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' 
iki uçta İngiliz 
faaliyeti 

~afkas-Trablus 
lngilizlerin İtalya cenup 
•ahillerindeki ve T rab · 
luıtaki limanlar ve as
keri mevziler üzerinde
ki hava faaliyetleri şid
~etlenmi,tir. Bu şiddet-

ıı hava faaliyetini T rab
uı İstikametinde bir ta

arruzun takip etmeıi pek 
llıuhtemeldir .. 

~. 
~ETEM iZZET BENiCE 

ı\ı,d . . 1 hav •nııde lngiliz \ ' C hlyan 
lit•a· Ve deniz kuvvetl~rinin faa
~~ .t' son hafta içinde artmı ştır. 
lı;.{~k bir İngiliz kafilesine karş ı 
ı.a ı· anlar tarafından y apılan son 
~n ''~ıu İngili zlerin İtalya ce. 
\İd~:·~an ve ~ehirleri üzerindeki 
ııt; ~ t' Ilı hava akınları takip et. 
iJ~ t· nu akmla r bütün şiddeti 
l•nd •vanı etmektedir. Harbin ha· 
ı;,/11heri ha•·a akınlarından te. 
ıı, ı, ı·c uıak bir halde kalan !
~lan liman ve ~ehirlerinin bonı .. 
' •nıııas d ı· · ı · ı · .. " k "°'t ı n a ngı ız crın ocu ·a .. 
d; 1i\k den:ıde ve Şimali Afrika· 
d~ ,, •~<·lıbiisii ele almak bakımın. 
lııa~ az ı lıazırlık larıuın 5mil ol
t,~ 1 

da nıuhtemeldir. İngi lizler 
ıı:.k? lt a lyasındaki limanlar ı ve 
~ .. e haı ır gemileri. tesi s a tı, as. 
1 

1 
' • t 1 ~~ar •.• a arı bomh.alar~c~ Trab. 

~•l! · h ı , .e bu salııldckı Jt alyan 
~/Ye gem iler in i, rıhtımları, le· 
~la~ depoları da ~iddctle bom. 
1ı h(i ~ktadırlar. Rodos da ayrı
lı , •u ııılara maruz tu tulmakta. 

~ 
~ltb~Y.tt Rus)'ada Alman • Rus 
' aa ı_nın ~eni mücadele sa flıa l a· 
ı ı, ~ 11tikal ettiği bir anda İn~i. 

1tıı.'ııı garpte gösterdikleri bıı 
ıı.~•t dikkate şaJandır. 

b,, 1Yada cereyan eden mu hare· 
~~·beklenmedik sii rprizlerlc Al· 
lıı~ı:'~~sunıı kısa bir zaman 
ı,,~i· · ı ı çinde K afkasyaya gc. 
Ç~,l~lı" takd irde lngilizler için 
Jı.),; . •n de bizzat işaret ettiği 
ltıuh ı •he ınmiyettek i b iiyiik şark 
6la18~•be leri t~krnr hızla nmış 
la~ 

0 
lır . Yani Jngilizlcr Hindis

~:ı (ta , .• Yakın Şarkı , petrol 
ı4d• a •tını müdafaa için geniş öl. 
İı,18 Ve biitün imkiıııl a rı ile Kaf
lırb ·'dan itibaren fiilen cephe 
1: bi~ne g'.rmiş olacaklardır. Böy. 
lıı 01d"aıı yctte Almanların lngi. 
1 1ıı,,lt Usunu her tarafta meşgul 
~hr "c fek cephe harbinden 
l•l•b~nı kılmak içiıı ellerinden 
l;;d. 1 ~n her <evi vapacakları fa· j ,, n.. , . , 
\ Q \j ' o~le bir vazi~· etin fehnd. 
ıs,8 ~akdirinde Almanların bil

:•~ 1•ktalyanlar1 h arekete getir e. 
\; •d •ar Mısıra taarruz ve On. 
~''•ltalalar üslerinden istifade 
1thd· SuriYe Filistin Süı·e ,,s i ) ıt J , ,; ~ 

••ıııı •lıtı eler i ve biitün Arap 
it..: ,adasın ı, Şim a l i Afrikay ı n
\;I le •~ıtı el eri pek muhtemeldir . 
~ - \iıııd? . ihtinıal karş1$ındad ı r 
~ h~ ı l ngilizler her iki ıı ç ta 
1 ~lu 11 ;'ll'ı aJı bir hazırlık içimle 
·~il· Yorlar l ran Hint Irak 
~ •ı . . J v ~l· i ~ Orduları m ütemadiyen 
~~ı,ı 'n· ed ilmektedir. General 
ı.' '''d •ndis tanda l .000,000 hık 

1 
'hiı- unun tamam ile lalim \'C 

' . • •d'l ,
1 
• ı u ı miş bulunarak ,., her 

•;''~~ ~''.d"rn si l iilı l a miicchhez 

1
1ll1 i 

1
•ttb<' hazır \'3Z İyctc ~eti

~· ı• • 0 dıığuııu ilk defa Bağda t. 
, tı toll t' l rni~tir. İn~.ili1. Ra~vrkili. 

~, .
1 
~Utku da lı>ıparatorlıı~n n 

, lli ·,- 1• 1rda fo\·kaliı•lr ehrnımi · 
't ı ('""d 

aru u ~ harbe h:;ı7.ırlanrlığını 
ı •'ltirmkctrydi. Suriye, 
<Don:nı 3 iin-'i Sahifede) 

---~-

Loadraya 96re ' 

Bazı Bulgar 
1 

ı şehirlerinde , 
isyan çıktı 1 

İsyanı bastırmak / 
için İtalyan fır
kaları gönderildi 
~--

• 
isyan ordu-

i ya da sira-
1 yet etti mi? 

Londra 2 (A.A.) - Londra
da Sovyet harbine dair neş. 

' ' redilen habn·lerden öğren.il . 
I! diğine göre Bulgaristanı Sov. 

\'ütlerc karşı harbe sürükle
'' ~ek istiyen Almanların bu 
! te~bbüsii Bu1garistanın ba. 

ıı mıntakaların.da i.;yanJnr 
' çıkmasına sebep olmuştur. 

Ayni haberlere göre, İoy.ını 
(l~t> ·~'"lEH 3 fınr:ü Sahlft::tiej 

SİLİVRİ 
hayvan 

sergisi 
---·---

Vilayetimizin en mu
vaffak sergisi 

dün merasimle açıldı 
Hayvan yetiştinneyi teşvik etmek 

üzere Silivri Kayınakan11ığı ve Vila
yet Baytar l\füdü.rlüği.ı tarafından 

tertip olunan büyük bir hayvan !er .. 
gisi dün saat 15 te Silivri kaza mer
kezinde merasimle açılnnı,;:tır . 

<Devamı 3 üncü Sahifede) 

Rus askeri cephede harp 
gazetesi okuyor 

ALMAN TIBLIÖI 

Zırhlı bir tü
men bir 

baskın yaptı 
---·---

Müteaddit batarya 
iğtinam edildi 

BerBn, ı (A.A.) - Alman Orduları 
Ba~kumandanlığının tebliği. 

Dn1eper'in Doğusunda hücum harc
kiıtı eskisi gibi muvaffakıyete! devam 
cjrnektedır. 

Dnieperpctrovsk'un Doğusul)da bir 
zırhlı tümen bir baskın neticesinde 
düşmanın ır:ütcaddit bataryalarını iğ
tinam etmi~tir. Daha Şimalde diğer 
bir zırhlı tü..rtıı.en düşnıan zırhlı kuv
vetleriyle kar51laşmış ve 80 Sovyet 
tankından 45 ini tahrip etmJştlr. Geri 
ka lanı kaçmıllhr. 

Alman ~avas tayayreleri dün gece 
J\.'loskovadaki askeri tesisatı borr.bala.
n1:~1ardlr. 

Samana narb konda 
Ltanbulda vagonda veya kayıkla 

teslim edilmek üzere tel balyalı sanıa

nın kilosunc; en çok 4,5 ve yerinde 
dökme samrının kilosuna da 2 kuruş 
narh konmu:o:tur. 

Narhın 55 kuruş ucuzlaması istenirken ..• 

Oduncular geni f ia
te zam talep ettiler! 
fi at Mürakabe Komisyonunu alda
tanlar hakkında takibata geçiliyor 
Oduncular diin Belediyey"E mü· 

racaat ederek yeni odun narhının 
perakende 510 kuruştan idare et. 
mediğini bildirmişler ve narh 
560 kunuş iken bile pek az kar 
ettiklerini iddia eykmı.işlerdiı-. 

Belediye bu talebi nazarı lti • 
bare almamış ve yeni narhın ~-

1 
ni~ ölçüler nazan itibare alınarak 
konduğu söylenmiştir .. 
Diğer taraftan narhın 55 ku -

ruş daha indirilmesi icabettılği de 
el'an ısrarla iddia olunımaktadır. 

1stanbula toptan odun sevkolu • 
nan y'Crlere tetkikata giden ve o. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Eıkl Amerika Reisi Vllıon'un evrak 
çantasını ç a ı a D 

JAPON 1 

Casusu Kadın 

Kimdir? 
Amerilrn~·a dch§<I salan en 
korkunç ve h<JCCanlı entrika 

roa1auı 

ja.ponyadan bir iilın artisti 
slfatiylc Anıerikaya giden bu 
güz.el kadın Amer;k ,1 neler 

y&ptı? Kin1lcri e1cte I\.Ick-
sikl. ihtilalini na~.ı e\"ledi? 
Na~ıl sinema yıldızL oldu?. 

Bu Japon kadınınııı Ame. 
rikada emri altında kaç cellii. 
dı vardı? Bu cellatlar nasıl faali yete geçtiler? 

Hakiki bir maceranın içyüzünü 
Son Telgral'da okuyacaksınız 

6 Birinciteşrin Pazartesi Günü 

.r"'""""....------, ı 

1 
Moskovaya göre 

1 Ruslar Har-
1 

kofun şarkı· 
na çekiliyor 
~anlar Le

j I ningrad'da yüz 
1 bin _zayiat verdi 

16 dan 55 e 
/kadar her

kes asker 
Moskova 2 (A.A.) - Kras

naya Sveda gazetesin~ göre, 

1
, Almanlar şimdiye kadar Le. 

ningrad <("nünde ölü, yaralı 
ve esir oJ.arak 100,000 k:i~i 

il kaybetmişlerdir. 
UkraynadJ, Poltava'nın 

tahliyesinin Sov:;et müdafaa 
hattını sarstığı zanne<lilme • 

il mektedor. 
11 (Oe\'amı 3 üncü Sahi!edc) _ 1 

Milli Şefin 
mühim 

nutukları 
B. M. Meclisi Cumhur 

Reisimizin bir 
hitabesile açılacak 

Ankara, 2 (Telefonla) - B(lyük 
Millet Meclisin\n Teşrinisani devr~1 ... 
ııin ilk toplantısım Mılll Şeflıniz İs
nıe t İn6nil n:ıühhn biı• nutukla eca
caklardır. Bu nutka yeril ve yaba.n
cı meha.fılde btiyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 
Cümhurretsimiı.in nutukln.rında ge

çen bir sene zarfında yapılan işlere 

ta:ıl1lık edecek kl!\ımlar için şimdiden 
r~·ı:i ml\l'~·ı::c~elerde dokümanlar ha
z.ırınnmakt..,.dır 

Aspirin muhtekiri 
Eıninönünde Karahalilpaşa sc.. 

kağında mezeci Tan•'§ İsta taohi 
100 paralık asprinleri 5 kuruşa 
sattığından adliyeye Vt't-ibıi§tir. 

Makarnacılar 
zam istiyor 

---ı•---

Pirinç, fasulye ve 
sabun 

fiatleri yükseliyor 
Fat Mürakahe Komisyonu, pc. 

rakende makarna satışlarına aza
mi 40, t<>ptan satışlar için de 36.5 
kuruş iiat koymağı muvafık gör. 
miiş ise de henüz kat'i kararını 
vermemiştir. Makarnacılar, bu 
fiatı az gö~kte ve zam iste • 
mektedirler. Hatta birkaç gün • 
dür bazı makarna fabrikaları ve 
lacirl'er piyasaya makarna bile 
çıkarmamağa baslamıslc,rdır. Ba. 
zı ~rlerde p:rakend~ ır.akarna. 
nın kilosu 60 kuruşa kadar satıl . 

(Devamı 3 üncll Sahifede) 

Rekabet mi bu?ı 
İstanbulda. J;unclen gune rağbet 

ve revacı artan İk1.ı n reC:k ır,izin 
başına. henuı. n:.Jtbunt fılC"n .. nde eşine 
rasUanmıyan garip bir h .. cl:~e gcln1iş
tir. Dün ve e\'\"Clki sabah İkdam pe
§ln para mukabilinde ve İstanbulun 

hemen her semtinde toptan surette 
sabahleyin daha karanlıkta bir ta
kım adamlar taratındJn toplanın:~ ve 
daimi okuyuculara satın almaları için 
gazete bırakılmamıştır. 

Refikimiz, bunun rekabet maksa
diyle yapıl<lığını te:.bit eylemiş ve 
icap eden tcdbirlerı almış ve alaka
darlara Basın Haysiyet Oh-anına ınü
racaat edeceğini ihtar etmiştir 

insanın bu çirkin ve gayrimeşnı ha
li görünce kendı kendisine gayriih
tıyari: 

_ Rekabet mi bu? .. 
Bu kadar bay<.ığılaştı mı bu li?. 
DeıneınC.ıii nıüınküıı olınuyc.ır! 

ı 

' Taksi Ücretlerine yeni zam yapıldı 

'I Yüzde 33 Zam 
50 ye Çıkarıldı 

B ir Sovyet hava dafi topu 
tayyare kolluyor 

SOVYET TEBLIGJ 

Bütün cephe
de muharebeler 
devam etti 

---·- --
2 EylQlde 25 Alman 
tayyareıldlşlrdök 

~ı:oskova, 2 (A.A.) - Gece yarısı, 

Sovyet İstihbarat Bürosu tarafından 
nct-ı-edilcn tebliğde, Sovyet kıt'aları
nın, 1 Te~rin1evvel günü, cephenin 

bütün boyunca dilşn1~a.. çarpıştıkla
rı söylcn!n.ektedir. 29 Eylül günü 25 
düşn1an tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Sovyet zayiatı dokuz tayyaredfr. Bir 
Alman keşif tayyaresi, f\foskova üze
ı:inde düşürühr.üştür. 

Ll'Ttı>ıgTaa. cc.<lı'.eleriı:{dt!n 

r-Alm-aa • ıowyet ı 
BABBINI 

aıa BAS.iŞ 

Poltava' dan 
sonra Har

kofveDonetz 
((= Almanlar 

1 Kırım berzahın -
lda Perekop'un 
yedi mil cenubu- : 

na indiler 

Kırıma paraşlt
çtller indirildiği 
de blld rllme k t e 

(Yazı_ 3 üncli Sahifede) 

İran ordusunda 
geniş tensikat 

yapıldı 
Loncıra 2 (AA) - Röyter a • 

ıansnm Tahrarıdaki hususi mu -
habirı bildiriyor: 

Bir halta ev\'cl kurulmuş olan 
İran kablneoi birçok ıslahat vü • 
cude gctirmi~\ir. Eski rejimin yı. 
kılan ilk kaleic-ri po::s ,.e Başku. 
mandanhk olmu,,ıur. Y üksek 
mevkiler işgal edm birçok zab't-

(Dtve:ıını 3 üncü Sahi.rede ) 

Taksimetrenin yazdığı mik
tara nısfı ilave edilecek 

Taksi otoonol:J.ill~rine evvelıcc ya· 
pıhnış olan yüude 33 zammı ow. 
mobilciler az bulmu~. benzin ve 
malzeme fiatlerinde görülen yük,. 
seklik dolayısile ziyan etttlklerin. 
den yenidEn zam yapı l ması hak.. 
kında Belediyeye müracaat etmiş. 
!erdi. 

Otomobilcilerin müracaatleri 
tetkik edilm!ş benzin ve bilhassa 
malzeme flatl-Crindeki yükseklik 
nazarı itibare alınarak yüzde 33 
zam yüzde elliye iblağ edil -
m:ştir. Karar Mmen tathik edi . 

}ecektir. Karar, otomobilcileri 
memnun etmşitir. 

Bir artist bir kadın 
artisti 6ldlrdll 

İstanbuldan kazam.,,, r,; , .. ı, 
motosikletle numaralar yapan bir 
erkek artist, birlikte çalış tığı bir 
genç kadın artisti istasyon yolundt 
tabanca ile öldürmüştür. Ci!layete 
sebep kadının erkekten a,Ynlmak 
istemesidir. 

Yukarı Desna nehri boyunda 
başlıyan Alman taarruzlarının 
asıl hedefi nereleri olabilir? 

(Yazan: EMEKLi KURMAY S UBAY) 

bir~nin güriin ~ü 

Hükumetçe el 
konan yapağlar 

• 
1 
Bu sabahtan itiba-
ren beyanname ve 
rilmeğe başlandı 

1.1i1ll Korunma Kanununa istinaden 
Pugünden itibaren hükün.etçe 31 vi 
lfly etıe Polatlı kaz.asındaki y apafp
lara el konmuştur. Bu vilayetler ara
sındı:ı. İstanbul, Edirne, Kırk l a reli, Te
~lr dağ, Bursa da vardır. 
Yapağılar 10 gün ic;lndc birer be

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

ÇERÇEVE 

DELALETLER 
NECİP FAZIL KISAKtl REK 

Çörçil bir nutuk söyledi. 
Bu nutuk Alman-Sovyetler hnr

bi iı;;inde ve lıu baı b n sonunda In
gil~erenln ne yapac--~ı bakımın

dan (y::ın : uld-;t : ;·adc ınahe tı • 
.ıak - y;.ır. yJldaı1 zıy:ı:dc maı.e 

y.ıkın) bir &öz. daireı-idir. 
Öyle bir söz dairc>s1 kl, İng~ re

nin hareket hnttı olarak hangi kat'
iyet nokt:ı$ınrlan ba~Jayıp hangl 
kat'iyet noktasında biteceği nıeç

hul. .. 
Fakat İnglıterenin hal ve lstık

baldeki har~ket hattı meçhul kal
n1ak ~artiyle, bL da.renin merke
zinde, İngi!iılere t:bre, kat'i bır 
müsaade nok ta!'Lt var. _ 

Çörçil'in ağzındJn Jngilterenın 
resmen mtisaadcs.ni bildirdiğine 

göre: 
1 - ingiliıler tırtık Sovyet nıu 

kdvemeti ile beraber \"e bıındar 
daha fazla olarak kendi güc:lerine 
giı\"eniyorlar. 

2 - Sovyetlere İngilizlerin yar
dınu, ancak İngilizleri zayıtlatırıa-

Şark cephe,:nin cenup bölge. 
sinde cereyan eden muharebekr, 
ağır olmakla beraber umumiyet
le Almanlar lehinde inkişaf et 
mektcdir. Alman orduları, Rus 
ordularının yeniden toplanma. 
!arına ve • Iosk.ova üzerinden tak· 
viyelerine ,·akit bırakmamak ve. 
ya mani olmak için Kırım ber
zahı, Rosto~·. Harkof ve yukarı 

(De,•amı 3 ü ncü a:ıyfada) 
----<>---

Moskovadaki 
üçlü konfe

rans dağıldı 
• 

Sovyetlere istedikleri 
tamamen verilecek 

l\!oskova, 2 (A.A. ) Ameri. 
ka n • İngiliz • Sovyet üçler kon
feransı neticelenmiştir. 

Biverbruk'la Harrıman tara
fından neşrecLlen rr.üşterek bir 
beyannamede, Sovyet Rusyanın 
istediklerini hemen tamamen ala. 
cağı söylenmektedir. 

(Devamı Üçüncü Sahifede) 

Balllı az çıkıyor ı 
Bu n1e\·siınde balık a.t çıkn1aktadır. 

B.r:ız bol olan l'fak palamuttur. Bunun 
da perakende fıah 15 - 25 arasında 

dır 

B;::ır1nınye, kılıç çok pahalıdır 12~ 
200 kuru~a sı::.:Jınaktadır. -

rnak ~a t:yle rüMktındür ki, bu. 
nun deı·ecesını herhangi bir asgari 
\"Cya cızamı had ile tayin cdebıl

mek imkansız. 

3 - So\) etlerin dava"'_."ld<t~ 
sonra Aln1Jnyar ın, hcın Yakın , 

heın Orta Şark c~ Şimali Afı- 

lu, hcı ll' İngi! f'tenı.n İ!:.tıl.isııı
dan erhangı ~ rıne, yah .. t Lep !
ne ir:' gırt lE"Cilecek kuC-ct!C? 
k ... 1 _1 ml: ko.ı.n ur 

4 -- İngutre, o J 1.amana kad .. r 
he ke. ·-. dl ,.undub' ve sordug\J 
c:·b A 1 nı:ın - Rı·s haı bi dC"\ aın 
ederse, Ga.r1:ıi A\·ruı.a>·a l~ıro.ç y..ı p. 

mayı ı;,JşUnnıckl<"u ziyade, asıl Al . 
nıanlann hıi!a ke: distne b•r lhr:ıç 
;y:ıprr.a.sı ıht. naun di.ı~ünmeyl 1er
cih etnıektc<lır 

Çön.,ıl'ın lisan'.yle resmileşen bu 
del:ilet!erden çlkJ.cak ııctlcc: 

Alman - Sovyetler harb~,...in ba!: 
ladıf:ı ilk gün c.I<lia ctt fi1rı z \ e 
ondan sonr.ı bin bir fırsatla tcl.:-ar
ladığımtz gıbi, IngiJteı·e bir taraf
ta kendisini tatmın t--Oecck, ııren ... 

slplrrine uygLn d ecek bır 111.la~ 
ma ve anlaşma i~tida.dını, öbGı ta 

rafta da, daıma d:ı.ha ~icidelle h~,.

be dc\·aın etmek irrık:inınt l.ıera 

bcrce elinde bulunduruyor. 



2 - S O N T E L G R A F - 2 ı inci TF.ŞRIN l!K>. 

HALK FİLOZOFU 

EN AZ İDRAK.~ 

Daha dlin, Dil Bayramını 

kutladık. Bütün inluliıplarımız
da olduğu gibi, dil dnasında 
da. her şeyin üstünde kendi 
millı kıymetlerimizi tebarüz 
ettirmiye çalıştığunızı haykır. 
dık. Temiz, sad .. , Türk kökle
rine dayalı zengin \ c güzel bir 
di!e doğru gidiyoruz. Bu yolda, 
ne ifrat çukuruna düşec~iz, ne 
de tefrit hatasına. 

Öz türkçe davamız, gittikçe 
billürla.~makta ve kıvamını 
bulmaktadır. 

Fakat, öte !&rafta, dil balUs
lcri ve da .. asile asla meşgul ol
ınıyan birtakınt müesseseler_, 

\'Ücude getirileni hüsnü mu. 

hafaza şöyle dursun, adeta, dil 
inkıli'ıbımızdaki gayeye taban 

talana zıd bir eda içinde la
kayttırlar. 

YATJUA:S 

OLVl\CA 

Üsküdar tramvaylarında ilk ka.. 
dın vatman i e başladL Pekala da 

nıh H[fak oluyor. Kadınların vat

ınar.lıkta mu .. affak olamıyacağı 
zannedilmişti. Halbuki, gemi yü. 
rüten kadınlar var. Tramvay yü. 
rütmüş çok mu?. Hatta. bazıları, 
insanı evden bile yürütür. 

i; 'f:K VE 

lllL:::.IKİ 

Isviçrcd~ ntnndırasına 

ko~an buçok çiftçil~r. bu 

radyo 

usulle 

in kleriudeıı clalıa fazla süt alnıa-
3-·ı temin ediyorlarmış! Deınek, 

inek musik. '\n hoşlanıyor ve gev. 

şıyor. 

1\lerak ettim: Acaba, İstanbul 
mandıracıları hangi havaları 

çalıyorlar ki, bütün sütler- •ulu 

Çl:-0.lJOr?. 

PLAJ 

DEDİKODUSU 

Üstat J<'azıl Ahmet, plij mev. 

simi geçtikten sonra, plaj dediko

dusu başlıklı yazılar yazıyor. Bir 

ı:rkadaş: 

._Yahu, artık plaj kaldı mı ki, 

dedikodusu olsun .• 
Dedi.. 
Bizim Osman Cemal şu cevabı 

\'erdi: 
•- Üstada bakma, o u la.file 

g .. in"J lr .• 

no(:ACAK 

ÇOCUK 

Alimler tetkikat yapıyorlarmış: 

Yakında, doğacak çocukların ana 

\'C babanın arzusuna göre, kız 

ve)·a oğlan. olmas.ı temin edilo.. 

cekmiş! 

Fakat, kimse çonık doğurmak 
istemiyor ki ku veya oğlan iste.. 

sin. Evvela, anaların bol bol ço

cuk doğurmasını temin etmeli! 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Gazetelerin birinci sayfa~ın.. 
da, Dil Bayramının ehemıniye. 
tini haykıran yazılar oku)an 
kari, ilan sahifesinde resmi bir 
ofisin imzasını la~ıyan garip 
ve iri şöyle bir scr!e .. ha ile kar
şılaşıyor: 

•Lojmanlar inşaatı• 
Sanki, ofis kelime i yetiş

miyormuş gibi, bir de «loj. 
man•ı kucaklayıp dilimize sok.. 
mıya çalışanlar, bu memleket. 
te bir dil gayreti bulunduğu
nun farkında değil midir?. Me. 
murlarını oturtacak ev yap .. 
mak kararında bulunan bu ida.. 
renin .ofisliğini• affetmek için 
bir hayli düşünürken, bir de 
karşımıza •lojman ı çıkarıyor. 

Böyle, bergün bir yeni frenk 
kclin1esi dilimize saldırırsa, dil 
inkılabının hamlesi zaafa uğ
rar. 

Şeker ihtikarı 

Kiloda 1 kuruş ihti
kar yapan bakkalın 

dükkanı kapatıldı 
Nuruosmanıyedc 69 numara.da 

bakkai Abdullah Mum kesme şe
kerlerin kılosund.a 1 kuruş iht;k;ir 
yaptığından yakalanmış V'I' As
iiye 2 ıncı Ceza mahkemesine 
verilmiş;1r. Neticede dükkanının 
1 hafta müddeti<' kapatılması ka.. 
rarlaşt ırılrnıştır. 

Hüküm kıesbi kat'iyet ettiğin.den 
dün karar yerine ge•ırilm'k üze
re dükkanı kapatılırnıştır. 

Mahkemenin kapatma kararı 
kapatılan dükkanın kepenkleri 
fuıcrine yapıstır:lan b'r yaftaya 
yazılarak muhtıeki.r bakkal teşhir 
olunmuştur 

Fiat Mürakabe Bürnsu iare 
Müdürlüğüne baı. ::ındı 

Ticaret Ve.kileli wrdiği yeni 
bir kararla !star.bul, Ankara ve 
İmıirdeki Fiat Mürakabe" Komis
yonlarını İaşe Müd'\rlüklerine 
rapte'.m~t: r. Şehrimizde iaşe ı:r.ü. 
dür muavıııh:rind-.n b'.ri Fiat Mü.. 
rakabe ış!erini yap~caktır D;.ğe

r" de 1 3ŞC işLerinl tedvir e<recektir. 

llfJÇfJK BABEBLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

+ Dahiliye Veltill Faik öztrak dü.n 
ak.şa.m Ankaraya gitmlşt.r. * Belediye Makine Şubesi MU.dü
rü, itfaiye r.tücil.ırü ve Sıhhat Müdür

lüğünden mUrekkep bir heyet dün si
nemaları kontrol etmiştir. Hey'ct yan
gına karşı korwna ve lhbat nokta
sından g\)rdıJ.ğU noksaıı-,·ı te.sbit et

miştir. Bunlar sinema sahiplerine bil
dirilerek on beş gün lçınde ılonalleri 
istenecektir. 

+ Taksi durak yerleri tefü• edil
miş, seyrüstrer noktasından mahzur
lu görülen bazı yerler detlştirilmijtir. 
Gece zc.ımmı da saat 24 ten başlamak. 
ve sabah saat 5 e kadar sü.nnek üzere 
20 Jruruı olarak tesbil edilmiftir. 

MUTEFERRIK: 

+ Anka.ra Devlet Konservatuarın& 
alın•cak talebeden i<!hrimlıden iştirak 
edenlerin imtihanlarına dWı Galata
saray Llse•lnde başlanmıştır. 
+ Tren seferlerinde .. bahian hu

susi talebe vaıonlan lhdaaı üzerinde 
tetklkler ya;ıılmaktadır. 

Tefrika No : 7 4 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİ'l' UÇUK 

_Figen~ .. 
- Nen v r Recep~. Yaralı mısın? .• 
Parma~ı ile d:.ıdağıma. dokun.ara: 
- Sus! dech. Bana y11rdım elıne· 

J;sin ... 
Sonra, bir tı ıltı halinde, eve (lre

rek, Ayşe Nineyi uyan.dJ.nn,ak.lığımı, 
pek czle koyu bir a~da yapmam2.1. 
aedayı ona getirmemi söyledi. 

nec·e:b!, o halde bırakarak, içeri 
koıttnn. Oca&ııı kenarınd& kırmızı a
levli bır kand.il yanıyor. Yere serili 
yatıkl:ırda uyuyanların üst.iine soluk 
bir aydınlık erpimllt. Bir hayalet gi
bi ıesslZ. parmakla.nm.ın. uc• ına ba-
sarak dol~ıyorum. 1 

Kalbim kulaklarıma ugultular ve
rerek ı.,-arpıyor, vucu~Um ı:ilak ter ı.cın-
.ıe . 
Ayşe Nineyl buldum. Omuzuna do

kununca uyandı. Ona fısıldıyara.t. 

aklıma &elen ŞU ke-l;melerl söyledim: 
- Ayıe nine! .. 
Heyecanım ıe.slmi botnıuştu. Tek

car: 
- Ay~c ıı.lae, dedim. Beni \anı-

dın mı~ C1Ctlikten c:elen misaJ:irim ... 
- Tanımaz mıyım a kızım ne \•ar?. 
- Recep yaralı Ayşe nlne! .. sı-

cak oynarken yaralanml,}! .. İlkOnce e
hemrnlyet veımerolı. .. Fakat §imdi 
rahatsız.... Ağda yapmam.ızt isti7or ... 
Ayşe nine, ya,ından umulmaz bir 

ceviklik.le dö~el?inden sıcradı. ~1ut!a
ğa geçtik. Occ.ı.k.. yakmasına yardım et.. 
tim. Alevlerin üzerlndeki sacayağına, 
büyük bir tava dOIU3u pekmez koydu .. 
biraz sonra pembe köpliklerle kayna.
nuya başladı. 

Vücudum, çamaşırlarımı ıslatacak 

kadar terli. Başımda vazıh tek düşün. 
ce v3.r: cRecep yaraU! .. Recep yaralı .. •! 

Pekmez, köpi.iklerle kaynıyor. Ve 
kaynadıkça koyulaşıyor. 

Ayşe rıine, pekmezi ıslak IJir tepsi 
içine dökerek, soğuttu. Sonra, elinde 
çeklotirerek t>eyazıaıt.ı. Bana uzattı: 

- Al kızım!.. 
Yumuşak, ve thk ağda71 elime alın

ca, hayreUe baktım. Recep, bu şekeri 
ne yapacaktı! Bu sual, diğe!' b ir sünJ, 
~4itlı ~orıunwı. baıı.mda doi:;nı~a. 

ı~mrrın 
131 ~ lı ~9 l!,Ull 

Felelı.'le Va-Na 
arasında 1 balık 

Muhan-ir Va _ Nu, yazın bır a~am 
Salacak ulajma g•tti. Canı balık yemek 
istedi. i~tedıği balık yoktu. Ertc~i gun 
hemen gazetesine yazdı: 

- ÜşkUdarlılar neden balık yemi
yD.:lııil, yesinler. 

Felek Burhan cevap verdi. Ü~küdar
Ulaı·ın da ballk. yedıgini, Üsküdar .sa

hillerinde de balık çıktığını söyledi, 
IRı·kcn nıUnakaşa bt.ıyüdü, umumi bir 
balık bahsi halini aldı ve devam ede

geldi. Hil.i, o balık hikayesi .sU.rüp 
cid.ıyor. 

Anlaı;amadıklart noktalar var. Çcı.n
ku, birıbirlerınin ~özleriJl.i a.plamak i.s
teuuyorlar, Ya - Nu, bol keseden ke

lime sar!edıyor. Felek daha maku.l 
konU§uyor. Va - Nu'ya ruızaran, istan
bulda herkes, her;jey yiyebilmelidir. 

Arruna, o madde pahalıdır. Kilo.bu iki, 
üç liradır. Kimin umurunda?. Herk.es 
Ta.ksim Belediye gazulo~unda vi.ik.i iÇ

meli, dans etmelidir. Herkes klüpte 
poker Qyn.amalıdır. Ilerkes jık gezme

li.J: r. Herkes en iyi apartımanda otUT
nıaU, vapunın li..ıks mevk.iı.nde seya
hat etmeli, güzel kaaınlarla arkadaş 
oln1alıdır. 

Faka~. gel gclelin1, kazın ayağı Oyle 
değıJ.. bütü.n vatanda~ların ayni mali 
seviyede olmasını n:ısıl ıstiyebihriz. 

Ben de Üsküdarlıyı.m. Dolayışile, 
Va - NU:'ya karşı Üs.k:üdan muda!aa 
edeceğını. Fllvakl, Felek, U:skudarı 

müdafaa ettikten sonra bana itı.tiyaç 

göstermez anıma, ne k-.dar 04.a ıneın

leketimi korumalıyun. Üskl:.da: temiz, 
düri.ıst ve çalışkan insanlar diyarıdır. 
Mütevazı bütçclıdlrler. Her ak~aın 
klüpte yemek y .yenıezler, dans edip 
b:ıç oynıyamazlı!r. 

Balık bahsine gelince: Üsküdarın t.a
;ı(l balıklarL meşhurdur. Bu balıklar 

uskurnı-u, palamut, lüfer, karagöz v; 
.sairedir. Bunlar bazan çok tıkar, ha
zan da az çıkar, Sazan da hiç çıkmaz. 
Çok çıktığı zaman ucuzdur. llerk.es 
alır, yer. Az çıkınca pahalıd.ır. Herk.es 
alıp yiye-mez. Hiç balık çıkmamışsa, 

çarşıda hıç balık gô;·emezsiniz. 
Balık çok çık.t.ı.gı zan·an ve ucuzla

dığı vakit, Üsküdarlılar, kimsenin tav
siyesine Hizum kalma-dan bol bol ba
lık alıp yt>rler. 

Pekıili efendim amma, Üsküdar lo
i...antalarLnda hP.rgtin neden barbunya, 
tekir buhınmaz? Bulunn1az efendim, 
çünkü, bu balıklar;n kilosunu bırkaç 
liraya alıp yiyecek babayiğit yoktur. 

Kırk 7ılda bir, Va - Nu &:ibi mon
den bir vatandaş Ü ki.ıdar cihetinde 
yemek yiyecek, diye, bütün tlsk.üdar 
bahcc ve lokantaları, sermayeyi balı
ğa bağla71p Jfiit.s ~emezJer 7a .. 

Sinz insafiı olalım ... 
R. SABiT 

alz&meıl noksan 
mektepler. 

Maarif Müdürlüğü ekalliyet 
okullarında gt>Çen ders yılı içinde 
yapılan teftişlerde okullarda bu
}unması taliınatnamf' ile gösbe
rilm:Ş olan malzemelerle eşya -
!ardan noksan olanlarının bu 
ders yılı i~inde ikmal olunmasını 
dün bu kabil mekteprere tebliğ 
et~tir. 

Yeni iktısadi ça
hşma programı 
Sanayi Birlıği, mevcut iktısadi 

şartlara uygun bir şekilde çalı.ş
ma programı tatbik etmektedir. 
Birlik, sanayi mi>esseseloerinin 
ihtiyaçlarını tetkik edeııek bun -
!arın faaliyetlerine sektıe ver -
miyecek roaddelerm tedariki ti.çi.ıı 
ica.beden makamlar nezdinde le. 
şebbüsleı:ıde lbulunmak:tachr- Bıil. 
hassa iptidai madde teV7Jiat.ında 
ihtiyaca göre müsavata rrayet 
edilınektıediz. 

sebep oldu. Duralun1.1tı.m. 
Ayşe nine: 
- Onu Recebe götür evlildım! 
Deyince; ona yatm:ı.sını söyliyerek, 

teşekkür edip çekildim. Bahçeye çık

tım. Serin bava yüzüme çarptı. Bir 
müddett.enbcri alevlerin karşısında, 
yür<eğimın h.cyecanile ıslak bir ateı 

halıni alan vücudum ürperdi. Dışar
ch koyu karanlık yolumu kesti. Göz
lerimde kıvranan alevlerin şek.illeri 
titriyor. Eşikte durarak. gözlerimin 
alışmasını bekledim. Yavaş yav3.11 ka

ranlığın içinde beliren ağaçlan gör
düm. Gökte kızıl ay yoktu. Yıldızlar, 
mavi pırıltt.lar saçarak şe.k.llleniyorlar. 
Küçük adımlarla ylırilmiye başladım~ 

Artık gözlerim karanlığa al1;imlıı>İL. 

Recebi, bll'aktığım yerde, Iakat 
sırtüstü yatar buldum: 

- Recep!.. 
- Geldin mi Filen? 
- Işle >tda! .. 
Recep, doğruldu. Buz gibi soğuyan 

ıslak gömleğini, yardtmımla çık.ardı. 

- Yaralıyım! .. 
- Nasıl oldu Recep? .. 

1 

Cevap vermedi. Sol omuzundan y~ 
ralı. Ağdayı kanayan yaranın üstüne 
kopatarak, büyük çevresile bağladık. 
Bu garip bir tedavi usulü. Fakat, Re
cep öyle istedL 
Kanlı aömlej;ini tekrar glyemeı.d.1. 

E11AHKEMELERDE Yazan: 1 
HÜSEYİN BEHÇET 1 10SK0DAR' 

MEYDANI 
Kaçar hanım kızım, kaçar .. 
Huylu lzugundan vazgeçer mi? 

On dört on ~ yaşlarında görünen, 
!J.kır fıkır bır esmer guzeli idi. Gözle
ri yaşlı, tavrı mahzun, mahkcrne ka
pı.sına yaslarunıs, düşünüyordu. Ya
nına, orta yaşlı bir k"dLn yaklaştı. 

- Kız, dedi .. Vazgc<; bu inadın

dan! .. Sonra halin (..:na otur .. Alimal
lah, sokaklara d~ersin .. Ne baban 
acır sa.na, ne de ben.,. Gel bu domuz; 
inadını bU"ak!.. Kalk. eve gel .. Şoför
den. arat.acıdan. oyuncudan, kaylık:çt

dan adama koca olmaz!.. 
Genç ki~ h.iç sesini çıkarmadı. So

murtkan bir ÇC"hreyle ve biraz da kin 
Uq;ıyan bak.lşJa.rla oı·ta ya:ilı kadına 

sade bakU ve ka.u .. sını Obur tarafa 
çe:virdl. 
Kadın geri döndü.. Bir kat adım 

ı-ürüdükten sonra. ba:ık.a bir kadın, 
- Hcınşire, klzınız mı?. Allah ba

ğ.L§lasu1! dedi. 
- Böyle kızı, Allah bağı.şlamaz oL 

sun! diye dert yanmıya başladı, 9rta 
yaşlı kadın, kızım .. kı.ı.ım amına, ol
maz olsun bQyle kız .. Bu, insanı dos
tunun yüz karası, dü~ınanının maska
rası eder. Bir şoföre gönlünü kaptır

mış .. Dörttür evden kaçıp katıp gidi
yor. 

_ Aman, hanımcığım.. Bırakına

yın .. Kızı kendi. keyfine bITakır.s:ln 

ya davulcuya varır ya ı.unıacıya.t der
ler. BıraKmayın .. Bırakmayın!. 

- Nasıl bırakmazsın a güzel 
kardeşırn'?. Sen de çocuk glbi l<ikırdı 

söylüyor~un Kız on altı yaşında .. 
Kendi ba.şına faili ınuk.tar ... Rica ile, 
minnetle kandırıp alıkoyabllirsek ne 
ili!. Ol.rı'aı.sa, keyfinin ıstedlğine va-
rır. 

- Varır amma, sonra da pi§ınan 

olur ... 
- Elbet.Le olur .. Biz de onun için 

istemiyoruz ya... Dayısı, ona, neler, 
ne zengin adımlar buldu da, istemi
yor. ille o, ılle o ... 
Başka bir kadın söze kar~ta.: 

- A han_m .. Belki biribirlerini sa
hiden seviytJrlar. cGönül kimi .severse 
güzel odur.> cZorla güzellik olur rrru?> 
istemiyorsa kız ba~kasını... Siz de o 
kadar üstüne varmayın da, verive
rin gitsın! .. 

- Sen de, bilip bilmediğin şeylere 
kanşma banım .. O adam onun dengi 
değil... Ben bu kızın anasıyım. Herif 
cağlarsa anam ağlar.. Kalanı yal~ 
ağlar!> demiş. Ben senin kadar dü
~\inemez mi7im!. Bırak Alla.b.IAl se
versen!.. 

- Yok, bani ben ıaı diye söyle
qim .. Yoksa. kızınt isleditine ver, ha
nım .. Ben karLŞacak değllim ya .. Ka
bahat bende ki, agzımı açıp t& laf 
söyledim .. SJze zalen iyilik yaraınaz. 

- Sen iyiliği git te kend.1 kızın var
sa bir şoföre ver de ona et.. 

- Sustum, sustum hanım.. Kapa 
artık ağzını! .. 

Bu sırada ınahk.emcden çağırdılar ... 
Orta yaştı kadtn, genç kız, ve bir de
li.kanlı mahkemeye gil'diler. Muhake
me gizli olduğu tein kapı kapandı. 

Dışarıda, kapının önünde toplanan 
kadınlar bu meseleye ait mütalealar 
yürütüyorlar, Ciki.rler beyan ediyor
lardı. 

Biraz sonra kapı açıldı ve hep~i dı
şarı çıktılar. Orta yiı:şlı kadın ·genç 
kızın kolundan tutup kulağına bir ~ey
ler fısıldadı, fısıldadı ... Nihayet, be
raber gitıniye raı.ı etti ve beraberce 
Adliyeden çıkıp gittiler. Delikanlı da, 
b.ası önünde, göz.teri yerde, müteces
siz nazarlarla önünden geçip ağır ağı.r 
uzaklaştı. . 

Kadınlar, hfUA bu bahsi konuşuyor
lardı. Biri. 

- Artık, dedı, anne:;:yte barışlı. 
İnşa.nllah bir daha katmaz. 

Mütekait kıyafetli yaşlıca bir adam, 
- Kaçar hanım kızım, kaçar.. de

di. Madeaıki dört defa kaçmış, yine 
kaçar .. Huylu huyundan. "·azgeçer mi?. 

Bir komiseri döğen üç sarhoş 
mahkemece tevkif edildi 
Ş~hreminAin~e tertip edilen bir sünnet düğü
nunde hadıse çıkaran sarhoşların alubeti ! 

Şehremininde cerryan eden bir sar
h~h.ıkla memur di>"' n.~e had~c•i dün 
Adliyeye intikal etmljlir. Vak'a şu

c:iur: 
Şehremininde oturan Ahmet isı:nin

de birl iki çocuğunu iiilnnet ett.ırınlş 
ve akrabalariyle dostla.nnı davet ede
rek içkili, çalgıl ı bir Alem lertip et
mijtir. Geç Yakitle davetlilerden ba
zıları sarhoşlukla sızmağa, bazıları da 
gırtlaklarını yırtarcasına nAraJara \•e 

gazellere ba~lamıı;lardır. Bunlar ara
sından btlhassa Ahmcdin bacanağı A
dil, eniştesi Musta(a ve Adtlin karde
şi Sait işi azıtmış ve türlü türlü reza... 
lele giri~nll.şlerdir. 
Düğün bu hall alınca ta.biatiyle mi

safirler hırer birer gitmeğe başlamış, 
Alunel te hemen karakola koşarak: 

1 
! 
1 

- Aman cabuk yetişin! Blzlm baca
nak kendisini bilemiyecek derecede 
sarhoş oldu düğUnü bozuyor. Şunu 
kaldırıp ~ölüriin! diye yalvarın.ıştır. 

Bunun üzerine Şehremini komi.. 
serlerlnden Alt, düğüne giderek AJiyi 
sük.Unete ve karakola kadar gelmiye 
davet etmiştir. Fakat burnuuu göre
miyecek derecede sarhoş olan Adil b!J

na ka11ı Lert bir cevap vermiş ve da.
ha başka bir şey söylemeden komise
rın üzerine atılarak kendisini dövme
ge b~.laıntjtır. Kavgaya kardeşi Sait 
ile eniştesi Mustafa da iştirak etmiş 
ve ilç akraba komiser Aliyi golisler 
yetişinclye kadar bir hayli dövınüŞ

lerdir. Ayrıca başından ve muhtelif 
yerlerinden yaralanan komiser tedavi 
edilmek üzer'e Haseki hastane.sin kal
dırılmış, üç suçlu da yak:ılanarak Ad
liyeye verilm15 ve tevkif olunmuş.

lardtr. 

Tarihi çeşme yüksel
tilecek, yeni bir vapur 

iskelesi yapılacak 
Belediye Reisliği Üsküdar mey. 

danının tanzim olunmaısı işinin 
hızlanchrılarak buradaki faali -
yoetin en kısa ı,ir zamanda ikmal 
ohınmas..iı alakadarlara bildir -
miştıir. 
Meydanın asfaltlanma, trotuar 

ve tanzimi iş~ 59 bin lira sar
folunacaktır. 

Gece>eri de amele ek.iplıeri ça.. 
hştmlmak suretile faaliyf!t biran 
en..,,ı ikmal olunacaktır. 

Meydandaki büyük çeşmenin 
tarihi ehemmi~t.i nazarı dıkka
te alınarak bunun yükseltilme9İ. 
ve kitabeleri ile m-c.,mcrlerinin 
tıemzılenmesi de kararlıuıtırıl -
mıştı.r. Bu işe de 10 bin lira sar
foluna.caktır. 

Diğer taraftan ilercde Şirketi
hayriye de Üsküdarda yeni ve 
modern bi.r vapur ıislreresi inşa 
etıneğı kararlaştırmıştır. 

-----<..-----

iki ekalliyet mek
tebi kapandı 

Şehrimiz ekalliyet oloulların 
dan Kadıköy Dabbag Kurtarayan 
Ermeni okulu ile Kalamı.ş Rum 
okulları mali vaziyctl<eri ritiharile 
bu ders yılından itibaren t.edri -
sa'.lanna nihayet verm~ler.dir. 

TedrisaUarına hangi sebeple 
olursa ol.sun son Vo&en bu kabil 
ecnebi V'I' ekalliyet olrullarımn 
bir daha yeni baştan faaliyete 
geçmelerine müsaade edilmiye
cektir. 

Ballç vapurlarında 
yenlllkler yapılıyor 
Denizyollarına devrcdil..,n eski 

Haliç vapurlarından hir kısmı -
nın tamir ettirilmesi kararl:ı.ş • 
tı.rı~mış'ır. Tamirat, seferlere ha
lel vermiyecek şel<!ilde yoapı}a -
caktır. 
Diğer taraftan iskelıelerde de 

bazı yeırilikler yapılması karar. 
Jaştınlnuştır. 

Terfi eden lıAklmler 
Terfie .müstahak olan haklın -

!erimizin dererel-eri, biTcr derece 
yükseltilmiştir. Bu meyanda be
şinci derece hakimliğe Ankara 
kadastro hakimi Ruhi. Rize ağır 
ceza reisi Hüııeyin. İs'.anbul A • 
ğırceza Hasbi, Tcımyiz raportör
ler'.nden Muhıtlın, Adil, Adliye 
Vekaleti Zat İşleri Umum Mii -
dürü Hakkı. Zonguldak Ağırceza 
Reisi Rifat, Ankara Ağı~a ha
kim: Behin vardır. 

Eski Darülfünunu.muz., 1933 de ıslah 
edildi. Üniversite oldu. Bu iş uzun ha
zırlıklar ve milyonlarca lira sarflle 
vücut buldu. Müteakiben, bug\J.n.e 
kadar, yine bir takım değişmeler ol
madı değil.. bir müessese, bir ham
lrde mükemmel bir şekilde kurula
maz. Kabul ediyoruz. Zamanla nok.
sanlart lkmal olunur. 

1 
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Bir Cinayet Davası 

Şimdi, Üniversite proCesörler kadro
sunda değişiklik istiyen yeni bir ll-
71ha ha.zırlanmış olduğwlu duJU7oruz. 
İnşallah, bu son ı.lab ve değişiklik 

olµr. 
Bir müddet ceçsin baknlım, netice-

lcı·ini ala1Jm .. 
BURHAN CEVAT 

Şu halde oe yapmalı? Onu yatırarak, 
üstünü sıkı llkı örtmekten başka çare 
yok. Öyle 1aptım. Onu tıpkı bir ço
cuk gibi yatırarak üstünü Orttilm. B= 
de yatağ:ı.nm kenarına oturdum. Bütü.n 
bu ~ler bitince. ne kadar üşüdilğümiuı, 
vücudumun gizli bir sıtmayla urper· 
diğilin farkına vararak: 

- Soğuk! 
Dedim. O zaman Recebin sağ kolu 

yorganın altından uzanarak, beni öl"
tü.Ierin sıcaklığına çekli. Başımı koUle 
göğSü arasına sak.ıyarak ona sokul-

dum. 
- Seni öldürmek isledi demek Re-

cep'? .. 
Fısıltı ile soruşuma, ayni sesle ce

vap verdl: 
- Senl kıskanıyor!.. 
Sonra konuşmadık. Vücutbrı.mızın 

blribirine dokunufun.da. gizli bir gö
nül lh•ant var gibi. Sustuğumuz hal
de anlaşıyor, dertleşiyorduk. 

Gökte elaıas damlalar parlıyor, yap
rjltlarda !ışıltılarla dolaşan rüzgar, u
zaklarda, yakınlarda havlıyan köpek.
ler, öten İshak Ya.kup kuşlarile kdy 
a:ecesi; vücudumda ılık dokunuşlarını 
hissettiğim Recep, benl hayata bağlı
yor. Onu 6eviyorum. Ve içimde Nezik.e 
karşı bir kin bilyilyor1 Recebi öldür
mek istediği için. onu yok etmek arzu
larını duyuyorum. (Devamı Var) 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 

- Deli misin ayol? .. 
Dedi, beni yerimde oturtmıya 

savaştı ve izah etti: 
- Güzin belki benı seviyor. Be. 

nimle konuşmak istiyor. Fakat, 
iben ondan zerre kadar hoşlanmı
yorum. 

En küçük bir sempatim yok. 
Bütün isteklerim reddettim. Ken. 
disi ile konuşrıı:ıyacağtmı, hoşu
ma gitmediğini söyledim. Halbu. 
ki, o benimle evlenmek de isti
yordu. Zengin olmasına güveni
yordu. Kendisi ile nişanlandığım 
ve evl~diğim takdirde bana bü
yük bir servet getireceğini söy. 
lüyordu .. 
Ayşe sözlerine devam ederken 

dinlyeicilerin ön sırasında otu. 
ran genç, iri siyah gözlü, siyah 
kaşlı, Duğlas biçimi bcyıklı, bol 
ve arkaya taranmış siyah saçlı, 
yirmi iki, yirmi üç yaşında, er. 
kek güzeli, yağız bir delikanlı 
arada bir heyecanla .terinden kal
karak Ayşeyi dinliyor, gözlerini 
onu gözlerinden ayarm1yor, hatta 
bazan nefes bile almıyordu. 

Ve .. bu gem; ~dam yamdaki -
'lerin gözlerinden kaçmıyordu· 
Ayşenin söylemesi inkıtasız de

vam ediyor ve: 
- Fakat, ben buna rağmen 

ona kendisile ne <>vl-enebilece -
ğimi, nıe de hatta konuşmıyacağı. 
mı söyledim. Şimdi beni seninle 
görünce tabii çok kızdı, müteessir 
oldu. Aldırmamak lazım. 

Cevat. bunları söy1'ediktıen son-

ra, bana teminat verdi: 
- Artık mektebi de bW.rdim. 

Seninle isbersen hemen evlene -
b1liriz. Ded~ ben yine şüphede 
idim. 

- Onun sana söylıediği sözler
den bu mana çıkmıyor, ona 1be -
nimle hiyanet e!Li.ğim anlaiı.l.ı -
yr:rr. 

Dedim Teminat üzerine temi. 
nat vel'di· Sonradan uzun tıet.kik. 
fille anladım ki, Cevadın söyle. 
dikler doğrudur. 

Güz in onu çok sevmiş, gönlünü 
arz.etmiş nişanlanmak ve <evlen
mek için her türlü beklifde bu
lunmuş, fakat Cevat .kendisini o
na satmamıştır. 

İşte Güzin.in benden şimdi hın
cım çıkarmak istediği hadisıe bu.. 
dur. Evet. herkesin huzurunda 
itiraf ediyorum. Cevat benim ni
şanlımdır. Onunla sevişiyoruz ve 
yakında da evl-eneceğiz. Yalnız, 
bunu dışarıya vurmak • . benim hu.. 
susiyetimin hikayesini böyle or
taya atttırmak Güzin için doğru 
deaildi. Amma, o bunu da yap • 
mı<tır. Nihayet çirlcinlik kendi -
sine a;ttir. Benim hunda hiç su
çum yok. İki insanın birbirlerini 
sevmeleri kadar tabii hiçbir şey 
olamıyaca.ğına göre benim Ce • 
vatla sevistiğimin ve evlenece • 
itimin yayılmasında l i.çbir bir 
mahzur görmüyorum. Bence sıe

vilmiyen, hatta kendisinden nef
ret edilen bir kadın sevdiği ve 

(Devamı var) 

Japonyaaın vaziyed ~ 
bl 

On ba(ta ev\'elisine kudat
11

,,;-
harbin en büyük muamnıa>1 

yanın vaziyeti idi. .. . f ~~ 
Rus muamması çözülnıu~ .~; 

.Japon muamması dc\•aoı e.d.'idı~ 
Japonya Alanyanın mütırCı~ f-İ. 
lngiltereye karşı şiddeti gilll it 
tikçe artmakta olan bir ••' 
almış bulunuyor. ~ 

Vaziyet böyle olmakla bd' v 
Japonyanın İngiltereye kar} I" 
rekete geçmek niyetinde ol~~#f 
na inanmak da kolay de~ 
Bir defa İngiltereye karşı • JI' 
yaplan gürültülü neşriY•~ fi. 
ponların hakikaten barel«1' -f 
mek isledikleri hakkında ı; 
uyandırmaktadır. Japonlar• ~~ 
rikarun İngiltere ile tanı tr''ı,r· 

·ı· ·o' halinde bulunduğunu bı ıı .;fr 
Aylardanberi kurulan Aogto·İı" 
son tesanüdüne 22 ııaıir•0,ııı· 
beri Ruslat da iltihak •1"'ji 
dir. Binaenaleyh Japonlar. .,Jı" 

çlı• 
tereye karşı harekete gc_ ~ 
takdirde dört sencdcnberı il' 
halinde bulundukları ÇinİD·~r 
gilterenin, Amerikanın ,·e flrf. 
nın müttehit cephesi)·le ~·İl"' 
şacr' !arını takdir etınekl ;pıt 

J ; ponlar, Uzak Şarkın s~,, 
sunu korumakla alakadar 0 'el., 
büyük devlet arasında bi~ '1;;,ı 
birliği kurulmasına nıan• 01;ıil' 
için senelerdenbcri bir P~ ~r 
manevrası takip etıııişlerd1'~;f 

vı» 
zamanlar, Rusyaya karşı . i f 
almışlar ve İngiltere ile 1

\ il' 
çinmiye çalışmışlardı. soıı',; 
giltereye karşı vaziyrl ~aı' 
Rusya ile pakt imzaiadıl••· 1;~

1 

bu müddet zarfında J\111er ~ 
da kışkırtmaktan sakındıla ~ 
hakika yakın zamanlar•. dt,, 
Uzak Şark meeslcsi üzer1'ıııı!l' 
gilterenin, Amerikanın ve. ~.,ı' 
nın aralarında bir işbirli~1 

0,I' 
bilmeleri miimkiin görü0"!~i I' 
du. Fakat hadiselerin tozY~;;lif 
üç devleti bir araya getır şsr~1' 
Bugün Amerika Uza~ ,1,,ıl 
kendi menfaat ve alalc lJ11ı' 
korunması kadar İngiltere dt ( 
ratorlug"unun korunnıasil•d,;ıtıl 

"JI ı~ lakadardır. Rusyaya .. go D 1 
benzin meselesi yüzıınd~tt ~ 
ponya ile ihtiliifn dü~D1· v• ~ 
mahzur görmemektedır. eni~ 
rek İngiliz, gerek Ru• 111 ,,i •· 
terini korumak i~in her J;i. ,, 
ze almış gibi görünpıckt <• ' 1 

İşte Japonyayı Amcrik' !•'"'' 
nlyısile İngiltere ile ~en lı"' 
çarelerini aramıya sc•·k.~ ıin "' 
lıca sebep, üç büyük d•• e r 
be birliğidir. btl'j ~ 

Japonyanm seneterd•\t• ',, 
kip ettiği tabiye, Uzak fi:~ıel' 111 
katarı olan bu üç de•' t n d''~· 
çok tazyik altında buturı•1 ,..ıı:~ 
üzerine yüklenm"k : t •" 
1939 harbi başlamaz~& ·rı~' 1 ,ı 
Rusya siyasi yalnııl~k ı(~11 • Jl 
bu devleti tazyik edıyor ..,ı• . .ı> 

. k t•" ..... 
İn~iltereyi daha büyii ~''·~-' 
tında gördüğünden b:tl ;ti• f1 
politika taarruzuna b•. ,, ~I' 
teli. Almanynnın Rtı~Y 9• 11"'~1 
h k 

... er•ll" Jt 
are ete geçmesı uz .. ;t t" 

nın inhilal edeceğini 0
;' gııl' 

fırsat kollamıya basla 
1j,1tı .. 1 

,ı 
Evvela Anglo.SakSO~&n'1 ,.ı

lar arasında kuruları .,nın :l 
ikinci derecede de su•; .... ~;r· 
manyaya karşı ınuk•,..el'ı •' 
vereceği netice bekle" 

(_H_A_L_K_S~~ 
. · arı16'~ 

Bır genç ıf ,
1
,.,. ,z,t 

Lise onuncu sınıftnd . J!"tı. ~'' 
sonraları hıerhang:i btrç,ld' ~ 
ehven şerait dahilinde f ( . .\ıı jl~d 
İstekhler;n Son Teli'° ric• •' W' 
rumuzu:na müracaatları tfle ,qf 

. rt" ,ıı .,, 
Daktilo da bıle~ ki$ it 6 ~I 
mezunu genç bır •' D'

1 

Ortamektep mezunu ı' d~~ ,( 
Yazım hesabım, af<tdeııtl ". ~,.V:.,ı 

• [le' 
Daktilo da bllırim· p. ,ı~•~;:,ı~ır'f"' 
bozuklugu hayat~ı'lı c J1 1' D ~~ ~ 
mamı icap etıirdığındı,;ıren • ~ "/ 
ücretle iş anyorurı- 81,p-'"~c' 
gr;:ıf Halle Sütunund~(lt'letlt 
zuna yazmalannı hll ;ı$ r' 
rim. eflç µ 

1, arayan bircf sl"~·.I 
Orta mektebın 8 ıTl •e I' , 

1 

. eıen1ô ,_ıı9 
yıl bır dersten 

1 1 y ~1~ 
diğer nur.ıaralorı :ı; 9 i1• J~ 
17 yaşında, foıkır f11811 ıtv1 1 ' ıı'._ 
gelecek lmtlban "" .. yılıtl .~ ,> 
boş geçecek ol90 :~~i$'yl•01.ıJ' . ~ , 
mek ve hen~ de kdıı"odJ! tııt•d 1 ı; 
maişetine bır yar. s.re.11ı$ tJlf ; 
zere münasip bir ~retU" 1',r 11 fi 
dislne iş vermek · •[le<~ ,D1 

. . •O • il' 
;evindirmek ıstıY J{# ~· 
lemin Son 'feıgrs! lcıl ö

1 

S. A ya yaı.matarı r 



\öu yaz11.11n meUn1erı An:ıdolu 

~tlh• AJaıısı bullenlcrinden aunmıştır) 
18 eden: Muammer Alatur 

,. !o ".o,·ad üçlü konf ransta 
·Ilı ., olan altı lromı; e, mesa -

" .. C\ı • .gcrülme"' iş bir sür'atle üç 
~ 1~inde bit'.rmiş. lron.ferans 
liııi 0ı:led~n sonra umumi celse
~ llklec!erek, kararluı gözden 

· .rl!Uştir 
iııllılind!ği gibi bu komiteler or
U.i balır:ye, hava, nakliyat, ipti.. 
ıl'tı llı8'Cfdekr me&eleleni ile ayni 
I~ ~l olmuşlardır. Bir kon
u,.__-<ll3ın işini bu kadar çabuk bi
~~ı az görülmüştür. K<ırnite
} •n bazılan mesai1'erini gece 
•tıııl1ııd~n sonralara kadar de _ 

ettlrm.ş;.,.rct:r. 
~MRRi.KANJN YARDIMI 

~ile,.~·~lt Amcri!-an ticaret ge -
~~la 0 ın silahlandırılması ve 

l'ln Kanada funanlarına mal-
• nakliyatında kullanılması 

ııc.~ ~ngrenın bitaraClık kamı.
un d<ğiştir:lrmsini 1s'.iyccek-

l\uıv 1 !. ' e t ga7'('\<'cilere beyanatta 
~a arak, simc,.ve ka·ckır Am.,.ri

llıal ooilen harn malz·me.. 
Yaııısının "''hve.rl? harbe -

,~!etlere gönnı,riJd'ğ.ni ve 
~ Yal'lsının /1. merikanın mü -

•ası · ~~ ~n m ::.r-a faz:ı €<!ilmekte 
-'ın unu söv<~mi.st'r. 

~ ~ Ca)c Rus ordusunun son za. 
arda göze carran fevkalf:de 

1 ~Iarı dolavısi1e, Amerikan 
~ <ılının kaff~siılı İngiltere ve 
l.ı a ha gönderme..'< meselesi or. 

ıı Çıkını 'lll'. 
lıı, ' gazeteci Ruzvelte şu suali 
- 1ıştur· 

<!ıı' !\usy~nın daha uzun müd
ilı ~ :u.ka\"cmet ro.cb · ıee<?ğini tah
~. dıyor musunuz? 

ı.., ıv~ıt bu sual üz~rine gaze. 
'2... hu su:J.!e 1."'t'r~isinin ha .. 

Si!· '"ride hayvan 
sergisi 

•~"as• (1 ıncı ::.an.feden Devamı 
:'Q ts lllde Beltdiye Reis Muavıni
tL"• '~lJı.11 Aksoy.ı.a Vaıı Mu~vi.ni B. 
~t "1ı~, Ueıtcrdar B. Şevket, 
~~ru.' udutiı. B. Taru,ın, veteriner 
~tllilc lJ. f;ten1, a:aztt.ecıler ve dıger 
·~'if!t 1 haı~ bulunrnu~lardtt. 
~ lrın li~ı sı.u. ... ·ri Pw·tL Reisi vna
~ ~lLlı.: Mcclı..s.i ~asından B. A.:.lm 
h.-. ~ Kaymakamı B. Rebii karşı
':! ~· b..ıU: etın.i~lerdir. MaWelde 
~- lorı ctrada yeniı.~n Oglc yernegin
.,:,k ra aergı maha.llıne gidilmlj 
~,l Dto. ll. Relbınin bır nutkunu 

i '""rı P $Crgi açılmıştır. Bu yıl vi
'ı> l.l. ·ıde açıl&arm her cıhetçe 
lı;~ ;:ıı•lunı teşkil eden sergıde 6li 

~~ U düğe, 15 1 erkek tay, 13 ü 
' 1 1 katır olmak üzere 262 

'lcıe . t~ edilmlı;tir. Bun!' 
~ :$ : 1ddcn iyi yelı~tirılm~ olanla

• r, 10 ar ve 7 şer buçuk hra 
lcu~_ verilınf>lir. 
ı.r;ı h <tl alan hayvanlardan çoğu
~tı 1PlerinLn kadınlar olduğu, ka-

n hayvan besleıne ve yetiştir-
. •11< - ·a e~t~rden ziyade muva[{ak 
1 '< bt" KoruJmüştür. Henüz bir kaç 

r ~ Düte de teselli mükatau al .. 
ft ~'iıh 1h\"rt aygır deposunun yavru
! 'tr~':"" lakcilr edılınls ve mükô-

ll.j 1'1ir. 
~.Ilı' ~i VB.İNbf IHTIY AÇLA&I 
~ llt Yotetten bilistifade Belediye 
i.'.'1 it U•vtnimtz B. Lutfl Aksoy Si.
~)p~:sını.n ihtiyaçtan ve beledi.ye 
.::'lleo.ı, "•kltında izahat almıştır. Is
~ Ohuıın_ rnoıarın ve mazotlar da te
~)'ıt llşlur. Dün Slll\•ride bir de tt •çı~ 

()&kovaya göre 
~1>{"1\: (1 inci Sahi!eden Devam) 
'lııı ~ı Budiyeru kuvvetlerinin 
lı~ U~ l Harkof ve Rostarun 
~~ 20 kilometre şarkına ~ 

tnuvafiak olmuştur. 

~ l..:.nı:1 İLit KARLAR 
~~ &e~a 2 (A.A.) - Moskova • 
,~d.~ n haberlere göre,. Lenin. 
),;~,; lrıtraynada kışın ılk ala
~lı~~rünmekledir. Dün kar 

~l\la,l\grad mıntaka.sında Al • 
' ~i eJdSon günlerde pek az le • 
~ ~taı 1t ebıni.ıjı...rdir. Fakat Fin
' l<>Q ar Onega gölü üzerinde 

'larv~k'u aldık>arını bHdi • 
L ' urası Leningrad Mur-
< ~ l -

, 1 lı. el· 0 
U üzerır><ie mühim bir 

• ~ •t 
• ıı 55 
•6 tı Yaşına kadar 

) ~!<ııı~~ S5 YAŞINA KADAR 
ı1~a nva 2 ( 
"~ 16 d A.A.) - Dün, Rus. 

. n ötsılt:~ 55 yaşına kadar olıın
\ ~t. !); ti talımlerine başlan • 
l. llil.ılı ·ğer taraftan 1912 sınıfı 
~ iiaaltı.na çağırılmı.ştır 

1 ~ '!'::--___ _ 
'hro 

\;, lio ,~ 2 (A.A.) _ Bi.r Sterlin& 
' Y•ı olarak le.bit edil. 

Moskovadaki üçlü kon
ferans mesaisini bitir • 
di - Amerikanın yar • 
dımı ne halde? - Li • 
yej' de hazin bir sukutu 
havai - Çek Batvekili 
idama mahkum edildi. -

kikal<?n cevap verecek mevkide 
bulunup bulunmadığı sualini tev. 
cih etmiştir. 

HAZİN BİR HAYAL 
SUKUTU 

Pariste çıkan Pöti Pariziyen 
gazetesine Brükselden şu haber 
verilmiştir: 

Li:·ej'de hiçbir sebep ve mak. 
sat olmaksızın harbin bütün cep
helerde birdnebire durmuş ve 
umumi mütareke imzalanmış oL 
duğuna dair bir haber yayılmış
tır. Bu haberin doğru olup olma. 
dığını hiç kimse araştırmıya ıü. 
zum görmeden bütün şehir he
men şenlenmiş, halk caddelerde 
koşuşmıya, oynamıya, şarkı söy. 
lemiye ve öpüşmiye başlamı!lır. 
Akşam olunca da ışıkları mas

kelemiye artık lüzum kalmadı
ğında.1 ~kaklar donarunıs fakat 
fazla ileri gidildiğini göre~ resmi 
makamlar işe karışmış, bunun Ü
zerine nisbi bir sükun kaim ol
muştur. 

Şehrin tek İJir insan gibi inan. 
dığı bu mütareke haberinin ya
lan olduğu çok hazin bir tarzda 
öğrenilmiştir. 

ÇEK BAŞVEKİLİ İDAMA 
MAHKÜM EDiLDİ 

D.NB.'nin Prag'dan bildirdiği 

ne göre, himaye idaresinin eski 
reisi olup ·düşmana yard:m, su. 
çile maznun olan Geenral Alois 
Elyas açık celse hal\.".lde topla
nan Alman halk mahkemesi ta. 
rafın.dan ölüm cezasına mahkum 
edilmiştir. Ayrıca medeni haklar
dan iskatına ve emlakinin mü. 
saderesine de karar verilmiştir. 

Prag'dan Londraya gelen bir 
habere göre de, Prag ve Bruno 
divanı harpleri kararile 59 kişi 
idam edilmiştir. 

Hükumetçe elko· 
nan yapağlar 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
yanname ile Ziraat Bankalarına bildi
rilecektir. l\llübayaatı Sümer Bank ya... 
pacaktır. Yapa~ılar hükün1etç-e 6:ıtın 

alınmış sayılacağından başka yerlere 
rııttlm&:,l yasaktır. Ellerinde yapağı 

bulunanlar bu sabahtan itibaren şeh
rimiz Ziraat Bankasına nlüracaatle 
beya..ıınııme venniye başlamışlardır. 

Fabr:ka \"e imalathaneler faaliyetleri· 
ne devam edeceklerdir. 

iran ordusunda 
(1 inci Sahifeden Devıım) 

ler vazifelerinden uzaklaştırılmış. 
ıar.dır. Parlamentoya :evdi edilen 
yeni kanunda, kanuna aykırı ha.. 
rek-et eden polis memurlarının 

sivil mahkemelere se"kl'd!loock
leri kayc:lrdilmektedir. Bu gibi 
polisler şirrd'yQ kadar askeri 
mahkeme!erc sevk edilmekte jdi
ler. Evvelce ol'du ve polis doğ _ 
rudan doğruya Şa.hm kontrolü 
altında bulundukları için ordu 

mensupları ve polis memurları 

aleyhinde Şah eınretm(>(ti)oçe ta. 

Joibat yaprla.ınazclı. İki sene olan 
askeri hizmet usulünün kakiırL • 
lacağı zannedilmektedir. 

Londraya göre 
(1 inci Sahifeden Devam) 

bastırmak üzere bu nunta • 
kalara sür'atle İtalyan !Lrka. 
!arı gönderümiştir. Ordunun 
bazı cüzütamlarırııda da ıiB • 
yanlar otmuş, firar hadise • 
:leri kaydedilmiştir. Bulga • 
ristandaki bütün hububat 
Almanyayı se\"kedilmekte -
di.r. 

Bulgaristarıda büyük bir et, 
yağtı maddeler, peker, sabun, 
peynir kıtlı.ğı vardır. Hayat 
pahalılığı yüzde kırk nisbe • 
tinde artmıştır. 

Alınanlar, Bulgar endüstri
sini de kontrol etmektedir • 
!er. Memlekette temerküz 
kampları kurulmuştur. Si -
yasi cinayetler olmaktadır. 
-~~--<>----~~ 

Kı$ ıebzeıerı çıktı 
Lilhana, karnebahar, ıspanak gibi. 

kıs sebzeleri de gelmlye başlamıştır. 
Ancak henil7. paUıcan, yeşil .fasulye ıi· 
bL yaz sebzeleri piyasadan çekllmcdl
ği için kııı sebzelerine raibet çok de
ğildir • 

lzlandaya yeniden 
asker gönderildi 
Vaşington, 2 (A.A.) - Amerika or

dusundan alınan asker! bir kuvvetin 
İzlandaya vAsıl olduğu bildirilmiştir. 
Son lmalAttan avcı tayyareleri de İz
Jandaya aelıniatir. 

•:m======:==.;:;;;;-[ iki u~taİngiliz 

Almanlar Har
kofa doğru sür· 

atle ilerliyor 
Vişi, 2 (A.A.) - Havas Ofi -

Sovyet Rusyadaki harp vaziyeti 
hakk nda Havas Ofi askeri mü
nekkidine göre: 

Muharebeler Dnyeper şarkında 
şiddetle devam etmektedir. Sa.. 
nıldığına göre Alma.".l lar yukarı 
Desn2dan Azak denizine kadar 
uzanan yeni cephe üzerinde mer. 
kezden bir netice almak istemek. 
tedirler. 

Mevsukan bildirildiğine gött 
General Von Rundstedt'in kuman
dası altında bulunan Alman or
duları, MarC§al Budiyeni'nin mü. 
him miktarda kıtaat tahşit etmiş 
olduğu tahmin edilen Harkof'a 
doğru sür'atle ilerlemektedirler. 

Merkez cephesinde: Leningrada 
karşı yapılmakta olan hücumu 
hafifletmek üzere Mareşal Timo. 
çenkonun yapmakta olduğu ma. 
nevraları akim bırakmak maksa
dile Almanlar çok şiddetli muka
bil taarruzlara başlamışlardır. 

Leningrad'da harp ayni şerait 
dairesinde devam etmektedir. S.,.. 
ğuklar ve çamur Alınanları iz'aç 
eylemektedir. 

Harekata iştirak eden ve içle. 
rinde Emden kruvazörü bulunan 
hafif Alman kruvazör !eri Len in. 
grad'a karşı ateş açmışlardır. 

Brezilyaya manalı 
bir yardım 

Vaşıngton 2 (A.A.) - foar ve 
iare ka!lllnu mucibince, Amerika 
Brezieyaya 25 mılyon. İngiliz li • 
rahk kredi açmıştır. 

Brezilya, Dakar'a pek yakın 
clduğu için, bu krediye büyük bir 
ehemmiyet verUmektedir. 

Eski Şah Buenoı 
Ayreı yolunda 

Buenos _ Airc::;, 2 (A.A.) - Sabık 

İran Şahının <-Cludad Cabo• vapuru 
ile, Teşrinisani bidayet1erinde Bue
rıos - Aires'e ıelmesine intlz.ar edil -
mektedir. Y~nında ailesi erkanından 

on klşi ile on iki hizmetkar vardır. 

Trabluıı şlddalll bir 
bava bttcama 

Kahire, 2 (A.A.) - Pazartesi ce
cesl, İngiliz tayyareleri, Tarablusgar
be ~imdiye kadar yapılanlardan cok 
ağlr bir hücunıda bulunmuşlardır. Çı
karılan büyük yangLnlar 150 kilon1et· 
reden görtnlıyordu. Bingaziye de mu.. 
vaffakiyetle hUcum edilıni.ştir. 

~·--

Makarnacdar 
(1 inci Sahifeden Devam) 

maktadır. Komis~·on Jçat'i kara -
rını bugünlerde verecekt!r. 

Di-ğer gıda maddeleri ayni za. 
manda pirinç, kuru fasulye, sa
bun ve diğer gıda maddeler de 
paha1anmaktadır. Pirincin kilosu 
60 kuruşa kadar çıkmıştır. Beyaz 
sabun 60, yeşil sabun 48 • 50 ku
ruştur. 

Zeytinyağı fiatlerinde de yük. 
sehne devam etmekt1'dir. Bunun. 
la beraber zeytin tanesi fiatleri, 
yağa nisbetl:e, normal şekilde -
dir. Fiatler 30 - 50 arasın<ladır 

YENi MAHSUL GELlYOR 
Diğer taraftan yiyecek madde

lerine ait kuru fasulya, patates 
gibi yeni mahsul de gelmektedir. 
Bundan dolayı patates fiatleri 
yüksek değildir ve iyi bir gıda 
teşkil ettiğinden rağbet de faz
ladır. 

---o--

Odun narhı 
(1 inci S<ıhi!eden Devam) 

radaki bazı oduncular tarafından 
yanlış malfunat verilerek alda • 
tılan Belediye İıctısat Müdürlüğü 
müra!<iploerinden ve müstahdemin 
şubesi müdür vekili B. Süreyya
nın raporuna bu oduncuların im. 
zalı malumat kağıtlarının d-a 
melfuf olduğu aıılaşılmıştLr 

Gerek rapor vı> gerek bu kağıt
lar da mahk-emeye verilerek tet
kik olunacaktır. Halkın kesesin -
den fazla para çıkmasına sebep 
olanlar bugün, yarın mahkemeye 
ı;oevkıedileceklerdır. Bu paraların 
odunculardan alınarak Kızılay ve 
Hava Kurumuna teberrü olun • 
ması -istenilmektedir. 

Ticaret Vekaleti od.un narhı. 
nm indirilmesi için bundan bir 
buçuk ay evvel İstanbul Fiat 
Mürakabe KomisyQnuna tmıir ver 
iliği halde bunun niçin ancak dür 
yapılabilmiş olduğu da cayi sual 
görü'mektedir. 

1 

Hulgaristan'da 
yahudilerden 
alınacak vergi 
Sofya, 2 (A.A.) - D.N.B: Bun

dan bir müddet evvel Sobranya 
tarafından kabul edilen bir ka
nun muribince Yahudiler servet. 
!erinin yüzde yirmisi nisbetinde 
olmak üzere senede iki taksitle 
hususi bir vergi tediyesi mecburi. 
yetinde idiler. Yahudiler bu ''er. 
ginin tesviyesini geciktirmek için 
bileli yollara sapt:k'arından Ma
liye Nezareti bu verrilerin ciba
yetini temin için d<:rpiş edilen 
tedbirleri şimdi tatbik eyliyecek. 
tir. 

Atınada günde 40 
gram ekmek 

Zürih, 2 (A.A.) - .Röyter. Yu. 
nanistanda halka verilen ekmek 
miktarının bir kere daha tahdit 
edileceği Atinada resmen ilan o. 
lunmuştur. Bu miktar günde adam 
başına kırk gram olacakll.I'. 

* Paris, 2 (A.A.) - Amiral Dar
lan ile A'I. Benu:ı Meşen Alman isgal 
kumand:ınlariyle temas etmek üzere 
dün buraya gelmişlerdir. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

İl.ktesrinin Bırinci günü. saat 4,30 da 
Fin kuvvetlerinin Petrovskoi merke
~ine gi..Nlk.lerl, belediye daLresine lfin 
bayrağı asıldıgı Helsınkiden bildiril
mektedir. 

Bir Alman askeri kaynağından bil. 
dirildigine göre, Sovyet kuvvellerınin 
merkez mınlakasında yap tıklan 
ehem.m..iyctlt mukabil taarruzların 

hepsi taı dedilınışUr. Sovyetler kanlı 

zayiata uğramışlar, mebzul ınalzeme 
bırakmışl::ırdır. 

~1adr.ttcn Rıiyter şöyle biJd;.._t;.yor: 
t.A.lmanlar ~imdi ilk defa olarak, ken
dı gazeteleı:ınd.en, Rwyaya karşı har
bi.o kl;;ı;ın da devam edeceğini oııren.. 

mi:;lerdir .» 
D. N. B. Ajanstnın bildirdigine gö

re, cA1art> ve cBirinciteşrin İhti13.li> 
.Lıiimlerindcki Sovyet saftı harp gemi
leri Lening.;/d sularında bahrılm~
tır. Diğer tara!tan $o\ryCt İstihbarat 
Bürosu Köln Al:nan kruvaz.Orünün 
batırıldığını blldirmekte ise de, AL
man kaynaklan bu haberi tekzip et
mektedir. 

Poltavanın z.apll. el.rafında Sovyet.. 
lerin cKıZll Yıldız> gaze1.e.,i şu malQ.
meU veriyor: 

cAlmanlar, Poltavayı Göbels'in UA
nından on be~ gün kadar sonra zapta 
ını..:. \'af!ak olmuşlarsa da, Cenup Batı 
cephesindeki Almanlar, asla arzu et
tikleri gibi hareket edemlyorla.r. Bu 
cephenin bir bölgesinde dokuzuncu 
Alman tank tümeninin i§tirak ettiği 
bü.yük tank muharebesinde, Sovyet 
tankları Almanlan kat'i olarak püs
kürtmüşlerdir.> 

Londra kaynakları i.:;e, Polta,·antn 
zaptından sonra, Almanların H:ırkof'll 
ve Donetz havzasını tehdit etmekte 
oldukları teslim edilmektedir. 

Almanlar Kırıma giden berzahta 
Pereskop'un Cenubunda yeclt mile ya
kın bir ilerleme kaydetmişlerdir. 

Ankara Radyosu, henüz teeyyüt et
meıuf''~'e berabre, Almanların Kırlln& 
parac:utı;ü kıttalar indlrdiklerinl söy

lemiştir 

Moskovadaki 
konferans 

( ı inci Sahifeden Devam) 
Stalin, Birleşik Amerika ile Bü. 

yük Britanyaya, verdıkleri meb. 
zul malzemeden dolayı Sovyet 
hükfırnetinin teşekkürlerini iblağ 
etmek üzere Biverhruk'la Harri.. 
man'a salahiyet vermiştir. 

Sovyet Rusyaya malzeme gön
dermek için üç yol derpiş edil
miştir: Vladivostok, Arkanjelsk 
ve İran. 

Ahiren Sovyet Rusya için maL 
zeme yüklü bir vapur kafilesi 
bu limanlardan birine getmiş ve 
Rus kerestesi yükliyerek İngilte. 
reye hareket etmiştir. 

Moskova 2 (AA.) - Üçlü kon
feransın sonun.da neşredilen bir 
Sovy>et tebliğinde e21Cüm!e şöyle 

denilmektedir. 
s:alinin bizzat faal şekilde iş. 

tirak ettiği konterans muayyen 
hedefine müteallik mühmi ka • 
rarlar üzerinde mütabakat hasıl 
etmiş ve üç büyük devletin z:ı -
feri istihsal için sarfettikleri müş. 
tı!re.k gayretlerde sıkı bir cfüirli
ğinni mevcudiyetini tam bir it. 
tifakla isbat eylemiştir. 
Konferansın hitamında. Molo

tof söyl€diği bir nutukta konfe
rans mesa!sinin mes'ut ve seri b!r 
surette r.eticelenmesinden dolayı 
merr.nuniyetini izhar etmiştir. 

Stalin konferanstan sonra üç 
devl'CI mtırahhesları şerefine bir 
ziyafet ve~itir. 

faaliyeti 
(Başmakaleden Devam) 

Filistin ve bilhassa :\lısırdaki İn
giliz ordusu da harbin başından
beri arttırılmakta ve lıer çeşit 

lıarp silıihı bu bölgeye sel halin
de akıtılmaktadır. İngiliz Başve
kili İranla bir ittifak aktedilmek 
üzere bulunduğunu da haber ver
miştir. Anlaşılıyor ki, İngilizler 
Kaikasyada Alman taarruz seliui 
durduracak tedbir!tti alırlarken 
Hindistan _ lran _ Arap yarıma
dası üzerindeki bütün sakinleri 
de kendileri ile birlikte harbe iş. 
tirak ettirmek karar ve nıuvaf
fakıyeti ile organize ediyorlar. 

' lran ordusu da bu meyanda İngil
terenin oıüttefiki olarak ve tes. 
lihatı, talim ve terbiyesi tamam. 
!anarak Rus ve İngiliz orduları 
ile beraber hem memleketini mü. 
d::!aa edecek, hem de demokra
siler davasına hizntct edecek, de· 
mektir. Şarkta İngilizlerin Kaf
kasya istikametinde ilkbahardan 
önce veya ilkbaharda gelmesi he. 
sap mevzuu ittihaz olunabilecek 
Alınan taarruzunu daha İ)'İ ve 
daha rahat karşılıyabilmcsi için 
bu haurlıkları görürken mevsi. 
min müsaadesinden istifade ede
rek öbür uçta, yani Libya istibı
metinde bir tasfiye hareketine 
geçmeleri de pek muhtemeldir. 

• 

Alman kara ve hna kuvvetle. 
rinin tamam.ile Rusyada meşgul 
oldukları bu mevsimde İngilizle.. 
rin Mısırdaki büyük kuvvetler ile 
Libyadaki İtalyan ordusunu kıs. 
tırmaları ve Şimall Afrikayı ta· 
mamile temizlemiye teşebbüs et
n1eleri için en müsait fırsat tel3.k. 
ki edilebilecek olan bu devrede 
Trablus ve İtalyan cenup liman. 
larmda bütün şiddeti ile kendis.i
ni göstern1iye başlıyan lngiliz 
bava faaliyetinin bu bakımdan 
büyük bir manası ve ehemmiyeti 
olmak gerektir. Herhalde bir haf-
tadanberi en şiddetli sekli ile sü
rüp giden bu faaliyet ;adece İngi
liz kafilesine yapılan taarruznn 
karşılığı ve öcü sa~·ılamaz; mut. 
laka esaslı ve te.•ebbüsü ele aL 
mıyıİ matuf bir hareketin mukad
dimesi olmak gerektir. 

ETEM iZZET RENfC'F' . 
Harp Vaziyeti 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Desna nehri boyunda taarruza 
geçmişlerdir. Poltava bölgesinde 
Rus mukabil taarruzu akim kal
mış, Ruslar bu şehri tahliye et. 
mCjlerdir. Kırıma giden berzahta 
Perekop cenubunda Almanlar 7 
mil kadar cenuba ilerlemişlerdir. 
Poltava'nın zaptından sonra Ros
tov ve Harkof büyük Alman ta
arruzlarına maruz bulunmakta
d:r. 

29 • Eylu! • 941 tarihli yazımız
da şu satLrlar da vardı: •Cenup 
cephesinde, şark istikametinde 
büyük bir Alman taarruzu pek 
yakında başlıyabilir. Bu taarruz 
Rostov, Harkof ve kuvvetli bir 
ihtimal ile Kursk istikametlerin
de tevcih edil<Xl<lktir.• Bu taarruz 
artık başlamış bulunuyor. Fakat 
bu taarruzlar içinde, yukaı ı Des
na yani Briansk bölgesinde baş
lıyan Alman taarruzu daha mü. 
him:lir. Bu taarruz Harkof - Mos. 
k.ova demiryolu istikametinde 
tevcih edilmiştir. 30 - Eylfıl _ 941 
tarihli yazımızda böyle bir taar. 
ruza ihtimal vermiş ve şu müta. 
leayı ileri sürmüştük: 

.Alman zLrhlı ve mlltörlü alay. 
!amun yukarı Desna nehrini geç
miye teşebbüs etmeleri dikkate 
değer bir harekettir. Bu te~bbüs 
Almanların cenup cephesinde 
yapmaları çok muhtemel büyük 
taarruz için bir hazırlıktan iba
rettir. Don havzasının ve Budi. 
yeni ordularının Moskova ile ir. 
tibatım kesmek Almanlar için lü. 
zumlu bir iştir. Şimdilik tabiye 
sahasında görülen bu Alman te
şebbüsünün büyük bir taarruza 
inkılap etmesi çok muhtemel -
dir .. • 

Moskova • Hark.of demiryolu, 
Desna nehri şarkında Orel _ Kursk 
mevkiinden geçmektedir. Alman. 
!arın hedefi, birkaç gündenberi 
hava bombardımanlarile tahribe 
çalıştıkları bu demiryolunu kes
mc k ve Çernikof'ta yaptıkları gi.. 
bi Mareşal Budiyeni ordulannı , 
sima! cenahından kavramaktır. 
Almanlar böyle bir cenahı bu se. 
fer bulamasalar bile, hiç olmazsa 
Budiyeni ordularının takviyesine 
mani olacaklardır. Bu itibarla bu 
Alman taarruzu, daha cenuptaki 
cephe taarruzlanndan daha mü
himdir. Umumi söylemek lazım 
.,,lirse Almanlar bu taarruzu yi. 
.,p Mareşal Tiınoçenko ordularile 
Mareşal Budiyeni orduları arası-

s 
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3 -SON TELGRAF- 1 inci TEŞR 

SES SES 

Tepebaşında • y.t:~da • Tepeb<Jşında 
FevkalAde O!lzel Bir -

SES 
s 

Hem duyulacak hem seyredilecektir 

Tepe başında• y!:~da •Tep~ başında 
--'--

SES SES-' 

Bu akşam S A R A Y sıneması 
Yeni bir muvaffakıyet teşkil eı!ecek olan 

İKİNCİ FEVKALADE PI!CGRAMi:·A BAŞLIYOR. 

20.000 KAHRAMAN 
Cesaret ... Zafer ... Aşk ... ve Kahra,.,,anlık t m$ali 

Baş Rollerde: 

PRESTON FOSTER - RANDOPH SCOTT -
MARGARET LİNDSAY 

ZAFERE DOGRU UÇAN 
iNSAN KART ALLARI 

s 
E 
s 

İlaveten: MEMLEKET JURNALi (Türkçe sözlü) 

~-------------------------'' ,#1-- L A L E : Günün Muzafferi 
DORTHY LAMOUR - BİN G GROSBY 'nin yarattığı 

SİNGAPUR YOLU 
Neş'eden yaratılan, Şarkı ile süs .tnen, her kalbı Fetheden hakiki bir 

Şaheserdir. 

LALE SiNEMASI 
Günlerdenberi yer bulamayıp ta dönen bütiiJ, İstanbul hal.kının bu 

hatikayı görebilmesi it;in filıni bir hafla daha göstrilec~ğini müjdeler. 
istediğiniz Akşam yer bulabi.mek i~in lütfen numaralı yerlerinizi 

liı•••• bir gün evvelden kapaltnıı. TELEFON: 4.3J95 

Bu Akşam Şehzadebqı T U R A N Sinema Tiyatrosunda 

SİNEMA - TiYATRO - VARYETE. 

San'atkıir N _A Ş 1 T ve arkadft!lari' 

PAÇAVRACI ALI Komedi 3 perde 
Yeni Varyete numaraları ve akrobatik danslar. 
Sinemada: Mevsimin iki Büyük Şaheser filıni birden 

1 • Görünmeyen Adamın Avdeti 
Sir CEDRIC HARD WICKE - VİRÇENT PRICE. 

Heyecan • Dehşet • Korku • ~tütbiş macera filmi. 

2 • BA TMIY AN GÜNEŞ: 
DOUGLAS FAİRBANKS - BASIL RATBONE 

Akşamları sinema 19,15 başlar. Sinema Tiyatroya bir bi
letle girilir. Gündüzleri sinema 11 den itibaren devamlı ma. 
tineler. 

Bir günde 30 muh· 
tekir yakalandı 
İh tikarla şiddetli surette müca. 

dele edilmektedir. Dün muhtelif 
semtlerden olmak üzere otuz ka. 
dar esnaf ihtikar suçile aJ!iyeye 
\"erilmiştiı. Bu meyanda et nar. 
hına riayet etmiyen bazı kasaplar 
da vardır. 

'Dcretll iş mlkelleU
rett koaaa yerler 
Ereğli ve Zonguldak havazsı

nın ihtiyaçlarını temın için Milli 
Korunma Kanwııına istinaden 
bu mıntakalarda maden direği
nin ormanlardan kesilmesi ve ma. 
denlere naklolunmasına ücretli 
iş mükellefiyeti konulması karar. 
laştırılmıştLr. Karar hem amele. 
ye ve hem de vesaiti nakliyeye 
şamildir. __ ..,.... __ 

Bu aktamkl 
güreşler 

Sü!eymaniye ıtulübünde bu ak. 
şam için büyük serbest ve yağlı 
güreş müsabakaları tertip olun. 
muştur. Bu meyanda baş pehli -
vanlarımızdan Mülayim peh!ıLvan 
da güreşe<:ektir. 

na tevcih etmişlerdir. Alman ta
biyesi değişmiyor. 

Kanaatimize göre bu taarruzu 
Budiyeni'den ziyade Timoçenko 
önliyebilir. Zira Budiyeni Alman 
taarruzlarını cepheden durdur. 
makla meşguldür. Bu Alman ta. 
arruzu, Moskovayı cenuptan leh_ 
dit etmek itibarile de mühimdir. 
Mareşal Timoçenko ne yapabilir? 
Orel garbinde kuvvetli bulun
mak ve Smo!ensk cenubunda 
Roslav istikam~tinde bir mukabil 
taarruz yapmak. Mareşal Timo
çenko'nun böyle bir teşebb:iste 
bulunması bekle!M!bilir. 

~~~, A. MAZHAR 
ÖZEVREN 

Leı Oalllcf smes 
~ Leı Plaı usueıı 
~ Hiç bir liıgat kıtabında bu-

1 

~: lunmıyan kelime, terim, eks. J 

~~ presyon ve ata sözlerile, fran- J 

J sızcaya geçen italyanca, la. ! 

~ lince, İngilizce, almanca •LO- ! 
!~ CUTİONS. !arı havi ve Maa- ~ 
'-' rif Vekaletinin takdirname. ! 

1 
sini haizdir. Fi. 60 kuruş ! 

SYLLABAİRE PRATİQUE 
ve ! 

N. METHODE de LECTURE ! 

Maarif Vekaletinin resmi ı 

programlarında seneleree yer ~ 
tutmuştur. Fi. 30 kuruştur. ! 

Her iki eser; inkılap, Ha. 
şet, Sergiyadis kitabevlerin- J 

den isteyiniz. 1 
SYLLABAİRE pek az kal. 

1 
dı ve yenisi basılmıyacaktır. 
Acele ediniz. Kitapsız kalırsı. 1 

,_~ nız. 1 
~ ~ ~ ~ 

l
ııın-ımıı\1 'nı ... m' Şehir tiyatrosu 

ı \ ~il \IWil 1 TEPEBAŞI DRA!\l 

"'' \riıl KISl\lINDA 
llllUll lıi Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T 5 perde 

lf 
tSTİKLAL CADDESiNDE 

KOl\IEDİ KISMJNDA 

Bu 2kşam .aaf 20,30 da 

KİBARLIK BUDALASI 



:- . ~ - - -. ·- -:.- ~ -. - - - ._ - - -- - . - -- - - - . - - -- - -· - - -- ----
4 -- S O N T E L G R A F - 2 ı inci TEŞRİN 1941 

r 
Bir Casusun --"l K 

Gizli Defteri 
No. 126 -

Pelerinli adamın karanlıkta yüzünu goremi
yordum, elile kendisini takip etmemi söyledi 

Gardiyan bıraz sonrn tekror par-
maklığa sokuldu: 

- Şu maskcyı nl .• 
- Bu ne?! 
- Yuzunc gcçırcceksın: Elektrikçi-

ler mudırıyetc bu maske ile gelip gi
derler. Su clektnk cldhenlerlni de el
lerine geçir. 

BütWl dcdiklertni yaptım. 
- Koridorda tnmlr fılfıtı ve borular 

var. Onlan koluna kıstır ve kapıdan 
serbestçe çık, git. 

- Ya sen .. ? 
- Bana kanşrruı! Ben, ıidec('giın 

yolu bılırun. 
Gardiyan hucrcmin kapısını açtı .. 
Koıldor.ı çıktım.. t:ımir fılfitını al

<ifm .. bomları kolmun taktım .. birkaç 
ayak merdhcnd('n blrıncı kata çık
tım. Merdı\ en ba,ında polis nobetç.i.-

)erl dola.ıyordu. Fnkat, bunların hıç
o'risi benimle al!ıkadar olmadı. 

Bliyük kapıdan geçerken, sendcle
~mek içın kendimi guç tutuyordum. 

On daklka sonra, k('Jldımı polis mu
dirıyet binası onündeki meydanda 
buldı..m. 
Gardıynnın tarif ettiğı sıynh pelc

rınlı adam bır elektrik direğinin di
bınde dolaşıyor.. Bura ı srbest bir 
mıntaka. 

Birçok yolcular bu yayn kaldlrım 
ustUJ1dc otomobıl bekllyorlardı. 

Pclcrınll adam bcnı gorunct! ark .. ya 
dogru yur•ımiye başladı, 

Onu ta.kip ediyorum. 

Yuz mdrc kadar yurudum. 
Mcyd. nda hcnuz. otomobıle benzer 

br ey )OK. 

Pt-leı ınlı ada , krpengı lnın ll bır 
rr. ıanın d ncmccı onunde durdu .. 
)' nu ;ı sokuldum. Kar.ınlıktn yuzunu 
ıylcC' te:;h. c en .yordum. 

B n:ı l lıle kendısını takip ctmcmı 
lı ld.rdi 

Bu ışarct uzcrı.ne geni bir nc!e u-
1 r, k, polıs rr•.ıdiı!yE:ti. onundcki mey
d:ınclJn baş.'f(:ı bir sokağn saptık. 

Ş.md bu tchllkelı dramın biı inci 
perdcsinı knp::ınmıs te}[ıkki ediyordum. 

Yinni metre knd.. yünıdUn . 
Jştc bir oton'obıl. 

Ko:;cn!n bnşınd:ı, lo b'r noktada 
beklıyor. 

Acaba, bu, beni beki yen otomobil 
mıydı? 

Hiç şuphe yok ki, o ıdı. 

Pelerinli adam dcrh:ıl otomobile 
girdi, direksiyona geçu. Kapıyı açık 
bıra'<tı. 

B~n de girdim.. ~oforun yanına o
k;.:dum. 

ArkaC:.:ın iııce bir ses: 
- Maskeni çıkor, Mleter Nayn! 
Jiem('n maskemi çıkcrdım ve bu se-

si tanıdım: 
- Teşekkür cderım, Madam Ga.s

tonya! 
Bu isim ağzımdan gayr .. ht.ynrt ola

rak çıktı. 
Cevap alo.1.adım. 
Ac:ıba bu isimle hitap etmekle bi 

hat.'\ mı ışlemlşt!m? 
Farkında deglldim. 
Otomobilimfa yıldırım sur"atllc gi

diyordu. 
Maamnfıb çok uıun bir yola git

mcclik. Hemen on, on b('~ dnkik:ı son.. 
,a, ç::ıprosık, dolamb:ıçlı sok:ıklardan 

birinde durduk. 
Ve burada otomobilden indiğimiz 

zaman, saat Uımtıın on Jklyi yırmi gc. 
ı;iyordu. 

Bütün bu 1irar bfıdırcsi demek ki, 
':trk dakika iç.inde olup bitmişti. 

Şimdi nereye gclmlştık? Bllm!yo
rum. 

ilkonce pcleıinli adam - :fnkat bu-
1-ada pelerinini çıkarmış olarnk - oto
n obl.Jdcn indı .. bana işaret etti. Ben 
de ındlm. Dar kapılt bir binnnın önün
de durduk. Madam G:ıstony::ının gelip 
gelmedıgini karanlıktn farkcdemiyor
dum. 

J>clcrinli adam C('binden bir anahtar 
çıkardı, kapıyı rçh .. ve ban::ı dondü: 

- Giriniz .. 
Garip bır sc\ kıtabıi ılc kapıdan içe

riye girdim. 
Korkunç şeyler dıışürunek .7.nm:ımy-

dı amma, bumı jmk:in bulmadım. AI
k md. n ınr.e bir se · 

- Korkrı. yın, l\! ter N. ~n! dedi. 
B r:ı ı emin bir yerd . B.z'1Jl yerı
n'ızdlr. 

l\lndam G stonya) ı ık .. n :d. gorun
"<' evındı.r. 

Pc!<'rinll nd rtı acrh:ıl hı ı;ıyı kapa
dı . gitti. Bıraz sonra lJir motör sesi 

duydum.. oton.obLlı gbturduğunü an
hıdım. 

Dar bl'· merdivenden çıktık. 

Madamın elındc kuçıık lıır proj( k • 
t9r vardı 

ikinci kata kadar tereddutle çık

tım. 

Madam Gastony:ı burada bir elek.
trık duğım.:s ne bt.ı.tı.. o•t.ılık aydın

la2"Jı. G .n ~çc \ c pcnlt 'erı inik bir 
tofa Knııap('ler kolt kl .. ve masa 
üstundc bir suru soğuk l t'rı ekler. bir 
şc ş r:ıp İki ı:ndch . \'c yemişler .• 

{DC'>'nmı Vnr, 

İstanbul Fiat Mürakabc Komisyonundan: 
116 No. ıu İlan: 
lst.anbulda Vagonda veya kayıkta teslim tel balyalı samanın kılosu azamı 4.5 

kuruştan ve yerinde döknıe iki kuru~ta n satılacal~tır. c8780> r IST ANBUL BELEDİYESi ILA~LARI 1 
Taksl otomobıllertnin gece zammı olarak almakta oldukları 20 kurusun 

gece saat 24 kn başlayıp snbah saat 5 de nihayet bulmasınıı Daimi Encümenin 
20/9/941 tnrihli içtimaında karar veıildiği ilan olunur. (8792> 

Devredilecek i htira Beratı 

·Demir yoUnr traver~Jcrinın 
bıribirine bağlama u:..ıi~ınde ısla. 

hat ve bu ıslahatın ıcr~nt1» hnk
kındaki ihtira için İktısat Veka. 
Jetinden istihsal edil.r.iş olan 8 

Eylul 1938 tarih ve 270G No. lı ih 
tıra bcrat:nın iht.va ettiği hukuk 
bu kere başkasına dcvır ve ynhut 
ica·3ı Tlirkiyedc mevkii fiile koy. 
mak için sa:ah:yet dahi vcr~!l!bi
lcceği tekli! cclilmckte olmr.kla 

bu hususa fazla mallımat et1in. 
mek ıstcycnlcrin Galatada, Ars. 
lan Han 5 inci kat 1 • 3 No. laı a 
miıracaat eylcmclcri ıl.in olunur. -

ls viçre nln PRESiZYON saatı · 

Dakık Zarıf 

•HER YERDE ARAYINIZ' 

f 'fARiHY TEFRİI\:A: 10 . ' 
I HAZRETIMUHAMME~ı VE MUH A R E B E LERi 

Yuzıııı: l\I. SA!'rlİ KARAYELır:ıo.uı:=.._ __ _., 

lı«ı.reti Muh ... mm t (S A) ın dun
~ a~ gcl~lcrındc me" c t bulun.n hu-
k e:.Jcrden en başlıcaları :Roma İm-
p .. rJto:!ukl.:ırı jd!. ir:ında yukarıda 
) uLI ... ı :ili S::sar. ve Ccz rctulanıpta 
Hrııniı"ık:-.n .nk .rnzlan uzerine lstıla 
costcre:ı Hat.c11 lcr 'e H:ıbeşfstanda ıse 
k'CLa !Iabe~ h\!kÜmeli me'w"CUt idi. 

llıızreti .!ul:ı::nmcdin (S. A.) bu 
yulclak! l.arcl,ctle.-i haklarındaki rnu
hal;'JCti kat, kat arttırırdı. 

IILt!fı bır 6u:ı Halinıcn.n ga!let!n
dcn bı.ic;tıf::de İ'.~ndi kerimcsı ve Ce
naoı :Falın Kôın<.tın (S. A.) sut hem-

şır~· 1 olan Şi11m Mu~urunileyh Haz
rctlerinı al;ırak kuzuiarln bulu'lduğu 
yere gıtm~lcrd!. V kit isi' rıgh? oldu
fundan glıncşın !1:tiri buyUk~u. 
Ealıme, çocuklnn • r ;ı, bu1 rr.ndı. 

Bl'haııs:ı, Ha ı..tı M•_!jı;; md (S A.) 
in o tad., b .h n'llnma H ~.ı 'mn 
onu d3 U('rllbc alıp :cul: .d.ı J!lÜ h -
eecilnce ı;ır ... ~l!r "" ....... l\. ··h t-t ul-

maları Jbt. a~ varcı. 

Halime, kız.ı ge!ir. , tekdır etil: 

- Niçin 5yle v. tslz dışarı çık
lınız?. 

Şim:ı, Validesi H:c .meye şu cevabı 
veı·dı: 

- Biz ı;:1c:ıktan " tccss.r olmadık. 
Uzerimızıie bır bulut parçası pcyd:ı 
oldu. Blz rıercye gıtti .sek o da bcra
bel' geldi. Bi:: nerede oturduksıı o da 
tlzerımizde durarak güneşe perde 
oldu. 

Bu gıbı harıkulade haller blrib!rini 
t.ıkıp ct.mekte tdL H 'd z;:man geç
tikçe gı>rek 'kocası ve erek Hali.'11e-

!1İn nazarı dılckatleri • ' !arak Hazre
ti Muhammı:?t tS. A.) n hal ve şanını 
~ctkJt eder oldular. 

Cc :.' • Ri alctpcnah S A.) :fcvka
lii<lc güzel idiler, Yüz! de nuranf
yct, tavırlarmd<l nec be• vardı. Bu 
sebeple kocası ve Hıılı c ve bütün a
~iret H. l.:ıbtle lı.tzıeU Muhan met 

Yarından itibaren daha mütekamil ve daha 
olgun bir şekilde intişara başlıyacaktır -----· . ·-----
Vel1'11D ya~onaııromo:;gdalfil 

-----· • s----
11 Şirlıdilik bukadar ,, 

~ Gazetemizin tahrir ailesine iltihak etmi~ olan mu. 
harrir Murad Se rtoğlu, bu isimli siitununda gü • 

~ nün hadiseler i etrafında tahlil ve tenkidlerde 
~bulunacaktır. 
~ 

~ "G.. .. . . d 
~: unun ıçın en,, 
~~adı altında güzide muharrir arkadaşımız HAYRİ 
~MUHİTTİN DALKILIÇ'ın kalemile giinlük hadi-

~~ selerin tetkik ve tahliU. 
~ 

~~ ''Bir Çırpıda,, 
~ Bu isim altında hergün edip bir arkadaşımızın 
~kıvrak ve güzel üslubile yazılmış b ir fıkra. 

telif mecm ualar d ak i • CDl BIZ· imzalı yazılarile 
tanınmış ve sevil nıiş olau güzide bir arkadaşımız ~ 
yazacaktır. ~ 

~ 

" Adliye röportajları • ~~ 
Mahkemelerde ve aa!ıyc koridorlnrında rastlanan :~ 
\'e her biri haki ki hayat sahasında cereyan ctmi~ ~ 
acı, tatlı mudhik vak'a ve maceraları anlatan rö- ~~ 
portaj1ar. ~~ 

"Cephelerde vaziyet,, ~ 
Bu harbin başmdanberi ceph elerdeki harekah ~ 
muhtelif kaynaklardan ve eı::ash bir şekilde takip ~ 
etmekte olan değerli bir muharririmiz tarafından~~ 
askeri harekatın yeni inkişafları ve son vaziyet ~ 
her gece tesbit ediJerek bu serle\•lıa altında ve İ-~~ 
ca p ettikço harekat sahasınm haritasile birJiktci~ 
kariferimizc sunulacaktır. ~ 

~ 

"Spor hare etleri,, ~ 
Spor hareket ve faalıyctlerini yakından takip e. ~~ 

Günün h adiseler inin ilham ettiği nükte ve ima lar. decek olan muh arrirlerimız her günün hadiseleri-~~ 
dan terekküp eden nefis bir fıkra. Bu fıkrayı Tür ni ve bunlar ctr afındaki bütün rnütnlea ve tenkid ~~ 
i'İyede bu yazı n e vi çığırını ilk defa a~nuş ' 'e ınuh- Jcri etraflı ve da-ha gf•niş bir -şekilde yazacaklardır ~ 

"İKDAM,, da bundan başka daha bir çok güzel ve orijinal :~ 
yazılar bulacaksın1z. Gayesi sadece memlekete ve halka hizmet- ~: 
ten ibaret olan gazetemiz bütün bu hususiyetlerine ve yeni fe- ~ 

~ dakarlıklarına rağmen fiatını değiştirmemiştir. Gazetemiz yine .. ~ 

1 Söz Gelişi,, 

~: eskisi gibi üç kuruştur. 
~~~~~~~:;a.;"'•:"7'...::.....,,.,..'"'..: ,.,•'°';a;v. 

İstanb1..1 l Fia t Mürakabe Komisyonundan : 
ı 17 No. ıu itan: 
istnnbul ViU\y('ti d:.hilinde odunun ~eki~ toptan nz:ımi 385 kuruşa per.ıken

öe ıse 510 kuru~t<ln satılac:ıktır. c8781> 
NOT: Nakliyesi perakendeciye ait oın.ak uzcre ıkinr. ell"rC yapılacak odun 

s:ıtışları toptandır. 

Perakende satış ı:atı ol:>n 51 O kuruşa kesme c\ c wyn dukklina kndar n~ kll
yc ve ıst ( masrn!l:ırı dahıldır. 

ZA YI - Kumk p1 nurus memur
lugundan •. J :ıış oldugumuz nufııs 

k5ğıtlanmızı k, ybett.k. Yenı ini ala
cağımızdan cskılcrıniıı hukmü yoktur. 

Sırnnu::, Slrnnu , H. r ;k As!nııuş 

Sahip ve Baı;:muharriri Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Dircktöru 

Ce,.dct KARAilfl.GİN 
SO:-J 'l'El.GR.1\1•' ::"llATBAASI 

. . ~: l l • . : . . 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Meri< 
Eksiltme Komisyonundan ~ 

l - Merkezimize ait Sinop motörii tekne \'e makine aksamı açık 
ıle tamir ettirilecektir. Keşif bedeli c69 :> lira c95> kuruştur. 

2 - Bu işe nlt şartnameler şunlardır: 
A - Fenni !jartname, 
B - İdari !illr1name. 

3 - İstekliler bu L'ar1nameleri c4> kuruş mukabilinde merkt!Z ır~ 
mından alabilirler. 

4 - Eksiltme 7.10.1941 Salı günü s:ıat 14 de Galatada Kara rdt:' 
{a :ookağında k!ıin mezkür merkez satın alma komi.syonundn ynpılacıılt 

5 - Muvakkat teminat miktarı .sı.. lira c90> kuruştur. 
6 - Eksıltmcyc gireceklerin bu gibi tamirat yaptıklarına dııir bil' 

ı,östcrmel!i ,arttır. •8464> --
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

J - Mühendis kııımı giriş imtihanı 3 Teşrinievvel 941 Cuınıı ~ 
lacaktır. SO Jo:Ylül nkşamınn kadar mliracnat edip kayıt olunanların 
riyle birııktE: ımtihan günü saat 9 dn Okulda bulunmalan. 

Dühııl ımtıh::ı:ıında riayet cdılmesi istenilen esasları ha' i tııl 
Okuldn ilfı.n erlılmektcdlr. imtihan gün fmden e\·vcl dikkatle okuııın11• 

2 - Fen Memurluğu kısmı gırlş imhhanı, Mühendis kımtı giriS 
neticelcr1nin iltim tarihinden en az üç gün sonra y:ıpılacrık ve gıırııı 
il:in edılı•eektlr . dt 

3 - Okulun her şubesinde tedrisata 13 Teşrinievvel 941 tıırıllifl 
nacaktır. c8538> 

Uelevt u~ .irttlluı Hl; 2n!ırı lıletme U. ldıresi ınm 
1 IO.!l41 tarlhı .. dcn li b:ıren D. D/101 No. Iı tarifenin gu"'l.lp \C aıl 

ıı:ıa ait ahkamı, h lk ticaret lııl tler ne rıt D D/102 No. lı t fL ılc ıı: 
nıplarına .ılt D. D/l 03 No lı tar ,f 1..ıı:vc dllm.ı.tır. Ayııı t r hten ır utc~ 
uzcre gazctecılere mııh U" C')uhat k::ırtı tnrllesı ıle Çankırı - Zongul r' 
nn mahsus amele tarıfc ı ıhdos edilmiştir. Fazla t:-! ilrı' çb t. )Jnl 
' n t cd l.nelıdir. •87G7"> 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 27 Eylül 1941 Vaziyeti 
A k t i f 

Kasa: 
Altın: Sa1i ıuıoç..m 
Banknot . 

72.604,628 

Uf aklık • 
Dahıldckl Muhabirler: 

Türk Liruı • 
Harictcld Muhablrler: 

Altın : Saf ikiloç•m R.922,981 
Altına bhvilı ubU lll'tNl!rt ctovız· 

ır 
Dlcer dövizler w borçlu ltlirlq 
kkiyelr.rl .. 

Hazir.ıAI TahvUleri 
~n.ılıte edile.o evrakı ukdl1'"9 
kartılıiı • 
Kanunun 8-8 ci maddelerine tevfl• 
kan Hazine tarafından vW tedirat 

Senedat Cüzdnnı: 
" Ticari Senetler • 

A· 
Esha::n ve Tahvllat Cilzdnnı: 

Deruht<: edilen ewala na.k"· 
yenin k.arsılıtı esham n taı... 

villt (itibari kıymetle) 

8 • Serbest Esham ve TahvilAt: 
Avanslaı-: 

Altın ve döviz üzerine anDI • 
TahvilAt üzerine avans • 

Huin~Je kısa vadeli aT~ 
Huinqe 3850 No. lu kanuna i&9 
açılan altın ıtarwalık1ı &Tam 

Hiaedarlar 
lıluhtelif. • • • 

(S. A.) i m uhabbcUe ve hilrmetle 
sevcrkrdi. 

Hazreti Muhnmmet (S. A.) in yas
forı dordilne bn tığı uıman harlkulfı
de vukunt gıtlikçe :z.ıyadeleşmıye baş
ladı. Bır mctrcbe ki bir gun Hallme
nin kocnsı gordugu hnllcrden ıiıkerck 
zc .. ccsı. Halımeyc lııtabcn: 

- Ya }i:ılimc, lrn çocukta görulC'n 
!evk ·de h: ller ş ... ynnı dJtkattır. llu
nu v::ıkt.yle Valide ıne teslım etsek 
!nuvaCık oluı·. 

Dedi. 
Ve sözünde ı~rnr ve sebat ederek 

Halimeyi Cenabı Hisnletpennh (S. A.) 
nazarında evl5dındnn kıymettar iken 
anı \alidesine teslime mecbur etli. 

llinaenaleyh Cenabı Peygam!Jer 
dört y::ışlarında lken validesınin yanı
na clöndti. 

Hazreti Mulı::ı.mm<'din hizmeti irza
üıa nolllyet p('k az vezata tcveccuh 

etmiş bir muv:ıffııkiyettir. 
Fakat içlerinde en haizi :-i.ıçhanı Ha

linıed!r. llalime, int şan dini mbbine 
kadar hayatta bulunup sonra kabuli.ı 
imnn ile müşerref oldp. Ve Hazreti 
Pcygnmb~rin yonma gelerek !evkalfı
de hürmet \ e riayet gördu. 

H:ılirr.cnın Hazrdi Rısalctpenaha 

hızmct do d<ın.:U ya~ınn k ..:ardıı. Bu, 
mı ddet zarfında ~o tc.·al.,I muhab
bet \ c sad::ıkc.t lııı;xnclınd1;n bill iık.· 

Lira 
tiRA 

102.124 217,77 

10.839.625,-
560.555,78 113.524.398,55 

1 
449.624,11 449624,11 1 

12.550 894,79 

' 

46.198.017,91 58.748.912,70 

158.748.563,-

21.683.011,- 137 065.552,--

275.227.947,39 275.227.947,39 

~5.418.801,93 
8.311.443,46 53.730.245,39 

4.948,64 
6.261.768,85 --

167.500.000,- 173.766.717,~ -- 4.500.000,-
8.149.851,-01 

p a • 
Sermaye 
İhtlyııt Akçesi: 

A dt ve tevkalt.d• 
qwuaı • 

i f 

Tedavüldeki Banknotııırı: 
Deruhte edilen eHalu nakdl,.e 
Kanw-ıwı b - 8 ıncı maddelerine 
ı.e vtlka.ıı Haz.ine tarafından rik1 
tcc!iy:ı..t • 
Den:.hte edilen evrakı ~,.., 

l ıkiyesi . 
Karşılılı tamamen allın olank 
il!vete.n tedavüle n"Eedilen 
Ree~ont mukabill ntveteı:ı teda
vüle vuedile:' • 
Hazir.~;re yapılan alun karııhltlı 

avans mukabili 3902 No.lı 1unun 
mJciblnce ilfıvcten t.d.nWe Taae
d 1*1 . 

ME~'DOAT 

Türk Lirası: 

Altın: Satı kllocram • ...,,., • '77,150 

3856 No. lu kanuna ııs~ Hulne,"e 
açılan avans mukabili t.vdi olu
nan altınlar: 

Safi klloıram 

Döviz TaahhUdatı: 
A\tuı.a tahvlll kabil d!SvWer 
Diğer dövwer ve alacaklı Xllrlnt 
bıkiyeleri 

Muhtelif . • 

LİRA 

7.822 019,15 
6 000 000, -

158.748.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

l 7 .000.000,-

250.000.1100,-~ 

94.000.000,-

71.008.460,51 
l .233. 782,03 

78.124.167,90 

26.965.022,87 

Lira 
15.000.000,-

13 822 019,15 

498 C/65.552,-

72.242.242,54 

78.124.167,90 

26.965.022,87 
120.944.244,18 ------________ , __ 

Yek On 825.163.248,64 

YekOn 825.163.248,64 

'l Temmuz 1938 tulhlnden itibaren: İsk onto haddi % • Altın Qzerine avans % 1 

tür. 
Halime Saad b:n Bekir kablles ne 

mensup ~lup pederi, Abdullah bin 
Hdrs'tır. 

lr-Edebi Tefrika No: 29------. 
Vfıkı.ı Hazrell Muhammedi (S. A.) 

emzirenler yalnız Hııllmc degildir. A
nasıl :Ebi.ıllchebin c<ıriyesi iken Ccn:ı
bı He :ı11 Hazretlerinin do chıklarını 
tebljır s· y~1ndc c.frnd si tarn!ındnn ~ 
azat l'd.lmiş olnn Suvcybe dahi bir 
kaç giln hiznıetlerındc bulunmuştur, 

ki, mum:ıılcyha Hnzretı Hamza (R. 
A) de cınzirmlştı. F aknt kendisinin 
islfımlığında ihtılaf olup hizmeUeri 
içınde Sahabah Klrnm sırasına geçen 
Hali~d r. 
. Hnzreti Muhnm~t (S. A.) valide
leri ı lnzrctı Amincye teslim \'C tevdi 
olundukları z::ıman dort yaşuıdıı idi
ler. 

Hazreti Amme kcndflerini Aptül
muttalip'ın dayısı olar Nl ccaı"a gös
termek üzere Mckk en Mcdineye 
götürdü. 

Hazreti Mııhnmmtc, Medinede her
kesin nazarını cclbetm. ti, Bnttiı Me
dlnede bulunnn Yahuc i kahinleri bu 
ahvali :tevkaliıdeyl t tk < ederek: 

- Knvrnı Ar pt.:ın zu ;uru mı..ntn

zır olan Pcyg:m•b('ri 7.1 ·n bu çocıık 

oldugunda şüphe yoktu!'. 
Dedikleri ıne. burdur. 

.{De\'amı Vnr) 

Hallr İçin Öldürdüler 
Yazan : AKAGÜNDÜZ-' 

- Şakanın sırası d{'ğil. 
- Geliş:nin scb .... bini soru -

yorum. 
- Ruhumu dinkndinncğc, si -

nirloerimi yatıştırmağa, akıl da
nışmağa geldim. 

- Bende üçü d~ yok. 
- Birkaç kad'C'h rakın da yok 

mu? 
- Ya! demek rakı içmeğe gel. 

din? Sen kim rakı kim Canııru-ıL ? ~ 
- Bir jki ayıdır l..nşladım. 

- İçme demem. Fakat ~·azık! 
Rakı gerçi doksan dokuz derde 
devadır amma yüziincüylC -asla 
değil! 

- Deva olamadığı hangi dert? 
- Kendinin verdigi dert. Şim-

dı anlat ha.kayım, Şifası müm -
kün olan doksan dokuz derdin 
nedir?, 

- Ben galiba bir örümcek a. 
ğına düştüm. 

- Sinek misin sen? 
- Bugün keyfin yerinde gö -

rünı.iy-OT. Eğer dinlemiycccksen 
darılmam. Çıkıp giderim. 

- Şaka ruhu dinlendirir. Te • 
selli \·erir. Bir şakanın, insana 
bazı çok akıl da verdiği olur. Sen 
benden bunları almağa gelmedin 
mi'! &:!nde olanı veriyorum, ol. 
nıay<mı ·la l~rnlarından al. 

- Öyle bir ağ ki, nyağımla. c
Hmle, ağzımla, kalbimle yaka -
landım· 

- Bir kadın sana ~ıkmış. 
- Ne bil: yorsun? 

- Sen de onu senden nefret 
ettirip kurtarmağa söz vermişsın. 

l - Sen hepsini biliyorsun. 
· · - Bu sözü scnd~n bizim deli 

2 B. 
l8 00 

18.02 
18.30 
19 00 
19.15 
J!l.30 

19.45 
l!l.55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.00 
21.30 
21.45 

22.30 

Progrnııı, 'e l\ rın 
Ay. rı. ,-~ 
Radyo c. z OrkC 
Kadınlar Faslı. oıı·ı 
Konu mn (O.ş l' tt 
Radyo Caz OrkC' ar• ' 
Meınleket sııat AY 
jaıııı Haberleri 
Serbest 10 D:ık ıı;;,ı ı 
Dünya Şıı.rkılıırı 
Radyo Ga:zetc:,I. ~afl 
Yaylı Tanbur ,c 
Snz Eserlerı. 
Ziraat Takvimi 
Muhtelif Şnr~ıtıır. a )· 

1 
l 

Konusma (Şıır sa nf 
Müz.ik: Rod)'O se 4l 
kestrası. .şrı 

Memleket sant M 
Haberleri. 

1 
). 

22.45 Dans Müziği. <~~ tf 
22 55/23.00 Yarınkı 

• 
Rumt 1357 
EYLÜL 

19 
Yıl 941 Ay 10 

B. Teşrin 
2 

Perşem~e 

bozuk almış. f 
- O da dosdoğru. J1-ı.ısı.ıfl 
- Kadın senden f;OE> 

aleyhinde bulunmuşlı:ır;çıJ1J 
- Yoksa sen de işın 

sin? f! \ ' 
- Tövbe! de tövbe! J3 . .,,e .~ 

vakit isplrto ile b ) rı, (irı · . ı· 1 
derim amma, be) .n ~1l· 11ı· 
sına ölüm Alln k ,tı ıırı? 

- Daha ne bıl )ors 1 '
11 

I. . k"çırfll 
- pın ucunu . , r!ııt' ,11 

di de önüne gc crnıb)~1,·0(S\..ı ~' • 1' • JCV - Sen her ş '· Ô) t" 
bll s tı ( 

- Hayır. Yalr ı frııl:ı 1)'' 
lerimi biliyorum. 0 ı 9rı dt 1; 

harf bilmiyorum. n.u yııP</9~ 
li bozuklan öğreneli~~~· 1•ı 
yapacağına ni~rn-an ~r tııŞ ıı) il 

l (K •n bl •0r \' 
yakı dı. yııy' ııflll) ' 
bütün İstanbul çı~a~r.niıflc 
Biraz acı konuştuk· t ge 
rıldık. .. e ı-.ıı 03 11 J • 

.. b gurı .lr 
- Oy leyse u. nıcrı :r'" 

geçenleri. olup bıLC tt1 
latayıl'l'1\ c n1ıJıı 

lkps!n. tane tarı ~' 
t~k 1çii. ~ 


