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itUSYAYI Moskova .. 
:.1akkt~ ~ut- şiddetli bir 

a ıçın •. ı mukave-

i11gift:renin lmete hazırı 
Garpteyapa- j 1an1 y O r · · 
C<lğı birşey yok -Vaziyet bütün açıklı • 

iı ile anlaşılıyor. Rusya 
ilkbahara kadar kendi 
İınkan ve takatleri ile 
kendisini ayakta tuta • 
ınazsa İngilterenin garp
te ve şarkta Rusyaya ya
l>abileceği esaslı hiçbir 
Yardım imkanı yoktur. 
Almanya da zaten bun• 
dan istifade etmek isti • 
Yor., 

~ . 

~ETEM 1ZZE1 BENiCE 

, .. so,·3·et Rmyadaki Alınan taar. 
•ZQ k . , 

---·- . Vlazma mullareltı. 
ıı ba llaıırllk lçla 
Ruslara epeyce va-

kit kazandırdı 
I.ondrn, 14 (A.A.) - •B.B.C.• 

Gece yarısı çll<an Sovyet tebliği, 
Moskornnın 240 kilometre gar. 

(Devamı 3 üııcü Sahifede) 

SOVYET TEBLIGI 

VİAZMAY'I 
T ah/iye Ettik 

---•ı---
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Şırrk ceph.ısiııden ttsı.nıleT: '.Al1!'14n askerleri bw Sovyet köy ünde sokak harbi yapıyor lik ıııştıkça lngıltere ve Ame· 

·~ •nın yardımı mt'sele.i d .. tek. 
.,, ' ~ek,.ar alevlenip kızışıyor. A. 

•••ka0 ı... ·ı· b 'İ)' . "Ve •• gı ız mat uatının, 

'il~" nıeha!ilinin, talebe ve halk 
ll atı umumiyelerjnin bir kısını 
ı.ı:tt.e derhal bir cephe açılması 
il •n~edirler. 

Viazma ve Brianskta 
çok şiddetli muhare
beler devam ediyor 

Londra 14 (Radyo) - (7,15) ge· 
ce yarısı Moskov!ld.a ncşredil-en 

Sovyet kbligi: Birinciteşrinin on 
üçüncü günü askerimiz bütün cep. 
he boyunca lıarbe devam etmiş. 
tir. Muharebeler Via:ana ve Bri. 
ansk mıntakalarında bilhassa çok 
şiddetli olmuştur. Askerlerimiz 
günlerce süren <;<ık şiddetli mu· 
hal"('bekrdcn sonra Vfazmayı !uh. 

Amerikan va-1 Moskova düş- 1 Merkezde Rus· 
purlarının si- sebile Ruslar lar intizamla 

lahlandırılması mukavemete çekiliyor 
~l ~tta Polonya BaşHkili Gene. 
.. ıkorski bile eğer \'t'rilcn ha· 
~ <al;;;, ise ittifak ve doslhık 
1 •. ~~!arının biraı dışına taşarak, 
ltı·~ •zl~rin garpte bir ceplıe aç. 
lak arı ıcap ettiğini sö~ !emiş \'e 
~iıh·t böyle bir teşebbüs ~·olunda 
•tııı·". ha1.1rlık görmediğini ilave 
1,

1 
•ıtı r, Daha önemli olarak biz. 

dtk~0~.Htler de kendi üzcrlerin . 
'•k 1 Ytıkiın hnfi!lelilnıc>iniıı an· 
'•ı· ll'~ptp bir fngiliz ihraç hare. 
il• 1

• ıl müınklin olabilrrl'ğini 
•••• . d' .\ · ~ıırınekte ırlrr. 

~alıinca~. İn~liz ?ıatbuatını~ bu 
lngT ıııerındekı •on nesrıyatı 
~•k'· 12 Başvekilinin son nutkun. ı 
'lı 1 •ııarp eeph•si, fikrini teyit 

"•kt b b li, . en aşka her •ngi bir ""· . •tı . 
ı\ ışarPt etmiyor. 

•tıt~~an taarruzunun bu delaki 
!•>ıd gı muhakkaktır. llarbiıı ba· 
l•ı· •nheri ilk defo Ruslar (ehli. 

1 b' ~,(' ır durumda olduklarını, 

0111~• hakkındaki uilbinliklerini 
h,,..•laıa eylemekle beraber te. 
'••~' Oltiriyorlar. lngHizler de bu 
t.;;••ti müşahede ,.. ifade •di. 
n1 "':. Heniiz llfoskova Jolu açıl· 
Jtı,;18 '''."İtler J..ırılmı~ değildir. 
~1, 

1
r azanli nıuka,·~nıetle daya .. 

•'Or . .._ .. 
tırı 1 .ilr ılatta, Alınan taarruzu. 

Canavar 
Bir Ana! ___ ., __ _ 

Bir kadın yedi günlük 
w çocugunu gece 

gömerken yakalandı 
Evvelki gece Büyükadrıcia Maden 

civarında TaşQcağı n1evklinde devriye 
gezen bekc;Ber biır kadının brr yeri 
kazdıj:ını gQ.rmU~er \'e pakete sanlı 
bir ci~mı gömerken yakala1n1flaı·dır. 1 
Bunun 7 giınlük bir t:ocıık CCiiCdi ol
dugu gönilnıuştür. lnf bolulu Fatma 
isminde \."C ın ~:a""ın<ia o1:-.n bu kadın 

g;:ıyriın~ru ı:1ı1.•1•,it1 nt1 7 ~iin evvcıl Il••
sekldc dogurdııı:un:.. f'öylemicı, t<ıhld
kctta ge<.:ilıniştir, 

Üç Nazır Hariciye 
Encümeninde müta -
lealarını bildirdiler 
Vaşington, 14 (A.A.) - Dün 

al an meclisi hariciye eocünıeni 

huzurunda mütaleası isfihar cdi .. 
len Bahriye Nazll'ı Knoks, Bari. 
ciye Nazırı Hal ve Harbiye Nazırı 
Stimson gibi bitarallık kanunu· 

(Don.m. 3 UD<ü Sabi-) 

Bu sabah Adli
yeye verilen 

ihtikar suçluları 
Bu sabah ihtikar suçundan do

layı beş mağaza •ahibi Müddei. 
umumiligc \'t'rilmiştir: 

1 - Galata Kcr»ankeş caddesi 
Ada hanı 4 numarada Konleookol 
şirketi, 52 kuruşa ınal ettiği ma. 
kine yağını 60 kuruşa mal etmiş 
gibi göstererek ve üzerine ayrıca 
yüzde ;y;rmi k:ir da zam yapal'ak 

(Dcv•mı 3 tıll<Ü Sah-) 

. ' . .._ ' - --
·-~- -~-.,..- ',' -_··· >":a.t·-·~~~'., ......... ___ ,_ :··-- ..• . -· -• · 

"'~H :A 'R p _;.:\ .. v :A~.·z 1 .v E'T.-1 •· 
. . . ... .... . -~ . •' .. - ...... - • ' ·. . .. ' . . . ' f 

l ı ' 1ddelini kaybettiği hakkında 
ı,.,~ '•lıih addolunabilecck idtlia. 
''nk «ıncyan edilmektedir. Tiıno· 
ı, ı\ 0 Ordusunun Sibir~·a dan . Or. 
ll'tlfl\\:ad;,n gctiril(\n taz~ kuvvet. 
11. ı\llahiye edilmekte olduğu 
'!ı 1 l'rt n1an taarruzunu J..ırmak, 
ti 0 Uı·ınak hu•usıınıla Son•etle. 
,. •ldo 1 b'I b"ı·· . • · tıl n ge e ı en u un ım-

1,,,,,.arı~ karşı koydukları anlaşı. 
~ • ., ı\ı"•ıi:vet bu olmakla bera. 
'"")it! le: tnan taarruzunun n<" dere. 
•"ıu adar muvaffak olarağı, Rus 
1 ~0,~bun b• derere~·e kadar tu
d;, .\ıı..,...j?_i h•nii• malum d•ğil. 
'•·;~ •ada hir, miibalagalı haber. 

Kaluga ve Tala istikametle
rindeki kuşatma çok tehlikeli l 

1 (Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

11 "Uruldııi{1ı da muhakkak. 
IJHııı'U.lfU 3 ün<"ü ~:ıhifede) 

r~Ni/ "' 
~ - 1 ~, SJnıdHd vemek 
~ tarz,mıı bugln-
t 1 llQ neıu llodur
~ •attırıyor ma 7 
~ I ---~oktorlarımız ve 

er sınıf meslek
t~n f.anınmış şafı-
81Yetler fikirleri
ni söylüyorlar 
t--·-----
~dan hih•reo 

Doğu cephesinin merkez bölge. 
sinde Alman taarnızıı başlıca şu 

Ki SACA 

Demagoll 

istikamet üzerinde inkişaf halin. 
dedir: 

l - Viaı>Ja • )foskova 
2 - Brinıısk • Kaluga • Mos. 

kova 
3 - Orel • Tııla . Moskova. 
Tahmin ettiğimiz veçhilc O. 

Biz:nı nı~hut arkıı ·dR'" 1 ·• konlıı;;uyor. rcl'e varını~ olan ku\'\'etler Tula 
riuk: d~ı. . 

_ Den1~ıgoJı ueyc dPricr?. iizcrine teveccüh etınıştjr, Bu 
Diye !!ı•rdu. Uınuıni bir tarif y;,p~ ku,-vetler şiındi Orel ile Tula ara· 

maktan :r.iyade mi~aı vernıcyi tercih (Dc-vrnu 3 üncU Sahifede) 
ettiırı: ·-----

TEBLiÖI - ).l~.~('H\ rıkıı karı~ .. cienıl3.-e, yol yJ
pıyo!' İst;.. ;bulu n. 1.1ht~<; olduğiı in1ara 
ka\"Uijl\ıı'tıyor, meydanları tanzim edi
}or, caddeleri açıyor ve ışütlcındırıyor
sun .. dl)·C Belediyeye ı;atınıyot: b<ılkın 
bazı sıkıntılarını \-e f;;ıkrnıı hükUn1et 
ve belediye- icraatı nleyhindc taarruz 
yapmak h:in islistuıır ve tabıai'k etmiye 
demagoji derler ... 

Dedin1 ve .. İlôvC' etllnı: 
_ Hatta.· dcnıngoji baz.an lnsanı 

kendln: 'filrk hükümet \"C belediye
sinin icrutını bizin1kiyle her bakıln 
dan asla kıyas kabul ctrniyecclt ~n · 
ğılık bit· <'cnebi beledlye~in-intdnden 1 

. daha- 2ay1! göstertecek kadar karartır, · 
dinliyen veya okuyanların yüzünü kı- _ ' 
zarbr. · ._ 

ALMAN 

Viazma 'da 
düşmanın im· 
hası bitirildi 

·---·---
Moskovadaki askeri 
tesisat bombalandı 

Bcrlin, 13 IA.A.) - Alman Ordttla· 
rı B~şkunuındonlğHlUl tıebhği: 

devam edecek 
---·---

Moıllovaya giden 
ltlr ingillz mebaıu

aun beyanatı 
Londra, 14 (A.A.) - Bi.erbruk 

hey'etile 1\-fosko\'a~:a g·itmi5 o)an 
İngiJiz nıeb'us gazetecisi ' 1crnon 
Baptlet •Ofi• ajansı muhabirine 

şu beyanatta bulıınnııı~tur: 

" Ioskot·anın dii~ınrsinin Rus .. 
yada karışıklıklara ••hep olabile· 
ceği ve yalıııt bir st1llı hareketi 
meydana getirebileceği fikirlerini 
şinuli tanıanıen tcrket111ek 13-zım .. 
dır. Ruslar iliinihaye ınukawm•t 
ctnıiyc karar \'erıni~lerdir.• 

<>-- -

Kurtuluş Vapuru 
Pire'ye gitti 

Kızılayın hazırladığı gıda ınad· 
delerile yardım malzem.-sinı gö • 

türecek olan Kurluluş \'apuru 
dün akşam saat 18 de Limanımız.. 
dan Pireye hareket etmiştir. 

• 
Londraya gelen ma-
lumata göre, cephede 
bu sabahki vaziyet 

Londra 14 (A.A.) - Sovyet 
Rusyadaki hı:rp hakkında gl!lcn 
mahimata na?.aran vazıyet şu 

m!'rkczd~dir; 
2\Juharebeler et P™'ler boyunca 

1 pek bu:iik bir ş'<l~tle dlvan 

1 

(Dw:m:,:_ :.cü S:ıhlftdt) 

1 Bulgar B şve
kili Fi/of 

l ~~a~4tl~;~~Bt~~ş~ 
1 vekili ve Maar:f Nazırı M. 1"ilof, 

diin rcfakatind<' Mczahip :'11üdürü 
S::.ra\'Of olduğu halde Budapeşteye 
hareket dmi~tir. MumaHcyh ora. 
da birkaça' evvel Macar Maarif 
Nazırı M. Boman ile Sofyada im. 
za~anan Bulgar • Macar kiillürel 
anlaşmasının tasdiki m"rasimjn
de bulunacaktır. 

Son T elg ~af'ta 

Amma den\.iılgDk yine uiann1az. yine 
k.lzarınaz, yine azap du)·n)az, yine 
miHt v~cdanın ve iz'anın !"'esini duy· 
maz ve fitneye a~ln doynı..ı ... • 

Huy c:ıuın altında<lu-. 

Brian:,ir. ve Vi.az.ına meydiJn rnuha
reb.elerinde A!ınan kıt'alan. tarafın
dan alu1an esir n1iktar1 350 binl aş-. 

mı.şUr. Esir n~iktarı dunnadan 2rt7 
maktadlr. , Almanlann Moskovaya doğru tıwrr 112larını büluıssa tel:sif ettikleri 

(Del'0011 3 W.Cıı Sal>lfccle) Orel • Tıılıı istika.metini ı;e diğer mıııtakaları gö~ıerır harita A. ŞEK.Dl 

' 

Maaşla~ bayramdan 
evvel verilecek mi? 
Bu sabah Ankarada yaptığımız 
tahkikata göre iş henüz tetkikte 

1 Bı a ;,nJ<i gozetolero " b,,zıJorı Şe- ( lı .a şel. n;iL< g•lrr ş hı~ b, ~.n.r 
k<:r B.ı~·rann ılc Cur .uuı-ı:'-·cı. Bayran;ı- ol ll"1(Iğı g;bi b;.. l>:ıh :\nka1· ı l te-

bı 
1 

1rftıf' y(' tt-l~ı·;ıf:·1 y;_ıptıı dığıtııl. Lı}; .. 
nın r ;_.raya geme tk.1.ayısiyic me-

ı .. Jr:nt göre de t-eni:7 bu »;f:'Vzıı :\lat.-
mur maa~laı·ınuı B;ıyr,1ından (·\'vt>l \'C· 

)'f' ''ek.ılt't;ncc t~tkik ediJn~c~ IH •. 
rU!l"ıcsin1.n ~iJl!yc \~eköletiru C' k•:r'1r· l~t.:.t,.'llaJerci.C' tc~.Jk crı:ıerek b: kr:r.ır 
laştırıldığını y<-ııni1şlardır. ı-·;ık;,ıt bu \'t: llll:ektir. .. , _______ _ 
Parti Koagreılade Azalar Soruyorlar : 

Talebeler Gazino 
Köşelerinden e 

Va~it Kurtarılacak? 
Beyazıt'ta bir "Talebe Salonu,, açıf
mesı lokantalarda talebelere ten~ilat 
yapllması için müracaat e~i~iyor 

\"akit ge\lfiyorlar Un:,·cr"ite ~r •• 
lehe Ev nin nsas:na k~da .. c:\;n .• 
ci.:ı hır ~:ılon tc, n td:1erc~ .. , • 
ler n boş vo.ı.ki erin.1. geçlrr~P~lf'ri 
b1r Yt. r tcm1n C"rii!nıesı \'( b T' clP 

(D\'\-,lmı 3 tUl(Ü :-:abi(('df·) 

Cumhuriyet Halk Partisi Direk-ı 
lerarası Semt Ocağınm koııgrcsı 
dün gece 450 den faz!<- azanın .c. 

tirakile yap:!mışt r. istıkliıl rnar. 
ııının okunmasından sonra Ebedi 
Şef Aıatürkün ruhu :çın ikı da· 
l<.ika ihtıram süklıtu ) ~pılmı<tır. 
İdare heyeti \'e htsap raporlar:. 
nın kabulünden sonra dil-eklere 
geç;Imiştır. Dil<'kkr;n başında şu 
bulunmakla idi: 

!- ET İ i 
•Kü1tür merkt:zi olan semtı ... 

mizde Üniversite talebelerinin 
wpluca bir arada ;sıirahat zaman. 
!arını g<'çırecek bir y«r olmadı . j 
ğından hepsi kahve kö;elerir>de 

f • 
ı lstanbul halkı 
Şehirtiya trosun· 
dan niçin mah· 
rum kalıyor? 

Komedi veya Dram 
kısmının Beya

zıt'a aakll istendi 
Şehir Tiyatrosunun .,Komedi> ve 

•D:"D.rru- kısın)larlının da nryoğlu cihe
tinde bulunması her vakit i'>i&nbul cl
hC'ti halkının şikityetinJ m\:cip olmak
tadır. N::ıkiJ vası1:ılarl a hii'"lnın daha 
ziyade h'°c;sedildlği J gür. !erCt bu şj. 

l;iyetlt>r art.mış1ır. E~tiinı1c diin gece 
toplanan Direklerara~ı Parti Kongre
J;inde de ba mesele n1e\·zuubabs Mil
miştir. Kon1eclı kısmının ~·ahştlğı Fran-

fDcvanu 3 üncü Sa.tıifede) 

-
ÇERÇEVE 

Vicdanın Sesi 
NECiP FAZIL KISAK~REK 

Bir zanıandır bazı rad)o'O is ... 
tasJonlarına, eğer tabir caizse, 
esrarlı bir ses mıı•allat... Ra· 
hatsız bir vicdaııııı içinden ko. 
pııp gelen çığlıklar gibi, ağız. 
lardaıı çıkan >Özlere zıd ses. 
!er... 
Dü~ınan ccphc~inin. ayni dal

ga uz.un1ugu \C a.}·ni diJie lıa. 
,.a.\ a zıd tl·lkin]eı- iifl('~-j~inden 

ibaret basit hile. hiç de alaka. 
~ 3 değer bir şe~· değil amına, 

haJ allc ı·dc Ul andırtlığl tesir 
bakımından fe\'kaliıd• ... 

Bütün dünya, ne o taraf, ne 
bu taraf, ister o taraf, ister bu 
taraf, biilün dünya dilile ''i~. 
danının arası açılını~ tek bir 

rad)-O merkezidir; \'e bu ıner
kezin baskı altındaki ~ito0anını 
ihtar eden e.rarlı hir ses, ha. 
tiü bir nida halinde, her ~üm. 
ledeıı sonra boy ı:.UStermektc ... 

J\liişahhas hiçbir devlet ve 

millete ait olmakswn, mücer
ret bir dünya ifadesi olarak, dii. 
pediiz yalanın, apa ık ııiyanııı, 
bastıbatak politikanın (spi. 
ker)i konuşuyor: 

- Aramızdaki tarihi •osthık, 

1 

Münakale Vekaleti 
nakil için tedbir aldı. 
Kasaplar narh kalk-

sın diyorlar ! 
y· ~. ,, kain: K nı ;onu dün 

top1anmı~. et mesclc~'ni tl~tkik 

rtıniştir. K nn:arır ıkri "~l·ı • 
lt·r;, ı d~ d nl~mi~1 r. Kac:nı; 1 

1 

nam ka.clırıldığı takdird~ :az! ı 
ka1aplık h~y, ;ıu gttıı·ılcbılc ,·, "'ni 
·ve ~·hrin et il1tiyacın1n dn '~,nn ... 
miıı- temin e<lıl<'Ct',İ<İllı ilerı siır. 
mü~ıcı\iir. Fakat kon·ıisyo!1 bu. 
hususa taPaftar der ldlr. 

Münakalat Vekaleti, İsfanb. 'un 
et. ihtiyacıı;ı karsılhlnak ııznc 

Erlurunı \"e Hopr,'oo..n hrt)\ . ..tll 

(DC\'7.ını 3 Uır.ru ~)a.hifeik) 

Bir memur düşe
rek öldü 

Pangaltıda Öl~e~ Mık.a[;ıııda • 
Pliıtin apartımı;l1lnda 4 numaı ada 
oturan Beykoz du-i !abrikas, d;.;·e 
memuru B. Süleyman ::ıpar~ırr.~. 
nın penceresinden dün soka~a 
düşmüş, ölmüştür. 

-
an'ane, ittifak, taahhiit '~'ai. 

re ... 
Ve hemen \·icdanın sesi k~rı ... 

§ıyor: 

- Aranızdaki tarihi dii ~maıı. 
lık, soy·suzluk, suikast, ilıantt 

'esai.re ... 

- Vaziyet 11azik , fakat üınit. 
•iı değil. 

- Yani hasta öldii, fakat 
naşı heni.iz soğuına<lı denı(·k 

iı;tiJor. 

- Rck1l' ~ eti .. İyoruın 

- Senin yt>ti~nlcn, hasta ül. 
diikten sonra gelc-n hükluuc:t 
doktorunun sökiiu edi inı• btn~ 
zer! 

- Artık benim hir rakıbım 
kalmadığını diin,·a ne ıaınan 
anlıya~ak? 

Senin eıı bh3 iik rakibin, 
hırsın... llit·bir heı.ap kaidt' i 
tan11nadan, ta ~ üstiine ta~) tiL. 
~elttiğin duvarı , kasırgn \t

zehele ~ıkıınıa-., kendi irfif" ı 
yıkar! 

Ve işte diiııedÜL ~al:ııı ın, 

npaçtk riyanın, bn.;;tıbacak po. 
litiknııııı (spiker)i. cehcııııt'ıııt 
bir ıslık \' uğ:ultu k1' anH.·ti 
i,·inde iil•le iuııin i~ or ki, 'ircl;ı. 
nnı sesini. bin lünıbalı it.lroık 

rad~oları ble tlı ı~anıaz olu~ or. 



... 

2-SON TELGRAF- . ı inri TF.Şa tMl 

HALK FiLOZOFU 

Feda 

Odun ırnrhının tc.sbitinde, Fi. 
at .:\Iürakabc Kom is> onu aL 
dunııu:.i. şıı.ıdi, bu badi:>cd~u 
son .. a, insı n n !.ut•ı mn §Ciylc 
bır sual gcli)or: A) ııi koınis. 
~onun aldandığı 'C) a a\dana· 
l•.f Pceği lı::ıska n. • h hadisclcı·i 
yok mudur'! 

Geni de\':unlı surette oku. 
mak ılıtfunda bt:lumınlar varsa 
şavcl, bilirler ki, i.itedenberi, 
bu komis> onun fiaı (c:;biti işin
de yiizde :_o. üz garaniili bir ha. 
rekel tarıt tnkip ctti~in kabul 
edenlerden değilim. Doksan 
dokuz defa lın{!ndını: Ti.irki· 
yede, yiycc!'k, içccı·k ve saire, 
iıiçbir madde, istihsal vı·~·a 
imal olunduğu muhaldc, lslan. 
lrnlda oldu&rı.ı derecede ) üksck 
bir fiat arzchucz. 

O lıatrtc. lıcr m1Jddcııin S3hih 
olarak ın::l;;ı. etini mısıl tayin 

M~HARl:!BE 

VE HAitP 

nir yl'ni kitap çıkını~. ismi şöy· 
le: .. 1\lulıarl'bc nasıl lıitecck'?o Uir 
kch<tnct lıilım•ccsiııc bı-nziyen lci. 
tar ir.miuın, nyoi zamanda dil 
yanhş; da var . .i\ti.icliif. heduılde 
iki ;pld.ın lula bir zamnntlııubtri 
dl v:ı.m cdegclt'n rltiuya Jrnvgeo-m. 
d:tıı bthsclmck istiyor. Biz, ari. 
7:1llf!, bu knvg:uıın nasıl biterejlini 
hilme.fiz atnma, hu ,lö\'ü~ün adı· 
na muharebe değil, hnrp denildi. 
giııi biliriz. 
M°CTJ;VAZl 

Gİl~ l\iUHAlUtİR 

ikdam rcfikimiL )'«'nİ hamleleri 
arnsmdn ~öyle bir ilan da ~ nptı: 
uTarihi makaleler.. miilcbassıs 
bir m:ıh:ırririmiz tar.:ıfmıiau .. • 

Bizim O!)man Ct:mal kulağıma 
rı.,ı.ıuı: 

•- Yahu, ~c Sami Knraycl ne 
ıniitevaıi adamdır.• 

Gm I·!t'.IX 

OTOBÜSLER 

l\falünı. tiazetelcrde okumuşsu
nuıdur: Tramvay İdaresi Am:-ri. 
kr.dan 2:; yeni otobiis getirtecek. 
Bu otobüsler kırk kişUiktir. Ayn· 
ca ayakta duracak ~:erleri c!e nr. 
dır. 
Şu olobiis\ere l·:i~er kişilik de. 

yin. <;ıkııı işin i~inden! 

HİÇ BİR Y.En 

~~~-AMIŞ 

~ apmıyanlar ~~= (MAHKEMELERDE} nttsm!0;;c~) ! ~ı:~~~~ 
Plajın lla,ıa aza- "O · l B k il i REŞAT FEYZi 

etmeli?. Böyle bir say ~olun. 
da, ıııiiracaat edeceğimiz vası. 
ta, o işin ticaretini yapan in· 
ırnnl:tr değiller midir'?. Bittabi 
kendi menfaatlerinin icaı> eL 
tirdiği izahatı \•ereceklerdir. 

lfa~·ır, Öyle değil baylar! 
Bundan tam on beş giin ev. 

ve1, Trakyada pe)·nir topl1p. 
rak İ.stnnbula getirip :.atan hir 1 

toptancı ile konrujtum. B~ua, 

teneke başına dört lira kiir et
tiğini söyledi. Son getirdiği 

parti iiç bin teneke icli. 
Si7., artık, bu toptancının yıl. 

ltk kar biliuıço.,unun neden 
ibaret olduğunu hesap edin. 

Riiyle, toptan iş yaııan bir. 
çc.kları, kir ui:.bellerinden as. 

la fedakarlık yııpmıyorJnr. Ne 
oluyorsa, bize oluyor, peynir· 
dt·n feragat cdi~ oruz. 

1 
• u.ı t 

1 1 
na avucu1ıu ya a.. u a ı a Bel d. e t 1 ·ı·\;· r Du.8a 81 r • • e ı y o e cı ıgı 

zor gıdersın sılaya ! ,, ıslah ıçın Bazı hadiseler vardır ki, lıunların 
oluşunu tedldk ederken, zoraki bir
t ılam sebepl~r bulrr ıya çalı~ınz. Ge· 
çenlerde, b.r muharnr:n bir yazısını 
okudu."O. Plaj denen mode.ın muesse-... 
se, kadınlaı ın yaramazlığına seuep 
oluyomrnş. 

En masum ka<iınlar dahi, plaj.a dc
\'arıt etllkten sonr:ı, ahvali nıhiyele· 
rinde bir değişfldik hif:sed ~ ·!armış .. 

Bir kadın düsünün ki plaja yalnız. 
sıhhati ıçin, guneı;ten istifade için, 
gwıünü gilzel ve eğlenccll geçiı:mek 
için gider. Böyle bir kııdmı • tfıblr 

caizse - ıüneş ve deniz neden nzdır
sın': ı-·a.ıı:at, evveldt•n azruıyıı niyet 
ıetnıiş, bunu aklına yerle~tinnis blr 
kadııı, pl:".ja gidince, elbette ki aı.a

caktır \"C bahnne ol:ırak da gUn.~i, 

denizi ileri sürecektir. 
Plf.ı.iıu kadın haleli rııhiyesi ve kn

rakl'eı:l üzerinde hfç tesiıi yok, diye 
bir icid!a da ortaya nlılamaz. 1''akat, 

bu tesir, doha zcyade, görgüsü ve ter
biyesi kıl, modeı:p olmıya he\•csll, za
vallı tipler üzerindedir. Fazla toy, 

Davacı anlatıyordu: 
- EfenJ.m.. ben tüccar adanum. 

Ne buluı-sam alır, satarım . adamları
ma sattınrıın. Mevsimine göre, kavun, 
lrnrpuz, üzCim, badem, kayı.sı, erik, el
ma, armut, şeftali, vişne, fü•ez, döngel, 
kızılcık, mısır, kestane, fındık, fıstık ... 

- Yetişir •. ~di hakim. Onlnn bırak 
da, davanı anlal! 

- İşte efendim .. dava1TU anlataca- • 
gım ya ... Hani ~öyle dav-dya girmek 
ıçin. Mevsimi geldi .. taze ceviz sattın
yorum. Bir gün kah\'edc otururken, 
şu Te\•fik geldi .. geçip ya:umıuı otur
du. Biz konuşurken kuhık mlsaflri ol
dll. Ben ceviz i.,ıinden balı.sediyoı:dum. 
Bir aralık liifa karı~tı. 

- Biz:rn tarafta, dedi, bir Suphl bey 
var.. b:ıhçesiude elli agaçtan fazla ce
~·izi \'ar. Adam bu lşlerde..'1 anlr.mıyor. 
istersen, sana i.ıu cevizler~ alalını .. ucu
za alırız. Yalnız, ben de payırnı isle
rim. 

altı tane cevız ağacı ... Hepsi kuca koca 
aga~lar.. ııslleı:i pıtrak gibi ceviz do
lu ... Tut aş.:ığı, vur yukarı, ağacım be
şer lır-ddan pazarlık ettik. 280 liı:ayı 
biı· talı.tada çıkarıp verdlm. 

- Ben yarın gelir, toplatmıy::ı baq
lanm, dedim. Hep beraber ı;.\ttı.k .. 
'l'e-.·fiğe de, üstelik, on lira komisyon 
verdim. 

Ertesi gun adamlarımı aldım; ceviz 
toplntmıya gittim. Bahçırnnlar IJ:rak
madılar. 

- Yahu, dedim. Dün gelip beyle ko· 
nuşup ~vizleri satın :ılmad~k mı~ Ne
den bırakmıyorsunuz? 

Güldüler ... 
- Beyi gör de, bize o söyles:n. Or

taklarıııu cevizi alma!,tan uz~E.'Çmiş
!er .. dediler. . 

Bir de beyi &ördiik ki, Suphi bey 
bamba~ka birisı ... Sonrncl:;n anl:ıdık .. 
meJcr bunlar slcilU dolandırıc1 imiş

ler .. k~ç tane sabıkaları vaınıı~ .. beni 
de dolandıımışlar ... 

Ziya ayağa kalktı .. 

bir mektep açıyor 
Otelciler Cemiyeti Bel-cdi}-e 

Reisliğine müracaat ederek otel.. 
clliğiıı ıslahı için bir mektep a· 
çılmasını istem.iştir. 
Cemiyet ayrıca bir de koopcra -
tif tC§kil olunmasım kararlaştır. 
mıştır. 

Belediye Reisliği otelciliğin ısla. 
hı için bir mektep açılmasını fay
dalı bularak teklifi esas itibarile 
kabul etmiş ve tetkiklere geç -
mi.ştir. 

_, 

Bir fınıversltelller 
marşı yapılıyor 

j Fırıncılar cemi
l yetindeki ikilik! 

tccrubesiz, h~ıyatın içine girmemiş bir 
kadın üzerınde de, tabü, pliıjların 
ınetıfı tesıri vardır. 

İşın sıh!ü tarnfma gelince: Dok-
torlar da söyliıyorlı:ır ki, deniz ve gü
ne~, insanların hayatiyeL ve zin~lik. 
Jmvvetlerini arttıyor. Asabımt.Ul da.
ha fazla. bir enerji veriyor:. Yani, sağ-

- Olur, deulm, seni menınun ede
rim. Hcl~ bır ceviıleri görc1ını. Söz
leştik .. ertesi gün, Suphi beyi gormck 
için bulu~ac:ıkt.ı.k. Buluştuk da ... Kııl
kıp gitt!k.. uzııktan bir köş.k göster
di,. 

- Galiba burası olacak amma, şu 
manavıı da lıir soralım, dedi. Soı:duk. 

- E.'\•et, dedi. Suph.i beyin lı:'öşkü 
odur. 

- Ev\•cla, dedi, söyledikler.niı! hep
sin! kcnd:slne iade ederim. Biz lı nun
ıa ortak ceviz alııcaktık. Sonra anladık 
Jd bununla iş yapılnuyacak.. \·nzgeç
tik. Hıdddlendi.. bize iftira cd;yor. 

Te\•fik de ayni şeyleri tekrar etU. 
Mahkeme icabını düşündü .. ce\'iı:Je. 

rin hakiki salılbi Suphini:ı, bahçıvan· 
üm Nuri \'C Niyıızinin şahit suatilc 
C"elbiııe ve milteaddlt sabıkal:ın olan 
Tevfikle Ziyanın tevkiflcrine kıırar 
\•erdi. 

İstanbul Üniversitesı için bir 
ma~ ve şarkı y:ıpılm~ı Rektör 
B. Cemil Bils.:>1in tal..~belcre ver. 
diği çay ı.iyafctındc temennı o • 
lunrr.uştu. Rektörlük bu dileği 
Maarif Yckaletine bild;irmiş ve 
.kabul olunmuştur. Yakında bir 
müs;ıbcıka açılacnktır. 

----..--

Yeni üç yeraltı halası 
dahn y:ıpılacak 1 Simitçi, börekçi ve 

pastacılar ayrılıp yeni 
cemiyet kuruyorlar t 

Şcbrinıfadeki simitçiler, börek. 
dler ve pastaC!lann birleşerek bir 

1 

cemiy~t t{!şkıt etmeleri kararlaş. 
tırılmıştır. Bu suretle I•'ıı mcılar 
Cemiyetinden avrılmış olacak -
lı:rdır. Yen! Coemiyetin umumi 
katiplıgin~ Küçükpazar Parti na
hiye reısi B. Akif inUhap olun. 
muştur. 

Badema si:nitçi, oord.ı:,i ve pas. 
lacılarla yufkacılara ve tatlıcılara 
un tevziatı bu cemiyet \•asıtasile 
yupdacaklır. Mer1<:ez: Karaköydc 
Balıklı handa bulunacaktır 

--...---
Boğaz.içindeki her .inıaatın 
planı İmar Müdürliiiünce 

görülecek 
Boı1cız·~indeki metruk korular. 

dan ağaç kesilmesi Belcdyiccc 
m<'n"edılmiştir. Şirin Boğazm gü. 
zc!liğini bozduğundan Bognzcla 
ıhiçbi:.- .gelişi güzel inşaat yapıl -
mıyarnk her inşaatın planı (•v\·elfı ı 

İmar Mü<lürlüğ'ünce göriı!ecektir. : 
llaseki ıemli susuz.laktan 1 

k&1rtarılıyor ! 
Haseki camii şa{İ!I'Yanlan ile 

lam, kuvvetli, işlihalı oluyoruz.. İyi 
anımıı, bir kadının bu hale gelmesi 
demek, muUaka, kendisini yaramaz- · 

lıga. terlretmcsi demek değildir. Ken- 1 
dini 1Jibr bir k:ıelmın, gi;'l.e,,ten \'C j 
denizden daha kuv\'cUi olduğu mu· 
hal•kaktır. Bu da, bir irade mesele
sidir. İı"adcsi zayı1 olau bir kadının, 
yararnatllğını tahrik için ise, ne de· 

ııL::e, ne de gwıe,ıc ilıtıyaç ı·ardır. 

Şi.mcJl, plaj mevsimi çn!~tan geçmiş 
bulunuyor. Eger, iddıa dognı oba, bil
i.ün b.ı· kı.?, ~onbahıır \'C ilkb:ıbar 

nylannda., biıtüıı k.3dmlann 1ıslu, mpz. 
hım ctunnaları lfızıın gelir, 

Bugün, plAj \'e onun tesıı-leriuden 

balı etmek belki biraz. garip görünür. , 

Fııkat, ,ben l.ıu ::r,tırları, h:.ilün yaz 
pliıjhra deu:m C'dcre!. güne. t.:-n ı·e 

denizden :ahhııUcıi bakımından ısti· 
fade etınlş dünı~L lıayan!:ır cdınıı yaz-

mıyoı-.ım. Onlnr, müsterih olswtlpr. 
Asla, zan al•ında ci~illerdir. n:ı-ta
lmn lı.iıd.seler \'e iddiıılar vardır ki. 
ma:ıkser, biz, e~keklcrin lıa.yal!rı.deıı, 
dogaı". Ve bu hayal ınciısuli.ı di.ı~tin-

C'eler i,z.ertnı.!c, cidui bir mesele gibi 
munakaııalaı·, f rııı. yGlef'- dahi y,inıtü-
nız. Bı:ı, bb:yle ı·r-ya ı:;oyle duşunü;yo

ı·.ız, dı.YC, hıldi cleı •P ele mutlaku öyle 
ccrey:ııı etıne:ıne h 'r zaruret yoktur 
ld .. , 

R. SABiT 

Biz koşke doğru giderken, kö~kün 
bahçe kapısmdnn da bu Ziya çıktı. 
Tc\'fik, Ziyaya, yaklaşınca, 

- Beyefımdi. dedı. Blz. de zalınlini
ze gelf>""orduk. Tam \"aktinde gelmİjiz .. 
binız sonra gelseydik bulamıyacaktık. 
Cevi7Jer; almak için geldik. Ben gör· 
dum ya •. arkadaş da bir görecek ... 

nu Zıyıı ela, 
- Pekı, dedi. Gelin, bakın. 
Hep be.·alıer yürüdük. Bahçe kap1• 

sıııdıııı girdık. Kocaman b:r bahr,;e ... 
Bahçede iki bahçıvan çalışıyur. Bu Zi
ya gilti bahçırnnlarla bir şeyler ku
ıaı.5ltı. Sonra uga..;ları sa.vdık. Tam elli 

:Mnlı.kenıeden çıkan da\ acıya, dinle
ylcilerd<'n biri, 

- Yakanı ı.:cuz kurl.arm:şsın, dedi. 
Bunların cl!ne düşen, medet Allıı.h, 
mah\·olur ... Davacı, 

- Ben, de-cif, senin bildigiıı adam
la.rdun değilim.. !:er kuşıın eli yen
mez.. oal~ onlardan ikl ytiz do:Csıın 
lir:ım! da ıılnca~un. 

- lşte ona :ı·.ucurnı yala!., Bu ukıl· 
.!,a zor gıdersin sılay<>! .• 

Genç kadınları fuhşa teşvik 1 

eden bir kadın mahkôm oldu 1 

Eleni naını diğer İreni bir yıl sekiz ay 
beş gün müddetle hapsedilecek 

on 1 

1 Beyoglunda Kumbaıacıl~ı: yokuşun
clıı bir ııp::?rtıınanda otuı·an I-;!eni nanu· 
dığer ireni, geıır; kız \'e kadınlan fuh
şa teş\'1 1 :: etmek; ve ı·aı~tle\·uculıık yap
mak sucuyla <hiıı Asliye G ınC'I. Ceza 
Mahkemesındc ı yıl 8 ~·Y 15 gün hap
se ınahkfım oluııırıuşlur. 

İ reııi evete bulunan k:ıdııı \•e erk~k
leı·:n k1ı;ıhk oda~ ar:.mıya (!) gel- ı 

d'kler.ı1i iddia cbıı;şse de içeride bu- ı 
lunan katlrnt..ırdan Salıahı:ıt m:ıhl;:<!me- f 
de: 

du~um Cl'keklcri orııya götürlir, ba- ] 
zan da 11u11.ıaın İreninin bıılciuğu er
ı~ek.lerle t~ma.o; ederdim. Ikr sef<.orinde 1 
ikt .ııı..ı. ah-, bir lıı-asını ıııadaın İreniye 
vcrıı'd im.> dem iştir. 

~ '!:"• ~a!ıltıcr n ifadeleri \'c ın~vcut 1 
dc!:lıere gi;ıe ınnhTteıne, henınin t.U- l 
nınu subit görıııuş \' kendisini sah.kalı 1 
olıı asını da göz öniınde tutar~ık ı sene l 
8 av 1~ gun müddetle hııpis cezaSL'la 
mal ,'dıın tlı.ıiştir. 

bu cn•;ıniaki çeşmelerin b.r rnud. 1 · • Po&ta ldareıinin yerinde - İrcn • .n:n rande-.ıuculuk ettiği doğ-uettenoer, suları kesilmişt•r. d 1 · Çarpı ... tılar! 

Beledıye Reislı~i Mahmutp~a 
,.e Topkapıda y:ıpaca~ı yenı h:ı.. 

lalara ilaveten r'atıh, Besiktns ve 
Üsküdc:ıtda y't!ni iiç yer:ıÜı h~lası 
inşa c1meği kararlaştırınıştır. ._._,__ __ 

Ôrli İdare Komutanı 
Ankaraya gitti 

Örfi idare Komutanı Korgene
ral Alı Rıza Artunkal evvelki ak. 
~am ~ebrimizden Ankaraya git.. 
m;şlir. 

Röntgen filmlerine ıelkat 
pulu yapı~tırılacak 

Vakit ve ha!lel'i ye.rinde <llan 
hasta valanda;;l .. ıırı yüksek müle
hassıslara mu:ı.yer.e ve teda -
vilerinde Ronigen f:lmlcrine 
:l er kuruşiuk şefkat pulu yupı~
tırıiması suretilc- K1zılay Cemi • 
yctinJ ~eni bir \'tı rıdat temini di.i· 
.::ünülmkC'tcdir. 

BABEBLEa 
ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Çiıp ihç:ıkt ıç 'n y-aptırıirn,-ıkta o· 

lan tırtnhırırı inş •atı, nıa~eıı·e-~·l k 
> uzünd.:n g"d k.ı!ı:ıt.,tır. Çopler yıne 
denı:ı:c diil.u'ec-ektır. 

.J, Belediye münhal ınc.:nurluldara 
ycnrc!cn ıı.eınur alın .. ciil...tıt". 

MÜTEFERRiK: 
l 

bir hauasi.}·eii rı.. uı·, cic-n şur. Ben kendisinin cvjne _ -; 
Ha k bu yüzden müşkülata ma- 1 sık sık ,,·derdim. Baz."'n dıc:nı·ıd.. bul· \' t H' .. .. ,, .. :. mıın tiııcyinin idarcsiı~dc':i 208 A 
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• h . . M b 111 d t i or: ıcı tı!ı ve otoblı'!ün de yı:n kısmı lı..nda b ir kım.ı olmuş, Tuzlanm clek-
tr asıyer aranıyor garip C:j' ol "='ŞH ma· lıadis~~ı hıık- ~ ~ a e o.tJso ~ I! p:ırçalrnınıştır. Yolcula.ı·, lı!!yüJ~ biı: 

S 
, ilı} - v eı& D tr:k ravıı:;ıu !", OJ;-,ıınlı: :Mehmet çıplak 

'u kec.de 71"fli :ıçıl:ın buyüJ, bir lo- kında nazarı cillü.atim celbetıni~ kflrku ge~irmi:ılerse de kimseye bir eleklı·.k hattınua bı..lunan bıt iırı.za-

Camlıarlyetusl' 
yıldöutilll~ srdt1 

Yazan: Ahmet ŞükrU ~ ctiııi• 
Evvelki gün Çin Cun~~.o;ı) gıt°' 

otuzuncu yılını bitirdlf:111 ·ıc aı 
1 b ,,.csı 

te er yazdılar. Ve u "'ı•°" 
Çinlilct. Japonlara karşı '1ir1İ~ır 
dıkları biiyiik bir zaferle jk;rı. 

·· ,·a e 1 r 
bu günü kutladılar. Dıııt. ~•'' 
Avrupadaki san~ ik 0 ~ l)O' 
meşguldi.ir ki ekseriya, t)ı•ııı,ııı' 
ğuda daha eski bir hoi'~ .. ııtof. 

~ ıı .. 

1 
devam etmekte oldıı}.;u ~"' 
m:..ktadır. Halbuki Uzak .. jjsllıı~ 

l va~ı. hakikatle Avrura d11
' e~ dt• 

b'd• bir safhasından ba~ka l 

ğildir. b' do~ 
Çin, eski medeniyet ı:rıh'.,ieııir· 

yüz milyon nüfuslu bır ~.~ 1 ~tı· 
Fakat Çin için en bi.i.Y

11 k11 pıl'' 
kc Avrupalılardan deı" 1• 111a~1' 
rını batı milletlerine ııÇı.:ır4•6 

. Jııpoıı '' Çuıdcn de geç kalan ·ı.:ıtıı•' 
0 g"ddi. Japonyanıu Aııııırı 11sr1 

il.k. teması on dokuzu~c~ııt Jı• 
ortasından sonradır. } 3 

1
eriV' 

pon1ar, Avrupnmn ve J\flbİ' fi' 
nın tekniğini alarak kısD '' 

1 diler· o
nıau içi:ıde kuvHt cıı def' 

. t' k' 'l"hl ili' 0° garıp ır ı sı a • arını d'ler· 
larak Çin iizerindc ~t·ııe ~eıı '"' 
dokuzuncu asır dc\"Tilııtcı ... ~ ' 

.1 .. de"~- r 
ce, Kora meselesi yı zurı 

11 
_., 

bir anlaşmazlı!· Çin - Jeı,'11 poıı>" 
v .. ''k ll d>~ 

~mı dogurdu. Ve kuçu . lJllıı ., 
büyük Çini uıağliıp ctfı .• 11d:ı ~ 
~onra Japonya. Uuık pog dit· J~: 
kun·et olarak bclirıne1'ic ,, 1 

JW5 il' 
ponyanın on yıl s-0nnı y.Jııt• dİ· 
giriştiği savaş. Çin ~?P';eıe~t' 1 
:zerinde bir nüfuz ınucn çı·r/ 
Ruslar. Cine ait olan 1\f:ıdJI' tJıi W 

· · ıer 1' 111' almıya te~ebbiis etınış t1c 
• }1rl11 ifl' 

şebbiisc hem Japonya: .dil>ıer ., 
giltcrc nı:ini olmak ısll ııd• ~ 
tlPn 190'> .. -ılında ernlıır• 1·tıif - .. .• su ._. 
ittifak imzaladılar. • ıeıı11 • • ııt ,. 
Rus • Japon savaşı ıç ıtıı5):ı r 
ha1.1dadı ,.e Japoııya, !\tıırı(~ t 
kar:-ı harekete geçerek • ,Jcf 11 

, J eı;ıU" il ' yada Rusların ycı· ., 11 c ,, . . t rı P' 
manı oldu. Fakat Ru5r 11 ı;ıır) 8 1 
rinden kurtardığı l\ ~ıı ıt ... ıı!r• 
kemli~İ \·erleslİ, 8tıt1 l1 1-11rll

1 · - · den ~ ~· 
Çini Jaı.ıonpnın clın t'lt .ı\'.~, 
ınak gerek Rus) a ve g~r J\f1lcr1~~ 
pa de,·lctleri ve gl'rek lifli ııl~· 
. . b" .. k b. ele lıll .,, 
ıçın uyu ır ın~ . Jıtl'O•",. 
Fakat bu Uç ziiınrcıı111 1;ııtıı' 
ya kıırsı odak bir cephe 

lan mllınkiin o1nıadı. d' ıİ 1'11
'' 

• ı-crı ıı ~" 
Bu arada Çın de .. ..., 1 ,·ıı et 

1 lıı"H' ·ıı tarmak kin A\•ruıH1 1 "' •1t •
1 

1 
· · tuı ' 1 ,ıf. rar vcrıni~li. işte ? bU \• ı, ,1 

nıpılan bi.iviik dcvrıııt 4c1 
1. . . . l bil d(I' 

cümleı.iodcndir. Faka ,.ıı;' "'w 
nıin arkasından 1914 ı;;tı di şt~ ~ 

1 
ı.cıı ,, 

di. Ve Avrupalı arın 011~ ·iJI 

rmdaki boğuşmaları 1~:1 ı.11- '\• 

Çini tnhakkiiınii nıtııııı 11 ı:ıı>o~~ 
'eni fır~atlar hazırla11 '· , .~ıı· t• . - ıl fi'' 
lıeniiz savaş devanı e c ~ıı \ ~ 

Ge ·enlerde blr yerde r-07.ıııne 
i!i~li: Bdcdi.,·eni1' Ziııcirliku~·u. 
daki Asri mezarlığında yer kal-· 
mamış. Wrçok kinısel~r, daha 
s.ağlıklnrındrı bumdan toprak alıp, 
m\!zar aptırmışlar .. 

kan~ıda Kasiyer o!ar.ı.k çalı. m:ık :5tı- t k. Odun f :ıllel'inin ınahullinde l{?\ki- şey olmuı.11.§ln-. · yı t~tkıl; ederken cereynui.ı olırıu.,.tı.ir. 
yen he~ bı kuvvctlı brbavaıı •run- ki ~n ycıWen memurlar ~bnderlle· \:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m:ı~:Uıctır. Halk Süt ınunda Ka yer lstr.nbul Po:::la Ba~1ni.ıdürlü~i.tn- cek. Ve üu iı. rckclL, dııcedctı ilan e. 
ruınuzwıa acele yıız.ılrr.:ısı ın<'rcudı;r. d<>n a 'dığımız b!l' mckl upta key - diyoıı:z. Buyuk gurultli ve .iııcta ıııc· 1 EDE B l H O 1\'l ı\_ ~ : 1 :17 

- • ıı.Çll' • 
iizeriudeki cın ellc1'1111 tıı ~· "' . cava5 ~p 
rnu~ttı. Fakat bu u etC" ,ıı' 
Çin. gerek Japonyıı ,·c ~jlill ıı;1ııı 

Bu ne rağbet, diyeceksiniz?. 
Ha~·ır, şa~maytn, •a rh1i/ie otan 

hc\Csimi7iıı derecesini anlayın! 
AHMET RAUF 

Atatürk ve lnönü anıtları 
Güz~l Saıı'allar Akademisinde 

topl<tnıın ~Abideler jürisiı Zon • 
gu1dakta inşa edil.erek olan cA· 
tatürk v-e İnönü anıtları• run in. 
~ıı.sını l~ykoeltraş B. Zühtü Hün'e 

Ders vermek istiyor 
İngilizce ve Fransızcayı .yl lıılir 

İngiliz mktel.ımden meztın b r bıı~ 
yon, çocuklar:ı ders venr.ek \e onla· 
rın terbıyeıer!yle ı~gut olmak ıstl

yor. Munıı.:sip tekU!:en kabul eder. İyi 
ve ncı.'h bır mürebbiyeye ilıtıyaçı o
lant.ırın lütfen Son Telgraf Halk Sü· 
tmıunda cMürebblye• rumuzuna mU
raca:ı.t etmeleri mercudur. 

Gelen if verme mektupları 
•Iloğa?lçılt-. Bay:ırı uuı!e·, 

Nt.mlann!ı.a bkcr iş \·trllW! meklııb~ı 

fıy-et'n tetkik olunduğu bikhri • rıı.sım e J~t:lı .. 1 mıntakniaı·ına nıeınıır 1 
'erek Yalova• ilE' • Yalovııç .. ara. yolluyor ız. Gönrie;d,ğı.mıı memur B c 
sındaki benzeyi~ i'ibarile bu yan- oraıl:ı oduncularla tema;; ecll'cei~. Ve 1 ·r . t D 
lışlığm vukua g"l'ldiğtmn anla - onla!', boylc bir memurun gelecegini ı' . l ınaye avası 

biliyorlar. 
1 ~tld1~1 ve muhtil memurlar hak. Bu ş~ltild~k.i hnrckelte bir muhmr 

kmda in7ibati muamele yapıldı. tasn\'\'uı· edilmıyor ınu?. Dizce. flatle-
ğı !:>~yan oiunmaktadır. rı n~aıu:ı.Uıııcle tetkık işi, l'i altınd:ın 

Yazan: ETEM 
ll:ılk şikfıyetlerıle ehe.mmiydl~ v~ bilhas•·a orlwıcular~ hisscttııilınc-

alakadar olan İstanbul Posta füı<: den, r;:.tıcdn hıitlın sebepleri \'C şart· Asabi asabi konuşurken bütün 
lııı-ı inced,..n :nc'<'ye sorulup son1,1tm'lı- vlicudü titriyor. saçları ba.şın<ian 

müdürlüği.iniin hıt ha~:~siyetinl 

•akd;r \'C teşekkliric karşılnr \•e 
ci.i~ı· 0.aireler iç:n bunun bit· inı 
ti.su! nümuncsi olmasını lcın.ıır 
ederiz. 

iııı-:ı1c yapılmalıdır. Aksı h<.Uele, al[ıka-
d::ır oduncular, yiıksek fi:;t gös1ernıek dalgalanıp yüzüne dü.şüyor, iri 
i.r,;in birtukmı hazırlıklar, tedl.ıidt'r ala· mavi göt.leri Ay.şe-nin gözleri içi. 
mıız.lar tm:'. • ne baktşlarını bir hançer gibi u. 

fZZET BENİCE 

BURHAN CEVAT j zatıyor<lu. 
=========-=======-=========:::z::==!!:==================---==============ı - O Ferdinin yilzdc yü7. mct-

1 
residir. Hatta metııcslerin<l.en bi. 

:hale ctm~tir, gelnıi.ştir. 

ıa gittik. Deniz:? girdik. Ben de. 
n_i:de ~ken onların birbiri-eri~ çok 
l:ıubalı olduklarını gördüm. İlk 
önce bunu hiçbir şeye atfetme • 
<iim. Sonra. ben açılrriı.şt!m. Ge. 
ı·~,vc geldiğ·im v:ıkit, bunlan ne 
denizde, ı:e kumsalda bu!anıadım. 
Aroımaya başladım. 

Tefrika No : 86 

Sürü Çıngırakları 
Yann: CAHİT U('UK 

Onun yüzüııe bakıyordum. Bizi 1 
dı.:r_yaC:arı alarak, fanilere na$ıp olını· 
y .. ~. ı.ı.hi duygul.ar.uı l' ,lksekligıue çı-
•. ' r I in:tllllQlJ.Z bir hls fıleıııi :ç.n
C.C;) ik 

Go.:l~rl:ne bir bui:<u ı,crde g~rdl. 
B"'~ırr; ı !tecebin sıcak gosane sukla
dı, • o.ı.uz.~trınıd:ı kan:şan 1;.:ollıırile 

b rı ı• •• yo.1iu. 
Öv' ~~. Cırtın:ıl;;rd:ın SOllr:l ka\'UŞU

l"n h .·s".:in goz kıım:ıştıncı aydınlık· 
Y.tnt b<!nı.!yeıı, &cLı~ zelfl.:: heyecan dı
k k-.ları yı::~:ıdık. 
Ku~gıuıın cı;bindc Receb!n sesini 

du)tİU!h: 
- <:ct'l 1.ıııl: lı, 11 ııNı da ka\'US-

rr.us g.':>:yım ... 

Hı.yada ko::~ur gibi: 

- Nıııııl P.eCC'p? dedim. 

- On:ı -;cık benzi;orsım! • 
Y ı :ı.,. y:;,·ıuı :n lnr:ık uya:uyordum. 

D:ıv:ırlarda~:l ısık aı ın kızıll:j!t l;üçül
mlt~'u Recepten ayııluı-:ık ocağa yii
nıdıu!' !°'-:flnmr•lr •t'7l\r'"o ol .1n !'rt. c1Pt.;n 

sordum: 
- Bu:>lnrı nereden buldun nccep? 
Kenaı" çekllmış knrl .. rın ustunde 

duran kuçiık lcnccrenlıı k:ıpagını açı
yordu. Butün ruhuyl:ı gillerek cevaı> 

verdı: 

- Çamlardan kesmeğe kıyamadım ... 
Bir giln gelir, orınımunız küçüHır cll
ye, a';'ac:ı ov:ı.dan meşe gctırd.ın ... 

Recep, yemekle meşgıılkcn, mut
fak tarafımı g<'çtim. Oradakı kuçük 
ra rta sırolı, dö~me b;.'lktt den kalaylı 
t:ıbaklnr, taslar v:ırdı. Onlarla içerl 
aday;; dönunce Reccbı yatağın uı.til

ne serd:ği bir takım kumaşları karış. 
tmr buldum. Elindek: ince par ~<.: 

bez.int'lt!n <!okunmuş, uı;l:ırı renk ı nk 
c:-iteklerıe kli örtiileri bana doğru u· 
zatarak' 

_. Bunlar da anamın, dedi. Daha 
~ocuklugunda yaptığı peskfrler .. ,. c-~·v-- ı 
reler ... Delk! hoşuna gider. .. • 

Srımsı pamuk bc1j üsttihe rr kl' 
; ft 

Onlardan lrlı· ı~uçmı scçerc~:. üç n
yaklı :nas:ınııı iızerine, y !nıı: t.;lı;ık

larımızın aitına gelecek .-ek!l<ic ser
dloı. Panmk bed, çicl'kli iktüleri, gü
n•üs gLbi kalaylı l.ı:ıktı tabakları, yine 
Ciyle su tnslıırı, uçları mercan \ e fil 
dişı saplı keın!k knşıklar,yle yemek 
mascını1., h:ırikuliıcic orijınal, b:ı· :ıile 
sofrnsı olmuşLll. 

Hccep, bır arlık dı~an Pıklı. Oca
~·ıı kenarındaki korlıır iistuııde dur:ın 

tencerenin l;cı.p~gmı <:çtım. İçinde be
yaz bir çorba \"~rdl. 

Çorbayı, necebin iisküre dediği 
çorl.ıa l~fıses:ne bOşaltaruk, gU7.el sof
ramızın ortasın..ı koydum. Ar:ıdıı b!r 
ocaga 11.t'şe cl<ıl!nrınd~n birer kucak 
a tıyorduııı. 

Recep, elınde, ·içi su dohı küÇ{.ık ba
kıı: sitille içeri girdi. 

l\1asanın ortasında, dum:mı tüten 
~orba tnfl onıı, deriıı bir memııuııi
yet \'Cm1fş olmalı ki: sıttl'i bırnk:ıra.k: 
koştu. Beni kollnn amsmıı al::ırak 
göğsünde sıktı. 

-- Yirmi yt!dı yıllık ö:nıümde, lıöy
le b'r sevinç tatmamıştım Figen: .. Ev
siz, lı:ıkrzıs neccl.ı n artık b!ı· oc-:ıgı 
,·ar .. . Ve b'r l:urı ı var ... 

se-i, yiırı:-ginin hcyec:ınlyle tit
J'ek v~lııız hı>ıı.im için konuşuyordu. 
Başl'nd:ı, o, ad koyamııd:ğım s<trho~-

tur:>lına ~ef;U, Biraz sonra cllndc, içi 
b!r ço~ t;;.ıb:ıklııda dolu bır tepsiyle 
doıxf,i. Oııl .. n mas;ıya sıral<ırken, iza
hat Yeriyoı·du: 

- Bugıiu c• yer!e.ştirrniye gelece
~ mizl düşimerck, dündım ufak tefek 
y!yceklcr lııızrrlı.omı,stmı ... 

Kuçük ı·uhat iskenılclerinıize kar
şıl:kıı ütuı duk. 

ı:eccp, t.ı:Jagıma ~orba yerirken, o-
mı ~ordum: 

- Bu ne çorbası Recep7 
Güldü: 
- Rılrııcm ki ı.e\'ecek m sin? 

curtlu b11~day ı;;ıırbıınııı biz ok 
vcrlz .. 

Yo-
se~ 

. ' Ucu mercanlı, ınce saplı ksşıkla 
içmcğe basladıgım ç·orba, benim de 

hoşuma gitti. Recep, sevdiğimi nnla· 

yınc:a, ~tihimslyerck a:ılllttı: 

- nu kadar çabuk piştiğııı.e ş:ıs-

tın degil ıni".'. Ruhlar yazdan yapıl
mış, toµ:.ık top:ık gun~te l·:urutut-

muştur Kı::vnor ~uya alıp bir çe~·ı"<'k 
kayııtılınca, blı hale gelir ... 

Basiı lıay:::.tl;ırına ralıııllık, kol:ıy· 

lık, \·ermeyi b!1en bu dağ insanları

nın lıeceı iklillk!er'ne hayranım. Her
ı;cy '>.-na 1.c"k lıudı.. 1 ,, 11 lı 'r gi>rıiil ra· 
h!Jlı. 'l.'P l::ı~kın bir ı:11:ırlPt , r•:-iwır. 

'ti-0.ir. 

1 
Genç kız, hararetli hararetli 

1 
sözlerini sürdürüyordu: 

- F~rdi ile o üç senedir mü na
l se-bette bulunuyor. Fakat ben hiç 

bir vakit onları \'Üzlemedim. bu
nu bir z:::hir ~amığına dönmüş bu· 
lunan içime akıttım ve annem<loen 
sakladım. Ayşe ı!e daha ev\•el bir 

karele~ glbi idik . o da pek iyi bi. 
lir ki. üç sen(dir onunla öyle 
değiliz. Cevat ciddi, resmi ve hat
ta biraz soğuk konuşuyordu. 

Haklm burada Güzinin lakırdı. 
sııu kesti: 

- Ben sorayım. Siz suaHcriıne 
cevap verin .. 

Dedi. Güzin itaatkar bir eda ile: 
- ,Peki.. 
Cavabım \•cr<li ve .. hakım S-Ordu: 
- r,erdi ile Ayşcnin münas~ -

bette bulunduklarmın nasıl 1H
kına vardınız? 

- Ayşe henden hiç olmazsa 
dört h<'ş yaş bliyüktür. Üç Sf'tTC 

C\'Vel bir yaz giinü. benim mek. 
ten ~atilimin veni ba.sl~dığı sıra. 

Aradan belki bır saat geçtikten 
sonra ikisini hasırlı bir k~bine ~ 
den çıkarken gijrdüm. Benim de
nize açılışımdan b::ı~lıyar.ık geçen 
ıki ::;aat içinde: onlar bizim a~ı 
ayrı alchğımız ve soyundugumuz 

ycrlcrın dışında \'C ayrı, hususi 
bir kabine içinde kaln11.jlardı de. 
mek. Bunu böyle görünce kalbi
min burkuldugunu hissdtlm. On
ar da beni görünce teiışa, nerede. 
sin Güz:n seni arıyoruz .. Diye
sanki kumdan g<'liyorlarmış gibi 
hareketlerini öı tmcğe, yaian &öy. 
iemeğc ba~ladılar. Bu .sakl-ay:ş ve 
yalan söyleyiş bana her şeyi iyi
den iyıyc anlatmıştı. 

- Bundan başka elinizde delil 
var mı? .. 

- Söylediğim ilk faı·kına va. 
rıştır. Fakat dnha sonra kaç 
kere ıonl.:m gec<! n~ gündüz bir 
arada gördüm. Bütün bunların 
hikayesini burada anlatmaktan 
utan~rını. Ulanmak da yetn-1'.?'l, 
ce:seııiıı aleeiycıi buna rnüni o. 
ı ... 

d 1 ı • j\111C dl 11 
rupa ev et erı ıc d v .ııı 
cephede dövii~iiyorl:ır '·r,ıı11~'iı~ 
içindir ki bu İ§İll barı, ,c ıır'' 
sa\'aştan sonraya ı,ıı·ıı)\ııH' ~l(ı!' 
fırsatta 1\lançuryays tıt:t ı~' 1 4tfı 
kete geçerek nijfustl 0 

• çııı n' 
1 ~et• ~-·ıı 

uu geçen bu menı c ç.tııt ,ııı' 
kopardı. Japony.anııı ı;0ııt~1d 
harekete geçmesi, Jıar~ir• ,ilf 
ilk tecu-iiz hareketi rt1""'' oj' 
f.iOnra"'l nizanıının ıı,o tcc11' ıı~ 

'f" • bit .:ııı 
ilgili olan dev!ctlcrın J,iİ'"' ııf 
kar.şı seyirci kainıalar~eP ol~,_. 
zamın sarsılmasına 5~ ,,,ıı>11 1;rır' 
tur. Uzak Doğu .. ile -eb~cti I>' ct'i~ 
sındaki yakan nıuna:o ııtf" ;1 
bu badbenin tepkiSİ·ıdtı.,c ''' ,11" 

ıı . ıl · j 
ba~a alanlarda sc ·:ıııı1 ,ıı 

ıaıı ıı• tr~ 
vaslan sonra kuru .... e • ··stil•· 1 
mak için tecavüı u 1jll 

ld' cl11 
11 gc ı. bt) JI IB'' ' 

Ilöylc bir durunıd.ı ·Ji cl•11 ,1111 

· k kla iW · ,ııı ,,~ 
nızamı oruma -. liğı · ''' 
kendi uralannda işhll b11"' ,c• 

·ı.cıı· r•1 ı( 
ları gerekle~nıis 1 )tll ,r.ı' 

h·t nıcre ıt . ş• 
bazıları olup 1 e i't' ııc' 
yirci kaldılar. Baz•111'1rılL'rtı:Jf, ~ıl'1 .. gece ·ıı" ıe olarak leca,·uze ) 1' i~1 4e' 
her oldu. Bu karı~ık 1 ı,lr Jcf ( 

•jlll 1 ı:" w lunu hiç ~aşırın•~ .. :ı, ı ı~ 
T rrıı,, ıı'' , 

Çin olmuştur. l.l~ ıfeld ' t '-' 1, 
lan Çinliler, eltcr•;ıdrıli1' ~ıi~v,,, 
ra bakmıyarak P_ ı.at~1 1

• 1tt• , 
laınlıkJa Japonya> 

8 
\ cı·d• ı~''' 

\erini koruınt):ıı kar~:,ııa t0~ ~·~ 
biiyiik bir scrıu ctr· 11h1' 11 

• 1 • Jaı>O bt" (' 
rak :nHnrdıın lCrt "' ,, . Japon. rr ,. 
vüşmektedirlcr. ' . ıı~d~ .,111' 

. kcrı i•• tı-danherı. her eıs 1 rı••' ·rıİ ' 
. . 1' ııı•• :ı IJI ,, 

ını~tır. Çının .. 11~. schir P ed' 
miş, Çinin huyıık ıo' ~ 
ne e-ecirnıiştir. Fıka& 



• 

.Jon;24M4t ~ . 
.... . :·" ,/ç!l'/P~'!! --.' ·-~ ·_; 
, .. ffAıalSE·LERt~ ~ 
.•• ""-''•-'.,_-.:o--...... .-.:.-~.~~.~ .. ::~·>;. ;J 

(Bıı yazının ınetinlerı Anadolu 
.,.. ..\i:.nsı bullenler nden alınmıştır) 
ı elJı • 

ıa eden: Muammer Alatur 

! il dan 13 y,l en·d l\nkarnn n, 
Yrk r ')o enın baş§ehri (Jl 111Js1na ka. 
:~1'""rıldiği gündür. Bu nıiirıase
ıt. e Londra Beledıye Rei;i An. 

Bulgaristanda umumi 
aefçrberlik ilan edildiği 
•ayiası Sofyada tekzip 
ediliyor. Bununla bera • 
ber Bulvar Dahiliye Na- Rus fabrı·kaları
zırı komünizmi imha 
için Bulgaristanın her d •• 
türlü fedakarlığa hazır nın ortte 
=o=ld=uğ=u=nu=s=öy::lu= .. y=or=. == i ÜçÜ Almanlarda 

kşik Amerika devletlerine bağ • 
ıanma~ını ısrarla rica etrniş \·e şöy. 
le denıi~tır: ıltalya, İlalymılardan 
nefret eden ve onları hakir gören J 

Londrw, 14 (A.A.) - Tiıne> 

Rusyaya harp 
levazımı su 

gibi akıyor 

RUSYAYI 
ayakta tut
mak • • 

ıçııı •• 
(Başma:{Ji 1!"1 Oe\·'lm) 

tır. Ancak. ceı>hcddi halı.iki va
ziyet ne olursa olsun kat'i sekli 
ile anla~ılan bir hakikat de ~var. 
dır ki, o cla İngiJtereni11 sureti 
kat'iyede garple bir cephe açmı. 
ya ~~ıa teşebbüs ctn1iyecegidir. 
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,,,... TAK S 1 M Sinemasında 
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Per,embe gilntl 
Bugüne kadar g-öri'ı> 'şitl'en Tü-k("e 

Sur;y~ Ses Krali~'<'sl 

Ş . .rk Bülbülü 
DdUr>rler D'.lber: 

Marı Batnı 

Fibr.lerin en l'c' kaliıdesi 

Mıs,Ln •'1 b(,yük y,ı.:_,, 

Beynelmilel ŞöhrelC' ,.,a. k 
Raks \ e Tegan.ı:ıi :.tellkcsi: 

Bedia llasebenı 

tlüştercken temsil ettik1eri Ş.ırk ~·rı(•mt1.cılık fıleminın en bilyul za.!cri 

d. 18 Valisi ,.e halkına hitaben, 
b::_n akşaın· Londra radyosu ile 
'• ıt;esaj görn:lermi;;tir. I bır Almanya için kanını gökmck. j 

l 
tedır,. 

&1'3.zetesi askeri ınuharririne göre 
Rusyada Jıarp eana~·iinin ancak 
dörtle biri hareki\! ~abasının ge· 
cisindedir. İııg·iıterc \"C Amerika. 
nın diğer dörtte ü~ miktarını ve. 

Lundr.ı, 1..\ (A.A.) - Bir,c~Ht Aıne
rika Cunıhurre:si Rıı;ı;veH ı;_ün ·.;crn1ı~ 

oldug:u beyanatta Sov;,. el Rusyadaki 
harp ı.dı.iyet:oe ten1as eJcı-ek. So\ )tet 
Rusyaya gönderilen mlihin111uıt ve le
\'BZtmın ırmak gibi. akınakla oldugunu 
ve Ttşrinievvelde ,-erilıncsi ,-adedüen 
sil&h \•e Jnii.hiuunatın ay bılmeden ev
"·el gönderileceg:lni :ıöylemiştir 

Çörçil, adalardaki İngiliz ordu. 
sunun n~odero sili.lılarla teçhiz 
edilmiş, iyi talim \e terbiye edil· 
miş küçük hacimli bir müdafaa 
ordusu olduğunu tebariiz ettir. 
uıiş ve bununla açıkça garpte bir 
cephe aeınak te~ebbüsünün ken. 
disinden bckl<.'oilınen1esiui anlat
mıştır. Hakikatin de bu olduğu 
gözönündedic. İngiltere harbe hiç 
bazırl1ğı almadan girn1i~. birinci 
sene sonunda askeri miikellefiyı•I 
usulünü kabul etıııi~. ilk hamlede 
;yalnız \"C ~adccc adanın nı!ida

faası t~birierini diişiinrnÜ!; \'C 

buııu takiben Orta \'C Yakııı Şark, 

Afrika İngiliz İınparatorluğuuuıı 1 
emniyeti tedb;rlcrini almı~·a baş. 
laın"ltır. İmparatorluk henüz har. 
be hazırlanmak dene.indedir. 
belki 1912 yazıntla bu hazırlık ya. 
rıyı geçecek, 1943 de Amerika ile 
beraber İngiltereııin de taarruzi 
Jl!ahiyette hazırlığı k•vammı bu· 
lacakhr. Ayni zamanda İn~'lte. 
renin şimdiki halde Alınan or:lu. 
su ile karşılaşacak kudret!< bir 
orduyu garp sahillerine ihra~· ve 
mütemadiyen takviye edebil< cek 
deniz vasıtaları da yoktur. lı:: pa. 
ratorluk umumi nakli)atını tın
z~n için sıkıntı çeker ,.e Ar.ı.ıcri .. 
kan tezg3.hları batırılan nıil~ on
larca lonil5toluk nakli~·e gemt•i

KIZIM 
DUY MAS.iN 

BULGARİSTANDA 
SEFERBERLİK YOK 

u llalgar radyosu. Bulgar1'landa 
ll'ıurni seferberlik ilan ed.ldi -
v~ d<ıır ccnebı ka.nrn!durdan 
lek_' 1.< ' bır lıaberi kaL'i surette 

21P fltmC'ktedir. 1 
lö ~ec1ı, Re:si Kalkof Ple,•nede 
ı/'ldı~; bır ııulukt '· Dıılgaristan ı 
hj·~ I 1ıhvt!r lf'vlL'ı lc-rıie emek 

tıığ· ıı. t k l ld - .. 1 
ııı· · ın c · yn o ugunu soy. 1 

ı lır. Demi-t l' kı. 1 
, 3~fiürıkü h~ıp Avrupant~ bır 
~ Si>ı·e'cı· muk dderalır. tayın 

~ 1~ektır. Za!erı genç ve enerjili 
'Ue, kaz ·•~c:.l.tı: Plütnkra. 

•t>n h b iş · • i · ıç r yard mı Bo evızmı 

: P·eıı kurt~ ,.,...racaktır. Bul. 
~~ ~· kan d ·,. ·d'n d-e olsa, 
tq,,~'.Ua7.lam muharebeye !ş!rak 

ı ln<'kle bahlivard•r • 
r t;;,g•t l~rartan .B<ılga~ Dahili. 
• •aıırı Gabrov•ki de Makedon • 
liın ın~•-- · · ü k .. _. ·· ·e<Ji·.. ."''&-zı .oıan s Uıı'-le so~t-

ıç.k11 bır nııtukta, BulgNristanın J, 

v, han açığa yeni .\nı.ıpanın 
~·h,~ Avrcna)·ı yaratanların ya- 1 
,.~:ıııc1a yer aUıgını bildirdik • 1 
'"''~>~ra ezcümle şunları söy. , 

V.n ' -'l ' nı:rupanın dogruPun ve ı 

~ :let n c!üşm:>.nı olan &ıl~edzm ı 
n~ <larb"Si yenıi,t'r. Bu Aı:ru. 

a• 'il nıuzaffer olacağına kana -
<rd \'arrııı· Bulgar milleti buna 
,.~l!ı içın fedakarlıklarda bu. 
il dga hazırdır. 

·~ 1. 1~11l>ı istanın d(i~manları her 
iti'·~ vasıtalarla Bulgaristanda 

'" ~· aı 11 aratmağa çalışıyorlar. Bun. 
· ıııı'~ 1garis'.ana sabotajcılar gön. 
~ .. 1 ' ;!erdir. Aralarında birkaç 
ıt~ar ~ile vardır. Bununla be -

caı.. r bttlün bu tesebbüsler akim 
""ıllır 
~nka · 

~, P. ta Radyo gazetesi, Berlin 
ll~ıg~~ıa radyolarma oldu~u gibi, 
~ !\ 1 ta•lyosuna da yabncı bir 
" a:u.ıallat olduğunu söylemiş
•L. se.,; Bulg r radyo•u konu. 

~ •q1 SÖ lat ' ze karı~ınakta ve neş • 
V <e 8<1Na kar~ılıkh bir muha. 

ıekı ni almt.ktadır. 

tı:ıs~~N'l' SFORÇA ALMAN 
._ lJGUNU TENKİT EDİYOR 
""ı ··ı\" 'Y 'rktan b!ld rildiğıne göre, 

~· ; a~ın «ki Hariciye Nazırı Kont 
~n.;\radyo ile lıir hitabe-de bu. 

d '· 1 ~!yan milletinden Mih. 
l ' ~ııe 1 · b" ı·-- k v r c ış !r ıg:ı yapına _ 

az "e• . . . 
~ 'l"ıı1csın· v sıyc.s.:-len Bir~ 

Sovyet Tebliği 
, )e. ( l in"ti S~hifeden Devam) 

etın, ,, d. AI .. 
-+-l}l1 ıer Lr. man hucumu 

~,~lact <nuka\·emete .maruz kal • 
!\><!~~ ır. Bırçok du§ınan harp 
'l\;ıı·I trıc»i tahrip edılmişlir. Cu. 
r ·"Sı .. 
' : t gunu t2~ Alman tayya -
~•1:a:hrıp edilmıştır. Sovyetlerin 
"l"a 1 27 layyaredir. Dün Mos • 
1•1; lachv?rın-da 7 Almaı1 layya • 

t,, rıp edılmistir. 

~ı)'~~ra 14 (R~yo) - (7,15) 
·~ıiiı~ t~bliğine ilave olarak neıı
~ıb1a n bır !~\iğde va-ı:iyet hak
~U·r: ~u umumi tablo yapılmak
.'lva 1 ınannr geniş miktarda 
~~.,;,_ \(ıl'alar ve tümenler kul
l'ij~ k· taarruı etmişlerdir. Bü. 

ilıı~t~'ı?'Planna rağmen birkaç 
l'ııt~r. ~a buyuk taarruza çalışı
v,liıet us ordusu büyük muk:ı. 
;r a·go~\cımek~ hava kuvvet. 
'~.,;~r darbeler iııdirınekledır. 

:•t ıa ;-r kara ordıılarınııı_tıare. 
' aaiıy.,tle istiak ediyorlar. 
~ ~. ' . 
~ lı: ~ 1 '.1a llPr karış toprak dağlar 

~',ı 11..~ınlarına, sonsuz mü -
~" , lı~ ntal olmaktadır. Dün 

• 
0
r ınınlak~da 600 ölü ver. 

' u{ tank ?" tı> ' ·· f'r... , ~J p, QUZUl"e • 

•ır. "kııll·lı tüfek kaybetmi~ • 

~il.t ....__,,__ 1 

ı.. aağa.ç Sivilingrad 1 
~ ·"!< . 1 h_"' 1 lına -•tln ct.:ıh:t oülin1 bir şektlrte 
• ~ "'Ilı t - . ~ · r,~11 Cmtn ç.n evvt1cc Yun;ı.n ı 

~ .,t J..ııı~ı l<tu·e..i t..: ·~tından h~lell- ı 
" k,ı,, "flru l(:lra·•gaç ara~nda-

~~ <J rnl \f,,. v KarCt<ı.~J.": i:e S;\•i-
~l f.),~ 1 ndaı- 3 t Jc:orret,~elı!t: hat 

~ f'ı~oı.Js:t lryoll;. .ıına. tar.ı~.,dan ça-
~Yrı 1.., u· .. ,... kı:.sı.n~lla buhm-an 
t • q•a . 
">lı. t ro.,tı~ Urli~ ve: PıkJd.:ı is.. ınt 
te ~u n vlet Dc~u yı.lLırı id:ı-

11ünhırıe b:ıışlorm~ tır . 

İNGİLT/<'RENIN KIT'AYA ASKER 
ÇIK. \R.MASI LAZIM 

İslokholm'den ls:efani kaı alile 

rebiteceği 7annedilnıcnıelidir. 

Gazetelerin askeri muharri rleri 
Ruslar birkaç hafla daha da~ . na. 
bilirler~c biitün kış nıukavt ;net 
edebileceklerini n teçlı;zat ·1ıti· bildiri!<Fğ:ı•e göre, Polonya Ge

ner .. Ii Sikorski narbi kazanmak 
iınkanlarını elde etmek için, İn • 
gilizlc-rin A\'rupa kıl·asına asker 
ç-tk~rntağa te~cbbüs r>lıneleri ıa -
zun geidi~1ini söylcrnisth· 

1 yacınm bugünkü kadar sid '.dli 
elmıyacağıııı söylüyorlar. 

Genr·ral ~unları ilSve elıni~tir: 
• Fakat böyle bir tesebbüse 

gir:smek :çın .uzun bir lıazırlık 
yapmJk laz."lldır. Halbuki böyle 
bir hazıı·lı~a henüz ba'?~ann1am1ş-
ılf,• 

Radyo ga.7.0les'.nin Ta.; ajansın
dan aldığı rnallıınata göre, Alman .. 
lar Gdtp Avrupasındakı askerin 
yüzd~ yetmı~ be~!ni Rus cephe. 
s:nc <:ekmiştir. 1 
Bazı kıır.seler, batı Aı:rupasına ·ı 

asker çıkarmaf'ln tam zamanı ol. 
cluğunu söyliycrek, İngliiz Baş
vekili Çörçıle müracaatle bulun. 
muşlardtr. Fakat İngiliz gazele • 
lcrl bas1a/ıp da ncdcesiz kalacak 
bir harekele hiç ba~lanmaması 
lazım geldiğini söylemektedirler. 

---··---
Harp vaziye1i 

( ı ln<i Sahifeden Dcnm) 
sında karlarla örtiilınuş olan or
nıaalık araziyi geçmi)"e çalışıyor. 
Rus halkı Tuta şehrini bo1altıııış. 
tır. Kaluga b<ilı:esinde de ,·azİ) e. 
tin ayni olınast çok anuhteıneldir. 
Almanlar cenahtan )'&ptıklaı ı bir 
taarruzla 'l'ula cenubunda bi .. ka
sabayı almıya muvaffak oln:uş. 
!ardır. İlıtimal \"erdiğimiz ~el. !:le 
Tula ve Kaluga meydan ınıı!'.aıe. 
beleri ba~lanu~tır. 

Ruzvell &l\.~t fl.u. y.fda vaziyet:n 
\'3hiın olduğunu t.öylemiş, fakat mü\ ... 
~ı·ln ınaglltp olnayac2klarını bil
dirın4tir. 

Vi~i, tl (A.A.) - O!i Ajansının as
keri ınuhaıTir;ne ·~öre Şarkta \·aziyet 
şudur: Rusyada ınuharC'i.>eler bütün 
.ş:ddet:y:e de\'anı edlyor, M•1h.arebe 
1.>:~has:-a ınerk<'zde ı.'Ot: ~dUct!idir. 
Mo:s!~oı:a mü~kill \'a-ı:yetle hulı.::ır·yor. 

P 1-.ı\·cta g:ı'Z.("lc.J n1akale:..lr.cte buı~c ka
bı.;l ederek yaz'.yctin çok \·ahim oldu
ğunu s-üylt'miştir. Ukrayna'da 1-taı ·.:ııfa 

kaı·şı taz.y:k devam ediyor Sahil .lın

t.'.lka::.lP.dJ da hareket de\'3.nı eln ::t.e
d~r. Kırtn'!da yeni bir ~ey yoktur. 

A~mant:ır Lcn:ncradd:ı. hücuır ct
mereek~. şehrin yiyeceği Literelt tes
lim oln1asınl beklenıektedir. A '"nan 
kıt'al.:.rı ya!nız Ru:;la:;_n ç:kış h:ır .~et

lcr1ni de!ediyorlar. 

Merkezde Ruslar 

Türkçe Sözlü: Arapça Şarkıh 
İrLHnai y .. ··aırıızı ıı terliyen btiyük L>ır aile !acia~ı. Gtinahl..:~r bira

nar. ..;1 .iitı.ınf'Z izt 1raplan .. M.ısuın lılr bikir-enin a.cı feryatl:ır:, ııekh~p 

sıralaruıdan . Il'1ıl!:i Salonlarına • Aile yuva~ından zevk ve .. c!ahat 
;JJenılerın.e. • 

,.- 16 İlkt~şrin Perşembe Akşamı 

niu bo•!ui:unu doldurırııya çalı-· ! 

1 
şırkeıı lngiltercnin garpte bütün 
deııiz vasıtalarıııı seferber ederek 1 

SES SİNEMASININ 
(Tepe başı - ESKi ASRİ yeniden 

açılması münasebetile ) 

GALA MÜSAMERESİ 
İtı.t.4.ı!niyle gôzleı k.amaştrran bir film ..• 
Bllti.Jn İnıpJ.~Lorhık Rusya.sı ... 
Şa:-~ılar. Kaıak c:ansl:ırı .•• Cigan melodileri ..• 

EBEPİAŞK 
Oyn·yanla, 

(NİÇEVO) 
\'İLI.N FRİTSCH - l\lARTE HARELL 

. ' Rus BaloUeri 
GA.lu\ Çin biletle· oalılınak.adır. Telefon: 49369 

BİTARAFLIK KA~:UNLARI 

RuZ\·elt'in, bitaraflık kanun 
!arının tadili hakkındaki tekli -
fin'n Amerika l\lleb'usan ıııccli • 
s,nde dün mü7.akeresın e baslan • 
dığını yazmıştık. Hariciye Nazırı 
Kordel Hal M<'c is harici'"' encü. 
meninde söz sö;·liyerek, · ticaret 
gemilel'in:n siliı hland ı r ıI nıasıııı 
yasak eden maddenin sür'atle ta
d:lini istemiştir. Harbiye Nazırı 
Stlmson da ayni mealde ayni 
beyanatta bulunmuştur. 

Göriilü~·or ki, Mareşal Tinıo .. 
çenkonun cenup cenahı, biiyiime 
istidadı gösteren Alınan kuşalına 
taarruzu önünde Moskovaya ıl<>i{
ru bükülıni)·e başlamıştır. Artık 
Alman kuşatmasının Moskova ce. 
ce~ doğusuna düşen Riazan'a 
doğru taşnı::s ihtimal dahilinde. 
dir. Alınanlar bö)le şarka doğru 
taı;ıcı bir kuşatma sayesinde Ma. 
reşal Tiınoçenko ordularmı Mos· 
kova garbinde ,·eya içinde ınağ. 
lfıp ve imha edebilirler. 

Ruslar Tula \'C Kaluga istika. 
metlerindeki tehlikeyi vakt: 'de 
öııliyeınezlcrse, l\lurepl Tinıo~·"'· 
ko orduları artık Moskova garbin
de duramnılar; lınıtiı bu istika. 
metler üzerinde n1ukabil taartuz 
yaıınıadaa şarka doğru c;ekih:.csi 
de pek ağır zayiata ıualolur. 

(1 inci Sc.blfrden Ocv•m) 
etmekte-dir. Ruslar Viaznıa şeh
rini terketrniş olduklarını bildir. 
miş!erdır. Orel \'C Briansk'rn bun. 
dan E \•\·el tahliye edilmiş olduğu 
nazarı dikkate alınırsa Viazma • 
nın tçrki beklenmedik b!r netice 
değıldir. Rus ordusu munlaza • 
man <:ekilmekJ.cd'r. 

Cc·,ubda Ukrayna eephesin·. ge. 
liı:c •: Alınanlar buradaki n•uha. 
rt:bel~rc yeni kuvvetler :>evk:-t -
mc!üedır. Burada kU\'\-eller me
yanında bilhassa lıalyanlar, r.ıa. 
car ve Romenler buluıımaktaciır. 

bic ihraç hareketinde buluıunası 

mümkün olsa dahi böyle bir se. 
feri kuv\.'eti n1ütemadi~·en takvi. ' '-ımmı::ı:aı•••••ıu•t"ll•••m••••••••••ml 

,.SARAY~I 
SiNEMASI 1 

Mttstesna Olarak 
Yarın Akşam 1 

Parlamento Hariciye F ..::cümeni 
Re.si ticaret gemilerinin silahlan. 
dırılmas;. için bitaraflık kanun:ın. 
da yapılacak deği~kliğm Parla • 
mento tarafından son teşrinden 
en-t'l kabul edileceğini söyle -
miştir. 

Ruslar şehir müdafaası hatası. 
nı bala tekrar ediyorlar. Viazma 
ve Briaru.k'da Rus esirlerinin 
~tarı ::SO bini bulmuştur. Hu 
usulü terkelınedikçe, zayiatları 
fazla olacaktır. 

Rus çeteleri cephe g<>rilcrinde 
ve hutusile Din'.epepe-trovsk ~r
kalarında Almanları iz'aç eylemek 
tedirlcr. 

ye edebiln1esi bngiin İ\·in !ınk3n .. 
sızdır. İngiltere için g~rp cephesi 
ancak Fransız ordularının bekası 
ile nıüınkiindü. Bunun tekrar 
nıümküıı olabilmesi İngiliz İmpa· 
ratorluğunun Anıerika ile bera .. 
her taınamite taarruzi harbe ha.. 
zır vaziyete gcçınr~i ile ıuüm. 
kündür. Bunun için de daha as
gari iki yıllık umumi bir hazır. 
lık devresine ilıtil·aç ,·a rdır \'e bu 
müddet zarfında İngiltere ancak 
müdafaa harbi l apmak, hasmını 
yer yer yaıyınak \'C ıniin1kün ola
bildiği nisbette yıpratmak, )·or. 
mak, tüketmek tıibiyesi içiııdedir. 
Binaen~leylı, bu variyet karşı
sıııda Rus)·anııı kendi imkiin \'C 

1 

Programını değ~tiriyor ı' 
Bütün seyircileri ga~yedecek 

' en muazzanı ınacera filmi 

LİBYA YENİ MUHAREBELER 
ARiFESİNDE 

Ciy:.rnale Ditalya'da albav Do. 
min-cı, İtalyan:n . Lilıyada 'harbi 
idame içın büyük fodakiıılıklara 
katlanmak ınecburiycliııde ol • 
doğunu yazmaktadır. Bu fedakar· 
!ıklar askeri sebepler clolarısile 
resmi tebliğlerde nc~redilıremek. 
tedir. 

Hula,a: Tiınoçenko orduları ce.. 
nup c~nahlarmdan sarılınak \'C 

şarka doğru ~ekilememek tehlike· 
si ku<>i'sındadır. Tula ve Kaluga ı 
meydnıı muharebeleri. 'Iimoçen. 
ko ordularıuın ve Mosko\•anııı 
akıbeti üzerinde bli)·iik bir amil 
olacaklardır. 

Baltık füosu Almanların geri
sinde bir mıntaka;-a karaya mu. 
vaffaltiyetle asker ihraç etmiştir. 

Viazma ve Briansk istikamet. 
!erinde fevkalade müthiş çarpı~. 
malar vukua gelmektt'dir. Atman. 
!ar taze kuvvetler sevkelmekte
dirler. 

1 OR~A~LA~ I 
1 HAKiMi 

ET i şl 

P t • k • d kudretleri ile kendisini ayckla 
ar 1 ongresın e tutması \'e hiç olmazsa ilkba!,arı 

(1 inci S•lılf.-d•n D•vam) bulması iktiza ediyor. İlkbahara 
bu ta: oelerin lokantaoaa ınah- kadar \'C iJkbalıaı-da lngiltere \·e 
rum olrr.a1arı iLbari!e me,~cul !o. Aınerikaııın Ru~)-ayı:ı yaı>acağı 
kant~ ... r•n daha .sıkı bir kontrole yardnn i~e harp vaEıtaları gön-

(1 lııci S~lıiledcn D<v>m) tabi tu illma>ının ve mümkün dernıekten ibaret olacak , c garp. 
se,·kiyatının tcm:n edıldigiııi Vi. mert lıc ücret tari[clerınde len. tc de aı:ır hava hombardııuanla. 

1 
1 

Vipna gazeteleri de, ,·akında 
Şimali Afrikada muha»amatın 
tekrar başlıyacağı k•naatiııdedir. 

Jiıy-et~ b:ldirmişıir. VPkalet <dep z:::.t \'apılmasının tenııni, rııın de\·am edilee<ktir. 
ve vagor4larla ŞC'hıımız!n et ihti- Bu temenni ü;ı:er;nc bJ.ll 5.za ... İngiliz Hazine Na1ır1 '~ord Bca- ı 
yacını lemin edecek tedbir al • !ar la'ebelcr:n h.'.ıliı k:ıln-e ;,ö,e - ,-erl>rook\ın beyanatından anla. , 

Ahnan Tebliği m1şlır. ler;nı:fen niç;ıı kurtu'a:nadıkl;rını şıh! ·na !!"Öre Ruslara ilk tauk 
(1 lı><i Sahlfodcıı Denm) Dığcr taraf:an dün Ye bu sabah sı>rmu~lar \"e bu takrir' yerinde yaı ı'ıcıı ,-idediMiği nishette ya. 

Do~u C<'pheslnde barüetıeı· en·elce da şehrin bilirnsoa Topkapı, Cer. bulmu.,[ardır. K"\'Lyet alakadar. pılını~lır. İlkbahara kadar Rus ı 
tıesbit ~ildiği ii?.ere dc\-.~m etmek- rahpa~a gibi birçok serntl-errı de !ara bil·dirilecc.ktir. 01 uka,·eıne ti de,•a nt etti~i takdir. 
!~r~k o~' 

1 
d et yoktu!.. B.liı·harc diğer dilckl~r ınPva • de Amerikan ve İnı:iliz 'anayii· 1 

,. ... ..,z nıey an n1ulıo:ıı-C"be.!>in- Not - Et meselesi \'e .kas.:- Jltk d un,ar da k bul l . den ltaçnı.::j'a ınu\•a!(ak olan dü~r.ıan nın a ~ .. d 
0 unmu~- ııin Rus):a hesabııuı c;ah~n1ası ve 

L><:i'kiyelcl'inin takibi t1ırasıı:d~ı ilir ~ıJv- hayvanlr.rın I-Iaydarpaşada r ..ıkli tur her ay ;yardunın int;7.nan1a yapıl .. 
yet te~ktli yalnıt .... r:nıış \'(' iıııı.a c.dil- hakkınrl.a aldığımız şava.nı dik ... Şei·,zadeba~ında son l"J'Ünicrde ması. ~ı eni R• ·.,, urdularııuu iste .. 1 
ıni~ir. ııoo esiT!e 33 toıı alddc. kat b"· mektubu yarın neşrede • bazı u· •ınsuz l<adı'l'.ar \'Oğaldı- nildiği şekild• teçhiz edilmesi l 

Dnycpcrin Doğu ke::.iminctek.i nıuh:.ı- ceğiz. ğından bunlar lıakk!rtla icrıbcden ıniinı.l<iin olacakt~r. Amerikan \?e 
rebede bir Hm·aı alayı da ilk defa o- ---u--- tedbir:n alınma;ı, Şehzadebaşında J • 
tarak ate~e ııirmlşıir, ı lııgiHzler tank, ağır ve hafif toı>-

IBU Sabah adlı.yeye ve bır umumi hal~ yapılma>ı, Parti 1 b b R i' · ht ı Viaıma ya~ınında r,cvrijın;s olan • a era er us sanay ınıu mu aç I 

Şaheseri b:ı~lıyor. 

Vatan ve Aşk i~iıı mücadelc;·i 
tasvir e-den bu 

TORKÇE sezLC 
Fevkalade m.zanseııli F'ılmln 

Ba~ Rollerinde: 
WARNER BAXTER 

\"C 

BRUCE CABAT 

Moskova şiddetli 
bir mukavemete 

hazırlanıyor 
Sovyet kuwetı•rlnin tnıhau hen:en rilen ihtikar S\JÇluları bmosı önünd-~ki kal<lır:lan traın. olduğu maden malzemesini sür· 
beınen bitmiştir. ı:a~· tc,·akkuf mJha!linin; burası atlc ,·ermeyi kabul etmişlerdir. (1 ltıci Sıhilt<lq DCftDll 

Lencııgr:ıd önün<l• çomberl yannk (l inci S&ltlt..ıen DeVMn) dört yulağzı olması itibarile tek. Ancak. yardımdaki sür'at ne ka. binde bulunan Viazma'nın terke. 
için düşmanın yaptıjtı te,ebbüslcr B•.-1. sattığından Müddeıumumilığe n. rar ksi,i, l6 Ma•t Şchitl<'ri soka. dar luılandırılırsa hızlandırılsın dildijiini bildirmi)tir. Briau.ıık .-e 
ff'\·ık!er i(-tn pek büyllk zayia.lla pc·.- rilmişlıl'. ğının nıüııtehasında bulunan 29 11akli.-at ıç' iıı asl!'ari :; 000 azami Orel'in tahliyesinden sonra bura· 
kürtiı!rnUşlü['. l "t ·· d" kk · , -2 _ Beyoğlu Tarlabaşında ııı numara 1 •u.<;u "· anı yolu ka- 15,000 mil mesafenin yiycceii za- sının da terkedilnıui bekleniyor. 

Savaş: tayyarel~rimiz dun gece Mos- pattıg" ından burasının b;t""n c··v. h b k k d d kovad:ı. ar.kert chemıniycti hait o'an nun1arada bakkal Kosli 75 ku _ - a ınanı da esa a atına ve on an u. Viazına'nın uzun •Üren ınüda .. 
tesisleri boınbalamı~lardır. ru~a satılma" icabeden beyaz ve! istimliik olunal'ak ,vıkılmas7: sonra servislerin bir mekik ha. hası Moskova etra!tnda Alıııan. 

-+----- peynıı·i 80 kurus_a sattı,,''ından Bu d'lekler alakadar ınakaııılara !inde intizamla işlediğini görmek ı k k 

A 
ara ar~ı mu aveınet hazırlığı 

mel'JkaD V8p&rlarl h~kkında takibat yapılmaktadır. bildirilecektir. lazım ve miiıııkündiir. Bunun d içiu çok faydalı olmuştur. l\103ko· 

( 
h 3 - Zindaııbpısıncla İı><:i!erde Dileklerden •onrn y~nı idare çin de Sovyct or usunun bebe. 

1 ıoi Sahilodcn D<:vanı) mclıal bu yardım intizamını le- va radyosu buna n Alnıanlatııı 
nım Amerikan tiearet "eıı1ı"lerı·. 12 ı;umaracJ D"mi:ri o~lu Hacı he'-"·''I intihabına gee·lııı'..s •.·e B. ·ı 1 . . hı -., J -- ., • • ıl ı f · ı k ı er emesuun ,_.aTa nıasına rag. 

· Thl Yusuf ,,~ Ha«rcılarda 9~ numa- mın • cet< mrsa eyı ıazaııaea · 

maddesinin derhal {e,hcdilıne'1ne ra a are e p•vasao~ .ı !<uru- N"J t A " k "'' 

YARIN --!!!il 
Matinelerden itibaren 

Al kazar 
SİNEMASI 

Üniversal filmi Şirkeliııin 
_941 • 42 me\'sirni için yaptığı 

senenin en dehşetli filmi 

ŞİMAL 
Kaçakçıları 

RİCHARD ARI.ENE -
ANDY DE ISF 

Binbir heyecan ... Dehi<:! ha· 
reket ve serg..ize;t filn'ı 

i\lll\llll~il\:\ııııılıiılı;;:l\11 ş~~~B~;~ !:~!~ 
1\ "'' ,ı\I KISMINDA 

1 11\l\UI ' Bu akşam ••al 20,30 da 
H A M L E T 5 perde 

• TAKVill . "' 
Rumi 13,T Hıaır Hlcrl 1380 
B. TEŞRİN 

162 
l:.U"AZA.' 

1 22 
Yıl G41 Ay 10 Vosıtl 

VAKİ1 
Ezani 

8. Teşrin 
S. D ı n 
6 10 Cüneı 12 37 

14 
\2 00 öıı. 6~8 
15 oı; İktndl '35 
l 7 31 AkJ•m 12 00 

SA l I 19 03 Yat.ı 1 30 
4 32 imıö 11 00 

nın ~• a andırtlnıaı;ını ınenedrn 1 d K b t . • d""O Hıfl! SÖ.\'iE. m<'z, Fazıl Özden1 ;r, vakti, nıukavemetl ile kurların::;sı ınen Viazına ııııntakasıııda \·azi .. 

l 
,_ 

1 0 
ı 1a. zmı .ye ere· .• .,ust·f> ~ Erk birinci ı;;.:arttır. Alınanların hııP'._iin. yetin vahım oldug·unu !!'İı.lenti'-'or. 

taraflar olduklarını sö~·lemi• \'C şa satı an roa a\'ı 75 kurusa .-a•. ' ~ , 
b 

.. 
1 

ld - • tıklarıııdan Adlive.ve \"rrİ mi• • ıle B. Bülent H:•n,di Erını itt fakla kü ı;ayrcl_i işte hu m~ka,·cmeti j Almanlar cepheye miileınadi"en Devredilecek İhtira Beratı 
uy e ~·apı ıgı takdirde maruz > 1 , 

k 1 k h lord'r inlihop o uıımu~lur Jlf. yıkınıya. Ingiliz n Amerikan l•r- . k ti 1 d' 1 ·Yu'.•ılu"· nıadduloı·i ""k'.lır.Mz bır a ınaca mu temel muhatara. • · · -~·· 1 yenı une er se' .. e ı)·or ar. , , ,. ~ 
nın lngilteronin harbi kaybetme. 4 - Kliçükpatar caddesinde 42 dımmı suya dii iirnıivc .-e ilkba- ı Ukra~nada baslıca İtnlyaıı, Ru. halı: gctirmeğc> mahsus usul ve,,. 

d b lstanbul halk• hardan, balla karnkıştan önce l" ed 1 h t lı kk d k 
sine giiz ~·ummak suretile Aıneri- numara a akkal Leonleva ınuh. • men, Macar kuHetltri ileri sü· me ıy ~ ısa a • a ııı • ı i!ı. 
kanın düşec \ i tehlikeden ~ok d•. \plif erzakı tayı ı ~dilen fiattan (1 tncı ~~hlr•Je• D<vrn1) Ru• ordusunu \'e llu• tlaranııpnı tlra için İkt~~ t Vekiıletind"n ı·s· 
b 1 f

·r ı · .
1
, • q f ı .!'alt ii 

1 
M 'd · . T. t k. " kökiiııden .vıkmıya sava~ıyor. rülmü~tiir, Burada da hatların ' 

a ıa ı o acagını ı ave etmiştir. az :ı ı ,ınt an ua eıunıümı- sız ya rosu ır• le hıtu!ıl<1!\ııodan ETEM 17 ZFT T>t:'Nlr.·'t" gerisinde çeteciler biisiik faali. 1 tihsal edilmiş olan 16/10/939 tarih 
Knoks, şöyle denıiştic: Liğe \'CrilmL5 ir. ve İ-tanbul cih''1'ndc y•cn; "'ll•o l ,_ ı~. -,,. ===-=========== yet göst.eriyorlar. K•ıvveıli çete. ı ve 2906 No. Jı ih'.ıra beratının p1• 

. •Bu kanunun feshini kabul et. ---o- nema. bınolaıı mevcııt oldu~undan ko- 'ütomobı"l altında kaldı !er Dnyeperpetrovsk civarınd~ da ı· tt'ğ· h k k b lıl.J d bl fi ıva c ı ı u u u kere başb. 
mek surctile harbe de,·am etmek n manya an r .. ca- '"edı ı·ova dram kıoının'" burava n•k- faaliyette bulunmaktadır. 1 • 
isteyen bir n:1HJete nıal~emo ,-e.. 1eodlltT1esı tı,nılnılştır. Bl: rıza ~<'-~are- Ga'ata sakinlerinden l-Ianın ı I ... cningrad'dan dün ~eni haber 1 sına devir ve yahut ic.ıdı 'fürki. 
ti•tirilınesini teshil ehnis olac·.··'<· rat grUpU g&llJ'Of \ nin •;ıak' gı y,,,iımlrn i,t ııbtıl cıheli Tophaneden geçerken 1531 numa. 1 yt>c.le mevki' fiile ~oyrr,ak ,çin • · t b·ı· lt d k ı alınamamıştır. Burada Ruslar tc. 
sınız. Ayni zamnudn Amerikan 1 halkm'.~ Ş<hfr Tly•lrocun• slJcmedi- ra]ı 0 omo ı ın 3 ııı a a mış \'e salahiyet dahi vcril<'hilecc.>t tek-

i 
Gelecek hafta ıcinde Alman -

1 

baş:ndan varalanmı. tır. 

1 

şebbüsii ellerinde tutuyorlar. Mos- ~ 
\'apur arının serbest kalınas~nı '-·adan şclırimi..,,. bır ıu··ccaı· gru. ğ!ni 1-.. !i.Hıİoi. Beledl;o!'n!o -1 ıraya bin- k d lif edilmekte ol:nakl;ı ba l- ı: JS.9 , ~ ova ra yosu diin bahriye kıt'a. 
emniyetimiz için daima gaye ilti- ı punun geleceği anl<l~ıln1akladır. !~rce lira lıarc.::ıdı~un ıııoy ;yrr(~c bu ZAY[ Yı.d,z li1rr> A!ttt.demlılr.. fazla maliımat ed~nmek .s <'.'en. 
haz etıniş oldug"ıınıuz denı'zleı •le h ne1klin b~r ~.n evı,.cl icr01ı-. L;,LPn iıı·.l Ur. d lı ld larırun Aln1au hatlarının gerisine Bunlar ububal, zeytinyağ ye o•· :ı · !~ 0 11~""' :.-hio ıeı.Jcırcnıi !erin Gala tada Aslan lfaı: 5 ınci 
se,vriisefer etınelerı·nı· teıııı'n <·L ·1 . l 1 Keyf:yeL,:ı, tava.'Sııt ,, ... , l'dı-ti İ·fare z;.~·; c·•tun. Yeniıinl o.laccı .. ımdan ... _ nıuvaffakıyet)i bir kıraya çık14 

yag ı toııuın ara tü'.ün satın ala- • ~ k ' 1 3 N ıniı olacaksıru.z .• _______ ...;_c.CliJUiU<ur.~---------....!-"H•cwy~··.ı.;•Hhe•:~ıı~g~;n•e._·e,_0>_'_'~ •. '.ı'•Y•,..r.te•;,•ı•i·~ .... k-!•.•ru~n-h_ükn_',_'~~··y~olct~u•r~~~~~~..ı.-J~ıa~r-e_k_e_li_· ~y-a~p-t_ıkl~a-r_ııu~~h-a_ber~-v-e..~.1.~a-',,_~·_.._~ı-0_.~1-a_r_a_ı_n_u_r_ .. _r_""_,t_c~y-le. __ ~ 
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4--SON TıLCltAF- 14. ıı11eı nşatN 1Ml 

lngilizlere parmak ısırtan Japon casu~ 

YOKOHAMA 
'------------------ No. 8 

Türk~rye çeviren; İSKENDER F. SERTELLİ 

Casus iyi bir yemlik bulmuştu, harcırahlar, 
yevmiyeler, fevkaladeden tahsisatlar 

"Re$s..;1n1 Tonı!,.onu ~on cün1les.fr.c ka
d;ır kul•k ardından dinliyordum. Bir 
inıiliz co-1susurıdan bahsedince, doğ
ruk!um: 

Ne\·yorka vannca sld ._,rıyacai(ım . .Be
ni~ bir purtrcnıi y::ıpa.rı::ınız, değil 
mi-:ı. 

--; Merr.nllniyetle. 

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

İcabında gtinde 3 kaşe nlınAhi lir. Her yerde pullu kutuları ı~rarJa istel·iniz. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gen~likleı·in(· nıagrt r olarcık gtizcllı.kleriniıı teo1adisnu rııon~" 
kun kılacô'.::k olan yüz tuvaletir.c bigüne kalınıı;lardıl' . .K~rl~; 
da dikkat edilırf'<.:İ pek ınühim ohın nokta: CHdin in_crL~ ~1• 
1ara\;eti.nı ebediyen nıuhı\fazadır. Seneler_ bit,bıı· vaııfr. 1~4r 
de l'alışan ve yor:ılHn gent,~ karlınltırın. bi~ınan, cfnı:ı.m;ını.~'.~i)t .. 
BC'dcnf ve ıf;nuı.J!I .vorgıınhıkl~rın nelıC'f"sı g•ıc.idth:r el;ı:>· . 11 
y<'ti.ni k<lyb<·dl:Jle:- V(' cilddc (Leke) dıyf' ta\·:;ii t•d.ilcn at•1\bl 
(ti.iz.gür ve grırıt:şir. de tesil'iyle) husul.f. .gNirirler. lşte ou g v· 
h~hitta ve bu gıbi avarıza kar~ı Kren\ PertC'v; teri<ibınin Jttl 
':et ve kudn·h ~:-·sesinde cildi besler ve h<.ırahlden }4.urt.anr r. 
Yilz binJ('rce kadının tecı·übe etliği \'C <:.evcliklerin!' 1~,;sl!!~~; 

- Garip şey!! SUJT,alr;ıya biı· ina:i
Jiı. ca!;usunun grlmesindeki n1'7..n;:.,yı 

in1ıyaı11adırn. .. 
* 

.. ... .. . . -: . ' ~ ' .. ·. . ' . ~·_ . ·.· ~I' •. .<-:<· '• ;·· ·• :-
kalmadı~ı J{rCTn PE>rtev ilP giinde yapılac:-ak 3 _ 5 dakik;ılık 
ı::ajın ne gibi h:ırik11lnr yarattığını pek kı!"a bir z~rr.und.! sil. dP, 
terJ.ı olace.ksını:t, Krem Pertevin yarını <'Sırhk beyrırlnıilC"l 
asılsız değildir. Ondan i-1titude edini:.l.. 

- Bunu ben de pek g6lrip bulınuş-

NEVYORKTA BllNİ KARŞILlYAN 
JAPON KiJ\tDi?. •• . . ~ ı 

· ı Hediye Kazananlar 1 ! 
-BOYOK ARSAT-... 

twn, ,Fakat; casusun beni t.lkip lÇin" 
Suma.tı;ı)'a gf•Jdiii n.,uh .• kkaktı. Çün~ 
kt.·, lu·r nasılsa benim hakkımda İn
giltere htikı1ınetir.c: •En 11c!J.il1 Sıı; • 
nı&ı.tra ha1kına Jhrtstiyanlıgı telkin 
Jçin An1erika l\.1u.yonerler Cenıiyeti 

t.ararından göndtrilmi~tır. or .. o.n tr.;.. 
giU; , ı;iya~;(!tine ınuhil olan bu h.i.ıre

ketl yann lngiJiz. tic<.ıretint de ~ek

tcyc uğratacaktır.>. rtiyr. rapor ı:lr
mışler. Bunu gizHce {;grenincc kendi 
kend~ır.c gulmüştüın. (,.\lnku, bunla
rın heps.i yalıın ve uydurnıa şeylc-rı.U. 

Oraya varınca, (Eı.tcllıC"en .-s Ser'\'i,,, ) ın 
ne kadar miinB..SJz JıJerle de uj:!"s~tı
Kıru gördüm. 

- Peki amn~a, bu casus, aiı.:n bfiyle 
§!'ylerlc ugraşmadı!ınızı gördüğü 

halde, lfizj neden U:ıklp~ devam etti?. ~ 
- Cünku bu, çok ktırlı bir !şt!. Gü- 1 

ya o Sumstroya gelir gelrrıcız, bfn on
dan tedt>hhüş ec!erek1 faaliyette bu
lunolamışım. Eğeı· n acl;ıda?l t;c·k·ljp 
giıf('rek olurıı;a, meydanı boş bulacak
Jtıışun .. Ve tekraı· n:enfi prnJ.>'1g;::nda
lar11on de\'pın erll c(·J...m.ı,Şio1. Cauıs, 

ı:uzel, J.:Jrlı bir yen:ıllk tmmn:ı;tu. <ıra
do. bulund"itu mUddo!<:o hem buyuk: 
ha.""c."lraldar l)'n'"tlli)·eler alıyor, h~m l 
de tr,.ı.aı:mc ~ıtan ~ylığı 4Jı
,.,.,ıu. 

- Si.Wı JJ1riıruidan geı;in.i,ordu 
demf'k?!. 

--Ceı,iıuuek tc· 1.1! 1nı, Mis? A1uaz
z:r n ı;ervetıer yapmı'!'tı. 

Hı ssanı Tomson hiktıyefini :lnlatır

kE'll ~<!ela titriyoıdu. 

- Şimdı c:ı usJardan çok kurkuyo
rum, Mis! diyordtt. lt:...tta yalnz korku 
dE::ğil, onlardan nefıe:t tc rdiy,Jrı:m. 

Erte i ak.,nm Nf"vyor;..:tt l'3ra<.:a,l:-
ınu. ı-cvinciylc, o gece <'rkcn yatmak 
!stediğiın lı.a!dc.• res.saın Ceki Tomson' 
~n yanJndiln :ıyrılanıiyordıını. 

Öyle t.ahmi-n ediyorduın k:i, bu a
d~ıın güntin birinde boına lcizııı) ola
cak . Kt'nc.Uii.ni.ıı Ncvyorkt;ık, .ı:ıdr<'sinJ 
aJcııın: 

Ben sinerea 

Ertesi gün. Saat <lorl. Nevyork li-
mruıına eirı.yoruz. 

Guverlede dolaşıyuruın. 
Yaıı'irr.n.J kln1::ıe yok. Rc5sam Tom

son k cı .n o.ırasıncla .. 
Yt~du tdnışlıi{ınt İngiIL:. doktoru da 

• ort.ada. yolı; , 

Cuk ~ı·ni~, büytik ve kulabahk bi.r 
)iman. 

Ne-v:rork, o giloe. kadar gördüğüm 
şehirler.in hiç birine benzemiyor. 
ŞUı.ıhesız ki, bwılar:n en bUyügü, 

Gcite çarpan husu .iyet~ de binala
rın yiı.k.ıckliğitHr. 

Elti a.ltn ı ı~, )'Ül. katlı bin.-ılara an
cak bu şeh i rde rn~tlanabilir. japon
yad:ı yUksek bına ycıpnı:.ık sıhht ba
ktınd <Jn yas.ıkt.r. Ilü:.i.l :;ayfiyelerin 
kul.:!ieri .vuksektir amnıc.ı, bunlar et
r::ıfınt.l: ı kl bina!arın ne havasını ke-
ıer1 ne d man;-nr:u:ını . 

Vapuruınuz rıhtıma -,,-;ıı1a!;h. 

Bı.ı ~ehrin t.amamiylc y banr.ısıyım. 

Acaba. beni karöıliinuya gelecek o-
hın siHüdyo k.apitalliti ,eldi. mi? 

Bi.rtbtrintı:ı· -na$ıl t.1. ~ •• ~ğırr:ıı.ı 

t İ lmfyO!":.l7"1. 

Tok~ o Enınlyet MUdilrü bana, ora-
dan ll):·nlrrkm: 

- O tiz· tan . Mc.rük t.hnryin! 
Dembti. Beklhonını. 
Yolcular cıkmıva ba :: ladı . 

Bilyiı k ntC'llı;;r l 11 ;ı:darn!;.. rl güv~rteye 

dolc1·1Jar Jier birinin alnında "e koUa
nnua mensup olıiugu otellerin adları 
yatılı. ::'vT;ırjestik llo1"'l. . s~v.ürona Ho
tt:J .. Dinanı h. JJvt.cJ .• Heosi birer birer 
ünümden ~eciyor!n~. 

llenüz bnni ;ır,yan bir klfnse Jle kar
~ılaşmtı.dını . 

i~ınlni bile bilnıe<litiın bu zatın ıeJ-
111rn1~.:inf iınkiln \·ar nıı'? 

Kena. kendinıe: 
- Il<:iyı:',, ôiyorı.ıırı, bu ın~ lckte .i.h~ 

n,~lin, unııtknnlııl:ın yeri yoktur. 
İ~ic .. Kücilci.ik boyJu, sevimli yüz

lü bir j:..ıpon J(enci ctrauna bakınarak 
jl\J\•erteye girdi. 

(Devamı \ 7ar) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden 

Cinsi Mil<. tan :r ıyatı Bed~li 

Lira K•. Lira Kr. Lira Kr. 
----

Harici c-lblo;,e lmallyesl 17!> takım 15 2625 ) 
Ni.!vresim •kaput> imaliye~i 51 adet 12 50 673 50 ) 
Gen~iıci e1bi~si kasket PalctHe 
tnıali~st 51 ıı 50 673 50 509 40 
B<')·iız elb;se kumaşiylc ima-
liyesl 110 \akım 16 1760 ) 

İş tnhımu -mürnune kıırrıa~tan> 80 8 640 ) 

Miikiıiatlı bulmacamı~ı doğru 
halled<>nl~r arasında çekilen 
kur'ada hc'<iiye kazananların lis
t~sinin ~'{)n kısmım da bugün neş
rediyoruz. 

Birer düzine kurşun kalemi ka: 
zananlar: 

Beylerb<·yinde 27 nci ilkmek.. 
lep 2 nci sınıf talebelerinden 215 
No. lı B. Aydın Atalay, Çapa Kız 
ortamektcbi 3 üncü sınıf 5 şubesi 
talebelerinden '.!97 No. lı Bayan 
Safiye Varişli, Bı~iktaşta Yıldız 
caddesinde Dalbudak ookağında 

2 No. lı hanede Bayan Müyesser. , 
NOT - Hediyelerin tevzi olun

masına ayın 16 ncı pcrşembl! gü. 
nü saat 10 dan itibaren başlanıla. 
caktır. 

Fotoğraf gön<lerm~ olanlardan 
henüz resimkri ne.~redilmemiş o
lanlann fotoğrafları da cuma gün
kli ~üshamızda ne~rolunacaktır. 

Yeni bilmeceınizin halline iştirak 
edenlerden resim göndermek iste. 
yenler olursa bunların fotoğrafla. 
rı ayın 22 nci salı gününe kadar 
kabul olunacaktır. 

Devlet Uenizyolları işletme U. Müdürlüğu ilanları 

Adalar - Anadolu .. Yalova Hattı Tarifesi 
.Adalar - Anadol:. - Yalova hattında 15 l'liıo!acıt rm !MI 

itibarea tatbik -olun:ıc~k ~'nbahar ve Kış tarifesi iskı.:.·lclere asılmıştır 
toıritıin~en 

(9111) 
~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~ ~ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

Zirai 

Kurul~ Tarihi: 1888 
Sermayeei: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

ve ticari her nevi banka muamelele~i 

~ 

ACELE 
Satılıktır 

l Olo taksi DODGE 1938 
del Kllst~m radioiu. 

mo-

1 Oto taksi DODGE 1937 mo-
del St&ndard • 

1 Hu~u.si PJ,YMOUTH 
model Kast.eın radiolu. 

1938 

Llstilrler çok jyi haldedir. 

Müracaat: Ycniçar;ı:ı Bogazke
sen caddesi No. 182 

14 B. 'leşnn 1941 
16.00 

18.D3 
19.00 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.JO 
21 30 

Proı:r.ım ve Memlrk•t Saat A
yaM. 
RadJo Salo12 Orkeııirası. 
~ha:vent ve :Hicaz Mnkam1n
do.n S- rk.ıl.ü_ 
Memlf!ket Szat Ayarı, vo Ajans 
Hnberler~ 
S.rb"91 19 Dakika. 
Fasıl Şaı·kıları. 

Radyo Gazt>lesi. 
Marta Eggert'dcn Partalar 
(Pl.) 
Zira.at Takviıni. 
1\.!andolin Kuarteti. 
1{onuşn1a (100 Ser.c önce nasıl 
ya0ıyorduk.) 

21.45 Kltıslk 'tü!'k Mü:.:iii;i Prograını. 
22.30 Mcmleı.ket Saat Ayarı1 Ajans 

IIrıbtrlerL 
22.45 Dans Müziği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Progrilm, ve Ka-

pan:,-. 

Satlş ilanı 
'Üsküdar lc:-11 ~1emurlu• 

ğundan: 

İcra iflas kanununun 26 ınc1 
maddesine göre muhafaza altına 
alınıp yapılan tebligata rağmen 
le;;cllümden imtina edHen ev eş. 
yasının satılmasına karar veril -
miş olduğundan satış 20/10/941 
tarihin-e müsadıf pazar\.e<;i günü 
saat 12 den 14 de kadar Üskü -
darda Bat pazarında açık arttır
ma ile sahlacakiır. 

... ............................. 191 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresi ilanl~rı 
p 

Muhammen bcdclı (1171) Ura (64) brıış olan muhtclil tip ve •~)1ı4"1 
adet bagaj arabaları il;in Jfucltik bandaj (2710.1941) Pazartc"i günü s::ı.~ ~ 
döıtte Haydarpaşada Gar binası dahilindekı koınh:von tara!ınd.1n ilc;ıl>. , 
usuliyle sa Un aJınseaktır. tn· ı ,ı 1 Bu işe girmek isliyenlertn (87) ika (88) kunışluk muvakkat ICıtl . , 
nW'lun tayin etliği ves<lik1e birlikte ek.c;iltnıe günü saatine kııdaı koıl'ıl:-!• 
racaaUarı 15zımdır. dıf• ( 

Bu işe ait şartnarr.<·ler komisyondan parö::>ız oJaı-ak dağıtıJmakUI 

Kasket iki beyaziyle 140 3 420 ) • Teklif edilen bedel muhammen 
kıymetinin % 75 ini bulmadığı 
talodircie ikinci arttırması 27/10/ 
941 tarihine müsadif pazartesi 
günü nyni saatte ve ayni mahal. 
de en çok arttırana ihale -edile -
ceğinden talip olanların gün ve 
saatlerde mahallinde hazır bulu -
nacak olan memuruna müra~aat-

179:? 
l:lar!cl elbi.5enin, ncv.esiırJerln "e gemici rlbl~e~:i ve kJ~kı·tle ~; n 

civert tıerj ku~şları 1nektepten verilecek tir. 
yalnız U.-

t - Mektep talebelcrıne lü.ıun111 olan cins \C ıniktırı \t' J . y;1l!1.ırı yukarıdu 
yatılı nttı kal<"ın e~ya ye ınıOiliye, kupc.ı:ı zcırt ıısııUyJ,.. (kşiltr · f')C kunularak 
15/10i941 Çarşanllxı günı.i Eaat 15 de .!\'lektep Milthı ·liiı;ıı r. lic top:anncak 
setın alrr.a kDmH->)'Onu taraftnd;:ı.n ihalet:i yapılae~ktır 

2 - Sartnanıt"yi giirıuek arzı. cdenl el· !IA'ekl<:JJ nut,.a rt·E.· n.: mllr:ıcaat c·t
rrıl'lidırJtr J\.1ııvakk.at tenıhı.at İ:-;, Yıık!ek 1.-ıekıt>pler J\.! u h.1."t>ul·cılig i \'ezn<'f:Jnc 
ya-tırıir.eaktır. 

' 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat BankH<ında kumbaralı ve ihbarsız ta.3rruf lır.;.aplarında en 

~ Dl! so lirası bulunaıılora senec!a ~ defa çekilecek kıı!"& iie n~ağıdald 
plana 11;öre iluaotlye dağıtılacaııJır. 

4 adet 1.000 l . .inlılc 

leri ilan olunur. 940/2415 ,.._ --·--
İstanbul Dördüncü İcra Men1urlu-3 - J.:.k!'illmey.e işt~rak erl~<.~klcrin 2490 J..ilYI • K .... nı.ı,ilıııı 2 ve 3 üncü rnad

dt.'lc·rinde-ki şartları ha z olnıo.ı1arı "e 32 ine! , ;ıdd<' •arif;ıtı d;_.ir~siııdc Jhzar 
cdecekle-r.t zrır!lar::ııı ekı::iitrr:C' cün:• saat 14 de ka<fa~· KnnıhJıın Hi:v::ıfieti~ mak
buz. mı.A::.ıhi.li11de "VCnne-l rı J3z.ımdıT. TJc31·et Orlası ttrzılik '<·sık;.ı!ar.:. zarfa ko~ 

. , ' • 5GO • 
t.000 
2.000 
LOOO 
4.000 
5.0QO 
,,800 
3.200 

• ğundan: 941/3837 pla"' 
3 İki1ıritefriıl 

ntıC'<ıktır. •8664• 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKR[M 
!;AllİP VE BAŞ\WHARRİlli 

J\FSRİYAT DİREKTÖRU. 

SON TELGRAF 

ETE~t İZZET Bt;:"/İC!' 
CEVl.'ET KARABİI.GİN 

MATBAASI 

'rARint TEFIUKA: :.!l ~ 1 

rHAZRETİMUHAMME~ı 
VE MUHAREBELERi 1 

Yaıan: i\I. SAMİ KARAYEL 

Üç !.ene r.r.ra '\'d.htyin ılk .niş;nde 
Jl:ı;.: «·~I C't!.>rlli m\J~<thC'deJer1ndc Haz
ret: J\~lıharnıncdin <S. A ) \·ücutl:ır;n
rlR. bit" titrerrıe ve korku oırıl oldu, 
cenahı ){:ı.tıcenin y3tılarına ı;~k.ihp 

)a:.aı;:ık uurlcrini O.ı:ttürdüler 
F;;k..ıt. 11••1.rı~H Cebril Aleyhi1:;sclitm. 

Ofl'<l'::I tia gejtlı. \ 7e: 
t' Y.t Ey\'ilheln.üide~;sir ... iliı.h .. > 

Sureı şe~i(esini getirdi. Ila2reti 
Cebril'in bu de-fdki zuhurund<.ı. Jiaz
r<tı M1thamınrl (S. A.) iı> tereddüt
leri ve korkulnrı t.a.:ı olnıuştu. 

i9tc Jf:ızreti _ Jıı,fuhanlJnedin (S. A.) 
nUbı.ıV\·C~Jeri lıöylC' b01şlamı~tır. Ve 
nübııl. ve\lt'r•nden itibaren yeni bir 
din ,.~ ı;rrait bulün ci.hana yayılrnı

JV başlanH~ 1 ır. 

Zamanı Saa<lete kad•r n1e\•cut ah
kftın tarrıanHylP mah...ıJ)j tatbikten 
ç•kh. CunkU1 Jıeyı;ınl-bf'ri Ahirüzze
man olmaları hasebiyle kendilerin ... 
dcıı snnr,, Pey'2Jnber ıehnek Uıtim.a
ıı kalıwidı. 

B:nöC'n3~<'yh, llJırt:~ Mııhamn,et 

(S. A J 'f~teıı. ~ lt·nhiy olu. clban 
old.ıkc:a Şt>rf.cıt i ~ ! .. mı ytnin ahkcimı 
ılıer'ı olacaktı:·, 

lla1.retf Cebrıl:n :~anci gel ni ınil· 

teaKip J!aıretı Muhamn,et (S. A.) 
halkı davete 'Tlf'n ııı· bı.:yu~ .!mık.la, 

bunu lia:r.reL Hat!cey(' ı-ôylec!rier. 

c:pnabı Peyfo,mbere er. evyeıa 

iman eden ,.e Kenditiiyle beraber 
ibadete 00,şll)'en Ihızreti Hı..ticedir. 

1 

Birıneıuıleyh Tsl~n1 L>eynindt' en bü
yük ~<'ret '\'e riiçhanı haizdir. Hazı-e_ti j 
Hatic.-edtn sonra kabulü iman :k! n1i.ı

şerref ol\'ın Ji~1.retl Ebabckiriobıddtk j 
(R. A.) ile Hauot! ALidir Fakat o 
zanıaın Hazreti Ah blılüia '~~ıl ol. r 
mamu;tı. __ 1 

Eb~ıbc.·;....iruls1dC. tk (R. A.) in isınıle-
ri Abdullat'dır. \ 1e İ.!i?OAn1iyetten e\""Vel 
bir ri\·ayete gore Abdü!?at dit;er bil· 
rivayete naıar•n Abclühıı t,e .. m:ye o
lundukları halde iıllır;tyeti kabul et.. ı. 
til<lca OOAra Hauet.i MuJamn;ct (S. f 

' • %50 • • 
• 

Ke~deler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 
40 • 100 • 

100 • w • • 

941/3837 No. lu dosyada paraya çev
rilmesine karar verilen 320 lira kıyme
tinde hah, dikiş makinesı, piyano ve 
büfeler 18/10/941 Cumartesi günü sc
at 9 da Taksimde Talimhane-de Lamar
tin sokak 40 No. lu ap.ıl't;rr,an 4 üncü 
dairesinde sahlacaktır. Teklif olunan 
bedel değerinin 'Yo 75 ini bulınazsa o 
günkü sotış geri bırakılarak 21/10/941 
Sah glinU ayni ~ı;:ıt ve yerde iki.rlci 
arttırına suretıy1c E;ıhl~·cağı Utin olu
nur. 

tarihlerinde yapılır. 

120 • 40 • 
ıco • 20 • 

• 
• 1941 iKRAMiYELERi 

.... 
/ DfKKAT: Hesaplarındaki pıralar bir sene !ç!nde M lu-adan 

aşağı düşıııivenlere ikramiye çıktıj!.ı takd:rde % 2~ fazlasilc verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey !ıil 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haz:ran tarihlerinde çekilecektir. 

~ t adet 20-00 liralık - 2000. - lira 
~ 3 > 1000 • - 30-00. - • 

2 > 750 > - 1500. - > 
4 > 500 > - 2000. - • 

. 2000· , 

ı 
B ad~ "!50 Iir•ılık - 35110· / ı 

1 35 • 100 > - 4000· / 1 

1 80 > 50 > - 6oııO· _, 

'300 ~ .. ~· > -:~ 

A.) ta.ru!leundan Ab-duHah tesmiye 
bı ı)· tlf'ulmtısıa ı·d ı ı"c 

F~~lıekııuL<ö1cı iik (H. A.) llaz:.--et-
1erl pl!'d<'r 't"' vahdt>IE'rı tarafından 
Yed•ncı batınci;ı Jin'J!rCti Muhammedin 
~~'ine rr,ünt&hi olur. L!\kepiarından 
b.ri Atik, digeri SJdrtiktır. Atik eski 
ınahlasları f'lup Hazretı Muhammc:di 
{S. A.) Ccnoıbı Haticedcn sonra en 
ev\el 1aHLİ\ t·c.lerıl<'ıdcn olduğu ci
J·eth: Sıtidi" lftk;,ıbını kazann11~1ar

dır 

Ebub•klroln<idik (R. A.) İslami
yetten e '\'C tir11retlc meşgul olurlar
dı. O sa)tde pek" c<ık seryet, niiluz ve 
~erer ka:1r.nreı,hırdı. 

Ebubekırul>ıddlk (R. A.) Kureys 
taifesinin en ileri ıelenlerjnden sa
yılırdı. Fıık;ıt İs?an1iycti kabulden 
sonra lı"Hlllarıı:n~ ''.C şe-rveiini kflmtfen 
din t.ıirt111da fıkaraya vererek l'alnu 
Hazreti Muhıımrnede (S. A.) muhab
het \'~ Fadakatle kanaat eltiler. 

F.bubtkirülsıddik (R. A.) in sureti 
imanuıdc.o ıki nıuhtelif rıvayet \'ardrr. 
Birinclı... \,curet ha:-.ehilt! din İı:.l~mın 
int!~;ırınd;:ı.ıı blraı. e~·vel Yemen ci
betlerıne trıdcrfk orada bir kfıhinle 1 
konuşrıı~1otr. K3h." n ist o civarda v3-
ni K~bede e\'Jadı Beni İsınailden bir J 
P'-"Ygaır.beri Zişan geleceği Kütiabü 
Muiı...add~<.ie hlUEan·ah bulunduğu 

\:C bu Pc1·ı.anlbe>rin hayatı müdde
Wıoe bl<metınde bulıır.ncak bir zat 

"' "' 

çlkac:ıgını ve o ınt gob• "l>·k kol- ı Ed bA T f •k No ·. 39 
tııgunun alt.ındv hiı·c_ işaı~t bulana- j,,.. e ı e rı a ........... .. 
cağını söyleıni~ .. Vı;;, llaırt!i Sıd- ı • -
dikin vücudü.nc baknı~lar. l~iı.blnin H t 1 • o 1 d •• d - ı 
söyle~ii;i işareUerl görnıü,ler ka!ıin ,, a 1 r ç 1 n u r u e r 
df', ~oylcdıgi adamın kr-nd;sı -0Jduı,."U-

nu tebşir etnü~.. Ü Ü 
Hauetl Sıddlk (R. A.) Mci<keye .,._ 1 yazan: AKAG ND z _, 

detindc k.endlctlni istikbale geı<'nlere ı 
n'emlekette vııkııttan hir ,ey o!Jp ol- Ya arkadaş1m olan plan kaşifi men yüzlerce kışi gelmiş. Ne te. 
ınndıgını sormu,ıor. de orada olursa? Acaba sebep o. essür, ne matem! Sank; kcndt öz 

Halbuki o esnadn Hazreti M"lıam- '! lanın b;rincisi budur! Çifte katil- evlatlannı tramvay parçalamış . 
nıt't (S. A.) UAnı nilbÜ\'\"Ct buyur- kı lı 
muşlardı. Hazreti Sıddlk <R. A.) bu• dir! Diye hay rır mıyım, ay • Beyefendinin gözüne girmek 
nu isitiııce derhal huzuru Ri.aletc git- l kırmaz mıyım? için mendiUerini gözlerine tutan. 
mlş. Vul<u bulan ilk: teklif iizorine Saçma sapan şeyler düşünme. !ar bile var. Harem tarafından bir 
imanı kabul ctmiııtlr nin sırası değildi: Eski aile d0<ıt~ kapı aralanıyor. imamın karısı_ 

Diğer bi& rivayete göre de l'•Y&Ml• luğunun''verdiği salahiyetle bir swalı kolunu ~ıkannı• kocasına 
berin nübil\'veUnderi evvel Mekkede ı S ' "' telgraf çektim: Fatma nası ? ıh- sallyor: earip bir rüya görmüş.. K cihinlerC '! 
tabir ettlrml~. Evvela Beni İsmailden halinin bildirilmesini rica ederim. 

zuhur eden mukaddos kiiapla. rda ha-1 Sabaha kadar bir türlü uyuya~ 
ber verilen Peygamberin zamanı sa- madım. S~erle beraber şu cevabı 
adeU yalı:Jastıtını v• kendisınin Pey- aldım: Cena:ııesi bugün öğle na • 
gaınberin h.iznıeünde bu1uca.rai. sa- mazınO:an sonra kaldır1lacakt1rl 
dakat ve hizmette tererri't eyli}-eceği- 1 B-eynimden vurulmuşa döndüm. 
ni söylemişler. 

Bir üç\ir:C'ü rivayete n-.z.ar~n bun .. 
ların .fklSt dt v&ki olınuş. Her re ise 
Cenabı Haticedc:u Fonra 1n:anı kabul 
eden Ha7.reti İm•.ulı Ali Ha.i.retleri ile 
Hozret; 'Ebubek.ltillsıddlk'tu. 

(Dev~mı \'ar\ 

Ceaaze alayı ve 
sonrası 

• Tahminim çıkt:. Havanın açılı: 

fakat şidd~tl.i ayaz olmasına' roğ-

- Hu! Ayol pamuk eMik gel. 
di. Çabuk bekıçnPrden birini gön.. 
clersin!...r. Aralık kapıdan yanık 

odun kokusu geliyor. Kazanı taş. 
lıkta kurınu~ .olacaklar. Kadınla-

ı·ın yar~ı gerçekten ağlıyor ya • 
rısı yalandan; çıkilrdıklan sesle. 
rin tempolarından beli;, 

Kadılc<iyünde bol değilcfü ...,,_ 
ma, mutlaka Karacaahmetten, E
dirnekapı!1an !ilan gdmiş oiacak.. 

_ . , 8,.,.fı ·;/'. 
!ar. Cadden•r kal'S' · t il' 

Ne' a~ırc1. ı~katcı dohı. ı. şO! ,.,ı:f 
kötü göruvoru~11. p!' ı;ifr 
,_.. .. l nar•- 1 ,..otu an yı..:lrunı v~ ~,.,. 

1 burunavı7 da .l)aı;r"' . l 
. \·t)l 

d-cmeğc d i im v;ırınl , 1' 
· · L ·ters' l I ıster >ag o.,.;un,." uflv 
Nc:ı btnim, ne Aıınıl ~, 
da de_~il. • ıırıl ~.." 

Türkçe hocas!"'' 0'" ~ ıı3 ~ 
llU!IU büktü. j)ıt.•·,;f;/, 9~dı 
la babasına baktı. 1~ ,I·' 

ı.ıu · ~··· şeyler koıııışmu' ' 1 
d ,~ 

l 
il; 1 4 

Alafranga bir ıl·· • .,.ı 

ha bire hav kın; or: ·clır• ti' 
- 3 1,ııı 1 , 

- Gelin )C'kcn · 0e~· •f 
.. .. d<'J1 gı . ·. ~· 

Duııyasıııı gormc .. ~.! • 
eri ..:t · d' ı 

bu tuna gelin ~e~ . ' 1 Ji~ ı.J• 

Kürük hanımın ge1'
1r .. , 1ıv11 

".I ! , tl" 
nerede? Bul uctır 

. . -"c!ını· J ucuna f,yonga <~· ~ 0 . ..,. 
0ıııı••1 d• r 

İçimdrn hunııır \ti )(!. ı;• 
· · ,·ok ıı " - Kızın ceyızı ' . clJC' 

olsun. Onu~ faıi!ı·t•. ..!'• 
_ ~uf ,ı 
gıdır. r dır ıf 

Derken bir ,·avc·Y ~~•"'1 

.( 


