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liİTLER'İN 
NUTKU 

lf Qrp sürecek 
Jiitler'in aon nutku giri
§ilen büyük mücadele -
ilin aeyri içinde ayni za
lllanda Alman milletini 
!atınin ve tenvir etmeyi 
ııtihdaf eden bir nutuk
tur. Alman Devlet Şefi 
Artık sulhten bahaetmi
Yor, fakat Rusyadaki 
!'11iicadelesini sürdürmek 
ıçin hız ve itimat taze -
liyor. 

~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

i11~tııanlann Jlıloskova 'e Harkof 
tir; :ıııetinde büyük bir taarruza 
in, ş 1lt!eri hakkında bir iki gün 
~. ~ \'işi kaynaklarından sızan 
t~ akaı ardı kesilen havadis bu. 
ilt ~ Alınan Devlet Şefinin dili 
ille)( •e~Yüt etmiş bulunuyor. De. 
)•d ki, son üç gündenberi Rus
'-~ Y•ni \'e müthiş bir imha 
\iı §~ası başlamıştır. Bu müt. 
ne ~Ueadelenin varacağı netice 
illa dar merak mevzuu ise Al
~ 11

• Şefinin irat ettiği nutuk da 
. nuıı h·d 'tind u isesi ve Almanyanın 
4tııı • bulunduğu vaziyeti aydın. 
'bı 851 bakımından o nisbette 
liııı~~iyetfidir. Kış yardınu mev. 
.\lııı liııı haşlaması münasebetile 
·~~ ~ıı F'ührerinin irat ettiği nu
''h '•rşeyin başında harbin ce. 
tııııı 111

• bakımından Alman efkarı 
>tta ".'ıyesini tenvire ve tatmine 
liı·a hn bir nutuktur. Nutkun ih
ta>.et•ltiği bazı cümleler İngiliz 
lıı, 1n •!erinin, radyo "e ajanla. 
ıl.lııı harbin seyri bakımından 
)t ~ll. efkarı umumiyesini tesir 
'ıı /'ak altında tutmuş olduğu. 
lııtr.~Sltriyor. Hitler. bu tesir ve 

itg_ı • • 
, ızaıe için: 

>ın b~eriJeyen, inhizama uğra· 
lftııd· '!_olsaydık Rus ordularının 
ı,ki,~:""11 sahillerinde olması ge.. 

I)· ı .. 
1 ı·o . ..._ 2 r "e rakam sayıyor: 

lıkı,li :i~o,ooo esir aldık. İmha et
t'ııt:ı ',".•~den başka 18,000 =hlı 
1e dij _ı.ı:tınam ettik. 14,000 tayya. 
l\i tıı~llrdilk. 1933 Alınanyasının 
~li;~~li: .!ngilterenin dört misli 
~'tinı;:ı:unde ve 1000 kilometre 
lılı, s1nde Rus arazisi zaptet-

, lt;ııe 
lııı,d. 1 bu muazzam ve tarihin 
d;~i ~~• .. kador mislini kaydetme. 
>ıtın· Çude kanh harbin mes'uli-
11k: 

1 
Yine Sovyetlere terkede. 

ııı;;.~:•r biz mücadeleye başla.. 
ilin 1\ ık, onlar başlıyacak ve hü· 
1~''•k"upa medeniyetini tahrip 
!t\ı•r.l· lnt'ayı Bolşevikleştire. 
h·llih,ı.k 

1~ Sil·~ • Rusyanın baştanbnşa 
lıııı hu~ fabrikası haline getiril. 
:~ikli·~nduğıınu, insanların Bol
~! haı~'n emrinde tam birer mü. 
\ baru ıne sokıılrnuş olduklarını 
l ~vv,1~ . ettiriyor ve hasmının 
''· •nı ·1·h \ "ndaı..- • sı a ve malzeme var. 
Qd'•li 1

• bolluğu, mukavemet 
ı,.,!ı-lııı,.. nı teslim ediyor. 
l 1 ıı.1; ıı nevlet Şefinin, Alman 
; lı~1 ııe bilhassa anlatmıya ça
~lli; lınoı..ıa şudur: Biiyük, kuv. 
il 1 1tJ 1~ 1 1iı kndrelinin azametini, 
Ilı d:ınd/•n genişliğini tahminde 
>oıuıR'tnız bir düşmanla boğu

. llu mücadelede rnuvaf. 

~CÜ SahUede) 

~I , 
lfaftalık 
••Jıerı icmal 

r;:_Yazan:-
' eekli Kurmay 

Subay
nu . 
lcik ll:ıükemmel ted-

Ya:ıısını bugün 

' lncı ıahlle
e Okuyunuz. 

Vişiye Göre 

Hitler'in nut-
kunda bah

settiği taarruz 

ra;;kol'a ve Kırı
~ mltevecclll ... 

Kırımda Prekop 
berzahını Al

manlar geçti mi? 
Vişi 4 (A.A.) - Olt'den: Har

kof v-e Kmm cephesinde büyük 
Alman taarruzu başlanuştır: B· 
Hitler'in dünkü nutkunda, 48 sa.
attenberi b3§ladığından bırhset • 
tiği büyük harekat bu ols.a ge • 
reldir. 

Kiyef'in zaptından sonra Alıınan 
taarruz harekatı dUl'In.a.mlŞtır. 
Bilakis Dnyeper ve Donetz rnın
takalarmda şmidiye kadar görül
memiş derecede çok büyük hare
kat başlamış bulunmaktadır. Hit. 
lerin balıseylemiş olduğu bu iha
ırekata bireok zırhlı fırlı:alar iştiırak 
etmektedirler. 

Bu lııuvvetl<?rin en mühim ~ _ 
tlefleri Stalinograd ve Donetz a • 
rasında mühim denı:iryoll.arın il • 
tisak merkezidir. 
Diğer taraftan Kının şibih ce

(Devamı S llııeü -fada) 

Hitlerin nutku
nun Londrada 

akisleri 
Londra, 4 (A.A.) - Buradaki 

intıbaa nazaran Bitler dün ver. 
miş olduğu nutnkta Ruslara karşı 
girişmiş olduğu taarruzda kendi
sinin haklı olduğunu isbat eyle
mek istemiştir. İngiltere ve Bir • 
!eşik Amerika mahfilleri bu nut. 
ku bir müdafaa nutku olarak te. 
liikk.i etmektedirler. Bu mahfil. 
!ere göre Bitler bu nutku ile Al
manyadaki endişeleri izale eyle. 
mek istemişl;r, 

Londra, 4 (A.A.) - Dün Hit. 
ler'in vermiş olduğu nutuktan 
birkaç saat sonra söz alınış olan 

(Devamı Ücüncü SahUede) 

Hitler, kendisini kar11lıyan rocuklarln ellerini sıkıyor 

ALMAN TIBLIGI ı SOVYET TEBLIÖI 

Moskova'daki Bütün cephede 
demirgolları muharebe
bombalandı /er devam etti 

larada on ı.e, yol 
tamamen kesildi 
Bedin, 3 (A.A.) - D.N.B: As

keri harekata ait bugünkü teb. 
liğdc de bildirildiği veçbile, şark 

(Devamı 3 Uncu SahUede) 

Beş muhtekir 
daha 

tevkif edildi 

Bunların arasında 
18 yaşında 

bir de kız var 1 
Hasırcılarda, Hasırcılar Ça.I'Ş'ISt 

56 sayıda şekerci ve kahveci Meh
mıet Sabit oğlu Sabri kahv,; ihti. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

• 
Ayın birinde 26 
tayyare dtştlrdlk 
Moskova 4 (A.A.) - Sovyet 

~ce yaırıs tebliği: 
Bütün gün, cephe boyunca mu

<Devamı S üncU Sahifede) 

.. 

Londraya Göre 

Leningra d ~da 
Ruslar geni 

arazi kazandı 

[hrada mlldalaa ı 
~rı yapıyor 

Merkezde Al
manlar 3000 

maktul verdi 
Londra 4 (A-A.) - Rusyada 

muharebe devam ediyor. Alman
br terakki kaydetnı<?m4şlerdir. 

Fakat harp makine:leri yav3§ ya. 
vaş takatten dii.,"1Ilektedir. 

Leningradda Sovyetler arazi 
kazanınışlard·ır ve buralarda ye
ni müdafaa hatları vücude getir. 
mektedirloer. Rıuslar sahil mm -
takasında vaııiyete hfıkirndir 

Ruslann cerruptaki mukabil 
taarruzları muvaffakiyetle de -
vam ediyor. 

Leningrad mıntak=ndaki Al
man kuvYetlerinin kumandanı 

Mar~al Fon La<'b tah~ye iste • 
meğe mecbur kalmıştır. 

Son günlerde bilhassa m<'rkezde 
Almanlar ç-ok ai'ır zayiat \"ermiş. 
lerdir. Bir muharebede Alman -
lar 3000 mkatul bırakmışlardır. 

Nalıa Vekili geldi 
Nafıa Vekili Ali Fuat Oebescıy 

bu sabahk: ekspresle ş<.'hrimize 
.gelmiştir. 

15 yaşında bir 
çocuk Üç gün
dür ortada yok 

---·---
Mektebe gitmek 
için evden çıktl, 

bir daha dönmed! 
Beşiktaşta Kılıcali nıaballe~in

de Yeşiliıslık sokağında 3/5 nu. 
nıaralı c\·dc oturan Şilzi~·enin ço. 
cuğu 15 yaşında Necip Kaner ta-

<De\•am! üçüncü Sahifede) 

' 

10 Teşrlnlıanı: MllU Yaı OtlnlmO.z 

Büyük ATA'nın 
ölümünün 

3 ncü yıldönümü 
~---~--~ .. ~--~~~-~ 

O gün yurdun her tarafında ma
tem ihtifalleri yapılacak ve Milli 
Şefin beyannamesi okunacak 

Ankara, 4 (Telefonla) -
Atatürkün fani hayattan ay. 
rılıp kalblerimizdo ebedileş.. 

tiği güniln üçiincii yıldönü

müne tesadüf eden 10 Teşri. 

nisani paıartc~i günü •l\lilli 
yas gününıiiz:a dlir. O gün yur
dıın her tarafında, Halkevle. 

rinde matem ihtifall&i yapı. 
lacak, Ebedi Şefimizin lıatı
rası anılacaktır. 

İhtilallere Biıyiik Atamı.. 
zın ebediyete intikal ettiği 

saatte, yani sabahleyin tam 
snat 9 u beş geçe hoşlanacak
tır. (l)e";"9Jru 3 ünc;ü SaJJ.!~titi 

Odun Narhı Arttırılmıyacak 

Toptancıların Vilô.-) 
gele yaptıkları itiraz 
varit görülmüyor 
Yanlı' mallimat Yerenler Milli Korunma 
kanununa göre Adllyeye ıevkedllecekler 

Odun meselesi yeni bir safhaya gir
miştir. Milraluıbc Komieyonu Pazarte.
sı günü Vali ?\lua\1ni Ahınet Kmı.k1ın 

riyasetinde t.oplanaraJc. son kat'I kara
rını verecektir. Bu isi su·usiyle yaza
lım: 

1 - Odun norhının 50 kuruş indi· 
ribn~i üzerine bazı Cl<l.un tacirleri ve 
kesicileri \Ti]fıyete mfirncaat edcrclt. bu 
vazi;yct karşısı.oda istıhsalii.tta bulun.ı

mıyacaklnrını ileri tUrmüşlcrdi. 
Aldığımız n1alümat::ı. nBz.aran, bu 

vaı.iyet ye t.aciı·lcrln itirazları muhik 
görülmemektedir. KomiSynnun Pazar

(Oevamı 3 üncü SaWfede) 

r 

KIZILAY 
,HAF ASI ---
Yarın başhyor 

Macarista' da 
Yahudiler için 
geni kayıtlar 

Maarif Vekili ki· Budapeşte 4 (A.A. )- Evlenme 

Kızılay haftası şehrimizde 

yarın sababtan itibaren baş. 
lanıaktadır. Ayın on üçüne 
kndar devam edecektir. Cad
delere Kızılaya ye.rdım "e Kı. , 
zılayın hizmetleri hakkında 
afişler asılmıştır, Sinemalar .. 
da da Kızılaya ait filmler 
gösterilecek, Halknlerindc 
toplantılar yapılacak , . ., yeni 
iiza kaydeclileccktir. 

hakkında yeni bri kanun dün Pariste 71 komünist 
rncr'iyete girmı.jtir. Bu "anunu k d 
ıizah ~en emirname resmi gaze. urşuna İzilmiş 
lede intişar etmiştir. Kanu-.ı, Ya. Vişi. 4 (A.A.) - Paris işgal ma. 

k . . r· k B J Atliintikte bir Alman denizal- sına cevap ver ı hudilerle Yahudı olınıyanlar a • kanıbrı tarafından neşredilen bir 

mer. ezının ımoçen o v~ .uu-ı tısı üssüne dönüş esnasında u~!~k~!'y~~ı;::i ~~:li:~lk~. et;.,~~ ~:::d~z:i:l:~ı::);v~;~at~o~i~: :~:r: k~:~in::;:~h~:;::~:nt:::: 
genı orduları ara hattı ıstıka- Suı·kastçi bı"r Ma- Reşit M"'1rif Vekilinin emriyle şeh-- ayene mecburiyeti lroyıınakta<lır. langıcındanberi kurşuna dizilen 

rlmizc gelmiştir. Diğer taraftan Ma- İlan edilio henüz aktolumruyan idam mabkümları n kişiyi bul. 

t • ukl "' • l l Car klZI idama arif Vekili B. Hasan Ali Yücel kitap- IDeva.'nl 3 üncü Sahifede) mustur. 

me ıne gu enecegı an aşı ıgor çılorın bir çok ders kitaplarının mev- ı~s==================== ·-----------------------. m ah k Q m e d i 1 d i cut olmadığı hakkındaki iddialarına ı• ey azan• EME il L 1 K U BM AY SU.BAY) bu saboh su cevabı vermiştir: 
_ • Budapeşte, 4 (A.A.) - 19 Ey· - .naoılmış kitaplardan yayım es. 

Bay Hitlerin nutkunda ik1 nokta as
keri bakımdan ehemmlyetlicllr: 

ı - Almanya Sovyet Rusyoda tah
min ettiğinden cok daha büyük bir 
mukavemetle karşılasmış bulunuyor. 
Niteltim Alman Devlet Reisi bu ıı.aıti

katl: 
• cYalnız bir seyde aldandık, Rus 

askeri ha.z.ırlığının azametinde.> sö
züyle ilade etmiştir. 

2 - B:ıy Hitler 48 saattenberi yenı 
bir taarrı:za gcc;ildiğini haber vC1".iyor. 
Bu büyük taarruz Almanlıuın k.ı.ı bas
tırmadan önce yapmayı tasavvur et
tikleri harek~t olabilir. 

(Devamı 3 üncü Sahilede) 

Lavali vuran adam 
idam edilmiyecek 
Vişi, 4 (A.A.) - Mareşal Peten, 

Kolet'in ölüm cezasını müebbet 
küreğe tahvil etmiştir. Devlet 
Reisi, bu kararı, mahkünıun cü
rümlerini iyice tetkik ettikten 
sonra vermiştir. Bu husustaki teb. 
liğin sonunda şöyle denilmekte. 
dir: 
. •Bu merhamet eseri, hakiki 
manasile aıılaşılınak gerektir \'C 

tekerrür etmiyecektir.• 

Bir Stoka tayyaresi 
bomba atıyoı: 

lülde Ugupotek'de Alman dük. nasında yer yer ihtiyaçtan fazlası cık-
kinlarına karşı suikastlerde bu. tığı gibi eksil< olanları da zuhur et

mektedir. Bunwı düzcnlcnmesile is-
lunduklarından dolayı Nathalie tanbula gön~erdiğim Falk Reşit Unat 
Stankov isminde 19 yaşında bir meş~ul olmaktadır.> 
genç kız Szogod harp divanında 
idama, Grosda Gaisin isminde 21 
yaşında bir genç kız da 14 sene 
küreğe mahküm edilmişlerdir. 

KISACA. 

Bltıer'ln ıırarı 
Alman Devlet ~i nutkunda Rucy:ı 

ile lı.arp sebeplerini i.z;ıh ederken tek
rar Boğazlar bakkındakl Sovyet ta
ıeeleri ve bu münasebetle Moskova
run tekzipleri üzerinde durdu. 

Bizıim :nahuUa bu bahsi konuıu

yorduk P,.: 
· - Hakika.ti tarih ve istikbalde or

taya çıkacak vesikalar bihakkın ay
dınlırl<ıcak .. 

Dedim. Mabut bana hck verdi ve 
sadece şu mütaleasını söyledi: 

- Eğer hakikaten, Molotof Boğaz;.. 

lar üzerinde bir talepte bulunmu~sa 

insan hani şu; cAccmi mtineccUn se
mada yıldız ararken öntindekL kuyu
yu görmez> mealindeki beylti hatırla
madan ge\emiyor! 

G.. ŞEKİB 

• P az rtesiye t-="'==""' 

Eski Amerika Ciimhurreisi 

VILSON'u n 
Evrak Cantasın1 Çalan 

JAPON 
CASUSU 

Yeni dünyanın en heye
C3.nh ve en korkı;nç entri
ka ve macera romanı .. 

Türkçeye Çeviren: 

1. F. SERTEl.L İ 

PAZARTESİYE 

SON TELO AF 
sütunlarında .. 

ÇERÇEVE 

BEKLENEN YOLCU 
NECİP F AZiL KISAKÜREK 

Bir kaç hafta evvelki (Bekllyo
rum! .. ) isimli yazım.da, beklediğim 
maddelerin ilkini t~kil eden Al
man (Fürer) in.in nutku, tcabhür
süz bir tren gibi, düdük ve kampa.
na sesleriyle birdenbire siyaset ~a
rına giriverdi. Bu trenden bir 13.b
z.a evvel g:ıra çircn {Çörçil) in tre
nlnden, Almanya ile !ı.em uzlaş
ın.ak hem de vaziyete göre harbe 
dcv;m etmek imktınını beraberce 
muhafaza eden bir yolcunun indi
ğini haber verınlştık. Şimdi (Hi\
ler) ln treninden de ayni yolcu ln.
ıniııtir. Şari<l Avrupa harbinden 
sonra İ.ngiltereyle hem uzlaşmak, 
hem de vaziyete göre harbe devam 
etmek imklınım beraberce mulııı.

bafaza eden bir yolcu ... 

Her Drl nutkun da sah daman, 
üslılp, ifade. unsur, terkip ve mlzac 
!arkları bir tarafa, bu ıaıoktadan 
ibarettir. 

(HiUer) in İngiliz milleti ve 
(Çörçil) hakkındaki şu cümlesi, bu 
noktadan h'lbassa mlınldar: 

- Düşman olan İng!I!< milleti 
değil, mahdut bir zümredir. (Çir
ci!) harp isterim dedi, fokat ıin('j 

ba{ka türlü dü~ünüyor. İstikbalde 
de bü~büttin başka türlü dilJüne
«-ktir. 

Her tezahürün ben, nıa1üm olan 
tezi kuvveUendirdiği ve bugüne ka
dar ister Almanya, ister İngiltere
n1n1 ŞarYJ Avnıpa harbinden son
rAir uzlaşma ibUınalinf asla ra .. 
balsız etnıcdiii kanaatindeylm . 

Alman (Füxer) inin nutkunda, 
bu merkezi noktanın etrafındaki 
mühim noktalar: 

ı - Şa ta hü..rF. .. ct, ayl~r \~ 
mcvsı nlerdir konu,_.nuyan (l-I1Ucı') 

in artık konuşabilıı c i ııı mtiı kvn 
kılan bir safh ya t; _m.;.,;;tir. ı·a:a 

Alman (Fürcr) i son 48 SJ.:lttcnb~ 

ri nihai kıymette hou·cke-tıcre giri
ştldiğini haber verebiliyor. 

2 - Sovyct kayıpları 2,5 mil. 
yon esir, 22 bit:. top, 18 bin tank, 14 
bin tayy

0

are ve İngilterenln dört 
misli toprak ... 

3 - (Hitler), medeniyet düşma
nı diye isimlendirdiği So\'yet Rus
yayı yakında ve büsbütün yıkaca
ğını Avrupaya vadetmek 1çln bir 
müddet daha beklcmiye lüzum 
görrni.1yor. 

Bütün bunlP.rdan sonra me.self', 
dönüp dolaş:p yinr, şah damar nok.
ta~ına binn1ektc .. Şark! Avrupa 
ha.-blnden sonra Almanı.arla İngi
lizler acaba bır ~ın.lJ'& varubi
llr~r mil. 



2 -SON TELGRAF- 4 linci TEŞRiN 1941. 

HALK FİLOZOFU 

BİR SEYAHAT 

De~erli ü~tadım Elem İzzet 
E\:nice, ta .şarka kadar uzanan 
uzun bir memleket seyahatin· 
den, mevzu dağarcığı lebalep 
dolu olarak avdet etti. Sayın 

Başmuharrir, hergün, yepyeni 
bir mcn1leket meselesini orta. 
ya atı)·or, yaphğt tetkikleri 
izah, sonra tahlil ve nihayet 
bir hllkme isal eyliyor. 

Türkiyenin haliedilnıemi~ 

binbir davası içinde, birinci 
plana alınmak icap eden kültür 
, . ., umumi kalkınma meselele. 
rini , Elem İzzet Be'licc'nin rea. 
li. 1, lıay·alo zırnık kadar yer 
verıui ·en kttvvetli '<aleminden 
oku~·nhilirsiniı. 

Bugüne kadar a,ijy]cnıniş o
lan vecizelerden en hoşuma 

gideni şudur: Biz, kenditnize 
brnıeriz. 

Tiirki~·e, her şeyi ile, tama. 

REŞAT FEYZi 

bir memlekettir. Burada yapı.. 
cılık, bu bünye hususiyetini 
tamanıen kavramakla u-•im.. 

kündür. 
Tam yirmi yıl, en basit iş 

planı arifesinde dahi, Avrupa 
lara, Amerikalara tetkik bey. 
etleri gönderdik. Halbuki, bi· 
zim öyle davalarımız vardır ki, 
asla, Avrupalara kadar tetkik 
seyahat~.ne lüzunı göstermez. 
Daha evvel, kendilerine bir 
işin ha,arılmasını tevdi ettiği.. 
miz zevatı kiram, haştanbaşa 
memleketi gezecekler, bizi ta. 
nıyacaklar, ihli)·açlarımızı ye. 
rinde göreceklerdi. 

amda ıoyı nen 
şarkılar 

Çalı;tiı gaı.no.ıo.r, ıu.ıı.k )'e r:erine 
çekı.ld.iler ve .taaJıyete ııı·1stuc1 · . Al't.l.k 
bahçe yerLrıe Ustu kGrpau tg11.:nce rrıa

halleri, se.s san'atkurl"rLI1w nıa.~arrı ol
du. Bı:!nün b.ir atıbo.bun var, n1usık.ye 
meraklıdır. Memleketin btitıln tanın-

. mış ıacs ::;an'<.ı.tkarlarıı:ıl yakından ta
nır. Hemen hergcc.:c, Uir ba~ka yudı
Zln ziyaJeti ınuaık.yt!Slnde bulu.nur. 

Kararlarımız arifesinde Tür· 
kiyenin çapını, Türkiyenin 
şartlarını, Türkiyenin bünye 
ve hususiyetlerini tamamen 
kavramış vaziyette olmalıyız. 
Şimdi, dikkatle bu hareket 
noktası (izetinde duralım. mrn nev'i şahsına n1ünbasır 

~===========~=="""""====~ 

Onwı idd.asına gon.:, yazın, bahçe
de göyl.roen arkılar d~ıbc. a,W.el, daha 
tl.'Sir.Jjlr. heı:, açık havada daha hoş 

akisler yapar. llahç+:de ııes d•ha ber
rak ve satUr. l-ialbukı, kapalı yerler
de, ses lıir ta.hım m~ni4llu.rı..a kar~ıla

şır, bozulur. Zaten kış•lk gaz;nolar 
ek.scrJyetıc:: pek geni~ yerler değıldır. 

MuştcrUerin ui{uıtuısu, tabak, çatal 
gürültüsü de vardır. Havası1 müte
madiyen içilen ıignra duına.nlariyle, 

al.kol kokusiyle bo .. ıhnu~lur. Şarkı.

lar da, burada. bo~ulW'. Şarkı, yani 
seo çok has8"•tlr. Çabuk bozulur. Ar 
ni san'af1\.ilrtn, ayni şw;kı.;ını bir kere 
açık havada, bir defa da kapalı yerde 
dinleyiniz. Aradaki farkı derhal gOre
cekısinız. 

?.1alüm ya, ses çıkaran gırtlaktır. 

İ:'tlTlı 1 AN' 

TE ·ı;:zztrL MÜ? 

Musiki san'atkfırlarının imtiha· 
nı g ·nuıı mc\ ıııı.. geçenlerde bir 
gaz te ıJ; 1 eoruyordu: 
•- Bnyan Safiye imtihana le. 

nezzül edecek ıni? .• 
8u ne biçiın lakırdı?. İmtihan, 

bir tenezzül ınüdiir?. U\;rkcs, ha .. 
yatında Lıir~ok imtihanlar geçir. 
n1i~tir .... ~e ıılur, meicli., balıkçı
lar şarkısını gidip okuyuvcrsin. 

u:ın::ıı (!) 
- -
:llÜDÜRLÜK 

En ~ok sinirime dokunan bir 
türkçe hut5.sl da •umum müdür. 

lük• talıiridir. Böyle laf olur mu?. 
cUıııu11ıi niüJürlük· deınek ıa. 
zıın.. fillln uınum müdürlüğün.. 
dcıı, di)·e, gazetelerde bazı ilanlar 
gHtüyoruz. Ben obanı, hcnü• 
tlirk~c bilmiyen o uınunii mil
duricri vaııfelcrinden azlederim. 

SAÇLARI 

YANANLAR 

Yine, acemi berbere giden üç 
bayanın snçları ondülru;yon maki.. 
nesinde yanıvermiş! Fakat, ha· 
yanlar, büyük bir cesaretle balii, 

berberlere koşup ondiilo yaptır. 

makta devam edi;·orlar. Saç yan. 
mo ı r-ara etmiyor; galiba başla. 
rının nare yanmasını bekliyorlar. 

AHMET RAUF 

Bele2iyeye erkek memur 
alınacak 

!:....~diye Reisliği muhasebe tes. 
kilatıııa orta mckt.ep mezunu o: 
lan erkekk-r arasından müsabaka 
ile seyyar memurlar alınacaktır. 
Kazananlara 50 lira asli ücret w 
yahut da 15 li.ra asli maaş veri· 

lecektir. Talipolanlar aym 13 oün. 
cü pazarte3i akşamına kadar bi. 
rer istida ile Belediye Reisliğ'ine 
müracaat edebilirler. İmtihan a· 
yın 15 inci çarşamba günü :ıa.at 
14 eledir. Talip olanların da 18 • 
30 yaş arasında bulunmal.arı icap 
eltnE'kt d r, 

Mozayik parke 
kaldırımlar 

Üsküdar meydanı 
kaldırımlarına 59 bin 

lira sarfolunacak 
Yenı Üsküdar meydanının kal. 

dırımlarının mozayik parke ha • 
!inde .nşa olunması karnraştı • 
rılmışt>r. Ya;nız bu kaldırımlara 
elli dokuz bin lira sarfolunacak. 
tır. Dün münakasaya çıkarılan 

in~aal ayın 19 unda müteahlıJde 

ihale olunacaktır. --
Kız meırlek muallim mektebine 

yeniden talebe alınacak 
Kız Enstitüsü m<!zunlarından 

kız meslek muallim mektcb'ne 
yenj.den talebe alınması karar • 
laştırılmıştır. Talip olanJa.r bu ak. 
şama kadar mezun olduklan mek. 
tepler müdürlüğün-e mliracaat e
debileceklerdir. 

San'akirın gırtlağı çok kalabalık ve 
kokulu bir salonda, dumanla dolar. 
HB.3SasıyeU.nı, ihtızaz kabiliyetini bir 
dereceye kadar knyiJcdet. 

llı.1wı.kiye mernklı bi.r Ç\Jlt erbap, 
dik.kat edereenu:, daha ziyade yazın 
çalgılı ıa:z.ınui.ara giôcrler. Kışın, bu 
müesseselerin ınil~terileri daha mah
dut olur. 
Musı ki. ıneraklısı arkada§unln bu 

izahatını müteakip, hatırıma, san'at
~arıarın imli.hanı geldi. O halde, im
tihan odasının vaziyeti, imtihan edi
len ıan'a\ktı.r üzerinde mücs:ilrdir. 
Bence, imtihan, fena bir Jnevşiınde 
seçılıu:st~r. 1Jah4l uyade, bu imtihanı. 
yazın, bir bahçede yu.pmak lazımdır. 

.Al~l3, Boğazı .nde, iısUde, bir tı:ahil 

ırazinosunda imtihan y apıimll ol$nydl, 
mutwk.kuk kı, san'utk4rlann lehine 
bir uetic:e alnıık daha kolay olurdu. 

Eskiden kalma bir söı varclır: Ha
mamda hcı-kcsın ıest hoş çlk.ar, der
ler. ~lalü.m. Haınam havuızdır. Kub
belidir. Seı; akı.. yapar. En kötü ı;call 

san'atk rın bile hamamda söyledlgi 
şarkı nefiali.r. 

Bence, ınuvaiiak olamıyan san'at
k5.rlar, müın~yyi.ı: hey'eUne bir lıitida 
vert!rek, kendtlerin.in yeniden imti
hana alınmalarını ve bu sefer, imti
han yeri olarak nı.eşela, Cağaloğlu ha
mamının seçtlırıesini Uıitemelidir. 

Ben, alalurka musikiyi sevdiğim 

(&;HALK su··TUNU ) içm, but~n aıaıurka musiki münıe. 
~ siplerlnin bu imtihanda muva!!ak ol-

malarını dilıyorum. \re onun i~-:Jı. de, 
lf arayan bir genç kız göriiyorııunuz, onların lehine bir çok 

Orta mektebrn 8 inci sınıfında bu tedbirler düşilni..ıyorum. Allah, hepsi-
yıl bir derıten elenıeye kB.mlı.ş, d!- ne muvaf!ak:yet ihsan etııin! 

diğer numaraları iyi, yazısı düzglin R. SABiT 
17 yaşında, !aklr bir a,ıe kızı, hem !================ 
gelecek inıtihan zamanına kadar bom 
boş geçecek olan bir yı:ını teliıfi et
mek ve hem de kendisiyle annesinin 
maişetine bir yardımda bulunmak ü
zere münasip bir ı, aramaktadır. Ken
disine iş vermek suretiyle bir aileyi 
sevindirmek istlyen Alicenap iş sahip
lernin Son Telgraf Halk sülunwıda 

$. A ya yazma.tarı rica olwıur. 

Çizği çizebilecek bir 
Bayan aranıyor 

Resme kablllyelı bulunan ve ince 
fırça Ue çizgi iı;leri y lbılecek genç 
bir bayan an.nmakt:ıdır. Kendisine 
bidayette ufak bir haftalık verilecek 
kabiliyet ve i..stldarına gôre ileride bu 
arttırılabilecektir. Tallp olan!ıırın sa
at 13 - 16 arasında Son Telgra! Halk 
Sütunu Memurluğuna milrıcaal olun-
mısı. 

Daktilo da bilen orta mektep 
mezuna genç bir kız İf arıyor 

Ortamektep mezunu genç bir kızım. 
Yazım, heıtabım, ıfadem dUzgündür. 
Daktilo da bilU'lm. Ailevl vaziyetimfn 
bozuk.tutu hayatımı çallfarak kazan
mamı icap ettlrdi~inden kanaatk1r bir 
ücretle ~ arı7orum. L!lt!en Son Tel
graf Halk Sütununda BocaziçiU rumu
ıun& yazmalarını hürmetle rica ede
rim. 

Orman i,letmelerine alınacak 
memurlar 

Orman Umum Müdfulüğüne 
merbut olan d<>vlet orman işlet
meleri revirleri için 5 mıuhase • 
heci, 4 muhasebeci muavini, 2 
muhasebe memuru alınacaktır. 

Taliplerin en az nrta mektep me. 
zunu olmaları icabetme.!ctedir. 
Müracaat müddeti ayın 13 üncü 
pazartesi günü ak amına, kadar. 
dır. VerJ.eoek ol~n ücret 35, 100, 
170 liradır. 

Cerrahpafa hastanesi dahiliye 
aıriııtanlığı 

Kadınhanı kazası hükıirnet ta· 
bibi doktor B. Biirhan Köksu Cer
rahpaşa hastanesi dahiliye asis • 
tanlığına tayin olunmuştur. 

---<>-
Kurtu.luı Bayramı 
hazırlıkları bitti 

6 birinciteşrin İstanıbulıun kıur. 
tu1uş bayramı hazırlıltları tama. 
mile bitmiştir. O gün, şehrimiz· 
deki mektepler d-e tatil edilecek. 
tır. 

Sürü {j~';;ğ,;akları l 0, ha7retıe yüzüme baktı: 
- Nasıl sarhoş'? .. 
Da.ha çok &il!üyordum. 
- A!yoo. yedik! .. 
İçeriden bır'1tyak sesi duyuldu. Sou.-

ra Zehra kodın gör(lndU. Alnında si· 
yah bir ç-atkı var. Çatkının ucundan 
patatea dılimleri görünüyordu.. 

Yazan: CAHİT UÇUK 

Hulyalı bir rüzg~r ,eibi tarlanın üs
tUnden eserek., afyonla.rın ye~ll taçlı 
kuçuk mağrur b· larına, bıçaklan· 
ın.:.ı.!a birer blrer yara attık. 

!ıiın!z blllnco kafüe ballnde dö
nerken, bostanlara baktım. Aııtık bo .. 
ı.;,ılm;;ı.k iızere. Her tar"•ft.a bir mah.
z.unluk var gibi. Günew dk.lal kadar 
sıcak değil, hatl! soğv.du bile. Sarar
mı$ yapnı.klan, ince kl\';-ık sapları u
cunda bağlı bOyük kavunlar, karpuz
ların yanlarJnda hiç b[r z.aman olamı
yacak kavun, karpuz kelckleri var. 
Oradan :ec,.-erktn Recep, y0ıtrı ciddi, 
yıirı s.layil t>ir öe&le; 

- Hey u~lar -Çocuklar mana.
sına ge>llyor- dıedl. Bfiyüklere el sür
meınek şartiyle, keleklerden .l:itedig:i
nlz kadar koparabıhrsini.l .. 

Hepiınlz bir cekirı;:e •ürliofi gibi tar. 
lanın üstüne ÇUlla.ndlk. Biraz sonra. 
afyon ~akıların1ızla sı.ıyarak b 1dü.ğü.

müz !.:rin, laztı, kokulu kelekleri ısı

rıp yiyorduk. E""kıden olia, bly.e blr 
pb.._;.ı. 2'.ezlnt!.s.nde keiek yeı;;eydim 

ı:nuhaltkak hasta olurdum. Hllbukl 
ılmdi midem taş g:ıbl sağlam. Köy ba
na, muhtaç olduğum bUtti.n mü.kem
meUyeti verdi. 

N~'eli neş'eil eve döndtlk. Yıldız, 
yeni uykudan uyanm~. Kahvaltı ya
pıyordu. Bcnl gOrünce, keş.arak boy
numa sarıldı. Nezik, mutlak kapı

sında, be-?>.nl pervaza dayaını~ duruyor. 
Gözlerinde ruhunu cizliyen bir perde 
var g1bi. O düttın gecesinin Usttın

den, haftalor geçtltı halde, bir tek ke. 
Wne konusmadtk. lçJ" •çın kinle dolu 
eılduğunu biliyorum. Onu hiç allet
medij:bn için ben de kinliyim, Ve ya
ralanma hAdlıieıI, bıçak oyunu esna
sında olmuş iuretiy1e 1t.apandı. Ba
zan, Nezi!c'in pırıltılarla yanan &özle
rini üstümde buluyoru..m. Bu bakıslar
da ıualler ıizl!. s:up bilmediğıml öğ
renmek !çın yanıyor. Fıı.luıt ben, blr 
laf Cibı ffNlzim. 

- Ablacılım eilendtn galıba?. 
GüldOm. Bafl:n hal.< donüyor: 
- Sarfıo•wn Yıld!Z•, 

- Geçıniş ol.sun Zehra kadın hasta 
mısın?. 

Matemle başını salladı: • 

- Kışa adını atarken, bir bat ağrı
sıdır başlar bende ... Buı·anın tadı kaç .. 
tı artık!. 

- Niçin Zehra kadın? .. 

- Güz hastalık, ölüm mevsimidir .•• 
Hele şehirWer hıç dayanamazlar!. An
nen bile, bu aylarWı çiftlikten ka· 
çar ... 
Alnındaki çatkı, beni Urkütmek için 

bllhas.c;.a söylediği sözler, onun da ku
runtuda olduğunu lıclli ediyor. Nel'e
den şüphe ediyor?. Nczik bir fCY mi 
söyledi acaba?. Z~nnetmiyorum. Şu 

halde niçin böyle bir lisan kullanı,.. 
yor?. Ben11 kendi çittllğtn1den kaçır

mak için ne yapacağını bilmiyor ... 
- Ha bak, unuttum! .. Sen, tarlada 

iken, anntngUden mektup geldi. .. Ge
tir Neıik... Takanın içinde duru.
y r ... 

xezık, mektubu elime uıalı'nca, 

1 [MAHKEMELERDE"' n1IBEY~-;:,cm 
"Çiçeği çok severim. Param 
yok ki bahçe yapayım!,, 
Orıa boylu, ıayı! yapılı adaın da

vacı, kı~,k klyatL:t dü~künü genç te 
suçlu idi. İkisi de hfıkiınin kar~Liın
da durdular, ll;;.\·iyctlcrı tesbit edil· 
dl. Davacı söıe eec;tı • 

- Efendım.. .Ccn ötedt!nberi çiçe
ge meraklıyıın .. Dı.ı hı.ısusta nc:ıredll

mi.ş ne kadar e~er ~öhı·etı duyulnıus 

ne kad:lr cıru çlçk var5a hepsini bul
dum, bLıluşturdum.. Bir araya geUr
diın .• Bir kUttiphaneyle bir ciçek bah
çesı kurduın. l\olakıat, hem zfyaret, 
henı tfcarel ... Bir tarart:ın çiçek ye
L:;tlrlp gfinlümü e::ıendirıyor, bir ta
raftan da, yet ftırd1:1m çiçekleri sa
tıp geı;;in,yorunı. 

Si.ln zamanlarda bahçrye bir h.ı.rsız 

dadandı. Sabahları oahç<yC çıkıyo

rum; bakryonım kl, çiçekler koparıl
mış, Sü.phanallah ... 

Nihayet bu sabah, karar verdim, a
laca karanlıkta pencereye oturup 
beklemıve başradt:n. Beklerken bek
lerken, biraz içim geçmiş.. Uyuya
kalmışun .. Biraz ıonra şöyle silkinip 
kendime geldim .. Bir de baktun ki, bu 
nazeninim, kolunda çiçek dolu bir se
pet, duvara l!J'nıanıyor, kaçacak ... 
Öyle ya .. Sepet! doldurınu~. Hemen 
fırladım .• Bahçe kap11ını açtun .. Koş.. 
mıya basladım .. Bu da, duvara çık

mış, atls.mak üzere.. Beni görünce 
atladı. Betı de arkasından duvara .. 
Haydi ben de 10kağa atladım. O ko
şar, ben koşarım .• Nihayet, ikl sokak 

ötede, köşeyi dönerken bekçi karşısı.. 
na çıktı; yakaltıdı. 

Hükün, ınaznuna soı·du: 
- İşiltin ya! .. Ne dlyeceksin? 
- Ne d:yey;m e!endlm., Ben de 

bu bey Jibı çl•.;ek ~rakltsıyım... O
nun gıbi ha.un vaktim yerlnde degil 
ki, çiçek bahç~si yapayııı.l... Geçerken, 
du\·ardan, bahçedeki çiçekleri atör
düın. Klmae görmeden atlayıp bir ild 
tane koparayım dedim. Çiçekler gü
zel.. Ha ;uou da, ha bunu da derken 
,., durmuşum .. Kaçarken ya
kaladılar. 

.. o.ıoma, b.::.k 6Cnin kaç tane 
sabıkan var. Köprüde, Beyoglunda 
çıçek pttığtnı da te.sbı.t .et.mişler .. O
radan al1ll allp çiçek satıyornıut""un ... 
Bu, bir kerelik iş değil. 

_ Efendiın.. Bu dedij;lm bir kaç 
gün evveWi. Çiçekleri alıp e::ttiın. 
Kokladım, okşadun, aıevdlm. sonra 
dtiiündüın. Kendi kendilerine kuru
yup gideceklerJne salayım, dOO.im; 
başkaları da şu çlcekkrin güzeli;k· 
!erinden, kokularından istifade etsin
ler. Bu I'Jinval üzere blr kaç gün git
tik.. Sonunda yakaladılar t,te ... 

Şahitler dınlenildi. Bekçi !rtemfş, 
ÖnıerL nasıı. yakaladt&ınt anlattı. Di.
ğ'erleri de Öıneri elinde çiçek dolu 
sepetle kıı;arktn gordüklerin.i söyle
diler. 

Mahkeme, Ömerin eekiz ay müd
detle hapJ:ne karar verdi. 

Zabıtaca aranan bir hırsızın 
cesedi kuyudan çıkarıldı 
Seb:ıe ve meyve hali önünde de altmış beş 

yaşında bir erkeğin cesedi bulundu 
Nazik ve Mehmet adında iki deki sahilde bir C"9et görülmüş, 

Beykozlu, dün Beykoz jandarma zabıtaya haber \'erilerek dışarı 

kumandanlığına müracaat ederek çekilmiştir. 

Ovacık çiftliği civarındaki bir Ceset, G5 yaşında bif erkeğe ait 
kuyudan ceset kokusu ııeldiğini olup vücudunda hiçbir yara ve. 
söylemişlerdir. ya bere yoktur. Ancak, henüz 
İhbar üzerine kuyu araştırıl. 

mış ve içinden bir ceııet çıkarıl. 
mıştır. Cesedin yiizü kısmen dö

külmüş olduğun 'an güçlükle leş. 
his edilmiş, nihayet bunun meş. 

bur hırsızlardan yüzü yamalı Re. 
cep olduğu öğrenilmiştir. 

Yüzü yamalı Recep uzun za· 
m.andanberi zabıtaca aranmak.. 
taydı. 

Kendisinin ne suretle öldüğü 
anlaşılamadığından bunun tesbiti 
için cesedi morga kaldırılmıştır. 

Jandarma, yüzü yamalı Recebin 
herhangi bir cinayete kurban giL 
liği ihtimali üzerinde ehemmiyeL 
le durarak tahkikat yapmaktadır. 

Dün sabah ıehze halinin önün· 

hüviyeti de anlaşılamıyan ceset 
sahibinin belki de bir cinayete 
kurban gitmiş olduğu ve öldürül. 
dükten sonra denize atıldığı şüp· 

besile morga kaldırılmış, tabki. 
kata başlanmıştır. 

Berlln sefirimiz bu 
akşam Ankaraya 

gidiyor 
Bertin sefirimiz Hüsrev Ge • 

rede dün öğled<!n sonra Romanya 

ve Bulgaristan yolile otomobille 
şehrimize gelmiştri. Sefirimiz bu 
akşam Ankaraya gidecektir 

STOKHOLM SEFiRİMİZ 

DE GELDİ 

Stokholm Sefirimiz Agah Ak. 1 

sel de şehrimize gelmiştir. 

EDEBi UO~IAN: 127 

• 
YE LI 
Vapurlar 

Hal'çteki havuzlarda 
uf ak hacimde yerli 

vapur la r yapılacak 
Devlet Demiryolları, Havuzlar 

İdaresinde yeni tesisat vücude 
getirmeğe karar vermiştir. Esasen 
vapurlarımrnın tamiri Haliç:Elki 
havuzlal'Cia yapılmaktadır. Buna 
ilaveten ve hariçten de biçb~ey 
gelmediği gözönünde bulundu • 
rularak ufak hacimde m<ıtör ve 
hatta ufak vapurlar inşası dii§ü. 
nülmektedir. Karabük demir ve 
~lik fabrikasınııı faaliyetini ge. 
nlşletmesi dolayısile bu kabil o
labilecektir. 

Bu suretle ufak tonilatolu ge. 
mileri.mizi de kendimiz yapmış 
olaıcağız. Münakalat Vekaleti bu 
husustaki tıclkiklerini ilerletmiş. 
tir. 

Bir muhtekirin kömürleri 
müsadere olundu 

Bulgurluda Sıraıgazi caddesin • 
de 13 numarada mukim toplan 
kömür tüccarı B. ~ Dede 
Asliye 2 inci Ceza mahkemesi 
tarafından ihtikar guçile 25 lira 
para cezası ödemeğe ve köl1'ür • 
terinin müsadl're olunmasına 

mahküm olunmuştur. Bu karar 
kat'ileı;mişti.r. 

&CÇ-OK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Fener yanglnından dolayı yapı

lan yardım münasebetiyle Patrikhane 
namına bir·h~y'et Valiyi ziyaretle te
şekkür etıniştir. * Aılustos ayı 10nuna kadar Bele. 
di.ye 3.018.138 lira tahsi!At yapnu,lır. 

+ Bulgura azaml narh korunası 
lı.a.kkında vllayete tebligat yapılmışlır. 
Halen bu..lgur J.>Crakcnde olarak 26-30 
kuruea satılmakt.adır. 

+ Viiayet ilk tedrisat inzibat komis
yonu toplanarak baıı muallimler hak
kında inzibati cezalar vermljtir. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Bazı ithalat t; cirlerinin yeni bir 

ticaret tekli buldukları anlaııtmı.ılır. 
Bwıların sipariş ettiklc1·i malların !ab
riltadan henüz cıkar çıkmaz n1ahalıın
de fazla fiat bularak hemen sattıkları 
anlB.fılmıştır. Menılekete ith.ali Cayda
lı olan bıı malların badema bu şekilde 
satışının önüne geçilnıesi için tedbir
ler alırunası kararlaştırılmıştır * Kuru kahvcclleı·e 1200 çuval kah
venin tevzii kararlaştırılmıştır. Tevz.i
ata bugün başlanacnk ve kahve satısı 
250 gram olarak serbest olaooktır. 

MÜTEFERRiK: 
* Bir Roşad;ye a!lını dün 25 lira

dan muamele görmüştür. * Son günlerde eehrimize kalay, 
çay, tıbbi ~eza, pil gelmiştir. 

+ Ortaköy civarında 10 dan !azla 
ev soyan ?l.fiıhittin isminde bir hır

sız tevkif o!unmuştur. 

Biz, tl.ıküdar tramvaylarının Bele
diyeye ıoı;me•lnl alkıtla . karıılıyan
lar arasındayız. Çünkü, bu tramvay

laroan çok çektik. ~yrek i•lemesl, 
vakit tarifesine riayet ed.1lmemesi 
ve daha bazı acaiplikler .. 

Bir Cinayet Davası 
Umarız ki, tramvay denlleıl ve bir 

fı.mn1e hizmeti gören bu meta, artık 

ve yalnız halk hizmetinde olduğunu 

idrak ed~r. Vo tele vız!Cesinln halkın 
ihtiyacını k.arşılame.ktan ibaret bu... 
lundutwıu kabul eder. 
Kaıııaümlzce Uslıüdar Tramva7 

I~letmeı.l battan baıı 11\amı muhtaç. 
tır. 

BURHAN CEVAT 

cöılerwde biı· eevinç pınltıa:uıın yaıı
dı..ğını &ıördUm. 

- Mohnkkak seni ça&ırıyorlardır! .. 
Zehra '<adına dönerek: 
- Ne tuhaf, dedim. El birlilt ile 

beni buradan ııöndermok lsliyorsu· 
nuı;! Hiç bll'ini:r.i memnun edemediı.u 
ıallba?. acnı sevmecliniı ... 

Onlar, itirnz, ve muhabbet kelime
leri ınırıldanırlarken; n.nnemln mek
tubunu :ıçarak okudum. l-Iak.ikaten 
Netik'in •öyledii! ı'bl, beni özlemiş
ler, çağırıyorlar. Gönlümde taze bir 
}J_asret uyandı. Annemle babamı göre
celtm ıelmiftl. Bir müddet için ıit. 

scydim. Fakat Recep? Ondan nuıl 
ayrılabilirim~. 

_ Yolculuk yakın Zehra kadın! 

Benl çağırıyorlar. ÖZlemifler artık ... 
Gideccğinı! .. 
Dudak~rımdan bu kelimeler dökü

lürken; kalb!m, yeni hayatımın yol
culuk pltı.nlarını kurmakla meşgul. 

Bir &ün ııeıecek ki, nı:tık bütün işle

,rimiz yoluna ıirecek. O ıaman, şf>hre 
a:idıyOl'Um diye yola çıkacak, anneme 
bir metupla vaziyeti anlatarak, be.. 
ni almıya ıelen otomobili boş gönde
receğim. Ve Receple eı ele •Zorba. 
hac.ta tırmanacak, evimize atideceğlz .. 

- Ne zam.an gideceksin Figen ba· 
cı? .. 

(Deva.mı Var\ 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ancak Giizln c mektubu yaz. 
makla da kalmadı. Bana Cevat. 
tan bir kerecik bahsetmemekte 
beraber b<mi adım adım daima 
sinsi ve muhteris bir ş-ekllde ta
kip etmesini de bildi. Ben de Ce. 
vattan ona bahsetmedim. Fakat, 
her hareketini stkı bir tarassut al. 
tında l>ulundul'Cium. Beni bir ke. 
re de Cevatla gece kendi yatak 
odamda konuşurken yakalamak 
istedi. Geldi, kapıyı vul'Ciu. Fakat. 
fakat, ben tedbirli davrandım, u. 
sulcacık, 

- Kimsiniz? .. 
Diye ııordum. Onun sesini alın. 

ca: 
- Bir dakika ... 
Dedim ve Cevadı odadan kaçır· 

dım. Ondan sonra, kapıyı açtın. 
Odanın içinde dağınıklıktan baş. 
ka bir şey bulamadı. Ben de: 

- Uyuyordum. Ne istemek için 
gelmiştiniz?. 

Dedim. O, radece bir kitap ara
mak için geldiğini söyledi, aradı. 
ğı kitabı verdim, gitti. Hiç şüphe 
yok Jsi, Cevadı buradan kaçırdı.. 
ğına müthiş üzülmüştü. 

Bu esnada avukat Muzaffer: 
- Muhterem hakirn, müsaade 

buyurursa şahitten bir noktayı 
aydınlatmasını rica edeceğim ..• 

Dedi. Hakim sordu: 
- Ayni mevzua ait mi? 
- Evet.. 
- Nedir? •. 
Muzaffer sorusunu yaptı: 

- Cevadı odadan nasıl kaçır
dınız? 

Bu soru karşısında Ayşe sen. 
deledi. DüşündU. Vereceği ceva
bı birden bulamadı. 

- Bilmiyorum, şimdi hatırım. 
da değil .. 

Dedi. Muzaffer: 
- Her şeyi en küçük leferrua. 

tına kadar hatırı.yan, mektup 
parçasını bile e~berc okuyan bir 
genç kı.z böyle mühim bir mace
rasını nasıl hatırlıyaınaz? Haki· 
katleri burada olduğu gibi görüş
mek ve konuiJDllk ıztırarındayız. 

Diyerek Ayşeyi söyleıniye taz. 
yik etti. Ayşe yine: 

- Gerçekten iyi hatırlıyamı • 
YQrum. Geçmiş zaman. Ya ken • 
disini bir bi:t.işik oda:ı;a ~irt • 
miştim Yahut da bahıçe}'i! atla • 
mı.ştı! 

Diye bir CP.vap verince hiikim: 
- Böyl-e cevap olmaz. Müsbet 

birşey söyleyiniz. AV'Ukatın hakkı 
vardır. Böyl-e bir hadise kat'iy • 
yen unutulmaz. 

Dedi. Bu ıwr ve ilıtar karşı • 
&ında Ay~ kıvrandı, iki kelime. 
lik kısa bir cevap verdi: 

- Bahçeye a!ladt. 
Bunun üzerine Muzaffer: 
- Cevat dünya atlama şa.ın • 

piyonu olsa o irtifaı atlıyamaz. 
Kona~ı biliyorum. Bilmesem bile 
hakikat olan şey şu ki Ayşe ile 
$ük:riyenin odası bir hizada. ayni 

(Devamı Var, 

Çörçll'e ıöre vazıı 
Yazan: Ahmet Şükrü f.Shl 

İngiltere Başvekili Bal Ç~ 
zaman zaman, söylediği ııutU. 
la genel vaziyetin bir gör• 
çizmektedir. 

İngiliz Başvekili, lngiıtcr•. 
kının en çok önem verd,gı 
konuyu ele alarak •öziine b 
mışlır. Bu da Atlanlik sa~ııŞ 
Bilindiği gibi bu deııiz S•' 
daki İngiliz ticaret gclllil''' 
zayiatı hakkında '·>·lardJO 
malumat neşredilmcmckicdır· 
yiizden bu savaşın gidişi lı• 
da doğru bir fikir edinmek pı 
kün değildir. Şimdi Çö~çil"İ~ 
lerinden öğreniyoruz kı 1\I . 
savaşı İngilizlerin Jehiııe ' 
mektedir. Başvekil ıak•01 

mekten hiıla çekinmekle ber' 
Temmuz, Ağustos ve Eyliil ~ 
rı içindeki ticaret gemisi ~' 
nın eski aylara göre, üçte b~ 
diğini Avam Kan1ara-.11111 

miştir. Bu, İngilizler i<:İl1 r 
• J" ' ' b. h b d' Çu·-,ıkU vın ırıcı ır a er ıı·. 

0 
lanlik )'Olları ingiltere.ııin <~ 
marlnrıdır. İngiliz endıi~1;'1 
çalışabilmesi ,.e hnttiı lnı:'~ 
yaşıyabilnıel<'ri için ,\tlaııl 
laı nn emniyet allındn bn 
m ı lazımdır. Baş,·ekiliP ti 
rinden anlaşılıvor ki AtlaP 

. b. ' va•ı böyle ferah , . .,rici i1 

do~ru yiirünıektedi•. fp~iliıl: 
neticeyi, büyük ölrt"dc. j\ıt~ı 
yardımına borcludıal"r. (.. 
ten Amerika ~tlantik d ", 
İzlanda adasına kaı!nr ol•P 
rını açık tutmayı kcr.di oıİo 
üzer;ne alılıktan 5onro. 

1 donanmasının iidcvi ~ok \ 
miştir. v .. Amerika Atları! 11 
Jarile il~ilenmekte de,·aın t 

1 İngilizler daha da ra!ıatl~~ 
lardır. r~ 

Atlantik sava1ındaıı ş~ı' 
savaşa gcc;en Ba!?vckil, ; 11 
Almanlara karşı da,·andı~l r~ 
övmüş ve yardım va<lir. 1 t ~ 
lamıştır. Fakat bu yard11ıı 
•u üzerinde söyledii:i siiıl•[:r 
ya ile lngiltcre arnsınd• ~t 
laşınazhğı da açığa \'11rn1P 1 .. ··ı I• 
Anla'11"n Ruslar, bnvU ıl 
yardım istemekteılirlrr. iıı1a 
ise, bu yardımı, hndi od3 

, 1 
zerindeki ,·afr ctkr'ni ıı~~ 
!ıracak kadar ilrri göfilrı" · 
yetinde değillerdir. Bıın.~ıPlil 
dir ki Londradaki Rudl11~ı 
çisi Maiski. kış gelse hılr . ıt 
!arın ~arktaki harcJ·rt 1 crıı 1 

d ki . . .. 1cr1<rP· vam c ece crını so~· . .. . 1,_ 

liz Ba~vekili, kı, gelılı.ı•ı zJ 

İngiltere icin te!ım<'nıı1 8 

yacal:ını hildirmektrdır. .,,, 
inı.ıiltere Başvekiline ~o·r 

manlar, yakııı'1n şarki• hl' 
faada kalarak, şu iiç tc•f,

1 
birine girişccelderrlir. Il3 d' • < 
sine birden girişnıelcrı 
gelir: • 

1 - ·Almanva biiyii1' ~~ 
. ·dl ·~ nun bir kısmıııı Nil ,.r ırP 

. b·ı· y . b .. ,ırrı • 
vıre ı ır.• anı u ~o · 11111 

sır iizerinc bir hareket 
çıkarmak gerektir. . . sıo' 

2 - •Şimnlbatı Afrıl<~ ir" 
mek için İspanya üzerııı' 
geçil• arıyabilir. ··J; .i 

3 - •Avrııpanın biiY1' ı' 
difer hatlarını ve eJirıdt 

1
,.

durduğu muanam lıa,· 0 ",11 
!arı silsilesini kullaparak eti• 
nı batıya nakledip bu sur., t.' 
lıyacajh büyük bir ordı~ ' 11ıf 
surette inşa ettiği deıııı i<tı 
)erile Britanva adalarıoı 
teşebbüs edebilir.• ~"'· 

Çörçil'in söd~rindc.-1~. ;~ 
yor ki İrıgiltere, her ııÇ r.ı~ 
de gözöniinde bulundtıT~ 1 ~oı1 

. Jııl ' lan karşı tedbır aJınıŞ 11~ r 
Gerçekten Almanya ar ,·c ~~ 

. "' ' pa kıt'a~mı eline geçır •J; 51' 
maktadır. Eter All• 111 ' pi< ' 
İngiltereyi aç bıra~."~ ~pi 
mecbur edemiyccc~!~ ;ı•~' 
• ki Çörçil'in verdıg~nıı'' 
Atlanlik sa"aşının Ah 10cıl 
ticeye götürmiyeceği ~~!<•r' 
tadır - Avrupa dışııı9 ,.,~ 

1 • on\l · JI' giltere imparator vı: ;r. 
teşebbiis etmesi bekl•~,rıır· 
bepledir ki İngiıt~r~· 1<ıı'''' 
rafındaki vazivrtın• 
dirmiyc çphşm~ktadır. • 

aY0 

Eminönünde Tr'f1ıı::~Jı? binilip inı e B,.ııı 
"'· · ·· " den ...,relc cı~ .,,mınonun .,- ~l\l t 

tına ve gerek BeY<>;. jıt 
dön~n tram'vay\ar:~ce n;ı 
temin ;.ç:n &:ydise ~ra11',v'f; 
ittihaz edilJlllitı r · 1'·11 

E ... Ü d •rt<adsll •• r 
mınon n e P . nu•·• 

.. d . ·ı--1<11r. " ı • ve on en ını ~- ce1-
etnıiyen yolculard~n 
caktır., 



{J:su ?azının meUnleri Anaaoıu 
"r- AJansı bü.!t.e.nlcrinden alınınıştır) 
lfJh· 

ıs e<lcn: Muammer Alatur 
kı Alır.Jn Führer'i Hitler üçüncü 
'rık yal'ıiLmn açlışı münasebe -

1 " cepheden Bcrline dönmüş ve 
~"" Sporpalas'.a tertip roilen me-

• ~1l bır nutuk söylemiştir. 
•{ıt' •. • er ın bu uzun nutkunun e. 

r•nı alıvoruz: • u . 
1lı :- ~n zamandanbeI'i konuş. 

~:ın. Çöıı;il bana tekaddürn et-
r~~cü kı.şlık yardımın açı • 

ı.,, ın~ .. asebetile hiıd:Seleri kı • 
it a iz~'ı eMceğim. Şarkta yeni 
!)o \affnlciyet.er ve inkişaflar t~ 

~ cdi.lmişt\r, 48 saattenberi 
: ar;k:- imha c !ee~k muazzam 

2 
ata başlanmıştır. 

,.. b 2 hazırandanberi çetin muha-
1.er cereyan etmiştir. Bu harbi 
.ısten dim. Nasvonal Sosya
n pr~amını •ahakkuk et • 
ek yolundoki vaz:C•Jerimi 

' 1l başarrra~a çalıştım. 
~ .,.,, 1 b t 'l gayretlerim netice 

ı 
l t 'V!n n <Y.>;tl 0 1'u11u te-min 

h " ' < •'ı tık. Fakat dostluk 
"e n!ık kazandık. Çör-

1") s!cd rrc b2 ka türlü 
. , ı or ve ist kbalde de başka 
ll ı d -.tinece.k!ır. 

• en ve b z hep!"' z bu mı;ha • 
Y" uhtaç d .,llfldik. Sulh e. 
r· 

ır z adımızı obcdilc~tir • 
• veterd· ~ ı. 

~>et t pkı 1914 de olduğu 
• b:r kar-crın alınması 

~ ı. Bı..nda da hiç !ertddüt 
_1 rıı. A.;t:stos ve ey Ilı! 1940 
'"da da görü!'.'TIÜŞ olduğu 

~ ~ "Pte lnP,il'ere ile hesap -
·" ~1 Vaz vet, \3riı. Fakat bü
t k ınan hava kuvveti.erini tu
l)' 1' 

1 bu snvlaema art·k 
• \ ~un d ğildi. Çünkü sırtımda 
ı ~·1 l-u anda bız-c kal"ı ha 
~, ane te me;;e o zamandan ha. 

n,. n b r devh>t vardı. 
a :ıı Vaı yeti avdınln•.mak L5te
;,h, ~·bunun içln Molotof'u Ber. 
hı•, :\·et ettim Bana ~u dört 

• ·OŞ!u: 

'İ ~ rinlandiyanın Rusya ta • 
~ ~ ~n tastive edilmesone Al -

2 'a1,,, ınuvnfo~< ti istenildi. 

ea,i~ Molotof, Romanyaya verılen 
a k" n bu meml'<!keti Rusya. 

'lı~ 1 ı da koruyup koruma • 
' ~ SOrdu. Verd:ğim söze bu. 
''il a sadık kalmağa mecbur 
ll-d a.ı ıu böyle yapmt\' oldu -

\un~~ıı dolayı esef duymuyorum. 
'lı ~ , Cen de Romany.ada o za. 
• k ~ \ ~tdi[:i söze körükörüne sa-
1.~&ı; an General Antoneskonun 

-~a Şer"fli bir adam buldum. 

Gı~JI Atanın 
inin 3 ncfl 
ıldönlml 

a "1i!1· (l inci Sahifeden Devam) 
~~ıı 1/ S•[iıniı İsmet lnönüniin 

ltb, l9Js de büyük milletine 
~~ile~ neşrettiği beyonname ih. 
~kı1, e Ve mekteı>lerde okuna. 
ı•'•k 'ı ı\~kara Ualkevlnde yapı
~~ llıakbtıfalden sonra Ebedi Şe. 
.~ur beresine gidilerek manevi 
~ı· Unda h"' · 'P nrmet ve taıımle e-

Çelenk konulacaktır. 
lo 't ŞEHRİMiZDE 

th•iııı~· ~inisani günü sabahleyin 
it Uı,ıı'••n tekmil Halkevlerinde 
•lk,v~r Yapılacaktır. Eminönü 

~'a}b '"deki toplantıdan sonra 
•ı"'k ~rnu parkına gidilerek A. 

ı'..1 •_~1c le eyi.eline muht~em bir 
~ ı·,~~ ?nacaktır. Bcyoglu Ual
ı '~iıııek, __ ihtifali tnütookip de 
tl•411 k ~bıdesine gidilerek bir 

•nacaktır. 

Hitler cepheden Berline 
gelerek, dün Sporpalas
da üçüncü kıt yardım 
senesinin başlangıcı mü
naebetile mühim bir nu· 
tuk söyledi. 

3 - Molotof, Bulgaristana ga. 
~anti vermek üzcr.e orada garni
zonlar bulundurmak istedi. 

4 - Dördüncü mesele Boğaz
lara aııti. Eğer Şlmdi Molotof bu
nu tekzip etmek istiyorsa. buna 
hayret edilmez. Muhakkak olan 
~ey bu me.ııeleyi onun ortaya kov. 
duğu ve benim de redclettiğimdir. 
Bundan sonra Rusyayı ci'kkatle 
göz altında tuttum. DaJıa mayıs 
ayında durum öyle idi ki. Rusya
nın ilk fLrsatta üzerimize ııtıhnak 
niyetinde olduğuna artık hiç ŞÜP
he kalmamıştı. 

22 haziran sabahı. tarihin en 
büyük mücadelesi buladı. O za. 
mandanbcri üç buçuk ay geçmiş. 
tir ve ben şunu söy!ıycbilirim kı 
her şey, tesbi t edlien program 
mucibince cereyan etm'ştir. Fa· 
l:ot yalnız bir şe) de aldandık: 

AlmanyaPın ve .l\\'rUpanın bu 
dıi.şmanının muaıza:n l•azırlı kla. 
r:ndan hiçbirşcv .im.yorduk, tclı. 
likenln bu kadar büyuk olduğunu 
ve yalnız Aimanvanııı d ğil fakat 
Avrupanın imhası l<'h' kes ni bıı 
kadar yakında'l savuşt.urd<Uğu • 
muzu bilmiyorduk. Bunu, bugün 
söylıyebilir>m. 

Bugünkü müoadelenin azame -
tini, esasen şu birka\ rakam da 
gösterir: 

Esir m!ktarı, ~imdi iki ·buçuk 
milyona ç:kmıştır. Zaptcdl1 n ve. 
ya tıahrip olunan, fakat elim'z -
de bulunan tcıp adedi şimdiden 
yuvarlak hesap n bin, tank ade. 
di 13 binden fazla, tahr.p edilen 
ve düşürülen tayyare adedi 14,500 
ü geçkind:r. İşgal edi!Pn saha, 
1933 d(, idar sını el{! 3ldıJım eski 
Almanyanın ik1 mislidir ve İn
giltereden dört defa daha büyük. 
tür 

Bu cephenin geris;nde vapılan 
gayretler de ayni dcr<'<:cdc mu • 
azzamdır. 25,000 kilometreden 
fazla Rus demiryolu tekrar ·~le • 
tilmeğ0 başlanmıştır. Raylar a -
rasındaki genişl:k 15.000 k 1 m.,t. 
r.eden fazla uzunluk a Alınan ııay. 
!arının gtnışlil'inc uydun.ılmu'l. -
tur. Ve bu cephenin gerisınde da
ha ş'mdiden yeni idare kurul • 
ma.1<tadır. Bu idare, eğer harp u. 
zarsa. bu mı.ııazzam topraklardan 
Alman halkının ve müt'. f'kl~ri. 
mizin fa ·dalanması !çin ical;eden( 

JAPONYA İRANI 
ETTİ 

PROTESTO 

Japon hükumti Tahranda Ja -
pon siyasi imtiyazların:n lil~ve • 
dilmi' olmasından rı-ıavı İran hü. 
kı.'İmeiini protesto etmı :r 

Bir muhtekir 2 yıl Ço
roma sürgün edilecek 
İzmirin maruf mani!aluar tüc

carlarından Şamlı Nazıf ihhkar 

suçundan 1 ay hapse ve 500 lira 
para cezasına mahktlm olunmuŞ
tur. Yine lzmh·de manifaturacı 

Sağırzade Süleyman da 2000 lira 

para cezasile 2 yıl Çonıma sür -
güne mahkUm olunmuştur. 

' BUOO N 

SÜMER 
Sineması 

Muhteşem bir filmde hissi 
bir dram gösteriyor. 

BiR HARPTEN 
DlliERINE ••• 

WILLY BİRGEL ve 
SYBILLE SCHMİTZ 
tarafından yaratılan 

OTEL SARER 
filmini mutlaka görünüz. 

Bugün saat 1 de tenzilatlı 
matine. 

' 

~~~nhul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
•tııınen 

~t eli Miktarı 
ira Kil ...__ o 

Teminatı 
Lira 

ıeao 
1200 

20000 135 Tek sıfır razmol 
10000 90 Küspe [ketentohumu, susam, 

130o kokoz] 
~ \'uk 10000 97.50 Kara bakla 
' · tr arda c· ·k 'it . 'Qıl;ı ıns ve mı tan ve mu ham men bedeli ve teminatı milı:-
~ı~v r;nda yaz.ı4 mevat açık arttırmaya konmuştur. İhale 22 
~~iti lt. e 941 çarşamba günü sa at 11 de Halkalıda Ziraat Mekte. 
~~le 0:ıı•yonda yapılacaktır. isteklilerin belli günde teminat 
~lııı l!a!lt. ırlıkte mektepteki. komisyona müracaatları, ve ,artna. 

İlrlGı;;; •• alıda mektepteki komiı;yonda ve İstanbul Vilayeti Ziraat 
Q""'le 1:örmelcri. 

Bitaraflık kanu· Japonyada mek
nu nasıl tadil tuplar sansüre 

edilecek ? tabi tutuluyor 
Vaşington, 4 (A.A.) - D.N.B: 

Ruzvelt, bugünkü matbuat top
lantısında, bitaraflık kanununun 
ne şekilde ve ne derece~·c kadar 
şümullü olarak tadil edileceğine 
dair bir karar ittihazını, salı gü. 
nii, fderal 3.yanın her iki partisi 
reislcrile yapacağt ınüzokereden 

sonraya bıraktığını söy]eıniştir. 

I:.ı...:..:\ .. ,t ticaret geınilerinin tesli ... 
hini istcıi.i)"ini, fakat tehlikeli mın. 
takalar hakkuıdaki lıe~·annanıede 
bir deği~i)dik yapmak hususun
da henüz bir karar vermediğini 
söylemiştir. 

Alman tebliği 
( l inci S:ıh.t:edcn Devam) 

cephesinin cenup nuntakasında 
Alman hava kuvyetlcri k""ü bir 
faaliyet sarfetmişlerdir. 

Alman hna kuvvetleri, ayni 
zamanda bütün taarruzlarını 

l\loskova üzerine teksi( cln1iştir. 

Sovyct Blrlikleri arazisinin bü
tün denıiryollarınıu başlangıç 
noktası Moskov adadır. l\1oskova. 
nın geniş dt'miryolu mevkifleri 
Alman bombalan içiR mükem
mel birer hedeftir. 

Buralarda on beş yol tamamen 
kesilmiş, altı istasyon, yedi as
keri katar, hazırlanmakta bulu. 
nan 11 tren, tahrip edilmiş ve di
ğer on altı istasyon da ciddi ha. 
sara uğratılmıştır. 

Harp vaziyeti 
(1 inci S<ıhıfeden Devam) 

Acaba Bay Hitler•n haber \•erdiği 

bu yeni taarruzun n-..ah:ycti, istikameti 
v~ hedefleri nelerri1r:• 1\-Iuhasara altın
da bulunan Leningı-ad ve Odesa şchır
leriyle taarruza uğrıyan Ki:·tm Y;.ırıın

a<lasını bir tarafa bır.akıısak, yeni 
büyük bir taarruz; tevcih etmiye de
ğer kl bU.yük hedef kalıyor: Birisi Ce· 
nupta D•Jn havzası ve İran - Mos
kova. yolu. dıge-r Sovyet rcji.ınini.n 
ka.Ibg:ıhı olıın !\to.sko\a. 

Bu yeni ta:ırr.ıza.. şuphı.:-siz merkez
de !\.Iareşal Fon Rock ve Cenupta Fon 
Rundstecl ordul:ırı memur edılıniştir. 
Biz bu orduların siki.el ml!rkczlerini iç 
cen3hlarında buhınd raı'"ak taarruz et
tiklcr:ne ilıti.mul ,-eriyoruz. O halde 
taarruzu:-ı .let merke .. i l\.Ya -e al Ti
moçenko ,.e Bud!!·nl orduları ara hattı 
f:otlkaınetinde lC\"C~h Cdilr.iı demek
tir. Bu istikaınet t.e tıkrt.ınlzc:e Orel -
Harkof aras.nc'an gcçınekte ve Don 
nehri ka~·n.klarına c? ğru uzanmak.ta.
dır. Vanyet böyle ınutalca edilinc.-e, 
harekatın birinci sufha.iı Budieni or
dulannın irnhası ve Don nehri boyu
na varılması, ikinci sa.: hası da Mos
kovaya taarruz ol<Jcaklır. 

Beş muhtekir 
( 1 inct Sahifeden Devıım) 

kiırmdan, Asn .aa:tında Cambaz 
sokağında 23 numarada baharcı 
Yorgi Pahlas naftalin ihtıkarın • 
dan. Mısırçarşısında 6 sayıda ba
harak;ı Ali oı'!lu Hüsnü yine naf. 
naEn ihtikiırmdan, Fındıklıda 

Meb'usan yokuşunda 63 sayıda 

hurdacı Mi~on oğlu Bohor inhi • 
sari.ardan ç;ılınan 80 kilo kadar 
çiviyi satın alıp piyasaya ve sa -
tışa ar:ıc'.memektcn ve ayni za
manda sirkat malını b'le bil<' al
maktan, Besiktasta Köyiç!nde, 
Hasfırın cadMsirc?<> 32 numarada 
basmacı 18 ~·aşında Leon kızı Sara 
Amerikan bezi ihtikarı yapmak -
tan suçlu olarak muhakemeleri 
yapıl.mış ve muhakemelerinin 
mevkufen devamına lüzum gö • 
rüldüğünd.en haklarında tevkif 
kararı verilmiştir. 

Diğer · araftan Kapalı çarşıda 

manifatura.et Sedat, Sult.:mhama
mmda Moris Şayu da iHikiır su. 
çile Adliyeye veri1mHır. 

Sovyet tebliği 
(1 inci Sahifeden Devam) 

harebeler devam etmiştir, Ş:mal 
Rus filosu bir Alman c:lenizaltı 

~misi balmım.5tır. Teşrinievve. 

li.n b'rinci günü 26 dü~man tay
yaresı tahrip edılmiştir. 8 Sovyet 
tayyaresi kaybedilmi~tir. 

Macaristan'da 
(1 inci Sahifeden Devam) 

nikahlarla, müsaadesi 10 birinci. 
teşrinden evvel verilmiş olan ni. 
kilhların, aktedıleb'leceği emir 
namede tasrih olunmakta-dır. 

Yeni kanun Yahudilerle Ya 
hudi olmıyanlar arasında, İzdi • 
vaç harici müna~bPtlcrl de ya. 
sak etmekte ve bu gibi münd9e • 
batı cürüm diye tavsif eyit'Jnek. 
tedir. Bu cür.ınün ce~aın. beş aene 
hıı.pııe kadar g it ktedil-. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Hüki .. ıctin 
yeni bir kararnaınesi nıucihince 
yarından itibaren ecnebi memle
ketlerle teati edilecek her mek. 
top sansüre tabi tutulacakhr. 

--~ 

Nutkun Londra
daki akisleri 

( ı inci S~h teden Devam) 
V seferi ordusu lideri Albay Bri. 
ton, gayesinin Nazizmi tamaınilc 
ortadan kaldırmak olduil-unu, Na
zilere karşı karadan, İıavadan, 
dcni7den akla gelebilecek her ta· 
raftan hücunllar yapılacağını, ve 
bu p!:inların tahakkukunun belki 
uzun zanıanlnra n1iite,·akkıf bu .. 
lunacağını, fakat sonunda nluvaf. 
fak olunacağını, şimdiden muvaf. 
fakıyetlcr elde edildiğini ve bun
ların anlaşılmasının geç olacağını 
bildirmiştir. 

Vişiye göre 
(1 inci Sahıfeden Devam) 

ziresi arazisi üzi?rinde mühim h.ı. 
rekat cereyan el.rnek!edir. Hooüz 
kyit edilmemis olan haberlere 
göre Preskop beı:,_ahı Alman kuv. 
vetleri tarafından geçHm~tir. 
Sovyet tebliğinde bu mıntakııda 
müteaddit plfınörlerin düşürül • 
müş olduğundan bahsedilmek -
tedir. 

Bundan anl~ıldığına göre Al
manlar bu mıntakada Giritte ol. 
duğu gibi harekatta bulunmak 
kararını vermişlerd!r. 

Baltık merkezinde Dagöe ve 
Özel adaları tamamile Almanlar 
tarafından işgal edilmiştir. 

Moskova ve Harkof ~iddetli Qir 
surette Alman tayyareleri hıl\l • 
fındaıı bombardıman edilmişiir. 

Odun narhı art• 
tırllmıyacak 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
tesl günkü içtimaında oduncuların i.U.. 
razlarını tetkik eden ehli vukuf din
lenecektir. Ehli vukufun bu itirafları 
çürüte.;eğl zannedilmekk'<lir. Kom'5-
yonun kararında ısrar elınesi n1ubte
meklir. 

2 - Bu takdirde cv\·~lcc ~türakabe 
Hey'etine yanlış malılmat vel'en odun 
tüccarlarının vaz:yeti de tamamıyle 

tavazzuh edecektir. Yanlış ınalünı.at 

üzerine t:ıtuLan zabıtta Kandıra odun 
tüccarlarndan ~ zatların imzası var
dır: 

Niyazi Yelkencioğlu, Raif Erin, Hil
seyln B.ıyı-rık, NaC:z Güneş, FikrL Kon
çel, :r.Iui>t.aı:a Tuncel, N:hal Gil•:enç, 
Eth<>m Burotlu. 

Haklarında Milli Korunma Kanunu
na göre takibat yapılması ınuh temel
dir. Dün b:r gazele buıı.lı;rın Adl:yeye 
tevdi edıldiklerini y&zm ~sa da bu ha
ber dogru degildir. 

3 - Depo sahipleri de ellerinde 
mevcut rr.allen b:rjncl eilen:len eski 
flat üzerinden fazla para ile aldıkları 
cihetle, şlındi Iiatln 50 kuruş ind:ril
n:esl üzednc ziyan ettiklcrlnı V~1tıycte 
bildirmişlerdir. Bunl<*rln vaziyetleri 
tctk:k ed:Jn1ektedir. Şöyle bir [ormül 
bulunmaktadır. Depo sahipleri mevcut 
mallarını yeni narlı üzerinden satmı
ya mecburdurlar. Fakat faturaları 

tetkik edilerek fazla para ile birinct 
ellerden almış oldukları odunların 

fiat farkları birinci ellerrlen depo 
sahiplerine ınde ettirilecektir. 

4 - h1ühim bir nokta ~udur ki, 
balkın ödediği fazla para ne olacak
tır? Bunun ödenmesı ~~kli tatbikat 
itibariyle mürnki.in görünmtmlekte
dir. Ancak mes'ullerin tecziyesiyle 
Halkın ma.nevt hissi tatınin edilmiş 

olacaktı.r. 

15 yaşında bir çocuk 
(1 inci Sahifeden Devam) 

lebesi bulunduğu Be)'oğlu ortao. 
kulu11a gitmek üzere çarşamba 
sabahı çıkmış, fakat bir daha 
dönmemiştir. Annesi polise mü
racaat ederek bulunn1asını rica 
etmiştir. Çocuğun şehrimizde ve 
taşrada lıi~bir akrabası olmadığı 
ve ahlakı da mazbut bulunduğu 
için dışarıya gitmiş olması muh. 
temel görülmemektedir. 

Üzerinde gri pantalon, beyaz 
ceket, mavi gömlek bulunmak.. 
tadır. Annesi bu sabah ağlıyarak 
bize de milracaat etmiş, gören o. 
tursa insaniyet namına kendine 
bildirmesini rica etmiştir. 

Kadınlardan da yol 
vergisi alınacak 

Ankara 4 (Telefonla) - Yeni 
yollar kanunu projesi hazırlan -
mıştır. Buna göre bekar ve evli 
kadınlardan yol vergisi alınacak
tır. 

(Başmakaleden Devam) 
fakıyet elbette ki zor olacaktı \'C 

olmaktadır. Fakat, zaferi kazana. 
cağınlızden ve bugünkü emek ve 
fedakarlığımızın asırlar boyun
ca takdir edileceğinden emin btı
lunuyoruz. Bu bakımdan feda
kiirhğımız, dövüşmemiz devam 
edecektir. Yaptığımız işin ve aç
tığınıı'f yeni devrin azanletini is~ 

tikbal daha iyi anlatabilecektir. 
Kendisinin inandığı bu nokta. 

ya Alman milletini de ikna etmi. 
ye çalışan, bugünkü fedakarlık

ların acısını yarınki zafer inanı. 
nın tesellisi ile gidermeJi nutku 
ile temine uğraşan Alman Şefi 
Rusyadaki azim mücadelenin be
hemehal Alman silahlarının za. 
feri ile sona ereceğini milletine 
vadederken efkarı umumiyeyi de 
harbin devamına haıırhJor ve bu 

, bakıındnn hız ve itimat taıele. 
mek istiyor. Mücadelenin haldeki 
ve istikbaldeki azameti gö7.önüne 
getirilince Bitleri bu it.iınat ve 
hız tazeleınckte, cfkin unıumiye 
kuv\:etini icraatı iizerindc bera
ber bulunmıya scvkctn1ck ihtiya.. 
cını lıissctmekteki hakkı hir •iip
hesiz tahi! telakki edilmek iktiza 
eder. Mücadele kendi•inin de te. 
barüz ettirdiği gibi hakikaten ta
rihin en muazzam mütadeJesidir. 
Rus ordusunun kuvveti tahmi-

, nin ve hesabın çok üstünde çık. 
mıştır. Kazanılana nazarnn kaza
nılacak daha çok rniihim ve uzun 
mesafeler vardır. n~r ileri adımın 
pahalıya, fedakarlığa malolduğu 
muhakkaktır. İleri safhalarda ve 
harbin devamı içinde bu feda. 
kirhkların daha nerelere kadar 
uzayacağı ve ne gibi sürprizlerin 
Alman kuvvetlerini karsrlıyacai:J 
eydın değildir. Bugüne kadar ik. 
tiham edilen müşkiilfıtuı ve feda
karlığın fevkinde feragat. feda. 
karlık, kahramanlık isteyebilecek 
anlar gelehilir. Bu itibarla Füh
rer'in efklirı un1unliycdcn kuv. 
vet alınası, n1illetin rey ve iti. 
ınadını şahsında trııelemes.i ken
disi için bir zarurettir. İşte, flit_ 
ler son nutku ile bir yandan Al· 
man milletine bugiinc kadar ce. 
reyan eden vttkuntın bir tnrih('e
sini yapnlt~. bir yandan da ileride 
cereyan edecek n1ücadelt"ler ba
kımından hakkındaki itimadı ta. 
zeletmek ve milletini yapılan fe
dakarlıkların yerinde olduğu e. 
sası üzerinde ikna etmek istemi~ 
tir. 

Alman Dedot Şefi, Rusyada 
Aln1anya \'e müttrfik1erinin mu
zaffer olacağına, Rus mukaveme
ti deval'l ctti~i takdirde ele ge
çirilen touraklonn ve madenle
rin işletileceğine ve favdalı hale 
sc>kulacağına kani olJıığuou ifa. 
de ederken harbi lngillere _ AL 
manya n1ücadtlesi baknnından 

da nikbin bir bakışla mütalcn et
mektedir. 

Avrupa harbinin ba~lndığı gün. 
denberi miiten1adiyen te~ehbiisil 

elinde tutan ve •aferdt'n afcre 
ıllnşan Almanyan'n ve Alman 
Devlet Şefinin hu nikbinliğinde 
gayritabii hiçbir ~("~' '.':oktur. Ayni 
vaziyette bulunan hC'rkes veya 
her devlet ayni duyguyu, ayni 
nikbin ümidi muhafaza etmek 
vaziyetindedir. Aneok, yeryüzü 
öyle bir mücadelenin içine gir. 
mi~ bulunuyor ki, h5diselcre dı.. 
~nrdan ve objektif bokanlar için 
hiçbir kat'i hükme varmanın ve 
herhangi bir tayin yapmanın he
nüz zamanı gelnlemiştir. Taraf
ların fedakiirlığına istinat ede. 
bilecek bir uzlaşma sulhu dışın. 
da daha rok 7aman sürmek isti.. 
dadmı gösteren bu muazzam dev
ler mücadelesinde hakiki ırnlibi 

de, ••.ıkikl ma(ilübu da ancak za
man ve istikbal tayin edecektir. 
O vakte kadar daha birçok vazi. 
yetler değişebilir, birçok talihler 
dönebilir, birçok umulmadık ve 
beklenmecl ik hadiseler olabilir 
ve henüz taraflardan hirhiri is.. 
tikbal hakkındaki nikbinliğini ve 
zafer ümidini kaybetmiş değildir. 

ETEM l7.7ET TlFNfrı:-

ikinci parti 
lastik geldi 

Otomobil ve otobüs salüplerine 
tevzi edilecek ilc:nci parti 13stik 
de gelmişMr. Bunların tevziatı 
ihtiyaca göre yapılacaktır. 

ALENi TEŞEKKÜR 
Uskildar Zeynep Kam.il Hastanesin

de karnımdan çok mühun ameliyatına 
yapan sayın operatör Eyüp, Bay Meh
met Ali ve Bay Feriduna gerek ameli
yatım ve gerek tedavilerimde göster
dikleri derin alAkalarına, hemşire ve 
hastabakıcıların samimiyeUerine aı .. 
n1 olarak 1e~ekkür ederim. 

SiranUf OhaneS)'aQ 
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Tasarruf Bonosu 
Almakta 

Acele Ediniz ! 
İkinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yurdun her 

köşesinde satışa çıkarılmıştır. Bu bonoları almakta ace. 
le ediniz. Çünkü satı~ın hugünkü şekline nazaran bu 
Bonoların da evvelkller gibi çok kısa bir zaman içinde 
satılıp biteceği.ne şüphe yoktur. 

YURDUN MENFAATİ; 

SİZİN MENFAATİNİ:; 
Tasarrnl Bonosn Almanızda ır. 

En zaruri ihtiyaç madde !erinden başka hiçbir şeye pa. 
ra vermemek, para artırmak ve bununla Tasarruf Bo. 

nosu almak vazifemlıi yapın.ak ve f8hsi menfaatlerinizi 
korumak demektir. 

UNUTMAYIN Ki: 
Tasarruf Bonoları hasıla tiyle nıilli mtidalaaınnuı artaA 
ihtiyaçları karşılanacaktır, 

9 Faiz Peşindir. 

% 6 faizli ve bir sene vadeli bir Tasarruf Bonosu almak 
için 94 lira ödiyeeeksiniz. Buna mukabil bir seue 5'>nra 
100 lira alacaksınız, 

9 Bono Fiyatları Her Keseye Elverişlidir. 

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 liralık paı ç:ılar 
halinde satışa çıkarılmıştır. Keseıılıin müsaadesi nisbe.. 
tinde siz de bir taue alabilirsiniz. 

Artırma ve Eksiltmelerde 

Teminattır. 

Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden satışa çı. 

karılan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde satı.ş kıy. 

metleri üzerinden teminat olarak kabul olunnıııktadır. 

Artırma re Eksiltmeye Olrenıer ı 
Para yerine Bono yatırmakla işiıı.isi daha kolaylık ve 

karla yürütebilirsiniz. 

Merasim Yoktur 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve müşkülata; 
faizleri hiç bir vergi ve re snıo tabi değildir. Bunları bü. 
tün bankalarla şube ve ajanslarından, banka bulunını. 
yan yerlerde malsandıkla rından, Milli Piyangonun res. 
mi satış gişelerinden alabilirsiniz. 

Paranız Daima Paradır. 

Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacmız olur. 
sa bunu derhal bir ban kaya vererek işliyecek faizden 
yüzde yarım fedakarlık yapmak ıuretile her zaman pa. 
raya çevirmeniz kabildir. 

Bir yıl vı..deli bir bono% 8 

Altı ay vadeli bir bono% 5 

Üç ay vadeli bir bono% f 

FAiZ OETIBIB 
Paranızı • olan devlet kasasında en emın 

karla saklayınız 

Bir Tasarruf BonosuA/ınız 

., \sEsı------... 
\ SiNEMASI 

Tepebaşında 5l1Yredileceği il in edilen SES in ne olabileceğini 
merak edenler meraktan kurtuldular. 

SES iSESi SES 
Duyulur amma seyredilir mi? diye artık kimse ,aşmıyacaktır, 
çünkü bu S E S sinemadır, pek yakında Tepebaşında açıla. 
caktır: 

SES SİNEMASI --Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 1 
Mahkemesillden: 941/1048 

Fatma Hayrfınnl.. Duruı taı:a!ln
dan Teofdltlıı ve zevci Galatada Arap. 
camli ınatııalleslnde Makaracılar cad
desinde eski 56 ve yeni 52 No. da İst.ı.. 
m.i aleyhlerine, Galatada Yağkapa

nında Maka.rac:ılar cadde.sinde yeni 52 

No. lu gayr! menkulün ıuyuun~n iza
lesi hakkındaki davanın icra kılınan 
duruşmasında: Davalılara gönderilen 

dava anuhalinlıı, mezkQr mahUll ter-

ked!p / tt.ikleri ve halihazır ikaınet

gclhlarının meçhul oldutu şerhile teb· 
Hğsiz iade edilmesi üzerine bir ay nıüd .. 
detle ilAnen tebıtgat icrasına ve muha, 
kemenin de 6.11.94.l · Peışcnıbe g r. u 
saat 10 a ta1ik.1ne karar verilmiş o!du.. 
ğundan o gün ve o S!latte Tapu Daıre• 
sinin alt katında Sult...naıırnt IJtr·nci 
Sulh Hııkuk !\fahkemes!nde 0:1 ... ı..t ··~ .. 
ya blt,·ekAle hazır oulwıl":Pd:.!.:i-rı tıı:k.
di.Me r.1uhakemelerln!n gıy ·p'Jtrınua 

icra kılınacağ1 teblıi yenıw o!nıak u-
zere ı.ıan olwıur .. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 128 _J 

Acaba madam iki yüzlü rol mu oynuyordu? 
Beni burada dolaba hapis mi edecekti? 

- İyi anuna, ben s:z;in bir ~eyden 
baberınıı. yoktur diye, sızc nlalfunat 
vermiye gelmiştim. Hatı.a (Entellicens 
Servis) ·e hitaben bu hususta bir de 
r:ıpur yazacak.tun. 

- Bu işi ben siz.in hesabınıza yaP
tım. Şiındi size bir haber vcrirtıem, 
;::.~nrıcderım kı, ~ok ho;junuza gide
ccktır. 

- Aınan, çabuk söyleyin, madam? 
ÇGk ıner~ edıyorum bu adanun akı
betinı. Zlra, hıç yoktan bır çok moı

sum kanının dOkülmesine ı;ebebiyet 
verdi. 

Madam Ga~tonya gözlerini .sü.Lerek 
y\lı.ümc baktı: 

- ~i:dn en büyük hü.Smınıı olan 
o ~dam şinldi lıcuıın avucumun ıı;inde 
esirdir. 

KulJ.kların1a inanamıyordum: 
- Ne dıyor&unuz? -diye baG;ır

dtnl- Koca transatlantigi bat.ıran o 
gaddar ndaın sizin elin~zde esir midi?. 

Evet. Onu sizın hesabınıza yakalat
tım. Ve Londraya da bUdirdim. 

Sevincjmden ne söyliyeceğimi bil
miyordum .. 

Tel~~lil :arap bardağı elimden ye-
re dü~tü 

- Londradan ne cc\·ap aldınu?. 
Diye sordum. 
- Henüz cevaı.l almadım. Bugün 

yarın bir cevap geJir. O zamana ka
dar sizin de burada nUsafir kalmanu
zaruridir. 

Birdenbire şüpheye dU~tüm. 
Acaba Madam Gastonya iki yüzlü 

bir ı-ol mfl oyı,uyordu?. Beni de d0-
lapıa bu nıeçlıul e\'dc hııpls mi ede
cektı?. 

Çünkü -mu•'lll<l<at te olsa -onun 
elice dü~rnüş gibiydim. Nihayet bir 
cilıayet maznunu idim .• \re zabıtanın 

ç_hnden kaçmıstım. 
Madam Gastonya ban her fenalığı 

yapabıJccek mevkide bulunuyordu. 
Maarna[.ih bu geç!ci bir şüpheden 

b<tşka bir v<:Y değUcil. 
Madam Gastonya beni biraz daha 

te.ı1\ fr etti: 
- Bu Alman casusunun bizim eli

mıze düşmesine siz. yardım ettiniz. 
Siz olmasaydınız, bu adam bütün 
dünyayı dehşete verecek cinaycUer 

işlem<:kte devam edecekti. Onu sizin 
pl:t.IIınızla tuzağa 'düşürdüm.. Şimdi 

bir ıneçhul evde kolloırı bağlı yatı... 
yor 

- Fakat, FransızlarJ bütün bu ci
nayetlerin faili o olduğunu nasıl ve 
~iın ispat edecek?. 

- Bütun ,·esikalar elimizdedir. 
Takma bacağı yapan marangoz An
tuvan onu tanıyor. Bafka deliller ve 
başka şahiUer de var. Onun Fransaya 
yirmi ikı kıyafette geld;ğini gösteren 
fotoğranarı elde ettim. 

- O halde bu vesikaları Fransız 
zabıtasına neden vermediniz? 

- Benim, bunları yapmıya saıah.i
Y.etim yoktu. Siz.in tahllyenizl bekli.
yecektim. Davanın seyrinden bu işjn 
uzıyacağlnl anlayınca, sizi kaçırtmıya 
me-cbur oldum. Şimdi müsterih uyu
yabilirsiniz!, 
~ce saat üç olmuştu. 
Madam bana bir yatak odası gös

terdi. 
• - Geceniz hayır olsun .. 
Dedinı. Odaya çekildim. O da bir 

b<ışka oda.da yatacağını söylemişti. 
Demek ki, Alman casu:::u nihayet 

yakayı Madamın eline ,·ermişti! 

* PAllİS BEYECA.V İCİNDE 

Ertesi gün Madam benden erken 
kalkmı~tı. 

o gece bir ı.aç günlük yorgunlu
ğumun acısını birden çıkardım. Öyle 
deliksiz bir uyku uyumuşum k1 .. 

Sabahleyin gözlerimi açtığım zaman 
bir tara!ıma yatmaktan aağ omuzum 
tutulmustu. 

J>olado bir ayak sesi duydum.. He-
men kalktım .. 

Dıs~rıya çıktım. 

_ Bonjur l\.1adam .. 
- Banjur Mister Nayn .. 
- Sokaktan g::ızeteciler geçiyor. Bir 

gazete almak mümldln mü?. 
~ Şüp~slz. Ben ~lnı<ll alırım .. 
- MUvezzller t.Katil kaçtı> diye 

buğıraril.k geçiyorlar. Demek ki üran
mız geceden belli olmuş .• Matbuat ha

berdar ol!I1U$. 
- Paris matbuatının bu gibi busu

satta kulağı deliktir. Geç vakte ka
dar geı;en hadiseleri sabah nüshasına 
yetiştirirler. 

Madam çok l:onuımadı, k<.pıya in
di .. Yıldirım gibi geçen gazete müvez
z.ilerinden bir sabah gaz<>t<>sl aldı. ve 
hemen üst kata çıktı .. 

Masa baı;ında oturuyoruz. 
(Devamı Var, 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
118 No. lu !llln: 
1-.fakarna ve ~ehriyelcr badema aia)!ıda te:sb1t edilen 11.-ı.tler do.hılinde .;a

Ulaı.::aklardır. 

Her nevi nu:karna \'e şehriyeler: 

'foptan anba.l~jının kilosu tızanıl 4.1 kuru~, 

'foptan anbal5jsız kilosu azamı 40 l:uruş, 

Perakede anb:tlfıjlı kilosu azaıni 45 kuruş, 

Perakende anbalfıjsız. kilosu 44 kuru~ aıaml 

Tel Şehriye: 

Toptan ambal!ıjlı kilosu azaml 43 kuruı. 
'l'optan ombal~jsız kilosu azami 42 kuru~. 

Prakcnde arıbalfıjlı kUosu az.arr.i 47 kuru~, 

l1er.ıkcnde anbali\jstz kilosu aza.mı 46 kuru,. 
•8873> 

Emniyet Müdürlüğünden 
MOdilriyet şuanbati.le karakolların te ı-lılıı6 ic; .n azı 200 ı:olu 250 ton yerli kok 

kömi...rı.i kapalı zarf usuı1yle alınacaktır. Lkstltme 14/10/9-ll Salı günu 15 de Mü... 
c:O.üriyet binasında kuı~lu kon1L<>yonda yaµılacakt1r. Kömtrün beher tonu mu
hammen bedeli sartnamcdc yazılı ş~rait daire_.i.nde kaza Emniyet fı:mrlliklerine 
teslim şartiylc 26 lira 50 .kuruştur. Muvakk4ıt teminoıtı 497 liradlr. isteklilerin 
nıeıkluplarını ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliği.ne vermeleri ve alına
cak malın evs::ıf ve sureti tevz.ilni öğren n:.ek itin Ş. 3. Müdütlüğllne müraca.-
ııtları. c8667c 

İstanbul Vilayeti Ziraat Mektebi Müdür
lüğünden: 

lhal<'si 30/Eylül/~1 salı günü saat 14 de yapılacağı ilıi.n olunan 
ve açık eksiltmeye konan mevaddı müşteileye istekli çıkmadığından 
ihalenin 16/10/941 perşemlı<' günü saat 11 re uzatıldı!!ı ılan olunur. 

'.fARİHI TEFRİKA: 12 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

\.. Yazan: 1\1. SAMİ KARAYEL------' 

llı:ı.zreU Aminenin veCr.tınd~n son.
ıa Cc".labı Peygamber ceddı Abdül -
ınutlalip tararında11 h.uııayeyc alın ... 
dı. Ve, anL'l yarunda büyürneğe baş -
ladı. Bu esnada da birçok hU:kalar 
zuhur etti. ve, görülmedik, işitilme -
dik yağmurlar yağdı. 

Çünkü o vakit Jl!ckkede yine müt
hiı bir kıtlık vardı. Yağmursuzulktan 
halk ıztırap içinde idi. Hazreti Pey
gamber Abdülmuttalibin yanına ge ... 
lir gelmez mcbzulen yağmurlar yağ. 
mağa ba:sladı. 

Abdülmu\talip Cenabı Peygamberi 
l!iınayesine aldığı esna.da Kureyşiler 

kendisine müracaat cderk yağmur du
asına ('ıkrr:asını temenni eylediler. 

Abdülmuttalip o ı.arnana kadar gör
dılğı.ı ıevkaJfıdc haBerden ve Hal.ime
nln yanında iken vuk l blı 1 an n.üccrre

batta"l Hazrell Peygamberi anla- 1 

rr;1ş. Çünkil vukuatı rııiteak:ibc fÜ!' -
du&~ rtıyalardan ru:. • ...:. ı..ı • ..ı.n. wu..ıa ı n1 

• 

takviye ve tekit ctmi!;U. B:~aenaleyh; 
yağmur duasına çıkarken .~dilerini 

beraber götilrerek__,.; ... criflJ.en tuttu. Ar
kasını K~beye verip Ccnacı Haktan 
tazarru ve niyaz e)•ledl. Dert.al ilmi -
din üstünde yağmur yağrnağa ba~lı

yarak Kureyşller fevkalade feyiz ve 
berekete nall. oldular. 

Cenabı Fahri Rbalet sekiı;.nci yaş

ları içinde iken ceddi Abddmuttalip 
de vefat eyledi. 

Abdülmuttallp, kavnıi Küreyşln 
en büyüklerindendir. Ve lI~zreti İb
rahim'in yadiı:arı oJan Zemzem ku ... 
yusunu temizJiycrek çıkarı.lığı eşya 

ve mücevherleri Kabenin 1menna sar! 
etmişti. 

Abdülnıuttalip, kız Ye erkek evlat. 
lara malikti. En bil.yükleri irr:am Ali 
Keremallahü Vech!! ıtazretl r ' ıin pe-

derleri olan Ebuta.lip, en 
f~P Hazreti Peygamberin 
A"t!u!lilı br. 

küçükleri 
pederleri 

Ask eri 

Moskova istikametinde top
lanacak zırhlı fırkalara hare
ket imkanı hazırlanmaktadır 

Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY 

Alman • Sovye1 harb\lrin dör • 
düncü ayı b~larken cephelerde 
vaziyet şöyle hulasa edilebilir: 
Şimalde Fin lnt'aları Pet.ro -

zavodsk şehrini a~ılardır. Bu 
şehir On.ega gölü sa.hilinde ve 
Leningrad • .Murmansk demiryolu 
iizerind<! mühim bir noktadır. 
Teeyyüt etroiyen bir habere gö
re Almanlar Murmansk limanını 
;ı,gal etmişlerdir. Fin kıt'aları ar
tık S\'İr nehri boyunda yerJ.eşmiş 
bulunuyorlar. Moskova - Mur -
mansk yolıtı kapanmıştır. 
Şimalde ve cenupta iki şehir 

muhasara altındadır Leningrad 
ve Odesa önlerinde .lrorkunıç mu
harebeler oluvor. 

Bu iki şehir arasındaki 1500 
kilometre!L1< cephede muharebe. 

!er şiddetle dC'Vaın ediyor. Smo -
lensk mıntakasında Mareşal Ti

moçenko orduları Almanları 60 
kilomdre kadar geri sümneğe mu
vaffak olırmştur. Almanların Mos
kovaya karı;ı ileri hareketini ge. 
ciktirmek için Smolensk'i ele ge
çirmeğe çalışıyor. Buna muka
bil, bu eephede şimdiye kadar 
müdafaa vaziyetinde kalmış olan 
Mareşal Fon Bock ordıularının 
yakın ve mühim bfr hareket i.çin 
hazırlıklarda ·bulundıuğu anlaşı • 
lıyor. A1ınan zırhlı ve motörlü 
alayları Briansk ·bölgcs;nd-e Orel 
ıstikametinde Dcsna ruilirini geç. 

meğe çalışıyorlar. Diğer taraftan, 
G<'neral Todt kumandası altın -
daki istihloiım ve ~aat lat'alan 
Polonya hududundan Smolensk'e 
kadar olan geniş Rus d.emiryo1u 
Jıattın1 normal haline koymağa 

muvaffak ohnuşlardır. Nakliyat 
normal hale gelmiş gibidir. Bu 
vaziyet, Moskova nstikaınetinde 
toplanacak zırhlı fırkalara hare
ket imkanını verecektir. 

Daha cenupta Rusların vaziyeti 
hala nazik ve buhranlı safhada 
bulunuyor. Almanlar Pdtava'nın 
işgalinden sonra, Don nehri sa.. 
hiline bir an evvel varmak içjn 
taarruza devam ediyorlar. Rusla
nn Harkof ve Rostof üzerine çe
kilmeleri dolayısile K;rım ber. 

zahına daha fazla kuvvetler sev. 
kine imkan bulmuşlardır. Bütün 
bu taarruzlar, Ukraynanın zaptı.. 
ru tamamlamak içindir. 
Mareşal Budiyeni orduları sıkı

şık vaziyettedir. Cephesindeki Al
man taarruzlannı durdurmıya 

çalıştığından Briansk bölgesinde 
inkişafı muhtemel Alman taarru
zunu karşılamak ve Moskova -
Harkof irtibatını emniyette btı

lundurmak daha ziyade :Mareşal 
Tiınoçenko 9rdularına düşüyor. 

Şimdiki halde bu bölge rephe
nin en mii him kısmıdır. Çünkü 
burada şimale nisbetle harekat 
daha uzun müddet devam edebi
lir: zira Don nehrinden daha öte
de İran • Moskova yolu ve Kaf
kas petrol kaynakları varclır. Bu 
itibarla bu cephede başarılacak 
mm·affakıyetli harekat, harbin 
ilı:>risi için dayanacak bir nokta 
olabilir. 

Ruslar, müdafaa manevrasına 
devam ediyorlar. Orta Şarkta İn. 
giliz cephesi de Tobruk'tan Ef
ganistan hududuna uzamış bulu
nuyor ve Hindistan kaynakların
dan istifade ile yeni i:ıir ordu da
ha hazırlanıyor. Harbin ağırl:ğı 
Sıovyet topraklarına kaydıkça, 
bu cephede vüs'at ve kuvvet iti
barile günden güne büyümekte
dir. Sovyet harbinin bitip bitmi
yeceğ~ ancak MoskQVanın işga
linden ve lran _ Moskova yolunun 
kesilmesinden sonra münakaşa 
edilebilir. 

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Hakimli-
ğinden: 941/59. T. 
Adı Babası Adı Vefat Tarihi 

.-
Ali liehınte 24/2/941 
Muhittin Hüseyin 11/3/941 
llUseyln Ahmet 15 /3/941 
Rıza Hamdi 16/3/941 
Mehmet Seyfettin 18/3/941 
Mcmla Hasan 27 /3/941 
İbrahim Ali 1/4/941 
l\Iük.crrem Ali > > 
İsmail Hüseyin 5/4/941 
Ahmet Hüseyin 6/4/941 
Qsınan Hakkı 8/4/9.U 
Ziya Yusuf 11/4/941 
Ali İsmail 13/4/941 
Asiye Şakir 15/4/941 
İbrahim Abdi 26/5/941 
Ali Mehmet 22/5/941 
Recep İsmail 5/5/941 
Zehra Kaya G/.5/941 
Raşit Aziz 10/5/941 
.Alimet Hüseyin 12/5/941 
Hallın Bekir 12/5/941 
Yukarda hüvlyeUeri yazılı Cerrah-

paşa lıast.anesJnde ölenlerin alacak ve 
borçlularının bi" ay ve varis iddiasın
da bulunanların üç ay ı.arfında mah.
Jremc-mize mlıracaatları. aksi takdirde 
terekenin hazineye devrcdlJeceği aı:ı.
kadarlarıo malU.mu olmak Ozcrc llin 
olunur. 

• TAKVİll . '"' 
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1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 -----Semti J11ahal!0<i 

Galat::ı Yenjc\lmı 

Sokağı 

Mehmet Ali 
Paşa Han 

No. su Cin>I Aylığı 

51 Oda 35 

Yukanda yazılı oda 31/5/942 günü sonuna kadar kiraya verHecektir. İha
:es. 14110/941 günü saat 14 de yapılacağı:.dan isteklilerin Boyotlu Vakıilar Mü-
dUrlüğü Akarat Kaleınine müracaat!arı. •8828> 

Sahip , .• Başmuharriri Etem İzzet 
Benice - Neşriyot Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

llazreti Amincn:.n vefatlarından 
sonra. Cenabı Peygamber1 tahtı hima
yelerine aldıklı:rı cihetle müşarüni
leyha llaı.rctlerinin sck1zlnci ya~ları
na kadar hfzmeU , .. e~yetl~riyle mü
bahi olmuşlardı. 

AbdWmutalip'in vefatından sonra 
da Hazrc:! !\luhammct (S. A.), Ab
dillmuttal:p'in bUyük oğlu Ebu Ta
lip'in \c~etıerınc gcçıp onı.u:ı yanın

da kaldı. 
Abdülmutt.a.lip'ln vefatını mütea.

kip Mekkede bir kıfük ı;ık:ı. Kurcy~ 

kabilesi Ebu Talibe gelerek yağmur 
d.uasına çıkmasını ric::ı eylediler. 

Ebu Talip ise biraderzadcsinln ulvi 
mahiyetini bildiği ve ötcdenberi mu
clzat v~kıasını gördüğü cihcUe Ab

dülmuttalıp gibi o da Hazreti Jl!u
han1met ($. A.) i beraberine alarak 

Haremi Şerife gitti. \ 1e keza arkasını 

Haremi Şerife doyıynro.k Cenabı Rab
b.Ilalcmine niyazda bulundu. 11-lütea
kibcn Ce':'labı Fahri Risalet parmağını 
gökyüzüne doğru kaldırdı. Derhal 
yağmur yağrr.lya başladı. 

AbdülmııtUılip zamanında vuku bu
lan feyz \ ' C bereket Arap ~alrlcri ta.

ra!ır-dan kasirle!er y~.zılarak teşekkür 
maka1ı:ı.;nda kendisin tr.kd1m dilınişU. 

(Dev:ımı Var) 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 941/255 

Ankara Türkkuşu müessesesi 
muallimlerinden tayyareci Veci.. 
hi'ye 
Beyoğlunda Della Suda apar

tımanında 5 Ne. da Katina Mama 
oğlu tarafından aleyhinize açılan 
kira bedelinden 85 liranın tahsili 
hakkındaki davanın nakzen bakı. 
lan muhakemesinde namınıza 

gönderilen davdiyekrin <lep<ınun 
~i ikmol ederek gittiğiniz ve se
kiz ay evvel Hava Kurumundan 
ayrılıp adresinizin malum olma. 
dığından bahsile tebliğsiz geri 
gönderildiği görülmüş ve bittalep 
15 gün müddetle hakkınızda ila· 
nen tebligat icrasına karar veril.. 
miş olduğundan muhakemenize 

bakılmak üzere tayin kılınan 3/ 
11/941 pazartesi saat 10 da Kadı. 
köy Birinci Sulh Hukuk Mahke
mesinde bizzat veya tarafmızdan 
tasdikli vekaletname ile bir vekil 
göndermek suretile hazır bulun
madığınız takdirde hatkınızda 

gıyap kararı ittihaz olunc,ağı ve 
bu baptaki davetname ile dava ar. 
zuhalinin bir sureti mahk <me di

vanhanesine de talik edilmiş ol. 
du{;u iliın olunur. (7204) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZM A 1 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe 

- . . . . ' ·. -:.· - ' . ·. -~"' ,.... . ,-.. ~ , ,.. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Orm3Il, Veteriner ve Ziraat Fakülte!erJne bu yll kabul ed.ilecek taJebele

rln seçim imtihanları İstanbulda Sultan:ıhmette Yüksek İk.tu;at ve Ticaret 
Mektebi konferans salonunda ve Anka rada Yüksek Ziraat Enstitüsünde aşa.. 

ğıda yazılı gün ve saatlerde yapılacajıncl::ın namzet talebenin imtihan komis.. 
yonuna müracaatları. •8377> 

Ders Gü.n Saat 

Fizik G.10.941 Paıartesi -12 
'flirkçe 6.10.941 Pazartesi 14,3()-17 

Kimya 7.10.941 Salı -12 
Biyoloji 7.10.94ı Salı H,3()-17 

Cebir 8.10.941 Çarşamba -12 
Yabancı dil 9.10.941 Per~embe -12 

ı· IST ANBUL BELEDİYESİ ILAf!LARI 1 
Evvelce uı.ksl ücreUerinde yapılan % 33 zammın halihazır benzin, yedek 

parça ve l<islik !iatleriylc taksilerin çalışma vaziyetleri itibariyle % 50 ye ibJft .. 
tına dalınl encümenin 1/10/941 tarihli içtimamda karar verildiği ilfuı olunur. 

.8820> 

Emniyet Müdürlüğünden 
Müdür!yet şuoıbatiy]e karakolların te ;hini için azı 160 çoğu 200 çeki gürgen 

odunu açık ek.o;Utıne suretiyl alınacaktır. Eksiltme 14/10/941 Salı günü saat 15 
te yapılac::ıktır. Odunun tamamı mubamTen bedeli 1000 lir.ıdır. "t.1;J.vakkat temi
natı 75 liradır. 

Taliplerin aynJ gün ve 6&latte l\füdü ı iyetimiz binasında kurulu komlsyonu-
rntıza şartnameyi görmek için de Ş. 3. Müdürlüğüne miıracaaUo;,rı. c8668> 

Üçüncü Mıntaka Etibba odasından 
1 İkinciteşrln 941 Cumartesi günü saat 14 ten 17 ye kadar Cağaloğlun

oa Etibba Odası İdare hey'eti intihabatı yapıJacağından reylerini kullanmak 
üzere az.anın odaya tc;s.riflcri rica olun t:r. c.8862~ 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 
Tevfik Fikrete borçlu AY§e Saralın hac~ edilen Bostancı.da 

Yeni Kariyede Kılağuz çayırı mevkiiıı.de yeni 140/19 150/20 kapı 
sayılı şarkan Hatice Ferdane ve Şerafeddin ve Fatma Yegene 
evi, garben tar!.k, şimalen gümüş tariki ve Fahrettin evi, cenu. 
ben Çeşme tariki ile mahdut ve met.re murabbaına ilü lira kıy
met takdir edilmiş olan dört bin beş yüz doksan beş metre mu
rabbaı bir kıt'a tarlanın nısfı (2004) sayılı kanun hükümlerfoe 
tev!.ikan umumi hükümler dairesinde satılarak paraya çevrllme. 
sine karar verilmiştir. 

Gayri ırnenkulün evsafı: Gayri menkul tapuda yazılı mevkide 
olup mevzıuubahs sokaklar mevcut olmadığı halen lur ve halen 
kır ve arazi biraz meyilli ve halidir. 

1 - İşbu gayrimenkulün art t:rma şartnamesi 9/10/941 tarihin
den itibaren 940/1250 numara ile Üskürlar Icra dairesinin 
muayyen numarasında her !resin görebilme<;i için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla malüın:>t almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 940/1250 dosya numarasile :ınemuriyetimi.ıe müra
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçın yuk~rıda ya7.ılı kıymetin yüzde ye
di buçuğu rusbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ınifak 
hakkı sahipluinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetirnize bildirme. 
!eri icap eder. Aksi halde hakla rı tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma fQft

namesini okumuş ve lüzunılu malüınatı ~ ve bunları tamameı:ı 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Gayri.menk'lll 3/11/941 tarihinde pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar Üsküdar İcra memurluğunda üç defa ba. 
ğınlclıktan sonra en çok art!!r ana ihale edilir. Ancak arttırma be

deli nıunammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz yeya satış 

istiyenın aıacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayrimenkul ile te min edilmiş alacaklarının mecınuun 

dan fazlaya çıkmazsa en çM ut tıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 13/11/941 tarihmoo per
şembe günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra memur1uğu 
odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rilchanı olan 
diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temiµ eô.ilmiş alacakları 
mecmu-undan fazlaya çıkıınak şartile en çok arttırana ihale cdi. 
lir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi 
dij~er. 

6 - Gavri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarat 
l<encı!sinden evvel en yiJtsek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazu. 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttuana 

ihale edilir. 1ki ihale ara..ındald fark ve geçen günler iç;n yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memııriyetitnizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera~ 
harcını, yirmi senelik vakı1 taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
verme~e mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye remıincien 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt 
~lıflayıp arttırma hedclinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde Üsküdar İcra memurluğu odasın -
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: da işbu ilıi.n ve göstcrilea ·arltır ma şartnamesi dairesinde satıla -
, cağı ilan olunur. 940/1250 
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18.00 Progrurfı. ve l\1en1lekC 
Ayarı 1 :;. 

18.03 Geçit Progromı-Yen otJ/! 
18.40 Radyo Caz ,.e TanS0 

trası. 

19.00 (Kahramanlar saati.) lfl' 
19.15 Radyo Caz \'e Tanl0 

irası. ı;C >' 
19.30 Memleket Sa~t Ay3rlı 

jans Hoıberlcri. 
19.45 (İaşe Saati). 
19.55 Fasıl Şarkıları. 

20.15 Radyo Gazet~l 
2o.45 Şarkı ve Türküler 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Dinle;tici İstekleri. 
21.45 (Günün Mc•eleJorJ). ,1 
22.00 Radyo Salon Orkesırı>J· 
22.30 Memleket Saat Afat'• 

Haberleri. sı. ' 
22.45 Radyo Salon Ori«~ 
22.55/23.00 Yarınki rr/ 

Kapanış. 

,.. KİRALIK snrM~d~ 
Kadıköy Yeldeğinr.e~a, · 

·ZAFER, sineması kll'~til' 
rilecektir. Beyoğıu: ısıll > 
cad. Rus Sefareti kal'Şt Jj • · 

Gönül sokak No. 1, saa.80;;1 
arasında Bay Vasi]l) 
müracaat olunması. 
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Üsküdar !kinci Sulh .ııul<U~ J 
kemesinden: 941/163 .t;ır.eı"· 

Haydarpaşa. Nümunc ııaı; 1 i)ıi-"l 
tahtı tedavide iken 2/J/941 t~ 
25 /6/941 tarihine kod ar 01~0ıt 
lerde vefat edip te şimdıye 
risleri zuhur etmiyen öiü.lC,~a~l I 
taneden alınmamış olan eş> dC ıt 
941 Çarzamba günü snat 13 <; 

hastanede açık arttınna ııe ;i11 
paraya ı;:evrilcceğl \.'C i~bı.ı t' t! 
rasındaki zamanlarda vefat e tıb' 
sanın alacak ve borcluJarıll~c ~ 
ve varislik iddia. ında vuıunnb'' 
da üç ay içinde vesaiki 1<anuil,....ıı 
le blrlikt.e mnhkememizC ~ rıııUl r. 
rı ve aksi halde satış pa.ral:.ı cel 
neye devir ve teslim edllf 
olunur. 
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sıtası. hakkındaki ihtıra , 
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1 • 3 numaralara rnürac:ı 
meleri ilan olunur. 

--------- . f,ıı M, ., 
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Millga Gümrük Jl!uhaf•~~ı) 1"~~ 
sının her eşyasiyle (~a..r~c*>':ı ~~· 
lı radyo, Kasa, Çelik ·r etl 
Sandal Bedesteninde tc~h~. (J1 

9/10/941 Perşembe gül'" 
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