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rönderilea evrak iade edilrue7. i 

ihtikar davasında 1 

haık, hükOmet, tüccar 
Her şeyin başında pahalılığı 

ve ihtikarı biribirin-

1 Tünel hattından 

clen ayırt etmek lazımdır .. 
~lllurıar ve sabit gelirli vatandaşları 
• tı~adt tazyikten korumak için sistem

bir usul bulmak mecburiyetindeyiz. Alman neferleri DnJ1eperde bir motörü luı.raya çPkıyorlar - bir Alman tankı bfr SovıJet köyünde 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE Almanların ilk 
hedefi: 

'çE K y A, da"\ 1 Bitlerin nutku ~1Yat pahalılığı n ihtikir 
lıııuıda bizden soruyorlar: 

ı,~ &rnbtelıirden neyi kastedi· 
ıı ııııuı?. 

lt,b 1111ıı cevabı açık: Elindeki 
llt . 

'-~d ~ı ucuza malolmuş hayat 
ilıu "'•ni hudutsuz bir J;.azanç 
ltı,:~ıı.ı ile hallmt, de,•letin, menı· 
'iıı; 111 selametini ve menfaatle. 
'ı~ dü§ii.nıneksizin satılığa çıka.. 
ı:, -~e birden zengin olmak ah. 
~ .. ı. 
<ır, .ııtııı.a sapan adama muhte· 
\ dıyorıız. Muhtekiri bu şekil· 
~~ttçeveleııdirdikten ve ona ha. 
t.11 •dı olan: Vatan haiıU .• dam. 
la\~1 Vurdul<lan sonra, diğer 
1ı,11••a geçebiliriz. 

lf~ .Vat pahalılığı davasında iki 
lı~ tceı. \'e inceleuecek ,·aziyet 

ı ....... 
~ •nal yokluğu 

ltı,. ..._ tiat tayinin.de tutulan sis. 
~Ve llıUralıabc tarzı. 

\ltl Yokluğu, istihsal fiallerin· 
'tıı lrtış, istihl3k fiatlerine bi· 
lıoıl la.ııır; oğırhkların ve çeşit 
ıı,,tıı'-ıııııın doğurduğu pahalılık 
ı, d•~ldir. Harbin üçiinrü yılın. 
l\t~ 1111l'a buhranının Tiirkiy•njn ·•ad· 
~ 'Yalına tesir vapuıadan 
~ 

1
' İni istemek ny

0

a ummak 
'i,::1ıı. olur. Bu pahalılığa , ya. 
~. .llı•lt tahammül etmek, ma. 
"ıt törllıtk, icap eden feragati 
~ı~tlı. n yl"rli istihs•li çok 
~ ak birinci §arttır. 

,•aı •.. 1 "t 
•t Ilı "'Yıninde tutu an sıs em 
4d,· 61•lı.abe tarırna gelince, an· 
~ ~lb.ı.ıa g\ıre tüccarın bir nok· 

, l~rı var. Bunlar diyorlar ki: 
nl p llıobir {cdakarlık ihtiyarı 
~ ~Prıııı yatırarak u•un müd. 
~de Avrupadnn veya Aml". 
tlliıı Eetirtmiyc muvaffak ol. 
~I llı~ı mallar üzerinde bük\ı· 
~ı., lıııe sermayenıizin faizini 
~. ~•ıtııyacağımız nisbette bir 
fıi~ lı' \.lı.ı kabul ediyor. Bunun 
'ı •tçoğumuz dışarıdan yeni 

ter lı 1 1°lııiyoruz. 
~.~. diirüst \'e doğru söyliyen 
ltı ~rııı sözü ve iddiasıdır. Fa· 
li~' Utıuıı altından ,.e bunu ta. 
IJ\,~deıı saflıodo ekseriya şu ha. 
lt)a ~naya çıkıyor: Faturasız 
~ırıı lıileli faturalara dayanan 
il~ Ve 181..ımlar. 

lıııı 1•tıı hareket elden ele bir 
1i;0

1

/lızde dört yiiı kıymetlendi. 
C.(ıı ~. ıııeııılekcl içine böylece 
ıı~ llıış bulunuyor. 

fi.t 1 halı.ıından miirakabede •e ay· "'8
11 

1ıılerinde tl"zatlar, anlaşa· 
\ ~~lıli\ar karışıklıklar oluyor. 
'iı-. aııa b~zaıı mağduriyetlere, 
li; Vatiyetlcre düşmüş üçün· 
l ~tl-
.... ilj a ••liıziııd clkr hnkluuıla 
~~.. 1••alı da davasında haklı 

() hıı takiplere yol açılıyor. 
1;,,, aı~ •. bütün bu vaıiyetler 
"' .,.'>nd ·•,,8 a hükumetin, halkın, ); ıı,~;ıı Ve sabit gelirli maaş ve. 
lıı~a k sahiplerinin durumu or. 

11 l>kıl·o 
:Ilı. r. 

1•ı.n.ı' nıaoş ve)·a ~~bit ııdirli 
' •ı: 
lı"' llıı;ı.ardan 

1 .... ~t 
t ııı~h •~cudunun y~kl~ığuudon 

lıı.ıı,,. ~llıııde ycnı ıştıra Ju'. 
ı.~ . ..._1111

11 l·ük~cli~iııdcn 
"'ılt~ lıL•ldeki > üksek kıymet· 

4 
~~;:-, lslihliik fiatlcrine binen 

\' '-'t .._ F~ ~•nuci ağırlıklardan 
\ıı.-.. 'nt tayini sistemine karşı 

1;, 1-ı:ulle · 
:ş ., r,n )·apbkları faturasız 

~J\t~ıı.!a<l ~! l'~iu den. 
" '•ıt 

•· "~ıı: "<rır oluyor. 
•ıı •Si '·~ '- • ld , "d •ı~d k:' noınus~ar o uı:u ı · 

' • -, t .. \l .._ ~ uccar: 
ı ;rıı t • luhtekir veya faturasız 
'ıc.~bt>:. '~fıın yapan açıkgözün 
~ .._ ~~•n ve lıik•iııılcn 

'"di •eı;cbbü,ünün bek. 

!ediği nisbette kir getirmeme. 
sinden veAlmanla

d - Fiat tayini ve mürakabe 
sisteıninin ticaretine ve teşebbü. 
süne halel getirdiğinden MOSKOVA Fabrikalar- rın mütaleası 
Şikayet ediyor ve işe devam 

iştibasını duymadığım tebarüz 
ettiriyor. 

Hükumet; hem bütün hu şikli
yetlere, zararlara karşı tedbirli 
olmak; hem i~leri düzene koymak 
ve ihtikarla mücadele etmek, ha
yatı mümkün olduğ'u kadar ucuz.. 
)almak ve memleketin her türlü 
durumda lıiçbir buhrana maruz 
kalmamasını teınin etmek mevki 
ve mes'uliyctinde bulunuyor. 

Görülüyor ki , dava yalnız ih. 
tilulr, yalnız fiat tcsbiti, yalnız 
hayat pahalılığı .-e sebepleri dn. 
vası değildir. Muğlak, menfaat 
tezatlarını cemeden, her tiirlü 
çetinliği \' e muhtelif bakımlar
dan muhtelif görüşleri ayni me\'· 
zıı üzerinde derleyen çok geniş, 
karışık bir davadır, Binaenaleyh, 
herşeyin başınıla: 

1 - Mubtckirle hayat pahalı. 
lığını ihdas eden sebepleri biribi. 
rinden ayırmak ve ayrı ayrı ted. 
bir ve takibe maruz tutmak la· 
zımdır. 

2 - Hükumetin menfaatlerini, 
tüccarın mtnfaatlerini tesbit ve 
tefrik; görüş, rlüşün!iş mutabaka
tini ve işbirliğini temin etmek, ti. 
atlendlrme ve mürakabe siotcmi. 
ni biz kere daha gözden ge~irml"k 
gerektir. 

3 - Sabit gelirli \:alandaşları, 
memurları, nıuayyen maaş ve 
ücret sahplerini her ne ~ebeple 
husule gl"lmiş bulunursa bulun. 
sun bayat ııabahlığı yiikünden 
koruyucu tedbirleri alınalı, lıol

kın umumi refah seviyesini koru· 
mak icap t>lmektec'ir. 

Bizce, mhtekiri c,·atan haini• 
ilan etmekte ve ayni suçla takip 
eylemekte asla tereddüt edilme. 
melidir. Hileli ve tasannulu fiat 
yüksekliğine ••panları en ağır 

(Devamı Üçüncü Sahl!ede) 

Ukrayna cephesinde, 
Budiyeni müdafaa 

hattı tesisine çalışıyor 
L<ındra, 5 (A.A.) - United 

Press: 
Askeri mahfillerin aldığı haber. 

!ere göre, Almanlar Kursk istika. 
metinde bir hamle yapıruya çalı. 
şıyorlar. Almanların bu Sllretle 
Moskovaya varmak istedikleri 
arılaşılmaktadır. Rusya muhare
besi yeni bir safhaya girmek ii· 
zeredir. 

Söylenildiğine göre bütün bun. 
!arın, Sovyetlerc yakında yıkıcı 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

da işçiler 
grev halinde 

Londra 5 (A.A.) - Mas • 
kova radyosu ~k fabrika • 
\arından bir çoğunda grevler 
çılı:hğını haber vemıektedir. 
Spiker Prağ civarındaki bir 
tayyare fabrikası işçilerinin, 
keza Prağda Valter tayyare 
motörleri fabrikası işçileri • 
nın gr.v ılan ettiklerini söy. 
!emiştir. Tren seferleri sık 
sık fasılaya uğramaktadır. 
Bazı treni-er yoldan çıkın!J} • 
tır. Mühimmat fabrikalannda 
infi\5.klar olın~tur. 

B.1 z ı LA 'f Baltası Bugln Başladı 

Cemiyet 25 günde 
yüz altı bin lira
lık ya r d ı -m ya p t ı 

Vatandaşlar büyük bir şevk
i e cemiyete aza yazılıyor 

Kızılay Haftası bu sabahtan ltilıa- ] 
ren başlamıştır. Ayın on üçüne ka
dar devam edecek olan bu halta lçlıır 
de Kızılaya 1eni iz:a yazılacaktır. 

Kızılayın yardımlan çok büyülttür. 
Son •yla.rda dahi mühim yardımlar 
yapmıştır: 

ı - 25 Eylül 941 tarihleri arasında. 
yani yirmi be~ gün içinde nakdi ola
rak yaptığı yardımlaruı miktıın 

106.068 lira 89 kuruştur, 
Bu müddet içinde Cemiyet, muav&o 

net ve imdat faslından 12.371 Ura mu· 
avcnette bulwunuştur. Borçka \'e Şar

ki Karahlsar seylApzedelerine 900, 
<Devamı 3 llncıl Sahifede) 

UZAll ŞARKTA 

ŞANGSA'da 
muharebe 

nasıl bitti? 
ınaııızıere Parmak ısırtan Caıuı • iki Japoa tlmen 

jvoK~HA~ 
('..eviren: t. F. S.EHTELLİ 

1 

Casus mu? 
Sinema Yıldızımı? 

Cellat mı? 
Amerika)·a dcb~et salan en 
korkunç ve heyecanlı entrika 

ve ihtilal romanı 

japonyadan blr film artisti 
sl!atiyle An1erikaya gıden bu 
gCzcl kadın Amerlkada neler 
yaptı': Kinıleı1 elde etti1 J\.1ek'
sika ihtilalini nasıl alevledi? 
Nasıl sinema yıldızı oldu?. 

Bu Japon kadıııının Ame. 
rilı.ada emri altıııda kaç celli.. 
dı vardı? Bu cellatlar nasıl 
faaliyete geçtiler? 

l 

1, 

Hakiki bir maceranın içyüzünü • 
Son Telgral'da okuyacaksınız" --
YARIN BAŞLIYORUZ 

~=---=--=-

luımandanı ö ı d 1 
Londra 5 (A.A.) - Çunkiııg'den 

gelen resmi haberlere göre, Şang. 
n'ya karşı yapılıp akim kalan 
taarruza j.ştirak etmiş bulunan 

(Devamı 3 üncü Sahi!~•) --o---
SOV'fET TEBLIUI 

Bütün cephede 
muharebeler 

devam ediyor 
---•ı---

51 dtlşman tayyaresi 

1 
ve 2 balon dilştlrdlk 

1 

L~ndra, 5 (A.A.) - Moskova 
radyosunun neşrettiği Sovyet ge-
ce yansı tebliği: 

4 Birinciteşrin günü kıtaatımız, 
bütün cephe boyunca düşmanla 
çarpışınışlardır. 2 Birinciteşrin
deki ha va muharebelerinde 51 · 
düşman tayyaresi ve 2 balon dü. 
şülmüştür. Bizim kayıbımız 19 
tayyaredir. 3 BirniciteşTiııde, Mos. 
kı:ıva civarında 3 Alman tayyaresi 
ve 4 Birinciteşrinde 5 Alman tay
yaresi düşürülmüştür, Berens de. 
nizinde düşmanın 3 nakliye ge. 
misi batınlmıştı:, 

• 
"İngiltere iç\n teselli: 

Son saatin henüz 
gelmediği ümididir,, 

Berlin, 5 (A.A.) - Bütün Al· 
man basını Führer,in dünkü nut
kunu mütalea etmektedir. 

•Deutsche Allgcmeine Zeitung" 
gazetesi, Adolf Hitll"r'in bugüne 
kadar doğu seferinde elde edilen 
zaferleri belirtme)\ üzere bildir. 
diği rakamları zikrettikten sonra 
diyor ki: 

•Bu rakamlar, Almanyanın es. ı 

ki doğu hududu ötesinde Alman. 
yaya "e bütün Avrupa kıt'asıua 
karşı yapılan hazırlıkların ne de· 
rece muazzam olduğunu miikem· 
mel surette göstermiştir. 

Avrupa kıt'asının maruz kal. 
dığı bu tehlike Alman Başkuıııan. 
danlığı ,.e Alman askerinin kah. 
rnruanlığı sayeı;inde bertaraf e· 
dilmiştir. Londra 'Ve l\toskova 
çırpınmalannm bu emrivakii de
ğiştirmiyeceğini Alman milleti 
biliyor. 

12 • tİllrblatt gazetesi şöyle ya. 
zıyor: (Devamı 3 üncü °"fada) 

ALMAN TBBLIÖI 

Çarskoye Selo 
şehri zaptedildi 

ZO itin tonluk lllr 
gemi ltabrıldı 

Berlin, 4. (A.A.) - Alman or
dulan Başlıumandanlığınm teb· 
}iği: 

Doğuda §ümullü muazzam bir 
savaş cereyan etmektedir. 

(Deva:nı 3 llncQ Sahl!ede) 

1 

I' 

tramvay geçirilmesi 
mümkün değil mi? 
Eski şirketin bu yolda tasarladığı 
planların tatbiki ileri sürülüyor 

Tünel kayışının eskimiş ve A.. 
merikaya ısmarlanan ka~yışın da 
gelmemiş olması dolayı>ile tünel 
arabaları işlememekte, bu yüz. 
den tranıvaylara daha fazla teha· 
cüm olmaktadır. 

Bununla beraber tram-ı:ay mal· 
zemesinin de celbedilenıemesi do. 
layısile bir kısım arabalar sefer. 

den alınmış bulnnmalı•aılır. İşten 
iyi nnhyan bazı ıniitehassı· lıır 
hem tünel seferlerinin eksilnıl"Si 
ve hem de şebekenin ılalı• nıiisnil 
şekle ~okulnıasının, lıu~iınkii dar 
şartlara rağmen, kabil olduğu fik.. 
rindedirler. Bunlar ı!i~·orlar ki: 
•-Şişli ile Eminönü, l·iııc Şi~li 

(Dev~nu 3 ün cü Sahifede) 

Yeni Alman taarruzunun mer
kez ve cenup cepheleri 

arasında inkişafı beklenebilir 
(Yazan: EMEKLi KUBl\IA'f SUBAY) 

• 
T 

Agır oombardıman ia yyarelerinin kullandığı 
bombalar util halinde 

Bugünkü tbeliğlere göre vazi· 
yetin kısaca hulasası şudur: 

1) Lnenigrad etrafında Sovyet 
müdafaası kızyvetlidir. Vaziyet 
böyle devam ederse, ~ehir kışa 
kadar ve daha sonra da dayana. 
caktır. 

ÇERÇEVE 

2) İlmen gölü cenubundaki Rus 
mukabil taarruzunun inkişafı 
hakkında yeni bir haber yoktur. 

3) Merkezde Mareşal Fou Bcck 
ordularının yukarı Desııa nehri 
boyu ve Briansk şarkındaki taar. 

(Devanu üçüncü Sahifede) 

iNÖNÜNDEN BİR KAYA 

Vaktiyle Ahmet Haşimln talebe· 
si, fimdi (Güzel San'aUer A&ade
mlsl,-Akademyası) hocalarından 

bir zat, bir zamanlar 5Clirin ken
disine açtığı blr fikri haber 
verdi: 

- Bir milli kahramanın adına 
heykel dikmek istiyoruz. Yapıla· 
cak şey, o kahramanın, üstünde 
kavgacını kOlandığı toprak çevresi 
içinden heybetli ve adaleli bir ita. 
ya parçasını yer:Udcn sökmek, 
şehre getiroı<>k, tehrin meı:iı:ez:lne 
dikmek ve Qstüne ıu satırlan yaz
nu>ktır : (Hcykeltraıımız olmodJğı 

için mllll kahramanın adına, onun 
kavgosına şahit bu kaya parçasını 
dikiyoruz)... Bôyle yspacak olur
sak, hem mili! bir heyecan ve ~ 
cclli mcvzuunda Avrupalı müte.
bnssıs felaketinden kurtulın~. 
hem de parlak bk" ı;ahsiyet gösler
mlı oluruz. 

Ben ki. iş ve hamle t.ertibiOOen 
(İnkılAp Abldelerl) isimli lllı: -ra· 
2.lmda, bır milll kahramanın aan'
at aynalarında t-ecelli ettırllmesi 
için A vrupadan mütehassıs ıı:..ıırt. 
melde, bizzal o milli kahramanın 
yabancı bir mütehaasıa halinde 
Avrupaya ısmarlanması anısın

da !ark aörmedi!lmi knydetıim; 
Ahmet Haşlmln bu fikrlııi ne ı:ı.. 

betle benim.ıJ'ecei!ml kos!ln.bUlr· 
link.. 

NECİP FAZIL KISAKÜKKK 

Kardejler, yurtcia~1 ar, yolda$lar. 
arkada:lar! 

Ben ne &iin, hangi c~rcı s.ı.-.tta 
ktıfalara sobbilectt<Jn ki, h>a;it 

tekıtika tatbik çer~eveleri ıuW.tes

na, bütün illm ve san'nt pl:.n1 ya· 
baocı miltehassısa sımsıkı kaı,ı.a!ı 

bulunmad1kç.a. ilgastyle iflinar et
tiğimiz (Kapitü ıAsyoıı) !ar, belld 
maddemizi serbe .. l blralup -.:ı.ıhu-· 

muza musallat olmuı, J?liUI ~bs~ 
yet katllı birer •ömUree ceJ;Mı oı
makU:n vazgeçmiyeCl"ktir. 

Ulus Başı İsmet inönO 'Jaı•, 
Bcyaııt meydanına d1k1 lect~ bir 
Abideden baJısedijiJ>or. 

İnönUniln naburu t;Jft. ~· blr 
Tü rlr san· a tkA:uıa .-.rıı trnak. ol. 
mazsa ve obruyacak&a, hıUt -~P

slnden iyisi, İnönü a!aııll'dat' '.n
beW ve ıı.dateli bi.r kaya Jl&rı,;u:;nı 

söküp Beyaz;ıt meyda.ama ı)tt:r.1·"° 

mak ve O..Stil.Dıe ıö~"e yazm:ıı.: j..._ 
zımdır : 

, inı:>nilnd• 'Nb'lı milletinin 
talibJnj 1enPD U.!ua &ı,11 ismı.t .i.o
öoü adına. o hamJenlD t1l.ı.rVma 

gö!ia vennlf bu ııa.re p&n"Mta1 

cilkUlı:.• 

B~·yle.:e, İSIDllO i?ılllıO!!OD ııdJın. 
dan i>aşıtnrak ~~'<'k eWılere 
ver~ız ıa~ ·.s iyet -.;e ffttt'Uik 
cen;"'41 ...,.,.tini takdir 9delJml 
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HALK FiLOZOFU 

D 

Bir Fint l\türaknbe şubesi 
Ü skiidnrda nçıldı. Rir tane de 
Beyoğlunda açılıyor. İsterseniz 
her knzıı mıntaknsındn bir şu. 
be açınız, kadro) u geni.,letini1w 

Dava nl'dir?. Evvelce prensi· 
pi hallctıııck IUı.ını. Mesele, 
hayat pahnlılığuıa karşı tcd. 
bir a!mnk değil midir?. Rirla. 
kını ımıddclcrin fiatleri o !ie· 
kildedir ki, JıenUz, bu halin, 
bir ihtikar netice i olup olma. 
dığmı do bilmiyoruz. ller mad
denin bir maliyeti, üzerine bi
nen bir masraf kısmı, bir d e 
karı var. Bu iiç unsuru kim, 
ııasıl tcsbit edecek?. Bize~, 
mesele bu nokta üzerinde tep. 
lanmış bulunmnktndır. 

Sahih olarak bu tiç unsuru 
C\'Vel bee\·vel tayin \'C tesbit 
etmek Jıizırnclır. 30 liraya bir 

SURPAGOP 

ARSASI 

_, 

Belediye tıırafmdan sahlığa çı
karılan Sürpngop mezarlığı arsa
larının metre murabbnına 150 li
ra kıymet konmuş iken, 200 lira. 

ya talip zuhur etmiş '"' kapı~an 
knpı~aua imiş .• 

Bu ne ucuzluk yahu? .. Geçen.. 
lerde burada boş yere derine ara· 

nuşlordı. l\leğer, asıl defineyi, 
çoktan Belediye kc~fctmi:ı;! 

TERZİLERİN 

İHTİKARI 

Gazetelerin hnber \'erdiğine gö· 
re, terziler de ihtiknra başlamış! 
Dir eli besi) i 120 lirııya maledi. 
yorlarmış! Bu haberi veren gaze. 
tc: ... Halbuki, bir elbise GO, 70 
liraya çkm:ıhdır.• diyor. 

İyi amma, lüks müesseseler 
için, yüzde yüz kii.rı biı;zat Mil. 
rakebc Komisyonu kabul etmedi 
mi?.. Her şey lüks oluyor da, 
terzi neden lüks olma ın'!. 

ODUN VE 

KÖl\lt)R 

Yapılan ariz ve nmik tetkikat, 
tahkikattan sonra, bugünkü o· 
dun \'C kömür nnrhının çok yük. 
sek olduğu anlaşılmış.. meğer, 

yerinde bu nesneler, çol daha 
ucuzmuş.. narhın daha ehemmi. 
yetli surette in mesi lazım teli. 
yormuş. 

Pckall1 herkesin sorduğu gibi, 
uzun zaman verdiğimiz fıızla pa· 
radnn dolayı kim mes'ul olacak?. 
Bunu, kim ln:.ı:min edecek? .. l'tle. 
raklı suallerdir. 

B! .... SOYADI 

HAKKI. 'DA 

Gc çenlcrdc hir fıkramdn , bizim 
Tc\'fik Nccatidcn lıalısedcrken, 
dostumuz Fuat Duyardan daa 
bahsetmiştim. Tevfik Necati şöy. 
le dedi: 

TD 
REŞAT FEYZi 

pabuç satan adam muhtekir 
midir, değil midir?. Kimbilir. 
Bu fiot pahalı olabilir, fakat, 
bir ihtikar hadisesi olınıyabilir. 
lluna mukabil, 10 liraya sah
lan bir pabuç üzerinde ihti. 
kar yapılabilir. 

İhtikar hükmünü kim , .e na
sıl 'erecek?. ller yiiksek fia t 
etiketini taşıyan madde üzerin. 
de mutlaka ihtikiır hadi esi de 
mündemiç midir?. 

Kanaatimizce fiatlcri daha 
normal ekle sokmanın rasyo
nel ,.e şamil tetkikler i yapıl· 
malıdır. Böyle bir tetkik ise, 
bir şehirdeki Fia t I'ttiirakabe 
Komisyonunun salahiyet ve 
inıkanlım içinde değildir. Ko. 
misyon, odun narhıııda olduğu 
gibi hatalıır işlemiyc devam 
edecektir . 

Yarınki Büyük 
Bayramımız 

lstanbulun kurtuluşu 
yarın testit olunacak 

Yarın şehrimizin Kurtuluş Bayra· 
mıdır. Bu munascbeUe sabahleyin sa.
at 9,30 da Sullanahmet.te kıtnnt ve 
m.ckıteplıler toplanacaklar ve merar
s im alayı Taks me hareket edecektir. 
Taks.uı.de nutuklar söylenecek ve bil
yuk bir geçil resmi yapılacaktır. 
Em.non.ı Ha:kcvinden: 
6 Bırincıtezrin İstanbul Kurtulu:ı 

B:ıyramı Evimiz salonunda saat 
(20 30) da aş:ığıdaki program muci
bince kutlanacaktır. 

Bu merasime alt davetiyelerin Evi.. 
miz Burosundan alınması rica olunur. 

PROGI'.AM: 
ı - i stiklfil Marşı, 2 - Açış, 3 -

Konferans. Evlmiz ftzalnrından mu. 
hanir Nusret Se!a Coşkun tarafından. 
4 - Tcını;J (H.ssei Şayia): Evimiz 
Temsil Şubesi turafındnn. 

.ilk kadın iktısat doktorumuz 
Meslek b';lgisln1 arttırmak Ozere İş 

B:ınkosı tarafından Avrupaya gönde· 
rilmiş olnn mczkQr bankanın Merlı:ez 

Muhnscbcc:sı Bayan İclal Erln Cenova 
Üniversitesinde 5 yıl mesaiden sonra 
tezini vererek cİklısat Doktoru> Un
vanını almış ve şehrimize dönmilştilr. 
Bayan İclAl Erin blıdc ılk kadın İktl· 
ant Doktorudur. 

u ) 
lı arayan bir genç kız 

Orta mektebın 8 inci sınıfında bu 
yıl bir dersten elemeye knmlış, di
diğer numaraları iyi, yazısı dilzgün 
17 yaşında, fakir blr aUe kızı, hem 
ııclecek imtihan zamanına kadar bom 
boş geçecek olan b ir yılım telafi et
mek ve hem de kendl,,,yıe anncsltıin 
maişetine bir yardımda bulunmak Q. 

zere münasip blr iş aramaktadır. Ken
disine ıs , •e rmek suretiyle bır aileyi 
sevindirmek istlyen Cılicenap i~ sahlp
lernin Son Telgraf Halk sutununda 
S. A ya y:ızmaları ri~ olunur. 

Çizği çizebi t. .:ek b ir 
Bay n ranıyor 

Resme kabiliyeti bulunıın \•e ince 
fırça ile ('izgl işleri yapabı lecek genç 
bir bayan aranmnktadır. Kendlslne 
bidayette ufak bir haftalık verilecek 
kabıliyet \'C isildarına göre ileride bu 
arttırılabilecektir. Talip olanların sa.. 
at 13 - 16 arasında Son Telgraf Halk 
SUtunu Memurluğuna müracaat olun. 
ması. 

Genç bir kız iı arıyor 
- Fuodin soyadım «Duynr. o. 

1nrak yumı ın.. bu:na miitees
sir olmuştur. Halhuki, o, daha zi. 
yadc uFuat Entele tüel• diye, 
me burd ur. 

AHMET RAUF 

KirnsesWJği dolayısile ilk mektebi 
bitiremeden hayata atılmak isteyen 
15 yaşındn bir kız fabrika ve mües -
seselerde ve yazıhanelerde iş aramak-

! tadır. Muhterem iş sahiplerinin Son 
Telgrafda (Adile) nımuzuna müra • 
caat ebneleri rica olunur. 

f Tefrika No : 77 

l Sürü 9.._~~!!~akları 
- Cok yaklr.da Nez.ik! •• 
İç.nt çeker C•bı : 
- Ah! Yazık! .• 
Dedi. Başımı kaldırarak, ona bak

tım. Göı.lermdc nıhunu gizleyen per
de y rı JçJın1:> g!bl, dcrlnlllclcrı.nde 
b r g.ılı..m eme t .riyor. Bır Umil sıcak
lıı; ı yazur. u penı.belc .. tırdl. Cldcccgimi, 
sonı ..: Rceebı.n ona dönccegın1 um ... rak 
SC\ ~ • R cebin bir SÖZU başımda 

ug.ıltı·· :ı-ta tck1•nrlanıyor: cTnnrı boy- ı 
le i:.tedi'> B:ı::ıka ne dıycbUirim ki. 
Bcnı, ta uz.nklardan cetırıp, buralara 
b ,lıyan kuvvetın sırrına eren var 
m :tt.r .• cı::bn? 

Yıldız, sütü:ıün son yudumunu içıe.. 

rek ka lktı : 

- Eh bana müSDade gıın! . 

- Nereye l'lldız? . 

- Buradııkl ı:unlcrlmız sona eriyor. 
Güzel sonbahatdan doya doya istlfade 
etmeli. .. At cez ntısl yapacağım ... Re. 
ceple s ılcştUı:I. 

ilncecik vilcudu, ayağtn<fJki cizıne-

ler, kilot, sırtındaki kızlık gömleğile, 
iki alun örgUs!l olmasa, bir erkek ~
cuktan il.Yırt cd' lmlyecek ... 
Koşarak ınerdlvenlerl indi. Zehra 

kadm, onun arkasından baktı: 
- Kırkbir kere maşallah bu kıza! .. 

Demir glbl sağlam Tanrı nazardıın ko
rusun? .• 

Onu seviyorlar. Fakat bell, ha.yatla
rının lçine bir zehir damlası gibi d~ 
mUştum. Blr başka insan da benim 
hayatımın bozulmasına sebep olmuştu. 

Zehra kadııı, inlıycrek kalktı, Ne
z.ik, anneslnuı uzaklaşan ayak seslerini 
dinledikten sonra, gelerek yanıma o
turdu. Gözlerinde hep o pırıltılarla: 

- Abacım, dedi . Demek ki yakın-
da gıdiyorsun? 

- Sevlnlyo.'Sun değil mi Nezlk? 
Gülerek, önilne baktı : 

- Se\•inmek olur mu h!ç?~ Fa.ka.i 
gitmeden sıınn bir diyeceğim var ... 

Kalbim, bozuk bir vuruşla çırpındı. 
Ok yaydan çJt.-nıştı. Ona baktım. 

HAlA önüne :.akıyor, :yanaklarını kı-

~AHKE EL RD I BtlS~-;;CEr) 
me 

Buna" Halekallahübakar, 
f ig sureti/beşer,, derler 

İlk imtlhan olan esnaf berberlerdi. Adliye koridorunda, pencerel~en 
Gal,ba, bir aralık, ga rsonların c .. ı ıın- bırıne ya.ı;lanmışlnr, konuşuyorlardı: 

ilhanı mevzuu balısolnıu§tu. Ha tt:'i, bı.r _ Bu, adam değıl, hlızA öküz. VallA· 
mektep dahl açılmaJı ileri sürillmuştü. hı ben böylelcrile konuşmıya tenezzül 
Sonra, musiki s:ın'atklırl:ınnın lmtihıın etmem ammn, gel gör l: l, ihtiyaç .. yok-
lşi ortllya çıktı. sa, \'tllluhl, seltım bı.e \'Cm1em, selam ..• 

İnsan, ı.mtihan lşlni dilşunilrken, ak- _ Her şeyde hnklıoıın amma, böyle 
la şu geliyor: söyleme! .. Allahın timısı .. . Allah seni 

Peklıllı, imtlhıına inncsl lfızım baş- nasıl insan olarak yaratınışsa, onu da 
k.a esna! yok mudur?. öyle, ınsan diye yaratmış. Gayretullaho. 

Berberlerden. garsonlardan, çalgıcı.- dokunur. Hcplmlz insan değil miyiz? 
!a rdan başka, diğer biltiln csmıt mes- - Nereye dokunursa dokunsun •• in· 
leğinin eri, işinin adamı mıdır?. İmti· saa değil hn,yvnn vesseltım. Hani cHa. 
han zor şey, dedik. Mnlüm. Eğer, dl-· lekallahUlbakar, fly surcllibeşer» der. 
ter bütün esnafı da imtihana t5bi tut- ler ya .. 1.şle öyle .. Allnh, onu, insan su-
mak lAzmı gelse, herkesin ı.şi gücü du- ret.inde oküz yı.ratmış. Malümutılilcri· 
nır, imtUuı.nla uğraşmak icap eder. dir ki, insanların b.r uz\•l, bir de ruht 
Şuyle dilşunuyo. um: Mesetu, lok:ın- \"e zllınl hayatları vardır. Dirincısiıı-

tacılar neden bir Lnt!hana Uıbi tutul- den !uyolojl, ynni ilml veznifüliı:uı; 
ması.-ı?. Yemek, midelerlınizle, dolııyı.. iılcinclsındcn, yanı zihni hayatı.an da 
sıle, sıhhstimızle aUJtadar bir lşUr. psil.oloji, yuni ilmi ruh, ı;ynns dö lfım 
Her önüne gelen aşçı olabilir mi.,. Lo- bahseder. İnsanın, ayrı ayrı iki ilmin 
kn.nta açabllir mi?. Kebapçılık, m\1• tctkık mevzuu olan 1lu hayatı bulun-
hallebicillk yap:ıbılir mt?. Istanbulun dutuna göre, blribirinden tamamen ay-
bu kııbll bütiın esnafı yaptıklaruu bi- rı iki hayaU var dcmekUr. Bir insanın 
hakkın biliyorlar mı?. şekli ve bilnyesl itıbarile, fızyolojlJt.. 

Lokanta deyince, 1nSan.ın aklına mıın insan olınnsı pslkoloJi.kman da 
meyhane de geliyor. Meyhane de mu- ı.nsan olmasuıı icap el.mcz. Şimdi gele-
h im bır iş mu~;,escs.dlr. Lokantacı- lim okim? teşbih meselesine ... Onun da 
Wı: nasıl btr marüel, bir meslek ise, sebebi şu: En geç lntlk:al sür'ati öküz... 
meyh:nn-..ctlik de öyledlr. Fazla olarak deymiş. Öküzde sür'ati intikal sekiz 
meyha.'lecillk sıhh.aliınizdc:ıı başka zev· . sanıyeymiş. Yani, idrak, sekiz snn~ 
kia\izl, eğlcncemlzi de alikadar <!diyor. de vaki oluyor. Onun için, böyle in,. 

İyi meyhnnc lşletmesı.nı bilmlyen. ıyi sıınlan ök\ize benzetirler. 

- Bunu da sen uydurdun. Ben hlç 
bir kitapta bun'!ll hurmiyetine dair. 
bir kuyda rastlamadım., kimseden de 
duymadım. 

- Hah! İşte patron geliyor. Bu söy
lediklerini yilzllne karşı da söylesene!. 

- Dedim ya . babacığım .. ihtiyaç ve 
mecburiyet.. ister istemez (evet efen
dim .. sepet efendim> diycceı:ız. Yok.sa, 
dediğim gibi, alimallah, selam vermek 
değil, ismini bile arunam. 

- Knzancyor ya, sen ona bak! .. Sen 
bu lrodar okumuş, kafanı inccltmlşsin 
de neye yaramı~ sanki? Yine o patron, 
sen oun aylıklısı ... Haydl buyurun ha.
kalım. 

_ Aman sus •• ııeliyor; işitmesin! 
Karştd:ıo boylu boslu. iriynrı, ka

ranWc Qehrell birisi geliyordu. İk.İ$l 
birden, ona doğru birkaç adım attılar. 

_Vay efendim .. snfa geldiniz ... Da-
ha da erken galiba, bekliyeccksin.iL ... 

Yeni gelen, elindeki portföyü, biraz 
evvel kendl aleyhinde atıp tutan ada
ma uzattı. 

- Al vunu tut KAmil! dcdl Bumda 
dur, bir yere kaybolma ... Ben avukatı 
bulayım da şu işi bitlrl\•cre.tim. 
B~rlki, sustalı maymun gibi ('antayı 

alıp kolunun altına sıkıştırdı. 
- Peki efendim .. emredersiniz! dedi. 
O yürü:kcn de, arkasından: 
- Ah cSkilz horif ah: dcd.l. Beni sa

na htunctçl olacak adam mıydım ... Ah 
kör talih ah! 

\'C çeşitli meze yapamıyan bir adam - Azizim .. benim okuyup yazmam o 
meyhaneci olmalı mıdır?. Bugün mey- kadar ileri değll. Bu soylediklcrindeıı Bu hal, amirle memur, ustayla çırak, 
hane işleten \·atandaşlardan bir kısmı.. blr zey anlamadım desem caizdir. Yal- patronla işçi arasında dalma mevcut 
nı imtihana tıibi tutsak, acaba, nasıl ruz şunu biliyorum ki, insan binaul- ve cari rılan hllrmetle hMdmiyet ve 
bir netice çıkar? •. Hepsi muvaffak 0 • lah.tır •. eşref rıı.ıı.hlUkattır. Böyle, hay- amirliğin içyüzil madalyanın arka ta-
lurlar mı?. vanlarn tcsbih etmek günahtır, hanım- rafıydı H, hergün bhılerccs~ rast-

dlr lamak mWnkündUr. 
Şoförde chllyctname arıyoruz da, le>- I===· :::c:===-===::ıııı::--====================== 

kantacıdıı, meyhaneclde neden ch.li,)·et-
name aramıyoruz?. Yenıclt \"C iç.nıek 
hususları, bizi, hayatımızı otomobilden 
da.ha az mı nltıkadıır eder? .. 

Bir genç kız yanlış ilaçtan 
Eğer, derin dilşünuraen.lz, daha bir 

çok esnaf sıkı blr imtihana t.Abi tutul
malıdır. 

Fakat, meselenin kabili tatbik olma
dığı da a5lk!r. Eğ.!r bütun esnafı un· 
ilhana tabi tutmıya katkı~. btr 
çok k tmseleri, 1crnyl san'atten meneı
mcl: lazımdır. Bu takdirde, bu adam
cağızlar, Q<! is yapacak? 

Bir de imtlhanların ciddl yapılıp ya
pılmaması meselesi vardır. Ciddi ıın
tJuınla gayr ... ciddl imWıan orasında 
çok fark vardır. BLmu herkes bllir. İm
tihanlarda muvaffak olmuş nice insan
lar \'ardır ki, sıkı bir lmUhana çekse
niz, heml'n lı>ka kalır. Zaten, çok sıkı 
ve l!lzım geldiiti gibi imtihan yapılsa, 
dünyada ınektcptereren mezun olan t'Qk 
nz ınsan bulunur. 

Fakat, dedik ya, lmtıhıı.n zor şey
dir. Allah klm.<;eyi imtihana mecbur 
etmesin. 

R. SABiT 

\'eal an ve ekmek 
ııatıerl 

Toprak Mahsulleri Ofisi tara • 
fından bakkallara tevzi olunan 
unun beher çuvalı 1087 kuruş -
tan 1235 kuruşa tezyit o1umnuş • 
tur. Bu münasebetle bakkallar -
da perakende olarak unun fiatı 
24 kuruşa çıkmıştır. 
Diğer taraftan ekmek fiatlerinin 

de 10 para arttınlacağı anlaşıl • 
maktadır. 

zehirlenerek öl •• u 
Ceset Morga kaldırıldı; tahkikat devam ediyor 

Beyoğl.ında, Meşrutiyet caddesinde, 
Santral apartımnnmda oturan Ali a.
dında birisinin kızl 15 ya:iındB Me
lahat, dUn klnin yerine zehirli bir 
komı>rime içmlş, sancılanarak kaldı
rıldığı Beyoğlu hastanesinde Ölmi..İl

tür. 
Vak'aya Muddelumwnilik el koy

ımı.ş, gC'llç kızın cesedini muayene e
den Adliye doktoru Hikmet Tümer, 
morga kaldırılmasına lüzum görmüş
tür. İliç ta tahlllhaneye gönderllm -
tlr. 
BİR ÇOCUK SURDAN DÜŞ1'Ü 

Kocamustalap:ışada oturan 14 ya
sında Ömer adında bir çocuk, dün Ye. 
dlkule sürlan üzerinde koşarken mu
vazenesini kaybederek aşağı duşmilş
tur. 
Çocuğun viicudU hurdahaş bir h~ 

le gelmiş, ayaklan da kırılarak bn7 · 
guı vazlyettıe Dahldl Rl.ım Uastano
slne kaldınlmıştır. 

BEYLERBEYİNDE YANGIN 
Beylerbeyinde Çeşme sokağında 

ıt etıek .. 

1 
Ahmet kızı Fahriyeye ait 7 numarili 
evden yangın çıkmış ve bir losmı :yan
d:ktan sonra sönduri.ılınil§tür. 

Etıbba Odasına yeni bir idare 
heyeti intihap olunacak 
Ü'~üncü anın taka Etfüba Odası -

nın yeni idare heyeti intihapları 
1 teşrinisani cumartesi günü icra 
ol unmast kararla~tırıhnıştır. 
Seç~mc o gün saat 14 de bnşla. 

nacak Ga t 17 de nihaıyet \ıcr.ile -
cektir. 

Bir Noterin teberruu 
Ankara dördüncü noteri B. Şev

ıki Pasinler, dairesinin safi gıeli· 
rinin muayyen bir nisbet üze -
rinden ellisini, 10 sene müddetle 
Türk hava Kurumuna teberru et
mek suretile takdire liyık ıbir ha· 
miyet eseri göster.miştir. 

Parti Ocak kongreleri 
Parti Ocak kongreleri de\·a:m 

etmoktediır Taksim semt ocağı da 
evvelki gece kongresini akdet • 
aniştir. 

EDE Bİ HOMAN: 128 

Kışa kadar tanzim işi 
ikmal edilecek 

Belediye Reisliği Şişhane mey. 
danı ile civarının tanzimi işini 
kl§a kadar ikımal ctımeğ.i. kara:r
laştrnmışhr. Evvela buradaki 
cEvliya Çelebh ve cİSkender• cad.. 
delerinin genişletilı:mesine baş • 
lanacaktll'. Bu caddelerin kaldı • 
rınilan ve duvarlaTı da yeniden 
yaptırılacaktır. Her iki i~aata 
31 bm lira sar!olunacakıtır. İhare 
ayın 16 ıncı pe11em.be ,günü ya· 
ıpılaeaktır. ----o-----

Balıkpazarıncla istimlak 
laaliyeti bitiyor 

Eminönü meydanının ıge~le • 
til~ı programından vaz geçil. 
miş değiklir. Bilakis Belediye bu 
husustaki tetkik ve Jlazırlıklarına 
devam etmektcdi.r 
Emınönünden Yemişe giden, 

yani Balıkpazarının önündeki bi.. 
naların istimlak mua:melesi bit • 
mek üzeredir. 

Ancak Belediye yıkış :işini bit' 
program altına aldığı için bu kıs
mın yıkılması biraz gecilrocektir. 

Bursa San' at Mektebi 
genİ.§letiliyor 

Bursa (Hususi) - San'at mek. 
tebimizin gcnişl-etilmcsi kararlaş
tırılmıştır. İlk iş olarak 29 bin lira 
sarfile 2 tesviye atelyesi inşa o. 
iunacaktı.r. 

ANKARADA DA 

,Ankara 5 (TeieConla) - Mın -
taka san'at ·melttebinin tesviye 
atölyelerinin ikmalile 4 Ün<:Ü bir 
atölye inşası için 88 bin lfra tah
sis olunmuştur. --- ·-----
Bu yılın ı;on hayvan sergi&i 

Çatalcada açdıyor 
Vilayet Baytar Müdür'lüğü ta -

;rafından hayvan yetiştirmeği teş
' -ik maksadile açılan hayvan ser. 
gilcr.inıdcn bu yıla ait olnnların 
sonuncusu salı günü Çatalcada 
açılacaktır. Ser.gıyi kaza kayma. 
!kamı B . Sadık Tuncer bir nutukla 
~acaktrr. 

--~--

Açık iş ve memuriyetler 
Devl-et Denizyolları İdaresı ıge

ımilerine imtihanla on iki elek
trıkçi alacaktır. Bunların en aşağı 
5 yıl el-ektri~ilik etmiş olma. 
ıları icabebrncktedir. De\•let Li • 

ananlan İşletmesi Umum Müdür. 
lüğünün 210 lira ücretli İslrende. 
run mes'ul muhasipliği münhal 
bukmmaktadır. 

AHe nezdinde bir yaşı.uda bir 
çocuğa bakmak ürere bir kadın 
aranmaktadır. Galatada Bahtiyar 
hanında 45 numaraya müracaat 
olunmalıdır. 

Sümer Bank Umum '.Müdütlüğü 
6 makine mühendisi ve bir hesap 
mütehassısı aramaktadır. 

Gazetecilere trenlerde 
yapılacak tenzilat 

Devlet Dcmiryo1lan İdaresi evve!ki 
günden itibaren tr<?nlerde gazeteciler 
için yeni bir tenzilfılh tarife tatbik ct
mlye başlamıştır. Buna göre 15 günlük 
seyahat kartlo.n 1 lncl mevkide 870, 
2 inci mevkide 656, 3 Oncü ~vk1de 
491 kuruş, l aylıklar birinci me\1dde 
1264, 2 incide 877, 3 ilndlOO 700 kuruş
tur. Nakliye vergisi ve asker ailelerine 
.TBrdlm parası bu ücretlerden hariç 
bulunmtıJ-:tadır. 

Beyazıt, Fatih \'e Sultanahmettc üs.. 
tü kapalı tramvay duı11.k yeri inşası 
ihale edildi. Meselli Karakoyde böyle 
bir durak yııpılamıyacakm!i. ÇUnkü, 
yer yok.. EminönUnde, keza harır .. 
çünkü, meydanın güzcllill bozulur. 
Taksimde, yine oyle ... Halbuki, en faz. 
la lhtiynç bu yapılamıyacak olan yer
lerdedir. Kışın halkın sıhhati ciddi şe
kUde tehlikeye giriyor. 

Bir Cinayet Davası 

ı.ıl bir renk dalgası boyrunJitL Sonra 
korkar eibl başını kaldırarak, bakıştan 
klrpiklerile ör.filli, kıpırdısız bir n . 
det durdu. 

Bekliyordum Pembe dudnklarmın 
arasuıdan, Kalbime dökillecek zehrin 
acısına kendimi all§tınn.ıya, ve sakin 
olmıya çalışarak bekliyordum. Kirpik
lerinin samur lpcl:l Utrcye titreye 
kalktı. Btr çift gok rcngi bakış, ılık bır 
saadetle süzülerek, ta yüreğime gu
lü.msedi: 

- Abacım her ı;cyı blldlğiml anla· 
dın değil ml? 

Dudaklanm kllllli gibi. B:ısımla de
vam etmesini lşa.ret ettim. Yumuş;ık, 
rakik, b ' llür gibi ışıklı sesi.le, bana 
ağu vereı-ck söylüyordu: 

- Ben Recebi ta <'ocukluğumd nbe
rl sevlyarduml Fnkat o, hiçbir gUn ba
na bakmadı... Yüreğim ynnıyorJu. 

Sen gelince sandan ki, bana yaı·dun 

-edecek, beni Reccbın gözullde yJ.ksel
teceks'.n! Faknt, daha Uk geceden Ret-
cep sana vuruldu ... Ne ynpacağımı bil
miyor, delllere dönmU.,tüm... Bana 
küsme bacım .. . Küsme sakın! Adıımm 
içi yanarken, klitu yilrekll oluyormuş! 
Şimdi madem ki gidiyorsun.. . Oh a
bam ... O zaman Recep, seni görmezse, 
belki beni ever ... Zaten anam, ben! 
ona rerc~ğlnl ı;üyler dururdu ..• 

Nezlk, o kad:ır heyecanla anlatıyor-

Sunu akıl etmiyoraz: Burnlarda bi.. 
rer dükkan kiralayıp :yolculara açsak: 
olnıaz mı? .. Bekleme yerlni mutlak& 
sokak ortasmda yapmak şart mı? . 

BURHAN CEVAT 

du kl; yiizilmiln sarardılının, gözle
rlnıln bir yas bui:'U:;:!.le bulutıandığının 
farkına \'armadı. Ta yilreğiındcn baiU.. 
y an bir üşüme, bütün \'ilcudumil tit
retiyor. Bu kDçiik zavallı çocuğun se\•
diğt adamı elinden çal ını~ gibi, kendi· 
mi gilnahkfır hissediyorum. Fakat be
nim ne suçıım var ki! .. Başımda bir 
fırtına, blr kasırga, karışık, çapraşık 

blnblr his, duygu, uğultularla blrlblrl
nin içinde kayna:ııyor. 

Nezike, gözlerimle onun arasına bir 
perde çekilmiş gibl, gormedcn bakıyor
dum. Kalblın çarpcyor, kulaklarım içi-
min scslerile dolu. ~ 

Nezik, 1ırlııdı. Kendini dizleri iistUne 
bırakarak, önümde durdu. Serin bir 
çift kol boynuma dolandı. Hep o, be ni 
karıştıran sesllc: 

- ~b9..-ım, ctcdl. Suçlarımı bağışla.! 
Çok kusu::- eltim biliyorum ... Fakat sen 
iyisin ... Ne yapayım, seni burada ka· 
lacak, neccple e\'lenecck sanmıştım . .. 
Dudoklnrı donmuş gibi üşi.iyen .ld· 

n aklar .mda do.astı. So ra kcılları bo.•. 
numdnn r5ıulerek, yerinden knlklı . U
%ııklaştı. 

Katıloşn rs bir halde, daklkal:ır, 

belkl de .. natleree kıpırdısız kaldım. 

Başımın iı:!ndck! ışıklı dünya karar
m~. ümitler solmuş, herşey imkansız

lığlll eline esir düsmOş gibiydi Artık 
(Devamı Var) 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

kat üzerindedir. Birine ancak 
merdiv~nle inilip çıkılırken öbü· 
rüne ım.!rdivensiz çı'kımak ve mer. 
divensiz inmek nasıl mümkün o.. 
labili:r. Hem merdivenin de Şük. 
ri;enin odasına girilen merdiven 
ıkadar uzun olması lazundır. İ~· 
ride bu noktaya tekrar :temas .et. 
memek için şimdiden tenvir e -
dilmesi pek tabii ~ yerinde olur. 

Dedi. Ayşe: 

- F akat bütün bu suallere ce
vap vermek benim mahremiye -
time ait olan her §eyi ortaya dök
mek olacak ... 

Diyerek yine bu suali cevapsız 
bırakmak isbtdi. Fakat, Mıuza~ 
fer ısrar ediyordu: 

- Cc\·adın odadan bahçeye 
atladı.ğına inanmak tuhaf ve gü. 
ünç olur Ancak bir tek hakikat 
karşısında Ccvadın kendisini bah
çeye fırlatmış olduğuna inanabi. 
liıüm. O da, Cevat o atlamayı mü.. 
tekip ya yaralanmış, ya·hut da 
ölmüş olmalıdır. 

Çünkü bahçeye atlıyan ancak 
böyle bir neticeye varabilir. Ce. 
vat şimdi sapasağlam yaşadığına 
göre demek ki, hcııhan~i böyle bir 
cihtimal Ye mülahazanın y~ri yok. 
tur. O t&kdirde Ayşe işin do~ 
sunu söylemek mecburiyetinde • 
dir· · 

Mahromiyet V"' hususiyet bah
sine gelince e.sasen muhakeme~ 

huzurunda bütün bu mahremiyet 
ve hususiyetlere tıemas edilm~ • 
tir. Artık çekinilecek hiçbir taraf 
yoktur. 

Muzafferin bu ısran karşısında 
Ayşe hiddet ve sıkıntıdan kıp • 
kuımızı olarak: 

- Peki, her şeyi söyliyeceğı!m .. 
Diyerek, uflar ve puflar gibi 

ilive etti: 
- Zaten 'herkese kepaze olduk. 

İçimiz dışımız meydanda. 

Hakim, Ayşenin ·bu tarzı hare • 
keti karşısında be!.ki de vicdanile 
ona hak kazandırmaya çalışarak: 

- Hayat tesadüfleı'den ibaret
tir. Böyle şeyler olur. dedıi ve: 

- Muhakemeyi aydınlat.mak, 
bütün bildıklerınizi söylemek ha. 
kikatin brran önce ortaya çıkma_ 
sına yarıyacaktı. Kendinizi sı..1<: • 
madan söyleyiniz .. . 

Diyert'k onu konuşmaya, söy -
remeğe teşci etti. 
Ayşe asabiyet ~ndeydi. Yü • 

zündc morartılık vardı. Titrek bir 
sesle: 

- Cevat birçok geceler bana 
gelirdi. Odamızda kimseye gö. 
rünmeden beraber oturur, konu
şurduk. O, sonra giderdi. 

Dedi ve .. sustu. Muzaffer he. 
men yine ı:;öz alarak: 

- Muhterem hey'eti hakime, 
şahit yine sualimize ce\·ap \'er. 
mit değild1'. 'Devamı Vaıt 

ya D 

alı s ~. ~tfJ 
Yazan: Ahmet Şükru f.S 

\i 
Alman - Rus harbi b~ ~ 

ı ~ı·zı R eıırr -.ı ngr ı er, usyaya, 1' •· 
gelen yardmıda bulunııca 9~ 
tekora.r edip durmakta~ıf·~ t' 
yardım ik i şekilde teJJlUl 
bilir: .. ~ 

v"ı aı· 
1 - R~ya tank, ~a;·eı; ~ • 

harp malzemesi yctiştı.rın 
retile. il 

2 - Batı Avnıpa:sındıı 
.. ef!\ 

kete geçerek Rusya ~ı 
··k·· ı. -.rr• tım k retııe. yu u rnul 1e e su p. \'fil 
B u sebepledir .ki balı g • 

ı:anda İngilizler tarafındıırı rııe 
şilccek hareketle Rusya 
deki yükü hafı.fletmeı~ 111 ~ 
bir defa daha zihinlerı it1 r 
etmektedir. Gerçi tngil ele fı ' 
muz ayı içinde tayyarelcrtd 
manyayı bombardı.man. 1'ıs 
hava kuvvetlerini.n bır 13 
batıya çemneğe çnlı~·1111;LI 
Fakat gündüzün yapılan 
bardıımanlarda İr~gilizıler ı: 
ça ağır zayiat vem1i.ş ol:ı'~J 
ki bir müddet sonra burı'1 
gL mişlerdir. 1';1' 

. f.\ • 
Fakat acaba Ingmer.e. , 

nın batı sahillerine asker · 
rarak kara harekatına ~ırde 

. ··zerırı mı? Avrupa kıt'ası u re~ 

pılacak böyle bir kara .. h
9 

3 
b .. uk) • dir ki Rusyaya en u)' rtf. 

temin edebilir. Tarih göSt~t' 
tir ki Almanya uir cEP~e ı 
ği.iştüğü zamanlarda daıı11 

ı1l 
kazanmıştır. Almana) ı ~ıfl,ı 
edebilmek için 1914 sa\ 3• -ı: 
duğu gibi, iki cephede ~·J' 
sini temin etımek H'ızrn'01' 
Avrupnnın ıbatı 1.>ö1gcl~f· ~ 
lunduğu b:r sırada ın~ it 
bu fırsattan istifade :'dl 
gerekti. Çünkü e.g.cr 1 ô<'. 

Rusyadaki savaşı tasfiye c 1• 1' 

askerleı·ini tekrar bntı) :ı t' 
derse, bu fırsat bir defa dış 
gelmemek üzere 1'a~1rılıl1 , 

caktır. İkide biı, N~P" J; , 

Mosko\'a seferini ıbir ofll Jl1şl 
rak ileri sürenle: unuu;1;ıı ~ • 
dır ati, Fransı~ Imparr• iıı« 
ovalarında me,.c:;gul ıkefl ·sM ~ 
de Portekizde ve lspan) ıf'I' 
sız askerlerini mc .. gul bet ' 

...~ 

idiler. Yani NapolyOfl ır.1' 

senesinde iki cephe arıı dıı' 
lnştırılmışh. [şte üç 1t} ıf.t ~ 
zihinleri m~gul eden ~t 1 • 

hakkında İngiliz BaŞ"~ 11\ltıı~ 
ter Çörçil, ron s5ylediğı 

1 • Ut11l ' 
bazı düşüfl'C'eler ıkrı 5 d 

- ..,,rırı 
Başvekil bu konu u .. ~, 

miştir ki: f /' . . .. u b 
- Rusyanın yuı.l{un s 

ımek içın Avrupa kıt'sS1 f\ 

çıkaramaz mıyız? J\Lıl19, 
şimdi Rusyada meşgul d 
dan istifade eder.ek ken 

r 'Jllı> 
tıda darbeyi indinnf: ı tJ 
bi sualleri ele alalım· J3 r s' 
rin, harbin se\•k ve ıciS ıl t 
mes'ul olanların aklı~y! 
defa gelmiş olduğunu sJ ı-.C 
bir sırrı ifşa etımiş olırı1f oW ' 
Fakat bu hususta fay.d~ 1f!' ' 
lecek ne söylıycbilirtıl'l j, 1'~ 
gi büyük bir tasa.v,,ur 11ıı 
tahminlerde bulunsa:c 1sl 

düşmandan ba~a k 
· - · kt" ıı' e"uııyece ır, . tııJ s ı; 
Görülüvor ki ... Çö_rç1!io~\ 

lerin akla geldıgını b h.0r 
başka birşey söyleJl'l · fit1 1 

k 1 ,,or· J,~ 
sualler cevapsız a ı . . ı."1"" ... , ..... 
de, sualler akla geld~ <i1Jl1 ı 
le bir teşebbüse gıt1>1J1111 ıi il' 
bunun cıkar biı iş 0ıııt1il ~ • 
açık bir belgedir. J3U11 •• ,. t • 

dıı fiO. ~ 
her, açık olarak şu 11cıı1' (C ' 

gerektir ki, Alm&~Y8 ~eri ~- '1 
rada gir:şi!ecek bır ~·r AtJ ~ 
ketle mağlup cdi1e~ı ı 0.r ~ ı t 

nın Almanva üzerırıc >&111'. 
baskısı ynpmndığı . ırıC .,O V 
Ve Rusyanın z01gın \)Ll 

1. . d.kt"n sotffS .11 \ ' e ıne geçır ı ..,.. tııafw · e 
kının daha ziyade \ vel O 
söylenebilir. Ha•-' ıcu }\1111" ,ı 
lince· valr,ız ~ siliıh10 _ıJl'IÔ 

, J "O O' 
ezmenin de mürrıltU r 
anlaşılmıştır. . ~ doınşı) ~ 
Şu bakle iş donuP ı.rı grrl d 

gelif\ karada hnrek1\~1uııe~ ı· 
ü.ze:rinde duruyo... r. ... bilJ11e· ' 

,.,1• p ecı"' tt 
rr Alarmı maE- u jst ı 
'.rugün değilsel yakı~l>t1ri'-<' 
bunu göze alnıah ırnr bı.I ş lf' 

y o1'SB .. ~O> 
kalacaklardır . . gordıJ :>-
tarihte örneklef'J!ll ıl :rB\ 

yedi, yirmi ve otuz 'l 
kadar uzıyabil:r. 



~~~ :razuun metinleri Anaooıu 
• J3.nsı bülten1erinden alınmıştır, 
•• d e en: Muammer Alatur 

~lgar ~afıa Nazırı Yasild 
a canın kurtulu.şunu tes'it 
sebcııı. b;r nutuk söyle • 

,.· · ~azır bu nutkunda de -
er kı. 
~(garlar içın bir tek yol var

'! da çoktanberl tut!ukları 
g~enfaatlerı yoludur. Her ge. /n, nıukadderahmızı, Mih • 
CVleblerinin mukaclderatına 

as~ha fazla bağlamaktadır .• 
l.ı.k ef, Bulgarları, Mihverle 
:,~ se,·kcden sebepleri izah 
il . sonra, Bulgarların, Bü
ı~lanyan.n tazyikine boyun 
• Sekle rinı söy!C'miş, Bul • 

"!!do ~\)et münasebetler:nden 
ltııv tken de, Bulgaristanın, 

t ı..8 teklüierine mukavemet 
ll 'Ql ... 
;Ye ını ve bundan sonra da 

1 
nıuvaffak olacağını tasnh 

se •lomistir ki. 
!ı e'. Rusya, Bulgaristan y(}. 

ıı 0ı:az!ara ulaşmak istıyor-
fı~Oskova hükUmetinin. Sofya 

d' t tne, 1940 ık'.n<:iteşrin'nde 
"~~ tiğı il-Otanın hedefi bu :di .. 

,.. ef, nu''kunu ~öyle bitir -

ra . 
·n ulgariotan Sovyet Rus. 
.ı:arlak \·aitlcrine kapılsay-

k t.h~ boyunduruk altına g'r
~t' •kesine maruz kalacaktı. 

a\arımn Bulgariztana gir
e~:eke'imiz istiklaEnin 
t~c; ı rlE'!nek olacaktı,. 

/\.NISTANA NOTA 
~ VERİLDİ 

Vera Radyo gazetesi, inı;il • 
~u Sov,·etıer Birliginin Irana 
ı ~ gıbı, Efganistana da bir 
~u ~erdiklerıni söylemıştır. 

~lan.ın büyük alaka uyan· 
•edir İran notasına benzeme

n!· Bu notada F.fı::anistanda 
t ~-''n faaliyctıne Efgan hü-
l~; n d·kkati çe::ilrmekted.r 
nd de. Efganistan no'asır:ın 
t ~ Iranda olduğu gibi bir 

hlt;0ktur; !ak3t İran vazi • 
b l<ınra Efganistana ve -

•ıı:: nota dünya efkiinnı iş. 
lı\r\! ek\l'<fir. 
t ~l<AT MÜTAREKE 

'te APILAMADI 
ı "' ile Almanya arasında 
a~ ~tl~rin mübadelesi için 

ı bu'88.'l:k mütareke yapıla. 
l ~d ılılilm~ti. 
~'ltıı tad•n remnen bildirHdiği. 
~· ~n dakikada ban müş
•b~el ~ Alman hükılrneli 
'lııı t ~ ~ılecek Alman gru • 
,~r il~"kulüne dair bazı ta. 
~~L er, sunn" .. t-''r uş ur. 
~nı.' nadyo gazetesine göre, , •r e . 
'l;ıt1 lııı sırler arasına Hess'in 

asını istemişlerdir. tn. ........ ~ 

lngiltere ve Sovyetler 
Birliği, lrana olduğu gİ· 
bi, Efganistana da bir 
nota verdiler - Alman
la;, Heu'in de geri ve· 
ı-ilmesini istedikleri için 
Manıta muvakkat mü • 
tareke yapılamadı. 

gilizler bu esiri geri göndeıııne -
ğe taraf;ar görünmemekted·irler. 

BULGARiSTANDA YUNAN 
ÇETELERİ 

23 eylül gecesi Trakyada, Drama 
çevresinde, silahlı Yunan gruP
lan ile muntazam Bulıgar lcuv -
vıetleri arasında yapılan kanlı 
çarpışmaları i%ah eden bir tebliğ 
neşredilmiştir. 

Bu tebliğe göre, Yunan toprak. 
!arından gelerek Bulgar Trak -
yasına hicret etmiş olan Yunan • 
lılar, tüfenk ve mitralyözlerle 
silahlı olarak birçok yerlerde bi
naları ele geçirmeğe teşebbüs et.. 
mişlrrdir. 

Bulgarlardan 19 ki.şi ölmüştür. 
Yunanlı\aNian kaç ki.şi öld{i€ü 
belli değ L-. de kay pları pek bü· 
yül:lür. 

Taarruz eden Yunanlılar. ~ 
yüz kışi kadar vardı. Hepsi de iyi 
s:lahlanmı~tı. Bunlar Seliınik çev. 
resinden ve Strmnanın batıs!ndan 
gelmişkrd:r. Baslıca hedefleri 
Ksal, Ad<ıusta. Proshen ve Plev. 
na köyleri olmuştur 

Almanların ilk bedeli 
( 1 'nci Sah:feden Devam) 

darbeler indirileceği hakkıoda 

Hit!er'in nutkunda söylediği söz.. 
lrrle alıiıkası vardır. 

Teen iit elnıiyen haberlere gö. 
re, Almanlar şimalde Orel'e k3-
dar ilerlemiye mın af fak olmuş
lardır. 

Ukra)·na cephesinde, f.lareşal 

Budiycni güçlüklerle kar?ılaş. 

makla berPber istikrarlı bir mü.. 
dafaa hattını tesise çalı~makta.. 

dır. 

Alman tebliği 
(l inci Sahifeden Pevı-m) 

Aluıan tayyare teşekkülleri Ka. 
radcıılzde 20 bin tonilatoluk bir 
asker nakliye gemisini batırmış. 
!ardır. 
Alnıan ta~•l•reler.i ~lo.5kova \'e 

Leningrad askeri tesisatını mu
nffakıyetle bombnlanıışbrdır 

Büyük ynııgınlar göriilmii~tür. 
Stokholın, 4 (A.A.) - Alman

lar dün Leningrad'dan :!O kilo
metre kadar uzakta bulunan Çars
koye..Selo'yu almı~lardır. 

Daha ~iıııalde Buz denizi kıyı· 
larında 1nuharebeler devam edi
yor. Helsinkiden alınan haberlere 
göre Alman kıl'aları büyük nıu. 
vaflakıyetler kazanarak eski 
Rus • Fin hududunuıı 75 kilonıd
re kadar şarkında buhınan Lirsta 
nehrini geçmiye mu..affok ol
muşlardır. 

Cl4arkopolonun mattraı:trı. filmındt- göz kamaştıran .•. 
<ALG ER• filminde Tr:ıj:k rolon ... 

iGRiD CURiE 
\JfiUTULMUŞ KADIN 

l> (~GO'lES VOMAPO 
'lrnin~ hem göz: kamaşhracak, :ıem de ihtiraslı olacakur, 

Önü.müzdekl Salı ~kfamından itıbaren 

SOMER Sinemasında 

Sineması 
Yıl.dubruı en parlaıi;ı ve dehaldn 

1 SA 
~lJSTAV 

MIRANDA'yı 
DIESL ile beraber yarattığı 

~)~EY AZ İLAHE 
)~<ır.era ve a,k1 ihtiras fil mini takdim e<f;yor. İnsanlar ve va.hş! 

'-1. r •rutnda bir ladm ... Çılgınları kendisine ram eden sehhar 
lts "t , bir Kadın ... 

lliTİŞAM - ZENGtN LİK - TEESSUll. VE BEYECA..'i 

Do tothy Lamour 
R<-korlart lcıraıı cUnüıı muz.af.!erl 

Bing Crosby 
b Ain yan.ttıb 
l:.~s. 12 Singapur Yolu şaheseri 

l A L E Sinemasını 
# •tııher .. bir bayram yerine wnsuz bir ne~ 'e ka7naıuıa çevirdi. Gün
A,ı. 'ltıt,.. ~·lanbul balla bu bari 1-"yı &örmek içın bir ıel h.alınde LALE 
'-..rı t.ı de bu n~'e selıne k.ıhluıız. 

Cert. dönmemek için numaralı yerlerinizi lütfen evvelden 

kapatınız. TELEFON: 43515 
·nuıun s:ı.at ıı c:ıe terailiUı ıaatıoe 

"Ruzvelte çok 
mühim m~~fımat1 
verecegım,, 
Vaşington, 5 (A.A.) - Myr-0n 

Teylor Amerikaya dönmüştür. 
Gazetecilere beyanatında de

miştir ki: •Reise çok mühim ma. 
luma t vereceğim.• 

Muharebe vaziyeti 
Lond:·a 5 (A.A.) - Son haberlere 

ıöre Rus cephesindeki ~kt'ri vaz:.iyet 
şu mrkeı:dedir: 

L..:.1.~ı.Jradda; dokuı: ıun muk.addeıı1 
Alman a:;h,.,.·, t söı:cüsüni.in beyanatına 
göre, şehrin dün zapted:lm~l ıa -
zıın geliyordu. Halbuki Alınanlar hiç 
bir ilerleıne hareketine muvatfak o
laınaınışlardır. 

Almanlanu itirafına göre, Lenin -
ırad mıntakasında Ruslar muk~b;l ta
arruz.lard:ı. bulunnıllşlar \'e Kronş -
tadın şimaL sarkislnde. ihraç hare .. 
k:"Ctlerinı.ıı teşebbus etır.1.şlerdir. !\tur • 
nı-.ınsk nıınt;;ıka~ındaki son muhare -
L~lerdc Rust..lr iki Alınan a:ayuu iha
ta etmişler ve mühin1 bir k11n1ın1 im
ha ctıni~lerdir Almanlar 1600 ölü 
\·~rmlş1erdir, 

Odesa ınuk.aveınet~ devanı ediyor. 
Rumenler son nıuharebelcrde 97,000 
ölu \·erın~lcrdit'. 

Odeıa önO:nde lllr 
Raı mavaftaklyetı 
Mo;;kovu, 5 (A.A.) - Gece ya. 

rı:ıı tebliğine zey !: 
Ukraynada günlerce devam e

den muannidane bir çarpıim&dan 
sonra, bir Rus birliılı 8 incı Rıı
men süvari f:rkasının bcr bölüğü
ne ve 399 uncu Alman piyade a· 
layına ağır za)·iat verdırmiştir. 

DU.~man vüzlerce tel<·fat vermiş ... 
tir. Muharebe meydam tahrip e
dilmij lanklar;a, arabalarla, oto
mobillerle ve toplarla doludur. 
Bu muharebede Ruslar 3 tank, 
20 top, 63 n'itralyöz, l;irçok siper 
ha\·an topu, otoır.al;k tüfek, .oto. 
mobil, külliyetli miktarda rrU
hirrır.at ve teçhizat iğtmam et.. 
mi~lerdir. 

Kızılay haftası 
( l inci s.ahi!~den Dev.m) 

Erzun.•m \'e r:rc::;;te en -ıelzelelerde 
ı.ara-r görenlere 3000, I1l<lnbulda Fe
ne:- 7an.g:nında a..ı;;kta kalanlara da 
8000 liralık yaıdlın yııpn: ştır. 

Bundan ba ku gene bu de ;,•re i-;Uıde 
En;nı::an \alili,!lne, ~tane \·e me
mur eır1.erır.tn ık.n1a1i için 10,000 ve 
gene Erzin~:ın şehrinin y~r istimlaki 
ic,,~":ı de 30,000 l!ralık olmak Ü7ere 

ce•n'.an .40,UOO liralk ya chnıd• bu.
lUllulmuştur. 

Ey1Ul ayır,ın bu y:rını be-s gUnluk 
devresi için~f" Kızth:yıu yapn'll oldu
ğu ayni yardl!nlar ise 'udur: 

İzmi-rde Kızılçu.Uı, Köy 'Enst~tilsline 

ve Er-ı.i!'l.CB.n Hutaııe~.r.e 9l lirslık Hiç 
gonde: .lır~ b;r zelzell! feliketzcdc;i
ne 30 l~ralı'.< ınelbU3at yardımt ya.pıl

reı.ş \.'e ze!ı.elt» fe4ok:ctıedeJcr1 lein de 
ErcL;e çadır. giyecek eşya.aı kaznıa kil
rek, sigal'll, paı~ ını.ın n:a;zc-ır.e:ıl \·e 
fl!ı.ç-tan ınU~kkt-p olmak Uzerc 36.676 
liralık, \ian \" ".iyet:r.e 50 ç:tdır bed~

U olardk !!.~00 liralık, L~t.an?Julrla Fe
ner hari.kzı>dt>l('r!ne de battaniye, el
bi9f', ç:u-,ı.:ı.~ır \'e yatak t:ı\urr.tndan 

ibaret oln1ak Ü7.et't! 14,400 lirat.k ay
nı yarJ.ınıd1 bulunulmuıtur Bu su
retle 7ok.ırıde1kl müddet ı.arfında 
53.697 Uralılc t:ı. ayni yardım yapıi
mış bulunn.ıılttadır. 

Tünel hattı 
(1 inci Sahifeden De\'am) 

ile Beyazıt arasında i~liyen tram· 
c vay arabalarını Tünelden geçir· 

mek kabildir. Metro Hanının üst 
meydanile alt kısmında yapılacak 
ba7.l tadilat ile bu kabildir. 

Bu snretle badema bir tiinel 
meselesi bahis mevzuu olmaktan 
çıkacağı gibi İstanbul ile Beyoğlu 
arasında şebeke darlıtı da ku
men halledilebilecektir. Şimdilik 
en kestirme çare budur.• 
Bildiğimize cöre, ~irket zatnA

nındaki idare de bu hususla ban 
tetkikler yapmı.şlır. Tünelden 
tram\'ay geçirmek fikrinin fay. 
dab olduğu neticesine de rnrmış
tır. Ancak daha fazla kendi men
faatini diişünen şirket. Tünel ""· 
Tidatından vazgeçmiye bjr türlü 
karar ı;ercmediğindcn bu cihetin 
tatbikine yana~ınanııştır. 

Bugün ise Tramvay İdaresi lk
lediyenin. yani halkın malı ol. 
mıı~tur. Ortaya konan bu fikrin 
tetkik ve tntlıik <>lunması umanı 
gelnıi§lir. Halk da tramva~·a bin
mek için çektiği büyiik mü~kü
lattan kurtulmuş olacaktır. 

---<>---
Yolda çahşırken 
Rumelihı.annda yol i~lında 

çalışan amele at€şc! İlya.sm, yol 
makinesinin yanında çalı~ırken, 
ocaktan b.rdenb:rc çıkan alev • 
le yü:ü ve saçları yarJnı.ş, t-ecia,·! 
al tına allnm1.a!ı.c. 

Bir Alman 
Generali istifa 
etmek istedi 

llfo•ko,·a 5 (A.A ) - Röyler; 
Sovyel Wl1hb:.ırııt ajansına Stok 

holnıde-n ıeJen habere gOre. Lenin
grada taarruz edt.."'f'I Alınan ku\·vet -
le;r! kumandanı Von Leeb, IllUer'e iş· 
tif:;ısını veımişw de, 1\1are~al kendişine
tc\•cii edilen vazileyi henüz ilcn:aı et
ıntmij olnıa~t dolayısile, bu İ!:itifa 
i~rer tar: rından kabul edtlrıe1niştir. 

Moskovadan Hitlere 
cevap 

Londra, 5 (A.A.) - Sovyet ıı;

tihbarat dairesi şe.fi Lozovski, 
Hitlerin nutkundaki b~lıca id. 
diaları reddetmiıjtir. 

LOZ<>\•ski demiştir ki: 
·Hitlerin hakikatte ınanılmaz 

iddiaları vardır. Ruz' elı _ Çörçil 
mülakatından sonra, M~skovada 

bir k.oııfcransın toplan mas: na ka
rar verilince, Almanlar böyle bir 
konferansın hiçbir zaman topla.. 
namıyacağını iddia etm"llerdi. 
Fakat İngiliz ve Amerikan dele
gelerinin isimleri zikredilince, 
Almanlar konferansın hiçbir ne
tice vermiyeceğini iddia ettiler. 
Konferans bittikten üç gün son
ra, müzakerelerin akamete uğ
radığ•ıı,ı söylediler. 

Zira Alman zimamdarları, vıı
k ua gelen anlaşmayı halktan na
sıl gizliyeceklerini bilmiyorlar. 

Uzak Şerk'ta 
(1 inci S;ıhıfeden De,-am) 

dört fırkadan ikısinin kumar.dan. 
ları ölenler meyanındadır. Gene
ral Kaşima yaralandıktan sonra 
harakiri yapmc:ıtır. Gen<?ral Ki • 
tano olmüştür. Bir telgrafta mey
dan muharebesiıı:n canlı bir tas. 
v.ri rapılımaktadır. Ka\'i çarpış· 
rna Şang-sa'dan oirkaç •· ·1ometre 
ber:de rnkua gehniştir. Şong..sa. 
nın şimali şarkis'.nd-e Suyanşi ile 
Lao-Çeu arastnd3 çenber içine 
alınan japonlar şimale dogru kaç
mağa teşebbüs etmişterdır. Beş 
japon fırkası ateş çemberi içinde 
kalmıştır. Bunları imhaya baş • 
lıyan Çinliler dört taraftan hücum 
ederek yiyecekten w mühim -
mallan hemen hem<'n tamamen 
mahrum bulunan dü;,rnan kıt'a • 
Jarile sava~a tutu~u~!ardır. Ya. 
kından yapılan çarp'i'ffialarda ja. 
ponlar mezbuhal'e vuruşmuşlar
dır. Saat 12 de mukavemet ımka
nıııı kaybedip inhizama başlıyan 
japonlar saat H de tekrar nıza • 
ma girerek mukabil taarruza geç
rn slerdor. 

· Harp vaziyeti 
c ı inci Slh.i!cdcn Devam) 

ruz faali~eti hakkında bir malu. 
mat yoktur. Tiınoçenko orduları 

Riycv • Viazma • Kunk hattını 
elde bulunduruyorlar. Fakat tah. 
ınin ettiğiıniz ve Alman Devlet 
Reisinin lıaber ,-erdiği ,-~çhile 

Alnı.ınların merkez cepbc~iııde 
de Orel • Voroncç istikamct'.nde 
taarruza gc~mişlerdi:. Bu istika. 
met üzerinde Don nehrine doğru 
yapılacak bir yarma, !liare~al Ti· 
moçenko ve Bndi)·eni ordulannı 
ayıracak ve cenup cephesi ~öke
ccktir. Bu sebeple bia taarruzun 
yalnız cenupta değil, ayni zaman. 
da merkezde de ba1ladığtnı zan. 
nr.Jiyoruz. 

4) Cenup crpbesinde Almanlar 
şark ve cenup istikametlerinde 
taaruza devam ediyorlar. Budiye
ni ordularının Kırım'a müte\•ec
cih Alman taarruzunu yandan 
vurmak maksadile bir mukabil 
taarruz yaptığı haber verilmiştir. 
Bunu ihtiyatla karşılaınak doğru 
olur. Almanların ilk lıedefi şark
ta IJarkof ve cenupta ShastopoL 

dur. Daba sonra Donetz nehrini 
geçerek Don nehri ha vıasına U

zanmıya çalışacaklardır. 

Cenupta böyle büyük bir Al. 
man taarruzu de\·aın edrrken, 
merkezdeki Fon Bock ordnları

nın asıl kuvvetlerile ~·ine müda
faada kalacağı tasan·ur edilemrz. 

Dede konseri 
K-0n.ervatuar tarafından eski 

musiki üstatlanr.dan merhum 
İsmail De<ien!n eser! r•nden cıü
rekkeıı bır kons~r ver:iınlştir. 

Taksim Be',.,d:ve ı<aZİOOöunda 
\'eril~r. bu kon:::;erde \rilayet. Par. 
ti, Örfi İdare Xornutan.;ğı trkiını 
ve lin:o;. gl.z!de Ze\'at bulun -
ımu..ş~ur. 

• 
I. !ikar dava-
sında halk, hü· 
kumet, tücca~ 

( Basnıakaleden Devam) 
cezalara tiıbi tutmalıdır. Fiat tan. 
ziıninde daha pratik, hakları \'C 

menfaatleri gözeten yeıU bir •is. 
tem tutmak faydasız olmıyacak
tır. ~türakabe sistemini tadil et
menin de zararı olını~ acak. bili. 
kis verimi olacaktır. Fiat l\lüra. 
kabe Komisyonları ve mürakabe 
menıurları yerine: 

a - Gümrüklerde fatura üze. 
rinden ithal eşyasını• satış kıy

metini tesbit eden birer hey'et 
l.ulundurmalı: 

b - l\Iemleketi azami on böl
geye ayıran on fiat tesbiti hey_ 
etinin her türlü maddeye narh 
tayinini n ilanını usul ittihu 
eylemek ve bu fiatler füerinde 
mürakabeyi belediye ubıtasına, 
•·e fiilen halkın mürakabesine 
terketınek 

Daha verimli olabilir. Ancak 
ve şu şartla ki fiatler bihakkın 
ve her türlü hesap inceden ince. 
ye yapılarak ~mrükler ve höl. 

' ge hey'etlerince ilan olunurken 
ceza kanununa da şu maddeyi 
it.he etmelidir: 

•Tayin olunan narhın dışında 
ve fazlasında herhangi bir mad· 
deyi sattığı ve aldığı sabit olan
lar aogari beşer sene ajır hapis 
cezasına konulurlar.• 

Ve .. halka en İyi mürakibin 
kendisi olduğu, mürakabe vazi
fesini iyi ifa etmesinin 1nen1leke. 
tin iktısadi durumu. mali vazi~·eti 
ve halla milli müdafaası ile en 
yakın alaka muhafaza ettiğini 
iyice telkin etmeli ve narhtan faz
la~ı ile on paralık bir mal dahi 
satın almanın rneınlekete ve 
memleket menfaatlerine karşı iş
lrnmi.ş: bir cürüm olacağını an· 
!atmalıdır. 

Sabit gelirliler ve maaşlılar i~in 
en iyi tedbir be asla ve muhak
kak ki maaşlara %am yapma~·ı 
dü ünmek değil, her çe it hayat 
maddesini devlet rli ile ve leva. 
zıın, ayniyat teşekküllerinden is.. 
t.ifade ederek isleyen memurlara 
ücreti mukabilinde vermek ve 
yahut da her mıntakada bu gibi
Jcre mahsus de\']c:"t satış ınağaza
lırı açmaktır. Bu şekilde hem fi_ 
at muvazenesini tenıin etınek, 

sun'i fiat tereffülerine rakip ol. 
malı:, hem de sabit ı;elirliye ve 
maaşlıya faydalı olmak, para kıy. 
mrtinin üsWnlüjiünil mahfuz tut
mak mümkündür. Filhakika. söy
lcnıesi ko1ıy, ,·apması 1ordur 
anınıa, iyi bir te~kilatlnnma ile bu 
n bu kadarı yapılamu. değildir. 

F.Tr._, iZZET BENiCE 
------

Hitierin nutku 
( 1 inci Sahifeden Dl'vam) 

·Führer'in nutkuna bilhas'a 
kuvvet \'eten amiller hakikati 
ifade eden lisanı ,.r bundan baş.. 
ka hak nerede olduğunu göster· 
mek ve munffak:yetlerimizi be
lirtnıek i~in zikrettiği vak'alar. 
dır.• 

Berliner Börsen Zeitung ~öyle 
yazı)·or: 

•Führcr daima hareketi tercih 
etmiştir. Halbuki dü~man &afın. 
da bulunup erkek olduklarını söy. 
liyenler konuşmaktan başka bir 
şey )'apmıyorlar, 

Doğuda cereyan eden ezici vak· 
alar kar~ısında, diişman propa~ 

pndası küfür savurarak ve ağ. 
lıyarak teslim olmıya mecbur 
kalmıştır. Bu propagandanın son 
bir tesellisi kalmıştır: Bu da İngil. 
tere için son saatin henüz cel
ınediği ümididir .• 

Berlin, 5 (A.A.) - Yarı reımf 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alınan Devlet Reisinin nutku 

bütün büyük meseleleri izah et
miı ve Alman milletinin zafer. 
den emin oldutunu öyle t.ir iti. 
matla iLade etmiştir ki bu hu•us· 
ta hiçbir mütaleaya lfaum yok
tur. 

Fakat, nutkun hariçteki akisleri 
üzerinde durmak yerinde bir şey 
olur. Alman Hariciye Nezareti, 
İngilterede ve Amerikada akis. 
!erin garaıkar olduğuna işaret et. 
mektedir. Bunun 'ebebi de, nul· 
kun 1 Alnıan nihai zaferinin söz 
götiirınez bir delili olmasıdır. Bu 
memleketlerdeki iddialar doğru· 
daıı doğruya nutku değil, asıl za. 
feri hrdef tutmaktadır. 

S•lahiyctli Alman kaynaklPn
n·ı ı:rörr diisman hakikati lıatka 
bildirmekten kaçınmakla ~at;ası.. 
nı kuma sokan dcvekuşnna ben
zenıi~·e başlamıştır. 

:\'ıılukta balı>i grcen içtimai 
m•selelerin üzerinde de dikkatle 
durmak gerektir. Zira Birleıik A· 
morika hükumeti de kıt }·ardımı 
ic·in halka miiracaatta bulunmuş. 
tur. 

-SON 

Tasarru~ Bonosıı 
Almakta 

Acele Ediniz l 
İkinci 25 milyon liralık Tasarruf Boaolan ')'UJ'dua her 
köşesinde $alışa çıbrılmıştır. Bu bonolan almakta ace. 
le ediniz. Çünkü satıfın b ugüııkli pldine nuaran bu 
Bouolann da evvelkiler sibl çok lwa l.ir ıı:uwa içinde 

satılıp blleceflne §Üphe 1 oktut'. 

YURDUN MENFAATİ; 

SİZİN MENFAATİNİZ; 
Taaarral Boaoıu Almaıandadır. 
En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka h.içbir şrye pa. 
ra vermemek, para artar mak vo bununla Tasarruf Bo. 

nosu almalı: vazifemizi 7apmak ve ıahsi menfaatlerinizi 

korumak demektir. 

UNUTMAYIN Ki: 
Tasarruf Bonolan hasıla tiyle miltt müdafalllllUm artaa 
ihtiyaçları karşılaaacaktır, ..., 

e Faiz Peşindir. 

% 6 faizli n bir Jene vldeli bir TMarruf Boııosn almalı: 
için 94 lira ödiyeceksiniz. Bııııa DIUkabU bir ııeıre 1<1nra 

100 lira alacalı:sııııs. 

e Bono Fiyatları Her Keseye Elverişlidir. 

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 580, ltoO liralık parçalar 
halinde satışa çıkarılm.1ttır. KMenizia müsaadeııi nisbe. 
tinde siz de lıir tane alabi lirsiJıia. 

Artırma ve Eksiltmelerde 

Teminattır. 

Evvelce satılan Tuarruf Boulıarl1I• J'enİdea ulıfa çı. 
karılan Bonolar arttırma Ye ek.ailtınelerde utıt !uJ. 
metleri üzerinden teminat olarak kabul oJunmaktaclır. 

Artırma ·•e Dıllme1e Girenler ı 
Para 7erine Bone 7alırma lda iiİJlisi daha kolaylık ,.. 

kirlıı yürütebilirsini&. 

e Vergi ve Merasim Yoktur 

Tasarruf Bonosu almak; h.içbir merasim Ye müşkülita; 

la izleri hiçbir verııi ve re sm.t tibi değildir. B1Ulları bU. 
tün bankalarla fllbe ve ajanslarından, b...U.a bulııımu. 
yaıı yerlerde mabııadıldanndaıı, MilU Pcyanııoııun res. 
mi ~alış gişelerinde• alab ilirıiniz. 

e Paranız Daima Paradır. 

Tasarrul Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacınu: olar. 
sa bunu derhal bir ban kaya vererek işliyecelı: fattdeıı 

yüzde yanın fedııkirlık yapııaak ıuretilo her zaman pa. 
raya çevirmeniz lı.abildir. • 

Bir yıl videli bir bono % 1 
Altı ay vadeli bir bono % 5 

Üç ay vadeli bir bono % ' 

FAiZ OETl81B 
Paranızı en emin olan devlet kasasında 

kirla saklayınız 

Bir Tasarruf Bonosu Alınız 
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IİNCllASINDA 

ltalıramanlılın, uterln ve 
aşkın filmi olan 

20.000 
Kahraman 

Şabe3erlnJ görünü• 
Muz:.a.tter ve kahraman bir ıençU

ilıı tlm5alidır. llai r:oUerde: 

PRESTON rOSTER _ 
RANOOLPU SCO'fT 

Bucün sa•t 1 ı de teıı:zil.1.th r.ı.atn-e. 

~ımı~ı;ııır:rr.~ Şehir tiyatrosu 1 rı~\;!11'\ ıij~~ı' TEPEBAŞI DR.,M 
1\ JU\ '" ,,: \ KISlUNDA 

lldllt:\ltiıl•I' Bu akşaın uat 21,31 da -------------
HAMLET 5per•e .. 

isrtKı:..AL CADDE~INOI 

KOMEDl KISMl'.'l'DA 

Bu a4am saat 20,30 da 
KİBACUK BUUAl.ASI 1 



Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 129 
Bu, tam manasile bir komedyadır, son 

perdesini de siz kapayacaksınız. 
Q.,_ı.elen.n ilk ısahlfCsi c270 kİ.iiUli.n 

kil~cc.le Olümllne sebt:biyet veren ka
til Landru'nwı karde~i bu gece palis 
nezaı-elhanesindc.n esrarengiz bir §e

k.ilde firar etmistir1 .> yaı.ılarlyle ka
lın bir manşet halinde doldurulmuı. 

B.i.r çok reıunler, k.ruk.iler, vesikalar •. 
Bu arada bir (takrrıa bacak) resmi
Ve benim m:ıkiyajlı fotografıın .. Ya
ni L.Jlıdru'nun karde~ ben. 

M<ıdanı bu satılan okurken kabka.
bayla gillüyonlu. 

.Bana sordu: 
- Siz niçin gülmü)·orsunuz, Mis

ter Nayn'?. 
- ıru. :ıona~ blr haldir. Madam! 

Gi.ılunecek taratJ yok. 
Madam Gastonya hava&:az.inde kay

ı:ıattıgı çaydanlığı masanın üzıcrinc 
koydu, fiııcanlan doldurdu. Reçel, 
peynır, ve bır ıniktar &evrck: çıkardı. 

Koıhvaltıya ba~la.c:iık. 

o söyleniyordu: 
- Bu, tam mfınasiyle bir komcd1a

dır -"zlzim! Bunun birınci perdesini 
l.fz a._·tınız .• Son perdesini de &iz kap1-
yacaks1nız. Bu komedya kar~ısında 
gillnı<:mek kabil değil. Bütün Parlsi 
heyeC"ana, velve}("ye dil~ürdünilz, Bü
tün dUnya ajanslan bugii.o sizden bah
oeckcekler. Me,hur kabl Land.ru'nun 
kardc~i oldunuz:.. Buna gillmckten 
iı<ı§ka ne yaı llabillr?. 

- Heı;ey iyi.. Her hakarete -m<>s
lek lc:ıbl.- taııammül ediyorum, :ıı.ıa

dam! Fakat. ru cLundtu'nun ka.rdc
~i o1"1llk b<.ni tazlp ediyor. Sizi te
nım cde:lm kı, ben öınrwnde bir ta
vuk bile öldurmedlm. 

- itn kemik t=!ı buy•. Bakınız, 
gazete slıln ~ınwia ne korkmıç 
nıiltalealar serdedi).·or. 

Kalın puntolarla ıki el işareti ara
sınıı· intişar C<!e:ı bu satırları yllk,ek 
ıeslc ok;Jnuya b~ladun: 

c.Ka ül Landru~nlDl karde:ii, idam 
• ..ı~en Landru'dan baskın çıktı. 
Onun öldürdüğü ıruanlann sayısı 
onlardan fazla değildi, Halbuki, 
bu •dam yalruz kilise faclaaında 
iki yüz yetmiş vatandaşı öldtir
müııtilr. Ayni gün öğleden sonraki 

Yobudi pansiyonu hfrdls\'slnde de 
bir kaç k~i telef olmuş ve çok 
kiınse~r yaralarunı,tır. Fakat. ne 

yaz.ık ki, bu şeririn, Landru'nun 
kardeşi o~dugu pek geç anlaiıl
mıştır, F1ra.r etmlye mu\o·aff'ak o

l;ın katil! zabıtamız ıldd<>Ue •ra
m:ıktadır.> 

Madam Gast.oııya gülürre:ed!: 
- Kaç gündür gazeteler benden 

bahscdiyo:'lanlı. Şimdi bcnl unuttular. 
Sizi ellerine doladılar, 

-· Zabıta sizi dr;:ımıyor mu'7. 

- Ha'yır. Çünkü, ben.un adıma İs-
viçreden telgr:ıl çekilm~tl. Fl'3J1S1Z 
ı.abıtası simdi beni İsviçrede sanıyor. 
zaten çok ıiddeUi laharriyat yapıldı .. 
Ben! öyle aradılar kl .. 

_ Neye yarar?. Şimdi ıabıta beni 
arıyor. İzim.l nasU kaybedeecğim. 

- Bos yere sinirlenmeyin, Mister 
Naynl Sizin iı.inJz de benimki &ibi 
lıaybolmuilur. 

- Zabıta böyle şiddetle aramakta 
dEv.'.lmy edene? .. 

- Bi~ iki gün sonra huduttan geçli.
itınlze ve meçhill bir semle gittiğini
ze dair haberler gelecektir, Bu haıı.,,.
ler gelinciye kadar burada istirahat 
eders1njz. 

G&.zeleyi elimden bırnktım. Çayımı 
içiyorum. 

Şiındi aynj gazete Madam Gaston-
7811ın elindc .• Bir başka sahi!esinl o
tuyor: 

•Zabrta. Landru'nun kard<iinl 
çok kua zamanda ele geçJrecegin
den t!mınclir. Memurları müşkülA
ta uğratmamak için polis müdürü 
bu hususta matbuata fa:tla izahat 
vermiyeoektir.> 

Madam gülümsedi: 
- Zabılanuı eliıı<J<, biç bir vesika 

yok. Land.ru'nun kardeşi sand1ğ1 ada
mın nereye ve nasıl kaçtığından da 

haberdar değil. Bakalım zabıta bu 
lıin içind~ naııı! çıkacak. ... 

SULAR DURULDUKTA..V SONBA.. 
Madam Gastonya hAla ihtiyar ta

dın kıyaietlyle dolaşıyor. Ben de nor
mal klya!etime avdet ettim. Bir İn
giliz &ibt, pasaportumla beraber ser
best gez.iyorum. Zabıla Landru'nun 
kardeş!nl aramakla nıeşgul. 

Şimdi, İspanyol Madamwın tu2ala 
dtlşürdı.iğü Alman casusunu zabıtaya 
teslim edeceilz. Onu, yattığı yenle lkl 
kere uazkt.an &:ördüm. O, benim ken
disini gördüğümün farkında değil. Be-

. nI öldil sanıyor .. 

* Madam Gaslonya kurnaz olduğu 
kadar, beni de koruyan jyi yürkll bir 
kadın. Bir gün: 

- M.ıst.er Nayn! dedi. Siz bu san•ate 
yeni basladınız. Sizi bu sahada ınuva!· 
fak olmuş a:örn:ek isterim. Eğer Af .. 
rnan casusuna yenilirseniz, (Entelli
cens Servis) casusluk diplomanw eli
niOOen alır .. lstikbalınız mab.volur. Bu
nu düşünenk1 Londraya: <Alrn.a.n ca.
ıususu, 1.tister Nayn tuzağa dÜ§ürdü!> 
diye bildirdim. 

- Ah, çok te:iekkür ederim 1 Ma
dam! Londradan ne cevap geldiğini de 
öğrenebilir mıyim? 

- E\.·et. cA1man casusunu Fransız 
:ı.abıtaEıının ellnc düşürünüz •• ve siz gö. 
rümneyİlll%.. c:ıp ederse Parlsten is
vi~T<ye geçip, hAdlsatı uzaktan tak.ip 
edinlı.!> cevabını verdiler. 

- O .~alde ilmdl ne düşün!lyorsu. 
nuz? 

- Gayet basil .. zabıtaya fan.asız bir 
flıbar yapmak "e ı:asuoun mahbus bu
lunduğu yeri bildirmek. 

- Çok güz•I Çok muvafık. Benl bir 
duşunccdcn, daha doğrusu bu müşkul 
vaziyetten kurtardınız. Sızc ölünceye 
kadar mirmcttar kalacnğım. 

Madam Gaslonyanın bana kalbi te
mayülü olduğunu arlık bu fedaklırb
ğlle B\'ıkça anlamış oluyordu1n. 

Hemen polla müdürüne imzasız bir 
mektup yazdık .. Alman casusunu ele 
geçtreceklerindm emin bulunuyorduk. 
Bütün bu cınayeUert yapan adamın 
kendisi olduğunu ve zabıtaya bir ko
laylık olsun diye yakaladığımızı da 
bildiriyordu. 

* Alman cası;.sunu yakalryacak1an 
gün biz de muntazam pasapcrtlanmlZ· 
la Paml<-n isviçreye geçmiştik. 

Bir hafta sonra, isvıçreyc gelen Al
man gazcte'.erınck>n birinde .söyle bir 
haber görduk: 

cTekailde sevkedllen Kanada püro 
fabıikalönl A. L. bu kere yurdu
na malCıl olarak dönmüştür. Ken
disi bundan sonra köyündeki aile
si oca~ında oturacaktır.> 

Esef o~unur ki1 Paris zabıtası bu 
müthiş casusu elinden katınnıs ve AL 
rr,an casusu, ıabıta memurlarile yap
tığı bir n1üsndemede gerçekten birkaç 
yerinden yarolanmıs ve Berllnc yaralı 
olarak dönm.iye muvtıifak olmuştu. 

O acaba, hakikaten malUl ve yaralı 
olarak mı Almanyaya dönnJ.üştü? 

Yok.sa, başka sahada yeni bir \'a
ı.ife almak ve yenjdcn taallyete geç
mek tein, dünya efkArı umumiycsinl 
mi aldatıyorlardı? 

Kinl ne derre desin, Alman casusu 
ben!m nozarımda (La\·reru) kadar mü
him ve tecrübeli bir ;j:ahsiyetUr. 

Ne yazık ki1 onunla devamlı bir en
trik:ı ve zck5 sahasında mücadele ede
n1edim. 

Kimbilir, belki, gliniln birinde onun
la tekrar karşılaşabilirim. 

-SON-

Kapalı salon spor faaliyeti 
Beyoğlu Jlalkevinln kapalı salon 

spor faaliyetine 1.5.10.941 tarihinde 
başlanacaktır. Çalışmak btiyenler!n 
mezldlr Halkevinde İdareci Bay Naili 
Atoran•a müracaat eylemeleri Beyoğlu 
Halkevi Relsliğlnden aldığunız bir 
mektupla rica olunmaktadır. 

iNHiSARLAR 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - 29 • 9- 941 tarihinden itibaren İnhisar şaraplannın şişe 
büyüklüğüne göre tesbit olunan fiatları aşağıda gösterilmiştir: 

c1 . 
35 
70 

200 
340 
70 

200 

Tarife M.M. vergisi Yekun 
Fiati Krş. San. Krş. San. 

30 + 1.75 - 31.75 
42 + 3.50 - 45.50 
80 + 10.- - 90.- Şişeden sofra şarabı 

120 + 17.- - 137.-
50 + 3.50 - 53.50 Şişeden Lnisket şarabı 
95 + 10.- - 105.-

Litresi 
2 

20 + 5.- - 25.- Fıçıda açık şarap 
fıçıh misket şarabının 35 santilit~elik şarapla 

nnda bir değişiklik yoktur. 
fiatla-

Yukarıdaki fiatlara şişe depozitosu dahil değildir
ilan olunur. 

Keyfiyet 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
Keıldeler: 4 Şuba~ 2 Mayıs, ı Atuslos, 3 İkincllesrln 

tarihlerinde yapılır, 

1941 IKBAMI YELEBI 

8 ade; 250 liralık - 2000, - füa f~ 
35 ) 100 ) - 3500. - ) 
80) 50 ) -4000.-> 

300 > 20 

~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira r 
3 > 1000 > - 3000. - > 
2 ) 750 > - 1500. - > 

~4 > 500 ) -2000.-) ' 

.-

5 B. Teşrin 1941 
18.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Radyo Caz ve Tango Ori<es
trası. 

18.40 Fasıl Hey·et.i. 
19.30 Meınlc-ket Saat Ayc.rı ve Ajnns 

Haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Film Musikisi (Pi.) 

20.15 Konu~1na (Meslekler Konuşu-
yor. 

20.30 Knnş>k Şarkılar, 

21.00 Ziraat Takvimı. 

21.10 Oyun Ha·vaları, Şa.d<ı ve Tür
ktiler. 

21.35 Ankar> Sonbaiı'1r Al yarışla

rının neticeleri. 

21.45 Dans !lfüzlı.i (Pi.) 
22.30 Memleket Saat Ayan ve A

jans Haberleri. 

22.45 Spor Servisi. 
22.55/23.00 Yannkl Program ve Ka

panıı. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mansur tara!ından karısı Nazmiye 
aleyhine atı1'ın Sııllı teşebbUsü dava
sının muhakemesinde: 

Dava edilı!ne gönderl!en tebligata 
verilen meşruhat-ta dava edilenin bu

lunduğu adreslerden çlkt;~ı ve nereye 

gittiğinin de bilinmediği b!ldirilmi0 
ve 2abıtaya yazılan tezkereye ~len 

cevapta da mumaileyhin ikametga
hının meçhul olduğu bildirilmiş oldu

ğundan mahkemece lliıııen tebligat 

yapılmasına karar verilmfşir. Muma
lleyhin muhakeme günü olan 21/10/ 

941 Salı gıioü saat il de Beyoğlu 

Dördüncü Sulh Hukuk ).fahkemc
sindc hazır bulunması ilan olunur. 

41/853 
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if'Zevcim Gözlerine 
İnanamıyor,, 

"10 YAŞ DAHA GENÇ G 
RONDüGOMü SÖYLiYOll .. 

Bayan WAÔNER, Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: -

~ Bayarı Wa6ncr'ln .. Blocel0 11 
yeni c:lld unsurunu kullan. 

mazdan evvelki foto6rafı 

•z evcım 1'bu Cidden bır harika· 
dır .. diyor Ancak, ikj ay kadar 

evvel alnımda ve gö2leripıle ağzı
mın etrafında tizgiler ve bUTUiUk· 
lı*larım vardı, Hakikaten 7•ılı gll
rünüyordum. Bugün ise, bütün çiz
gilerim •ilindi ve arkad"'1onm, blr 
genç kı.ım clldi gibi saf ve :ru:nuşak 
olan cildime takdir naıarlarile bakı
yorlar. Onlara. benim )&ptıiun ıibi, 

~ild unsuru olan °Bioc<'l., li Tok.a
lon kremini 'kullanmalarını tav!lye 
eltim, Evve!A onların birçoğu bana 
gü!mü~lerdl. Fakat daha sonra biz
zat tecrübe ettiklerinde, gördü.leleri 
ıayanı hayret, semeresinden cid
den benim kadar memnıin kaldı-

Bayan W•lner'ln blrk•t ~ 
urfındıkl pyanı h•yret fi 

flkliı}I gOateren fotoit1 

lar. Cild gıdası olan pe~ ~• 
'J1okalon kremini her a!CrJ 
mazıdan evvel kullanma. 
de Viyana Üniversitesi 
rlı>d9ıı biri tarafmdan );.,,ti 
kı cildimimn lılbil ı-ıeyl<I 
lan na benzeyen ve genç 
ların. ciJdinden . isbhf8.Ç Ji 
ronçlıtin kıym<'tlı cevrıc'·, 
"'Biocel,, vardu. Gendflz).eri 
yaz ren]<teki Tokslon k,.....

11 !anınız. Bu s4yode elJdıO,,., 
yumuşak, ve bülUn siyahü•• 
dan ve açılmş mesa:ınoı~~ 

tulmuş bir hal ke9be<ier. ,il 
kremlerinde mtiısmir ve şaY 
nunlyet neti.::eler temfnntiıd' 
takdirde parar 12 iade ownııf· 

lstanbul Defterdarhğından : 
İst&~bul Müflülüfü binasında yaplırllacak (4966,69) lira keşif. 

13/10/941 Pazartesi günü saat 15 de Milli Enıl~k Müdüılüğiind• 1"1 
olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakklıt :eınl:l 
liradır. Münakasa evrakı hergün Milll ~mlak 4 üncü kalen1inde gbrt.J 
teklllerin en az bir taahhütle (3000) Ura !ık bu ~e benzer iş yaptığın• 
relerinden almış oldukları vesaika müstcııiden İstanbul '\'ildyetine -~ 
f:.1a!lltme tarihinden -Tatil günleri hariç- üç gün evvel alınmış ebliJ'""" 
yılına ait Ticm-et Odası vesikası ibraz c.tmelerj muktczidlr. (8466) 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğüod 
1 - OkulumU2da yapılacak olan tamirat ve !Adilat açık eksııııntt' 

muştur. :.ıt"J 
2 - İhalesi 1941 Bırinclteşrini0 7 inci Salı eünü saat 14 cle >· 61' 

tepler Muhas~beciliğl binasında toplanacak olan komiı::yon taratın 

~~ -3 - Keşif bedel! 9993 lira <32> muvakkat teminat 749 lira SO ~ 
4 - İsteklilerin en az bir taahhütte 10000 liralık bu işe benzer 

na dair idarelerinden alınış oldı1ğu vcsiY.alnra istinaden tstanbtıl 

müracaatla eksiltme tarihlndrn 3 gün t.vvel alınnllş eh11yet ve 19'~~ 
Ticaret Odası vesikalarile belli gün \'e saatte kon1fsyona ve bu b:J.P"""~ 
:artname ve mukaveleyi gör1T'.ek J,:jtiyenlerin de okul idaresine rrıD 

SAHil' VE BAŞMUBARRiRİ 
NEŞRi.YAT DİREKTÖRtl: 

SON TELGRAF 

ETE!ll İZZET BENİCl:l 
CEVDET KARABiLG~ 

MATBAASI 
"':;::7=================="'==========================================================================================-================================= 

TARiHi TEFRİKA: 13 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: M. SA.'1İ KARAYEL ------' 

llaı.reli Muhammedin (S. A.) yoı

ları henüz sck.z yaşında ıkCn bu g:bi 
muciı:ıl blriblrlnl takip ederdi. 

* Ebu Talip öledenberl tıcareUe mes-
ı:uı oldufundan Ctra EJra Şama seter 
ederdi. Cenab. RisalelP"nalı. o va
kitler on iki yaiında bulunuyordu. 
Ebu T•llp Hazreti Muhammedi (S.A.) 
bir kere Şama giderken birlilı:t,, gö
türdü. 

Halbuki, ll•zrctl Muha~din (S. 
A.) İşaret! Risaletpena.h!kri Yahudi
ler arasında şoy~ cılmuştu. Yahudl kii
hinlerden bır \'Oğı.. bunu bilirlerdi. 

Ebu Talip, Haueti Muhammedi 
(S. A.) bernberler;nde Şama götür
mek için yola çıkmı,tı. Yahudilerin 
Hazı-eU Muhorr.mrde (S. A.) bir hata 
get.ı ··e-c·ck ltrin i dü~iln..ın.eıni,lerdi. 

Ecu Tallp, Şama gelirken B3srl'de 
bir ltırist.yan rr.~na.ao..:.~·ında ı;ılckeş 
ot-.ıra.ıı BehJra isrrıi! clı... IJ.ir r:ı ;~!a 

yanına ntlsatlr oldu. 
Behira yaman bır adamdı Ulumu 

gayibe ile iştigal ederdi. Ve Yahudılc
rın de şiddetle alcyhınde !dl. 

Ebu Talibin beraber oldu!u kati
le Behiranın bulunduğu manastırın 

civarına kadar gelerek bir :ığacJn al
tllla konakladı, 

Hazreti Muhammed! (S. A.) kü
tük ynııarınd<ınber1 glıne~tn barare
tindE-n mhuataza eden bulut partası 
ise kArvanın üzerinden a)nlmaz. Ve 
kM\·an nerey~ gider:::.e ,.e Hazreti 
Muhammet (S. A.) nerede bulunursa 
bulut ta beraberinde giderdi. 

Ebu Talip ve kafilesi a~.,; altında 
konakladıklan zamen Behira mana,s.. 
lırdan kafileyi scyretU. Ve güneş[ ör
ten bulut parçası da nazarı d:kkatini 
celbettl. 

Bu hali gören Beh.1ra 1 \'ıkması bek
lenen aWr zaman Pcygamberıne mah
aus .trzretten olduf\L'1u : .. tıdlal eyle.-

dL .Be!ıira, ayni zamanda k5hin idi .. 
Bebira, hakikat halini anlamak için 

büyük bir ziyaf~t verdi ve Urban er
kAnını toplan zlya!et.e davet elti. 

Ebu Talip ise Bdıir:ı:nın davetine 
icabeUc ber;ıber Hazreti Mubammcdi 
(S. A.) henüz on iki ya~larında bi:r 
çocuk bulunmaları hasebiyle beraber 
güturmcdi. 
Halbukı rahip Bt:hiranu1 esas mak

sadı gördügü bulutun kime tevccuh 
edoceğinl anlamak idi. 
Cenabı r•eygambcr, 2iyaf(·te gitme

yip ağaç <ı.lUnua )'alnl.L kaldı.k:Llrı İ\.'Ul 

bulut ilg~cın üzerind~n ayrılmadı. 
Bunun üzerine Behira 1 Ebu Talibe 

bitap ederek: 
- Kfırvanın umumu buraya geldi

ler mJ?. 
Ebu Talip cevap verdi: 
- Cümk?miz mevcudüz .. Yalnız bi.r 

tocuk ağ&cln dibindedir. 
Behiroı, mukabele etti: 
- LGt!en onu da buraya e:etiriniz. 
Ebu Talip, rahibin arzulan 11~er1. 

ne ağ=.ç altına gitti. Haz.retı Peygam
beri ah:rak ziyafet sofrasına getirdJ. 
Hazretı llfc;hammedi (S. A.) güneşlen 
himaye eden bulut parçası da kendi
siyle beraber yürüdü. \ 1C ziyafet sot
rasın:.n üzerıne geldi. 

Bet-~: ra, işaretin khnc mabS\.l.S ol.. 
duğunu i!lll;;ıdı. 

Binaenaleyh; Hazreti Peygamberle 
konUŞmlyo başladı, 

lla<reti Mubanunet (S. A.) daha on 
iki yaşlarında ikon adeta büyük adam.. 
lar gibi konuşur ve muhakeme eder w 
karşısındakileri acze götürürdü. 

Bahira ise haddi zatında gayet alim 
ve fnzll ve zeki ve !alin bir zat idi. 
Hazr.eti Peye:ambtrin i!ade tarzların

dan ve ıdare e!kfıruıdan mahiyeti ce
lllclerlni anladı. 

j r. Edebi Tefrika No: 31 

'l Hatır için Öldürdüler 
.. Yazan: AKA GÜNDÜZ 

:Cahıra, konu!;mal;:ıra bir derece da
ha ehenımiyet verdi. Ve kendilerinden 
bazı ~yler sual edeceğini ve afzzeler.i. 
üzerine, doğru söyliyeceğlne yemJn 
vermesini tekli! eyledi. 
Cenabı Fahrı Enbiya gaye! ciddi ve 

vakı.ırane blr tavır ile cevap verdi: 
_ Bana anlar üzerine yemin verme

yin. Çünkü dünyada en ziyad~ nefret 
ettiğim şey anlardır. 

Sôzlerile Bahirayı ilzam eyledi. Bun_ 
dan sonra Bahira, Hak Tai'ıla H:ızrelle
rine kasem ettirerek suallerini ortaya 
koydu. 

Ve aldığı ce\·aplar üzerine itikadı bir 
derece daha kuvvet buldu. Burulan 
sonra Hazreti Muhaırunedin (S. A.) 
vücudunu açarak .Mihri. Nübü\·vet ni
şanesini aradı. \ 1e bulur bulr..az hay
rete dü,tü. Ve lakbil eyledi. 

(Devaıru Var) ı 

Sana söylemedim. Mahmut Şev. 
ket paşanın öldürülmesi meıJ?le. 
sinde beni de tuttular. Dü,>ün. 
Ben, Ali, Bir insana kıyacağım! 
Hem kime? Mahmut Şevket pa· 
şa çapında bir insana ..• B".!reket 
umumi polis müdürü.ne. (Ben o. 
nu çok iyi tanırım, böyle şey • 
J.ere asla yanaşmaz. Ona b-en Jte.. 
fiHm.) demiş de bunun üzerine 
çıkardılar. 

Yine ana gitmek istiyorum. 
Müdür bey, demek .istiyorum, 

beni ke.ndi arzumla bir odaya 
münferit hapsedin.iz. Gün tayın 
etmeyiniz. Yalnız edilen aftira • 
l.arı tahkik ettıiriniz. 

- Mahpusluk da niçin? 
- (Ta!ıkıikah ~kal edıer) de • 

nilmesin. Eğer b>r suçum sabit 
olursa hepsin kabul "tti.ğime dair 

imzalı vesika veririm. 
- Çocukça 'bir düşünüş. Senin 

istediğin k&ra kitapların biç bi· 
rine sığmaz. 

- Fakat bir namuslu insamn 
bütün bayatı çirkef batağına sığ. 
dn·ılır. 

- Orası da öyle. Onun da kara 
kitabı var e.rnıma henüz yazılı 
değil. 

- Bereket versin bir kenarda 
beş on para saklamışım. Şimdi 
ço1uk çocuğumla ne otur<lum? 
Başka bir memle!retıe, mesela İz.. 
mıire, Adanaya gitmeği dü.,ün • 
diim. Olmadı. Kötü nam insanın 
ikinci gölgesi<fu, peşini bırak • 
maz. 

- Ağlamanın sırası değil. Ö • 
rümcek ağından bırtul:ına pre -
l.erine bakalım-

- Ne yapalım ı:ınıııeıı' 
- Önce iradeni top1'· 

- Ne yapalım7 oııcı 
- Ne mi yapahın, rı~~ 

artık! Bu sırrı açıkla)""".~ 
BiT akrebe basrn$ıı: 

!adı: ,1 
- Olmaz! Ben nııtJI 

ğilim! .ıe 
- O ıülcnin ben 

dostuyum. TC"rtipl• bir· 
çıklanz. H-eTkes °': i.,<:ır.' 
sana yalan söylemll!ıe z01ı 
bir kadın, taze bir J>ı ;ıl' 

- Olmaz! H= i\ıilı' 
Aııhyorum, tam 0 iıf: 
beklemekten başl<JI b pı' 
mıyacağım. Hayale l<:ıııe 
ben, henüz dile gclı ~ 
cuğum, yatıalak b:ıbll 1' 
·bir cemi)"et içinde rıe~,til' 
En büyük facia tıaK' 
!anmasıdır. 


