
llATI: 

1657 CUMA 

17 
nıq; 

5 

-
' 

Tesi~·Tar.hi 

IAYllJ Psl. ıtuturu 
1936 No. 

ADS1!8: 5 ABONE: 

Catalotlu Senelik: 1400 

E 2!SOO B. Teşrin 1941 

TELGRAF 

iıtanbu! 

Son Telgral 
Nuruosm•niye 
Cad. No. iM KURUŞ e Aylık: 150 

3 Ay!Jlı;: 400 

Sahip ve Bo,muhon-lrl: ETE..\1 İZZET BENİCE E?J SON TEL&aAFLABI YE BABEBLB!ll VEBIN AKŞAM IAZITISI Gazeteye gönderilen evnık iade edilmeı. 

JA.PONY A'nın 1 

harbe girmesi 
sırası geldi mi? 

• 1 

lrıponya harbe 
gi,.erse Ameri
krı ne yapacak? 

Hadiseler, çok evvelden 
~ah ve tahlilini yine bu 
•iitunlarda yaptığımız 
tekilde inkitaf ediyor. 
İaponyanın Şovyet Rua
l'a aleyhinde harekete 
Reçmeai ihtimali vardır. 
Bu, dünya harbini geti
rebilir. Fakat harbin 
dünya harbine çevril • 
nıeai Amerikanın harbe 
ntiidahaleai ile mümkün
dür. 

~ 
'~~ETEM lZZET BENiCE 

lt~Ünün bütün dikkat nazarını 
)e •den hadiselerin başında Sov. 
,1

1 
•rdusunun ve Sovyet kabesi 

~,:'1'ovanın içinde bulunduğu 
h~•.t gelmekle beraber Japon. 
d<·-ı. ki siyasi buhran da daha az 
it~· ati calip değildir. Son kırk 
,,~-•ı saat içinde Tokyo kabine· 
Şa 1~ istifası ile beraber Uzak 
bt' Vaziyeti Sovyet Rusyadaki 
hi:: sa~ahatı ile aH\kalı olarak 
lt,n~nbıre. gözününe. çı~mıştır. 
ı..~ 1 Uz Yenı Japon kabınesı teşek. 
ı~ 1:tnıemiştir. Kabinenin tek. 
lt;ı ~•.ns Konoye tara(ından teş.. 
tild~ılıp edilmiyeceği malum de
ıoı. •t. Uzak Doğuda hadiseler 
-• •vvclden izah ve tahlilini yi. 
liıdbu. sütunlarda yaptığımız şe. 
~ ' tnkişaf etmektooir. Sovyet 
~~~ • Alman harbi başladığı 
iti IConoye kabfoesi teşekkül 

"lı. ~. . 'n Japonyanıu hemen har-
lııe ~tıııesi ihtimalini kabul et. 
tır,'!1'.§, harbin seyrini takip ede. 
)0 •nı, Rus ordusunun inhilale 
ıııu~ 1lllınası takdirinde ancak bu 
•t~· a~nlenin Amerika ve lngilte. 
"'' ~ •lıti!ata sevketmemiye aza
'" •r -•h·ı'na olunarak yapılmak iste. 
V,k' •ceğini tebarüz ettirmiştik. 
lııtd~Yi hu tahminimizi tekzip et.. 
l>on '. Ve bilakis teyit eyledi. Ja. 
~r h bugün iki hattı hareketin 

4•••ndadır' . 
•tı. ._ Sovyet RusyaJa hemen ha· 

h•le geçmek 

~g ._ Alman ordularının Kaf. 
•tı.'• Ve Hindfatan şimalinde ha. 
bi, 1~~· geçmelerini bekliyerek 
ı~k te harekete geçmek ve o 
t•t:a kadar Amerika ve İngilte. 
'•k h karşı vaziyetini tavzih ede-

'" »ırJanmak. 
•)()\ı . 

~'4ı l et Rusyada hemen hare. 
t•lııı&'<çınek zamanı Japonya için 
4o,11

1~ addolunabilir. Sovyet or. 
tıı~, 1 .. &'nrpte kısmen z!lfa düş.. 
'•ıı ~r. Moskovanın zaptı, ziifı 
~t~'•caktır. Sibirya ve Uzak 

Ordularının büyük kısmı 

~ IDonmı s liocü ~i!ecle) 

!iN TELGRAF 
()kttyucularına iki 
l) Güzel Tefrika 

&.ha Hazırladı 
Sr» 

' n • TELGRAF okuyucuların
ı,, ı!ıilrdugü büy illt teveccüh ve 
~lııd~ • ıııukabelc etmek şevki 
ı.ı • btrı diğerinden daha gü
~,ı:.;: l:a<ip lki yeni tefrika ha-

lt hulurunaktadır. 

il • 
ta~,~. tserlerdcıı birini tarihi 
1ıı, 1 ~'•le kendisini tanıttır. 
la,,' . u defa vak'aları vesika. 
'1:}; •le Ortaya koyarak tnth , 
ı~b s "e akıcı üshlbile büsbü-
1ı!i ;•nlandırmış olan RAH-

ı\Cız hazırlanuştır. 

ll; • 
ııı;~J~ı~ de güzide ~iplerlmizden 

~l I MUHITTIN"in en be-
"tıg b ""' mMces olan harikulade 
lf~ tr romanıdır 

ly ılt~ tl"fr{k3y3 da yakında ..... 

Japon Buhranı 

Beyaz Saray
da gizli bir iç
tima yapıldı 
Tokyoda Prens Ko
noye yeni kabine 
teşekkül edinceye 
kadar işleri t e d v i r 

edecek 
Tokyo, 17 (A.A.) - Do. 

mei ajansının bildirdiğine gö
re, Mikado müstafi kabineyi, 
yeni kabinenin teşekkülüne 

kadar eldeki işleri tcdvire 
memur etmiştir. 
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Cephede vaziyet 

Sovyet hüku
meti Kazan'a 
naklediliyor 

• 
Bu hadise Londrada 
şehrin yakında su· 
kutuna işaret telak
ki ediliyor, Taymis-

in bir tefsiri 
Vaşington, 17 (A.A.)- Röy. 

ter: Bir müddet evvel Mosko. 
vanm takriben 500 kilometre 
fBrlanda bulunan Kazan şelı. 
rinin muvakkaten Sovyetler 
Birliğinin merkezi olabileceği 
ve Amerika sefareti memur • 
!arından birkaç kişinin ıim. 
diden bu şehirde bulunduğu 
söylenmişti. 

Cumhuriyet Bayramı Dolayisile 

Maaşlar Ziraat Ban
kasından Avans 

Olarak Verilecek 
Tevziata ancak Şeker Bayra
mından sonra başlanıiabilecek 

Memurların lkiftcitetriıı maaş.. 
!arının Şelitt Bayramından evvel 
verileceğini bazı gazeteler yu.. 
mışlardı. Kat'i olarak öğrendiği. 
mize göre bu haber doğru de
ğildir. Meselenin esası şudur: Ge.. 

l 
' 

çen sene Cumhuriyet Bayramın. 
dan evvel memurlara Ziraat Ban. 
kasından avans suretile aylıkları 
verilmişti. Bu yıl da 29 Birlnciteş• 
rinden evvel, geçen sene olduğu 
gibi, avans şeklinde maaşlarının 
verileceği haber alınmıştır. 

Prens Konoye İmparator 

tarafından kabul edildikten 
sonra mesai arkadaşlarını da. 
vet etmiş ve Mikadonun ka. 
rarlarını kendilerine bi)dir. 

miş ve müteakiben evine git

miştir. 

Saatler geçtikçe vaziyeti naz ikLeşen Moskoııa.nın mevkiini 
ve lıa.rekıit sahasını gösterir harita. 

Diplomatik mahfillerde do. 
!aşan şayialara göre Mosko. 
vada bulunan bütün ecnebi 
sefarethanelerinln memurları 
bu şehirden ayrılmışlardır ve 
ayrılmak üzere hazırlıklar 

yapmaktadırlar. 

Harbe devam için Rus ordıılar· 
hangi hatta çekilebilirler ? 

Kabine Başkatibi M. Tomi. 

ta ile teşrii büro şefi M. Mu. 
raso da istifa etmişlerdir. Res.. 

nıi tebliğ her ikisinin de yiik
sek meclis azalığına tayin 
edildiklerini bildirmektedir. 

(Devamı 3 Uncil Sahifede) 

Siyam istila 
tehlikesi kar
şısında mı? 

Singapur 17 (A.A.) -
Bangkok radyosu Siya -
ma her ihtimale kar§ı ha
zır bulunmasını ve yakın
da vahim hadiselerin ce
reyan edebileceğini ihtar 
etmi§tİr. 

ALMAN TEBLIÖI 

Moskova dış 
müdafaasında 
harp ediliyor 

---·---
Kalinin, Kaluga bir 
kaç gündür elimizde 

Berlin 16 (A.A.) - Alman <>r -
duları Ba.şkuma.nda.nlığının teb • 
!iği: 

Şarkta. muha:rebeler, şimdiden, 
Sovyet hükümet merkezinin tak
riben 100 kil-0m.etre uzağında lnı.. 
lunan .M o•kova dış mü.d.ü.faa hat
tıının birçok yerlerinde cereyan 
etmiye b<l§lcımıştır. 

Moskova.dan 160 kilometre m.e. 
(Dov:ımı 3 üncü Sahifede) 

Bir haftada Üniversiteden 9 palto çalan genç 

Hırsızın sahte evrak
la yüksek mekteple
re girdiği de anlaşıldı 
Tıp Fakültesindeki hırsızlık
ları da bunun yaptığı sanılıyor 

tünde yako lanmıştır: 

odasında gözetliyen hademe Amlrl 
Tevfik. görerek memuru h.:aberdar et
miş ve her ilııist birlikte suç!~ 

(Devamı S üncü Sl.hlfede) 

Üniversite Hukuk Fakültesinde bir ı 
ha!tadanberi devam eden palto hır

sızlığı di.ln :;una ern.~ş. ht ~ız suç üs- ı 

Geçen Cumartesindenberl lıcrgiln ı--------------1 
Fakülteden bir ve baz günler de lki 
palto çalınrruya başl~tır. Hadi· 
seden haberdar Milen Emnlyet Mü

dürlüğü; ikinci şube sirkat =murla
rından Ri!aU bu işe memur etmiştır. 
Memur Rüat Fakülte hademe Amiri 
Tevfik ile birlikte işi takibe başlıya
rak Fakültede icap eden tedbirleri 
a lmı.ştı.r. • 

Hırsız dün saat il buçukta Fakül
teye gelerek vestiyerin önıünde bir 
kııç defa do1aştlktan sonra evvelce 
polis tarafındao koyulmuş l,ıaretli 

poltolardan birisini koluna alarak 
n-.erdi\'enlerden lnrniye başlamıştır. 

Vaziyeti amme hukuku semineri 

Bahalı bira ve 
kösele satan iki 
kişi tevkif edildi 

50 yaşında bir 
kadın yanlış 

ilaçtan öldü ! 
• 

Romatızma ilacını 
vücuduna süre
cek yerde içmiş 1 
Beyoğlunda Kalyoncukullu • 

ğunda oturan 50 yaşında Katina 
isminde bir kadın hastalanmış ve 
romatizma ilacı almı§tır. Fakat bu 
ilacı ağnyan yerine süreceği yer. 
de yanlı.şlıkla içerek sancılanmış
tır. Zavallı kadın ıztıraplar iç;nd~ 

hastan.eye kaldırılmı.şsa da orada 
ölmüştür. __ _,,,__ __ 

iki muhtekirin de ·Fransada harp 
dükkanı kapanacak , il . .. 

Kapalıçarşıda köseleci Alek•an- m e S U e ll mu
dros 4 liralık köseleyi 8 liraya ebbed kalebent-
sattığından, Beşiktaşta aşçı Ah. 
met Sakarya bira ihtikiırından ı • v h k " 
Asliye 2 nci Ceza mahkemesine ) g e m a Um 
verilmişler, tevki{ olunrnu~lardır. 
Yine ayni mahkemece; Kazlıçeş. e d i ı d i ı e l 
medc kt:.'rnürcü Osn1an pah31ı kö.. ı 

(Devuw 3 üıı<d S<Llıi!ed.e). (Yazısı 3 iincilde). 

BOVYET TEBLIOI 

Merkez cephe
sinde şiddetli 
muharebeler 

Moskova, 17 (A.A.) - SoT
yet radyosu bir cüzütamın 

düşmanın gerilerine uzun bir 
mesafe dahilinde sarkarak üç 
gün süren bir muharebeden 

(Yazan: EMEKLi KDBllAY SDBAV) 

---•ı---

Alman gerilerinde çe
Je faaliyetleri başladı 

Londra 17 - (Radyo saat 17,15J 
dün gece neŞTedı!en Sovyet res. 
mi tebliği: Dün bütün cephe bo. 
yunca muharebeler devam etmiş 
ve bilhassa merkez cephA?sinde 
şiddetli olmuştur. Çarşamba gü.. 
nü 48 Altn1ır. tayy:t:r'lri tahrip e
dilmiştir. Za.yiatmıır26 tayyare. 
dir. 

Bu tebliğin zeytinde Alıman ge. 
rilerinde Çi!'te muharebeleri ba§. 
, ,dığından bahnd.ilımektedir. 

(D<mım! S üııeli Sab.ltec)e) 

•• 
Universite lo-
kantasında bu 
sabahki yangın 

Beyazıtta atı cÜ niverstte lo • 
kantasu üstü kız Talebe yurdu• o. 
lan bina bu sabah saat 10,40 da 
bir yangın tdılikesi geçlrmi,ştir. 

Binanın ·bacası o saatte birden.. 
bire tutuşmuş ve çı:kan alevler 
çatıya da sirayet etmiştir. Ateşi, 
ilk defa Beyazıt yangın kulesi 
nöbetıçileri görmüşler ve hemen Alm4n tarassut zabiti ihata hareketini ta.kip ediyor 

• 

. .. itfaiyeye haber vermişlerdir. Ge. Artık Ruslar da Moskova mü· 
len itfaiye ıbiraz baca yandıktan dafaa cephesinin yarıldığını iti • 
sonra ateşi söndü:rnıüştür. Bu raf ediyorlar. Moskova etrafında. 
müddet zarfında tramvaylar iş " ki şehirlerden Kalinin ve Kaluga 

! liyenıemiştir. da Alman kıt'alarının eline geç. 

~ u. k k miş, Moskova başındaki oto yolu . za şar ta üzerinde meydan muharebesi şeb-

i , 7_ rin dış müdafaa hatları önüne in. harp tehliKeSi tikal etmiştir. Odesa düştü. 

. 

Dünkü yazımızda Rus 1arın do. 

• 

1 fazlalaştı ğu ve cenup doğu istikametle. 
rinde çekilmelerini doğru bol

Lorıdra, 11 (A.A.) - cB. B. C.> U- (Devo.mı S iiııcü ~) 

ıak Şarkta lı.al'bin patlaması ve ya.'========= hut sulhün devamı bir kaç saatte ı: 
(Devamı 3 üncii Sahflede) 

• ÇERÇEVE 

5 casus ısıldı 
Budapeşte, 17 (A.A.) - Dün 

Ujvidek'de ecnebi bir de,·Iet be. 
sabına çalışan beş casus idam e
dilmiştir. 

----<C>--

Btylk Anketimiz 
cŞlmdiki tagaddi tarzımız neslimı..I 

bodurlaçtınyor nnl?.> Anketimiz ya .. 
zımızm çokluğundan dolayı bugün 

konron.e.mıştır. Yarın konacaktır. 

--" · Odeıada ıollak ma
l llarebelerı oluyor 

• v 

MUHSiN ERTUGRUL 

. ' 
1 

Moskovada umu· 
mi binalara dina· 

mitler konmuş 
&ımınıır Moıkova. 

'' açık •eblr telAll· 
ki etmlyecekler 

Vişi 17 (A.A.) - Ofiıden: Muh· 
telif membalarıdan gelen haber • 
!ere göre Sovyet ordusunun va • 
ziyeti, bütün cephede ve bilhassa 
Moskova cephesinde daha vahim 
bir ~ekil almaktadır. 

Sovyet orduları Kalinin ve Ka.. 
Iuga mıntakalarından ric'ate de
vam ediyorlar. Alman Hariciye 
Nezaretinde, \Mosıiovanın açık §~
hir olarak te1:8.kki edilmiyeceği 

,(Dev:>mı 3 ii.ncij Sahifede). 

~. 11 (A.A.) Oiideo: Bükreş-
ten gelen haberlere göre Odesa şeb
rine giren Rumen askerleri. bazı mu
ka:veoıet adacıklarını tem.izlemek 
:iı;ln sokak muharebelerne &lrişni~ 
!erdir. 

Almu • SOWJ'lt 

Bar'blae B a 11 ı t 

Almanordu
suMoskova 
varoşlarında 

Rumen ordusu 
dün akşam Ode
saya girdi, şehir 

yanıyor 

SOVJ&t Blkllme
tlnln Aımara ve
ya Kazana çellll· 
dlOI ı6ylealyor 

(Devamı ! üııcü Sahifede) 

\ I 

Muhsin Ertuğnıl'la CeWettin E· 
ziııe arasındaki mesele. bir kaç nw>
harririn Muh.&ln Ertuiru!'a karııı 
içinde beslediği ihtibaoı birdenbire 
patlattL Kimsenin ne Muhsin Er· 
tuğrul'la1 n~ Cel3letlin E7Jney1e, 
ne tiyatroyla, ne bir san'at veya 
tenkit Mdisesiyle alakası var! H~
dise, yalruz Muhsin Ertuğru.l'un 
phsmı sevmek veya sevmemek 
meselesidlr. ve !ııfıdiscnln ismi tek 
kelimelik: 

Kuyruk acısı!!! 
Kuyruk acısı; Elmas Türkçemi

ı.in bu fevkala.de terkibiı ı>ebepll 
ve.}·~ sebepsiz. insan ruhunu isLIA 
eden, filµr ve hakikatle aL1kasJ2, 
irin ve cerahat ba,ğlı şahıs infialle
rinin en mükemmel ifadesidir. 

Kitap halinde, dava halinde, ce

reyan halinde1 hareket halinde, 
müessese halinde eser sahibi misi
niz; esersiz bedbahtlara kuyruk a
cılarının en a.zaplısıru tattıracak
sınız!! Buna, sebepsiz kuyruk acıst 
diyelim. Sebepli kuyrult acıları da, 
bedbaht yaradılışlaruı eaıllıslariyle, 
p!ısınız arasında geçmiş meseleler
den doğar. Eğer bu ;$ahlsların, ;µh
sınız etrafındaki cümbüşünü her
hangi bir tiksinti edasiyle karştla.
m.ışsanız, ya köleniz, yahut düş. 

m.anınız olınıya mabk:Om bu şahıs
lara derhal saflarını ilııtar etmiş 

olurswnn!! Ve bu bcdbahüar, ne 
şu, ne bu v~il<'yle lglli olarak, Re

fil ıuh torbalarında hirilrtird"kleri 
zehirli htlb:: Jarı~ işte ı ~~ otaııfu 

gibi, birdenbire ortaya dökerler ve 

NECİP FAZil.. KlSAKUREK 

bütün bir fikir, san·at. tenkit, mü
nakaşa, hak meselesini, asli kö
.künc!en ayınr, kepaze edi\'er;rıer. 

Cel.Alettin Ezine bir tenkit. yazısı 
yazdı., lVluh.'l>ln ona ağır bir ce\'ap 

verdi. l'vlilnekkit bunda ~alı.•nna ha
karet gördü ve m:ıhketm.'YC baş

vurdu. Ortacıa hakaret diye bir htl
disc varsa, tıunun asil hedefi ol:m 
Celalet.tin Ezine, bana e-ahse-n ve 

telefonda bildirdigi gibi, ~Iuhsini 
büyük bır &an'atkAr tel!ıkkı eder 
ve gördüğü haki.1 et h!ulı .. 1la s3n

atkfır cephesiy:e ol.ilk.asız kabul e
derken, Mdisc;yt!' ~t•aıc Uuf'Tı:-ıları 
nı sok.ınlar.ın 1,1uh! .n hak.lunda, 
zararlı, kıyme~. tas!ıyesı l~n 
bir adanı hakmünü bastırmaıant?a 
ne buyurulur? 

İğreniyor \'e utanıyorum, aziz o· 
kuyucum, iğreo1yc.r ve u1-ın ıyo

rum; topyekün fikir ahUkmıızın, 
.içi vıcık vıcık kurt dolu ko.kmu7 
bir et parçası gibi bu yeni teşhir 
levh~ı önünde kusa kusa yerin di
bine geçiyorum. ~ 

Adi şahıs c;<'rçe\·esindekl bütün~ 

kusurlar ve mükenımel!yetlt'r bir 
tara!u, faka1 Muhslnin san'at ve e
ser cephe.>.indckI nıevkli hakkında 
fikrim ne, biliyor musunuz? 

Muhsin Ertuğrulu Türk Lya.tro
suncbn tasfi ·e etrnck, tiyatroyu 
Tilrkiyedcn topyek:On tas•iyc et
miye mUsavidir. Muhsi!'i, BeJe<ıı
yc tiyatrosuncı..-ı çck;p ç.k:a,-nak, 
C"\•et kulağınd•n ç ·lp çık •ınak, 
bUyUk devlet tiyatr '1 "lC kurmak 
ve onı:n baaına gcç.rmck l z.ı..ndır. 
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HALK FİLOZOFU 
• • 
~ 

1 tanbulda geçim, hayli mii.ş.. 
ki.ıl >;r ış oldu. Gtininen kö)C 
J.. 1 \uz istcıııcdigine göre, bu • 
Jıitdi e:, i itirnf etmemek de Iü
zums.u.ı:dur. A \'rupndan getiri
len ve memleketimizde yetiş. 
mİ\:ciı \'eya yapılınıyan birta. 
l..ım mncldl'1cr iizcrindeki iiat 
:ırtısı, lınrptcn evvelki yıllara 
nazaran yiizdc iki l üz, üç yüzü 
buluyor. 

fi'akat, asıl da\•a gıda madde. 
leridir. Manle ef, öyle gıda 
maddeleri vardır ki, fiatlerini 
yüzde yüz arttırmışlardır. Mü
him bir kısun gıda maddeleri 
en az yfüdc elli bir [int artışı 
kaydetmişlerdir. 

Bu \ ı:ııiyct karşısında !,uuay. 
3' en gelirli VC:\i ıı kazançlı aile. 
lerin geçimi, lınkiknteıı dii~ü. 

niil cek bir hadise olnıuştur. 
İ t:ınbuldn, işi gücü clnuyan 

\'c kiicük geliri "'<') a tekaüt, 
c~ hım maaşı ile geçinl"n on 
biıılerre vatnndns \'ardır. nu 
gibiler için yapılacak şey, Ana. 

1 
REŞAT FEYZi 

dolunun dnha ucuz kasaba ve 
ıo:chirlcrine naklihnne etmek.. 

tir. 
Bir de, İstanbulda şu tiı> aile 

val'cİll': 
Hcrhnngi bir Anadolu şehir 

ve kasabusile miinuscbeti, irti. 
bah olanlar .. 

Bu gibilerin aile reisleri, İs.. 
t:ınbulda, işlerinin başında kal. 
mıya mecbur bulunduklarına 
göre, ev halkıııın diğer kısmını, 
kıılnbahğı, aralarında münase.. 
bet olan o Anadolu şehir ve 
.kasabalarmn g'Öndermelidirler. 

Ilu tedbirler, \'Otandaşlar ta. 
ra[ındnn alınabilecek otıınları.. 
dır. Bir de devlete düşen nzi. 
{eler \'ardır: Hcrlıalde, İslan. 
buldn iaşe maddelerinin daha 
uruza satılnınsmı temin ede~ 
cek şamil ve umumi bir çare 
aramak Uizumu. kendisini her. 
gün biraz daha fazlaca hisset
tirmektedir . . 

De\'letin hu ınc\'7.ll iizcrinde 
olduğunu kıılıul edebiliriz. 

========================== 

FA'l'URA -----
iKi TANE 

Guriıı bir ihtikar dirmü mcş. 
hudu l apılımş: Bir ticarethane 
bir defo satış yapıyor, iki fatura 
\eri) ornıuş! Bu hô.dıscnin sebe
bini dimmdiiın .. 

l'uhınıııın biri nslı, lıiri de göL 
gcsidir. 
Aklıma şu mısrA geldi: 
Goige etme b~ka ıhsan istemem. 

SATICILARIN 

BA(~lt.MASI 

Bir muharrir arkndnş, geçen· 
lcr<lc, seyyar zarza\·atçılann çok 
fazla bagırdığındırn şikiiyct cdi.. 
yordu. Dakikada üç defo bağın. 
yorlarmış. Arkadaş, bu kadar zah. 
mele değer mi?. diyoı. 
T~bii değer .. sattığı şey sebz:e

dir. Bugune bugün daha kıymetli, 
daha pnhalı ne var kı·~ .. 

Satıcı, elbette, büyiik bir gu.. 
rurla bnğırıp duracıık ... 

OTEL 

Fi 11.1!.Rİ 

Otelciler de yüzde 40 nisbetin. 
de fintkı·c zam istiyorlar. Otelin 
p:ıhal.ıunn ınnddci iptidniyesi 
n~iı-, acaba?. 

Bir arkadaş ŞÖ) le dedi: 
•- Umumiyetle uyku p3balan.. 

dı •. rahat bir U) ku ne kadar kıy
metli bir şey?.. CivardDn gelen 
rndyo se Ierini kapı!ıından içeri 
sokınıyan bir otel elbette pahalı 
olma!· gerek .• 

MEKTEP 

SAA.11 

Bazı kimselere göre, sabahları 
saat 8,30 dn derslere başlanması 

çok erkendir. Çiinkü, İstanbulun 
ıınkil vasıtııları hususiyeti \•ar. 
dır. Çocuk ve hoca 7,30 da evin
den çıkmalıdır ki derse rnhat ra. 
hat yetişsin. Bunun için de 6,30 
da yntnktnn kalkmak Hızını .. ya· 
rın, öbür gün, giinlcr daha ziyade 
kısalacak, sabahlun kar;mhk ola. 
cak ... 

AHMET RAUF 

i 
Depocuların zararını 

izale için 
yeni bir usul bulundu 

Odun işin<le depocular, na11h in. 
dırıldikt('n sonra çeki başına 50 
kuruş zararları olduklarını Heri 
sürmüşl~ı'Cii. Bunda 4laklan var. 
dı; çünkü depocular, odun<:ular. 
aan malı evveiki fazla fıat üze. 
rirden almış bulunuyorlardı. Fi. 
at MU1 aka be Burosu bu 50 ku
ru~n d"'pocul r ı.eh·ne y-Odıril • 
mesi icin bir usul bulınu~ \~ tat. 
b kalına başlanmıştır. Şımıdi de. 
pocul r, odunculrdnn odunu alır. 
ken 15 kuruş eks.ık verm!?kledıir. 
ler. Bu suretle ıneselU üc, iiç bu. 
çuk parti mal alındl'ğı takdırde 

bu 50 kuruş yedirilmiş olmakta. 
dır. 

Un v 
ol 

aki 

Börekçi, simitçi ve pastacı fı. 

rınlarına yapılan wı tevziatında· 

im yolsınluk iddialan üzerine 
muhbırlerlc tevziatı idare e :en: 
ler yüdeştirilmişk?roir. N~tıic~ -
de tevziatı yapanların muaınela. 
tının da tedkık ohımnası luz:uınlu 
görülmuştür. 

~arşam~a ünü Bayram 
Pazar gecesi Ley-

1 e ika d i r d i r 
18 Blrlnciteşnn 941 Cumartesi 

günU Ramazanı Şcrl!l(l yinni al
tısına müsadlt olmakla u1Qi:In l 
(Pazar gcccsı) Lcyleı Kadır, ve 
2Z B'rmcltl'şrln Çarşamba gllnU 
Bayrıım olduğu il~n olunur. 

Istanbul Mu!tisi: 
F-0hm! tİLGENER 

SADAKAİ FITIR 
En iyi İyi Son 

Buğda7 27 24 20 
.Arpa 40 38 37 
Ü zum 234 170 117 

VuaU 
.Ez.nnl 

BAYRAl\I NAl\IAZI 
Sa, Da. 

6 
l 

55 
37 

Tefrika No : 89 ~ 

Sürü Çıngırakları 1 
Yazan: CAHİT UÇUK J 

Recep, etrafına bakınarak: 
- Ha ıı, ~rı r,;ıkmış olmalı! .. 
Dl-y mır ldandı. Koyunlarla kapı 

\ e ct kl:.muu ayrran pnnnaklıırtn k:a
<ırak, nttl tara!na geçerken 

b .. "' 1 di.ı. 
- Ş?nıd bir tc.'t sağılırıınız vnr. Sıı-

rı inek. Bir. m yagımızı, sütümuzu, yo. 
fı.:rt ,.e nyrnnımız.ı r,;ıknrır ... 

HayreUe sordum: 
- Ya ko3unlar? .. 
- Onlar ilk.baharda dogurocaklar ... 

O zaman y.ıvrularm payından tJirer 
parça b :ı de çalacagı:ı:~ Şimdi:lik san 
ıncklc c~bıcce iz ... 

İkı yıını biribirlnden ayının par
maklı.ki rın ortasında a.ğılın sonuna 
gldcn d ıııcık bir geçitten Recep, elin
de sıt llerlc, nihayete doğru yurüdü. 

Oradn, kendlneen biraz ileride bağ
lı, cw:cJ, gürbüz danaslyle, <"t'Vimli iri 
btr n -k ' ardı. Recebi görunce, başı
nı öne d bru uzatarak bö ·rdil. S:r

t11tan dıreklerden birine 

Recep, danayı bağhynn ipi çö2lC
rek annesine yaklaştırdı. Yavru, m&
ınelere saldırdL Her meden bır lcaç 
yudum almıştı ki; Recep onu zorla 
çekerek annesinin yanınıı bağladı. 

Baeaklan arasıı:r.t sık~ ttrdığı ko
vaya, buyuk bir intizamla sut sağ
mya b hıdı. 
İM ·ı~ ıxıfıldıktan sonra; ağılın 

köşesinde, içl &tı~ıpıdım gelen suyla. 
dolu havuzdan doklurcluğumuz kova-
larla koyu!'lian.:ı.ıızı .. ul:ıdık. · 

Koyunlar gekliğindenberi agıla göç 
eden lCuçuk Hıısan, blr.e yarclım etti. 

Eve dündiliümüz zaman, havuzun 
yarında. bizi bekliycn genç bir adam-
1-l karşılaştık. Recep, neş'esi solarak, 
onunla se~mlaştı. Soıırıı bana iz.1 h t 
ve.rdı: 

- Hasan, arkadaşımdır. Çağ:ınn
ğadakı evde kalan son eşyaları, ve 
bize yiyecek getırecekti. Yab:ıncı de. 
ğildlr ... 

Oülümsiyerck onu selamladım. Silt 
dolu sitil'i al:ırnk içeri gırdım. Ögle 

Bızım birçok cskı sözlerunız \-atdır 
ki, c.dden guzeı \'e ltuvvellıdıı·. Me
sclA: Keodısine fiİJ\·e~ı boı·azancı

ba.ı! 

nu d..ı, o güzel sozler m<."yanında
dır. Şimdi, durup dururken, bu eski 
sbz nereden hatırıma geldi, dlye, so
racaltSlnız, Muharrir nrk.ad~lardan 

birı, yazd:gı bır fıkrada, evllii.gin hi· 
mayc cdılmcs.ni ısuyor. Aksi halde, 
diyor, evlenenler gittikçe ıı.zalacaktır. 

EvlUlği n:ı.sıl himaye etmeli'!. Bu, 
bir mesck?dlr. Hukümet, evl<ınme mu
aınelclerı{ll basiUcstirdi, bu muame
lelr için sarfolunan parayı asgııriyc 

indırd!. Ona rağmen. birçok delikan
lılar, geoç kızlztr, evlcnınektcn ı;eki

ni.yorla r ıse, sebebi nedir?. 
Ke!ldislne gü•;~nen borazancıbaşt, 

dedıt<:. Demek ki, kendisine güvenen 
faz.la yok. Evlenmekte tercddüdu bu
ltmıınlann ileri süı·d!lklerl birçok a
miller \ardır ki, mühim bir kısmı 
makuldlır. Bu amilleri ortadan kı:ı.l
dırmnk lfız•m<!ır. 

Bm, dikkat ediyorum: Bu zamanda 
yapılan ızd vaçlıı.r ya, bir aşk iz.dfra.
cı oluyor, yahut da iktısadi b:r hdi
vaı;tır Mesel~, im~ zengindir. Bu fır
satı k çırm:ınıaıt lazımdır. 

Bun1.1n h::rricıı?de, akll f-z.di\'acı pek: 
a- vnk oluyor. En mes'ut izdivaçların 
da :ıkıl izd!Vacı oldugu soyleıur. 

E ~er, tunwnıyetlc, izdknç az iso, 
şoyle bır net.ce de çıkarmak liizundır: 
Ortada bir de ıışk buhnım vanhr. 
Eğ"r, n.şk buhrnnı olmas:ı, eski ka
~vd:ıl:ır olsa, se\•işan her çiftin 
henlL'u evlenmesi h1zundı.c, Halbuki, 
nerede bu bolluk?. Demek, bugünkü. 
s ~ ışma ile dünkü sevişme arasında. 
!ark vardır. Bug!lnün gen.ı;lcrl kara· 
sevd.!ıya tutuhnuyorlnr ve cöz.leri ka
palı, hemen cvlenml-ye ka.mr \'Cnnl
:rorlar. 

Parası, malı olan genç kızlar ara
sında dil koca nnyan pek Cıızla !:imse 
olmadıgıııı r•ylefl'ek iiİı ııxiır. Eskiden 
ne rengin aıleler 'ardı ki, çop ... i.ız ü· 
nim bır damat ararlar ve hemen kız
larrnı verirlerdi Şimdi, blıli vakti )"e

rtmk•, zengin, nnırc!fch genç krzlar, 
çabuk çabuk e.. lcnmck tara!lan ol
n uyor:ar. Çunk..ı, eskiden genç kız, 

ne drrece zeneıııı olursa olsun, evin
de kapalı kalır. her turlü eğlenceden 
.n:ı.hruPı C'cıııırdl. Şımdi, zengin nile 
kızlan cglell'OC ve zev:k(is:ıfa içinde
dır, B.nııcnaleyh, cvlenmiye ued-en ace
le ctsuı?. 

no,..ıe olunca, bittabi izdivaçlar aza
lıyor. Akli izdivacı yapın.ak da hııyl.r 

~. Çwıkü, böyle bir i7.dlvaç yapa
cak ··J:ıl.l', dqunup taşmıyor, bu işi 

seneden seneye tehir ediyor \"e hatUl, 
bıı.znn d.ıı. ~azgeçıyor. 

Şimdı, bu li'ilrtlı:ı.r altında, evliUil 
nasıl hımayc etmeli'.'. Olsa olsa, mu
ayyen \'C nnıtıa·a ıt bir kazancı olup 
da evlenmek ist~ycn, fakat hayatm 
ı:ğır şartları k.ı llısmd:ı buna cesarete
dcıniyen Jmnselere yarclım işi kalır. 
Böylelerini lıim:ıye, evlenirken muay
yen lı!-r p:ıra ten in etme.le (masraf 
kar ılığı), maaşına bir miktar uıın yap
rrck:, çocuğu oluııc:ı. tekrar zııın yO.ı>
mak vcsaıre hatıra geLcbıtır. Uunlıır 
da, Cf.'mlyetin umumi teşkilAlı ııı.cse
lesidir \'C birçok iktısadi meselelere 
bnglıdlr. 

Hul!ısn, evlıliıc· brkllrhk bahsi bir 
uzwı meselod r ki kıyamoete kndıı.r ü
zerinde d~tınübe, yine söylenecek 
fikirler nihayete ermez. Kısn~t, de
dlkl~ri şeyi de hatırdan çıkarınıımıık 
H'ı7.ını. 

R. SABiT 

50 kurusa satılan yuf.kaya, bu 
fiatın fazlalığından dolayı narh 
konacagım yazmıştık. Fiat Müra· 
•kabc Komsiyonu yufkaya 32,5, 
kadayıfa da 40 kuruş fint koy -
muştur. 

T LL Ti 
Son günlerde fazla kasııplrk 

hayvan geldiğınden şehrimizde c ' 
sıkıntısı kahnamıştır. Fiat Mü • 
rakabe Komisyonu da bu müna
sebetle keçi, sığır \"C dana etin<! 
narh koymamıştır. 

taç yapmayı düşünüyordum. Dışarda
ki cenç odamın heyecanlı bir sesle 
:ınluttıklan, olduğum yere beni mılı
lııdı. 

- Ben, Mustafa, Ali beraber çıılı
şıyor, evi topluyor, hepimiz tfuku 
söylıterek, eğlerııyorcluk. Nezik, e
linde bir c!P..ste sırrnnyltı. k.ıı.pıda gö
rlındii. Senı sordu. cYok!• dedık. Se
si titreyerek: 

<Şey, dedı. Bir arkadaşla ÇC\'rc iş

liyorduk. Sırmıı.ın bitti. Ev~ smon al
mıya geldim. Fiğen bacıyı g&renıcdim 
de .. Burad:ı mı dıye ırrcraldandım. 

Bir soram dedim... Deınek ki bura
da yok!., Ya, Recep Nerede?.• Den: 

Zorba-han'dıı dedlm. Bılıniyor nnısun 
kız, Recep evleniyor?. D:ığa evini 
yerle~tirmiyc gitµ. 

Yuz!l sapsan oldu. Kekeliycrek: 
cE\•lcniyrır mu, khninle?.> diye sor
du: Bilmediğimizi s<iy1edlk. Elirı.cleki 

sırmalııı-ı oracığa dilşürdü. Koşarıık 

çıkıp gitti, Sonradan her yanda :ıra

yıp Fıgrn Bacıyı bulamııyınca, senin 
onunla kaçtığını anlıyarak, kendini 

fırlatmış Çağııağaya.... Bugün babası 
Ali ça .. ·uı;, muhtarı, daha bir kaç ki
§i alarak, aşağı ovadan, Nezik'ln ölü· 
sün!l geUrdiler. Parça parça olmu11 ... 
Saçlarındaki ııltınlar bile ezil.mii. 
Zehra kadın, avaz avaz ac~ıyara.k dö-

. ı ( MAHKEMELERDEJ;sEYı!-:c._-r"' 
"Tövbeler tövbesi!. Artık cam· 
bazlıktan da 

- Ne bu nzızim? Başın gözün sarı
lı .. iınııın mı oldun? 

- Sorma Murat.clglm, sorma!, On
dan beter oldum. 

- Sahi ne oldun Şeret? Dayak mı 
yedin? 

- Görmuyor musun? Daha sorulur 
mu! Dayak ycdı.m işte .. ne olacak'! 

- Sarhoşlukla fi1an mı? Ho\·arda~ 
hk ylı.zlinden ml? 

- EC1!ndim.. son zamıınlarda can
ba7Jıca baslam1ya karar verdim. 

Yok ef-endlm.. !Jyle canbazlık 
değil .. at canbaüı 'ı .. geçenrerde, gu. 
zel,gö .. lerişli, bir in~ gördlim.. satı-
11.'k ••• Satan da madrabaz ... Şöyle bir 
parça da tanıdık. Beni ineğin dişle
ri.ne bakmak ıçin elimi kulağına doğ
ru uzatırken, o, kendilıgindeıı ağzım 
açıp dı.şlcrini göstermez mi! .. Do!;rru· 
sıı çok hoşuma g tti ... 

- Atııı-etllk, dedim. Bu ne terbi
yeli inek b iyle'.. Ağzını kendıligin
d-cn açıp sırıtıyor. 

- Oooo! dedi. Sen daha bunun 

vazgeçtim ... ,, 
nun için kızdı.. herhaldoe ondan süt 
vermiyordur., birkaç giln bekieyinı! 
dedi. 

Diz bekliye duralım .. cnnbaz Kftmil 
bir giın biz.e geldl. Bu marifetli ineği 
ona söyledim. 

- Aman birn~dr, dedi; bu ineği ·aç 
ayciır gezdlrmedlkleri pazar kalmadı. 
Yuz yirmi liraya kadar verecekl~l. 
alan olmadı. Herkes gelip kulağını 
yakalıyarnk di~lerlne bakıı bııka hay~ 

van alıştı. Bltisl yaklaşıp da el;.nl ku· 
1ğm.a doğru uzattı mı ağzını açıyorM 
sırıtıp dişlerini gösterl,ror. Bu inek ar· 
tık hai7.den feylzdcn kesll~tir. Ne 
yavnı alınır, n.e de süt! .. 
• Bunlan işitince, hemen ineği aldı
ğım m.ndrabaza koştlmı .. KAmilin an
lattıklarını söyledim. 

- Ne yapayım bir:ıder? .. Almasay
dın! dedi. Satılan mııl gcrl alınmaz! .. 

Ben blrnz ustcledlm .• o kabardı. Bir 
kavga .. işte bu lınle geldim ... 

Bıraz sanra, amatör canb:ız, diğer 
marifetlerıni gönoo<Iin, Bunun bir bir ıı.dnml:ı beraber hakimin knrşısına 
huyu var<iır: Sağacagın z:ı.man kl"lldi çıkmıştı. Hiidlseyi anlattı... DiL-eri, 
kc ınc sut(tnü koym·erir .. kabın dol- kavga ettiklerini ikrar, ineği 275 lira-
du mu ke -r .. 
Baktım ki, hakikaten, pek terbiyeli, ya sattır.ım 1nkôr etti .. 120 liraya sat-

m:ırlfetıi b r inek. 2i5 liraya ı>azar- ttğmı sôyk'dl. Muhakeme, ineğin kaça 
lık cdıp cı!dım. Cölur..ıp nh r koydum.. satıldığı hakkında şahıtıedn dinlenil-
iyi, paralı bir müşteri nrıyacağun, şu mcsi ve da\'ac:sının yaraları hakkın.-
hayvanı bir sağalım da bakalım de- dakl kal'i rııponın alınması için başka 
dlm. Atıma temiz bir bakraç koydınn-. zamana talik edildi. 
kendi kcndil\e süt koyuveııeeck ya!.. Da\·acı, mahkemeden çıkUktan son-
Ne gezoı-'.' .. Elimi tcmu yıkayıp sağa- ra, koridordıı, 
yım dedim. Bir damla süt yok. Gidip - Töbcler töbcııi!.. diyordu .. can-
herife s!Syledim. bazlıklan da vnzg~çlim... Başka bir 

- Ya\•ru.sunu daha yeni aldık .. o- ı iş tutmnlı' .. 

•• 
Univers·te ale.be Yurdunda 
cereya eden b·r 
iki lira Yurt 

talebenin 
borcunu 

paltosu 
vermedi diye hiç 

zorla alınır mı ? 
Bey:PZltt:ıki Ünh•crsite Talebe Yur

dunda cereyan eden bir hadisenin 
rr. ıhnkc·mesi dun 3 Uncu Sulh Ceza 
MMJ.keınoolnde gön.ilmuştür. Davacl 
mevkıın<le bulunan Şcvkı adındaki 
genç davasını şöyle nnlatmJ,$hr:.. 

- Ben Anadoluluyum. Ailemın her 
ay Cbnderdiği muayyen miktaı'daki 
p:ır ile geçinmek \'C tahsilini yaı>
mak nıt..-eburiyetindcyiın. 

Buraytı. gelince. şimdi kendi.sinden 
davacı olduı;um Tıp FakUltesi beşinci 
sınıf klleb-.:.indcıı Ömerln işlettiği 
Beyaı:ıtlakı Ürıiversie Talebe Yur
duna y~ıklım. 

Dun yurdun yemekhanesinde acele 
işim o!duı;:undıın dolayı ayakta yemek 
yerken Omer pilrhlci®t yanıma geldi. 
Omuılanmdan tutarak isıcernle,re çö
kertb \•e: 

- Burada ayakta yemek: yenmez. 
Olur da r.ılürnnlaıı! eledi. 

Kendisine acele işim olduğunu söy-

İstanbulan en dıı.r, en pis soka1tlnn, 
Balıt;p:ızarı içindedıı. Halbuki, bu so
lrokl:ır, şehrin ~ f lck ve fa:ıllyet 
S:lhncsl oaln kısmıdır, tıcnret merke-

1 
liyecek oldtm1. Bunun üzerine daha 
faz.la hlddetlenere .. lt: 

- Scnın bu yurclda işin yok. Hem 
iki lira bon:unu vor. Vennezs<..~1 p;ıllo
nu alının!.) dedi ve zorla alarak beni 
hademeler \•asıtasile kaııt dıprı etti!.> 

Bllfüıare Ömer dinlenmiş, borcunu 
\•ermediği lçin yı•rtlan çıkardcğ:nı sciy
lemiş ve şahıller dinlenmiştir, Netice
de 0merın suçu snbit guıiılcrek 30 ıu
r:ı para cezası ve 10 lira d:ı tıızminat 
vin'mest kararl"lŞtırılm~tır. 

Fakir çocuklara clbiıe 
dağıtılacak 

Beyazıt ve civarında oturan fa. 
kir, kim~iz, muhtaç çocuklara 
Cumhuriyet Bayramında Beyazıt 
Kızılayı tarafından clb:sc ve a. 
yakkabı dağılılacakllr. Bunun 
V;in zabıtadan alınacak bir yok • 
sulluk kağıdı ile müracaat etmek 
icap eylemektedir. 
Beyoğlunda vitrinde yemek 

teşhiri yasak!. 
Beyoğlunda İstiklal caddesıinde. 

ki ve birinci sınıf sokaklardaki 
lokantnlarda :vitrinlerde yemek 
teşhir olunması Beyoğlu ıkayma. 
'kanlığının bir karaııile menolun. 
muştur. 

• 
1 

Tekmil mükellefler 
karnelerini aldılar. 

Tahsilat çok yüksek 
İki sene evvel Jhdas edilen ver

gi karncl-eri usıılii, son .kanunla 
gayrisafi iradı üzerinden vergıye 
tabi olan mükıelleflerin yanların. 
da çalışan teh"ll1il müstahdemlere 
teşmil edilmiştir. Şehrimiroeki 

tekm~t mükellefler karmlerini a1-
m1şlarıdır. 

Mükellefleri bordro vermekten 
ik""Urtarmak maksadile iıhdas edilen 
kameler}e vergi tahsilatı g~k 

mükellef ve gerek maliye t~cıki. 
Jatı :için çok faydalı s~mercl~r 
vermiştir. 

Di~r taraftan son mürlafaa ver. 
gisinden sonTa şehrimizdeki tek
mil maliye şubcicrinin tahsiliı • 
tında fazlalık görülmclctedilr. Tah. 
silat yekunu çok iyi ve yüksek • 
tir. 

İşçilerde hava
cılık sevgisi 

l Şehri mi z d e 5 O bin 

1 
işçi Hava 

, Kurumuna yazıldı 
Hava Kurumu İstan.bul şubesi 

fabrika \'C ima!Uthanelerde ça -
lışan işçi vatand~lar arasında da 
havacılık scvgbıni arttırmak ve 
yaymak için i.şçıJ.cre konferans -
iar \'erilmesini kararlaştırmıştır. 
Ayrıca i~çileriınizin Hava Ku. 

run.unn aza yazılmalarını temıinen 
de teşkilat kurulmuştur. Şimdiye 

kadar yalnız .şehrınizd<.: 50 bin 
kız, kadın \"'e erkek işçi Hava Ku
rumuna aza kaydolunmu.~tur. 

MAARİF, UNIVERSITE: 
+ Pıı~i.l Koruma Komisyonu dun 

VilAyette topla.nmış, şimdiye kadar ya
pılan iı>leı i gözden ceçinnişUr. Sefer
berlik Umum MudUrü Hi.ısamettin 
Luğaç ta içtimada bulunmuştuı-. 
+ Beledıye T !~ım ile l<::tninunü a

rasında otobils sen•lsi ıhd.asına karar 
vermiştir. Bu hatta 17 otobüs verile
cektir. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Da2ı küçük sanayi erbabının 

kcndilcrJıc \erilen ham ma.<ldeleri 
buytık ldlrlııria eklen elden dcvı-cttık
lel'i lıabcı· aluıarak tahkikata ccçil
ı.niştir. 

+ Altın fialleri dun de 2-1 lirad<uı 
muamele görmüştür. 

MÜTEFERRiK: 
+ K :zım \'e Melih isimlerinde iki 

eski Grnvgah arkadaş dün Eminönün
de kavga etmişlerdir. Kazım bı~-akla 
sol chndert yarrunnmı~tır. * c uMtıurıyet Halk Partisi Defter
dar Semt Ocağ•nın Kongresi ayın 
18 inci Pazar gecesi saat 20 de .icra 
olun!lcaktır. 

zidir. Halice b:ı.kruı binaların olduğu!~===========~=================== 
.rn.hıll:er maıli inhidamdır. Vakit va- I" 
kıt bu civ\lrm ço'.>mesuıd"en bahsedi- E U E B 1 HO i AN: 14·0 
lır. 

Bclooiye, Eminönü meydanından 

ta sebze hlıllne kadar olan kısmı is
ı·mıAk etmek, yolları açmak, iki ta
rafı\ giden dar sokakları genişletmek 
ıztırarnıdadır. Fakat, kıymet ilıb:ırile 
bilyuk bir yekün tutan buradaki bi
naların lztlmlfild nasıl başa rılac:ık?. 
ll!:zce, burada parça parça istıml:ik 
yapınak hataldır. Daha pahalıya ma
lolur. Burada umumi istimlak: yapıla
cak tahslsat buluQuncıya kı:ıdar bek
lemelidir. 

BORHAN CEVAT 

rum~.. Nazlı ccylanun!.. Senin öcilnü 
al:ıcafım ... Seni bu hale getirenlere 
düııya haram olacak ... Abu süt 'kuzu~ 
su !idıınım: .. > Daha neler ııelc.r sayıp 
dökerek ı;ırpınıyor, Köylüler, biribi
rıue gınn~. Bır kısmı: c'l'ıınrı Hece
biıı ana hakkının fntikaınım aldı.> 
dıyorlar. Dlr kısınt Nezik'e ağlıyor. 

Orblıkla büyük: bir şa.,.ınlık var. 
aana ltal•rsa Zehra kadından keııdi
nizı kol!ayın ... O kadın, zcbirh diliy
le, kot.Ulukleriyfe ananı öldüı'düğü gi
bi, seni karını da yok et.miye çalı
ıııı•. Anıma, en çok Ali Çavuşa acr
dun. Sanki blr gecede yüz yıl yaşa
mış g bi çökmuş ... 

Dişlerim blriblrfne çarparak, ru-
hum dehşetle, ürpertilerle dol!ll'lt';ilıu. 
Kendim için değil, fakat Recebi öl
clilrmelcrinden korkuyorum. 

- Muh'. ~ · •suç kımsede yok. Kız 
kendini atmış.> diyor. Nezlk'l bugün 
gömdulcr. Fiığen bacıyı köylü, el blr
liği ile &e\·lyor. Yoksa, Zehra kadın. 
onlara kwıclak sokıı.r, hepsini ayak
landınrdı. Hcrkcsln dilinde Figen 
bacının iyilikleri, çocuklara, hastala
ra yaptığı ya.rdımlnr söylen1p duru
yor. Bır hekim kadar hast.e.lara bak
mayı biliyormuş. Kızlara gelin urba
ları diken, nakış gosteren, dertlilere 
teselli \'eren hep o imiş ... Ncr.lk.in ö
lümu olmasa. senin onunla ka.çtrğına 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEN1 İZZET BENiCE 

Hole avukatlar arasında boz
gun vardı. Profesör Cemil dilsiz 
bir adam gibi kalmıştı. Şekip et. 
rafına bakmamıyordu. Muz.af. 
Iec de dudaklaruıı büke büke ve: 

- Hep bu neticeyi ben hazır
ladım. 

Der gibi bir cdn ile işin nereye 
varacağım kestirmiye çalışıyordu. 

Vedat ıouçlu iskemlesinde otu
rup oturup kalkıyor, minnettar 
bakışlarla gözlerini kızından a. 
yırmıyordu. Güzin asabi, fakat 
mağrurdu. 

Mübaşir Ayşeyi kolundan tu!a. 
rak ve adeta onun yürümesine 
yardım ederek hakimin karşısı. 

na getirdi: 
- Bak Ayşe sana katil diyor. 

lar .. 
Dedi. Ayşe, hakime cevap ver

meden önc:e oturmak istediğini, 
oturmazsa yığılıp kalacağını an.. 
latmak istiyordu. Haklın müba. 
şire: 

- Otudtur onu .. 
Dedi \"C .. tekrar Ayşeye sordu: 
- Cevat senin katil olmrnın 

ihtimalini ileriye sürdü .. ne di. 
yorsun? 
Ayşe dudaklarım kımıldatarak: 

-Hayır .. 
Diyebildi. Pakat, rengi sapsarı 

olmuştu. Gözkapakları inikti. 

- Ce\·at bilmeden söylüyor .. 
Dedi. Bu sırada Güzin: 
- A ... A... Paı·mağındaki yü. 

xük 
Diye bağırdı ve .. Ayşeııin üze. 

rine koşarak: 
- Bu yüzük annemin yüzüğü. 

Bu parmağında ne arıyor? 
Hakim~r size cinaıyelin csra • 

rmı açacak bir anahtar -daha işte .• 
Dedi! Muhakeme hiç beklenU

miyen garip 98-Şlırlıcı bir safha 
içine girmi§ti. BazLlan: 

- Artık bıı maHk-eme ıbu tla
vaya bakamaz .. . 

Diyor ve kendi ,tezlerinin doğ. 
ruluğunu i~ata çalışıyordu: 

- Yeni lbir Jcatitden bahsedi • 
Iiyor. Hakimin muhnk6Illcyi bu
rada kesmesi, evrakı Müddetu • 
mumiliğe göndermesi Iazırrnlır. 
Ayşe ve alakad<ırlar tiaıkıkında 
yenklen sorgu hakiminin faali • 
y.ete geçmesi lazundır. Bu ımuha
keım? ancak Vedadı muhakeme 
edebilir! 

Ve .. Güzin sözlerini. bitirdi!k • 
ten sonra Ayşcnin parmağındaki ' 
yüzüğü çıktı.rdı, 

- Bu Feminin anneme hediye 
ettiği csevgi bağh admı taşıyan 
yüzüktür. Annem ıparmağmdan 
bunu hiç çlikıaranazdı. Nasıl olu • 
yor da bu Ayşenin ıpaıımatında 
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ID ili 
Y 

.. t:S~f 
azan: Ahmet Şükru 

r• ı 
İki aylık hazırlıktan so~ , ~ 

lanıı> da iki gün içinde go~cr" 
lerini bitiren l\fosko\'8 };o~ ' 
sının Rusyaya ynpntıılccr t'I .JJ 

~nı ölçüsiJ. anlaşıldL J{oııf'rı! 
lngiltereyi imsiJJiyeu JP 1 
verbruk'un sözlerine gort'• r 
tere ve Amerik , Rus~·•> 1;
rinden gelen yardunda b";I 

dtııı 
caklardır. Fakat bu yar ıı,I;:' 

\•addi olncak ve ... nncuk u:lt ~ 
da yeti~tirilecektir. O ':rı' ~ r 
dar Rusya Alman ta:ırruıd ~· '" 

rıı c 
şı dayanırken, kendi c ı ıt 

t 1 .. l 'd' J<oıı-' 
~t a aı·a gu vcıımc ı ır. btıV 

sın bu kısır netice iııc · ı" 
• el 

zaın:uı, bir gösteri ınah•) ıı 
lan l\Iosko\'a toplantı 1"

1 

. arıır 
~aya yardım yerme, ı ~ 

d·~· . 'd' d'I b·ı· çıııt ıgı 1n ıa e ı c ı ır. 
•ıır 

manyanm ilkbahar, h• , 
da ki hareketleri tn fı~ c ıc 
için giri~tiğ; son teııt'b~l ıl 
k .. t . . . 1 . . ııııl 

O\'a gos erısının Jll ı 

ğuna şüphe yoktar. f,gr~ ·, f 
\'adaki toplantı ohun a) 

1 
4< ,, t 

uurı Almanya ile gcJcr.- 1 ,ı 
let cttiü-i tehlike bel•t _.. -

o Al'· 
bulunsaydı, bf'lki de 

0
, 

doğu tcşcbbilsiınü dııh:ı ~ 
ı r• 

alırlardı. Halbuki, ı,ı~ 11~ıı' 
de Ru.~yaya İngiliz ~e tıl 

. ,ı.ı 
yarclımının sel cıbı ,,r 
hnkkındaki sözll'r, .Al11111

'
1 

~ 
b'r • 

meselesini. en kı n 
1 r< 

içinde tnsfiye etnıelc gc\, 
kMşısında hıral•n11~tJr. rtlı 
biiyük taarruz da bu g~ cıı~ 
doğmus bir tcsebbiis 0 11 

... rd..,. • • btı ~ .,.. 
Iluııunla bcrabcl', ,•c ~ 

meselesinde İngiltcrrfC. ıı d 
• do"r 11 rikaya ~ıkışmıık a:ı "t• r ,. 

dir. Rt!!.ya, savnşa J;orşı il'ı~ ~ 
tiği politika ile yardı 111 ctıı•'' ti 
dan kendisini ınnlıl'tıııı ,ııı~ ~ 
lunuyor. Rusya) a ) ııP, ııl''I 
tesirli yardım, batıdn? 

1
;

11
11 /. 

bir harekettir. Nasıl kı ıclt 
• efe' 

pasında bulunan hır (!ııl1 ı:1 
doğuda Rusyn tnrafıll ·rlı '' 
lecck bir hareketle .. te;;.ııdı.I· 
dımdn bulunmak ınufll o! rf 

I• l . d' tık ola" ~ı a cat şım ı nr 111tı lıi 

tur. Acaba İngiltere, ~ı.tıft1 
pa ında l"ransanın uır j\tll .. 
luğu ıiolcl:ıırnmaz ını? i~cJ ~b 
Ruslnrın lngilizlerdeıı ı.ıeıı r 

ccrcc , 
yardım da budur. • .11)D 

1 . l , d JttıS) ,..ıt 
lngiliz gazete erı c J ut-il"' ., 
dını için lngiltcrc 

1 
il> c111

1 ·· tc"' ,c böyle lıir teşcbbuse > ı:ıt\ t 
ferdir. V c Alnıanyanıl1 

11 
ı it" 

• olıl'I ~' rini doğuya çcknı•Ş. . fıF· t 
. bb"s ıçııı .ı r lızlere im tcşe u 

1 
ıcı· 

1 'b' .. ünn1C. IJ1 ..o 
zır amış gı ı gor ıı> ı, \1ı· 
kal İııgiliz gcnclkıı;1'' ııııt• , r' 
türlü düşüuliyor. 'c 11 b'1 ~ 

. kBl'Jt' ıl f 
pasına hır asker çı w• ıı"' " 
t. . . ·ı . ce"ı j;I 'ı rne gınsı emıye )r&Jıııı" ıııı 
tadır. Noneçtc ve be jıY 

11r• ı;~I 
ki denemelerden 5:ı ,, fJ ıel' 
bu doğru bir karar ~ tiGI ııl 
gilizlcr, bu barekcfS~~11ıd ',ıı " 
etmek i~in, batıda ft. ·ııtt! fı~r ıt# 
rine geniş ölçüde ttıf>on" ' "11" 

lan yapınaktndırlaf· .. :ıı ''~ilf' .. )" . .,. 
bir habere göre, u~ 11ııı>1 Almanvanın öncnılı ~ ,i• \t ,,V • tıt , "91"' 
lerini bombnrd1111ıı11d:r. O ,rıP111 
kayıplara uğratnı•:. t;efl ,~11 

1111rt . v 
beraber, bu ha~a . dc1'1 fd'' ~ 
doğuda Rusya üıerıl1 ~pfıt' 'ıc! 
hafifletebileceği ço1' s"f'' ~1 ıl~ 

Bu durumda ı;tı 110i ~ 
ilkbahara kadar ıtc ııtıı4' 1 r11~ 

ı;ğer ~- ı· kavrulmalıdır. ' · .,JıP ~>'' 
d jcl!P I• ~ J,~ 

mantar taraf an aıı ,..ı J 111P 
. . k ıırsıı. tP' I" maz da dm ıı )'D d' 

· · · · ıcccl' f ıı) ı ~ ıcinde ychştır1 ·ııdc .. ıı 
• k tıcrı ıw 

ilkbahar hare e tl dll f. i 
nabilecektir. Anctı1~ ış·ı iıt 't' j( . . ıı ... t• 
mamalıdır ki Jngl nrl• .,ı 
rikahlarm Hlcbabardıfl'• 11ıl 

· ,.ıır •·ıı> • 
yeti~tircceklerı " ·ıc " . ,e 

· kanları 1 r• l ve taşıt nn tti1' c 41ır 
Almanların işgal c blll11~ıı'' 
gal etmek nıcrc ıınrJl i rıı• 1 ' 

topraklnr, nus~~r~cl1 111ıı. 1~ııc 1 

rinin ~örtte üçıın ıctc51 il'~ 1 ~· 
T. . ... gıı ııı ıı'' mektedir. ınıc. ınr•" -ı l 

derece ağır knY•P .. ,jı1İ ) f. 11' ,~ 
, 'ye(CI; dil . • 

telifi edılenll. ııttıfl 0ıı1'1 f. 
tadır. Bu ŞP.rtlnr 11u1't;ıl1 1ıı 
nın '-·ok olduğu ··bıııagı' ft11 ıf 

" d ınıt ·Jt'· ll 
man iddiasın ıı tsıı 111 d'r ı/ 
avırm:ık gerekli 

0
, .. d0~1 .,f" 

v \;8Ş .. , v 
rın artık bu sa ,.alil~ , 
rihi büyük de\·lc~·ptıel1ıli' 
hilrrekleri çok ŞU 



1 

\~r.ı yaıt:..ın lt" 'nıer1 Anaaoıu. 
Aıa:ısı bl•ı ~nıt: ı :ıen a1ınm~t1r) 

le\hi, eden: Muammer Alatur 

'>on 24 saa' in en mtl..ı.m hadı. 
' • <ıt•n bır. Jap<.~ kabrncsinm 

· d nbtre _sııfa etmıı; o:ması<iır. 
ll r 1ıatx-re gör"· Jaoon Başvc

k 1• Pı-t, Konoye, milli p ,ti • 
ad •• ak.p edilecek m.-ul hakkın. 

'.ta kab.ıl{' azası arasında fıkir 
b. g. bulunmadığından istifa et. 
lll~tır. 

•!:J"P<>n Faşist parhsi tefo.kki e. 
ten Tonokai v:.> Dıvet azaları 

t:'"''Yeti Prens Koı,.;ye'den milli 
~ aset..n değişmez •bir şekilde 
atbıkn ,..., bilhassa Japon • A. 
llıerikan müzakerıl<>rmde metın 
V;.ı;l'et alınmlsını L•liycn bir lak
r r . 

ıınzalamıslardır. Nazırlar 3fa. 
• naa ecreva~ etmiş olan mliZ1-'c . .1 

ı.ı.ı'-e er gizli tutulır.akh \l'e_rabe.~, 
a1'.yetli Japon n'"hfı!lerı, mu

~"ll "lıdiseler ar1ksinde bulunul. 
i:unu ihsas etnıektooır. 

DON' ANMA fLo\ZIR 

~ Japon Bt:11riye Nazırl.Jının sö:>:~ 
ı ııs~ Yüzbaşı H'rade Japon fili. 
,unun harekele g<'Çmek arzusile 
anup lutw-makta ol-duğunu A-

. • tıkaya ihtar makamında söy -
ııı llıtştir. Hirade Japonya ile A -
-~rik.a münasebetlcr:nın istika. 
oı,/ _<leğiştirmesinin pek yakın 
u ugun'\l ila,·e etmi~tir. Japon 
onan et ınası hazırlıklarını ikmal 
lllışt.r. 

~ı~r tarafta_n Japon yüksek 
~o:;ep_leı; ile Universiteleri la • 

•llın, ders yılının muayyen 
~ r · len üç ay evvel bitirmeleri 
~r altına alınmıştır. Bu tale. 
Y•tJ 11 Yaşları ve beden kabili -
'n 1?rı müsait olanlar orduya a. 

Jı; aca~. diğerlerinin de başka 
c~~';""' r:nden istifade oluna • 

l'ı.~ır 
ıı . 
~ ledbir, Japonyanın şi:mdi 

Cephede vaziyet 
(1 i11ci S:a.hifeden Devam) 

soul'a •A• ıncvkiini istirdat 
ı..,"ltiğini bildirmi~tir. 

ll<lra, 17 (A.A.) - Times gaze
rı..~~' dıpJomoıtik muhabiri. bir ç~k 
l.rı,,,., <ellerden gelen ve Sovyet hı.i· 
t ~in !!l<Skpvayı terketmiş ol
~' "'1u bildiren ha.berlerl kaydettilı;-

ıı,,'0rıra oyle demektedir: 
l ~ haberı le'Yid L-dccek r~ml n1'1.
k ilt. ala.._•trn.J.ııu~tıc Fırkal Rus hli.
~ ~ etJJtin payıtalıh terkelnl'Csi ihti
: ~lt d~rpiş edilnüt ldi. ftükümet 
lt'l.IJc Czıcin n3kledıhnesi, St:ılın'in 
(,~ ()\•a eP.hrinın sukutuntm. pek ya.
~ ,~ v,k".a gelecek btr hiıdlse lelilk-

lıtı. rnc.Kte oidu~u ır.anasını taı:am
& etrncz 

L-laltn ,_: 1 b. . "\lllu • vuy -e tr karar vermış ise 
r n ~bebi şehrın tt"hlikeye ma-

:ı, 't ı clc~d, be.ki harbin idare 
<e.ıirı. ınunıkun olduğu. kadar 

ı. ' kol y bir ın.ahalle n:ıkletmek. 
~ b. =.ı::SıJr ('ı..ınkü hoyie bir nlerkez, 

~ " 1 ... <:ı~ telı.ik.('ye maruz bir .şe-
~ lııddtb· ı, nam zclı .. Biyle bir karar 
~ ıta ... ta."\ ~nra hi. k•lcnctin i-On da ... 

• a:,.a. Jt ddr paytıt~ıhtla. katması 
" Ce 

1
l o ':Jrdu. Va.:, yet.in daha ziya

~ t:•.r. t-i< •e.:?ic1i ve n:ıkl•yatın da-
' t• • m k "11 'bl 11 nay ~-ıu ~~~~t'~ı;;~~~ha e~: 

11.A· 1o i'. \'I NA~lL BiK YE DİJl! 
ıı,, "Ye• h•ıuuclu 17 (A.A.) - Ofi; 

'bıı:,:~)'tıt 'lukun1et.nın çekılmesı mubr-
1-t t :>l.ıq Kazar fiCh.rl tnuhtar Ta- 1 
~ l"' 1.ıtlltıu'" yttınln mcrkc-zi<lır. Volg:.ı 

. ~~-ı b ... ~ '"'hilinde Kanka'nın kav
'lq t ulunan bu Ş(!hnn nufusu 
>~<cıeen "'~~ı 180 btn kişi idi. Bunun 
1ıı-. t l l, ı Rtıs, yü-ıde 24 u Tatar
~ C(:~ıı.t bu .,.ehre bir çok muhacir 
il ~ ~t:r, I<.aı.an muh.im bır en-

l•oı ve t~ret rnerkez~dlr. 
~lıtlüa, se1•r jnde Tatarlar L'lrafından 
~ııı.," bu tehıc 1552 de Ruslar<a 
) 

1 
ltı.ı.~~ Ugt.ın.~tır. Bu tarihten son

~""•ı r bu şohıi ~arl<a doğru ya. 
t~'t ~ttllda bir hareket noklast o-

0. l\;,ı. Ullanmışlarrlır. 
lı~ rı. Mosk1>vaya, Şarki Rusyanın 

~dit llerke:llC:ine ve S~hıryaya ~i
l I:' ~oı~ ve Vo~g3. uzunluğLi.nca ne
~~~. Yle baı;lıdır. Kazanda ip-

r. •er ve ııı.ın fabrilcaları var-

ı> S!i;pİRLER AYRILIYOR 
~ tr;, 17 
. ~ı ı<1-. . (A.A.) - Of iden: Mos.. 
ton 8 . ~1 Amerıka sefirı, şehri 
'tı.:-j • ah lerkctmiştir. İngiltere 
ıı: de d .. ... • un ak<ıa.m hareket et. 
~ l •. Jap ı· · · d h §tı} . 1>n !>C ırı ıse a a ev .. 

ırı terketmiştir .• 

Peh-;5; bira 
lııii, s (1 i.ııcı S:>l.ıLrodon D<vam) 
~«~1 .. dattı!ıııdan G.; lira para ce
ııı· Q ıı . 

ıJrjdl·t tıyr. l'e yirr.ıi bir giin 
ııı,,ı• le de diiJ..k,iumın kanat 1. 
\· "ft "' h • -lttlJa. 8 1·unı olunnıu~tur. Da. 
1•~ kJ8'1a kömiirc'j Abdullah top. , 
t-~\a .. 

1 ' 1 ~ 1'Ü ~,;, lo:uru:. Yerine 7 ku· 
•· · •atı,- · · 
~ı1:1a nı !.:•nı~an 25 lira para cc- ı 
•kı.. ahküın olunmu• avrıea 

'4 ~nı "'' , 
~-tltı~'." bir hafta kapatılma. 

-. tır ılıııı§ tı.r. • 

:::::::::::::::::::::::::ı~...u:ı::.:ıı:a.~~....-. 
japon kabineainin hti • 
fası, japonyanın Uzak -
şarkta yeni bir harekete 
geçqıek üzere bulundu· 
ğu ,ekiinde tefsir edil • 
nı•,ı tedir. japon Bahri· 
Vi! Nezareti aözcÜ$<.İ do· 
;.,anmanın hazır oldu • 
~ıınu söylüyor. 

içinde bulunduğu fevkalade va • 
zi~·etı gOzönündc tutmıağa imkS.n 
v~re-bıimektı:dir. 

Neşrcdilim bir enı•rna~ ile 
evii kadınlar hari.ç olmak üz-ere, 
16 i!a 25 yaş arıısındak.i biıtün k~· 
dmlara, 16 ila 19 yaş arasmı:lakı 
bütün erlreklcre ı:,; nıed>uriydı 
cierpü; edilrnıstir. Bu tedbir bil. 
hassa mLlıi müdafaayı a ii\ka ~ar 
etmektedir 

Ja-poıı ka·binesınin i:;t.ı.fa.sı, A .. 
merika siya,;i mahfillerinde umu. • 
rnivetle, Japonya ile> Bırl-c~ık A· 
merika ;,rasındakı Uzaksark me. 
scles.nin suih yolu ı•~ hallı ı.çin 

<:ereyan cd"n müzakerel-crin ni • 
hayet bulmuş oldu~tı şekiinde 

tefsir e<lilr>ı-~ktcdi..t· 
Ba7.!ları yakııHla Sıbery~ sahil 

dlayetl<>r;ne müt"VC'Cc'ih bır Ja. 
pon hareketi iml · nının tlX'vcu -
O.iyetıni •ahmin etn,ck•ectırlcr. Son 
günlcr:J.? Japonyada mufr,t mıL 
lıyet~i anasrrın tazyiki :;on der<!cc 
artmıştır 

Prcm Koı1-0ye, yeni kabinenin 
teşekkülüne kadar cari mesek! • 
kri k>dvire devam edecektır. 

RUZVELT ASKERi 
MÜŞAVİRLERİLE GÖRÜŞTÜ 

Birle:ı;k Amerika Reisi Ruz • 
velt dü.n, kabine i<;tiınauu tehir 
ederek, askeri miişavirleri~ isti
şareleroe bulunmuştur. İçtimada 
Bahriye \•e Harbiye Nazırları, 

kara ve den!z Gello('! Kurmay bas· 
kanları hazır bulunmu~lur. 

KLODİUS ATİNADA 

Doktor Klodıus, Sofyadan Ati. 
naya gitmiş, oradaki İtalyan el • 
çisi Gigi ve Yunan Başvekilı 

Çolakoğlu ile görüşmi.işlür. 

Japon buhranı 
(1 leci Sahifeden Devam) 

Tokyo, 17 (A.A.) - Böyur: u. 
murui surette şimdi itiraf edil.di· 
ğine göre Konoye hükfuneti •BÜ. 
yük Okyanus buhranı•nı inle e. 
deceğini ve durmu§ olan J'apon 
ticaretini canlandlJ'acağıuı linıit 

etmekte idi. 
Vaşington 17 (A.A.) - Dünkü 

perşembe günü hiç ·beklcnılme • 
dik bir zamanda Ruzvelt ile si. 
yasi ve askeri mi.işavirlerini lbil'
l~iren ve bir saa' üç çeyrek de. 
vam eden toplantı hakkında bü. 
yük bir ketumiyet muhafaza e • 
dilmektedir. 

Hariciye Nazırı Korde! Hul Be
yaz Saraydan çıkark<'n gazeteci. 
!ere beyanatta bulunarak dE'miş. 
lir ki: 

c- Her türlü ifşaatı şiddetle 

menettim.> 
Nazır toplantı hakkında Beyaz 

Sarayın resmi bır tebliğ neşrede. 
ceğindcn şüphe ellı.ğini ilave et • 
mi.ştir. 

Bir toplantı daha yapılması 
muhtemel olup olmadığı waline 
Hul şu cevabı v-ermiştir: 

•- Derhal bir toplantı daha 
yapılması lazımdır.• 

Toplantıya iştirak eden diğer 
zevat da ayni sükütü muhafaza 
ebmişlerdir. 

Uzak~arkta 
(1 inci Sahifodeo Dn-am) 

belli oıacak:tır. Yeni japon Bl4vekih 
kim ola<!ağl Rusya71 arkadan var
oıll istlyen askeri zümre,lerin mi. 
yoksa mutedillerlQ ml ıatebe çalaca
ğı anlaşılacaktır. 

japonyada 4t.Mbine buhranı Siyam
da, Kana-dada, ve Birleşik Amerika
da erıdişe uyandıı·m~tır. Kanada ka
binesi d~ı·h;~l toplanarak vaziyeti tet-
kik etmiştir. • 

Den1okraoL liderlerinden ji.n Am-&
ritc:anın ansızın harp tehlikesi karşı

sında buhındugunu, Japonya, RlL."'y·1-
n1n bugünkü vaz:yeti.ndcg. Utifadeye 
kalıkarsa Amerikanın da lıa~elc 
geçeceğini s!Sylemiştlr . 

Alman TebliAi 
(1 hıcl. Sabifedeıı Der.ı.nı) 

safede, biri batı şimalinde ve di.. 
ğeri botl cenubunda, ehımınniyet.. 
li birer şehir olan Kalinin ve Ka
luga bir çok güııd.enberi elimiz.. 
de bulunmaktadır. 

Briansk'ın şimalindeki cepler • 
de çerri!miş bulunan kut•vetler 
diinkii. gii.n zarfında imha edil • 
miş ve d·ii.ş-man kanlı lcayıplan 

uğmmıştır. Brianslc ceııulıu.ııda 
mıığlüp edilmiş dii§7nanın çem -
ber içine olumıış olan bakiyesinin 
imhası devam etmektedir 
Şimdiden 560,000 esir al.ınmış, 

888 tank ve 4,133 top ele geçiril • 
mittir, 

Hırvatisf anda 
Maçek neza

ret altında 
Bedin 17 (A.A.) - Zagrep'tt>n 

bildiritiyor: 
Resm<>n bildcrild:ğ:ne göre eski 

Hırva~ çıftçı """ı d0kt·>r Maçcı< 
İngiltere ile .münasebeti olan bazı 
ki!Melerle lema.a devam cltiY,i 
için poli>--ce nezaret altına ahn • 
mıstır. 

i"vi. habe.r alan bir membad~a 
öğ;enildiğ;ıH· giire ~far;<'k neza
ret allına alımrn.ş, fakat tev :of 
edilmemı:şlir. 

* V"'>lııgtoıı, t7 (A..\.) - Pt•z. 
velt beraberinde ödünç vcnne vt· "i· 
rala~ ı>rogr~nnnm Bdmin:,tr::;.' ·il 
Harry Ho]:)X.ins olduğu halde lıi't'.a 
tatUini geçirmek üzere Hydepark'a 
hareket c~ml"Şlit'. 

Alman Soyvet 
Harbine Bakış 

Gelen Hal>erl~rd~n Moskova mey
dan rmJb.n'f'bcs:n:n kat'i sa01Jya gir
di~i anla~llnıaktacilr t\.lm.Jnloır r. ~
kova1a dürt koldan t.la..tTı.rza ge- ~ış 
vzıiyette buh.rnmaktadtrl.ar. Bır ı~
ci kol Kal.ula, 1kinc1 kol Via.tın .. ~ i.
çillıcü kol Br:.an.s.k., dördüncü ko · ı 
Cenupta Orel 1$li.kcrmetınden hareket
te bulunnıakt.a.dırlar. Bunların en 
tehlikelisi ;JimıJ...iki halde, l\1:o:ikovanın 
Batl Şiın.:ılinde buhınan Katinin Uöl
gesinden yü.ri.ıyen koldur. A.rttk: l\tos
kov:ıntn J;:url;ınlaıbilL"Cl"ği çok şüpha
li görünüyor. Sovyel hükümetırın. 
Asmara veya Kıu;ana çekildigi te..Junin 
edilmektedir. Rwlar Mo.>kov&y.ı. sol~.ık 1 
sokak ev, ev müdafaa etmek azmi.n
decilrler. Pr;.ı.vada g<u;et.esi Alnı.anl:r 
rın rı.to.,;kv\; a \'3.t'O'ilarm.:ı vaırdıklartru 

yazn~aktadır. 

Amerilta kayn.ak~rı. n.toskovanın 
sukutunda!l sonra da, Rus mu.ka\'e
ınetinin devam cdttegine illın.at ~
yorlar. Nev,.ork llt'rald gazetesi, Rus 
ınukavenıeli şii.phcli görü.ldüğti.n<lcn 

Amm·ilcanın M:ıvera71 Sibirya deı:ı r
yolu ile rnalz~me naklini teJUr etti
l:ini yazına.ktadlr. Bwıtınla bera.ı
ber Kanada ve Ala~a yoluyla bonr 
bardmtan layyarcleri. gOoderil.mekte
dir. Bildiritdiğlne göre, AınerÜt:ı la. 
haH hazn'da Rusyaya ayda. (00-500 
tayyare teslim ctnıekLedlr. 

Tokyodan verilen bir habere göre, 
Sovyetler ıapan Elçiligiru evvelki 
gün h1o.sk.ovayı lerketmıyc hazırlan

mıya davet etmiııtir. Diğer Elçilıkle
rin de Mo:~ko\.•ay1 terkett'kleıi. zan
ı>edilmelctedlr. 

Diğer taraltan Buk~ Radyosu. 
dün saat on altıda Ruınen ktt'al:ırı~ 

nın Ode:ı.ayt işgal ettlklerinl lıildir

ntlştir. 

Rumen le-bligi Rusların l>ülü.n cep
hede geri çekildiğini, ti~ ı,>ehriu Ru
menlerin eline g~Uğıni. bildirm~kle
di.r. M'th.arobeler tl~J.m etnııektcdir, 

Odesa. şehr~ y3nn1 3ıkLadtr. 

Diğer bir habrrde ete Odesa önün
deki Rumen kuvvelle-ri kum :ı ndaru 
General Siuperk:u'nun istifa. ettiği bil~ 
dir!lmekte<lir. 

oskovada 
(1 ind S•hif<d<u Donm) 

beyan edilmişLir. Mo.:.kovanın •ha. 
ta.<ı b'lirınektedır. 

Geiell bir hab·~re göre Mosko. 
vada umumi binalara ve abide • 
!ere icabnda havaya u-:urulmak 
üzere dinamttler kcmulmu.ştur. 

Lon.dra mehanlinde, Alman s'ra. 
t"jisi muvaffak olursa misli g'i • 
rülmeımş ·0n büyük zaferi kazan. 
mış ol:;.cağı bt>yan edilmekled.t, 
ve! şehri termişti. 

Rus gazetel<>rı halkı, vahim ha· 
diselere haıırlamaktadır. Pravda 
gazetesi ya:odığı makalede diyor 
ki: cMoskova doğrudan doğruya 
tehlikededir Rus milleti tehlikeye 
cesaretle ·bakmakta.dır.• ---Üniversitede 

(l lncl S:ıhlfelkıa l)eyanı) 
takibe başlamışla.nlır. Hırsız ikinci 
kat merdivenleri i.n.dık:t.en sonra pal
toyu arl<asuıa geçhml.ı, tam l>üyü,k 
kap1dan çık:~ıık~ yatc.alanmqtır. 

:!1 yaşbnnda olan hıniıt. Tarık is
minde bi.r gl'nçtir. K('ı)()l ifadesine 
göre Kabalaş Lisesinden J'll[2un Fen 
Fakültesinde ku.yıtlı ve Taksim, Ga
lata.saray Liseleri Fiz~k öğr.cLmen mu
avinidir! .. 

Blr hafta içinde bu şekilde tam 9 
palto çalml§tır. Bunlar Bitpa.zarında 
satıldlğt csnaft:ın geri alınmı~hr 

Tahkikat derinic;;ti rili.nce 'farığın 
ınuJıteli[ yüksek ıucktei>lerde talebe 
olduğu ve bunları sa.hl<- evrak tan
z.i.rri suretiyle yaptıli,t r..aı~~tlmlı§tır. 
Hakkında birer dt" sahtek.\rlık. su
çundan bkibata ge<\lmişfü. --· ---

fstanbul Tapu Mü
dürü değişti 

Tapu ve Kada.ı;tro İ>tanbul Gru. 
pu ınüdürlüğüue SeJhan grupu 
müdürü Celal Agah, Scyhana İs. 
tanbul grupu müdürü Uakkı Er. 
bilen. tayin oluunıu~tur. Kadıköy 
kadastro fon amiri Nevzat da 
2 nci sınıf tapu ve kadsıı;;tro uıü
fdti,li&'ine tayiıı olunmuştur, 

Fransada harp 
mes'ul/eri 

mahkum edildi ı 
Vişi 17 (A.A.) - Mar~al Pe • 

t-en, dün ak.-;am r.eşrecırıi.ş olduğu 
beyannamroe Fransayı inhizam~ 
sürük:iyenler hakkında vcrilmes: 
keıı.disine bırakılan kararı bildir. 
miştir. 
Mareşal Peten'in kararına göre: 

Daladier, Blum, Gam.,lin kanunu 
esasicı tesbit ediln1iş en ağır ceı:ı 
olan müebbet kalehentnğe malı. 
küm c-d.lrr.lşlcrdir. 

Bu ilç şahıs Portal"t kalesine 
sevkcdilcceklcrdir. 

Guy la Chambre, jaconet Boura
sol da mevkuf kala<:aklardır. 
.Mareşal Pelen'ın harp esnasında 

muavini bulunduğu ;-on Başvekil 
Paul Rcynaud ve Dahihye Nazırı 
Mand<>I <le müebbeden bir .kallde 
hapsedileccklerdir. 

Mareşal Peten, bu hükümler n 
kat'i olduğunu ve hiçbir veçh; :e 
deği.şlirilemiycceğini bildmnişl r. 
Mar al Pelen bu nıılnaseb< 'e 
ne~rettiği be)lannamesini şu cün. 
lelerle bitirmiştir: 

«Bu karar, Fransanın en bu\. 
ranlı devirlerinden birinin son ı
nu teşkil etmektedir. Yaşad1ğın'tZ 
devirde herkes mes'uli);'elini yük. 
lenmelidir. Btm bunun misali ııi 
veriyorum ve bana düşen ınes'u. 
liyeti kabu 1 ediyorum. 

Size kat'i olarak şunları söylü. 
yorum: İhanete uğrıdınızsa emin 
olunuz ki bundan S'Jnra aldatıl
mıyacaksın::ı .• 

--o---

Harp vaziyeti 
(1 inci S..ıtifodeıı Denm) 

muşluk. Rus orduları içiıı böı le 
biiyük ve miişlerck bir çekilnc 
artık mukadderat ve sevkulcnş 
icabıdır. Fikrimize ·göre, Rus o .. · .. 
duları Buz denizi ile Azak denizi 
arastnda • coğrafya haritasına 
göre • şu hatta çekilebilirlcı: 
l\Iurına'1sk • Onega golü • Volo ..• 
da başından itibaren Volga nclı d 
sol sahili • Gorki başından itiba. 
ren Don nehri sol sahili • Rostof. 

Rusyaya yardım için Buz deni· 
zinde Arkanjelsk liınanı kullanıl. 
mıyacaksa, şiınnt cen~h Arkan. 
jelsk • Volof!da'ya dıı alınabilir. 
Kış dolayısile o lıölgede harekat 
duracaktır ve ehemmiyeti yoktur. 
Merkezde Volga ayaklarının bir
leştiği noktada bulunan Gorki 
feda edilemez. Cenııpta Don neh. 
ri ve Rostof tutulmazsa Kafkas 
yolu açık kalmış olur. O takdirde 
İran • Tiirkistan • Ural yolu lml
lanılır. Fal'3t bunun mahzurları 
vardır. 
Korakı~a daha 45 gün kalını'!

tır. Alman orduları bu müddet 
zarfmda • hadıin gö,lerdiği tcc. 
rübelere kıya.sen .. ıncrkez \'C biL 
hassa renupta harekata devnııı e. 
debilirlcr. Tahminlerimize göre, 
sıra İran - Kafkas yolunun kesil. 
mesine gelmiştir. Bu sebeple yeni 
müdafaa haltında Rus mukn\'e.. 
metinin ağırlığı Gorki • Roslof 
arasında ynni aşağı Doıı nehri 
boyunda bulunmalıdır. Cephe ku. 
mandanlıkları baki kalmalı; fa. 
kat arhk Rus Bnşkumandaulığı 
meselesi askeri icaplara göre hal. 
lediloıelidir. Böyle yapılırsa, Rus 
ordularının iç cenaııları Alman 
taarrmları içiu birer açık kapı 

kalmnz. Ruslar bu sayede harbi 
gelecek bahara intikal ettirebi. 
lirler. 

İRTİHAL 
Radytılin Di-ş Macunu sahpileri 

Necip ve Cemil Akar kardeşi" -
rin babaları emekli muallıi.m Bay 
Hüseyin Avni Akar 92 yaşında 

olduğu hakle rahm~ti rahmana 
kanı-şmuştur. Merhum mülteki, 
abit ve salih, fıkaraperver bir zat 
idi. Cenabıhak rahmet ve mağ. 
fireli ililhivesine mazhar ve ge. 
ride kaianlarına da sabrı cemil 
ihsan eylesin. Cen:-ı:e namazı bu
günkü Cuııca günü öğle nama • 
zını müteakip Beyazıt cam:i şe. 

rifind;, kılınacak ve Merkezcfen
dide aile kabııislanına defnedile. 
cektir. Merhumun vasiyetine hür. 
meten cena>eye ÇELENK ve Çf. 
ÇEK GÖNDERİLMEMESİ xnca 
olunur. 

Hal Müdürlüğünden: 
HAide 109 No. lu kavun ve kaıı>UZ 

sergisinin mWtecirl Nasıri ÖZmana.v 
terki tic.:ıret ettiğinden mwnailcyhte 
a1acağt ol.an mil::.t.a.h.sdlt:rin bir ay ..:...ıı·

flnda ınüra::::aatlart. 

3-SON T E L G R A F - 1 7 ı inci TEŞRtN tMl ...... -
JAPONY A'nın 1 · 

harbe girmesi 1 

sırası geldi mi? 

ilk çıkarıla~~~ milyon liralık tasarr~! 
bonosu iki aydan az zamanda satıldı 

' 
İkinci yirmi baş milyon liralık bo o-(Başmakaleden Dcv:ım) 

garbe çekilmiştir. l\loskovanın 

dü~n1csic..<1cn sonra .Tnpon~·a Rus. 
yatla meşru bir hiikiıınct kalma. 
dığını ve nıenfaat1crini koruınak, 
eınn;ycti tcnıin eylcıuek bnhanc
sile Uzak Şarkta harekete ge~c~ 
bilir. Ancak, bu hareketi yapar. 
ken düşiineceği bir nokta vardır: 

- Amerika ve inıı-Htere lıidi
soyi nasıl kar~ılarlar?. 

Hakikaten bu sual ve dii~ünce 
J'aponya hesabına yerindedir. İn. 
giltero Sov)·et Rusyanın mütte. 
fikidir. Japonyanın Rusyada ileri 
harekete geçmesini bir sebebi 
harp telakki ederse Japonya ile 
İngiltere arasında harp çıkar. İn. 
giltere bu vaziyete girince Ame
rika lrıgiltcreye behemehal yar. 
dım ehnck ve harbe n1üdahale 
etmek vaziyetinde kalır. Çiiııkü 
İngiltere elindeki kuv\'ctlnle 
Şarkta tek ba~ına Japonı a ile 
heniiz mücadele edecek müsavi. 
liğ"e , .. eya H~li.iuliii"~ sahip de~iL 
dir; kU\'\'Ctlcriııin lıüyiik lıir kıs
nıını Alu1anyanıu istila te~ebhüs .. 
lerine kar~ı kendi adalarında, Or. 
ta ve Yakın Şark ile AfrikaJa ve 
Hindistanda tutmaktadır. Bura. 
!ardan kuvvetlerini U1ak ~arka 
çeknıcsi za'.\·ıflan1asını nıucip o
lur; Amerika İngiltf're-nin bu l 3 .. 

ziyetc girnıesinc miisait ve n .1. 
saınalıakfır bulunamaz. Bunun 
icindir ·ki, Jaııonyadaki buln n 
ş~yi olur olmaz ı\.n1l'rikan Ct -ı1-
hurreisi derhal askeri ve balorl 
müsavirlerini nezdinde bir irii
ma; çağırmış, Avu5tralyada ka.. 
bine içtimaı yapdnu~tır. Anc:ık, 
Japonya i<:in bir hesnp nolcto.sı 
vardır. Japonya Hindiriniyi i~:::al 
ederek ve buraya asker yığarak, 
Siyamla da müna,ebelini takvL 
ye ederek gerek taarruzi bakını.. 
dan, gerek tedafüi bakımdan ln
gili2lere karsı durun1~ııu tak\·İye 
ctmistir. İngilterenin Uzak Şark. 
ta ta;rruzi bir harp için hazır ol. 
ınadığnıı, ALnerikanın henüz ha .. 
zırlannıakta olduğunu da biliJor. 
Bu vaziyelte kiilli kuvvetlerini 
kaybctmiye başlıyan Sovyet Rus· 
ya için İngiltere ve Amerikanın 
harbe girmelerini şiipheii ve tc. 
reddütlü telakki etuıe~i ve bir 
emniyet mevzuunu ileriye siire .. 
rek mutat Japon usulleri dahilin. 
de ve ilanı harpsiz bir surette 
Sovyet toJJraklarında ileri atıl .. 
ıııa.">ı pek n1uhtcn1cldir. Bizinı 
şahsi görüş ve kanaatimize göre 
Japon)·a belki kı<a bir zaman 
mesafesi içinde. belki hemeu l ıı 
harekete tevcssiil edetektir. I':ı· 
kat, Amerika ve lngilterenin h.t'. 
be nıiidahale etmeıncsini aza1:1i 
dikkatle gözönünde tutacaktır. 
Bu müdahalesizlik ise l'ılo•kova
nnı dii~n1e~i, Sovyet Rusyad:ı in
hilal alametlerinin belirmesi ile 
ınüınkündür. Japonya için İngH .. 
tere:vi Uzak Şarktan. Cenup As. 
yas,;,dan uzaklnştırınak hareketi 
ise a11cak Alnıanlafın vo l\tihve
rin karşı karşıya ve haşba~a İngi .. 
!iz hava ve kara orclnları ile .\s. 
ya ve Afrikada çarpı~maya başla. 
malarından sonra vıılma gelebilc
ceklir ve .. belki o zaman harp 
hakiki hüviyeti ve gidis yolu olan 
nibai diinya borp safhasına intL 
kal etmiş olacaktır. Bin~eoaleyh 
J'aponyanın va2iyelini ~i~ndi şu 
şekilde !iulasa edebiliri.: ~nı;:.il~e. 
re ve Amerikaya karşı ıhlılata 
fırsnt bırakmamak için müdafaa. 
da kalmak, fakat, şark Rusyaınn.. 
da yürümeyi nıüna~ip gi.in ve za. 
manda göze almak. 

ETF.M IZ1'ET Pı>"ı'rr 

lstanbul Kadastro 
Hakimliğinden : 

Mercan yokuşunda 8 No. lu fı. 
rında Yorgi oğlu Yaninin evlat. 
ları Despina, Elenko, l(o,.ti ve 
Yani kızı Kadinkonun evlatları 
ve mirasçıları Kostı, Marika ve 
Maroka ve Despinaya. 

Hazine larafın<ian aleyhinize 
açılan tapu kayd:nın iptali dava
sının cari muhakemesinde: Adre
sinizin meçhuliyetı dola)lısile i!a. 
nen yapılan tebligat;ı rağmen mu. 
hakeme günü olan 13/10/941 tari· 
hinde mahkemeye gelmediğiniz. 
d"n ilanen gıyap kararı tebliğine 

ve muhakeme 17/T.Sani/941 ta. 
rihine müsadif pazartesi gününe 

talikine karar verilmiş olduğun. 
dan bermucibi karar yevmi mu· 

hakemede ya bizzat veya vekilL 
niz hazır bulunmadığı takdirde 
muhokemenin gı)'abınızda de· 
vam ve hükme bağlanacağı ila. 
nen t•bliğ olunur. 941/ 12 

lar da. çabucak satılacak, bitecektir. 

• 
Menfaatiniz 

Derhal bir bono almaktır 
Bir yıl , . .;deli boao 

Altı ay vadeli bono 

Üç ay vadeli bono 

%G 
% s 
%4 

Faiz getirir ve lalzler 4!_ peşin O~enlr 
Tasanuf bonoları 5, 25, lOU, 500, 1000 lirolık 
pa.-~alar halinde satışa çıkarılmıştır, ili~ bir 
vergi \iC n1era~im yoktur. Paranuı istecli.ğiniz 

anda yine llaraya çevirmeniz kabildir. Arttır. 

ma ve eksiltmeJerd e satış kıymeti üzeriııdrıı 

teminat olarak kullanılır. Kesenizin nııisaadl'.'"'i 

nisbetiııde siz de bunlardan bir tane alabilır. 
sini7. 

!oııclar hazine la kelaletl E!lf dadır 
(9%19) 

istanbul Defteıı·darllğından: 
Nev'i Muhammen Do:-ya No. 

BOt.it•li Tenı.Jna& 

55100/4100 Şi.li Kurluluş Alk ranfil So. E: 17 Y· 19 
No. lu e'·· 3GO 27 

3/3157 Bryog;u E: Ton1torn Y: F.ruzağa Mah. E: 
Boıslmu;,şı Y: Boğa .<esen cad. E: 72, H Y· 
204. 206 No. h dlk ·ınlı ı!V.n 1/3 hıssest 9ti0 67.S() 

3/4290 Ş'.şli , ledctiyok\y L •·eııt Çı!!Ugi So. K 1. l 
Mu. 'o. lı 19~0.50 ı.ı 2 tarl.ı. 168~.50 127 

3/3030 Gal;;.ld , tutyyeL Zad ~ Ma . lloca Ali So. E: 
2.2, 2.t, 26 Y: 28, 30. ·:~ No. lt 3 hanenin 7 /36 
hlssesi. 2918 2l9 

1/1265 Tahtakaltde SaTldemir Mah. Kutucular 
So. 9 N '· lı 15 l\I ı düdtkiı~ arsası. 630 47.25 

1/1179 Kınalıadada Hamam ve llag So. 14 kapı No. 
lı 274 M 2 arsa. 90 7 

2/:!4'.:! K::ıdıkö>· Car r<tğl Mah. Cihan Seraskeri SO. 
E. 44 \'; 11 No. lı 45 M 2 anoa. 300 2Z,50 

52301/2078 lı'atihte HiJsarnıbey l\la.. Dti.lger oğlu So. E. 43 
No. h 24 M 2 a.rsanın 12/24 hissesi. 105 8 

2/1123 Kad>liöy Caferajla Mail. Şe-vkı Bey So. E: 33 
Mü, Y: 29 No. lı 264,45 M 2 arsa. UOO 105 

1/72!8 Mahmutpa:;ada Kliı<kçil Han Birinci katta H 
No. h odan1n (Bir senelik. icarı). 135 11 

55100/419 Beyoğlu Koır.ankeş Kırra M1"'tafapa.şa Mah. 
Yüksek kaldu-ım cad. E; 84 Y: 74 No. it 
dükkanın 13/120 hlssesile bir h.lsseslnin 8 1-.c-
h.im itibariyle üçte iki soh·.mi. 1!8 10 

52301/2718 K•dıköy Caferağı Mah. Moda Cad. E: 4 Mü: 
Y: 36 No. lı """' 3/24 his:;est. 1275 95 

3/808 Kurtıılw;ta Kuıluluş Cad. E: 61. Y: 57 No. it 
74 M2 hane arsasını.11 62,51160 hlsı:;esi. 104 8 

125/13269 Kandillide Bahçe sok:atın1a E: 14 Y: 12 No. 
1ı 70 M 2 arsa. 17,50 1.50 

52302/566 Beyo~lu BuloJI Mah. Irm<k So. E: 35 Y: 33 
No. haneıtln 2/16 hi.>sesi. 67,50 5,50 

52301/2740 Büyılk Ça.rşıda Varakçı Hon So. 13, 15, 17, 
l'io. lı dükk&nıa 1/2 hissesi. 720 54 

55100/1732 lloyacıköy Y: Yedekçi Hü,eyin So. E: 27 Y: 
25 No. lı 204 M2 arsa. 120 9 

l/582l 
62301/2710 

ııerc.;ın Uzunçarı;;ı Cad 19 No, lı k:ılg:İT dıik,if;{in. 24.00 
Kadıköy O:;ınanııe.a Mal1 •• .\.ti SıJa\, So. E: 3 

19 

2/3217 
Mü. Y ı No.h b3h~1 ! ldg:r evJl 7/40 hissesi.. 567 
Paşabohçedc F1yakalı So. 5 No. lı ı 15 M 2 

43 

l.SO arsanın 1 /2 lı.13SCSİ. 20 
1/5821 f\.'Iercunda UO!.un\·arşl cad. 19 No. lı k5glr 

95 d~k~ 1-
Yukuılda ya.ztlı g:ıyriınenkuller 5/l l/94.1 Çarşaınba güni.ı sıı.al 15 d-e ~1ı.llt 

Eınl!ı.k Mtldilr1ügtinde rr.ütcşek 'll komis)lorula ayrı .~yn ve açık artt.ı:r.na ile 
~atış ve kiraya vcrlPccklir, !<'azla. izah.at için Milli Eml5k 4 uncü kalemlne 
mür:ıcaoıt. (9236) 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
1939 - 1940 yLlı i.k.mal untihmında. muvaliak. olamadıklarından naşt yurt

lan çlkarılı.p nf;'hari olarak lah~:.llerine devam eden talebelerden 1940 - 19~1 
yıh imtihanlarında muvatrak olup yW'dageln-ıeleri icap edeo. yurt __ t~lebelennın 
3l.10.19U günü Fakılltede derslore başlanacaiı cibetlıı 20.10.941 gunundcn. ili· 
baren 1.11.941 gününe kadar yıcrda gelip .kayıtlarınt yenilemeleri bu tarih.ten 
SODI'a eeleceklerln yurda kvbul edilmiyecek.leri illn olunur. <9216> 

Devredilecek İhtira Beratı 

• Yünlü maddeleri çekilmez bir 

hale getirmeğe mahsus usul ve a. 
me!iyede ıslahat, hakkındaki ih. 

tira için iktısat Vekaletinden is
tihsal edilmiş olan 16/10/939 tarih 

ve 2906 No. lı ih:ira be-ratının ih. 
tiva ettiği hukuk bu kere ba~ka. 
sına devir ve yahut icadı Türki. 
yede mevkii fiile koymak için 

salahiyet dahi verilebileceği tek· 

lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malümal cdinmci' isteyen. 
!erin Gala tada Aslan 11.an 5 inci 
kat 1 • 3 No. !ara müracaat eyle. 
"™'!eri ilim olunur. 

FATİH (Ç(NC'Ü SULH KUKUK 
llA)[İMLİGİNDEN: 

Yedikule Rum hastanesinde tahtı 
teda\'idc iken 26/9/941 tarihinde ve- ı 
fat eden ve mahkememizce hast:ıııe
deki terekesine va.2."ıyed olunan Osınan 
oğlu Ywıu.sun a4.calc ve borı;lularının f 
bir ay ve varis idd1a..r;.ında bulun~-

1 larm üç ay z.ar!u1da mahkeıne1J"1ze 
müracaatları; aksi takdirde tert.:ke
nin hazineye devredı:t!cegi a1fl.k~Jar

laruı ntalü;r~u oluwı..J,,;. ua.ere illaı olu- 1 
nur. 9-ll/GG 

FATİH ÜÇÜNCÜ SULH KUIWtı: 
ffAKİMJJGi.NDEN: 

Karagümrük Beyce&-iz mahallesl 
Hasan Fdımı. Paşa caddesL 7 nuına

rada ikamet ederken ve!al eden ve 
mahkememizce terkeslııe Vlll. 'ı,ted tr 
lu.nan terlikçi Celii.lettinin a!a1"&k vo 
bortlularının bır ay ve va.rl,) ,Jct:a
sınd.a. buhrnanlartnın uç ay z.aı-f.ınd,Jo 

mahkememize mU.racaatları; ok'"'f Uk .. 
dirde tereke!inin hazineye deı. redı
leceği alfıkadarlarln malı.1.....-u ol 1 ilk. 

iı:zere ilin olunur. 941/65 

ÜSKÜDAR İKİNCİ SLLH llU· 
Kl.'K Mııal<e-lnduı: 

Haydarpaşa Emrazı Sa~ye }{M~

ııeslndo 1/3/941 ıar;hind•n 30/8/9H 
ta.rlbine kad3r vefat ed1p te ırıuhallı
fatalrl vari-=leri tarafındsn ;lınn ıyaa 

ölülere ait t>şyalar 20/1Gı9ll tarUıine 

müsadi! Pazarıe~i g:uni.ı. ı:.aat 10 da 

ınezkUr hastanede açık cı.rttııına ile 
sah!ar:ık paraya çe\:riteceğ:i \·e • l>~ 

tarihlerde vefat eden k(!1;<uıd~n ala .. 
cak ve bilrç iddiasında bı.ılunan!.ı. ın 

biı :ıy ve vera~t tddlasrnda bu !l'"' 

ların da üç 2y içinde \·C~Jik Kan· :

yelc-,..·vlP birlikte ttskUdar İk! el f. ~::ı 
Jlukuk lLjk..mliğlne .ınurac :at .,,. c
meleri, ı.ksi !ak.dırde I{ .. ııur•u Aled 

n'n,n 53·l üuc:ü ınadde:nne teı.;fikıa 

~t~ par .. Iarır.ın h.aıincye dcvı u t .. 
liın edilece:~ı llln o!unur. 911/1&$ 
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17 B. Teşrin 1941 
ı;asl /.' 

18.00 Program ve Memleke\ 
yan. 

18.03 Fasıl Hey'etl. 
18.40 Radyo Sving Kuarteti. 
19.00 Konuşma (İktisat sa.ati) 
19.16 Radyo Sving Kuarteti. JJrP 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Haber1erL 
19.45 Klfısl.k Türk Müziği 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Muhtelit Şarkılar, 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Temsil. 
22.00 Radyo Salon Orkestr:ı.ı. ~ 
22.30 Memleket Saat Ayarı, 

Haberleri. 
22.45 Radyo Salon Orkestrası. f,11 
2~.55/23.00 Yarınki Program ve 

. . . . . . ... . .~ ·- - . . . 
pamı;. ./ 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-~~~~~~~~~~~~~-No. 11 

Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 

Tokyodaki cesaret Amerikada manasını de
ğiştirebilir, burası gangsterler memleketidir 

Gülümsedim: 
_ İlt.i.la\J.ılwı, lrşadınıza teı;ekktır 

ederim, Mister Hisso!! Sizin yardı.ını
nıı.la. burada çok işler görebileceğim .. 
den emtn olmak istiyorum. 

- Evet.. Evet.. Eınin olabilirsi
niz. Anca.;c. biraz fazlaca cesur olmak 
liuım. 

- Kati derecede cesur olduiumu 
sanıyorum. 

_ Tokyodaki cesaret Amerikada 
mtnasını degtştirebUir. Burası Gangs
terler nl'Cmlcketidir. IManı güpegün
dilz, bot~ polisin gözii önünde olo
mobıle atıp kaçırabilirler.. ve yahut 
yanı başmı.ı.da müthiş bir kavga çı

k.ı: .. Bir çok klmseler yaralanıp öle
bU!r. Bu gibi hadiseler karşısında fev
k::ı'Me soğuk kanlı bulwın1ak icap 
eder. 

- Ben de kendimi oldukça Soğuk 
kanlı san.yorum. Mister! 

- Burada, gök gürültüsüne olduğu 
kadar silfıh sesine de alı~acaksınız! 

- Buna TokYoda kAfi derece alıo
tım. 

Bu sırada oturdujum salonun bil.. 
mem hangı köşesinden bir tabanca sesi 
)'fıkseldi .. Birdenbire baskına uğramış 
gıb1 titırcd.inı, yerimden hopladın1. 

- Nerde-n geldi bu kU(lun, Mister 
Hisso?. 

japon rejI.arü yerinden kımılda. 
m3dı.. Dudağıo.ı.Q ucuyla g ülümse
di: 

- Dedim ya. Amerikada. gök 
rültüsü yerine daima tabanca 
duyacakısıntz, Korkulacak bir 
yok. 

~
sesi 
şey 

Mister Hisso soğuk kanlılı:ğını mıu
h:ı raza ederek, )'Erinden bile .kımıl
damadı. 

Utandcm.. Ben de yemeğime de
vam ettim. 

- Tabanca atanı tanımak iste
mez misiniz, Mıster Hisse? Evini?.e 
yabancı gfnnif olmasın?! .. 

Hisso kendini tutamadı.. Kahka
hllyla giJ!dti: 

- Burada lkimlzdeıı. başka kimse 
yok. 

- Ya bu tabanca sesi?! .. 

- Bu, bir sürpriı.di. Sizl denemek 

Bu sözleri dlııleyince, ikinci 
utandım. 

Yemejlınlzl biti.rdlk. 

defa 

Biraz daha konuştuktan soma, 
Mister Hi.sso büyU.k bir nezaketle ft.o

yaj;a kalktı: 
- Uzun yoldan geldiniz .. İst.ir:ıhate 

muhtaç olduğuDu:zu söylemiye lüzum 
görmedim. Siz! odanıı.a kadar götü.
reyim .. Ha.hat ediniz .. 

- Teşekkür ederim.. Huzurunuz 
beni ço~ mıı:& ,nun etti. Kat'iyen sı
k11madım. Maama!ih, mademki böyle 
münasip görüyorsunuz .. Gidelim. 

Hisso elektrikler! söndürdü.. Dai
res.inde.n tıktık. 

Ayn~ koridorlardan geçerek odama 
geldim. Anahtarı cebimden çıkardım .• 

Kapıyı açtım ve kapının yanındaki 

elektrik düğmeolııe bastım. Odam 
aydınlandı. 

Çok güzel, ferah, geniş bir oda. 
Hi.sso kapıdan ayrıldı: 

- Yann sabah •aat dokuzda teıo
rn.r görüşürüz, Mis Yokohama! 

- Gudbay Mister Hisso! 

* NEVl'ORKTA GEÇİRDİGİM 

İLK GECE .. 

Bavulumu aç· ım., Pijamamı çık.ar

dım .. Soyundum. Karnım tok. 
Gece. Fakat, Dışanya çıkmak niy<ı

tincle degillm. 
Zaten uzun bir yolculuktan sonra, 

bu gece ilk de1'a kaı·ada ve rahat bir 
döıckt,, yatmış olacağun. 

Bu gece dışarıya çıkmak icap et
seydi, burru ilk öncC' bana Mister 
Hisso teklif ederdi. Lakin ıu Hisso 
nıe yaman, ne şeytan ad:ımmış! Beni 
imtihan ederken epeyce korkuttu. O

dasında bir revolverln pathyacağını 

hiç te aklımdan geçirmemiştim. 
Bir tıx·n1be .. Bir lr:tınan daha geçir

dim. 
Kitaplanmı cıkardıın. 

HenUz uykwn yok. 
(Devamı Var) 

Hayvanların asıl 
ana vatanları 
At Avrupa ve Asyadan gelmiş

tir. Avustralya ve Ameri.kaya atı 
Avrupalılar solmıuştur. 
Eşeğin .Afıyadan geldiği iddia 

edilir. Ha1buloi şimdi eşeğin asıl 
beşiğinin Mısır ve Habeşistan oL 
du~u söylenmektedir. 

Hörgüçlü devenin Mongolistan. 
t an geldiği söylenir. Tek sırtlı de. 
ve İran ve Irakta yetişmiştir. Bun
lar çok sonrad·an yine İraniler 
tarnfından ve Mil.addan 525 sene 
evvel Afrikay.a getirilımıiştir. 

Filin iki cinsi vardır: Daha kil.. 
çille boyda olan Kartaca fillerinin 
nesli dördüncü asırda inloraz bul. 
muştur. Asya fılinin menşei de 
Hindistandır. Lamanın me~ei de 
H;ndistandır. Fakat Amerikalı • 
!ar da bu hayvanı yetiştirmişler
dir. Hatta Avrupalılar Amerika. 
ya gelmeden evvel, Lamayı ehli 
bir hale getirmişlerdir. 

Katır neslinin Mısırda yetiş • 
tirilctiği iddia edilir. Grek0- Ru. 
men devrinde ka•ır malumdu. 

Glzeı sizler 
* Tecrübe, biııi yaralıyan silfilı

Jardan mürekkep bir ganimettir, * Her dilşündüğün şeyi daima 
söyleme, fa.kat söylediklerini d a
ima düşün. 

* İn•anlar, en büyük muvaf -
fakiyellerc, en küçük şeyleri teL 
·kik etmekle ulaşır. 

* Sefalet çalışan adamın kapı. 
sın.darı bakar, 'içeriye girmeğe ce. 
saret edemez. * Mektep bir ailedir, öğretmen 
o ailenin babasıdır. * Nefsine galip gelen mağlup 
olmaz iıleme! * Hidıi<:'tin başı delilik, sonu 
pişmanlıktır. 

istedim. Biraz fazla tel.."'ış gösterdi
niz, Mis! !Benlm gibi soğuk kanlı ol
mıya çalısınız. Devlet Demiryolları ve Limanları ~letıne U. i~aresi İlanları 

~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~-----------· 

Mükafatlı Bulmaca 

• 
• 
• 

• 
•• 
CI e 

• 

• 

• 

Kaç dille 
konuşuyoruz 

Amerikada, profesör Lastlng 
isminde O:ıir zatın iddiasına göre, 
yeryüzünde 2796 dil konuşulu • 
yormuş. Bunlann içinde 860 ı mü. 
him olarak addedilen dilleroir. 
Bu mühim sayılan dillerden 48 i 
Avrupa.da, 153 ü Asyada, 118 i Af. 
rikada, 44 ü Amcrikada 117 si A 
vustralyada konuşulmaktadır. 

Fakat ibu diller yavaş yavaş a· 
zalmaktadır. Çünkü daha kuvvet. 
li diller zayıiları mağlÜp etmekte 

Dört kardeşe babalarndan mu· ve tedricen ortadan kalh"l'Tlalanna 
rabba şekilde bir arsa miras kal- sebep olmaktadır. 
mıştır. Bu arsanın içınde yukarı. K d" • k,. 
da noktalarla gösterildiği şekilde. e ının ze ası 
ki vaziyette on iki tane de ağaç Bir kedi, ·kendisine mahsus o • ! 
vardır. lan ve mutfağın bir köşesine ko. / 

Dört kardeş geçinememiye baş. nan tabaktan yeımt>ğini yemeğe 
Jamış. Buntın üzerine arsayı ara. alımıştı. Bir gün yemek zamanın-
larında müsavi olarak paylaşmıya da geldi. Yerine yerleşti, fakat 
karar vermişler. O suretle paylaş· yemeğe dokunmadı. Ev sahibi 
mışlar ki, arsaların dördü de bi- inadın sebebini anlamıştı. Kedi. 
ribirine müsavi olduğu gibi, her nin pek hO§una giden bir. yemek 
arsada da üç ağaç bulunmakta. aHı hazırlamıştı. Fakat kedi ta. 
dır. Acaba nasıl paylaşmışlar? baktakini yem<0d.Okçe, bu hazırla. 
Müsabakayı hal için resmi ke. 

dığı yiyeceği vermek istemiyordu . 
sınız. Dört müsavi parçayı bir Kedı bunu hemen anladı ve dı • 
kurşun kalemle işaret ederek •Son 
Telgraf, gazetesi bilmece me. şarıya çıktı. Az sonra acıkmış di. 

ğer bir kedi ile beraber geldi ve 
murluğu adresine gönderiniz. 

Not _ Arzu edenler fotoğraf- tabaktaki yemeği ona yedirdi. 
!arını da gönderirse, neşroluna- Ondan sonra kendisi gidip ev sa. 

hibini buldu ve miyavlıyarak ıken. 

- -.. 
! 

1 

., 

iv.iLLi PiYANGO 
CUMHURİYET BAYRAJ\11 

Fevkalade çekiliş planı 
İkramiye İkramiye İkı:amiy• 

Adedi Miktarı Tutarı 

Lirn Lira_ ---- 50.000 1 50.000 
1 20.000 20.000 

2 10.000 20.000 

6 5.000 30.000 

20 2.000 40.000 

40 1.000 40.oOO 

80 500 40.000 

400 100 40.000 

4.000 10 40.000 

80.000 2 !60.00~ 

84.550 Yekun -480.000 

Tam bilet 2 lira Yarım bile' 1 Ura / 
caktır. 

disi için hazırlanan yemeği istedi. 1--------------------.~~~~~ .. ;-=--'1 
Hediye lerimiz Garbi şu ki, kedinin davetlisi Bayramda Yalnız ,, 

-=---
Bu seferki bilmecemizi doğru en müthiş düşmanlarından imiş ı 

halledenler arasında çekilecek O· ve onun mutfağa girmesine hiç K 1 z 1 L AY Gaz ete s 
lan kur'ada: bir zaman müsaade etmiyormuş. 

1 inciliği kazanana: Herhangi Bazır cevap çocuk "IK A ç • K T ı • · 
bir müesseseden 5 liralık müba. y A 

Minimin i Sevim, yemek yemi. 
yaatta bulunma hakkı. 

b yor diye annesi ile babası üzülü-
2 nciliği kazanana: Maruf ir 

sil'emada 2 aylık meccani hıısusi yor, ona zorla yedirmek için her 
çareye başvuruyorlardı. Hatta 

kı1luk kartı. 
3 üncüye: Bir saatli yazı takımı. tehdit bıle ediyorlardı. Geçenler. 
4 üncüye: Kız ise komple dikiş de bir gün ona hususi surette pir. 

- 1 bo mla pişirdiler. Çocuğun bu sefer 

ilanJarınızı vermekle hem kendinize ve heın de 
KIZU..AY'a yard ını etmiş olacaksınız. 

İlan Sahifesinde Santimi 50 Kuruştur. 

MÜRA CAAl' YERİ: 
o"6JS 

İstanbulda , Postane karşısınd ~ Kızılay satış büroou, Tel~;.95 
lstanbul, Postane arkasında ilancılık. Şirketi Telefon: 2 takımı, erkekse küçük yag ı ya de inadı tuttu. Yemek istemedi. 

takımı. Annesi kızdı: L•••••••••••••••••••••-'.':osıJ 5 inciye: 1 aylık Son T1!lgraf • ti' 

- Bu bir sürpriz olabilir. Ya ciddi 
bir Mdise kar~ısmda kalırsam, tedbir 
almak icap etmez mi?!!. 

- Şüphesiz. Fa.kat, tedbir muhite 
ıöre abrur. Evveld nerede bulundu
(1.anızu düşüneceksiniz! Görüyorsu
nuz kl ben, hiç te soğulo kanlılığımı 
kaybetmedim .. Burası benim evimdir. 
1 !erkestıcn önce ben im korkmakhğım 
!lıım değ!J ml?. Bunu da clilşünsey
c:ntz, yerinizden bi:e kıpLrdamazdı

abonesi. - Eğer yemezsen, şimdi uma. 4 kap yemek ve ekmek• !llllJ:li,\\'i\\\1:111'1 Şehir Lıya ,,;1~ 
d oıyı çağırınm, dedi. T b d 45 k 1 , 1 f)•• 

5 kişiye: Maruf bir sinema a Sevim suratını astı: 1 a il ot: uruş \\1.\tı'j\I \\\!11,\ i TEPEB~o;,:, ... _.r,,, p 
15 <er günlük meccani hususi kol. luk B ·ı d • - l ı KIS·' st1 ~ - Çağır, dedi, çağır, o yesin! Bu ucuz , eyog un a =>- ıl "" pi • 1 !P• 

Muhammen bedeli (1171) Ura (64) kuruş ofan muhtelif tip ve eb'atta ~3 tuk. Foto"ral gönderenler malı Mescid, Löbcn Pastanesi 1111 ııı;~·ı. Bu akşnın s•• d~ 
odet bagaj arabalan için rnstlk bandaj (27.10.1941) Paznrtes! gün~ saat (14) on 30 k~iye: Birer roman. '!il karşısındaki sokakta H A MLET 5 prr 
dörtte Ha.ydarpaşada Gar binası dahilindeki kornt'}'on tarafından açık eksiltme 15 kişiye: Birer şık yazı kalemi. Bilmecemizi doğru halledenler- TUN A'd Jf . ,cı tı 
usuliyle saun alınacaktır. 10 kişiye: Birer düzine kurşun den fotoğraf gönderenlerin resim.. • •• 8 ••[il İSTiKLAL CADPf5l•ı\ 

Bu ~e girmek ist!yenlerin (87) llr:ı (88) kunrsluk muvakkat tcntlnat ve ka- kalemi. leri mündericatııuızın çokluğu Sahip ve Başmuharriri Etem İzzet KOMEDİ KfS:\111'
0
1> ~' 

nunun tayin ettiği vesailde birlikte eksilt-rıe günü saatine kadar ko"'!iı.-yona mü- Hediye olunacaktır. Arzu eden. yüzünden bugün konan1amıştır. Benice _ Neşriyat Direktörü 21 3 
racaat!an JAzımdır. !er fotoğraf gönderirlerse bunlar Haftaya çocuk sahifemizde neşro. Cevdet K,~ABİLGIN Bu akşam saat C·~ı,ı\ :il 

tıl ) n n•rolunacak',ır. lunocakt ·. r . SON TELGD •c J\l ATBAASI KİBARLJK BV0-~ Bu işe ait ,artnameler komisyondan p1:trasız olarnk dağı maktadır, (9051 ...... .v'-I' 

=============~===~======================================================================================================================·-==============."':"". ı•~ 
ı kacatın• ihtimal \'Crmczlerdi. Ve nıiş geçm>ıı ecdatlarının kô!lr olına- Edebi Tefrika No: 42 ·----------, mamlamalıydım. 0eınır ıeıı1e. d 

nız.! 

TARİH1 TEFRİKA: :.! 4 

f HAZRETİ MUHAr4MEQ 
1 VE MUHARE BELERi 
\, Yazan: 1\1, SAJl.Iİ KARA YEL------' 

c göbekte ll:ııreti Nebevi ile birleşir. 
. ~erei Mübeş;iredendirler. Zamonı ~, 
adette Cenabı Falıri Kainat E!<ndı- 1 
mlz Hazretlerine pek çok hizmeti ol
nnış, batta bazı muharebelerde Ce
nabı Peygamberi tehlikelerden kur
tarmı:tır. 

ııazreti Ta.Hıa dahi Hazreti Ayşe 
ile beraber me~ur Cemel vak'asında 
İıT..cım Ali Kerema.llahüveçhe Hazret
lcr:ne karşı durmuştu. 

imam Ali JlazreUeri tarafından bir 
hahc:ı- gönderildi. ve bu haber ü~rl
ne mukaOtleden sarfı nazar etmil}<tir. 

liazreti Ayşenin Kcrbelft vak'asın
da eli olduğu sOylenirse de rivayetler 
muhtelif olduğundan hüküm vermek 
..'.> kJdar kolay değildir 

Her ne hal. ise bu beş zatın kabulü 
lo: m ile teşe-rrüflerind~ sonra iman 
eJen zevat şunlardır 

Ebu Ubeyde bin Abdullah, Sait 
~ n Zeyld, ve .evcesl, Abdııle.cd Bi-

!Al! Habeıl, Rumi, Seyyi ••, Abdul
lah ... 

Ccn:ıbı R..s:ıelctpenalı Efendimiz 
H.ızre;.ler• Bz.as buyuruld :tan sonra 
davete de memur idıler .. 

Fakat evvelA mü:n.inin adedi az ol
duğundan emı·l davetı b~ ı.ı.t..'llbire or
taya koymayıp 1nektum tu .ıular...:. 

1\-tüminl<'r, evvelfı. gizlJ o.arak ya .. 
şarlardı. Kimse bunların re yolda ve 
ne m ksntla hareket ett:t.ıE'rini bil· 
mczlerdl. 

Müıninlcr, glzli ibadet ederlerdi. 
Hatt;"ı namnzl.::ırda bile AyL· i J{er_lme
yi all'"!"len okumazlardı. 

Vakt;ı k• Hazret! Cebrı! Aleyhi:;S('. 
lBm menlur o1du!un hi:ım i izhar et 
n1~asına olan bir Ayf"ti Kerime ge
tirdi. Bundan scnra nan1 ıa Süreler 
cehren okunmıya başları~ Halkın 

imana daveti de aleniyete vuruldu. 
Kuren ta'ieslnin Cenabı Resuh11-

1ah Efendimize fevkalade emruyet ve 
!Umalla.ı. v.,-.ıı. Ve = d:m .r• lan çı-

r btışları ttJk:Idltı yerde anın yerine ları lcizım geliyordu. --------~·------- döğülür. Telefonla g~ı"~- #ot· 
mur:ıcaat t'<lerle:·d. Hol böyle iken Düşünm<!Zlerdi ki, her dinin ahk4- • •• ·ı· d' T" 1<çesı · ıi 

1 
:::: ~e:~ı:~:;,~yi muteaklp m~eıe ~l~ ~~~!:~~n: ~~in :'nı:::r~~~~~ ::~~ 1 Hat 1 r 1 ç •. n o 1 d Ü rd Ü 1 e r ~~~~:e~i~~adı~İr ka·t!~~r:.:!;ı 

\rf\kıa tık il;ını Nübüvvetle kendi- raya ait olup andnn evvelir.ıe i~e sü- iş rnuvakkıattir. yı u - ~ 
sine karsı aleyhinde bir hal'<'ket gös- mulü olomıyacağından Araplarca o Yazan .. AKAGÜNDÜZ cek

0
tird. . d . . k"dıfl ~ ' "; • 

tt:rınedi.ler K bulü in1un ;le duVctine vakte kadar mer'i ve müruık1t olan ah- ~--••••••••• ~ "' 
icab !. et.-neil!en;;c cte başk bir klis- k3m ve itU<.a ıatı nasaro:ıya ve ctini i- 1 evır e nıçın 1 b• · 1 
t,.,•ı" cl:ı. cur'<ı <ylcmed.!ler. •aya ait bulunıı"'J..la Cenabı F.ıhri Ri- - Allaha ısmarladık Fatme! - Şunları ya.va kaldmmına rndım. Yasak oldupundtı11 l• /. 

dum. "'unun ı<»n a 8 ı .J< ' 
F'. •• .tkt ki Cenabı Ris:ıletpe- sa Clın tob'>1 tından gcç·L:.•cklleri lekl rl"<'. m. Ben de bir gün geleceğim. serp gelen geçen ezsin! dedim. .., > ,.D ı:-
h E. , A , - ana kadar A fır anl••ıJ,..,az<lı. lig" c gelecek kadırı '""· 11 " ıP ~·· na ~ • J z.rn - -le 1 Senden sonra neler olduğunu o Saf adam beğenmediğimi san. 1 B ı• w 

r3p. rın 11 ·~c di olan e.snan>. alty- C'etıa t Arap arı 11-.z:·eti :O.Iuham- muhtaçtır . Erkek haıı1 ..... ış ,. v 
h.:.rıe (.,z sovıc 11 ye- ba~lildı. Ve puta ır.ed~ ($. A.) karşı üyaklanchrmış bu- zaman anlatırım! itı: }ClJl... .,f"ı 
tapnr.larm k<of.r oıdu<uı'«ırmı il<in ey- lunuyordu. Ve H ·tı Mu .• 'm oi Yürücliim. Babası önüme çık • - Aman Beyim, hepsi taze- der. geçinir. Beş on PY s" 
Jedi. o vaıut Kureyş to.Icsl ııazrcli (S. A.) dine davelkn mcn'e kalkıştı- tı. Birşcy!cr söylemek iS:edi. Ağ. dir. ceksem; kendisine hCr~!I· 5r) 
Muhammcue (S. A.) ka11ı ayaklandı. !ar. İcrııaUarına mani olmıya başvur- zını tıkadım: - Bfüyorum, fakat oanun öyle günah edilen bir kıZ J sJl'ı~~ı" 

Hazreti \lu~aır.medc t nomo, put- dul"-,.. - Sana -lmedim! Tutmayı u- ıstiyor. Git serp! Ertesi günü ..ağ te~· ~rcti ı&ı· 
it a tap. n :n k:lfü olduğtınu tapı- Hatta, Rebia bin Abd Milnaf oğul- .,- ·nlı ı~ gt 
lacak yalnız Cenabı Hakt<m ibaret ıa.rından bir cemiyet Ebu Talibe mü- ğurlamağa geldim! Deli, sarhoştan kork3l"ml§. Doğ. teki yırtık iskarpı kadır. 8, , 

olduiıun" ve Cenbı ak Hay Lrıyemut racaatle birad•rzndesl Muhammedüle- Ras:~adığım ilk arabaya atla • rudur. Deli çiçekçi de benden şaflı sıska bir genÇ <n....,. ~ 11 
.. µ•>' J9· 

olup kC'r.dı • l-liılik ve l\o1ılkevven1 a- minin kendi dınlerlni batkl ederek dım. k-orktu, dediğimi yaptı. Bir vecize O zaman Karagö~UJl s0si .ofıır 
lem ikon keneli ibndı tararından tas- ve ecdat!arını da tekfir cykdiğinder; Eve geldim, oturamadım, Ne. d h D J' al'k 1 h d . riri idim. Yandakı h

3
'.:_; •• ~, i . ~,. •O' 

ni \'l' tertıp elunnıak it·ltmn1inden u- ~iküyet cyleclller. a a : e ı, 0 sar oşun an zı.. 
1 

s ıı .... ~ _,,, ,. 
zak bu ·mdutunu u~n •diyordu. 1 'd k t sın· r~yc gittimse duramadım. Ro • yade ruh sarhoşundan korkuyor! aldım. Kadınlar a 53 rr. · 

Ve daha !eri gı ere anı mene ""!.! ı , . d' Al' . kfl şan, amma gerçekten 
Kurey ıres1, ~vv lce çok S'f"vdik- ve yahut himayesinden tard<ylemesi- ma ... Bar a gır ım. ının Ya ı e Fatmıanın benden aldığı sözü 

lerı Hazreti llluhon meds (S. A.) + ni tekli! eylediler. oturdLiğu köşeye oturdum. Tenha düşündüm. En kısa zamanda ye- nuşan kaybetmez. 
k»., ı gc dı!er · Ebu Tolip, Kurvyş kab!k., nin en id'. Direktörle başbaşa Al'Ji ko. rine getirmeliydim. Bana gönder. - S•'nin adın ne? 

Hazreti Fcygamberm putlara ve lleri gelenleriıırlcn idi. Nafiı .di. nuştu!<. Adamcağız day.an"madı, eliği nothar karmakan.şılrtı. Yalnız Adını söyl;-di. tpı ? ...!~ 
wıınına k rşı flöyledlkler:'n.i hakaret Ebu TJlip, ~ık1\yetlere kul~ ~ asma- l ·ı k · · · k ,'3r ~ 
aut ıl r \ l' ı.·eJC:emediler dı. j .. i ortada. bıraktı. Ve ııa~ .. eti .f\.tu- göz 'f>rini sı m-e içın ıçerıye aç. baş.ıma beceremezdim. Bir yan - - Kimin kirr.sen J1l " 

Ç1nl< ı put. topa 1ıar k~fir adddil- homır"t es. A.) de MlnWraiı ah me- tı. Deli çiçekçi geld'.. Bir ta :ım kış dı:ın da vatana saldıranlar tara- _ Yatalak bir boiı'll '{ıl' 
dlk .ı hald hı. · a• a·-alannda ö. m•ır olduğu vazifeyi yapmak' devam r < '.lerı gösterdi. Birkaç deste İından takip olunuyordum. Ana. öldü. ,pe..-ıı" 
tedu>bcri cart oldutu~d'1n tekmU gel- r~· td.. \De\'amı var, aldım. doluya geçmeden önce bu işi ta. "' 


