas tc~kil ediyor:. 

- Biz Avrupa kıl'asıııa hiıkiın 
olduk. Bizi kıt'a içinde yeuecek 
hiçbir kuvvet yok. Hariçten hiç. 
bir şey almıya da muhtaç değiliz. 

İsterseniz sulh yaparız, isterse... 
niz ve muktedir olursanız gelir 
bizi buralardan çıkn:rırsınız! 

Belki de Alman orduları KaL 
kas petrol lıanalarını ele geçir
miyo muvaffak olduktan sonra, 
bu hesap ve bu niyet açıkça söy. 
lenmiye ve konuşulnııya başlana. 
caktır. 

F.TF'lf iZZET BEl'llCE 

Alman Ticaret hey• 
eti Reisi 

1 ve Berlin Sefirimiz, 
Alınan ticaret heyeti reisi Dok. 

tor modius • hava müsait olduğu 
takdirde - bugün saat 12.50 de bu. 
susi bir tayyare He Yeşilkö:yden 
Berliııe hareket edecektir. Berlin 
Sefirimiz B. Hüsrev Gerede bu sa. 
hah Edirne yoli.le Berline hareket 
etmiştir. 

Et işi bugün Müra
kebe Komisyonun

da görüşülüyor 
Fiat Mürakabe Komisyonu bu. 

gün öğleden sonra toplanacaktır. 
Bu toplantıda •el işi•nin de görü
şüleceği anlaşılmaktadır. ·Odoa 
İŞİ• ise beyannamelı>r verilip stok.. 
lar teshil edildikten sonra göril. 
şüleeektir. 

6 yaşında bir çocuk 
otomobil altında kaldı 

A.Uieddin isminde 6 yaşında bir 
çocuk Beyoğlunda Cıunhuriyet 
caddesinden Taks:me doğru gel
mek'.e olan 2652 No. lı Aziınin 
otomobilinin altına düşmüş ve 
kafasından ölüm halinde yara • 
lanmıştır. 

Amerikada 1011 
vapur yapıhyor 
Nevyork 13 (A.A.) - Amerikaı.. 

seyris<Jain bürosu 1 teşrinievvel 
1941 de Amerikan denız tezgah
larında cem'an beş milyon 794 
bin tonluk 1011 \'apur in<a edil
mekte olduğunu bildirmiştir, 

ZAYİ - Darıca mevkii mUstahke
minden a1mts oldui:utu ask.eri t~rhis 

tezkcremle nüfus cüzdanımı zayi et· 
tim. Yenilerini alac&ğıından e;:ıkileri

nin hilkmii yoktur. 
1316 teyel\ütlü l\lustafa UZUN 

ZAYİ - Fatih. Askerlik Şubesin
den almış olduğum aTkert terhis tez.. 
k~remi zayı ettim. Yenisini alacağım
dan eski.sinin hükmü olmadığı itan 
olunur. 

1324 tevellütlü Eşref tvGtlM 

Devredilecek ihtira Beratı 

• Yünlıı maJdelA!r i çekilmeı: bir 
hale getirnıeğe mahsus usul ve a. 
meliyede ıslahat. hakkındaki ih. 
tira içın İktısat Veluilel.inden is
tihsal edilmış oUın Hl/1(}/939 tarih 
ve 2!lil8 No. lı ıh lira beratının ih. 
tiva ettıği hukuk bu kere b~a. 
sına devır ,·e yahut icadı Türki.. 
yede mevkii fiile koymak için 
sal'lhıyrt dahi verildıilet:eği tek
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla mallinıat edinmek isteyen. 
!erin Galatada Aslan Han 5 inci 
kat l • 3 No. Uıra müracaat eyle. 
m<!leri ilan olunur. 

•• TAKViM • Rumi 1351 llıStr Hicrl 1360 
liYLÜJ, 

161 AAMAZA.' 
30 21 

Yıl 911 Ay 10 VasaU 
'/AKİT 

Ez.ant 

B. Tnrin 
s [) S. D 

6 C9 Güncı !2 37 

13 
12 00 Ötl• 6 27 
15 07 İkin11 '34 
17 33 A.qam 12 00 

Pazartesi 19 04 Yaw 1.6 
4 31 im~~k ıo 57 

. 

•• 

ı 

%1.4S Radyo Senlonl Orlı:estnsı 
22.30 Memleket Saat Ayan. Ajana 

f.C;Jberlerı. 

22.45 Da.ns Mll»&i (Pl.) 

U.55/23.00 Yarınki Program ve K&
panli. 

Amerıkada ilk hamlede bütün 
artistlerin başına geçen genç 

ve sevlmli. yıldız 

MIKEY 
RONNEY'in 

En son ~e\ irdiği nefi · bi.r 
kahkaha tufanı: 

MIKEY 
RONNEY 

AŞIK 
Filmi 'tizi sevindire~k, 

güldıirecektir. 

Önümüzdeki çarşamba 

MELEK'te 

Yarın akşam S U l\-1 ER ı:_inemasında 
BÜYÜK REVÜLER FİLMİ. .. 

AŞK VALSİ .. • 
En güzel kaduılar._ Seaenia en cöz kamaştıran filmi ... 

Kısmen renkli bir şaheser .. Baş Rollerde: 

ANNA NEAGL- RAY MILLANO 
Yarm akıam için yer terinizi ev,·eldcn ald:r nız. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - İdare-mize müsabaka ile yükstk me-k:tE"p nlezunu n1eınL:r alınacaktır. 
2 - Mılsabak..ada n1uvaf!ak olanlar~ 3656 sayılı k.anun lı.likümlerıne ı<>

ı e rpaaş veri l.ecektW-. 
3 - ?ı.llisabakada muvar!Jk olanlar u idaren in teklif edece ı pf<ko vazi

fe kabul etme:;i şartUr. 
4: - Ta~iplerin 788 sayılı l\.!cmuri'l kanununun 4: ünciJ madde:tlndekl 

şartları haiz olınak.la•berıahet· devlet rn en1ur.yet:ne tik gi~klerin 30 yaşuu 
;eçmem!.., olması .,l:;:::md:r 

S - r.I~bakıya &imıelıı: i.ıJtiyenler lt.lQ.041 akşanıtna kad3r dilekçe ve 
e\·rakı n-;ü:s.b:tf!"ler11'e beraiJcr \'ill7et P. T T. Müdu:-tuğUne n..Jracaat etrne
lıdirler. 

6 - MUsab<ıka 15 Bırlncileşrin 9-il Çar;amba g;.mu .aat 9 d1 yapılacll<• 
tır. c8802> 

• 
Pek yakında: TAKSIM Sinemasında 

Günahkilr bir anan1n feci ronı:ıo1 .... TaHhsiz ve n1asum 
bir bakirenin acı va ızhraph 111accraları 

Gençliğe ithaf olunmuş muh te~eıu, lıisoi, içtimai, ahlaki hir film 

KIZIM DUYMASIN 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 

Bq Mllmeuileıi: BF.:DlA Ml:SSAD"l -1U.4Rl KUİl'iİ 
Mısu Kabare yttdızı BEDiA MESSABNİ - Suri)e Ses Kra

Uçe•i l\fARI K'l'D<İ'nia en "''° zafer abidesi 



'6--SON TELGRAF- 15ılad n:şatN 1N1, 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'----------------------------No. 7 

Türkçeye çevıren : ISKENDER F. SERTELıJ 

Hele bir iki tablo yapın da, bir kerede 
deneyin bakalım! • 

sız 

Ne kadar dolmuı, muztarip bir a· 
damdı o. 
Te~ümUmü ıörünce: 

- Hakkım yok mu, Mis? dedi. 
Ben Vilson'un dostu olabilir miyim'? 

- Evet. Hakkınız var. Fakat, ta
rıU ri mümkündür saruyonım. 

R.,..;ım lı.aşhırını çalarak, elindeki 
lokm.yı tabağln kenanna bıraktı: 

- Kabıl değU, Mis! Tamir edile
n>e'J: bu jş, Çti.nku, siz Vilson'u 1anı
nıaısıntz. O, dünyanın en inatçı bir 
~Camıdır .• tUkürdüğünü kat'iyen ya
lamaz. Hem bu cnını birinci hatası 

değil. Benim gibi bir çok aa.n'a.tkôrlan 
gu~ndlrmiş ve biJmryerelt mai~etiJe 

oynaffil.\lır, 

Dok.t.or 6Öze karı.su· 
- Ben '\":qııngtoncıa Vilsoo'un bir 

hitabeırtıu dinıemısun1. Çok sempatik 
bir devlet aaamll"aı. Onun bu gibi 
haksızlıklara mcYtfau vereceilni ak
lJma sıf,ÖıramlJ'onım, 

RoeS3am ~11.p verdi~ .. 
- Sa benlln vaziyeUmde olsaydı

nız. bunu ıırôylf"meı:dlniz. Hele bf.r iki 
tablo J'BPtn da bir kere deneyiıı! O 
2..1.m&n •örüşürüz slzin1e. 

-· ..J ha1de Vilscn san'at düşmanı 
bır adam demek?ı 

- Bunu kat'I olarak söyil'yemem. 
nxat, lerlnsinlz yan~Ur de demem. 

Yemek palonunda fae.la konuşma
dık 

)'"emekten ronra başka bir !:"klonda 
()tunıyotd lı lt 

. ni .htnı.iz bilrr,ed;gi:m reaam 
;yaıubquruzdald l<oltuııa ;yaslaııdı. 

- Yemekle başıow al(l'ltlığ:m için, 
özü .. ? dilerim, Mis! Ne yapayım? Vil
ıon'un bana yaptıtı fenalığı bir türlü 
unutamıyorum Ylllardanbcri ('nlışıp 

y.:.ı:ıtığı.m tetblolar elimde Kaldı. Eğer 
o, resım serglsirıdt: - hic: olnıa7-~ -
!iı:sn1uş olr:ı.ydı. tablolarım. ba.şkal:ı
nnınkl gibi mt:ş:teri bulacn.ktı. Bu va
.zjy(:ko dilşrruyectktim. 

- Şinldi. nereden geliyorsunuz? 
- Sun1atrudan... • 

- Sumatra adalarında seyahat çok 
ent.eı·esandır. 

- Seyahat nıaksadile gitmedim .. 
orada yapılan bir binanın harici mo
tıf.lerini yaptım. Binanın mlman dos-

turndu .. beni oraya liderken beraber 
götilrdü. Epeyce para kazandım 
amma .. VHson'dan intikam almak fik
rinden bir ttirlU vazgeçemiyonun. 

İngiliz milstemlcke doktoru ıazete 
okuyordu. 

Ressam bana adını söyledi: 
- Kendimi size ta01tayım: Ressam 

Cekl Tomson. Babam ve babamın ba
lo .s. da re.samdı. Ben de tahsilimi 
resimle bitirdim ve ressam oldum. 
Yağlı boya port.relcrjm bir hayli 
re\'açta idi. Otuz beş yaşıma kadar 
hiç kimseye muhtaç olmadan geçin; 
elim, Fakat, Vilsonun yaptığı bu fe
nalıktan oonra, kimse bana. portre 
l'aptırmaz oldu. .&ki müşterilerimi 
kaybettim. Babam çok meşbur bir 
&rul'at.kllrclı~ bu sahada büyük bir ser
vet yapm!ftı. Lakin ömrünün sonun
da. kumara dadandı .• Bütün servetini 
bit.!rdi; öldüğü zaman boı.na borcun
dan başka miras .kaln~adı. Eger Su
matraya giden mimar ark.ad~ımm 
hlınayesme n.~ar olrr.asaydım1 A
ırerikada aç Jca14icaktını . 

- Sumatrad kazancınzı yolunda 
mıydı? . 

- Evet. Orada ta.n1con yirmi be~ 
bin dolar kazandım. 

-Ohalde oraaa uzun müddet kala
rak zen,g.in olabilirdiniz. O güzel mem
Jeketten niçin bu kadar tabUk: dönü
yorsunuz?. 

R anı Tom.son ba$lnı tinüne eğdi: 
- Niçin mi dönüyorum? Bunun şe 

bebi c;uk muhiındir,.. ~r. ·! 
- Anl~t1lmasında mahzur yoksa, 

rnernnunıvetle dinliyeceği.ındcn emin 
olabilir.M...i.J. 

- '~ok nr.zikslnlz, Mis! Konuamak 
ihtiyacı olan benim gibi bir adama ce
saret vcrlyorr.unuz. TeşekkUr ederim. ı 

Öksürd ' .. Baş1nı kaldırdı.. Etrafa 
ı;:öyle bir çekıngen naz.arla baktı. 

- Evet. Bu kadar ivt kazar.cı obn ı 
bir r~nıın Sumat.r..ıdan pek çabuk 
dönmesi hakikaten şaştlacak biT şey
dir. lierkesin iş arayıp ta bulamadığı 1 

böyle bir zaınanda Nevyorka dönmek 
şüphesiz. ki nkıılıhk ~eri değ.ildir. Bu
nu müdrik olmakla bcrcı.ber, Swnatra
dan dönmıye mecburdum, J\<Jis! Çünkü 
orada beni bir İngiliz casusu takip et-
miye başlamıştı. • 

(Devamı Var) 

1 İST ANBUL BELEDİYESİ lLA~LARI ·ı 
Tahmin B. 

1484.7~ 

1400,00 

ilk Tem. 

111,38 

105,00 

Haseki hastanesiyle Zeynep K~mil Do
g-..ımevi ve Sthbt Muayene Komisyonu, 
Eyüp Dıspanserı, Üsküdar, Beyoğlu, 

İst.lnbul Sari Hastalıklar Mücadele 
nıerkezlerl için alınacak soba ve soba 
malzemesi. 
Edirnckapı Sıhh:ıt merkezi ile Üskü
dar Çocuk Bakım Evinin yıllık ihtl .. 
yoıcı Jçin ahn::cak z~oo kilo beyaz ka
raman eti. 

Tahmin bedelleri Ue ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı ışler ayrı 
ayrı :ı:çık eksiltmeye konulmu§tur. Şartnaır.eleri Zabıt ve Mucın1clitt MUdür
lüğü kaleminde görillebil!r. İhak! 16/10/941 Per,,embe günü <ant 14 te Daimi 
Encümende yapılacaktır Taliplerin ilk teminc:ıt mahbuz veyo ın<ktupları 
ve G41 yılına. alt Tic~ret Odası \"ej;ikalaıiylc :ha:e günü nHıo:ıy3ln s:: at!c D::ti-
ml Encümcrıde bulunmaları. <8760) 

..,.. ..... 
İstanbul Belediyesine orta mektep ve lı~e mezur:ları ar: l nl;d ınu..:.1..ba

ka ile memur alınacaktır. 

Orta mtkbep mezunları ara5ındaki ımtiharı 16/10/941 Perşembe günü, 
lise mrzunların1n da 17/10/941 Cuma gi.ınü saat 14 de Belediye merkezinde 
t.Jmunıı J.1'.ec.:lis salonunda yapılacaktır. 

Tahplerin: • 

l) TUrkjye CUmhuriyeti teben!!l olup ıı~kerHğinJ yapmış fllmas:1 ve 30 ya
ıı.ndan yuxarı bulunmaması. 

2) 28/4/941 T . ve 4007 numaralı ka nıına göre lah~ll n1De·~c--clerinde ta
lebe olrna.ırıası şarttır. 

Ml'zkUr §<'ralli haiz isl.eklilerin 16/ 10/941 Perşembe günü san\ 12 ye 
kadar Bc:;yıızıtta lle1ed.iyl' binasında Zat İ~leri }..tuchirlüğilnc fU \Csikalarla. 
mlirac.ı:ıt etmeleri tlAn cılunur. 

1) Belt>diye R:yasetine hit.cıben 1azı.Im1:ı istida. 
2) Ni.ıfus hOviyet cüzdanı. 
3) Tahııtil vesikası. 

4) Dört tane ve;ika fotoğrafı. (9CB3) 

llakikatf'rı Ut stnr sonra beklenen 
r.ıUdJ.e-• nı.;-..:ı.yete erer. ÇUnkU Cenabı 
F0:thn K1in t NUbilvvet.leri kırk ya~ 
Jarırıda ve Ri~alct:cri kırk üç yasın
da iken şereC vukul>ulmurt.ur. 

* ' Voktak ll•zreli Muhammet (S. A.) ı 
y .. :ıı:ın kırkınC't !';eneye gelcU. Ata -
ırı!"ti nübüvvet olarak uykularında 
bir takım rüyalar gôrmf"ğe basladılar. 

Ha:zreti Muhammet (S. A.) rUyayı f 
görür görmez derhal uyanırlard1. Ve 
her ne gördUJen;e, gördüklcrhli ayn.en 
\lyanık i:ken de görür seyrederlerdi. 

Vukuu nübüvvtkn itibaren allı :ty 
kadar bu hal de\ı·am eyledi. O aralık 
ı.endilerine bir hal Arız olmağa baş -

liidı. llerkesten uzak o1up yalnız ka -
hrl:ırdı. Cen.:.atten ho hınmaz oldu -
lo'Jr. Daima yoılnulığa ,·ahdete meyle
Mrlerdl. 

Hazret! Muhammet (S. A.) bu sıra
laıdJı ekzerıya (Cebeli füua) ya ı.i • 

cier lcrdi. Orada yalnız bnşJ:ınna iba
detle me.,:gul oh2rı2 ·dı. 

Bit g\Jn Hazr('tı Muhammet ıt:;. A.) 
Hazreti liat ccnln yarıLııa gaye· .eid!::h 
\"t! muterectd:ı bir h.ı1de ı;irdıle ı"" Haz
ıeu !\1uhan:nıeL (SA.) .t fevka! ... ...:e te-
1~lı ve mütereddit gören !Iaz.rc '.i Ha
tice: 

- Ya muhammet, tclfı.şını.z:a -ebep 
olanı sor~b:lh- rn:yim? 

Sualine karşı: 
- Bent ortünilz. 
Buyurdular Ve yattılar. Hazreti 

Hatice, kendilerini ö~üp tel~ş 'e te
essürlerini yok etmeğe c,·a.lıştı. Jfaz. _ 

reti ~i'uhammet (S. A.) biraz. İ ' lira -
halle rahatlarım t<'krar bulouktan 
sonra Cenabı HaL!ce)·e vukuu h •. li be
yan buyurdular. 

O gün birinci defa olarak Cibril 
Alcyhiss ellıın H1zreh Mul•aınmet 
(S . A.) in yanına gt'l('rek kerdllf'rine 
görUnn\uS ve ıu il.yeti kerin~>?yı ge .. 
t.irm~ idi: 

. . . . , . ,. . ~ . . . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pulhı kutuları ısrarla iateyiııiz. 

• ·- ·~;·.-..., • • F·, •ı ·•• ', , ~ ·· : ", 

• 
Haf tabaşı Musalıabesı 

-. 

• 
Hayvanların hicretı 

YAZAN : Olman Cemal ••~ 
1 . 'b" '} i< kUf; erı ok yayı gı ı gerı ııı "dişlC" 
rukları bavayıa dikilmıŞ. üi 
birer süngü gibi paııJdı)"JP ıı~ 
b . 1 d ·ı a••arı ın ars an ag arı, onn 1

··: ctö' 
reten gökreyişlcrle dar b;f t;ıfS~ 
nemeci dönerlerken, kafŞ.' 111:ıır 
tan da bu vaziyet dolayısilt 1'1' 
zaraları bürsbütün J.."Oı·kun~;. ı

r Hediye Kazananlar l 30serıe 

Şark cephesindeki büyük mu • 
hlll"l!beler yil.zünden o taraflar • 
daki kurtı.ar, ay1lar, çakallar, til· 
kiler, geyikler sürüler halinde 
baş.k.ı taraflam, baş.ka iklimlere 
hkrete başlamışlar, hemen he • 
men baştan başa eski muharebe. 
lerle dolu olan tarihrer, bu gibi 
ı,oqriyetlerde muhacir -olarak yal. 
nız lnsanlan gösterirdi. Demek ki 

tarihdc bir eşi görülmediği söy • 
lenilen bu son muharebe, insan o
ğulları gibi hayvanları da muha. 
cir ediyor. Şark cephcsin.\n bazı 
yerlerinden şimdi kurtların, ayı. 
!arın, çakalların, tilltilerin, tav

şanların, geyik1erin başka taraf. 
!ara hicretleri pek o .kadar ehem. 
miyetli değil amma, ya bu harp 
biraz daha uzar, Asya ve Afrika. 
nın dağ ve ormanlarına dayanırsa 

seyredin o zamarı siz gümhür • 
tiiyü, seyred.in o zaman siz hay. 
van hicretlerinin 'Cll dan~asmı! 
Mese Jtı binlerce lil, binlerce kap. 
lan, binlerce arslan, binlerce pars, 
binlerce gergedan ve binlerc-e 
boa yılanı Himaliiya dağlann • 
dan, Hind.iskın ve Afrika orman
larından muazzam ka!ileier ha.. 
lind.e ve görü!m<?miş bir bı!yecan 
içinde or;ıdan oraya akma baş • 
lıyorlar. 

"k"'· mış binlerce gergedan Soj~ ıııı°' 
diyor. Derken, tam bu ara ]ti' a
ların tepelerinden geçme çl~ 
l~ bir .tayııyrcden aşağ'.~a ce ıı.ı 
bır tahrıp bombası duşiil' ~ r· ~ 
binlerce arslanla ger~dan Bilmecemizi doğru halledenler 

arasında çekilen kur'a neticesin. 
de hediye kazananlan yazmıya 
devam ediyoruz: 

Birer şık yazı kalemi kazanan
lar: 

Süleymamyede Hacı Hamza 
mc -tebi sokağında 7 No. da B. 
Çetin Hikmet, Ortak.öyünde Sağ
lık sokağ;nda 2 No. da Bayan Mei. 
haret Ergülen, lstanbul 8 inci ilk. 

, mektep talebelerind <' 257 Meh
eure, Uzunçarşı başı istinye cad. 
desinde 21 No. da B. Salahattin 
Çok gezer, Süleyınaniyede Fetva 
yokuşunda Nazır izzet sokağında 
11 No. lı hanede Bayan Rana Be. 

ner, Kandilli Kız Lisesi sınıf 2B 
de 63-0 mı. lı Bayan Betül Bay
kal, Alman mektebi mezunların. 
dan Giiner Güney, . 

Birer düzine kalem kazananlar: 
Fatih 13 üncü ilkmektep C5 ta

l~elerinden Şükran Yüre Erem, 
Tica.ret Li~ ~i talebelerincren Ba
yan M,emnune Erda, Silfıhtarağa 

Elektrik fabrikasında makinist 
B. Suphi Erten k121 Nesrin Erten, 
İstinye askeri posta 8236 B. Meh. 

met Özgen, Samııtyada Tütüncü 
sokağında 15 No. lı hanede Bayan 
Faika Çevik, Sakızağacırda Orta 
sokağında 117 No. 1ı hanede Ba. 
yan Hacer Aktotay. Devamı yarın. 

.denberi meşhur 
BiR 

GÜZELLİK 
REÇETESİ 

rine giriyor. . ba~' 
Yine mes<>lıi bırkaç bıll ~ı

can fil, su lakca bir vadiden 
zin hazin . fır 1 

.Arkadaş1ar yol ,göründu · 
garip serime• bJ.<l' 

Türküsünü söyliyerek bl~;ı<!' 
yere yollanırken,. ayni Jlll 

1 
,~ 

koskoca bir pars sürüsü d~ılı 
!arından ateşl<'r s~rak 
kan;ısına dikilıyorlar. ,et.~ 

~ ................................................... ıiıı ......... · 

Şaşkın, telfışlı, heyecan \icı'~ 
det içinde oradan oraya , 811 
ederken birbirlerile karşıla, ııf' 
kaplanlarla boa yılanJarın~iıertl 
lanlarla gergedanların. ~ 
parslann birbirlerilC! ka111 .'fıı' 
larındaki manzara ve. ~a~ ,r 
dehşet ve iecaat'ni dııŞUP 

. 

1 

-

DeYlat Denizyolları işletme Umum Mü~ürlüğü ilanları 
13 B. Te,rlnden 20 B. Tetrlae kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 
gün ve aaatleri 'H kalkacakları rıhtımlar. 

kalkıt 

ımr... b&llma 

imı;,. Birinci tUr'al 

İvnlr Ddııci sör'"I 

!><OT: 

Pazartesi 17 de (T::ın), Pcr~cmbe 17 
de (Karadeniz) Galat...ı rıhtımından. 

Cumartesi ıs de (Analarla). Slrkeci 
rıhlımındnn. 

(İs'arı ahire kadar haftada b1r postn 
yapılacaktır. İnt·boluya kadar gidecelc 
olan bu posta gidiş ve dönüşte Akçe
kocaya uğrıyacnktır.) 
Pe11icmbe 8 de (D:ırtın). Tophane rıh-
tımından. • 
(NOT: İş'aı-ı ahire kadar haftada bir 
posta yapılacaktır.) 
Salı. Per~embe \.·e Cumartesi 10 da 
(Çan:-kkale). Pazar 8 de (Trak). Pos
talar Galata rıhtrmından k::ılkarlar. 

(NOT: Yukarıda yazılı günlerde yal
nız birer vapur kalk:tcaktır. İl!we pos
talar yapılmıyacaktır.) 

Paı:ırtesi, ÇarşamLa ve Cuma 8 de 
(Tr.ak). Galata rıhtınnndan. Ayrıca 

Çarşamba ve Cum:trtesl 20 de (Kon
y.aı). Tophane rıhtınıından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). l'opha
ne rıhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın), Tophane rıhtı

mından. 

Çarşamba 12 de (Ülgen), Cuma;tesi 12 
de (Mersin). s:rkeci rıhtımından, 

Pazar 16 da (Tırhan). Gıılatıı rıhtı

mından. 

Perşombe 13 de (Kadcş). Galata rıh
tımından . 

Vopur !leferlerl hakkında her türlü malUmat aşağıda telefon nu
maraları yatılı AC'entelcrimiı.den öğrenilebilir. 

Gala.ta. Bat Acentelijl - GalatA. rıhtım1, Limanlar Umum 
Müdi.irlüği.i binası olhndJ. 42362 

• - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis-
liği binası altında.. 40133 

Slrl<ecı Şube • - Sirkeci, Yolcu Salonu. 227'0 
(9120) 

* 
Gemici ve Kömürcü ah nacak 

Geın:lerimiz için Gemici ve KömürcU alınacaktır. T:ılip 
birer dilek~• ile Umum Müdfuluğümüz Zat iıleri Şube>lne 
etmeleri lüzumu iao olunur. .9086> 

olanların 

müracaat 

. 1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için 
Tecrübelerini 
GEÇİRMİŞ REÇETE 

l• şte; donuk ve sert bir clldl be
yaz1atıp yumuş:-,tnıak ve bu sa.

)'Cdc .şayanı hayret bir cilde malılt 

olmak için L'·crübelerinl 8eı;irınlş ye
ni bir tedbir ... Ml' şh:ır bir o.ktris, 
gençllk man:.:arastnı idame için bu 
güu>Jllk reçf'lCslnl kullanırch. 70 ya
tında olma..-.ına ra!;:men gf"OÇ kı.z .rol
lcrlnl oynardı. önce Penkreatln ile 
hazmettirilml15 bir mlktar .süt krema
sı ile ayni miktar yine hazmettirU
miş z.eyUn yağı karıştırınız ve bu.na 
iki n1l.ııll taze sut kremB....•n lh\ ve c.dt
ntz:. Bu tertlbi E:cz.:ıcınız da hazır

layabllir. Fakat aı ml:ttarda pahalı
ya mal olur. Beyaı rcnkteıa' ıyailsı.t) 
Tokalon kremi t~rkiblnde saf Zeytin 
Ya~ı ile hu!-!u.!iii .surt'tte hazmettlrllmlş 
süt. kreması vardır. Cidden clldin ha
kiki gıdası olan bu terUp sayesinde 
cUdınıı ber>Jencc~k ve ona 6.deta ına
nılmıyacnk derecede bir gençltk ve 
t:tzcl!k verecektir. Yukarıaıı resmi
ni gördUt:ünüz kadın bize yazıyor: 

•Kendim bile lnan:ı.nnyorunı, Tok.a
lon kreminin üç cü.nluk ısttmaıın 1en 
sdnra cildim tltoyaılandı .. tat('\endi v4! 
güzell~ti..> Siz: de ıyağ.sız> To'talon 
krc:nlni - tenin güzelltğt için tecri.ı

beslni geçirnıiş ve zamanla takarrür 
etn.i~ bu güzr1111: reçeteslnl tecr\Jbe 

ı.:: Sııgun dünyanın her tarnfın
<.... tı.Uyunıarca kadın her sab.lh 
m - x;.. ·nan bu kremi kull:t.nmak-
t...... Tokalan • kreminin mrmnuni-
yct bah.; semeresi temlnathdır. Aksi 
takdirde parantz t::ı.de olunur. 

Faraza, disili erkekli bin beş 

yüz kllplan, gözleri faltaŞ'l gibi a
çılmış, ağızlan köpük içinde ve 
bütün hızlarile bir dağdan öbür 
dağa aşmak iste1·lerken bunlann 
kar~ısma, her biri insan beli ka
lınlığında ve yirmişer, otuzar 
metre uzunluğunda ve dilleri bi. 
rer karış dışarıda, iki hln tane 
kadar, renk renk ve çeşit çeşit 
Hindist;ın yılanı çıkıyor ve bu 
yılanlar da kaplanlar gibi ayni 
heyecan, tehevvür içinde .. 

Sonra yine farzcdin ki şaşkın
lık, telaş ve hiddeti.erinden yele. 

tık! • iı1~ 
Bir mesele daha var: 11 b1' ti' 

ve A!rika ormnnlarırıııı ...,ııı-
yabani korkun~ vırtıcı va) d" 

· " ' dtn ları ·bulunduklar• yerler •1" ' • 1 ra ı• 
ha emin dag"lara ormana df 

' Jll " ret edıyoruz di~ yoııaıı 1,n f 
r1p bir de insanlarla dolu 0 ~ ıf' 
hirlere girec.'k C11urlarSn va. 
tık o şehirlerin haline! ~ı!• 

Hey gidi ihtiyar düllY~ rff' 
eski harplerde boyuna ln.'3~3 ıJ 
hacereti göre göre arak b<l ıııS' 
mksaml§tın, şimdi biraz d~ ıı:• • 
vanlann hicretl~rini seyf" 
kalım. __,,-' 

----~~ •' 
Cumhuriyetin 18inci Yıl döniiJlttl 
için yapılacak donanma tenvir~tı 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel . 
işletmeleri Umum Müdürlüğünde"~:-

• . vınıırıl ,..t., 
lstanbul Belediyesi, Elektrik, Tramvay ve 'l'ilnel lşletmrlori 1 cıı•"" 

dürlüğıi, Cumhuriyetin 18 1ncl yıldönümü münasebetiyle yapıJacak t' 
aşağıda yazılı huıu!>8tın naz.arı iUbare <.·llıınıasın1 nan eder. trıı',;ıf 

ı - Re~mı doireler ve muhteren1 ahali tarafından yapılacak ol 
ait tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılması lnzımdır. 0ı!J1' ~ 

2 - Bu tesisat. her ne kadur muvakkat ise de, mevcut s..'tyıcı :ıtş1sf. li 
tec::ı.vüz eUJği takdirde. Umum Müdürluk, nihayet 20 Birirıciıt;rhı t cd ~ 
kadar yazı He Jıaberdar edilmelidir. Bu kayıtların hiJfı!ınn hareke tı~ 
to:.kdirdc yalnız bir tesisat mütee!;sir olmakla k:ılmayıp t('n\·irtıt~ dı? tı 
umumlyesi üı.e,.lnde tcşevvüşata sebebiyet vcrilm~ olaC'ağı göz önUD ./ 
1nalıdır. «911'1> 

. - ------ ' 
İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğüııdefl' 
Muhammen 

bedeli Miktarı Teminatı 

Lira Kilo Lira 

Tek sı!ır razmol ~u~' 
Küspe- [ketentohuır.u, 

1800 20000 135 
1200 lO-OOQ 90 

1 

kokoz] 
1300 10000 97 .50 Kara bakla ııı 1'~ 

Bil • I' 

r•4 kap yemek ve ekmek Yukarda cins ve miktan ve muhammen bedelı ve tcJJ1 111 i~'~ı~ 
Tabild0 t: 45 kuruş 1 tarı hizalarında yazılı mevat açık ;,r<tırmaya konmuşı.ur. 1 ,I• 1ı 
Bu ucuzluk, Beyoğlunda As. Teşrinievvel 941 paz.artesi gtlnü sa at 11 de Hıılkalıda ~raa ı<ıı";t 

bindeki komisyonda yapılacaktır. isteklilerin belli guııd~ .ııı . ı 

! 1 
malı Mescid, Liıbcn Pastanesi ,c r. ı· 

:...J 
pr.ralarile birlikte mekteptelti komisyona müracaatları.. ·eli 'P 

karşısındaki sokakta mesini Halkalıda mektepteki komisyonda ve İ&tanbul Vil~l ~ ./. 

.ııİkre bisırJ rabbıke ..... ) HAh .. 
Cenabı Fahri nt- .. tet. Cibril Aley

lıJ5.!'1Clamı ilk görduklcri zaman kcn
diler;nne Lir korku ve tereddüt hasıl 
c;lmu:,; ki Cen~bı Hafl·en:n yanına gir
rllkl<'ri zamnn görülen tt'<'SSürlerj bun
dan ileri gclrni::;ti. 

rll '--TUNA'da \füdürlüğünde görmeleri. . ~ 

Haucti Mubammet ıs. A.l hayret !-Edebi Tefrı·ka No: 38 (ça.cağım, kuruyacai!rıll1· ~~ 
ederek: ,..-·- (çıfte zatürree m.ıydl ..,,rııtt'' 

11 ~ zret ı Hatice (R . A.) vukU'atı tşi
t:nce k. ...,t! ı • ince ıtikadı olan ve izdi
vrıc:tan cvvc 1 Peyg<."lml>f'ri AhTrüzza • 
ıv •. nn Zl:'V" ol eağınl kcnrtistne teb ·ir 
cylcyrn \ l rk~~ .. \ı'UAU.&tu1 l•eyan olun
masını tekJ:c eyled .. 

Varka vukııoıU $İtince gıilcr yüzle: 
- Ya !'\luhanımct. .. Seni tt'bşir ede

rim ki İsan bin Meryemin zuhurunu 
haber verdiği Ilatemülenbiya sensin .. 
\'e gördüğün Hazreti Cibrili Em~ndir. 

Dedi. 
Bu tcbşlrden sonra bir teessür hali 

görülchi Sebebini sordular: 
- Ynşlm•n fazla olduS:,tuna acırım. 

Ne olur? Şimdi genç buluna tdim. Sc
nın hizıne11nde bulı..mıırdum .. Ve, Mek
keden çıktığın zaman yflrdım eder -
dim. 

Dedi, 
Bunun üzerine llazrtti Muhammet 

tS. A.) buyurdular· 
- ?.fekkeden ni~· n çık::ıcağım? 
Vnrk3: 
- K:ıvnı!niz t!lı~!ından 

bebiyet vtri:ec~ktir. 
Dedi. 

hicreı.e se- ! 

- Ka"mim ben.I Mekkeden çıkara- ı • - · ;;lav- İ 
cak mıdırlar? H t 1 • o 1 d •• d - ı (sderki hatmm !çJJl ş~· ; 

V•r;:~ı.'fi.1:~;::\;;r~~. ~refi rl- l a 1 r ÇI n ur u er (d~-::~~i ;~1: :-;; l~.irı.1)~· 
salct ""~ip olduyo• dovet; memu.r bu- \ Yazan: AKAGÜNDÜZ (amcam, vadini ~-erınc ret· "~ıJ· 
yunıldugu kavmin ekscrı ona duırnan (dcrdiğim yaı:ıları ncŞ ~~ı·ıl' 
olmuştur. lluS'UJile sen Peyganıberi (K "t y . ( ld. .,, kt b da ( l nlslltl •,.ı1 
! hiruı... .... aman'.itn, fiana dn husumet eden- arr;- ım. av aşça pencereyı ay ge lm . .ı-.u me u u yaıa - ö ü.mden manen . ,11 lıt"' 
ı c r çoğalacak ve •eni Mekkeder. çı- (tım. Salon boştu. Oda 'kapısını (bildim. Büyük zarfla beraber (Mc.eicnin sırrı, .r~tı, ,,.gi jlt• 
karacaklordır. (da açarak hava ccr<?yanını temin (dadıcığınnn temiz eline verdim. (kalmadı. Hörmrtle, !'l' , 

Dedi. (ettim. Pencerenin önüne gittim. ((Ben: seversen iki gün sonra (mitle veda ediyorum·) ,.ı·~,. 
Varkanın bu kecll ayni hakikat o- (Çıplak .göğsümü, ııırtırru, her ya. (bunları postaya wr, dedim. Eğer Ş k ki iJareasırD 0 ~ .1 

lııp çıkmıştır. Varkanın kend; hak - (nımı kuruluncıya kadar, hatta a a arım ça rd~· ~ I" 
kında söyledikleri de doğru çıktı. (bunu yaparsan, kimseye de söy. yor, boğazım .kı'.ruY0 b~!'I~ ·.!!' 

(donmak raddesine gelinciye ka- llemezsen hakkımı hala! ederim dar k•n·vetli bir ıradc •..• .ter :.:ıı• 
Hazreti M11bammet (S. A.) e üç ~ (dar rüzgann cereyanına tutl um. (d d ğı Jd '" cı>'. 

ne sonra nübüvvet geldiği zaman Var- (H;ı.stalığın zayıf vücudü1'ıe, a ıcı m. yapabilirdi? Bana ı::0IJşıı'$ U ıJ' 
ka alemi fenadan çekilmişti. (ciğerlerime, iliklerime kadar iş- (Ihtiyar, melek kadın ağlaya ra neden yakından ıııall~ )>IJJ' 

Bu birinci vak'adan sonra vahl ke- (lediğine emin olduktan so:ıra (aglaya söz verdi. O günkü konuşıı;ası~%rı."'-'°" ~· 
sildi. Hazreti Cibril Aleyhissel&ın u- (tekrar yattım. (Art.ık yapacağım i.~ pek ba • du.ğunu ancak ş:ırıdı 

11 
lı~ ~.~1 

zun müddet Cenabı Rlsaletpaıaha gö- (Ertesi gün tabii kalkamadım. (sittir. Odamda yalnız kalabil - yorum. Nah kafa! J3C ııtl'". ; 
rünmedi. (Üçü gelen, beşi giden doktorlar (mek biraz gülümsemek, iylilk sev< kapının eşiğindCıı b"••<ll'dı~' 

llozrcti Muhammet (S. A.) Cibril "'-- ,. ' >" 

Al . 1 . (telaş içinde. Evin içi karma ka. (hi_.ttiğimi söylemek :,'\"tier. vy. cahil anasına. meıarI ıll" 91,• 
eyhı.s:•e ftmın gC'Jmelerirıe ve Vahl "' µ,, \Y 

nüzulüne intizar cdcrlerdl. (rışık. Mesek anlaşılmış: Ç ıite (le yapacağım. Dışanda yine müt. hıçkıran nobran babıı5un! Jl ıl 
Hazreti .Muhommet (S. A.) in 'nti- (zatürree! (hiı; bir fıctrna var, bora, kar, MÖylerim' Duyan dııYS ge'P' ~ 

urı ıam üç sene sürdü. Bu sırııkrda (Bunu yapmazdan önce bü·ün (tipi... adam ol~ı1'tı için el.~!~~ ılıt jf 
Hazreti Muhammet (S. A.) hep yal- (macearmı gönderdiğim kağ,t • (Birinci U>rtibi tekrar ~dece - çok olur. ~vlat sahıP . ..tı 
nızh~ı >e inzi.ayı terc;h eck?rler<il. (!ara yazmış, bu ZaI'Lı hazulam* (ğim. Terledikten sonra surune · 1 ~ vr 

(Devamı Var} .(tını. İki gün ö:ıır~ biraz kendime (sürüne pencereye giOereğim, a- ı;;,ın er. 1ııe~ 


