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l A PO N LA R 1 Alman ordusu 
ile yQ.pmak is- ' Donetz bölge
ii g o r ve neyi 1 sinin işgalini 
bekliyorlar?' tamamlamış 

vaziyette iapunya 1;:.in birinci ham
le Uzak Doğu Rusyasmı 
eh, geçirmek, Çindeki 
trıukavcmeti yıkmıı.k ve 
harbin ihri safhe.ların • 
da Amerika ve fn-•iltc • 

~ 

lenin içince buhınacak
arı vaziyete göre tedbir 
alınakt:r .. 

~ . 

~Elif iZZET BENiCE 
t ---

tıı. Q.l.. Doğudaki rnLıyet Sovyet 
>a i~a~~ki nıücadelc He sıkı sıkı.. 
liiıı t•sıni muhafaza ederek gü· 
ı111ı;ı~ıı rıı~raklı ter<\O>ÜS mevzuu 
c,~t' 1.a dc"am edi> or. Prens Ko. 
ı.,k nın Boşvek ili igi Tojo'ya 
l etıı·c . . k b" , 't!.tJ ' sır,Jn ve a ınenın a.s. 
ıic.,_ t:r eHııe verjlrn(' ;inin üzerin ... 
t~ on tUue yakuı bir z~ıman 
ı llııesih • h .. • •-·-
ı:ııı· ... c ragmca cnnz \'aJU.ö 
' 'lld <M e orfaJa cıkmış bir hare. 
· Y~ktur • 
J\ı • 

l~v ltıaıı Mi~ük taarruzunun :\fos· 
ı;~ a kapılnrına dayandığı günle· 
-,.,,r•attıı;;: hava i~indc i:didar 
lıı·Q h•ne ::elen Gcncrnl'ı!cıı he.. 
~:ılin· tın en Baş,·ckalcti deruhte 
tt~i ,'n aknbinde lıarekclo geçe. 
~~J~ı Unıanlar vardı. Halbuki, 
l>ı1t3 aı hiç de bu bekleı•iş ve U· b,,t UYı;ua çıkmadı, Japon mat. 
!iti); ı·cni vaziyette Amerika ve 
':ere ile bir nnlaşma clt1e et. 
"ı;, ıı ~<ni klıbineııin talınkkuk 
'i'be).; i !ediği gaye içinde rnün· 
ijll!J~ hıılunduğunu telıarüz el. 

illi ı:ibi Japon nazırları da 
'raıı b•ınnlnrında bu fikri mü. 
°"•a tllılcr. Prens Knnnye de 
(,•. falıııyordu. Onun da iste
~\ 11~ b~armıya u~ra~tığı Ame. 
l ıı.~ e İngiltere ile uzlaşmak, 
r aıı ~•ııın Uzak Şarktaki men. 
t.~, ttın; muslihane bir sckilde 
lıb; :::i~nl ettirmrk. Çin. dava· 
~~~ fıyc eylcmehli. Dava bu 
ql~j l<ua güre Prens Koııoye'nin 
'-ıd;;.•sini icap ettiren sebep 
\Ilı·· llıı ~ebebi lıerşeyin ba~ın. 
ı• • !•1.i!de ce\•aplandırmnk lR.. 

\tl,t: 

ıa---

t ta 1 yan kaynakları 
Almanların Rosto f 
kapılarına vardıkla· 

rını bildiriyorlar, şehir 
işgal edilmek üzere .• 

Roma 24 (A.A.) - l'.fal"E'Jal Von 
Run&.f~, Don ve Donetz vadi. 
!eri istikametin.de süratle ilerle • 
mekte<l.ir. 

General Stur lpnag"l ve Von 
Reiehenan, Ha:ı•kof',un pek yaki.n.i. 
ne gdmişl.erd'ir. 

General Von Kleist. zırhh or • 
dı.:sile General Dlımitre.<;co idace
sindoki Ruımcn üçüncü orduısu • 
nun ve İtalyan hıV\ etı-erinin da. 
hil bulııındu"1.ı General Von Maııs. 
tein ordusu Donet.z maden gölıgesi. 
nin işg.ı.1.ini \3'mamlaınak ;:..,ere ve 
Rosto! kapı'3rın.da huhınma!Gta. 
mr. Bu ~ir işgal <'dilince Rooya 
ile KaCkasyayı bağlıyan k•k hatlı 
demiry.oiunun kcsiimcsilc mttva .. 
sala im'dinı ortarlan 'kalkıroış ola.. 
cak V·' Ka.fkasyantn muazzam pet. 
rol 'oorularırun sev.kiyatı felce uğ. 
raya~aktır. 

Ukrayna zi;aat .bölgelcriııin el. 
~ çı~="i bulunm".;'ııın Sovyct 
Rusya hal:.1<ı.nın ıaşcsi i:m~«inlurını 

ca ort3dan ~<'alıc!ırdıgını dü;>iinmek 
Jtzımdır. 

Fransada 50 
rehine dün kur· 
şuna dizildi 

Lon.dra 24 (A.A.) - Bordo'da 
bir Ahnan z®iıtinln öklcrühne • 
sine mı.•kal:ll?le olmak üı:ere, 50 
re11ine işgal ortluları. ];;ıuınand·anı 

General Stülpnagel'in ern•·ile idam 
edılmişlcrolr. 

Ruslar lran - Kafkas yolunu 
muhafaza edebilecekler mi? 

(Yazan: EME fi L 1 K U B. M AY SUBAY) 

Bir Amerikan 
diplomatı Al
manyaya der
hal harp ilan ı 
edilmeli diyor 

• 
Çünkü İngiltere Al· 
man istilasını tarde. 
demiyecektir, Japon· 
ya da yakında taar· 

ruza geçecektir 
FiUdel!ya, 24 (A.A.) - Of' 
Bh·Jeşik An1erikanın .Paris eski bü

yük cıcisi J.T. Bunu. •Cur.".'huriyetçl 
Hizlb> içtirr.awda iradct.Uği nutukta 
Almanyô.y.ı derhal harp ll!ln edilıne

sini isteml~ti.r. 
1-.tumalcyh, Reis Ruzvclti, ica.bettiği 

kad:ır is yapam.om::üc:la ,.c ldzınlgclcn 
nisbette sür'atle hareket etı11en1ekle 

itham ctmf~Cr. 
AI. Bullit, ingiltcrcnin AlnHın istl

liı.sını tardetnıe-ğe muvaffak olamJya
cağı endişesinl izhar eyledikten sonra 
Amerikanın milli müdafaa bazırl:kla

rmd.3 ve hususile tan.le imalf.ıtında 
g&ste:rdiği agınlığl kayıt ve işaret 

eylemiştir. 
Hatıp, sene sonundon evvel japon

yanın taarruza ceç-eccğinl de- iliı ve c t-
rn~~ f<ı.k&t iP-P<m taarruzunun klmc-

Şehirler arası 

telef onlarında 
muntazam ücret 

k:ı...~ yapılaca~ söy~creem~tir. Doğu cephesinde, Alınanların 

MaJ!oova taarruzu ve cenu.pta f 
Rost.oi istikametiııdekıi il~i ha • , ı 
re1<et.i devam ediyor. Ruslar Mos. 
kovayı müdafaa maıl<ısadile (Tu.la.. 
Kltı:ga • Maşaisk • Katinin) hat. 
tmda muannidan~ rnulkavcmet 

1 
e<liy=J~. 1 ! 

• A!'manlar, hu bö1geye yeni kuv. [ 
I d K I (I>e\-ıı.mı 3 tıncil Sa.hlf.m> ı r" Bayram ar a ızı • !--:;;;:::::;;;;;;:;;;;;;::;:::::=:=:::::~-;:;::-:::::_;:;:: _ __,;;;:--

ay için de 1 

bir para ahnacak CumhurReisil . 
Şehirler arası telefon mükale· H a ta y'd an 

1

. J;;i;i".-59.'· 
melcrindc bayram günlerine mün. ! 
hasır olarak Kızılay 1ı.,,,ubına dün Ankara· 
munzam bir ücret alınması Parti / 

kongrelerinde tı>nıenni olunmnş. : ya dön. d Ü l er 1 

tu. Teklif, Kızılay umunıi hey'e- _ 

tince de muvafık görülerek bu 
hususta alakadarlara müracaat r-Ailli Şefin Anlak. 
olunması kararlaştınlınıştır. yalılara hitabeleri 

1<~~3Pon milli siyasetinde ve 
>,~u Und~ deği~cn hiçbir şey 
~ti>. l'tcıller birdir, şalnslar ve 

nb '.' SAfba safha değişiyor. 
~4 ı 12.~h Japoııyadaki değişikli. 
~h?,ç~Uzünü ve sırrını kMi vu· 
1 ıi~ •nlatalıilir. Japonyanın mil. 

Sinemalar gündüz 
çal1şm1gacaklar mı? 

Ankara, 23 (A.A.) - Cum!rurreW 
İsmet İnönü, bugün eehrimize dön· 
mil şlcrdir. 

.i<T Alman piyade kumandanı 
zabitler"•ne talimat veriyoT 

• 
lngilizlere gö-

re cephede 
son vaziyet ı 4•er • R lcı.ıı ı şudur: Uzak D<ıgu us. 

Cocuk 
~ 

Kıı:rum. bir 

Üsküdar Ceza Evinde iki Firar Hadisesi 

·an a mave -
diyanı 

atil 
andı an 

asıl kaç 
Firarilerden İbrahim evvelce de 
kaçmıştı. Mesuller tevkif edildi 
Üskü.dar Ceuo Evinde geçen yıl ı 

Şeker Bayramında olan firar hiı. 
d:sesin! an<lıran yeni ilki firar • 
vak'ası bu bayramda da olmuş ve 
iki mahkUm kurnazca birer pl:i.nls 
hapishanro<:>n kaçımı,şlaroır: 

Firarilerden bid Ba' : a kıs • 
dıolnrz ay hapse mo;hik(\m olan 
İbr.Jıim Genç Oldur. 

(l}?V ıını 3 üneü Sahifedo) 

RadyomuzCum· 
h uriyet Bayra· 
m ı n da fasılasız 

çalışacak 
---11---

Eaşvelıllfn aut 11 
Salı ottuO. ıaat 12,50 

de neşroınaacak 
Cnmhuriyet Bayramı münase. 

betile Anharaıla yapılacak olan 
merasimin radyomuz vasıtasile 

nakli için tertibat alınmıştır. Rad. 
yomuz Bayram münasebetile fev· 
kalide bir program hazırlaını., .. 
tır. Buna göre Cumhuriyet Bay. 

(Devamı S üneil Sı>lıift'de) 

Emzirme 

Mil 

Atatürkün iffiınüni;n 3 
üncü yıldöııümü günü ya
pılacak ihtifal programı 

hazıı-1.ındı 

Ebedı ı;;ef .1.tatürk'iin oh -
n1iinHn üçüueü yılUGı1liı11ünc 
tesadüf eden 10 Tc-,ini>ani 
f-2Lo..rtcs.i güı,.U ınenılcketimi

zin lıer tarafın~a )«1p1!nc~k 

olan ilıliCal programı hazırın. 
nara~t alUkatlarl~r3 gönderil· 
miştir, 

Milli ın::ı(cın gliniinıiiı, tıl:ın 
o gün ilıtifallcre Ualke,·l •. 
rinde ve 111cktcpl\!rdr, y:: b~n..

1 
ı 

cı n1eınleketterd'-!ki ~.efe ret- 1 
lıandcrimizdr Alafiirk'Ua o. 
b"di,ııetc intikal clıi~Jcri 'aat 
9,05 de başlaııılacal..!ır, O :;ün 1 
radyon1uz ajans lıalııeı-1crin .. 
den lıa~ka nctri~·~t j*apnıtya· 
caktı•. '-------_, 
o a 

Her tütün deposu ve fabrikada 
.emzikli kadınlara oda yapılacak 

İktısıti Vekaletince !~ Kanunu. 
nnn 61 inci maddesine istinaden 
yeni bir nizamname h=rlan· 
maktadır. Bu nizamnameye is. 
tinaden tekmil iabı'.kalurda ve 
tütün dcyolarında nıecbııri ola.. 
rak biter •enuirm~ odası• tesis 
olunacaktır. Bu odalr.rıla emzikli 
kadınlar çocuklarını "mzirecek· 
!erdir. Ayrıca ~'·!erinde çocukla. 
nna baktıracak kimseleri olınıyan 

1 

işçi kadınlar için ıle her iı hl'i!:n 
ve tütiin deposunda giinılıizlcri 

bu çocukların bnrındırı?ncağı h • 
rcr oda yapılacelt:r. 

Kurtu!uş vapuru 
Pirede tezahurat

la karşllaudı 
(Yansı 3 iiııMidel 

lit,;t a, Çinin tamamına, Hindi· 
~ tıı~ İ"elemenk Ilindistanın:ı 
"\l~~Unıki.itse Hindistana kadar 
~İti Cennp Asynsınn ve Hint 
~flı.·d adalarına sabiıı olm:ık, Pa.. 
">a~ e Aınerikaya karşı ileri 
~! ot ~aıifesini görtn adalan 
~Q 01l'e hükmü altına almaktır. 

kanun 
Esirgeme 
layihası hazırlıyor 

Şe!, Ankara garında Büyük Millet 
Meclisi Reisi Ab<iillhalıi<. Renda, Baş
vekil Dr. Refik Saydam, Genel Kur
may Ba:ka.nı Mareşal Fevz.j Çakmak, 
vekillf'r, Cumhuriyet Halk Partisi u
mum! İdare bcyeU valan, meb'uslar. 
G<>nel Kurmay ile MilU Müdafaa Ve
kô.leti ve cUt;er vek~lcUer e.rldoı, An
kara vali ve belediye reis.!, merkez 
komutanı ve emniyet müdürü tara.. 
fındJın ~1\:ınJJUŞlıT, 

(DcV.WW. 3 üneil Sıı.Wfedc) 

Lo:ndra 24 (A.A.) - .. B.B.C.> 
Alınanlar, 'bir kısım mü.stmna ol. 

rna-k üzere 1.fuSkuvadan 96 • 100 l·-===w~=======================~== killometre mesafede Rus hatlannı ı: 

ı,,_ ~Un.. t İm "'lu· Un dışında ngiliz pa.. 
'tıı)a lıtnun yıkılması, Avus
~tıı .~e Yeni Zeland'ın, Hindis.. 
liQ l "e bütün Asya menfaatleri. 
lto.. 'P0 n İmparatorluğu eline 
~·"'tı' t'.1' llı.' de vardır. Fakat, bu Ja· 
'<lııiıı·'lli siyaset veyn ernperya. 
>...<\~t 1~ •on ve nilıai safhasıdır. 
~"T>ıı,,~ • Japonya bütün bunları 
L'.llı•1t . "" planını tahakkuk et. 
~ı, ı:sterken mümkün olduğu 
~ q,~ au dökmemeyi, rekabet· 
~~'b' ~·orgunluklardan, fırsat. 
lı 'h; , lılifade etmeyi kendisi 
lit '•11 • h ) •ı, tı arcket ve hesap şartı 

~~:. hrıtttrnı tir. Vt: .• 193S den bu 
~ !ıaıu"" hart·kellerinde hu he. 

i 1\ l'lldir. Çin hareketine 
Vrııpa devlc-tlerinin had 
tI>..-.ınu 3 füı.<il Solıif-) 

~------

\11~':lt CEşto n n;Ni STİL"' 1 

~Yl o B İ L y A ~: 
~ı,,._ ı · 

Talebeforin ve bilhassa çocuk. 1 
!arın ahlaklarına tesir edecek ve 

İki çocuk oto
mobil altın

da can verdi 
l!akıri<öyllniln G!lnı:öreıı köyilnda 

Nusret isminde bir çocuk evvelki gün 
İstanbula gezmeğe gelirken asfalt ;ıo
sede otobüs altın.da kalmı,, ezilerek: 
öhnüştür. Şoför arann1aktadır. 

Fatih, Çakırağa malı.ailesinde otu
ran İsmail Hakkının 3 yq:ındaki kızı 
Gilnlly I<.i.lcük Langa caddesinden 
geçerken Ankara Demir ima.15.thaoe
sine nit Soför ZeynoUn idnresindekl 
3937 numaralı kamyonun alt.n.ıa. ka
larak cen v~tir. 

-a ı.: v.,,, cönnek ı.tı,.eıııer ' 

b il AÇ Ç 1 KAR· ~·~~.Q~'ı.'"!I~ ı~tı'i1~2 
tşıın LI Hod 
~ ŞiRKETi 
'ı.;~1!~ bir defa gemıekle tal· 

~.rı .. r 
ı, but-~
~ 1 • 4;'.uıcancı~r. Rızapa,. 

lo, 58/11/13. Teletoıı 220e(J 

oııları yanll!J yola sürükliyeeek 
Ulmleri seyretmelerine mani ol
mak üzere Çocuk Esirgeme Ku. 
rumu tarafından yeni bir kanun 
layihası hazırlanmaktadır. Ku. 
ruın cumartesi ve pazar günlerin
den mnade sinemalarda gündüz 
matinelerinin kaldırılmasını iste.. 
mektcdir. Bilhassa m"ktcp snat. 

(Der.um s tlncil Sahifede) 

Şeker Bayramı çok 
güzel geçiyor 

Şeker Bayramı, hava da açık 
olduğu için, çok güzel geçmiştir. 
Birinci gün Kızılay, ilcinci gün 
de Yeşilay roo:etleri da~ıtılıruştır. 
Bu sabah da çocuklar bayram 
yerlerinde eğlenmişlerdir. 

SOVYET TEBL!ÖI 
tazyiıka <levam c..IiyoT}al'. 

Alnıor0ı.r, Mo:Jkıovaya 60 kiLo • 
metre kadar yaklaştıklannı iıddi'a 
ediyorlansa da Rus 1ıelbliğinin lbü.. 
tün Alıman taarruzlarının püs • 
kür:tüldüğünden ibahsetıınesi' bu 
Ahnan iddiasını isbat e1ım;.yar. 

Ruslar, HBZ'lrof ımıntakasmrla 
(Dewmı 3 üııeü Salı'fede) 

Şiddetli Alman 
taarruzlarını 

püskürttük 
Vişi 24 ( A .A.) - Dün gece ya.. !-:;;:;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;~ 

Alman. SOYJ8t rısı bildirilen Sovyet tebliği: 23 
te;;riniet11Jelde bütün cephede mu. 
lumroeler, bilhassa Mojaisk ve 
M aloyaroslavetz istikmnetl.eri.1lde 
pek şiddetli olarak devam etmiş. 
tir. 
Almanların hatlarımı:ta k.ıırşı 

birçok şiddetli taarruzları püs • 
kilrtütmi4 tüı. 

Barblna Bakış 

ALMANLAR 
MOSKOVA 
ÖNLERİNDE 
Cenuupta S ta 1 i no 
sanayi merkezi AI. 
manların eline geçti 

Çılonadığunız bayram ıünJ,eri 

içinde Şanı: cephesindeki hare· 
k:ı.t.ı.n mUhim l!ci:.ıa!larından blri 
Stalino şehrinin Almanlar tara
flildan lsgalidir. Donetz havza· 
smda. en mühim bt.r sana}· i mer
kezi olan Stalinodakl bttiün !ab• 
rikalaruı Rınılar tara!mdan tah
rip ~ oldujıma §ilphe yok· 
tur. 

(Dcnmı 3 U>u:ıi Slblfedıe) 

ÇERÇEVE 

İki Noktadan Ce ap 
-1 

Muhterem Profesör Halide 
Edip, (Aqam) gazetesi mnhar. 
ririne verdikleri cevapta, bel. 
ki en fazla benim fu:erimcle 
duruyorlar. Belki herkesten ye 
herşeyden fazla bana cevap 
vennek ihtiyacını belirtiyorlar. 

Kendilerile görüşmek şerefi
Bi kazandığını zaman • gerçek. 
ten bu, beni.;. için bir şeref· 
tir • haklannda yazdıf:ını bir 
yazı, şahıslan ve hüviyetltri 
bakımından, saygı ve scıY(i 
yüklü intıbalanmı çerçe\"eler. 
O gün, bucün, (Hamlet) ter. 
cümecileri reisinin, bana aşıla· 
dı~ hiçbir menfi kanaate sa. 
bip değilim; yarın da sahip o.. 
lacağmıı sanmıyorum. 

Şu kadar ki, (Akşam) gu&
tesi muharririne verdikleri ce. 
vapta, benim kendilerini tanı. 
ma mikyasımdan, kendilerinin 
beni bir derf>te daha az tanı· 
dıklannı anladım ve benden ü. 
mit edebildikleri bazı yakışık. 
sız hareketler noktasından da, 
doğrusu kendi ht:Saplarına if· 
tihar Meınedim. 

Evvela Bayaıı Halide Edip, 
benim tiyatroda CelAlettin E. 

NECİP FAZIL Kl!"AKl:ltFK 

tlneyle yanynna, çcn~ yo.r!'ltır .. 
maktan başka bir şey yapma. 
dığımı sanıyorlar IU, bunu ir. 
(anını, mevkiin1, isuıin1 lıir 1a .. 
rafa, sadeee terbiyrm m5.nidir. 
Bayan Halide EJibin, bizzat 
gözleri ve kulaklr.rile . ahit ol. 
maksızm, benden bu t~rbiye. 
sizliği ümit e(nteleri, kl·nı.li 

yük•ek terbiyclerilr. ne"! le· 
lif kabul et•in? A:ıcak, AJla'ıa 
\'C nefsine ?ıesap ver111\"•kle ınü
k.,lief l:>ir ~ahıs sıfatilc IJild irc.. 
yim ki, (Hamlet) miimes ;)j 

aktörün bile gözünden l<açnıı· 
yacak tarzda, o akşam ne tiir. 
lü bir sükUta büriindüj\iimii, 
muhterem Profesöriin talıkil'a 
değer bir hadlse kabul ctmclc. 
rini b<ıklerdim. 
Bayanın bendru ümit edebil· 

diği ikinci yakışık<ız ban•ket 
de, (Hamlet) isimli ı·aıııııdo, 
tercüme ve tem•ilin fena oldu. 
ğunu ilerİJ,'e sürerken, arnda 
sırada Şehir Tiyat?"o~una c~er 

veren bir muharrir oln1akt::ın 
ötiirii, gı)ya l\lulı<in Ertu~rııra 
yaranmak ga)·relini besledi. 
ğitn; ve hir Jıııdutlu ol11nı~ı ge. 

(Povoım 3 ... ~r\i Sohl!<de} 
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F AL K FİLOZOFU 

VAZ~EÇTİM 
R.ESA.T FEYZi 

Bu Bc:yr~tııın isnu, a:slın•Ja Şek-er 

ilaJt-a.rıi dcg:il, Ramazan Bo.ıyraınıdır. 
Şckr1· Ilayı·rim1 3dnu çoeuklar tak
n!l,:,lır. ~kel· h<:t•iye rdeı-iz, :eker jk.
razn ederiz, ~ekcl' ~ lırıı., :ı;ek~-r yeriz .. 
Bu l~> r<'_mda, iJlr şekerdir, g;der. Bi
n.aeı.a.leyh, ~dı <la Şck'f:'r &yranu ol
muştur. 

l 
Kadını denize, muammaya 
benzetenler ne kadar haklı/ 

f Düu· karış boyu, sırtındaki olduk.ça 

1 

Oiduğwıu dlişiiıımüyor::ıun ... Utanınaz 
k.epaz.e!.. Oiye1 bir karış boylu ut 
t.l'k~ıJeşı :ter\ alarken, yanlJ.rtnda.ki, 
d:b"C'r di.irt beş k~i kat?lu:.halarla gil-1 !ii_:tn·kırdı. .. O deha. epey !.ovalaya - \ 
c<·k:h aını':"!a, ınUbaşirln c~lvct: onu 

Tanzim işine çarşı ve 
iskele civarından 

başlanacak . 

ı 
Bell:.>diye ""is.liğı Be-yıknzoo iı. 

imarı >çoi.n Jıazttlawın proj~ mu • 
dbince e\J'Veiiı çarşryı v.e iskele 

Cu i~-en vaz geçirdi .. Acel~ :ı~le ge- ,._ 
tıV!M ını ıslJh etımeği kKar ... ~tır. 

lip nefes ndese n:nhkerr.("ye girdi. 
Mah.kı="':r.~, bu za~ın y:.. ·und.a, uzur: m~lır. 

• 1 

1 

Uzun harbe do"1'' 
. f,5~ 

Yazan: Ahmet Şükı'U 
~· 

R11syaya karşı yupıln• :ı .. 
nı.ln Jıaınlesinin )-'a\no;la 

rek Alman ve gere!< ıı.•::d~· 
tebliğlerinden anla~ıln'"k ,,Jı 
'ava-lama bazı ınüteha5· 1 ~ • • , . ... d ••• 
kanaatlerine göre, sus ,.. 

l\:ooıH~rafif iyi bir iktıs:ıdi 
ınl:• s;.ı<."l'. l·u,\-daları saynı.-kla 

lıitnıt'.t. lililliıı diiu~a bu ustıl. 
fı· i"! \:apı~ or Faki!L '?U.UU he. 

nt( ıı o lcııı("k lU.L.ı.ııı kı. hi7Üıı 

1nt'l11lc!.(•tt<" :naaJe.-,cl' ıııu .. af· 

L.ıK •lnıu~ kooperatif nünıuue.. 
~ı pek al'. llan~i çe;;:it kuor<'ra-~ 

{İ.% ôlUt!'t~ Ol~Ull, biz, iJ~n!arın 

b.r(o~unu ~·iıriitcmrdik. Bek
ıcn'"·n faydaları yerine, zararJa
rınuz oldu. 

peı-atif sisteminden çok roiis. 
lıet faydalar elde edilecektir, 
İst,.nbıılda, Belediyenin öna· 
~·ak olması ile semt semt istib. 
lak kooperatifleri tesisini is. 
terim i•tihllik kooperaıifJcri, 

ihtikara, hayat pahalılığına 
k1.ı·~ı çak kunctli bir tedbir 
olabH!r, Birçok mı ~: .!elt:.rin 
maliyet {iatleri düşer. kalite
ler muhafaza edilir. 

Şeker Hayr.;ıır.ı, Kurban Bayraının

dau d.<ı.ha çok .. ~Uy.ık ve beve~le kar
~ttdr.ır. Bunun ın;.ıh~ı.U ~cbcp!::ri var
dır; Oruçlul:ır. bol >c.ıı;e.k ve içrneğe 
kıı\'l ,.:ı..ıco.ık aı·dır. Çocuklar ise, çoktan

bcn'. &yrama hn..:>ıu~J.rler. Ge\,~n Kur
ban Bayr.ınıı geçeli on ay olmu:;tur. 

~1-en1u1·la.l:, i~iler Uç günlilk tat.ile ~a
vu11::t.ycıı:la1'. Bayraın günlerinin sayılı 

ı.Unlcr olnı~ı;ı dı>;,.~jı.sJyle, çabucak 
geı ... Eti ını:ıllı.n.dur. Hele çocuklar, 

.ı3..1ycaına doyamaclan, Bayram biler. 
}:;.a~· j l.:ll!l kaı~ı l;ı nı~k cok heyeci:n.Jtdır, 

yeni ~Jbisclc:r, yeni papuçlar alıntr. 
Du.n~r" h:ıztr .. anır, yalak uçlarında B.;)1-

lır. 

Pheınıniye-lli mh~n:-ı, bı,. ayağının ha -
fi! ii.k..;..ırı tt ı, bir tara!u ~·arpıln;.ı,ş vü
cudC, ~ca~m,•knr~ı..k ı,.ı..ıuhs.t.tı; <."Ciı -
rc.ıı.i, fırç.ı g!bi dik. s;yah bıyıklan 

\.<! tel gii .. :li.i~ü le lnaanı hem acındı
ran, htnl giifdürcn, SC\'İmli bir hali 
va!"dı .. yı~llnır glbi, tepinerek konu -
şuy<>r rııeg<ıtondan çıkar gibi öt.en 
~~ u.salAyetie öyle tltrcyordu ki.. 

- F.f".'nd;ın, di)'\.ırdu. 7.aten !fağlam 
1..u.r ~y..ıkKabı olsa., böyi{' yaprn.az.. Hem 
gUh~I' ın~ant u:vartıyor, ilırit.lend:Xi -
yor ... IIeın de son.ra §en1.:;:yeyle vurup 
Ün!ticrini kıryor ... Bı..mlnr zaten böy
ledir. Ycıg çıkacağını ümit ettiler mi, 
yapııltıdıkları fettanlığL bırakre:ız.lar .. 
Bir de ünıidi kestılcr mi!. 

bo..rlu, csıner, ince, zarif, ~üııel bir Şırr~t!ha.yrj)~.e idaresi de ile • 
kadın davacı olerok yer a .• .ıştı. Da- ride bura<la modern biır iıiloele in. 

metinin scrtle<jmt'ind~;,,.ı.ır 
1 mütehassıslara göre de ~ ./ ....... 

rın yeni bir hamle Y8~ 
4
,, ... 

Kooperalif~ilik te~ebbiislcri. 
nlizin ntazisinden bugüne ka

dar şöyle bir göz ~ezdirini2. 

Ni~e !tooperatifl~rin tasfi~·e e. 
dtldiğini, ıflii> cıtiğiııi, hesap. 

!arının tahkiki lüzumu hasıl 

oldu;;unu görürsiinilz. 

llunuu 'ebebi nedir?. Ele· 
ına'\: 1111 yok, isi ide.re edenle. 

rln hü~nüniyeti mi k.li'i değil?. 
Bıı ııoktalaruı tayini alakadar 
salabi~"tlarlara aittir. Yalnız 
bizim gördiiğiimüz ve lıildiği. 
miz koo1•cratif usuHinü iyi yü· 
rüten1edğtn1i7.dir, 

E~or, kanaatim ol•a ki, koo. 

OTOMODlLLERE 

YF.?'.I ZA:'tl 

Amma, bu işi kinı, nasıl ya. 
pacnk?. Nasıl başaracak?. Bir 
çok teşkilat, masraf, iptidai 

scrn1a~:e, nıüteda \·il sernıaye 

lıbun. Bu münJsebetle tabii 
nıiidiirler, mcnıurlar tayin e. 
deceğiz. Kooperatiflerin kaba· 
rıl< bütçeleri olacak, edinilen 
kar, bu masrafları wr kar~ılı. 
~•cnk, belki de, kooperatiften 
satın alacağnnız ıııa.ddelcr i~in, 

pi,vasadan daha fada ödeıuiye 
ınecbur kalacağı7., 

Bütün bu düşünceler, insa. 
na hüzün veriyor. 

Vazgeçelim öyle ise bu iş· 

tr·~ 

Yalova' da yeni 
tütün depoları 

Bir milyon kilo Tü
tünü korumak 

için tedbir ahnacak 

!:-;kiden., &yram t.ahşişi diye b:r u
sul \'&.ldl, Şiındüti etıcuklar, bWldiil.Il 

ın.ahrumdu.ı:lnr.. Önc:e, her cl Optugü
r.1U:z dl!:ian, haline, \·akhne göre bir 
V:.hşiş \'erlrdl. Bug:Jn, cocu'ğun eline 
böyle y~brıncı bir ııı~nnın para \"er

:(1esi hcın ayıp, h~m de gayrl terbı

)-C\·i :ı::idPdUyor. 1" k.•t, bundan çıkan 
ıçtirnui bir Ot'! de't!i9tlc!lğ;. \·ar. Eski
den, bahşrş alacagtru bilen çocuk, bay
ra!n sabahı, yedi k.:ıt L'Z:i.k akraba ,ına. 

kad:.1 zıyat-cte gider, el öper, hünnet
lerıni :)l.ıtardt. Bu sorclie büyüklerle 

1--üti.iklcr arasında, bir merbutiyet, 
kurşılıkh bi.ı· hüıınc·t ve n1uhabbet 
\·cardı. 

Pı:ra \'erilme1ı:t us;tlü yav;;;.ş yavaş 

katkıııco, çocuk.larôa, Eayrannn kcy
ırclli günlerini kapı twpı dolaşıp el 

ôprrıekie geçrmeınıeyl tercih etliler. 
Şir.10•..ki çocuklar, ar.::ılannın, baba
larının elini acele ilt! öpüp harçlığı 
k\\•a·öı?t'lan sour.ı, so!uğu sinemada 
.:lıyorlolr. 

Yınındn toplanıp onu dinleyenler • 
den '>iri: 

- In:ctcigLm, dE'di. Sen her zaman 
bi'ylz yap<Jrsın .. Şu boyuna, bo.>una, 
endan1ına, haline, !ar.ıııa, ktlıL!'tna. 
kıyaff'tine, bir endarn :;ynası !::arşı
g,na ge<;!p b!r defncık olsun balı; • 
ı.ıadın ını" 

- Neyf' bakaczkır:.ş.ım1 

- lfayır'. Yanı. nasıl bir meta ol-
d11ğunu bi..lıniyor musun" Kadınlar 93.

noı bakıp giilüyorlar. Tuhaflıtnrı_a gi
diyorsun cfa onun için.. İnsan teşvik 
{!Ulü11ılE" ln\ gülüşü b~ribiri.nden tıef. • 
rik eder. $ 1.L acsiplkle, kadınhtr reni 1 
ne yapl'tn? F.::.z.:a o:arak y;;ışlnr.duı da .. 1 

Hat•rlamıyor mu:ı:ıın'.' Han.i bir giln i 
.seuinl.c Tctlebasıı .d~ yiirüy:.-r-r!~1k da, ! 
iri _varı. dtı:lyQ.11 gibi genı; bir kadın· 
cJönlin dönüp sana bakıp 4'iilerek Onü
n1ô7:dCn yürüyordu. Sen bunu ken
cün-e Htıfat .zannedip böbürtcı;.ıneğe 
btı~ladu:dt cta, bir aralık kadın, ti1at
ronwn Onünde bir adan~a ı·asUadı , se- 1 
ni gôsif'r ['('}r; 

- Aınan .. Şu herife Uak .. Ne tı1h.at 1 
ad"'n1 .. T:pk:ı ispenç horozu gibi.. Na- ı 
stl da a1tınh çnğanozu g!bl yan Yan 
yürtiyor. Denıinden beri. bakıp ' 
bakıp lcatıllyorum ııülmekt.en ... Dediy- t\ 
dl de, -:en bozu.ldundu! .. Aklına gel -
medi mi~ .. 

- Seni odebsiz rezil seııi... Bent ı 
krtdu'tnak i~ln yapıyorsun amma, eU\
lt!min ltlnde haysiyelimin. ild paralık 

Yacı Piymyc, da\"3sını k.ıs3.ca şöyle 
anlattı: şa etl·irece!<ciır. 

- Ben trcndeydJm. Bu da Bakır- Di{ler taraft.ln Beyik'02ıda yeııi 
l:öyündon trene b'ndi. Si~ıctc:ye k~- biT Parti ·bmasile cHa.lkevi> bina"' 
d:ır boyuna ban:ı bc.ı.kıp .lt~ile göt.ile 
ı,"3ret etli .. B<>n aldınnııdım. Slıkecide inşa olunm:ı.sı için OuımhUt·ıyet 
çıktoktan 90nra, Halk Partisi genel scloretlerfitin • 

- Ci\·anun .. Böyle yalnız neı'ıf:ye gi ilan tuihsit)a.t i.steni~tL 
c!iyorsunuz .. Bernbcı· gidernez mlyfz? 1.. 
Diye .iizo uaşladı. Peşimi bırakmadı. Veı•ilen ce"apta bu işin maha 1 
Niha)·et ,~cıru;.iye ile vu:iln.ak .tnecbu- len hallounması hi:ldiribniştir ı 
riyetııırle k;,ıldıın ve pol!::.~ tesliın et- Yeni Be;1kaz PatLi ıbinasl için 
Um .. Ke:,.l!<!nd<>n d""nc,yım... m<"lrü.k mez:ırlık yer:ndeın 1600 

Söz •u·a!'t maz.nunda .. O da otur- 1 
dı;ğu veya ayttğ!e: kalkli.4'1 ~lH oltnı- ınetre ı:.ura.bbaı ·hır y~r .ayrtlJ.ca.k-
~"&n bir 1 ide yer!ııde dot,ruld.u .. Ken- tır. 
disint ~ıy1e müdafaa eım: 

Söğüt ve Bozü-_ 
yük kazaları 

- Kendi-İ nlilterr.adiyeıı h:.na gül
dli .. Be!'li teşv:k etti. Hatta, ben Kum
kc1p•rirı }nip Sır.dinosa uğı.1y3.cak bir 
i:ki t '~" :-arap ~ek.-L'f'ktim. Kun~kapı
ca cı..'1 Inınemerne tcl>ep oldu.. Beni 
Su·kPCı~e g.,,da r silruk.!ı-di. Ondan 
$o•u-a aa k:tf~n1a '.~nısty .... y!e vurou. 

~~:"i;;~,;. l<af·undn kınlı.. Brn ondnn !lklş6::tr v•ıayetinlnl 
. M•lık'."'r.~. irabını .d•U;ündü .. Şr.h.itl•- 'ı blr talebi reddolunduı 

rm celbı içın muhuı<eıue başka gune ı 

bırakıldı. 1 'l:ııkoru ta (Teleroıüa) - Bile. ı 
:-.ıahkcrredf>n ç1ktık!ta.n !illnra. g!der- J c:k viliı.\ott: liniı! t:Sö!ııüt. ve 4Bo. 

ken. g~ııç k~. bu zata tekrar bakıp .. . · . . 0 
. 

&lıln)ektcr.. kt!ndlıu. al-.ınadt- Garii>ei \ ZU)'i.>.~· Jroıaiii.lrıle Af)'Onkaraiusar 
hiJk..,t olan 1.at, y;'r ındak'f. i<'re dönup: 1 vjJ<tyet;n!rı c:.Eın.'J;dıağ• kaZla.31 -

- E,-vallal1'. dedi. Gön.Fin 1j": ırıü? nın E:!1k:("lİıJr ~la.yetine rapto • 
Yine bana bakıp gti!du ... Su kadını lt1n.ma·t>l E."11.ds.· .. :-hır vilS.yetince Da.. 
muaınmaya, denize b::-n,.etenler neka-1 
dar hnkh ... Kn<lın denilen mahlük ı hiliye \'okaldınden talep olun • 
hiç beliı olmuyor \'CS<;elitı~ı... mwft..u. 

Bu sefer ~r.Ms kat}kal.uyı koyu
verdi. .. Çlinkü, kendisinden başka her
kes !at1kınd::tydı k!. bugü:lüş, ilU!at 

hazırlanmalan gcrekHğ°'~0~tJI; 
gelıuiştir. Hangi fikrın b•"' 
duğu bilinl'ınenıekl~ 1~,J' 
belki de ba!J!rnt iY.İ>• or,o"'.! 
ılır. Şu var ki M?,1<"\,r<v· 
gali de doğu cephc.ın~~ 
nihayellcndirmiwccı:tır. ..r!' 

• d• ... f 
Ah:nanya 1910 ~ılın . rb• 

' ·!' h' .. doğru yaptığı hamle ı '. 1 ,.ıı. 
h:ıyetlendircmtdiği gib1

•
1
,?t ~ 

luıda doğuya dcğru ~ •I' ~d ı<" 
le ile de harbi nihaycfl• ,;-

• . .. .. J;ırl;.ıı . 
mıştır, Y3nı duşınıuı .,ıııı\ • 
memiştir. Fakat Alın•~) il f' 
manlarım ye.nemcnı<" ııı""~ 
mnnla.rıııııı Almanya'''. l ~ fr 
arasında büyük tıir ıar ,,ı.l~ ıı' 
Almanya, doğudttki ııar tı<İf. 
hayctlcndircmemcklc .,ıı < 1~ 1940 yılına nazaran, l .;ılı 

k .. ~ .. t 
sonunda çok daha ııd• 
durumdadır. Çüııkii b~I ~,1·ı 

i.. 1 y11ınd:ı yaptığı banılc d 0 ııır 
:zerindeki dü}ıuanluı·tn :ıi~ r 
lan Fran•ayı tasfiye c f1' ı', 
1941 yılında doğuP d.•~c~' '~ 
ğı hamle le kıt'a üıcrııt 

1
,0 1 

ci düsmanı olan Rı.;.o;ftl' 
nu k;nadıa1 kırnu§fi,r. ı.t.1' ~ 

Alınanların dun• 111" ,O 
lendiği gibi, Alnıanltj"~ıı•ı I 
yilk düsmnnları olan "".,1 ır· ~ t)ll 

Ş.>förler, yilıde elli taksi zam. 
muıa, tekrar elli daha zam isti· 
yorlar. Ne oldu?. Benzine yüzde 
yüz zaın mı yapıldı? Hayır .. eğer, 

böyle ~örlerin her istediği zam, 
tefrika halinde \•eritmekle de. 

Yalıovada tıiilün okenler İnhı. 
saıtar Ve.1<illetine mi.iıracaat ede. 

re'k 'kaza merl<ezi.nde moıkrn bir 
de!'(> olmaması yüzür.den tütün. 

i~riniıı kı,ymot w ndasetinin a. 
zaltlığını V'e hatta ,bazan çürü • 

düğünü lbitd!mıiş~r ve yen.i depo 
inşa olunmasını i,..eıınişlerd<ir. 

1."alnı-: ak.rı:ıbalaıırt değil, ayni ma
hallede oturan ot.ltün yaşlıların eli 
ö:;ülür, dua~1 ve bittabi parası da alı
n:r, bir lokumu, bndeı.1 ;;~keri yenirdi... 
ficlc. çocuı}:u olrnıyan aileler, böyle 
ktnC:lleri.ne eı öpm:ye gelen akraba, 
komşu c;oclıklorına d::ha çok itibar e

deri-et•, daha t;ok ş<:ker \·erirler, balı .. 
i!şi bol tar::ı!~ndan ikram ederler, 
mc•\üil vesaıre gibi ki.!çük hediy\.!ler 

de &.hrdı. Üyle- co~uklar vardı ki, bu 
B:ıyn.ını günü, ce;>~Crlni mendil, para 
ve: iC'ker ile dold•ıru!"tlı..;. 

cieğll istihza gülüşü idi. 
~~~~~~~~~~~· 

Yapılan tetkıkıi•croc Sögü.t ve 
Boruyiik kazaları ESkişehcr Vi. 
la)'Cli ne i \hak oLu nclı.l/ku takdirde 
Bileeık vilayell!lin nüfusunun 
132 bin 363 e meoeğıi, i:kıtıaa..:.·'l 

de fena bir 'a;.'yebe düşeceği n''· 
zarı itibar.> alıllW'ak bu tekl.if 
reddohınm..,,tur. E1miırdağ ka:oası 

hıı:ldkındaki t~mıi de muvafık 

durumu da kuvvcıleı> ~ıj ı )I' 
aradan geçecek otan ııeo'" 1 

içinde daha tl3 kuvve 11,ı·l' 
İngilizler, A!manyauıJ\ ı''P 
meşgul oldugıı a) l•\,.1dıf·~ 
durmadan ba~ · ' noııŞ j\•'1 

vaın ederse, bir gün, 

otomobil bedeline, bir 
sq·abati yapabiliriz. 

TÜNELL.'i 

~ YIŞI 

ancak bir 

otomobil 

Tünel kayışı Ba.raya geldi. 
Soı ı·a Bağdada gelecek.. çok şü. 

kiir, )·ol yakınlaştı. Daha sonra 

tUııele gelecek ve arabalar işli· 

yecek. Bari ısmarlamışken, bir 
kaç çiH birden sipariş etseytlik. 
St>nra ileride yine müşkül vazi.. 

~·et hasıl olmasa .• 

BİR 'IECRÜBE 

ETSEK 

n ·lcdiye İktısat l'tiüdlirhiğü, O· 

!elcilerin yeni zam tolebini haklı 

bulınu~ \'e yakında fi:ıtlere znm 
yapılacak .. 

GiiıÜ\''>r~unuz ki, zam isteyip 

de arzusuna nniJ olan1ıyan pek az 
kimse var. YAinız, bizim aylıkla. 
r• znrıı yok. a<'aba, hayat paha. 
lılığıu.ı i!cı-i ür:..ek. biı.l~r do zaııı 

iste:,ok olur nıtı, dersiniz?. 

CA?\AVAR 

DOCRU MU?. 

Gazeteler, kürtaj yaparken 
genç bir kadını öldüren doldora: 

- Cana\ar, diyorlar. 
B~aa: «Canavar• değil, 

avlar• demeli, 
•can 

AHMET RAUF 

Keyfiyet tetlkik ohunanuş ve Ya
lovad:ı yılıda 1 mıily-0n ikilo tütün 
istihsal edildiği nazarı d;'ktkate a. 
lınarak iyi lbir depo oi>"'3.sının 
uışası '.kırrarlaştml:mı.,,<tır. 

General Hakkı Şinasinio 
cenazesi kaldırıldı 

Bir mücJdelten'beri rahatsız hu. 
lunan İstanbul meh'usu Emekli 

General Ha!klkı Şınasi evvelk: gün 
Kadıici:iyündekıi evin.de veofat el
miş '""' cena:zesi dün askeri me • 
rasimle k3Jciırıl~ı:.)tı.r. Cenaze me. 

ras\minde Vilfryd, Kamut•rlık, 1 
Belediye erloaıu \'e bi~k zevat 

bulunmuştur. Merluıımun nam.'.lzı 

Osınar.ağa ceamıinıde kılınmış ve 
Karacaahmetteki aile ma'.khere • 

s;ne d"fned.lmı;!ir. Ailesine ta • 
z>yellerimizi .beyan edniz. 

( HALK SÜTUNU)! 
Ders; vermek iatiyor 

İngill;lce \'C Fr~c~yı iy1 bilir 
İngiliz mktebindcn mezun bir b~ 
yan, çocuklara ders vermek \"e onla-

Bu t;ı:z.la para ve ~eker, çoe;.tk üze
rindt ş:.ı tesiri yapardı. Bayran-ıdaı:ı 

6-)ar;, ('O<'uk, ınutla.otıı hasta oh.a.rdu.. 
Çf.nkii, Ba,rr•mda !oda şeker >"n~ 
nıfdes~ bozı:nu~tur. Sonra, her z:ı
T!l3nd;ın CsLl:ı etine geren para ile de 
her ıvrdüı1ilnü alıp yemiş, mide ıe
sad:c.a uGrarr.~tır. 

Şimdi, ccıcuklar bayram yerine pek 
:":ığcct etmiyorlar .. 2.:-ıten. eskinin ço
cuk tdbiri ile bugürıUn çocuk tabiri a .. 
rllstnria !ark var. EskidcnJ 14.. 15, 16 

ytt'.jlar.nda koca koca çocuklar, 18, 20 
yaıl:;rında taşr~lı cellkan!ılar hep 
bayram yeı-lcrindc- eğle~lerdi.. Şiındi, 

B~.yram yerl('rine, Our~larını hiç gör
memiş, 7-8 y:ışındükı çocuklar gidi-
yor 

n,cii. çocukl.ırın midesi pek bozul
ın..ı~ s:ı.nınnı. Çünkl.t, onlar B:ıyram 
yer' ·rırı<k heır gördüklerini alıp yi
y~ct _ .. yer JC'. c11erincie, avuçlarındaki 

l.ı tun pJ.r.tyı, g.1tı:.riip r.inenıaya veri
y:n·l:ır Fir gi.ı,.clc- 3 - 1 !ilm &eyreden 
ocukl!lr \0llr B1.ınla:rın. olsa o~ a, mi-

d'·:crl dcgil, belki, gözleri ve kafaları 
boz~tl:.ır. 

R. SABiT 

rın terbiyeler!yle mf'şgul oim~ic UU- • 
yor. m'"asip tckııt:cri kabul eııer. iri Ziraat Baali~:n yeni 
ve n~zih bi: mlıreblJ;yt:yc ihtıyacı o-
lanların tul!en Son Telgraf Halk Sil- aja-:!lı!llar 8(Jf0r 
tununda cMürebblye• rwnuzuna mil
racaat etmeleri mercudur .. 

Gelen iı verme mektupları 

Kasiyer ve Beyan Adile-Nam
larınıza gelen ~.mektuplarını al. 
dınnanız mereudur. 

Bazı kaularda U<1tısa.di ve zi. 
rai faalıyelin inkıi~fı gownune 
alınat'ak Ziraat Barı.lcasınm muh. 
telif yeır.lenrle yeni ~eler ve a. 
jar.hklar aQmaSı kararlaştırıl • 
mıştır. 

Toplaflnda eczane açılma•ına 
müsaade edilmesi 

Üol!tüd'arda cTopta.şı. mevkiindc 
bir eczane açılması için Sılh • 
hat ,.e İçtiımai Muavenet V-Okii • 
letınden müsaa<le isten:ni:;'tir. 

Üı;lclxlarda m<>V'C'Ut "CZan.ele • 
rln ıhtiyacı kar§ıladı.kları heya • 
nile izin Yerilmaınişt.r. 

---v---· 

Eyiipte köylülere arazi 
dağıtılacak 

Eyü,p ~azasıııuı Cebeci köyü 
hahkına arazi tevzi olıumnası i~in 
teıCkiık !:er ya:pılım aktarlı r. 

Diğer taraftan aneıJkür kaza 
lıöytlülerirnn 'ldhumluik ihtiyacı da 
geQen y1!1<fon daha tazla 
temin ohınacaktır. 

olarak 

Sigara çeşitleri 
'lJ~r~da lıulun.aıı bazt okuyuculan

nıızdan ıne!duplar alıyoru7.. Evv-elce 
on bır ~!tndi on üç kuruşa satınlan lıi-1 
rint•. ı:t-vl sigaranın buzı ~ehir ve ka-
12tlıalccrda on beş giıı. :P.ııl>eri me\•ctıt 

01Mudıgı bildiriliyor LL·;:i.ık bir kısım 
\·ai<.:nda'il.aruı kulllı,dıklart bu ne\·i 
~ig~r .. nın men1.et.:et!n her tJra(u1a ih
!iyacı -.u-şıh,.·c.Rk ınıklarda gönderil
mekı.... bulunduCunu kabul ediyoruz. 
Hcıhnlde, sevkiyatt.a küçük bir ak

saklık olmuştur. Jnh ;sarlar İdaresinin 
bu nksc.klığt sür'atle duzelteceginden 
emir~ bulunı.ıyoruı. Bu n;?\"i sigara blr 
çok vatandaşların keselerine en uy
gun gelen sigaradır. 

BIJRHAN CEVAT 

Tefrika No : 94 - Ne var Figen? .. lerlıni geıçiJ'erek, Recebin yanına 

Sürü Çıngırakları 
~ Yazan: CABİT UÇUK 

Biraz dtişündu. Sonra: 
- B~ · ndan ı:eçcn ıldncl av hi.k&

ye-:. nı sUYlt~n lJ;ter' ınis1n'?. Acıklı bir 
hilc:itytdit 

- LS\erım Recep! ... 

o..; 1zrl3 ol-den ba ··- larl \'amu.ş 

r..oi, ya"aş k.;sb~ bir ~-sle anl~tmıya 
ba~. t.L 

-Kı:ı'c.ı ormanda bir ~Urek avı ya
.ı.'lly :'°dL.k. ()l"'l. an kı,; L ındskl dere kc
narın.ı. c ... Jırl:ır kurmu tuJt. Iier gün 

ı: · ıı y e s:va çıkıyörduk. Bir sabah, 
yenl bfr a,· pe.ş nJe Faatlcrce dola,.~ık
tan sonra, kücaman ayıyı ~Lk4t1rdık .. 
A .:.ıgım bir ku.;-sl.Jlla yaral .. nmış ol
ır..a Ula ragn:ıen. çaill.:rı y~rü.rak göü
den ksyboldu.. Yarasınc!.:ı.n akJ.n kan 
t'! ·nlala ırun lzınde uzt.-rı uzun yürü

d.uk İz küçük b:r n1ab rarıın Onünde 
b l!yor'4u. D"rrıek k ayı içerde idi. Ma

ıa~a.nı..1 kapı kısmrnı kazrr.alıyarak 
zı; ken, arkadaşların bir kısmı da, 
e t.et k.\e bf-kliyorlardı. 

<ı.p ıyle yıkı-

ya$ gcttrdl. Ayı. kı\·nlarak ölm~tü.. 
Yanında küçücUk bir yavru feryatlar
ı.. ba.ğı:-ıyor, ans.sının üstune abanı
yu,rdu.. YB'TU)"U arkada~lardan bi.ri 
aldı .. Ayının derisini yUznıek iize:re ce
virtiiğiın.ı; zamq,n, ku~un yarasının 
ka.nayıın d.al!ğfne bir meşe kozalağı 
tıkılmış oldulunu gördük ... IIer aklı.. 
ma gtld·ğ:ır.de, b:r yavrayu anaı:..ız bı
ra.ktığunın aebUlı duyoırım ... 

İçlmde Recebiıı lı.i,,eltiğ' azabın 
bir eıJnt buldum. Bılın:yorum nıçın 
gör.!crlnıde Zehra kadın canıCjndJ. Ağ

lıyor, çırpıı-.ıyordu. O hay:.ıi kovalı

yan ,-üphelerin, kuruntulan.'1 izindl'n, 
Zehra. kadının ölUrr. tehdid: b~ıma 
doldu. Bıu:ı.ları.n lıit bln.ni R• ~ ~e söy
lemedim. Goğsüne sn)<""1.r•~. uyu
m.ıya çall,t.ıın. ... 
Uyandığım vakit kulakları:ru sa

ğır olmuş zannettim. Hiç se<> ..!uyaznı .. 
yonun. Kalbim birdenbire .. •tı. 

Recep! Recep! . 

Odada loş bir a.ydmlt.lt vardı. Oc:a
cağın ı i.itündc-ki küı;ük: pencereden 
sü1.:ülcn bu ışıkta, Recebin zümrüt 
gözlerini .:;örnce. kendi :;:aşkınlığtma 
gulerck: 

- liı<", dedim, Sessizlikten 
tüm. I~ul...-ıklarım sagır ölmuş 
geldi ban> ... 

ürk
gibi 

g:ittiın. 

Dı.-ndarda, eviınizln Ouüntie muhte-
ı ~enı bir munza.ra. var. Gec(" birden

b1re gele-n kışa. tnn1hır yejil kollarını 
t<>pr;ık llık. göğsünü açmış. Belki bi; 
metre kar y;..ğmış. Dalların kıpırdıya.
c<ı.k !"ıq li yok. IIer 'ece havuz::ı akar
ken bı'7e tlırkü söyliyen klıçük su., 
bt'.vt:.:ı:, ağır yükfuı altında ezilerek: 
ı:;usmu~. 

D•tsegi ÜJtunde do1,rrularak t>r1.a
lığl dinlerkPn gülıim~üyordu Yorga
n: lırl&tar&ık yataktan aUadt .\('lkta 
kaliln ku'!artm uşilnıu~l.ü. Yorganın 
sıckltğına ou.dilet-ek, Recebin harell
t:n.ı 'ıakıyor 1 Jrr:. Kapıya do~ koş- ı 

tu. l:·aı•t.§t:-.a sürgiıyü çekerek, k:ıvın:.n 
kan.adını açınca, hayreUe bai;ırdı.m: 

P..eccbin kolunım altına soku1arak, 
kaq:ıl r.ı lıaKıyorum. 

- Geee fırtına bi.rdenbire kara çe
virm olmı•lı. .. llenı ne ('Ok yağmış .•. 

- ,\ılJi ;:'!(' h_,ldecl!r acaba Recep?. 
f~ar y~lwntızu örtmü,:!. 

- Kar! .. 
B.-ı.na dOnerck, gülünı:tedi: 

- Ses,lzlikln ne otdugunu anladın 
mı şimdi?. Bütün get.."C yağmı~t .. 
Açık kapJdon içeriye soğuk h:r ha

va uz.ıncit Ç.ıınlar en ufak dallarına 
kadar, bryaı ağır, karla yük~üydil. 

l{ap~mızın onüne bile kar serpJm;.ş. 
Recep, kısa kollu, açık y::ıkah pa

muk gömleı11 ne, soğuğu duym:ıda.n, 

bronz bir heykel gibi kapıda duru
yordu: 

- Jtaydı bakalım kalk!.. KapuruUL 
bir m!s:ıfi.r ıeLnıi~. Ona hoş geldin de
miyecck, onu ka.rşılamıyacak nnstn?. 

Yataktan kalkarak, fırtıma bir hır. ..• -111 

<>nn,zumdrıki kolu, b~ni kendisine 
çekt Du har;k"'ette ıninnet ifade e
den '>ır sıcc.klık hissettim. 

u: uz rı \ra Heccp i.ınde ben o.rka
d:ı n tı'.a g:den patik~.nın karlar!a ör· 
ti.ihı. yolunu a('arak, ılcrliyorduk. Re
ceb11• t:üreklr alarnk yana sa\·urduğu 
karlar havıı.da soğuk zerreleri halinde 
ur""şarak dökülüyor, hazan yüzüme 
dU:,' yordu. Orl<ılıkta !IOSSlzlikle elele 
ve~~ sofuk h3kim . . ı\yaklarımız aı

tınd.olci taze kar gıcırdıyarak eziliyor, 
ağır ağır yürüyoruz. 

Doylellkle ağıla ulaşınca, kapının 
yar: ıı•a kadar karla örülmüş olduğu
nu g•JrdJJk. 

Be,iktaf Çocuk Bakımevi 
geni§letiliyor 

Bc'Ştklaştaki · Qocu·k BaJumevi• 
r.in gt-nişletiirnesi için başlanı • 
lan inşaatın devamına Koordi • 
nas_v(lon 1ıeyetitıdcn rı11üsaade _;s • 

tenıimiştır. 

Mütekait aubayların tren 
Ücreti 

Müteakit stıbayların da ma _ 
:ı:ııı~ı· gubi rrenlrnin sülüs ücret. 

ic. scyah~t cLmeloeı·i. Münakale Ve. ı 
kaletınrl'en temennı olll'lıım~ur. 

VC'l'ilen cev&pta ş.i'lndililk •bounun · 

mürrlkfrn o1&mıyacağı ileride .rnü. 
tekait sUbaylar için de tI'Cnleııde 
tenzıliıt :;-apılahileceği bl'ididl • 
mi~tır. 
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Bazı aç1c1< gözlerin ~bay.aıın şe. 
kerleri, fiatlerirııde d.e i.Mikir 
yı;ptıkları h<>ber alınarak arife 
günü ve dün, .,.n•cl'ci gün ıkıontırol 
mf"muı·IGrı tarafından hüylitk, ılcii.. 
\İi'k ba·zı şc kHci !er ani /bir ıkıon. 

trolden ı;eçiriLrniştir. 
N et:cf'i::·c· 3 şekt:'rdnin fiatleri 

yiiks,k gi;dilerck zabıt tut.ul -
m~lur. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

D•'<iiın. Gözleri irileslı. Nem. 
lendi, hıı;k.nk halinde bir ses bo· 
ğalınd.a duğümlendi: 

- Beni hapsetseler ne yapar. 
sın~ 

Dıye sordu. Bu, birden hiç bek.. 
lem.ediğim bir sualdi. Şaşırdım. 

- Hapsedilecek neyin var? 
Omuzlarını silkti: 
- Bir şeyim yok. Fakat, hap. 

sedebilirler. 
- Ne diye? 
O bana cevap \'Creceı:;1 yerde 

bamiJaşka bir şey soı·du: 
- Bir suç insanın üzerine ka· 

lırsa ona ne yaparlsr? 
Merakım artıyordu. 

- Ne sııçu var? 
Dedim. Bana cevap verecegı 

yerde yine sualini değiştirdi: 
- Sen hiçbir adam öldürüldü. 

ğünü gördün mü? 
Gayet sakin ve tabii cevap ver. 

dim: 
- ttnvlr. 
- Ölürken gördün mü?. 
- Ha)·ır .. 
- Birısıni öldürselı>r, sen de 

onun ~:anında bulunsan sana ne 
yaparlar?. 

_ Suçla tlL~iğ;m yoksa hiçbir 
şey yapamazlar. 

Daha çok kr.rl,aıı, daha .,.,k :it
rcyuı bir i.ıaktj ;·c •~slc ":ına da. 
ha (."o!< sokuldu: 

- O holde en ıyi ,. <aklan. 1 
mak! 

Ay~eniıı biıtüıı bu soyl ıoi;;, kor. 'ı 
kuş ve ı:e yapacağını bilw.:-z te· 
reddü!lu edasının arka3mda her. 
halde onu tedh i.j eden hır şey 
var .. diye düşündüm. 

- Ne oluyorsun'! 

Ne ıçin bana bunları soruyor. 
sun? .. 

Böyle şeyler aklına nereden ge _ 
liyor? 

Diye sordum. Daha çok t.el3ş -
laıı.dı: 

- Bunları bana sorma Cevat, 
korku ve dehşet içindeyim. 

Dedi. Kolumu tuttu, Ç<'kli. Be
ni yürütmek isledi ve .. Ben de 
kendimi ona verd:un. Yürüyor • 
chık. Konuşmadan yürüyorduk. 
Bır haylt yürü.dük. Fulya tarla • 
sının dışına çıktık. 

- Nereve gid.yoruz sevgilım? 
Dedim. Bütün bir gönlün hü • 

kümdarlığını ve r.dkiml.ğmi yap. 
mak ı>ter ~..bi gözleritrıi gözle • 
rime dikti kuvvetli hır sesle: 

- Sahi beni sevi yol' musun? 
DNlL D<?min de ayni şeyleri ko.. 

nuşınu~tuk. 

- Çıldmısıya .. 

giliz sanayii <alıı,ınJ~• ı;ııı< ı'° 
.. ı· 'li 1 ınolı V"" sanayu ngı ı ere. oı1' 

tirmi ve Afrika ile .. ~1 ,,..ı( 
da giriştikleri t~cbh" ~"' 
gilizlcr geçen sen.c~:ır d"~ 
çok dnha kun·ellı jjtt<(ı , 

1 'tiz '" t geçmişlerdir. ngı 
1 11 ~· 

lan Rusyanın Kafk•'' j\'~ 
b "tiio • ~ı· 

!ara çekilme:;ile, " . q1ıı•l. 
bU• , l'j kıt'ası ı\lnıanynnıu t ,,,, 

. d' fa~• dC tına gırıuekte ır. . ,ıcr j 
Afrika kıt'nl&rilc de•'.' 9ıııııd' 

·ı · h"k' ı·,ctı JJ'' gı tcrcnın a ını . gc . I" 
l{ış geçip de ilklıah•<" bi•I :~ 

il . b .. "k dilsuıa ,ıl' 
ııııan, tl u:vu . :. )l.ıJt'i 

duruıuda biribirılc 4 
olncnklardır. ı'' ı 

• • 1 11,0,ı. ·~t 
In,gıltcre A ına • 1(

1. , 
• -ıııın · .t 

için Avrupa kıt as ·ııcr<l 1 C' 
1 •"'1 • "' ıneli Almany.t v., (!ı"' • 

ınek için A HU[>a0 "' ... ~· 
}llJtl' ~I 

malı. Iler iki te~r . İi #' 1~ . .. ı ır vır ı· ~ ~· kolay goze a en . ~ 
rünnıü) or. Alıııanl~~ ,,ıJı' ,, 
nin ~ol' dabn :i.4'1Y.

1 
• ııt' ~ıı 

. tı l;iJ> I'"' 
ı:atuanda adanın 13 •ılıl'' ıır 
lcr. :vıuva!fok 01° 111

"
1
' b ;>6 ;~ 

d te"'~ 1 
•' ~ !erin hovalor a . •. ,~M fa 41 

ne ı;eçirdiklcri bır ı"~ir ~~hrl;li 
yanın bu deııenıcY .

1 
ı~V:.,ı 

,. bl c • 
tekrar edeccgı f.SY~. ~' 
Kafkaslur ve Orta ;ıı«e J ~~ 
d .. .. ı· J11a1 !"''' JI en yuruyt're • . - ~~ •" f,.;' 
torluğunu ~ılt.ın•.Y 0 ı;a~~a,1, ~ 
daha zor bir işi••; ırl•~' ıJ 11,ı 
hazırlıklarının aı: ,.,~,t,,..ııj, 
vııda toıılan.uıştır. 14111 ~~ 
.. ve -ı' 
merika yardınıına d•' ',, ., 
sonsuz kaynakla••"" ,9~ •,ıı'' 

~ )'41l1 er 
gilizlerin, Alntı• 0,deb;Jc' 
her tehlikeyi def ıır I 
den şüphe cdil""1~ı· .r; 0~1 ti ıcıınc ., t ·~ Almanlara g . ı.c• pi 

· d .,.,,, ·u ı ~ 
kıt'a üzerm c ··pi<'' ,,: 1 
rumdadırlar. lıı:;• 1 

0Jıır5'1 il• 
herhangi tarnftııO 1,~,e~:!J •" 
bir asker çıkarıııa i a 

bilı''"" manya\·ı yene ~ 
• • , =ıd' ı•'0 ~ bir iş dcgı ır. ı• f!' 

l ıında ~~ 1 
Bu şartlar o al•11 1ı' ··ır • .Jl ı 

uzun bir hnrbi go ~. 1,1• <;. · 
vs;r"" 11r 

tir. Alman:ı>•· • , 0 ıır9r 0,ı 
kendi fıle111in• ıı~ ı•" '"ı..ı ~ 

akSl , t • Jli 
tere ile anla~ııı ~··'" fo~ 

• 11011° • il nıiyen lıır zaı .. gib•· ~; • ~ 
de ı!Pvaın edccleg'lııı' ~eıı i,ı ~ 

·art ıır "'·:l de ytt~an1a ~ A,tnıllıı. ·ııil-il 
ne cytlı.:rnr:ık rıır•" t~'' 
1 'hda• edilen r "il 1, ( An 1 · \Stil rt ~ 

- Ortada suçlular seninle ce. 
sedi yanyana bırakıp g·lınişler 
,se •;e s.ıçluların da kim oldukla
rL"lt bihniyor isen ne oh r? 

- Bu bir hukuk mese:~sL 
Diye cevap verdim. Tc reddüt. 

lü tereddütlü yine sordı': 

Cevab:nı verdim. 
Bugün bana nasıl 

bul ctnıeden soı tc' ~ıtl ·~İ t. 
isbat edebi- ı kadar bu halde. ',.,.ıı•'' ',~ ~ 

Hir şürlıc>iz dull. Jc ,,ıor ır" 

- Demek ne olacağın bilıni. 
yorsun?. 

Böyle bir mevzuu hiç dü. 

lirsin? .. 
Dedi. Hayret eder gibi· 
- Ne bileyim ben. Sevgi ,.,;ıl 

lsbat edilebilir? Nasıl istenıen 

öyle isbal edeyim .. 

' dcnır .ı 
nıe !ı:vrıhn:-ısı . ııl' ,, l· 

. bir so ıı' 
bir dıırunııtll .. ı' t" .• ıı'' 

b "'"' ... Fakat hunu u~'.;.ıııle' 
lan insuıılo.trııı go 
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\' 
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Bayr m 
!erinde Ge~en 

Hadise er 
(bu y;ızının metln.lt>rl Anaaoiu 
Ajansı uültC'nlcrinden n.lınrnı:ltır) 

'l'elhis eden: Muammer Alatur 

Bana , milnns€'betilc çık..•nadı! zı ·ı. i ~--n ve JDn :!4 ~~at için. 
ek. dı:.nva lıiıdiselerini su su -

t'(I.• - - .. 
C' l.u:c"ı a dcb1 ırz. 

D·~n LOt 1ln·r kan1ara:;ın.da Lort 
1 , .. n ... , ha:hu .L-da garp "CCp!ıc ... 

ı:r b' f d ı·ılk ·r s( c·r açmanın e ı 0-

n a '" &öyk.-ıniştir. Lort i\foyne. 
'n bu -sôzu Büyük Britanyanın 
earıpta daı be:- in.<iirnı.e.s:n~ J~Jtiyen 
:•. !\ nı ıliarın garpta sadece. 25 

11 ·a ll!lke H 100 den daha az 
;" ı 1 u.undugu halcl:mdakı bir 
ı;ıer:ka haberine '.slına edcıı 

rt S!rab-,lgi'ye cevap te•lcil et. 
ı-0ek• d. r e ". I.<ırt Mı>\'ne, Almanla • 
·n İngiltere sall"li .kar~ı.;mda Rus 

%hrsi"dt-k•r.den daha Iazltı avc 
. · " ıbulu:ı<tugu söylenct:!r :'ri be. 
hn rlmistir. 

•·e~""m ~ırmarasmda harp vazi.. 1 
~:'hakkında bE"yanatta bulunan 
' ıster Eden de şunlı>rı söyleımi§tlr: 

eı·'~ Rusyaya bütün \'asıtalarla, ı 
ı· )J'rıızden gelen tekmil yardımı 
aı>Inağa aıımebmis bulunuV'Oruz. 

, tilikuml!>t Hitler ·ve serbkleri ile 
t;Qbiı_: mevzu üzerin.el~ müzakere 

·tı tgı tlü.']linnnilyor.• 

IlOIIDODA BİR ALMAN 
ZABiTİ ÖlıDÜRÜLDÜ 

ıı,;arır-tcn bıl.c!iriltlığme gore, 

2/~ ~chrin<le 4 genç •bir Alıman 
'>.~ın~ kat lct.ınişler ve kaçmış. 

~'dır. Işgal makamatı, c'<ldi ceza! 
.. «'hırler almıştır. Mar~al Peten, 
•t ,\ . 
ı mıra! Darlan, işgal mıntakası 
ıaıı. , ına hıtap ederek, hu suikast-
j"rı lak.brh etmişler ve Fransız _ 
~rı ı~al ma.kam~tına karşı dü. 
~ da\'ranmağa davet etmi-şl~r-
.r. 

JAPON LA Fransada Nant ,ehrinde 
öldürülen bir Alman bin- ı 
başısına mukabil 50 Fran- · 1 
sız rehinesi kursuna di • 1 

zııeı:ek.. M k 'd s ı nlT l r· ı .os ova a 
1

. ıv~areşa zmo-

j ne yapmak is
, tiyor ve neyi 

komün!.S'tir. Alman kwr.andan • 
iığı katilleri bul·mağa yard!m e
denkre 15 milj'<>n frank müka. 
fat v~detmişbir. 

j kişi idama . çenko Cenup 
mahkum oldu 1 kumandanı 

Bu suikasttan ııonra Bordoda \'e 

ci,·ar nalı' yeleıxic 100 ktşi ~evkif 

edilmiştir. 

Cumhur Be,slmlz 
&ataydın lföndil'er 

(1 inci Sahlfeıkn Devam> 
Doğu vil:lyeUerimlzde b · tetkik 

::ıceyahatinc <:lknuş olan Curnhurt'Cı;;t
miz İsn1ct İnönü dönü.şieri·~de Hala~ 
yı da ziyaret etmi~ ve ,\,~ıkyJdan 
ayrıluken keudilerıni ugurlayan Oin
lerce llataylıya b.ito.1.ten §U n~;\.ku süy
miştlr: 

c.Antakyalıl.'.ır, 

Şirnd1 s.,izinle !tC':ı.uşurkcn biılün 
rr:eınlckete Hotay hakkında duyduk.
larıını söylemek. i~tiyorum. Bir ild 
gündür Hatayın her bucağını görme
ğe c;ah;?tım. Her yerde vatanda~lartmı 
ana '"atana kavuştuklarındanbcri ge
çen ik: sene zartında, ÇOk iierlcmiş ı 
bu!dunı. Cumhuryelin hallt için çalı
şan idaresi ve ana vatanın Hata.ya 
gö.ıterdi~i şelkat \re sf'\.-gi me:nleketin 
bünyesinde yaratıcı tesirini derhal 
göstermeğe baslanuşttr. Hataylıların 
vatar"be\·crlik: duygularından çok se
vi11din1. Hatayın büttin Türk vat~nın
d.l k•hraınanlık, fcdakarhk miö:ılle
riyle adını andırncak bir durumda ol
duğunu bütün memlekete bildirebili
rim. 

so,·gill Antakyalılar, 
BU;rük Atatürk, Ilata;r lçln çolı: 

hasret ve istırap çekmiştir. Şi.mdi bir 
bayr'1nı :!>Cvinci 1ç.lnde y~aıken Ala
türkün l.:o.hraman ,.e kuts:ıl adınt tA 
yürCk!erimtzin içinden gelen :ııiz duy
gularla anıyoruz. \'icdant ~aygl.İ<lrımız 
ve dı-riu !:evgilerlmiL onunla ber:ı~ 1 
berdir. 

Antakyalılar, 

Cur.-.huı·iyet hükümetinin tatbik. e
dilmekte ol.:ın programları, her sene 
deni.l klyısındnn uzak köşelere kadar 
feyizlı tesirlerini göstereceklerdir. Bu 

Lor..dı a 24 ( A.ı\.) - l\füskova. 
da örfi idare ılan ed:lelnberi, as
keri malLk<7me beş k:şıy: :\tc'.ma 
ınat>kü.m etmi~tır. .Mah.kfwnt.r 
So\-y<;o']er a;,,yhindc ıb._;anname 
te\•ziin<ien ,.;;;ıçlu idrh~r. 

- ---<r-- --

İngilizlere gt' re 
(l iuci S>htf-cd<ln lnv>m) 

Al!'rıan taaı·ruzla,.ıııı duro ıırnaga 

muvaffak olmuşNıTsa da Doneç 
mıntakasıııda vaziyc~ ci" ;<lir ,.e 
Alınanlar Bu-diyeni ordu ··ını taı.. 
yhlra clev:ım .:<liyorlar S "dno'da 
pek kanlı muharebeler \' :u lıu!.. 
maktadı.r. 

Kmmda PC'rekıop focrz:ıhma 'kar
şı Akman taaıTuzu yeniden baş -
lamıştır. Roolar, o'orrratiJ< siliilı -
ıarla iki şiddetli mu.kabil taarruz.. 
da 'bulunmu~laı·dır. Prn,·da gaze
tesi. Kırımda cereyan e<;c'll muha. 
rebclerln .ş:.dıdetındcn bıc .. sediyur. 

Leningrad böl-gesinde Rllliiar, 
üstünlii;ğü muhaiaı.a etn '1t:e orup 
yaptıkları )J"..ık ~i-ddet.!i Ilı ı muı.<:a. 

l:>il taarruzıda Almanları ··ı kilo -
metre ıü.c'atc ml!Cbll'l' ctım .!erdir. 

Alman • Sovyet 
Harbine Bakış 

(1 in<! Sahited•n D•vam) 
Sovyet kayn3.kLn, Rost.o1 i.5Uk:a

metlndeki Alman ileri haroketlnin 
bazı kesimlerde durdurulduğunu bU
dinnekled.r. 

Bunınıla beraber, Ruslar Az.ak sa .. 
hllindeki Taganrog şehrinin şiddetli 
muharebelerden 3onra boşalt1ld1ğtnı 
bildirn1 1 ~lerdir, 

Kı.obyehc\' 24 ( A.A.) - ;ı,r. L0-
ze\";~1. ~'L.lıc~al Timo;;t:n~-0111.ü\ ce.. 

!lu.P cenhes~nıiekı ktı"v~vetlerh1 k.u ~ 
!1'anGa~ını el a.Jıgın• 'bıld:cmış... 1 
ti.r. 

Harp vaziyeti 
(! inci Sah!f«kıı Devam) 

vetle" s.:.-.•kelm işK>rdir; hiı; ııüphe 
yok !<i Riazan istıkaı?r.~tint a\·n1ak 
ve Mo.>kovanın doğu lie ir:.ibatını 
k.esmcik istiyorlar. ; 

Umumi olara·k d~ııilebil:r ki 
Alman 1aarruııu yav~lamı~tır. 
Bw:da hava vaziyeti, ikmal l'!lÜ}

küfıitı ve taaı•ruza iı•zırlık gı.bi 
sebepler olm,.kla berab~r Rus rnu.. 
kavemctinin de tesiri olsa gerelk.. 
tir. 
Eğer Mareşal Budlycni ş>mal 

ve cenup ccnahlarm: sağla:n bu
tarak kışı Donelz ile Do'1 nehri 
arasınc-aki oolgecre getiı"«biliı>ıe, 
\~aziyeli kurtarmış. y::ın ı İran • 
Kafkas yolunun k c·ıb1< •ine ve 
A\ınaııların a.şağı Volgn.ı·,ı doğru 
uzanmalartna mani olreb".ii.r. 

Cıkldar ceza "vlnde 
(1 lııcl Sahlfcd.., De'l'llm 1 

M<?b.kümiyctıi lı:c.ıbi ka \ 'i;yet e
dince İbrahiım Üskooar haı;uıha. 
nesim! gönd<?rilmiş. oraıdan da 
Bunsa hapishanesine nalcl.eıdilmiş... 
tir. Bursa hapis.'ıane6!n<ie lbir pl&n 
hazırhyan İbrahim oradan kaç. 
mı• ise de rok geçımroen :1'3ka • 
lanarak yeniden ÜSloiiıdar ıhapis.. 
hanesine göDdcril:miştir. 

Geçen gü.n .l!brahlm i"sküdar 

bekliyorlar? 
(Ba;,makaleden Devam) 

siyasi huhratılarla ınc~gul oldu
ğu bir devrin fırsatları içinde baş.. 
laııııştır. Ve .. bu ~er fırsattan 
Ftansrz llir.diçinisine ycrleşinci. 

ye Jmılar dahi kah iııfirada gide
rek. kiılı rakip menfaatleri tuta. 
rak. ki\h faal vaziyetler alarak 
istif:ıde etnıi~lir. Şinıdi Japon ~i .. 
~·asetiuin _v.ırun ac;;;trdır bekledi
ği en büyiik fırsat ortaya t;1kn1ış.. 
lır. O do Sovyet Rus.yanın uğra. 
dığı zat, İngilfrreniıı Almanya ile 
ba başa ve karşı kar~ıya kalmak 
vaziyetinin talıaddih etme•i, Ja· 
ponyadaki kabine buhranı ve ye.. 
ni :ıskcri k:ıbineuin i~ basına ı~

lişindcki sır işte bu iki ılavada 
mündenıi~tir. Preu Konoyc ikin
ci kabinesini te\'kil ederken Üç
ler İttifakmda bulunuşundan is.. 
tifade cd~rek Sovyet Rusya _ Al
manya harbi karşısında kendi bi.. 
taraflığını Anıerika ,-e İngiltereye 
i.zaml değerle satmak istedi ve.. 
Rıızvelt • Çörçil ıuiilıikatıııı mü. 
teakip açılan Japon _ Amerikan 
müzakerc!'tinin esnsmt bu tcr.:kil 
etti. Rus • Alman harbi bir taraf· 
tan dtvanı ederken .t\n crikan -
Japon nıiiznkcresi de Kr11oyc ka
binesinin dü~mcsiııc ka ı•ar sür. 
dü. Bu miiıakereniıı knnıhklı şu 
hedeflere dayandığı anb<ılıyor: 

ıı - ingiltere ve Ar.ı-·rikanıo 
.Japon yanın harbe ıııüd. hı lesini 
geciktirmesi ve mü11ıkitn olu.rsı 

bir anlaşnıa temin etmesi 
b - Japonyanın lngiltere ve 1 

Amerikayı ken11i menfaatleri le.. 
hine imale etmesi ve Uzak Do· 
ğu Rusyası, Çin işlerinde serbest.. 
!iğini ınnhalaza etmek hakkını 
alnıasL 

r: lltı Alman subayının katli üze. 
h'.~ .Alman maıkamlaTı d'iin 50 re
<i~~nin kurşwıa dİ.Z'İlec.,.ğini bil. 
-.:..~·.\erdir. Bu rehinelerin otuzu 

1 eserlerı, ben de yakından gtirüp. takip 1 
deceğim. Şimdilik. size veda ediyo
rum. Sizdeıı de vatanın öteki bölgcle
ler~ seıaıu ~ sevgiler e:ötütii,yo- j 
rum.> 

Alml.n kayrıakları \'C restnl tebliğ

leri Mo.::;ko\·3 isUk:ımelindc:;:t askeri 
vaziyet h::ıkk~da ~u maltl11;at1 ver
ı"ı":ektedr: 

Son g<"r;en günlerde fena lıa\.·eya 

rağm.en So•:yet hüklımtt n1erkeLinin 
dış müda!~a mevxlleri, cen ·.1 balı ve 
batı braflartnda tı~r.iş blı ~phe ü
zerinden yar.tmışhr. Almaa öncüleri 
bazı nokUılard:ı M'>Skov37a 60 kilo
melrey~ kadar yaJ:.!:ı~ışlardtr. 

hıMpi~aıı.e:si doktoruna ırr.tiracaat 
etııniş ve hasta olıdu.ğunt.: söyle -
mi!f!ir. Hastayı muayeı ! eden 
d-Oktor, Ehralıimin haki.kr'eıı nas. 
ta oltluğunu görer«k ,keı. li5ini U. 
mumi Hapishane haslan'<?"ine ya. 
tırılm"'k üzere gündıermi~tir. 

Yine bu karşılıklı müıakere 

sırnsında her iki tara( ın da en 
mükemmel bir politıka .anbaz· 
l1ğ1nt ve \•akit kazanıuayt birinci 
esas telakki eıtiklcrı gözden kaç
mıyor. Çüukü, Iaponyanın iste. 
diği hiçbir ~ey, ba.~ıa Çin<> yapı
lan Amerikan • İngiliz yardımı
nın kesilmesi dahil olduğu halde 
Amerika tarafından kabul edil
memiş ve lnı;-iltcrc bu ınfüakerc
nin devanıı içinde Avustralya, 
Yeni Zelimda ile beraber Singa. 
puru ve Hindistanı nıüdafa:ı. har
bine hazırlamıştır. Amerika da 
Pisifik'deki tedbirlerini sür'atle 
tanıamlamı~a çalışmış \'C Çaııg
Kay-Şek'e yardımını ıırltırmıştır. 

Birman)a yolu Çini tal viyc ba
kımındaıı bir silah ,•e malzeme 
nehri halini almıstır. riiWn bu 
bakımlardan Japonya her geçen 
günün kendi nleı,hine tec~lli et. 
tiği kanaatindedir. Amcriksnın 
hazırlanışını, abluka tedbirlerini, 
Cenuıı Asyasındnki İngiliz tah
kinınt ve talışidatını, Cinin takvi.. 
yc:;İni ve bilhassa hOn iki a~· 2nr. 
fıuda Sin~apur, Fili pin, A\ ••stral· 

Acı Bir öıtım 
(; l!srun Saffet Gilrson ile Ayfie Hlk.met 
~~t~lgra'nın annelerıi ve .ı..1ünevver ı 
ı- . fet Gürso.n ile a.lnir haitolıklan 
ta Utth•s:ıt>ı Dr. Fahrl Celal Göktul -

rıın kainvatidelerl 
l\;ı Bayan S!DIKA GÜRSON 
C: httıeti rahmana kavuşn1u;:tur. 

test ttt~e mera~ml yarınki cumar -
l'e &unu i>ğle nanıazınt müteakip 
~ t\11kiye canüulıde icra edildikten 
b~r1:1 A:.rt mezarlıktaki. aile kabrls -
' •ı.lt:ct lı;. • a Allahın rahmetıne te1.•di olu
·caxt· r 

'v~"'!·}~~neye AUaht;ın ınağfiret ve 
.. b tlanıe taallükatına ve dostlarına 

lrlıı:r dileriz. 

Pereskop işgal 
edildi mi? 

ı>,,~d":'• 21 (A.A.l - Almanlar 
a.14tr~P u ve Arnje!ik'ı aldıklarını 
>ıt ı;:orlarsa da, henüz b'.l ht:.ber to-

t!clUınenıl,il.ir. 

~, 

Radyomuz 
(1 bıcJ Slllıifedcn Denml 

ranıı ıırogramına radyomuzda 
28 Teşrinievvel giiniı saat 12,45 
de İı;tiklıil marşile başlanacaktır. 
Saat 12,50 de Başvekilimiz Dok· 
tor Refik Saydaın'ııı süyli~·ecek.. 

}eri Cıunhuriyet Bayrarntuı ar.1ş 

nutukları ve saat 13, 10 da da An. 
karada Ulus meydanında Y•(lı· 
lacak olan tezahürat naklen ve
rilecektir. 

O gün ajans haberleri saat 1'1,10 da. 
söylenecektir. Radyomuz :!9 ·~·c. ~O 
~riniC\'\·el çarşanba, per.şcnbe gün
leri ~aat 7,30 dan 23 e kadar mii.te
macU neşriyatta. bulunıı:cnkhr 

ZAYİ - İstanbul Falih ı utus me-
murlufundan aldığım ni.lfu.s tezke- ' 
remle birlikte Koooc·ratıt iplik defte
ri \.'C TO!yadan aldıg1m Noter ~enedi~ • 
ni zayi ettlın. Ycnileri.ru :ı.lactıgımda..11 
cskilerin:n kıymeti yoktar. 

Ahmet Pirinçcl 

Al"!Tlan denizaltıları topyckün 32 
bin ton!lato!uk dört dil~m~ gen-:isi 
bs.tnmı~lard~r. 

Kurtuluş vapuru 
Kızıly:ıı Yunani.:itan halk...na yar .. 

dın\l<;ı..rtnı ı;-ölllrcn Kurtuluş \·~puru 

dün saat Uc;tc l~n1an1;nua gelmiş ve 
gece Sirkeci lima111na yanaşarak tek
rar rnal yüklen1c-ğe ba~lamıştır. 

\'aı:un.r, ı•i.re limanında kalabalık 

bir halk kütlesi tezahüratla. ka~a
n1ı..ştır. 

Kurlu luş t~kra!'" ayın yimı.1 beşin
de Pı:rcye hareke~ edcr~klr. 

Stılta.r.ahnıet Ür;UnclJ S..ılh l[tJ;.ı k 
Hakiml!g;nden: 94111086 

Dn·.•acı: İst.Jr.bul ·rel~for. 

lıbralıimirı ~Uını <buray:ı rkeıciar 

muvaffa'k: alu:nca, ro>da ;elinken 
yanına katılan iki janriaıunayı 
merlhametlerine sığıonarait kan • 
dım1ak güç olınanı'*1ır. 
İbrahim \'C jaıııdaMn~lar hır tak
si-ye atlıyarak Balata gitmi~lıeı•dir. 
İbrahim jandanınalarla iberaber 

C\~ne .gi.rmiş ve birnz ·kansını gör • 
mek ıstediğiııi söyl:iyercık yanda
ki odaya geçmif kaçmı.ş'. U'. 

20 sene ağır hapse mahküın bu. 
ıunan Rizell Mehmtt oğlu Recep 
bir müddı>tt.cnb~ü aııües.se.ie atöl. 
yclerınde çalışmakta olduğun<laıı 
hergün koğuştan a<ıölyeye ı;ıtmek 
fırsatını btrlan~ ur. 
Rı ecp •bir ara ba•gard:ya,,dan 

ciı~~ cı .;ı.kmak ürerc ızin ~stenüş 
ye Jardiyan da ke.octisıne mlkSJ.~ric 
c.:tın1i~ o da !i"açnnl~t&r. 
Y~pılan ·bütün ar-~ı rmalar 'bo. 

>a gitm'ş \'e Recep bir türh bu. 
lunaın~mı!jtır. 

tQr«1ıinıın ·ka~nıa.5ında ihmal.. 
lNi görülen jandarmalar tevkif 
ol·unnııus: \."l! Rel!L-bin k.ıC"ına·sı..nda 
lhma li lprul-en ba:ga•rlıyan En _ 

ı ~·ada Anıerikan ve İng-iliz Büsku... 
nısncl.anları arasında ~·apılrın top.. 
lautıları kendi ıniistakbel pliınla· 
rının tahakkuku nlc~·hindl' ıı;ör. 
diiğü gibi 1942 \'e 19~3 ün kendi. ~('EVE .. 

iki Noktadan Cevap 1 

lüP;ü avukatlarınd ... n l-tami.:. Bal~:ırH~glu 
t~ı:afından Bunl3. Jpek Fnbrik::ı.;ı Di
rcktöıi.ı d;.;n1adı Kanı.l nczdir.rle Hacer 
aleyh.in~ !l!l/1086 nun1ac1lı dO:)}\l ile 
~ı:ıl.ın diiı"t lira yinn• .::ı kuruş al[;.C."lk 
d!'.'\·asıııın yapılınakta olJ.n ını.:bkeıne
;;~nde: !\7iırıtll'l~ıı yha flaceriıı ık<'ınet

g{ıhının n;rı;·hul olm.JJ;.n.:ı bl. acn dava 
aı7uhali ve davetiye yirnıı n nüid
dctle :!fıncıı t.ebliğ: edildıği ~ lde ınah
kenıe!-"t' ~elıo1cn~:,. ve \'ekil <. :ıhi gön
dCrn~enıiş olduı:;l.indan müd~.ealcyhaya 

Lcr3yi istıl~tap rr.<.ı.th.en~eye gcln;esine 
ve geln:lyecck olursa isliktaptan çe
!tinmlş addiyle ibraz: olunan ml.lkave
lenın kendi~ine aıdıyetine karar veri
lece!i h':1-e:.sıınwı iht:1ır1 surelile gıyap 
kararının yimıi gün müddetle il~n.ca 
tebliğine \•e muhakenıenin 12/11/941 
tarihine ınüs.:ıdit Çarşamba gilnli saat 
10,30 zn. talikine rnahkernece karar 
verilmiş oldugı.mdan muddeti kanuni-

,·ere <lesi~~c.;,e~r~t;ilnıL}tir. j 
( 1 lılci So hlfoden Devam) 1 

!erinde film gösterilmemesi için 
sair günlerde mR.tiuc1ere aksam
ları saat 17 de ba•lanması • Ku. 
ruınca muvafık göriilmektedit. 
Layiha yakında alakadar makam .. 
!ara verilecektir. 

sini fuueı·ikn ve İngiltere knr
sısmda harbedeıni~·ecek bir vazi.. 
yete soktuğunu da tokclir etmek. 
tcdir. İşte bu sebepledir ki, Ü~ aya 
nkın bir zamandanberi Amerika 
iıe süren Jnüzakcrelet'İn Anıcrik.a -1- 1 

NECİP FAZIL KISAKÜREK
1 

(1 :Oct Sahifeden Devam) 
:tken medhiyede, hudut, mu.. 
~t dinlemiyccek kadar ileriye 

ti!tiğim ... 
h. Vah, vah!~ Eğer herhangi 
lı ır . şahsa yaranmak gayreti, 
ıkıkatlc alakasız ve samimi

~·ctsiz bir pohpohlama edebi
~~lı, Şark dünyasıııııı pek iyi 

1 _ 1 ldiği bir saıı'a( halinde dal
k~VUklıık, kendisini kolayca 
I Uçültnıek ve muhatabını zor
a büyütmek sureoilc tabiate 
~•d bir ni•bct hokkabazlığı 
•ıuek,e. bu bakımdan muhte

~e.llı Profesör, Tiirk kalemleri 

1 
çıııde belki en az giinabkar. 

1 
arından birini seçmiş oluyor
ar. 

h ·'cslimin eli kalem tutııııra 
<:: a~ladığı zaman 'fiirkirede 
• ı•ıııtıuriyct bıııponası çoktan 
~alınnıış olduğuna göre, na· 
g~'llh ucsirli nıedhiyclere zen. 

1 "
1 cai1elcr biçildiği bazı gün. 

1'~dc acaba benim ağzımdan 
0
• (has isim) çıktı mı? Mii· 
ı~ı~'~t ifa<lesile (has i•im) fol. 
~·· ıgrııdan ~ekiııdiği kadar, o 
llı~cerret ifadeyi memleketi. 
d '•de en büyük. mikyasta dol· 
lt tıtııtu ... en mi.isalıbas ve sev. 
ı. Clliı (hôs isiııı)lcri bile, 'bir 

erer·k 1 1 o sun, ağzına alnıaktan 

la mı dalkavukluk edc~ektir? 
Acaba, Muhsin Erluğmlu be
ğendiği için Şehir Tiyatrosu.. 
na eser veren muharrir, beğen. 
diği için sevdiği san' Jtkar1, 
sevdiği için beğenmek 1 ıkkın· 
dan artık mahrum ınu kala. 
cakhr? 

1 

,.esi içinde itirnı edilınediği. yevm ve 
v::ıktl mezkUrda bizzat \•eya bilvek.1le 

mahkeıncdc hazır bulunulrn.adığı tak-

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

Nitekim ayni ınnlıarrir, mıtlı. 1 dirde gıyaben hı.ikün1 ve karar \'eı-i

ıoceği il~ncn tebliğ olunur. (7522) 

EHelce Şehzadebaşıııd~ Top. 
rak sokağında Yusu( Pnşa hane
sinde mukim iken halen adresle· 
ri meçhul bulunan Zeliha \"ii.ris.. 

terem Profesöre karşı derin bir 
takdir ve ihtiram duygusu bes
lediği ve be!:.i Muh,inden faz.. 
la kendilerine yaranm•k ihti. 
yacını durduğu halde, (ftaııı· 
!et) tcrciimesinin, dah? fenası 
müınkün olmı;rac:ak derecede 
muvn(fakıyctsizliğini kaydet.. 
mekloıı çekinınemi tir. -!Uulıterenı Prof.,..örün. şah-

sım hakkında iimit edr lıildik· 
!eri yakışıksız hare-ketlerle a. 
laka derecemi böylere göster. 
dikten sonra, (Hamlet) tercü· 
mcsi hakkındaki hiikıniinıü, 

J·arm, bir Iaboratuar tecrübesi 
kat'iyetile ve tek çerçevede 
isbala çalışacağım. 

Şimdilik, Danimarka Prensi 
(Hamlet), benim ağun:dan ko. 
nuşahilir: 

- Allahun! Bu diiuyanın 

her hali bana ne ı..~dar vorucıı, 
bayat, sıkıntılı ve fayd· 

1 • Icri SeJ.awt ile Melahat'e. T A K S J M • ?ı.fülga Eytaın İdareı..inden borç al-
i ,.. m" 1 d.;:ınll 784 !.ra 6~ k<ıruşa muk•b•l bt-

1 

S1NJ.ı:~1ASC 'DA 1 rinci QCf'C\"l'de ıpotck .ı:;osterıni~ olduğu. 
Dillere destan olan ve her ı n-.ız Boğaziçinde Tarab>J, ~1uradı HA-

i d b 
1:".!s .n~h. l.le:;in:n rı.tcc~d.ye TıfokH ve 

seansın a tnlcrce seylrci 
Pi~· sokJkıo:.ı.r:nda 67 /1)2 l\'ILi. 67 /45, 

tarafından alkı~lanan G7/34, GJ/.ı., 67/.ıı, 67'-17, Ci7/4G, 

1 K 1 Z I M Cii'/3~, 67/1 nıi.:.kerrer, 67'6 ~lil. G7/10 

1 

l\!ü 67/69 .\lU. 67/73 Mü. 67/Sö ;\lü. 
67/9 l\'Tii. ~~yıl• g<'ly-1 nıenkulünüzü 

DUYMASIN bort•ı..:.nuzl. ôdı:memiş olduğur.uı.: rehi-
1 n:n pa ~ya çcvr;lnıcsi ti!.lt~btylc t:ı zim 

Tiirkçc Söılii, Arapça Şarkılı 
/.\Iuazz:ıru Film 

Şark Yıldızı 

BEDİA J\lUSAllNİ 
ve 

!IIARI K UİNİ 
Seanslar: 9-11.45-2-4.15-6.30.9 
Bayram günlerinizi hoş ge. 
çirmek isterseniz mutlaka 

TAKSbI SİNEMASINA 

edilip u:ın1]i\ ·1ntı;a g:indl'J i:en öder\J 
emr!erl O.ıircslerinizin ın~çhul bulun- j 
mnsı h~cblyle blll tehl"ğ ;ade edilmi, 
ve z.lbıl ......... ~:;, )'Jptır:l.:ır. tn.hk 0?:1tta 
ndresl~ inız nır-r·}•u cıldugu ;ı:ı.laş:lma.- 1 

sı üzcrirı4 !cr:ı !ilk, .ıliflrı.rc (:,ierr.e e- • 
nıirleriniı bir ny müLıdetle ve iki ga
zete i!e ı!.lnen tcblığ'.ne karar \"trllm~ 
oldtıgtJndın, mezk(ır m·'.iddct içinde 
borc;.~ öd~ıneniz veya tak:p talebine 
kar~t bir itirazınız \·:ır"a yine bil müd
det içindt?" lılldirmeniz )Utsi h:ılrl~ re
hinet µarnyl ('Cvrilec-r,.: JUzur: ,idc
ıne enı ... len tf.'bligi rna~arr.!.ra knLn ol-

ve İngiltere~ e vakit kn,andır· 
maktan b:ışka bir hiııuete yara. 
nıadığını gören nıüfrit Ja11onlar 
iki bakınıdan tesirli olmak iizere 
yeni bir bnhran arif.sinde iktidar 
~evkiine gelmişlerd;r, Bu tesir. 
leriıı birincisi llfoskova buhranın· 
dan istifade eylemek, ikincisi bu 
döniim ııoktasıııda İngiltere ve 
Amerika üzerind" azami tazyiki 
yapmaktı. Nitekim, Tokyo, l\los.. 
kova sukut etliği ve Rus ordusu 
kot'i bir mağlubi~·ete uğradığı 
takdirde İngilterenin AlıııanlBl' 

karşısında ciddi bir duruma ge. 
çcceğini ve yeni ihtiliıtlara vesile 
,·ermekten kaçınata~ını takdir e· 
derek, bu fırsattan istifade et
meyi ve bir askeri kabineyi iş 

başına getirerek Loııdra \'C Va. 
sington üzerinde en fızami ölçiisü 
Üe bir tazyik yaratmayı ihmal 
elıııeıniştir. Ve i§te Konoye lıu sc-
beııle ~·erini Tojo'yd terketnıiş
tir. Binaenaleyh şimdiki kabine.. 
nin iki vazifesi vardır: 

a - Amerika ve lngiltereyc 
karşı harbcdeeekmiş gibi görüne
rek başlanan müzakerede azami 
tesir ve tazyiki hasıl etmek, Ja. 
ponyanın taleplerini kabul ettir. 
ıuck 

b - :\To>kO\ anın sukutu, Rus 
mağliıbiycti takdirin· 

3- SON T E L G R AF - z4. ı inci Tl?ŞRIN lMl 

r• s Anı('rik:•da 2 sentdenl1t-ri viicude gcliri!t'n •••aı:~ 
YEC.A. 1 H'AZZA!II ,. E!\ISAl.SİZ FH.Jl.1 

lif,!\ nlar ~Jıft il' cevrılen su er Film 
vlcroıi ilt.: GO'nırn ölı;ıez \'e me;hur eseri 

NOTR DAM'ın KANBURU 
( NOT RE DAM E de PAR İS ) 
na~ Rolde: 

Charles Laughton 

İstanbul Mıntıka Ljman Re!sliğinden: 
İstanbul ve mülhakalt 1 nan da!reterindE.iu nıLnhal8ta 'askerligin. 

mış- olmak şarti!c> llse vera orta mektep mezunlarından n:üsabaka .ıe 
mur alınaC'akt:r. 

ıno-

İstida, nüfus hilv!yet c: · danı, ~ktep şahadetname"'ı, askerlik \'es:ktı~ı. 
veya tasdikli suretled, sıhh:ı:t raporu, hüsnOhal vesijc.3s1 \'e fotoğra!larlle 

bh·Uk.e Reisllğim.ize milrac:aa·.ıan. İmtihan gü.nü 14Jll/9tl tt:rihln~ tes:ıdc.t 
eden cuma gllnil saat 14 le yapılacaktır. (9349) 

lsta.;bul Defterdarhğından : 
Dosya No. Nev'i :ıtuh~ınn1en Temi 

3/5380 
bedeli 

Galalada Yen:cami Malı. Zındankapı So. E. ı. 3. 5. 3720 
sayılı 3 adet balıkçı ma!azast. 

natı 

27!1 

52l59/581 Kıi.çiikpazar Sarıdemlr M:ıh. E: Jfalopkapı A. 
yazma Y. Kecesteciler İldiş So. E: 467.469 Y; 57. 
59.35/I k:ıpı N "lı mağazamn 148/5760 h.~s!. 

71 5.50 

5230l/87 
52301/2231 
52301/2089 

llii,Yükçarı;ı Çukurhan üst katta 12 Na. oda. 270 
l\!orcanda İğneci han alt katında 3/4 Na. lu 2 oda. 1800 
llıiyükçarrı A>'tarcı tıa:n alt katında 12, 13, 14 5-10 

.o 
135 
4-0.5 

No. 1ı kiıgir oda. 
5510/225, Fenerde TahlOll''nare Ma!L Köprüba§ı Cad. 7, 9. il 225 

No.lı 98 M2. 3 arsa. 
17 

52301/2259 Beyoğlu Bulbul Mah. Kavun So. E: 18. Y: 8 No. 130 tO 
lı 132 :ıt2. arsa. 

52301/2715 Kadıköydo o, nanağa Mah Kuşdilı So. 57, 59 Na. lı 5; 4.50 
dükkfmh ovlr. ~148 hissesi 

52301/2716 Kadıköy Osıı malla Mah.Tuyyarecl Sami So. E. 45 3240 243 
Y. 2/1 No. lı l<.5.gir ev. 

52~01/27H Kadıköy Ooın.n•.ğa Mah. SC..ğüUüçe,me So. E. 158 35%,38 26.50 
Y. 304,2 No. ·' odalı dilkk ·.nın 2/8 hisse>!. 

52301/2121 Kadıköy O•n'-'.n3ğa :Mah. Çilek So. E. 122 :ıııo. Y. 59 15 0.50 
No. h Ah~ap vin 30/102t h.!.s..e:esi.. 

122/12491 Talıtakaledc !lal.kapan han üst katında 12 kapı 30 2.50 
No. lı odanın ~5/270 hissesi. 

2/66 Üsküdar Mu,.>t Reıs Mab. Çıkmaz Binbaşı Melı- 320 24 
met Sa. E. t Y.10 No. lı 920 M2. arsa. 

5230t!l908 Emlnönii Y2' '% Sman Malı. Mahmudiye Cad. E. 86 6.50 
4, 6 Y. 2 No U dükkAnı.ıı 269/4224 hissesi. 

2/2518 Fenerde Kü<. k MustaCapaş:ı Mah. Küçük ?ı4usla- 839 63 
Capaşa Cad. r .. 49 Y. 69, 69/1 Na. ıı odalı dfıkkanın 
1748/2520 hb >i. 

3/217 Galstada Ttoc..ı . .'\.ll So. 34. No. lı evin 1/2 his:- .ii. :'160 :!7 
Yukarıda ya7.:lt g.AyrJm"e!ıkuller 3/11/9·11 pazartesi güı~ü s.. .ıt lJ de !ı.Jnll 

Emtaıc l\1üdUriüb>iinde tC'lp13nacak olan komisyonda açık arrtırnırı ı\f' asrı ayrl 
satılacaktır. F:,zln i:ıahnl !tin ?\'1ill1 Emlak 4. üncil kaleır.inC' ınür.:ıc·ı;ıal. (9235) 

ıııak ı·e bu hadise kar~ısında A.. 
merika ve İngilt«!reni:ı knrışnta~ 
ıruı.zlığıuı temin etmek. 

O halde Japonya ıçin birinci 
hamle Uzak Doğu Rusyasını ele 
geçirmek, Çindeki mukavemeti 
yıkmak \e harbin ileri saOıala. 
rmda Amerika ve lııg•ltcrenin 
içinde but11n=ıtnklnrı vaziyete gö
re tedbir almaktır. 

Jaılonyaııın bu arzusunu yeri
ne ~etirebihnesi iki şeye bağlı

dır: 
a - Amerika ve lngilterenin 

Rus muka\·emetiniu !nm:u11ilc yı. 
kıJAcağına kanant getirınesi ve 
Rusyayı batan bir gemi gibi tay· 
falnrındnn kıırtulahileıılerini ala. 
rak mukadderata terketınesi 

b - Jaı;uıt} a ile lıarbe tutuş. 
manın Alınan . İngiliz n\ücadelc .. 
sint' zararlı olaca{!ını k~bul !'de. 
rek şimdiki halde Jap<ıııyunın 

Çinde \'e Sav~ et Rusı•a Dot;'tl. 
sunda serbest kahna5ııt.a göz ywn· 
mak. 

A merikodaıı ak,cden haberler 
Vaşington Iıükumetiniıı Japon nii. I 
nıa~-i~ •• blöfü kar~ısıııd~ yel
kenleri henıcn suya ind'.1111e-di(!ini 
\'e bil:iki• Amerikanın mukabil 1 
bir nii.ınayiş ve blöfle Japonraya l 
gözdağı vermek btediğini göste
riyor. Amerikanın olsun, İngilte. 
renin olsun bilhassa Çin mevzuu 
üzerinde Japonya ile Ul·u~ınasıoı 
mümkün addctınck çok güçtür. 
Çin muka,·cııı.ti ~imdiye kadar 
lııgiltere • Amerika ,.e Rusyaya 
azami faydalı olnıuitur. Bu 
400 milyonluk insan kaynağı· 
nı İngiltere ve Amerika bilhassa 
barbio istikbali, Cenup Asyası, 
Uzak Doğu ıniicadelcsi bnkımıD
dan ihmal edcmM. ve bilakis onu 
düne nishetlc bugün..tl.ııhn ziyade 
takviye etmeyi dıi~iinobilirler. 
İyi sillihlaudırıl:ııış bir Çinin Ja. 
ponyayı tedricen kemirmek v~ 
bilhassa Pasifik ve Doğu harbı 
basladıktan onra ln~iliz ,.e Ame
rikan müdafaasına yardım itiba.. 
rile umulduğundan fazla faydalı 
olacağını hesap etınok hesapların 
en basilidir. İngiltrre ve Ameri. 
ka da bn lıesabııı içindedir ve bu· 
nun ıriıı C'in davasına sıkı sıkıya 
baj'.hdırlar. Ve .. yin<> Si~·am hak
kında da ayni noktni nazara sa
hiptirler. Bu itibarla Prens Ko· 
nove gibi Ge'leral 'rojo'nun da 
A.;,erika ve İngiltere ile bu nok. 
ta üzerinde anlaşabilnıderi he
men hemen giiçtiir. llalbııki, Ja
ponyanın istediği de bu itilafı te
min eylemektir. Buradaki mukad. 
der soru şudur: 

- İngiltere • Amerika - Japon. 
ya arasında bu itilıif basıl edile
n1iyeceğine göre Japonya ne )·a .. 
'Dacaktır ve neyi bekliyor~. 

B"1clcdiği Alman hareketinin 
Rusyada tam mu\'B!fakıyct hasıl 
etmesi ve Almanlarla İngilizlerin 
Şark cephesinde biuat v<' h·l'·ıl 

tutuşmalarıdır, Bu anda da /\me
rika ve ingiltere Çiue ~·a.ı:ımı 
kesmeyi kabul etmezler , •• ken. 
disine şilnıade hareket serbesti~i. 
ni \.·erme::l<"r~~Tok.ronun yapacağı 
İngiliz • Alınan nıucadelc.•i fiill'n 
haşlar ve so,·ycl ordusunun mu. 
kavenıeti yıkılırkcıı Doğu Rııs

yasına saldırmak, kcııdisine te· 
ca\•Üz ve taarruzu Aınerikadan 

bc!<lcmeklir, Bu durum karşısın. 
da Amerika ve İngilt~.renln Ja. 
ponyaya harp il3.n cd~r~!<lcrini 
pek ummayız. Bunu unıınadığı
ıntt gibi Japonyan1n da bir te ... 
ca\.·Üz ve taarruza uğrnnıad1kca 
ne Amerika~ a. n<' de İnr.illere;·e 
harp it5n ederl'ğini ıannct1nc)·iz. 
Bilil~is Japl!n)':'I de\·lcrin n1rs:u .. 
liyet:nd~n i•lifade eder<'k R•ısy:ı· 
ya yerle~nıek. Çindcki muknve .. 
ıueti yenmek istiyect.:k ,.e hn i~ 
}erini gördiJkteu sonra t~~ur .. ik:ı 
,~e l11giltcrcnin ic.:iodt! huhın~uk· 
ları vaziyetf' gl;rr kcnt.1:~1ni ~'':ar 
cdf"crktir. E!!er Aıue.i.·ika ,, .. İn
giltere za~ ıflanı'~ \'e Jnııoıı~-a 
kuv\'etini n1uhRfdza ede-1-iiPıİ.j 

bulunuyorsa Jap"u etı!pl't'7\ nliz. 
m:nin çizdiği p13nı ba~arr.•rık ) C;· 

!unda her tarafta h"m•ıı harcl«
tc geçmesi mukr.ddor olacaktır. 
Vaziyet bunun aksi çıkarsa Ja. 
ponya b•lki de eline ı;eçirdikl~
rini mulıafazn ede:ıilmck kaygı. 
sından başka bir şey diişünnıiye. 
cek ve kabalıatli ~ocuklar gibi 
mubassırın gözilne gi>zükın~klen 
ve akla gelmektro rekinecoktör. 
Bir üçüncii vaziyet ,ıe g<>r<k ı_'\I· 
ınanyaoıu, gerek Aınctika \"(' in. 
gilterenin tan1an1en yorgun. Ja .. 
pon;·anın zindo bulundu~ bir 

• anda toplanacak sulh konferan
sına iştirak etmek n hiç clmazsa 
Japonyanın en büyük sıkıntısını 
teskil eder> (letrol, bakır, küıniir, 
nikel, aliiminyonı ,-rsairt> gih: 
nıaden maddelerinin hirfoi!unu 
lbth·a eden Holaııda Ilindista. 
nını ela kendisine b ğışlalr.~al·tır. 
l\fııhakkok ki, Japonpnın ~n çok 
i~ted:~j şev An1rrik~n d"tıiz in .. 
ş::ıat prn,aını bitirilnıedrn, 1912· 
19~3 san3'·i sr(crb~ı li«i lngiltere 
ve An1t"rikRda randım:ınını ver. 
ıne-rlrn kendi~in!n Çin ve Doğu 
Ru~vn~ı i~lerini ta~·fi~·e ey)iycrek 
serbestliğini muhofan edebilme. 
sidir. B1~nun için bir tarnftiln 
Sovyet Rus ·a~'" tnnrruza. l ~ıır· 
lanırken. bir taraHon da lngılte. 
re ve Am<."rikanın :\ln'.,.,'" ile 
bir 3n önce biitiin i., '

1 
.. : ile 

knrsıla~ıp çarpt<mala ı. •lıal. 
dr can ,.e yürekten dil<.•111 kt<'
dir. 
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24 B. Teşrın 1941 

18.00 Pı:ogaanı \.C J\.feır eket 539 ~ · 
yarı. 

18.03 Fasıl Heyeti. 
18.40 Raılyo Şving J(uorteti. 

19.30 :?ı.lcm.leket S<lat .1\ya11 \ c 
Hab~rlcri. 

l9.4ö KILs,k Türlt l\luLigi p,;g:~~ 
20.15 Radyo Gaze:r,J, 

20.45 

21.00 

21.lO 

Knrı~ık Şaı-k1lor. 

Ziraat Tak\..iınJ. 

'.fcınsLl 

BAŞ-DiŞ - GRiP- NE.ZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROJ.\r1A TiZMA -NEVRALJi 
ve bütün ağrıları derhal keser, isim ve markaya dikkst. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şidc!etlc reddediniz. 

22.00 

22.30 

Rr.dyo Salo. O!'~t"str~ ı 

' Mcı.Yllcket Saa~ Aya ı 'L 
llaberleri. 

•• 

r . 
Ing!lizlere p:ırmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA "--------------1'-:o. 14 _ _,J., 
Türkçeye çe\'İl'en : İSKENDER F. SERTELLİ 

Taraçaya çıkarken neden bilmem, irkildim. 
"bn senaryoda bir yanlışlık var,, dedim 
Şjnldi !llın çevri1t'11 bUyilk atöl.;·e.. 

y~ iniyvruın. Buti:l!l ı.t1.1.ciyonun bf'ı 
ı.u.. ..ı ato ye.s . ReJ.lsor :rı.ı :.er 
llis;o güzel bir japon köSkür.ün ta
ıa~cı.ilJU ha.zırl:ımıe:. llcr ıty yerli ye
ı· n(je. 

Beni b~it.l.ycrl~r. 
Fazla ko:ıus.nak, gl.Or&.ı...'.tü )' ;ip-n~ 

y:ı ..:,..k . 

.t iim 5özlü değil. 
He.; .sör Leni a;::o~·üncc, el!ndekı. dUı

di.t l ta!d:L 1' llm cper, .. toru, ~it'nt.t 
r.ıhııe ınJC:arw, ak.5e:sı:..ır rni:.du...u, ~il.-~ 
ır. : .. c-ııdlSl, dckı>ratUrlcr <!c.-hal .!J.oı.

Jıy te geçWcr. 
ir'.:e b.r res yülaielrll. 
.tI.stcr llısso bağır.yor: 
- Iier ~ey haz..ır .. 
Ve bar.a ılöndiı: 
-- Şu ı ... r .. r;-dya çıkm:z. Mis Yoko-

ban:o:;! 
Dethal taraçaya ~ıktıın, 

- BaL~or.daki kanayı ye uzanın.z.. 
Uzandım. 

- SOk~a bakıyorsunuz-

- F..evet.. 
- Şiınd.l bir Avruı>ah genç mü-

hc:ndıı geçecek. Bu bir ineHizdir. Si
ze bako.cak ve gtUectk. Slı. de ona 
&illect>ksın1z:. 

Tııraçaya tıkark<'tl b~rden neden 
blimcm irkildlm. 

- Bu senoryoda bir yanll.1ilık o:sa 
g~r•.k, dedlın. 

111.stcr Hlsso hayretle yüzüme 
b;. t:: 

- Niçin? .• 
- İlkünce §UDU anlamak isterim: 

Bu taraça, japonyada blr aile evinin 
taraçaırı mıdıı·?. 

- Evtt .. 
- Avrup;ılı mühend.1$ seven japon 

... ybydğjJ .•. Ks.t.B-. ı 

kad;.nı, namuslu bir aile kadını mı 

dır?. 

- Evet .. 
- o halde simdi kat'lyeUe söyll7e-

bilirim ki, Du öenaryo t.oım.ınıiy~e yan
lı,-Ur, ?.lisler H.ısso?. 

- SebC'.bi? .. 
- Clinkil. benim ıncınlf>..k.(:t.imdt\ 

na.."nuslu b!r ja.JX>D kadını biç bır za
m.an bır y:..b1ncıya, sevmek ~y!e 
durzun, gQ zat.a.maz. B;J, j:ıptJn an'3-
ne:1.nc tama:rııyle oıy~\ln bir ~eyctir. 

Filmi idare edenlrr nayret:e birl
birJerinc l..:ıt!tı.ştılar. Mi~ter ILsso bu 
iş n fa:rk~nu.'"' ldl. Bunu i!Oylcdiği.me 

ıyı mı ,.. p.ı,ı. tını .. Yot. a b.r pot mu 
klrml6t1TC .. ıs.ımnyo:ur:ı .. Fui<a~ baııa. 
bt. ilk sc:.hr.e o ka~ar ~ykırı geım.ı.s, 
nL . , !yet d~ıygular1nıı o derece rencide 
etmişti kı.. Bunları söyiem:yc ınecbur 
kalmı~Um, 

tUster lI!sso mütehakklınane b!r 
ta\·ırla. ce\ap verdi: 

- Bunları araştı!'!ııak s.lzin vazi!c
n L: det:ildır, Yokohuına! Du senaryo, 
G1rketin idar" n1eclisir1ce te!kik ... e ka
btıJ edilmi:Ur. Aynen çe\·:rn:e'e mec
buruz. 

Fazla bir şey söylemedim: 
- Sadece nazarı dikkatinizi ceJbet.. 

mek islenıl~tlm, Mister Hisso~ Ataksa
d~ şırketin verdi~ bir kar~ra itiraz 
etmek değlldl. 

Soyled C:ı yere cıktım .. Uuındua.. 
Prove:ıya başladık:. 

T3rc;çanın karşı.:;1ndakl caddeden 

genç bir İngiHz mühend . .::ı a-ct:yor ve 
b<' :··J. bakıyor .. Ben de ona bakıyorum. 

Gh:llsılyoruz. Avrupalı genç bana bu
seler gônderiyor .. Ben de a,yui şekil
de mukabele ed..lyorum. 

Mister Hi3l!O: 
- Mükemmel .. Millteınrr.el .. 
Dij1C bağınyor. 
Sun düdük öttü. Şimdi herk.,, va

zife başında. Motör işkdl .. Film sa

rıldı. Operatör .m.~cyl çeviriyor. 
Oynuyoruz .• 
İlk önce taraça sah.nesi alındı. 

' (Devamı var) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Refah vapuru şehJUerlnden subay, godckll ertıa, ve erleden tan.il çağın. 

~ çocı.rklaı bulunan ailelerin acele Komutanhfımıza müracaaUarı, (9343) 

TARiHi TEFRİKA: 27 

HAZRETİ MUHAMI\'IED 
l VE M~a~ı~M~ı~~E~LERİ 

O zam.an Cenabı Resu~Ollah henla 
ya .. larının krr.ı11l dcvrel~rir.de bulu
nup binaenalty':ı andan sonra da dün
yuya ericek evJiUarı gelıuek ibt~mali 
bt.ı!tmduğundan sarfınazar, kendileri
nin tesis ettikleri bir din olup salt:ı

nat ve emanet bulunmadığı cihetle 
muhdıızası için lhtil!ıf ve ev!ôda fü .. 

zum ve ihtiyaç olduğunu düşünn1ez

ıe,.!i. 

M~riklerln en ziyade teessürle-
rL ~; celbeyliyen o zamana kadar ml> 

Jı:addeş tanıdıkları ve t.pWtlıın pııt
lann Hazttti Muhammet (S. A.) tı.

ra!ından reddedildiği idi. 
ıı-,.rikler, n:h>-uz, taş ve t.ahta par

çnl::ıona taparak inanmak vadisinde 
mbte:s.sip ldller. Ve fiklrlerindm vaz

fcçı:ıcylp gün becün ehli Mtlsllmin<ı 
mlüm ederlerdi. 

Hazreti Muhammet (S. A.) müşrik
lerin şerlerinden ehil Müslımlııin ha
\b olmuı içia tl1Al' ve esh~bmda.ıı 

' arzu edcnlcr:..n Jlabeşe- hicretlerine 
ınıJsaade etınl,51erdL 

• lh1 seOOple blr çok ensar ve ~hap
tan ?lao zevat lfabeş diyarına geçti. 
T~u h<?.1 Ku1'l"y~ilcri bObbli!ün ürkli~üp 
ya:.nız dahıl ).1ekkcc.1€n defi için bile 
gacc gı.lndiJZ çare aradıktan İs14mm. 
etrar~ intişarını hlç bir vakit arzu 

etmiyeceklerniden hicret eyliyenlerin 
iadesi ıçın Jtab~ N"e~a~lsine n1ilracaat 
ettıler. Sureti mah...'"USada aroı.m &ön
derdileJ., 

N:.!?i.iv·ıetin bt.-şinci senesi.ne tesadüf 
eden b\l v_ak'a mil,rikler nazarında 
!evlcalfı.de tncnımiyetli te1lkkl olunup 
anC:an b4· 6t.nc sonra Cenabı Ft.hri 
Enbiya Hazretlerir.e suikast derecele

rine kad:tr yürJ.düler ki, bunun bir se
bebi de .ı\rd.pl:;,r beyninde kudret ve 
şecaat \:e metanet ve muvffakiyet ile 
şöhret aımı, o1an Hazreti Harc.uının 

(R. A.) lrnanıdır. 
Hazl'<'li Hamza (R. A.) Abdülmutta

lil>iıı oilu ve Ebıı T•llbiıı biraderi o-

22.45 Radyo Salon Orkestro>ı. J( ,. 
22.55/23.00 Yarınk t'>oır-·o-n 

SİZİN DE TAKDİR . "' . . .. 
ET1"1GINIZ UZERE 

BUmocemızın halli f 
ve lıedlye kuana ıır Fotograf 

( 1 

Göndereni~[ 
Asrımız DUKlasının sa.ratet. -ve IDeellihıe lmimam cd<'.n üst.ad 
tu.ilerin mah~retl, kadında raıçl!ie m.>.!uf pyıı.ıu ha.yN>I bir 
beden tfınast.1.bii ~-nPder. 

Fakat yld; ve onun hutatu s-evezedlrler. Efer bu nokta,.s 
J.:\.z.ım, ıele.u ibUm'l.m g-ösf,c~lmez:se. Klltler bu ba.tta.rı b:ı.ıkJ.
la.nna pek çabuk fark ettlrlrler. Bu, sl:ı.in bir sırrınıLdır ki, n
tai: bir di.U:a.ts!-ıllk ve7a. ihmal netlttSI rakibelrrinizlıı di)(ta.t 
na.ıarL'"l.dan uuk kalan!az, işte 11enelcrtn. (b'-lha..cısa. n:-..z:fk ve 
h~ clld!ere musrJJ,,t ol&n o taJırinki.r S<!'Df".leı·in) <"ild1n ;r.! 

Dört J.<.:ırdeşe babalanndan mev. 
rus kal·on tarlanın her birine ü. 
çer ağıu,ota i&bet etınek suıretile ı 

mütesaviyen tal:ısiıın olw.ması 

~kıi yık:arı<l.:ı ~.erilmi~"'!>ir. Ek.. 

seri ak.uyucuJ.arımız tarlaları bi. 
ıer müselles şekline lroyaraık hal. 

ıümi"1<-rsc de müsellesleri·n ha • 
l'Ciıinde de ara~ kahlığı için bit. 
tabi bu hal şekli ıuygun ""' dl'.ığnı 
görülmf'lll~ti.r. Kezalik ağa~lar 
ortalarııııdan :kesneıniyece~~ne gö. 
re telJm.il tarlayı 4 murahlıaa a. 
yınp taksim e1ım<.\k şclolindellti hal 
varakaları da doğru bulurı.ına • 
mış.ır. 

Bu bilm{cemizi yukarıılci şekil. 
de halleden.lenden namJanna lhır'a 

keşidesinrle hediye isabet eden ~ 
kıu:yu.cuJanınızı ya7.ı)~r.uz: 

1 ineilıiği ka2'anan: (Tl.'kımil der.:. 
kitaplarınm alınması ıhaıkl'rı) An. 

karada İ<>ın<?tp~a >J:k olrulu 5 inci 
sınıf .taldbelerind<!n Süheyla 
Çamlı. 

2 incillliği ik32anan: (Marof lbir 
s'nemadan 2 aylık ıme<:eani dü • 

huliye kaı•tı) Beşiık.ta.'/kl Yen.ima. 
hallede La;ibalıç~ sokağınrla 4/1 
numarada Bayan Neşide To!'lop. 

3 üncü.!üiıü kazanan: (3 liralık 
kitap, defter veya <bu. kıyımette 

O'.'uncak elma haklkı) Anlkara Elm.. 
ll'iyet il\fü,lürlüğü memurların • 
dan B. Zeki <>Jlu Mahmut. 

4 ür.cülüğü k:l2anan: (1 aylık 
&:>n Telgraf abonesi) Karasu ikay. 

makarru B. Faruk Qğlu ÇeviJ.<.,. 
5 !<işiye maruıf bir sinrrnanın 

15 er gü.n!ülk. meccani duıhuliye 

kartı: Büyükadada Tepel-'.!iiyoode 

M<;zarh'k yanı 2 nunnara.dl Ba • 
yan Sa·biha, '.F<>nJkJö~>iind'<' Bo • 
rrmı'ti fa!br'.ık.ası işc;ilel'inıd"n B. 
Robii TEıkiıı, Konya lıisesi 4 üıncü 
s.nıf talebclel'inden Ha.ki Taeyu, 

lup IIaı.reti ResulQllah kendislnin bi
radeı-..adesidir, ve İsltma hakikaten 
pek büyL..k hizmetleri Hazrett Mu
harr.ınedin (S. A.) gaz\·elerhıin ek
serinde ve Iiicrette beraber bulun
duğu gibi nihayet din uğrunda ~ehlt 

olmuştur. 

Öltdenberl b!r.ıderzadesinl f"vkıı
l~de sevdi~i ve hürmet ve riayet et
tiğ halde her nasılsa B3~ından son
ril ikı ü<; !.cr:e k;J.dar cvve!k1 halinde 
k:ı1nu9t1. 

Lu:ıd:.ı.n sonra bir gün tava! içln 
tiarcmi Şerifı..~ g:der. Orada kendi 
car!yeler!r.den birt.ne tasa.dil! eder. 

Halbuki o gün Hazreti ?.tuhammet 
(S. A.) Efendimiz Haremi ~rirte 
imiş. Ve Ebu Cthil dahi oradan ge
çerek kendiler1ne karşs (hilş.l) lrü!ür 
elır.Jş. Eun•ı cariye işitir. Hazreti 
H:ırnzayı görünce söylc.r. O da Ebu 
Cehilin y::ırıı:ıın gidercv Uzerindeki ok 
ile ki:ifaS'llu yarar ,.. 

l."'bu CchH h:ıddi zatinde nüfuz ve 
hnys.yet .rahibi ve muktedir bir ada.rı1 
olun:p binaenaleyh, Hazret! J-lamza
ya ka:ıa mukabele elm<!l< istese pek 
çok taraftarlar bulıı.cağı ve hatta ka
fası yaı·ıldığı uman y3n1nda bulu
nanl.ar ltazreti. Hamzanın üzerine hü
cum ettikleri halde şr.yet gücenir de 
l.'Ctıhammedilere knnşır korkusiy!e 
müd;:ı.faa ebnez ve ettinnez. 

Ho:acti Hamza ise or•dan doiru 

1 
1 

Bilmeceleriınlzi halledenler. 
den fotoğraf gönderenlerin bir 
kısmının resimlerini bugün neşre
ridoyrı.ı.z. Mütebakisini de hai. 
taya cuma günü neşredeceğiz. 

Yukarıdaki resimler: (Sağ'dan 90. 

la doğru) - Sarıyer Ortaçqme 
caddesinde 86 No. da B. Şaha. 

bettin Ay, Eyüpte lslambcyde 
Fıs!tklı sokak No. 17 de B. Hamdi 
Uyar, Hopa Ortamektebi 3 üncü 
sınıf talebelerinden 204 No. lı B. 
Tevfik Özy32ıcı, Kabataş Erkek 

Lisesi 4 üncü sınıf B şube-sinde 
1092 No. lı B. SelamEt, 

2 nci sırada: (Sağdan sola doğ. 
ru)' - Pertevniyal Lisesi 4 üncü 
sınıf talebelerinden 742 No. lı Ke. 
mal D;ıyan, An.karada Maliye Ve-

kaleti hukuk müşavirliğinde m<'. 
mur B. Ferit Al<.yay, Kadıköy 

Ortaokulu 3-B talebelerinden 329 

No. lı B. Adnan Türemen, Sarı

yerde Tatar yokuşunda 29 No. da 
B. Kemal. 

çl:ı:m<".Jd.e oldujfu Mı binlt'rt-e (blda,.ette ,.-ayrl m:ı;1c;'f.."') Jr:.cc 
çh;gilere Uım.:Jkir lı:alm•?"ınrs. 

9 
Zamllllb cildiniıt soldur.1.cU: olan •e sbl pek V....k dct.a. ,;ıJ.;'~tz b"~ ~ 
eden bu anzalıırı aJı:pm Vt" sabah YJtF.1\t PEit'I'E.Vle ya.p'lr:jl. ıını .:rt" 
bir ~a.'i:lJ~a ret"Xı:n:z.. KP..F'f PER~v·;n bu muti in~ viJ:r. b~ ( J· 

hHr.cinslniz cibl siz df" ba.yrrt ~e m.emnuııl9eUc pb1~ oh!:c.-ı~·1 .t~· hJ • 
rect-bir.i:ı :ı.ı a:ın:ınız. ebf'dt ıe-nç.Hji:n}ı;i herkese nıaı;rur~e s<'Y 
cektlr. . . , 1 t>fT' 

KRI'M P~V.TEV'ln t.oıf'r'&tblndekl faa.l ana.sır •n ('1,-;ın çı·~·lcr ",. 
·· ·•ı• ı d •· t· ,,.r.~~ .. 4' r,.. U~lcde f:'l'"clkmly~ktir. Mu~ c!ttı h ııırcn J. ı e L.:ır l l "'' • • - 1r· 

TEV'i tuvalet m.,!;arızda bulü.nJun:ı.nuı:. 0, :ı.,Jnl !:anıan S'<"rt rii 1 

ı~u-ın v,-. kovvf"tli tüne!fln en iyi Muhar.11rlır. 

~~ ~~s 
Fatih 3 üncii Sulh Hukuk 115. 

kimliğinden: 9H/6q 1' 
Adı Babasının atlı Öldiığü 

tarih 

iıı s İsmail 5/5/941 
J!iir-eyin Hüseyin 6/5 /9-11 
All J\.;za Adil 15/5/941 
Rusuhi İsmail İsmet 18/5/941 
Zehra Ahmet 19/5/Ml 

Serifc İsmail 30/51911 

A'.I Kolıı7 Muslafll 28/5/9H 
Ce-n"ıl Nuri 2/8/941 
Salt Mehmet 8/8/941 
N.\L. Osma.n 7/6/!lH 

İsnıaU Hakkı 8/8/941 

Ali Hüseyin 14/6/941 
KftZt."'ıl Demir 14/6/941 
Halli Muammer 1916/941 
Mchınet Ömer 23/6/911 

İbrahim Halli 25/6/941 
Ay;c Hasan 26 /6/1141 

Yukarıda hilviyeUerl yat.ılı olup 
Gureba hastahanesinde vefat edenle-

ı • 
1 

• , 1 
ZAYİ - Ço~:u 171 üncıl ,.. · . 

Ta:bur İkinci Eölük+erı aldı~· 1 1
\'tt• 

rt terhis tezkerem'. ı.ayl ctt.i!'C· ~· 
sinl a.Iac~ğın~dan (' ·?isinin tı: 
yoktur. cd 

Boyabt.dın Külct Dere Jci>):.J 
323 d1.1guınlu I!alıl Oli 

İb:ehln1 Ereıı 

"-' •· Jıl-rl Zührevi ve cilt h:\&W'· 1·' 

·· er Dr. Hayri 01!1 ,,,, 
Öğlt'.'den sone> Beyoğlu Ağ~ ıl 
karşısında lfasanbcy P..pt. 

Telefon: 4.3~80 
-ımm~~-.-ıı~ 
-------·-. . ton~obi• 

ZAYi - 9107 sıcıl No. 0 · ıAl>, 

Bir zırhlı fırkada lSiziıı sahifeniz ve 
neler var ? 1 yeni bilmecemiz 

Çocuk sahifemiz Cumhuı'iyet 

rin alac-ak ve borçlulann.ln bir ay ve 
varis iOcilasında bulunanların üç ay 
zarfında mahkcnH~m.izc müracaatı.an, 
aksi Wkdlrde terekeler1nin hazineye 

dcvred!lece{;i alrutadarların malüınu 
olmak üzere il..'\n olunll.!", 

,oför ehliyetnanıem ıle 254.1 P 1itııll 
yı]ı taksi karnemi k2,ybEttııf!· ,,ı..> 
rlni çtk.'lracağundan zcıyHrr:rı . 

mü yoktur. .. c 
. ıı 11~ 

Zeki işlek, Ayas~aıı 
3 

d• 
Konak Soknğı 11°· 

Bir zırhlı fırka aşağıdaki va. 

sıtalardan müteşekkildir: 

48 ağır tank, 96 top, 84 orta 

tank, 27 pike bombardıman tay
yarEsi, 252 hafif tank, 238 zırhlı 

mottısiklet, 230 kıtaat nakliye 
kamyonu. 

Bunlardan maada muhtelif 1()()() 

nakil vasıtası, motörlü dört piya. 

de taburu, bir istihkam taburu, 

bir işaret taburu. 

Beyoğ:lu.nda Ağacaniliçı.km32ı 4 
numaralı apalltımanda B.1yan Es. 

ter, Bey32ı1J!a Bakırcılarda Vatan 

ıfuküariıanesi sahibi B. Sa•mi Öz. 
türlr. (Devamı yaırın) 

Cenabı Peygamberin yanına gelerek 
vW .. .ıalı hikaye ve mütese11i o1malaı·ı
nı tavsiye ~er. 

Ilaı..reti ResulUllah ise kendilerinin 
t.csliyeUerl ancak l!azreti liamzanın 
im~niyle mü..rr~ün olabi:eceğin1 üade 
buyl.lnlrlar. 

Hazreti Han;za bu tckl:f üzerine 
dcrh.31 ı~eltmei Şehadet getirerek 
İsl.m ı~abı l eyier. 

ll~ı.rcU lian1ınnın kJbul ve tatcLk1 
üzerine di.rü İslf..n1 fevkalade kuvvet 
ve l:ı..o<lrct bulduğıınC:<.ın ınti7riklcr 
son oeıecelerd.:. korkar::.k işin önUnil 
almnk ıçin H ... :treU R1.saletpenat..ı.n 
vücudü şer1flerınl ortadan kaldır
mnkl:.n b<.i;ka çare obnad.ığın.1 hü.künı 
ile bW1a karar "erdiler. Ve çaresi es
bab:n ı nramıya ba$ladılar. ve bunun 
çok güç olduğunu da billrlerdi. 

O ı.aman Araplar arasında besalet 
ve şecaat v~ tebd!d!ni. ikaa kudretle 
en ı.lyade meşhur olan iki kişi vardı 
k, biri Ebıı Cehl biri de Ömer Binül
hatl'1p idi. 

Hatta, Cenabı RcsulCıllah liazrct:eri 
bile dini mübini İslAmın bu ikl beha
dırdan birinin intisabiyle kuvvet ve 
kudret buln1asını Cenabı Haklan ta
zarru e:ylcm~li. 
Şu :;o:ı sıralarda Cenabt Re.;ulülla

ha suik:ıst çaresini d~ünen ise Ebu 
CehU old~. 

(Devamı var) 

Bayramında daha zengin ve si

zin daha çok lı<>şunuza gidecek 

bir şekilde ne~redilecektir. O 
gün için çok cazip bir 'bilmece de 
hazırlam~ktayız. 

11111
1
" '!'' '"'"!' • · 1• · ·· '' ı Şehır tiyatrosu 

/i
lli 'ı' j 1 ı~:':I ı TEPEBAşı DRAıu 
lll:I '"'' ı,!ili. KISMINDA 
Ilı llllU ı ,., 1 

'' Bn akşam saat 20,30 da 
H A J\I L E T 5 perde 

• 
İSTiKLAL CADDESiNDE 

KO;ı.IEDİ KISMINDA 

Ilı• akşam san! 20,30 da 
KİBARLIK BUOALASI 

En idareli 
LAMBA 

Edebi Tefrika No: 46 ------.. ·.::..._ ___ _ 
Hatır İçin Öldürdüler 

Yazan: AKAGÜNDÜZ 

koyduğum puslaya da kırmızı ka
lcm '>c şunları yazmaktan kendimi 
alamadım: 

(Hatır ;ç:n ö1'dürdü.ğü.."lÜZ AE .. 
(nin nasıl bir insan o!duğı.ınu son 

(çektiği tclgra.i'tan olsun a.nlanuş 
(olmanız lazımdır. Artık diııilt.e 
(bilmek mümkünse, diıiltımek va. 
(ziiesi size düşer.) 

BiTkaç gün sonra tür.kıçe öğret
menine rastladım . 

- Ha~riniz var mı? dedi. Be. 
ycfendi küplere binmiş. Bana bir 
kô.ğı t gösterdi. Bak, dedi. Küsta. 

hın, ahl5.ksızın i:ıiri bana ne yaz. 
mış. Hem be:ni hem dostlarımı 
cimi menzilesi.ne i.n.dirmi'j. 

- Kırmızı kalemle yazılıydı 
değil mr? Onu ben yazdJm. 

Bi'rdenbire ellini tutup mu.hab-

betle sıktı V'l hava;"' bakarak mı.. 
rıl-dandı: 

• - Zavallı, talilısiz ahi.iki Sen 
ne zamana kadar bu kafalar.n e. 
siri o:ncaksın? 

Ölünün mektupları 
Malta esirliğirniz iki sene sür -

dü. İ.slanbula çıkarma<lan İnebo
luya teslim ettiler. Doğruca An. 
karaya geldik. 

Beni ilk parti.d<! Maltadan geL. 
diğimi sanan eşler dostlar mektup 

yazmışlar. Hakimiyeti Milliye ga. 
zetesinde, Matbuat ve Ajans Mü

dürlü~,ünde bir sürü mektup bul. 
dum. Bunlarm arasınd•a beni al.1. 
ka!andıra.n Canımalinin nrelttuP

lan idi. Onları şöylece t.ar'Jı s: • 
r1'61n.a koydum: 

• 'tARVJi1.! 
Rumt l:l57 

B. TEŞRİN 

11 
Yıl 941 Ay Jü 

B. Teşrin 
24 
CUMA 

H.ıııu 
ı-•j • 

~h 

172 
Vassıt1 1 ,/A!-.. !1 
. . 
> ---6 2~ a~.uıt>f 

1! 58 Q}~t' 

1 ~ 55 ::.ır: Ji 

17 16 AJlş:ını 

18 ~9 yatsı 

J. 
f 

4 42 ıırı•!~ 
ı ı · 51 

~ 
, ı:+e:fl'l 

Sahip ve Başmuhorrlrı · ·rô 
- ·c~O 
Benice - Nc~riyat oı.r ·~r 

" (11·' Cevdet K:JlABl~ ' · ı ..,µ 

SON TELGRAF ~L~~. 
. . ..... c;tfl~ . JJ 

.-Azwm, sen.den b:l~,... ... r.· 
d ,.n ''"' \ le hi1ap etme~ ne : ı ' ,ıı • 

t . '~ Jıll' haddim, ne de şöhrc '·. "1'rt ,ı 
( ..... .......... ) ncctruıır.J.. . OO' 
çuk sene çok rahat et!ıJT''. ıv ~ 
yanı bu:rçl~ra çevrilı, l<'' ~ v·; 
kap:lı b:r kalen. n zindall: r · a 
sıl rahat Edilir? ı.1,; g b ~. 
odiliyor. ,,3 r "., 

' ı L"'ı.1"'c::ı. t'l . Dar ve kare.nrır: o • rı~a , 
men mezarım tem '7., "' 1Ş5 ·• > l:' • 

·1 " -.betle ~erin. B.:n A.r ı it'";!" . , 

d .. ğ.. ., 'ret'' sı O' u trm zaman aıll t J;r. 
miyeceğiın. On yıllık s J ·J'" 

·k .. tını ' şl'" buçuk yıllık tatbı u ı11ct 
• · J3.!:Y o• Ka) makam NN:3" bif, .. 

daşlanm için unutuhnaı ·•~ ~ı 
1 13;Jır~ ı~ 

dı. Amma adam i.s e. · ı:Jir 
ba'l<a· :d 

san başkadır, adnrn . i~ Jt,,ıı:.. .• 
san udam olabilmek ıç ....,el•, , k. \'t'°P. :,J,.i" 
gid'p kırk fırın el<me ;\bre k \• 
dir. Aksi ta!·dirde bt.~ 6 J<B' · b~ 
çesi halinde in~anlık ~{ir b< ~ 
dam Necati Bey!{', ır.<l .• ·:-r.'rt· ı! 
de muhafaza ku:ııa~ 3 ııc~·ı~ 1 
adam oi!lu adan dıl r. •·"°' \ı' 

• ( .. 1trb.--


