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~-=~=.::h: iiSTANBULUN eüvOK 
tukenecek? 

BAVRAMI· f "':~.-.:.WJ91 
1 

Güzel Şehir Kurtuluşunun Onsekizinci ••• BASii 
•• 
Uç buçuk ay-

Seki:ı:inci Amerikan va
ı>ııru da batırılmıf bu
l11ııuyor. Bitaraflık ka • 
ll11Jıunun ilgaaı temayü-

lünü hı:ı:landıracak olan y l' J B k 118 l V l 
;1~~~;:ı:~tı:~r~:i: ı aönümünü üyü ır.ıerasim e ~ut uyor 

da iki ta
rafın kayıbı -----t_-Ponyayı nihayet ilkba- · ·--------------==========::._-===-----------ı:::::-c=;;ııı:===;ı;:ı;:::= IQlra kadar Mihver aa - Ruslara göre, Al-

f~nda cidale ittirak et -
htınektir .. 

~, 

~TEM iZZET BENiCE 

~ltı.l\J~an denizaltıları •ekizinci 
tı.iZ' 1k~n şilepini de batırdılar. 
~ ••nın Aruerikadaki zahiri ak· 
di}\t 'eı>mi dillerdeki tefsiri şim_ 
~ t lıadar söyleno;nlere biraz da
~I 'lert \·e biraz daha hıı.şin cüm. ,, ·ı· 
~\· 1 •H•inden ibarettir. Fakat, 
~ .•ltııtte yedinciye nazaran se· 
ıın . 
~~ ~1 genıinin batırı]ması mu-
•dı ak ki, Amerika) ı harbe bir 
lıı.. ~daha )·akmlaştıracak. bitaraf. 
~•ııunıınun ilgası tcklilinin 
~U} kere menuu olmak üzere 
~e Ubduğu günlerde bu tcmayiil 
ı.~ 1.tıuJu tahakkuk sahasında 
ıtı/'~e edecektir. Amerikan g<'
lııittrınin batırılışını bilgisi<lige, 
ı,~~'adiife atietınenin imkanı 
111• ur. Hareketin kasdi ve pcr· 
"ıt." •ldui:ıı muhakkaktır. l\Iak
lu~dı\11\orikayı harbe gfrmek yo
~b a teşvik ve tahriktir. Ameri
lın ın lıarlıe girmesinde AJman· 
lııt in 11\cnfaati var, zararı )·ok
~l~ ı\nıerikanın harbe girmesi 
iah an~·a üzerinde bugünkünden 
~ lllii~.-ir bir \-·azixet ihdas 
!t- tlt. değildir. Alınan~a ic;iı1 za. 
'"'-ı\ıncrika harbin içindedir ve 
l~~i~ dışında hiitiiıı kudretlerini 
~L. «c ,.e Rus»aya yardıma 
~. . 

1ı1r •tnıiş bulunmaktadır. !\len· 
İl,. ;: ı\merikanın harbr girmesi 
1iı1~~P~n)·anın da miiradeleye iŞ
~'ti~nı temin etıncsin.~edir. A. 
lı hu~~ın harp ilanını U~ler Pak-
1•~·· 0mlerine uvgııu hareketi 
~ .,,. . 
itp 1ndc Japonyanın da sebebi-
'ıtd 1•1iıkki etmesi mecbııri)•etf 
ııı,,~r. Japonya bunu böyle yap· 
~. •· dahi Amerika Atalntikte .. ,. 
1ıı10,~•r mahallerde Almanya ile 
~tin· Uktan <onra kendi menfaat
~ v.' kurtarmak, Pasifik, Cenup 
~hık~· ll>ak Şarktaki emellerini 
tılte uk ettirmek için harekete 
~ .. ~~ 'c bin netice Rus, İngiliz, 
:ı iht'/n menfaatleri ile tezad 
'\ >a~ •ta düşerek çarpışacaktır. 
'- ı ~ette Almanvanın ne ka
~ti ''.•lılıvacağı v~ serbestliye-

8 •kardır. (Devam' 3 üru:üde) 

Sabahleyin Sultanahmette toplanan mera- 3 MUHTEKiR1 
sim alayı Taksime hareket etti, Taksimde ~~~~:.~;~:pç~r!~~~ 
büyük ve muntazam bir geçit resmi yapıldı . ~~~=";io!e~ti:~u;;:,::;. 

Sultanharnamınd:ı Havuzlu Handa 
Bugiin lstanbulun kurtuluşu- ı (Devamı 3 uncu Sahifede) 

manlar 3 milyon 
ölü ve yaralı, ken
dileride 230000 ölü 
ve 720.000 yarah 

vermişler 
(Yazısı 3 üncü Sahtfede) 

nun 18 inci yıldönümiidür. ' 1---------------------------
Bu mutlu giin her yıl olduğu 1 A A Od i 1 B ..A T t._lk Edili 

gibi bu sene de büyük bir mera· W W UD ' D11 .. D 8 • yor 
simle tes'it olunmaktadır. Daha 
sabahtan ~ehrimizin her tarafı 
Ye nakil vasıtaları bayraklarla 
donanmış n akın akın halk so.. 
kaklara dökülmüştür. Bu kalaba
lık ; ".Hıu"a Sultanahınet _ Köp· 
rü. ı,;;ı~hane karakolu _ Tepebaşı · 
Taksim arasında kesafet peyda e!
ıni~tir. 

Merasime iştirak rdccek olan 
n1otosikletli polis ınüfrezesi, tüm 
bandosu, Askeri Tıbbiye Okulu, 
Deniz bandosu, Deniz talinı ala~ 
yından bir tabur, polis rnii(rczesi, 
itfaiye müfrezesi, Şehir bandosu, 
Üniversite ve yüksek okullar, 
okulların izcileri, liseler ve esnaf 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

ALMAN TIBLIÜI 

Ukragna'da 
12000 esir 

daha aldık 
---•:---

30 Adet aıkerı tren 
tabrlp edildi 

Fülırer'ın umumi karargahı 5 
(A.A.) - cD.N.B.• Alman ordu -
!arı Başkumandanbğının tebliği: 

Taarruz harekatı muvaffaki • 
yetl<ı devam etmiştir. Cenubi Uk
raynada şiddetle müdafaa edilen 

müstahkem Sovyet mevzilerinde 
cereyan ed'en muharebelerde ve 
Dnyeper manrobının cenubunda
ki yarımada ile Karadenizdeki 

(Devamı 3 üncU Sahilede) 

Kıbramıa or· 
du ,erellae 
gece şeblr ••· 
mına 'bir ııra
ıet verilecek 

\ 

Bu akşam şelı
rlmlzln tekmil 
Balkevlerln de 
blyOk, mera. 
sim yapılacak 

e 

Vali Muavini bu sa -
bah ''Narh arttırıl -
mıyacaktır,, dedi 
Yanlış malumat veren toptancı
lar müddeiumumiliğe veriliyor 
Fi.at Mürakabc Konu!'yonu bugün 

VaJi Muavini B. AhnieL Kıruk.'m Re-
ic.:llğinde toplan:ıcak "·e odun narbı lı~ 
ni görü~cektir. 

Bu sabah Vali Muavininden aldı-
ğımız maliımata gör~ yenı tıarha. zam 
i.stiyen oduncuıann fazla fiat hakkın
daki iddiaJc:ırı varit görülmeutlş.tir. 

• 

Binaenaleyh bugün, Nürakabe Kcr 
misyonunca tesbit olunan eski !ı~,fuı 

lpkasına karar verilecektir. Bu itibar

la da evvelce: komJsyona yanlış ma1U

mat veren oduncular; haklarındü tak:

bat icrası içjn Müddeiumiliğc se' kc·
lunacaklardır, 

HARP VAZİYETİ 

Alman taarruzuna karşı mer
kez ve cenup cephelerinde 

Sovyet mukabil taarruzları? 
(Yazan: EMEKLi 

Bugiinkü tebliğlere göre Al· 
man _ Sovyet ccplıelcrindc ~azi
yetin huliisası şudur: 
Şimalde Fin • Alman birlikle· 

rinin l\.lurmansk taarruzu Rusla. 
rın iddiasına göre hezimete uğra. 
mış, iki Alman alayı tamamile 
imha edilmiş, diğer birlikler de 
Mıırmansk'ın 60 kilometre gar-

KURMAY SUBAY) 

1 
1 

bindeki Titza nehrinin öle tara
fına atılmıştır. Kareli berzahında 
ve Svir nehri boyunda Fin kıfa
ları bugüne kadar kay~a değer 
bir ileri harekette bulc.nn1an1ış
lardır. 

İlmen gölü cenubundaki hare· 
kat hakkında kayda değer yeni 

(De\'n:nı 3 üncü Oabifcdc) 1 •uııızıere Parmak lıırtaa Caıaı -

~~==== 
ı::_n: İ. F. SEUTELLİ 

,Ccısus mu? 
'-ema Yıldızı mı? 
Cellat mı? 

ı\ıııer· 
~Q•lt •kaya dehşet salan en 

un~ \le lıeyeranlı entrika 
"e ihtilal romanı 

•ı;a~f°"Y•dan bir film artisti 
1 tı,teiYle Anıerik.aya giden bu 
1 >1ıı.µlı'> kadın Ameri.kada neler 

•-la k.ırnlerl elde etti? Mek
~~'ll h~!;)Uni nasıl alevlecll? 

ıineına yıldız1 oldu?. · 

lıu J 
tj~•d •Pon kadınının Anıe-
~ı "• • emri altında kaç cella_ 
'~•lilrdı? Bu cellatlar nasıl 

' ete ı:e~tilcr? 

M 
' .-. ,--

Profesör Doktor Fahrettin SOV1'ET TEBLIOI 

Kerimle Enteresan bir görüşme: Bütün cephede 
Akıl hastalıkları han- muharebeler 

. . d devam ediyor 
gı mevsım eartıgor; ··-

. Cumarteıı glal 41 

jı moda,hastalıkmıdır? t~!o~ar~ (~~)şClrs~!~ 
Sinir eskiden bekarlarda daha 

fazla idi, şimdi evlilerde~~. 
1 Taylor Ruzveıtıe 

girişiyor 

tebliği: 5 tcşrinievvelde bütün 
cephed<ı muharebeler de'Vam et • 
miştir. Cwnartesi günü 41 Alman 
tayyaresi düşürdük. 19 Sovyet 
tayyaresi kayıptır. 

Dün Moskova civarındıa iki Al. ' 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

ÇERÇEVE ,.. ,.. 
HALA KURTULAMAMAK.~ 

Şu kadar yıl evvel İstanbul 
kurtulmuş. 

Neden? 
Dışarıdan gelen düşmanlar· 

dan. 
Dolayısile bayrak, rozet, 

marş, geçit resmi, donaQ;ma, 
fener alayı, kalabalık. yedi sü. 
tun iizerioe serlevha, fıkra, 
makale. nutuk ,.e saire ... 

İstanbul gibi Türkiyenin baş 
ve yürek şchirİcrinden bir ta. 
nesinin şu kadar yıl evvelkj 
kurtuluşu ve Türke aidiyeti o 
kadar tabii ki, beş on yılda bir 
hatırlanması doğru bu hadiseyi 
her sene kutlamak, bence, her 
sabah uyanan bir adamın kafa
sını ve yüreğini yerinde bul· 
doğu için bayram yapm11$ı gi_ 

bi bir şey ... 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

lacak olan İstanbulnn, dış illet
lerden olduğu kadar, bazı i~ 
hastalıklardan da kurtulması 

şuuruna zcnıin .ı~ınal< jç,ti_yo
rum. 

~akiki bir maceranın içyüzünü • 
011 Telgral'da okuyacaksınız~ 

~· 4 lacı sabllemlzde okuyunuz. 

Harp zamanlarında akıl hasta
lıklarının çoğaldığı, sinir buhran· 

!arının arttığı iddia olunmakta
dır. Ayni zamanda akıl hastalık
larının kışın azaldığı, yaı:ın ço

ğaldığı da ileri sürülmektedir. 
Bir de sinir hastalıkları bekarlar 

ara~ındn mı. evliler içinde mi 
çok olduğu merak edilmektedir. 

Nevyork, 6 (A.A.) - Reis Ruı
velt, bugün Mister lHyron Tay. 
lor ile uzun bir telefon göriişmesi 

yapmıştır. Beyaz Sarayda bu 

menua ait olarak hiçbir maliı. 

mat verilmemektedir. 

Kırım berzahını 
geçmek gayreti 

].foskova 1 6 (A.A.) - Komsomols 1 

Kaya Pra.v::ıda gazetesinde Sovyet bah ... I 
riyesi erktınından biri tarafından neş-

fstanbulun ve daha nice Y•
rin Türke aidiyeti bence bir 
miitearife kadar tabii ve bir 
mütearife kadar nümayişten 
müstağni. .. 

Bu itibarla ve bu münasebet
le ben, yeni çağın başındanbe· 
ri Türkün elinde bulunan ve 
en ileri çağın en ili"ri kademe. 
sine kadar 'fürkün elinde ka. 

Evet, ben, b~·rak, rozel, 
marş, geçit rcsnıi, donanıua, fc. 
ncr alayı, kalabalık. ~edi siitun 
üzerine serlevha~ fıkra, nıaka. 

le, nutuk ve saire kı~ aıncti 
içinde, maziye doğru br.. 'c 
istikbale doğru nam Ü tem lıi a· 
sırlık bır İstanbullu sı:ati~...
düşünüyonım ki. Istaııbui ha. 
15. artık bir koğııo kadar ı•ıo
das1 geçnıiş tranıj..ıa:\'dan, bir ... 
dirbir oyunu otobüstcu, arna
vut kalrlınıııı ve parke kaldı
rımdan, pis, dar ve dolambarlı 
sokaklan. kiibik. zevksiz \ ,. iğ_ 
rrnç inşadan, mohzun, ır<"ca.I. 

siz ve iki bükliiın nb!Şap hina
dan, en güzel yerlerini istlla 
etmiş fabrika, depo ve antrepo 
molozundan. harikulade bir 
zevk ve şahsiyetin ınünıes!->İIİ 
abidelerinin liİZİ.İnÜ Örten per. 
dr, küf \'C pasian \·c tabiatın en 
güzel tecelfüi i~indr en bakım. 
'.Cil7. ~chir hil111Pl"c-sinin ~altana . 

tından hala kurtıılamauıışttr. \.Devamı 4 üncü Sahi!ede) .~Devarr.ı 3 üncu S:ıhilcde) 
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HALK FİLOZOFU 

HATA 

Genç arkadaşım Murat Ka
yahan, Er.urumdan yazdJğı bir 
röportajda, bu şehrin t'ğlence 
)·erlerinin azlığından şikayet 
ederken şöyle eliyor: 

c- ?ttuhasebei Hususiye bir sine
nıa binası inşasına bll.)llamti, fakat 
,.arıda bırakmıştır Eler Muhasebei 
Hususiye bugun yarıda bıraldıtı bU. 
7ük bina yerine dah& küçük ve iltti
yaca k.ifi bir sinema in~asına giriş

miş olsaydı bu ~ şimdiye kadar çoJc
ta.n bıtınlınış olacaktı.> 

Hayır .. bence Erzurum Mu.. 
hasebei Hususiyesi, bir sinema 
binası inşasına kalkışmalda ne 
büyük hata işlediğini idrak 
ederek bu işi yanda btrakmış. 
tır. 

Muhasebei Hususiye kim, si. 
neu1a kiın?. Erzurum l\.luhase
bei Husu.siyesinin ba~ka işi gü
cü kalmamış mıdır?. Bir :\lu. 
hasebei Hususiyenin vazifesi 
herkesi eğlendirmek için sine. 

ADiSElER 
. '- KA~'ISl""DA
SÖN :J"E&.:;GRAF 

Y A'.'ILIŞ'Il:.t, 

BAYIM 

Hergün, bir başkasının yanlışı.. 
111 bulan bir akşam gazetesi mu.. 

harriri, geçenlerde ~öylt yazıyor
du: •Gri den1emeli, kur,uni de· 

n1eli! .. 

Bendeniz, icizane, bu ilim mu. 

harririn yanlışını çıkarayıın: 

«Kurşuni dememeli. Çünkü, 
türkçede kurşuni, diye, bir keli.. 
ıne yoktur. Kurşun kelimosi var. 

dır. Bu kelime öz türkçeclir. Öa 

tiirkçe bir kelin1enin sonuna i, ya

ni •yayı nisbi, gelmez. Kullaııı

JOruz, fakat yanlıştır. 

TECRİT 

VE İMHA 

Grip ha.,talı~ının kat'i tcda. 
visi kesfcdilnıiş. Grip rnikrobu ... 

nun tecridine imkan hasıl olmuş, 

şimdi, imha edilecekmiş. 
Görüyorsunuz ya, ilmi keşifler 

de, arlı!;, bugünkü harp usulleri. 

ne benziyor. Evveli tcerit, sonra, 

imha .. 

• IAT&l'AT 

KLÜBÜ 

Gazetecilere basın kartları da
ğıtıldı. ihya olunduk. Şimdi, Tak· 
•imde bir de büyük bir matbuat 
klübü binası inşa olunacakmış .. 

Ben şunu merak ediyorum: A

c .. 'ıa, orada kimler eilcncce-1;?. 

ÇİY BALIK 

Yt;NİR Mİ?. 

Rivayete göre Japonlar balık. 

ları çiy çiy yerlermiş! Halbuki, 

bizim bildiğimiz çiy halık mideye 
dol..unur. Anlaşılan Japonların 

midesi sağlamdır ve her şeyi ko.. 
lny tıkla hazmediyorlar. 

Aşkolsun, doinısu< 

AHMET RA.UF 

REŞAT FEYZi 

ma binası inşa ettirmek midir? 
Acaba, Erzurum Muhasebei 

Hususiyesi, bağlı bulunduğu 
kanunlarla yapınıya mecbur 
olduğu bütün diğer hizmetleri 
tamamen ifa ey!cmiş midir?. 
Acaba Enurumda terlie layık 
olup da bütçe darlığı dolayı.. 
sile yıllardır zam ı:önneıniş 
fedakar ilkmektep hocaları yok 
mudur?, 

Erzurum Muhasebei Husu
siyesi, bütün yolları yaptırmış, 
tamir ettirmiş, yağ döksen 7a· 
lanır bir hale mi getirmiştir?. 

Erzurum Muhasebei Hususi. 
yesi, hastaneler, dispanserler, 
dr'\'um evleri ile bütün şehri 
ba~lanbaşa bir sağlık müesse.. 
seteri şehri haline mi getirmiş.. 
tir? 

Daha sayayım mı?. 

Muhasebei Hususiye sintına 
binası yaptırmaz. 

IGazi köprüsü ye· 
niden boyanacak 

Belediye Reisliği nce Gazı kop. 
rüsünün kabulü kat'isi henüz ya
pılınaım~tır. Buna sebep köprıi. 
nün deniz suyuna ve rüzgarlara 
mukavim hususi bir boya ile 
boyanması icabettiği halci-e köprü. 
yü in{a eden firmanın başka bır 
boya kullanması ve binnetice da
ha ş:md'.den köprünün boyaları
nın bazı yerlerde bozulmuş ol • 
masıdır! ... 

Belediyenin ihtarı Ül'Crine fir. 
rna b:.ı hususi boyayı Almanya -
dan get:rı.meğe karar \'ermıştir. 

Bu boyanın mühim bir kısmı 
gelmiştir. Gümrükten çıkarma 

müsaadesi alınır alınmaz çıkarı -
Jacak ve tecrübe makamında köp- ı 
rü boyanacaktır. Matlup 111'lıce 
alınırsa kabulü kat'i yapılacaktır. 

Adliye te$kilatında değifiklik 
Adliye mensupları arasında ye

ni bazı değişiklıkleri ihli\'a eden 
yeni l>ir tayin kararnamesi ha • 
zırlanmı~:ır. Bugünlerde yüksek 
tasdkten çıkması bekl'Elnilmekte • 
d.r. 

(HALK SÜTUt. U) 
J, arayan bir genç hz 

Orta mekteb:n 8 inci Sln!fında bu 
yıl b~r den.ten elemeye kamlış, di
di,ter nur:ıaralart iyi, yazısı dilzgün 
17 yaşında, fakir bir a le klZl~ hem 
gelecek lrı:tihan ZJtr.anına k.ı:dnr bom 
boş geçecek olan bir yılını teliiti et
mek ve hem de kendis·yıe anne inin 
mal§etne bir yardımda bı.:lunmak U
zere rr:üaas:p bir iş aramak.tadır. Ken
dlsine iş verrrek ıuret:yle b:r a.leyi 
ı-;ev:ndirmek istiyen alicenap iş sahlp
lemin Son Telgraf Halk sütununda 
S. A ya yazmaları r:ca :>İunur. 

Çiıği çizebi t•rek bir 
Bayan araoıyor 

Resme kabiliyeti bulunan ve lnce 
fırça Ue ('iz.gi ~leri yapabilec<'k genç 
bir bayan ar:.nmaktadır. Kend isine 
b:dayette ufak blr haftalık verilecek 
kabiliyet \'e istldarına eöre ileride b:.J 
arttırılabilecektir. Talip olanların sa
at 13 - 16 arosında Son Telgı·af Halk 
Sütunu l\.femurluğuna müracaat olun
ması. 

Genç bir kız İ§ arıyor 
Kimsesizliil dolayısi!e ilk mektebi 

b·tiremeden hayata atılmak iJteyen 
1:S ya~ında b;r kız fabrika ve mü~s -
seselerde ve yazıhanelerde i$ aramak
tadır. 1\-fuhterem iş sahiplerinin Son 
Tt-.lgrafda (Adile) rumuzuna mil:·;.ı -
caat etıneleri rica olunur. 

Tefrika No: 78 

1 Sürü Çıngırakları 1 
\. Yazanı CAHiT liÇUK 

klpırda.ınak, konuşm.aık, hareket tt_- ı 
mck, gülmt'~, h:Jtt..i elimi oynatmak bıle 
nıfıruosız..ch. BütUn ruhum, vucudüın ı 
bir menner heykel Jlbi soguk, gözle
rimde camlaşmış bakıslar, dudakla .. 
rımda, donrnuş ı;arplk bır &Ulü~ var. 
Nezik yürel}inun bütün 1Ş1klarını, ü
mitlerini, enlellerinl a.i.arak gitmiş, 
bt·n kupkuru, susuz bir pınar ıibi ses
'ız, renksi.4', kalmış.tun. Ruhum, dö
nulrr,e! ~ mumkün olmı1an, buzlarla 
Ortulil l>U' yolda bJr yolculuğa çık
reış ı;bi, hayalımin sağı, solu, önü ar
ka ı ~n3s1z blr beyazhkla örtüiu. Kı
sa Uir zamwı. evyel oralarda güneş 

aydınhklan, sular, ycıillikler, rüya-
h sesler, c.;.ı,:t-k.l.er; ~n sonra benim 
~ı;ın çarpugına inandlgı.ro, ve b ... niın 
olacagını kal'ıyelle bildiğim bir kalb, 
atlından, ateş gibi yanan bir kalb 
vardı. Şimdi. yalnız, göz alabildiğine, 

uç ·uz, soğ-uk beyszlıklar uzanıyor, gu
nef pırıltıtarLyle ışıklanmıyan, buz 
ıibi, dondw·ucu. düzlükler, iOn.1~ 

luk~.-

Bu. beyazlıkların lçtnde, tutunacak 
b.r dal arıyun ru.hıırıı:a, b'. den seslerf 
bU seslerl, c.Ça.,.ıı~ ga, nın fcryati.an 
dotdu. Başıının I,.indekı buz!ar ~ri 
meğe, donuk. pı.ıltcız beyazlıklar, 

şeliaf, ışıklı sular haliıı. alnııy"' b .. ş
)adı. c"Çağnala> nın beyaz dW11&ırı.lar 

clbi boşluklara fırlıyan, dü1tübU de

rinlerden uiıJltular1a yükselen ->uıa ... 
rı. 1 bülün kuvvetiyle kaJbinıe dnlu
yor, orayı, yepyenı cazip bir kurtuluş 
ümidi ile yıkıyordu. 

Diriltn4 gib;yd;ın. Yava~c;a ye-riın

den kalkar-ok merdivenleri. ındim. Or
talıkta bir can.5ıziık, bir gariplik var. 

Beni kimsen!n görn)es.int istenıiyo
rum. Bah<.·edcn. cAltın Dere• nin 
kumsalına kadar yürüdüm. Orada 

sandallarlmı çlk .... rdım.. Kumsal ılik 

bir hah g:ıbl. Gö~derim yanım sıra, 

boşluklara fırlamak için ko1an suların, 

plnltılı yCzünde. Hiç bir kıpırdı yok. 
cAltın Dere> )umuşak bır se izlikle 
&1u.7or. sw.ar ba..ı .rerlerde alu<U,)'Or 
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Ath otoblı işletile
mez mı 'l 

Geçenlerde bir arkadaş. ~ehlrde 
mUnakale zorluğunu haiıflet.ecek. bir 
tedbir ileri sünıyordu. Atlı ara'.Jalan, 
e:;ekleıi tekrar meydana çıkaralım, 

dlyor. Belediye hudutları içine, eşek. 

gırmesi yasak. Mı:ı.lUm, vakti1e böyle 
tar h.cırar verilm işti. Neden \'eritn1ışti. 
Orasl da pek belli değil. I.:0tanbulun 
n•anı.arasını bozuyor, şeb~~ iptıdai blr 
hal veriyormuş! 

Fakat, otobüsler azaldı, otomobiller 
az.aldı, tramvaylar azaldı. Tünel bü. 
tun bütün k;;ılktı. Bütün bunlara karşı 
mukabil bir tedbir düşünmek cidden 
IJ.zundır. Gl·rek eşya nakliyatı, gerek 
insan nakli tein, pek.iW. arabalardan 
istifade ediliyor. 

Mademki, dunya fevk.Wiıde günler 
geçirmektedir. ~1-ecbu.riyet tahlında, 

bir takım fe,·kalfıde tedbirlere, ı:are -
ıere baş vurulma~ıdır. 

Çünkü, İslanbulun nütusu azal
mıyor, ınuhtellf sebeplerle gıttikçe 

çoğalıyor . .l't'lünaka:e ihtiyacı aynıdır. 

Bir taraftan. münakale vasıtaları kal-
dırıldıkça • .şüpheslz, sıkınh i}rtıyor. Bu 
mevzuu 1.'.ıti!eye alnıayıp ciddi surette 
tetkik etm<'le ı..·.yık bulanlar olursa, 
nıutlaka mi.J.sbet neHce alınacağına ka
rıiiın. Motörlü, elekh·ik.li vasıta iyi 
,ey_. Fakat, oln:ayınca ne yapahın?. 

At, araba dılnyanın en sağlam ve 
yararlı \•asıtasıdır. Benzini yok, ye
dek vasıta üzüntüsü yok, b(n:ulması 
yok, kırılması yok. Araba kınUr, iki 
t;ivi sokarsanız tarnır olur. Daha türkçe 
honuşmak icabederse şwıu söylemek 
lilundır~ ~totörlü ve elektrikli nakil 
va.-;ıtalan, ancak motörlü ve elektr:kll 
sanayii bulunan memleketler için mü
kemı-neld.ir. Biz, her şeyl dtiarıdan 
getirtiyoruz 

Fayton şekl'.nde yaptınbcak araba
lar, taksilerin yerjni, adına aUı oto -
bü.ı dediğim bliyuk arabalar da oto -
bu.i ve tramvayların yerini tutar, olur, 
t.!ter. Sür'at bah5lne gelince: Emin 
olun ki, İstanbul sokaklarında bu atU 
arabalar tranıvı'lylardan daha ağır git
n iyecektir. Hatta, belki de daha. ço -
buk gidPCCktir, F.::.ytonlar ise, hay -
\J.nları iyice sürtince, pekilla koşar. 

l.şi. ciddiye alar~k. hüsnü niy.e-lle, 
bu nıe:;;e!e.vi salittılyettar \'e mc tl'ı\a.,;
aıs kinuı:elere biı- defa tetkik etıne -
lidir. Ben, sCyru:-;efer ve münakale 
ıneseleleri ü~erinde sallı.hiyetli ve mü
tehas.sts olsaycfıın, teferruata ait daha 
bazı fikirler ortay.'.l atardım. 

Şimdi, günü gün etmek lA1ımdır. 
l\taric ı-:.k: fevkallde günler ya$tyoruz. 
FevkaIJ.de l"'dblrlere baş vunuaktan 
bm~ka çare yokl\ır. 

R. SABiT 

Blılkletll çavuşlar 
Mütemadi tamir yol çavuşları. 

nın daha sür'atle iş görmeleri.ni 
temin ıçin bunların bisikl·et kul. 
l::nma 1 arı kararlaştırılmıştır. 

İlk olarak Ankara Beeldlyesi 15 
b:sik!etli çarnş hazırlamıştır. Is
tanbul Beledıyes i de mütemadi 
tamir yol çavuşlarının bir kısmı. 
na bisiklet vcrcce!<tir . 

Yeni tebriye narhl 
Fiat Murakabe Komisyonunca 

şehriye fiatlerine şu narh konul
muştur Toptan ambal3jın kilosu 
azami 43 kuru~. loptan ambaliıjsı~ 
azınni 42, perakrnde ambalajlı 47, 
ambalajsız 48 kuruş. 

"Benim kovanım olduktan son
ra, arım Bağdattan gelir,, 

- Ay f~amdiciğim .. Sen de mi mah-ı vanım olduktan sonra, arım Bağdat-
ker .eye düştün? t;ın gelir .. Apartımanı aldıktan sonra, 

- Sorma kardeşim, sorma .. Mah - eşyayı nereden olsa bulurum ... Şim-
keıneye değil, be:ı b;r girduba düş- di onu bırak da dinle ... Gidip pazar-
tlim ki, bir haftadı r aklın1 başımda lıgl yaptık .. Uyuştuh. .. 2500 Ura çıkarıp 
dc·gil... kaparo verdim-

- Aman, deme'. Ne oldun? - Korkarım inkar etti?. 
- Ne olac&Jğun aztzim? Gel şö1te - Hiç korkma! İnkar elti ta.bil!. 

kenara dJ, anlatayını .. Zatt.. 9ath .. Amma, budalalık bende.. Basiretim 
yorum .. Derdimi anlatacak taştan a- b:ığlandı. Senetsiz, sepetsiz veriver -
dam arıyorum .. O da züğürt. tesellisi dim parayı... Amma, insan ıs\iphe de 
ya!.. eder mi? Koskoca bir tüccar .. Evleri, 

- Teessüf ederim sana.. Bu ka- apartımanlan ... 
oar senelik arkadaşın şimdi taştan _ Asıl öylesinden kork! Şimdi ne 
adoım mı oldu? Ben taıtarı adam mı.. oldu! 
yım! - Ne olacak? Ml'hkemeye düştük .. 

- Hayır c;.. :ıım .. Söz teınsili ... Gel İsbata c:alışacağım ... 
c:.anım ciğerim kardeşim.. Gel şöyle - Kurtarırsın inşallah!. .• 
de anlatayım .. Yinni beş senedir, - Hiç ümit etmiyorum. 
d 1;;1mden trmağın-:.dan arttırıp bir:k -
tird;ğım altt bin beş yüz lira param 
\ardı. 

- Yaaa.,Sende kirli çıklıardan t
rr~i$sin demek de, haberimiz yokmu!f .. , 

- C.ınım kardc-;im.. Beniın içim 
)anıyor .. Şimdi şakanın sırası mı? 
DlnUyeceksen dinle .. Dlnlemiyecek -
sen anlalmıyayın1 ... 

- Dinliyorurn, can un ... 
- Uzun z~nıandanberi1 şöyle elden 

düı;n1e, a~rtırran terlibi bir şey bu
t yun da, hem kendim oturayım, hem 
kir.:ıya verip irat edineyim diye aranıp 
durtıyordunı. Telllı.llara ba.ş vurdum, 
gazet.clerd-cki iltınları takip ettim .. 
J\'ıhayet, sekiz bin liraya, dOrt katil 
bıt· apartıman buldunı. 

- Arayan bela!;ını da bulur, mev-
1.i.:ı;ını da .•• 
- - Sus! Ben belamı buldum .. Altı 
bin beş yüz lira var ya! .. Bin beş yüz 
liraya da apartımanı ipotek edip al
rnağa karar verdim ... 

- Sorınası ayıp olmasın amm, elin
deki prayı verip, üstelik borca da gi
rip, apartıman alacaksın.. Bir de o
nun it;eri.sini döşemek için eşya, mo
bilye 13zım .. Hiç olmazsa bu zamanda 
bin liralık da c~ya ister .. Onu nereden 
bulacaksın~ 

- İş benim ko\•anım olsun .. Ko -

Bu sırada mahkemeden çağırdLlar. 
Biçare dertli adam, yelycperek, yel -
ken kürek, mahkemeye koştu ... 

Mliddialeyh, çıplak kalalı, orta boy
lu, g~rd<:ı.nlı, enseli, göbekli, kerli ve ı 

terli, parmakları altın ytizüklti bir 
adamdı. 2500 lira pey aldığını kat'i -
yette ve ısrarla reddetti. Hakim da
vacıya sordu: 

- Şahidin var mı? 
- \'"ar, dedL tiç tane şahidim var .. 

Te-vatürcn şahit de sekiz on tane ... 
- Onları bırakın da o üç şahidin 

isimlerini ve adreslerini söyleyin! 
Davacı üç isim saydı. 

- Adreslerini öğrenir, bildiririm .. 
dedi. 
Mubakeıne sa·htiler için başka gü .. 

ne bırakıldı. 

Davacı ınahıkemeden çıktıktan son-
ra koridorda arkadaşına: 

- Şahitler dedi, bunun kendi a -
damları .. Yalnız, iki taneshıe yol ver .. 
il iş .. Şimdi ondan ümitleniyorum 
2mma, işin iki ş('kli ,•ar ... Ya herlt -
ler tekrar yanında <:alışmak üm!dile 
benim ırleyhimde, yahut da lşl'"'rinden \ 
<;'-kardığı için onun aleyhinde şeh::ı.det 
edecek'er ... Benim aleyb~mde sehadet 
ederler:., yandım kı.yanıete kadar ... 

Yeni yapılan evin camlarını 
söküp satmak istemiş! 

Buradan memleketine 
parası !:edarik etmek 

yol 
fakat! ... 

gitmek Üzere 
istemiş 

Suıtarı.ahmet Birinci Sulh Ceza 
l\'fahkeıtıesinde dün garip bir hlr:;ıılı

ğın ınuhakeıtı{'c;L yapılmıştır: 

4t.anbulda bulunan Trabzonun Sür
menP- köyür.de-n Abdullah; Beledıyece 
ıstimliık edılerek yıktırılan Kırkçeş

mede Nefer sokağındaki bir e\•in m
kazı arasına gimıiş ve or"daki buyük 
pencere çerce\•elerini camla?:"ı i1e bir
Iı.kte birer ıkl~cr aşırn1ağa başlamış
tır Enkazın muhafazasına memur 
bekçi pc"lcere pervazlarının ve çer
çe\•elcr.nin teker teker sırra kadem 
bastıgır.ı gö:-erek hır:::ızlıktan şüpbıe
lentnı-ş- ,.e pusuya yatmıştır, 

8<'kçl bu suretle tedbir almakla 

iken Sürmenel; Abdullah ta bir çok 
pencerelerden blr ikisıni aşırmağa. 

gelmiş ve t.am cürmü meşhu.t vaziye
tınde ikco yakalanmıştır. 

Pollıe lhbar ve tesUm cdf!C!n Ab
dullah, tutulan cünnümeşhtLt za.tıtı ile 
dlın nübetçı mahkemesi olan B:rinci 
Sulh Cezaya VP.rilmişlir. 

Suçlu; sorgusu esnasında cürmünil 
ir.kiır e-tmiye.rek: 

- Evet efendim dotru demiş ve 
ill\·e <-taıiştir. Ne yapayım b<'yim bir 
k3Ç gündür İstanbulda avare, işsiz 
glıc;si.iz dol~ıyorum. Mernleketiıne git
mek için yol param da yoktu. Ne ya
payını ı;areslzlik. Şeytana uydum, 
ı;erte\'elE-ri çaldım. ~Isk~adım yol pa
rası b!rikt:rip memle!tef.e gitn1ekt;. 

Bundan sonra şahitltr dinlenmi-l \'C 
Abdullah 2 ay hapse mahktitn olun
mu~tur. 
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USTALIK 
Kursları 
Ayın on beşinde şeh· 

rimizde 1200 
kişilik üç kurs açılıyor 

Marangoz, tesviyeci, elektrikci 
yanında çahşanlar için Sultanah· 
metteki sanayi mektebinde cmec. 
cani gece san'at kurshrı• açıl • 
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu lrurslat 25 teşrinievvelde 
faaliyete geçecektir. Ve haftada 
üç gece olmak üzere 3 yıl dvam 
edecektir. 3 yıl sonra kazanan • 
!ara Nafıa Vekaletinin 3 üncü 
sınıf ustalık ehliyetnamesi veri -
lecektir. H~r birine 400 kişi olmak 
üzere bu yıl üç kursa ıaoo kişi 
devam edecektir. Kadrolar dol • 
mak üzeredir. Tramvay İdaresin. 
dekıi bu kabU müstahde.mkr de 
bu kurslara devam ooeceklcrdir. __,,____ 

Milli Piyango idaresine 
memur alınıyor 

Ankarada Milli Piyango idare
sinin merkezinde çalıştırılmak ü. 
zere orta mektep ve lise mezun
larile Ticaret Lisesi mezunları a
rasından imt:hanla memur alına. 
caktır. Talip olanların ayın 10 un. 
cu gününe kadar Ankarada Ye
nişehirde Milli Piyango İdare 
sine müracaat etmeleri icabet -
mektedır. 

Muht_elia bir Posta Müdürünün 
1 yıl hapis cezası al/edildi 

İhtılas suçundan dolayı 5 yıl 
ağır hapse ve 1876 lira 93 kuruş 
ağır para cezası ödeme.sine kara• 
verilmiş iken bt.ı cezanı'!! ağır ha
pis kısmını ikmal eden ve ağır 
para cezası için de 1 yıl müddccle 
hapsi icabcyEyen eski Gemlik 
Posta, Telgraf ve Telefon Müdürü 
B. Bil:ilin hastalığına binaen bu 
cezasının affı icra Vekilleri He. 
yeti t~rafından tasdik olunmuş • 
tur. 

BOÇtlK BABEBLEa 

MAARiF, UNIVERS_ITE: * 935 do!iunılıı çocukların (yani 6 
yaşında bulunanlar) i~mekteplere ka
bul eı:t ·lip edilm!y~c<'tl Maarif Veka
letinden soru!n.uştu. Vek5.le1, bunlar
dan tahsile devarr1<1. uyacak surette 
gôsterı:şli olanların nkullaraı k~bul e .. 
dilebilcceğini \'ildyete bikf.irınşiti.i·. * İlk tahsil çağı..nd3. olan ço .. 
c~lardaıı 7 - 16 yaşında bulunanla
rm s<tyınu İkincileşr!nin Birinci. Cu
marte. günü yapıl:ıc.:aktır. 

MÜTEFERRiK: 
* Karadcnize ~liycn vapurlar, 

gündüzleri gidiyordu. Vapıırların ge
ceıerı de seferlerine de\'am elnıeleri 
kararla.şlırılnıtŞtır. 

+ Elektrik, traınvay vC' tünel için 
l.izını olan malzeınenin hariçten teda
riki lçitı te:;ebbüsler yapdmakt.adtr. 

-...----
Harçlıklı talebeler 

Del ve Tarih Coğrafya Fakül • 
lesine ders zamanlarında ayda 
40 ar lira verilmek üzere charç -
!ıklı talebe• alınacaktır- Bunlar 
Fakülteyi ikmal ettikten sonra 
gösterilen yerd-e bir müddet ça • 
lı:şacaklarını taahhlit eyliyecek • 
lerdir-

Suadiye ile Bostancl arasında Ça -
l&.lçeşme kimini alan tarihi bir çe:;;nı2 
var. Bu <;1şıne, asfaltın tam ortasına 
c:üşer. Binaenaleyh, bu nokta da, mü~ 
n.ıkal!ita büyük zorluklar çıkarır. Vak. 
tile, asfalt yapılırken, çeşmenin ta -
rihl kıymeti gözönünde tutularak, ol
<:uğu yerde bırakilmış. 

Bir Cinayet Davası 

Talip olanların ayın 13 üncü 
pazartesi günü akşamına kadar 
Fakülte dekanlığına müracaat et.. 
~leri icabeylemektedir. 

g'bl. Söğütler sulara doğru uzanmış, 

rüyalı resimleri durgun SUJ"Un i.is
timde L.t:reşiyor. 

Geçide geldım. Eteklerim! toplıya

rak suya glrdiın. Kwnsalın kenarında 
ılık elleri.le bileklerime sarılan d'ere, 
ilerledikçe soğudu. Ağır ağır dizle -
ri.oıe kadar yükseldi. Basımın uz.ak 
c!üşünceleri bana b;r dostumu hatır -
lallyı.>r. Çocukken beni agıatan bir 
d<l..oı;t. Bu dost, böyle sularda ölüme ka
vuşan bir kızrh. B.:ı~ında çiçekler, du
daklarında bir türküyle yav~ yavaş 
gömülüyorda. •Ofelya> .. Onu .seviyor, 
\.-C onun için ağlıyordum. Göz~erimde 
yaıtlar var. Fa1cat şimdi, galiba, bir -
d-enbire değişen cFJğen> için ağlıyo -
rum. 

Sular şa.rıltılarta, kuvvetli çarptş 
tarla bacaklarımda bulunuyor ve diz~ 
terimden a~ağı doj!ru al('alarak, fni -
yordu. Nihayet ıslak ayaklarım kum
l&ra gömüldü. Kulaklanmda yalnız 

sesler, gözler~nıde yalnız sula-nn çağ
layışları dolu y<'şilliklere bakıyorum. 
Ora.da, küC,"ük bir ev, sarı tahta par
maklıklı pencerelerinden ye~il gü.ne, 
ışıkları sızan bir O\'a vardı. Gö~:;üm 
yanlyor. c.O», bir başka insanın. Hak
kım yok ki... 

Yüzü.rrı.e gölgeler surunup, gUneş 
ışıklar çarparak kumsalda, «C•ğna .. 
eu• ya doğru gidiyorum. Islak, su ko
k.aa kava 7\ll:üme çarptı. Hiçblr dü.· 

Tabi! hata işltnrr.iş olduğu bilAhare 
z<o.manla anlaş1ldı. Şimdi, makul fikir 
&alebe çald:. Çeşme, yolun ortasından 
kaldırılacak._ münasip bir kenara çe
çilecek. Yanlı.ş hesap Bağda.ttan dö
ner. derler. Bereket, çeşme, Bağdat -
ta.n cıeğ!l. Bağdat yolu üzerinde dönü-
yor. 

BURHA N CEVAT 

şilun.centn bana yetişmemesi için daha 
hızlı koşuyorum. Belki bir zaaf beni 
yolumdan alıkoyar! .. Üstü şeU.:t! bir 
buii:uyla örtülü derin yeşillikleri gör
nıek istiyorum. Sol laı-nftaki küçük 
mermere benziyen kayalığı tırmanmak 
IJ.zlm. Oradan aşagılara bakabilirim. 
Onun b~ni alacagJ.nı kat'iyctle bili. ... 
yorum. 

- Fiğen! .. , 
Recebin se:;l İçimde bir ses c.kaç~ .. 

diyor. Beyaz kayaya doğru ko~uyo -
rum. Fakat daha nenüz, tırmanmağa 

vı.kit bulamadan; bir dem.l.r el koluma 
yapt~lı. Beni ı:eriye çekti. 

Onun açılmış, hayretle şaşkınlıkla, 

büyümüş gC:zlerl, sonsuz kırlann ye• 
şilliğinl içlerine almış gihf, yüz.ünıe 

bakıyor. Beni sarsıyor: 

- Burada ne arıyorsun?. 
Ba:;;ıır.dl., bir bn~ka ses haykırıyor. 

c.Burada ne arıyorsun?> Sahi niçin 
.Ça.E(naJta> ya gelmiştim? Ruhuma 
titreye titreye bir haz, bir sükUn ya
yılıyor. Hayalinıin beyazlıklar, sular

la dolan sonsuzluklarında ışıklar, renk
ler beliriyor, sesler, c.Sürü Çıngırak
ları• nın rüyah seslerini duyuyorum. 
Yüzüme çam kokulu bir ı-üzgA.r c:ar
pıyor gibi. 

Recep, omuzlarundan sarsaraka tek
rarladı: 

(Devamı Var\ 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

Maksadımız Cevndın odaya na
sd girip ç:ktığını öğrenmektir. 

Şimdi, şahit birçok geceler Ce. 
vadın, odasına gelip gittiğinden 

bahsediyor. O halde, mesele daha 
ziyade şümul buluyor, demektir. 
Acaba Cevat geceleri sokak kapı
sından geliyor ve yıne o tarikle 
mi çıkıyordu. Yoksa, bir başka 
yoldan mı gelip gidiy.::1-du? Acaba 
konakta ookağa çıkan, kimsenin 
bilmediği gizli bir yol mu vardı? 

Muı.affer böyle söyleyince, Ay
şe bütün bütün sinirlendi. Gözleri 
kısılmış, yüzü öfkeden bumburu
~k olımış, alnında sıkıntı terleri 
birikmişti. Durmadan dudakla. 
rım ısırıyor, dişlerini gıcırdatı. 

yordu. 
- Bütün bunları söylemek la

zım mı? .. 
Diyerek hakimin yüzüne baktı. 

Hakim: 
- Cevap vermelisi.niz ... 
Deyince büsbütün sinirlendi: 
_Güzin affcdilrr.ez, unutulmaz 

bir hareket yaptı. Beni mahvet
mek istiyor .. 

Diye, k<'ndi kendine söylendi. 
Sonra, duyduğu bütün keder ve 
ız\ırabı bakışlarında belirlen bir 
asabiyet humması içinde: 

- Cevat sporcudur .. 
Dedi, devam etti: 
- O geceleyin bah~n bir 

iple benim odama çıkar, gider
ken de yine onunla inerdi. 
Ayşenin ağzından bu cümle ç-. 

kar çıkmaz mahkemede 
bire bir uğultu yayıldı, 

kulaklarda: 

- Vay .. vay!. 

bırden.. 

bütün 

Diyen bir hayret C'Ümlesi çın
ladı. Fakat, Ayşe bunu da söyle
dikten sonra bir torba et ve ke.. 
mik yığını haline gelmi:;. takat.. 
siz ve fersiz sandalyanın üzerıne 
yığılıvermişti. Hakim: 

- Sık sık böyle geceleri bulu. 
şur muydunuz? 

Dedi. Ayşe sandalyanın üze
rinde kendisini güçlükle liıpla
mıya çalıştı. Bakışlarında: 

- Halimi görüyorsunuz. Ce,·ap 
verecek takatim yok. Ona rağ. 
men hala benden bir şeyler öğ. 
renmek istiyorsunuz. B.rakınız 

beni artık.. 
Diyen bir tazallüm edası vardı. 

Fakat, hakim sualini tekrar edin.. 
ce: 

- Her vakit değil. Fakat, ek
seriya .. 

Dedi ve.. ilave etti: 
- Yalnız bir noktayı bilhassa 

dikkatinizde tebarüz ettirmek is
terim. Cevatla buluşmalarım hiç 
bir vakit aykırı bir telakkiye yol 
açır.amalıd•r. O, benim sadece 
kendisile evlenmiye namzet ol
duğum nezih ve samımi bir arka. 
daşundı. Aramızda temiz aşk ve 
his bağlarından başka herhangi 
bir rabıta düşünülemez. 

(Det'aml Var) 

' Oçıerıa teıa~~!~ı 
Yazan: Ahmet Şükru ,

1 
, t r 

ıc toP 
Moskova konferansın ıııJ!l · 

nabilmesi için liızı!Ilgde?il ', ~ 
lık iki ay kadar surdilll de ~·; 
görüşmeler iki gün . ı<;J~erlel 1 ~ 
erm :ştir. Bu acelede ~ç b;r no' 
sındaki tesanüt narrı10 ~iill vı"' 
mayiş sezmemek rnuın ,.,,ur•~ 
dir. Moskovada toplanan b,ı:r 

· günde ıı • haslar, i.şlerini iki J!ul'.e ,. 
mekle ayni zamanda. rı ~ , 
Ç .. ·1 .. .. 1 cindenbt " t' 
orçı goruşıne e · •eı .. • 

bedilen kıymetli zamanı t. b• ~ 
roek isf:emış· lerdir- Faka .. ,ıer;;ı. . go' !i' 
mayişın daha açık hir dan ~ 

1 
Sovyet hükumeti tarafın (un 1 

redilen tebliğ ile M0101~ ~l'' ~ 
Amer'kan heveti başkan • 

• J tan . ' 
Harriman'ın konferans ı'lı' 
söyl<>dikleri sözlerind•b1~;d~ ~ .' 
Sovyet hükfımeti bu te ere~ 
feransın toplanmasın• g n 5 

tiren gcbepleri anlaW~1:;Jf~· 
görüşmelerin •'arn ,·e •~ r 
bir anlayış, itbıat \'~ 

1 
b 

havası içinde• yapıldıgın 
riyor ,.e diyor ki: . \',Jı'- " 

cMurahhas heyctrerı, rJ~r 
. '8 ~ 

larında S!)vvı:>t mille\! • k8 
r·ı1er Alm~nyasına karŞI ıiır • 

uıt 
r.' anca yapıla':. :-e rn :n ııo' • 
netıccsi faşıst surulcrın ·ııe!I ıf 

d - m• duruk altına al ıgı -:ısın' ıl 
hürriyet ve isbiklalı da~cade 
yın edecek bulunan rn. ,, et. 

ı r oıJ• 
yardım e'mek vaz:!e e · ııe:tl' 
ıniyentinden hız ve .Na.Zel< ıe~., 
yunduruğu altına gırrrı 111,ııet.>. altında bulunan diğer ,s .. 
rin kurtarılışı davasının :it 

tinden ilham almıştır-:kan•· ~' 
Amerikan heyeti baı: ~ j'lJ 

"k3 \ ., ' ter Harr'.man Amerı ııw-J 

tere namına konu.şa_r3'.'·rıııd' Jl' 
nın her istediği şeyı .ve i< re , 
ahhüt etti ki-erini bildırııı ;~,, 
fer kazanılıncıya kadar ~tif 
kanın yardımını vadel~ef1• .,. 
lotof da yalnız RLıslar ktıf·u·~ , 
tün A nupa miltetlcrı ··caclt 

iJı ııı 0 bil' cıya kadar Sovyetıer ndı 
lede devam etmek kararı t.ıf· •r 
lunduklarını tekrarlaill1a ıııVJ. 

Moskova konferansın ;~aU • . rrrer- J'>' 
rın İngilizlerden ve_ A_ ,·e i•tr,r'J 
dan neler istediklerını )ık ~! r.f 
!eri bu şeylere ka't,ıııı:) 

1
• 

ncl<.'r vereceklerini .. ;ne ''~ ı 
Fakat Sovyetler B'r14\er b1 r1 
lacak olan yardımın 1~ b~ 
şimdil;k tank, tayyare J<ı''' 
malzemesine münhasır 
anlaşılıyor. .. _ .. ,yııelffl • 

Ruz ve it . Çörçil goı ";1. 3~; ı" 
deki karardan sonra l!~~n g~1ıc 
derilen daveUe. yardın !W dJ',·v' 
olarak bahsedılıyordU· ttc''",, 
den'.liyordu k'.: Fa-~ıst 1 ııı•t 
ne göstcrdl~i n1ü~·-cnın~Jf!,i1~t. 
vemetle Sovyetlcr Sıedileb· ~ 
ivi ne surette vardını• 0 .. ı' • , . s· s ,s 
ceğin; araştırmak. ·,_,,., • 

d nolV• h 
Rusyaya d()ğrudaı' ve \"~~· 

keri y~rdım mar.ası d:I ~rof' • 
di. Gerçi İngili7.kr ııu f 

1 1 de .. ' top anma7daıı en·e tB) ,ıı u 
hesine ta,~·arelcr \'e. 1oa.ft' ,,to . sır,, 
lPr vollaırıslardır. ,, 1 .,ı 

• . b~ .Jt 
beri gelen haberler .... 1,t~~ 4 

du•ll .,. 1Ş 
!erin Almanlarla t bir , ' 
bildirırektedir. Faka. j{~fl< r 

. . . 1 ·nın ·it 
da. Ingılız asker erı ·lar•P • 1~ • 
laı·a ve hatt.i Ka!k3 " ..,,( b" · ı' 

k Pct• • a)S 
sine ~adar _geler~ d~ ... ,.ı 
1-erının muda!aasıo 

1 
rı ~J. 

yardımda bulunacak 
3 tt~l ' 

mekte idi. edilen .ıt"',' 
Moskovada neşr !P~· 

(De\·amı 4 oncll ' 
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ttsu ,-.ızının metinleri Anadolu 
.,. .. \;an. ı büllenlcrınden alınmıştır) 
•r!lı· 11 eden: Muammer Alatur 

li.. 
h b oı .er: Beyruttan gelen bir 
. ;; ere göre, Irak Başvekili Cemil 
:raı ıstifa etmiştir. 

h' a~ctacta çağırılan lrak'ın Ka.. 
~re elç.tsi Nuri S<>it paşa, dün 

bal'e. ıle Bağdada gelm~tir. 
~---~ll!ıl .Midafi, 3 mayıs<a, yani 
l<!ı! t. Alıye ka~ı yapılan lngıliz 

J rı esnasında Başvekil olmuştu. 
ga apon Hariciye Nezaretinin or
lr.tnı vlan , Revue Diplomatique• 

•nıuası şöyle yazıyor: 
in •l\ınerika hakikaten adaletin ve 
ha:~n:yetin müdafii ise, Avrupa 
dah •n-e nıhayet vermek için mü-

1\ale etmelidir. 
~ıt nıer.ka Bi.rleşik devlet\oel'i, va. 
h Çok geçmeden bu vazifeyi 
r~ıarabilecek yegane memleket. 
H.t Arnıcr:!-:an ~erefi bunu ieap 
re/rnıektedir. Amerika harbe gi. 
rırı •e, harp, beşeriyEtin ıztırapla
ıa, ı artt ran \'e bütün dünyayı 
r/

1
" hır savaş mahiyecini ala • 

1( ır 

1Tıh. 
!arkı v:r devletleri A:·rupa ve 
ı 

1 
ıhyada yenı b!f nızam te • 

ı. .. ne çalışıyorlar. Amerika bu 
ta.iı:~tler karşır.ında ;ıkı bir _bita. 
lıla tak:p ve hatta Amerıka • 
l~r;~ı tehdit e'miyen ve kendı • 
l~n· e :aydalar tem!n edecek olan 
artı n:zamın gen;ekleştirilrr.€sini 

u etl'l"cl'"' .~ •· 
0uır. 

ti~a~?"ka, Şarki Asyadaki em. 
~ ,. · "-' tanımalı, J aponva ile 1 
te;~al t;caret müna.Soebetierini 
llıa~ en tesis etmeli ve Japon düş. 
eı~ olan memleketlere yardım 1 

~'l't klen vaz geçm"lidir.-

1\N'I'ıKoE 8 İNCİ AMERİKAN 
VAPURU BATIRILDI 

\r;~ingt~ndan bild:rildiğin<' gö
d, b· eylulde cenup allantiğ:n 
~aı .. 'r d~nizaltısı tarafındr.n 
~''bılan •kwhi:e. petrol gemisi, 
'~. ın başındanberi balan Amc. 

'.! rn tnalı gemilerin sekizinci • 
~Bu sarnıç gemis'nin ncre-

r ev kif edi-
~n kaptan 
~e tayfala r 
~I' . • 
t atın vapurunun mü-
~lteLatı tevkif edildi 
r..J\ı. . 

'•y ·•d<nyeden gelirken kahve, 
ıı-,.1 .ekeri, ipekli ve vünlü ku • 
'ııı;gı·crap \'e saır k<.çak eşya .ge. 
r ,1~ Inı >'azdığım« Platin va -
tınıı kaptanı ve müretl€batı hak. 
·~ııı a .Asliye Be~inci Ceza m:ıh • 

'ı:.e~ı tevkif kararı \'ermişt;r. 
·~ı ~k,f edilenler, vapurun kap. 
ıı-,1 ı\ alı! ile ır.üiretlebattan Meh. 
t;)'ı. k, Mus:afa Büyük, Mehmet 
r,,~k, Fialil İbrahim, Hüseyin / 
1 ~ '"

1
• Mehmı?t Kulda[:, Ali Önal, 

"lustafa Tüysüz<iür. 

ı\~e "k~ rı a ya doğru ge-
~- len bir kasırga 

I~ '"ıııı 6 "'4 .\ııı '. (A.A.) - cFlorida> Birle-
tb_er:ka M~leoroloji Bürosu Nas-,..h- . 

~ tlrıt h:;'ıa• da bır nlıed&r kasırgast 
~·~ı, Fi her vermektedir. Kas>rga, 

)'llt_ 0tida'ntn Şark sahiline, Mia .. 
ll,

0 
•nına doğru ilerlemektedir. 

,, arna• 
t '1 hol ntn muhtelif adalarında 

~'~• sarat vuku buldu~ daı~ 
~.' llıua lca<!ar bir haber gel.menuştir. 
"'~ıl beraber, Nassau'un dal' so. 

'tUcazta doludur. 

.\11ı1a" l"~l:ıliiji 
bit[(, < 1 inci Sah:!eden Devam} 
tıı; •ç le 
d '1fi~ Uçük adada yapılan te • 
~e lırk a;"eliyatı esnasınclıa, piya. 
~~~tin~ arı, 12 binden fazla Rus 
~· 179 l Csır almış, 34 zııtılı ara· 
! l\ı e· op ve 472 mitralyöz iğli. 
~IQ1~nıışlerdir. Bu harekat 24 
~dtfıi.\tırn 29 eylüle kadru cereyan 
t~"n 11.illlOesı:ı ada~ından hareket 

1~a •d aıı ıstıhkam erle~i. Ab
)\ '41t,j asını ~al etmişler ve 
~i &.s~e~~,rnizonda bulunan Sov. 
~~an .• er.nı esir almışlardır. 

lJ.,_,, ••kerleri denizi hii<:um 
~ e . ' 

. ~· • •şınışlardır. 
.,.~ıl{ ... 
<I. tı, h a.elı de, Finlanda kıt • 

v arek"t ır., •ın a a muvaffakiyetle 
ıı.~ hae,.tnı:~ıerd:r. Dün gece Al. 

tL a • 
~ •or" •aarruzları yapılm;ştır. 
ı.,'." b:r n. cenubu sarkisinde mü. 
·v Stl"h . 
't ~ ile l. a, fabrıkası ve lvfos • 'h.. en:ngratta ask<!ri tesi· 

la!\Jlı;ştır. 

Bir japon gazetesi, A • 
merikanın, Avrupa har· 
bine nihayet verilmesi i
çin, müdahalesini iste • 
di. Ruzvelt'in Vatikan · 
daki mümessili de bir 
sulh tctebbüsü için Va • 
şingtona gitti. 

de ve nasıl torpllenmiJı olduğu 
)ıakkındaki tafsilat h€nüz bilin • 
memektedir. Fakat Amerikan 
• west Nilus. şilepi tarafından 

kurtarılan 18 bahriyelinin kur • 
tarılma yerine bakılırsa, torpil • 
i€nme yerinin 21 mayısta Robin 
Moor'un torpill~ndiği ~re yakın 
bulunduğu tahmin edilebilir. Ma
lüm olan cihet, İcwhit.e'in Cura. 
cao'dan renup Afrikasına gid€rken 
batmış olmasıdtr· 

KORDEL HAL HİTLER'İN 
NUTKUNU OKUMAMIŞ 

Amerika Hariciye Nazırı Kor. 
del. Hal Hitler'in nutku hakkın • 
da sorulan bir suale şu cevabı ver
miştir: 

•- Hitlcr'in son nutkunu oku. 
madım. Çünkü mutadın dışında 
herhangi bir 'il"Y :.htiva etmed' • 
ğini tahmin ettim. Bu zaman • 
!arda bu tarzda nutukları takibe 
müsait vak Hm yoktur• 
YARALI ESİR MÜBADELESİ 
Cumar'.esi günü İngilız hükı'.ı -

meti A!manyaya bir ültimatom 
tevdi ettirmisl'ir. Bu üıt;matom. 
da pazar sab~h:na kadar bir uz/ 
la~ma husule gelmediği takd·ırde 
mübadele edilmek üzere has ane 
gemilerine bindirilmiş olan Al • 
tl"an varalılarının tahliye oedıle -
ceklcrinı bildirmektedir. 
Öğrenildiğine göre, İngiliz 

Alman ağır yaralı ve h~staları • 
nın mübacjelc;i işindeki gecıkrr.e, 
Alman yaralı ve -hastalarının İn. 
gilten>ninkine nısbetle daha az 
olmasıdır. 

AYDA 1914 TAYYARE 
Va~ingtondan bildirildiğınc gö

re. iötihsalat ofs:, eylül ayı zar • 
fmda, Bide-sik Amerikar!J. 1914 
tayyare yapıldığ:nı ilan etmiştir. 
Ağustos zarfında yapılan layyare 
adedi 1854 idı. 1941 senesinin ilk 
9 ayı nrfında 12,65 l tayyare ima< 
edilmi~t!r. 

= 
LONDRAYA 

•• gore en son 
harp vaziyeti 1 

• 
Budiyene kuvvetleri 
30 kiJometre kadar 

ile r lemiş 
Londra, 6 (A.A.) - Ru.sya ınuhaı·e

besi dev:ın1 edıyor Lenin~:x::ıtta Sov
ytüer ınuvaffak.yetlt• net.celcncn t....t
aı·ruzlarda bulu11rı·v~ ardır. NUiuz et
tikleri. anıziyi gittıkçe genı~letınekte
dirler. 

Merkezde Tiınoçenko ınukabil taar
ruzlarına d~vaın ediyor. AlmanlarlJı 

svn defa bliyü:.k b!.r heziıncte uğradık
lan Moı-rnan~k'tan yeni haber alın.:ı

man11.,.:tır. 

Cenupta Mareşal Budieni kuvvetle
ıerinin vaziyeti düzt'lın..şe benziyor. 
Ztra bu kıt'alar kohıylıkla cesurane 
mukabil tıarruzlaı·da bulunn1uşlar

dır. Henüz teyi.t cdiln1iyen n1alümata 
&:öre, üç gün içinde otuz kadar köy ge
ri alınmış ve otuz kilometre ileri gi
dilmiştir. 

Preskop mıntakasında Alınanlar 

şlddeUi Rus ınukaveınetinden dola7~ 
ilerllyememektedir. 

Odesa şiddetle ınukavemet ediyor. 
Rumenler ı:ittikçe ağır zayiat ver
mektedir. 

Kırım berzahı 
(1 inci SaWfeden Devam) 

redilen bir makalede şöyle dcnilınck

tedlr: 
c.Dü;;man tün1enlednin her türlü 

hile \'e des~eyi kui.laı.m11lat·ına rağ

n1en Almanların Sovyet kuvvetleri ta
rafından ınüda!aa edilmekte olan Kı
rım geçitlerinin ilk hallaruu ya.rmak 
için yaptıkları bütün teşebbüsler tar
dedilmisti.r. 

MeselA, kuvvetli bir düşman müfre
zesi, bir ınck sürüsünün arkasına giz .. 
lenerek Herlemiye te~ebbüs etml.ştir. 

Sovyet kıt'aları aldanmıımı;ılar ve ateş 
açmadan cvı:el <lüşnıanın iki yüz met
reye kadar yaklaşmasına müsaade et
ın;::;?erdir. Bozguna uğrıyan inekler Al ... 
man kıt·aıarının içine yayılmışlardır.t 

Makalenin muharriri, şlddetH so
ğukların bu havalide kend:~:nı hisset
tirmiye ba,ladı'-rını ve alınan Alınan 

eslrlerinin par-maklannın soğuktan 

katılaşmış olduğunu il§.ve ey1emekte
dlr. 

MEVLOD 
Esmer ailesinden merhum ki:mya

ıer Nermin'!n ruhuna ithafen Te:;ırini
evvelin yedınci Sah güııu Niş;;:.ntaşın· 

da Teşvlkiye c:ımiinde Mevlıldi.ı Ne
bevi okutturulacağtndan merhumeyi 
tanıyanların V·~ ~e\:enlerin te:-;rirlerl 
ail~i taralından rica edihnektE:d.r. 

Teylor bir 
şey söylemek 
istemiyor 

Vaşington 6 (A.A.) - Miron 
Teylor'un bu.gün fürleşik Ame • 
rika Reisi Ruzvelte vereceği ma. 
linnata büyük ehenunyiet atfe • 
dilmektedir. 

Teylor'dan söz koparmağa ça.. 
lışan gazetecilere mumaileyh şu· 
nu söylemekle iktifa etmiştir: 

•- Sizlere söylieybileceği.m 
bütD.n şey Papanın tam sıhhatte 
olduğunu bildirmekten ibarettir.> 

lnglllzlere göre l'la
ıandlyanın wazlyetl 

Londra, 6 (A.A.) - Tinles gazetesi, 
Finl.indiya vaziyetini tahlil eden baş
makalesinde diyor ki: 

Almanya Sovyet Rusyayt hainane 
b'.r şek.Hcie i:jgal ett:gi sırada, Finl<1n
diya, akU dan~ınJ.k için Büyük Bri
tanyaya ve Sovyct Rusyaya müracaat 
etseydi şiki!yet mahiyctind,·ki nıeta
Ubi tetkik edik.bilir bir uzlaşma yapı
labilirdi. Böyle yaptnayıp Büyük Bri
tanya il-e diplomatik mi.irıasc-betlerini 
kesıneğe ve Sovyet Rusyaya harp ililn 
etmeğe karar verdigi vakit tehlikeli 
bit· yola girıniş oldu ve bu yol onu 
Nazi Almanyasının 3leti. ve kuv\·eili 
koınşusu RusYaya karşı açık açık ya
pılan tecavüzün bir va::i1tası haline 
getiı'Cli. Finliindiyanın vaziyeti işte 

budur ve daha basiretli kendi devlet 
adanlları onu bu vaziyetten çekip çı
karınağa, şimdiye kadar boş yere uğ
raşm~lardtr. 

L-0ndra 6 (A.A.) - Times ga. 
zclesi, İngilterenin Finl-andiyaya 
\"Crmi~ olduğu son nota ile Ede. 
nin İngilterenin ha:ta bu p<ek 
geç safhada bile Finlandiya ile 
normal diplomasi münasebetleri 
tests etmeğe amade olduğu be • 
yanatı hakkında rr.ütalealar ser. 
detmekte<lir. Tımes. diyor ki: 

ita/yan şehir -
/eri her gün 

bombalanıyor 
Londra., 6 (A.A.) - İngiliz tayya

releri, bllhassa Şimali Frans.ada bü
yük !aaHyet gösterm~lerdir . 

Bundan ba~ka İtalyada da, şi.md.i 
hemen hergün sistematik bir şekilde 
bombardıınan edilen askeri hedeflere 
muvaf.fak:iytli hücumlar 7apıJ.mı.şt1r. 

Kiyef'in zaptı 
hakkında Al
man mütaleası 
Berlin 6 (A.A.) - D. N. B. 3 

ilkteşrinde Führer tarafından irat 
edilen nutukta Alman Başkwnan. 
danlığının teblığlerinin reddedil. 
miyecek hakikatleri ihti\'a ellı • 
ğine dair olan ksm1ndan bahse. 
den Londra radyosu, h5.disele.rin 
Führerin dediklerile tearuz et
liğini ve bilfarz Kiyef'in Alman. 
!arın ümit ettiklerinden altı hafta 
sonra sukut etırili; bulunduğunu 

söylemek~ edir. 
Berlinde J:ıu isnada dair aşağı· 

daki vakıal~r ha1<kında dıkkat 
nazarı çekilmektedır: 

13 temmuzda Alman Başku • 
mandanlığı şunları bildiriyordu: 

•Dnyesterin şımali garbisinde 
Alman kıt'aları Kiyef'in çok ya. 
kininde bulunuyorlar .. Hakikat. 
tc 13 temmuzda Alman kuvvet • 
!eri orada bulunuyorlardı. Ve AL 
maıı planlarının icabı olarak uzun 
zaman ovada kaldılar. Kıt'aları • 
mız Kiyef'in cenubu şarkisiade 
Uman bölgesinde cereyan ed€n 
ve müteaddit Sovyet o.rdularının 
imhası i1€ n€ticelenen büyük çcn. 
berleme muharebe~i esnasında 

Finlandiyanın hakiki menfaat. 
!eri kaygusundan müıhem o.an 
İngilteN>, bu men.le kete {•, l~ke • 
t.nc bais olaıcak ""kilde girişmiş 
olduğu iş ortaklığından SJyrılıp 
çekilmesi i<;in oon bir fırsat bah· 
şetmek~·edir. 

Şayet Fınland.iya, Na:i taar • 
ruzuna yardım etmrk'en ibaret 
olan har . ::et:nlie devam ed·::eık 

olursa demokrat milletlerin Fin. 
landiyanın makul mütalebatının 
tatmlnine bile dii~rr.an kesilmre -
sine sebebiyet ,·erceektir. 

1 kıt•a!a.r1mıztn cer.ahlarını ve ge
r:lerini örtmekle mükel!eftıler. 
Bu düşman kuvvetlcrınin iIThası.. 
dır ki Kiyef'in cenubu ~arkisinde 
pek uzaktan Dnycper'in geçilme. 
sini V€ Gamel bölgesinden gelen 
Alman ku\'vetlerıle irtibatın te. 
min edilmesini mümkün kılm"l· 

tır . 

AJuıtralya lont!.raya 
busuıl b!r 

mtlmess~ı 'öııderiyor 
Singapu;-, 6 (A.A.) - A\.'ustralya 

hükümctinı'l husu~i mümessili sıfati· 
le LondrayJ gittn~kte olan Sir Earle 
Page Sil!gapurda verdie.i beyanatla, 
Londrada ~vıebi lht.iınal uz.un kalrnı

yacağuu ;;oyleıniştir. 

Duf! Cooper'le ve Ma1ezyadak.i İn
giltere \'e Jl.vustro.lya scrvbleı·i mes'
ul subayl.ır~yle yuptığı görüşnıielerin

den sonra) Uıa:~ Şarka ait h~diseler 
hakkında 12m lıir malümat edindiği
ni söyliycn Earle ı-'agc bu malU.ınatın, 
Pasitik me_e.\esine müteallik sevkul
ceyşi bir \Ok noktal:.ır hakkındaki. 

müzakereler ir:zimanı ederek, Londra 
görüşınele:-:.nde çok müfit olac<:ı{;ını 

ill}.ve etınlst:r. 

Sir Page, Malezyadaki ikameti eot
nasında, ~alezyada bulunan Avus
tralya kıt'al1rını ziyaret etmiştir. Bir
leşik An1erikaya gitmek uzere Manil
Je'den ge,·rrek seyahatine devam e
decektir. 

Bir ti.arp ıafhaıı 
Berlin 6 (A.A.) - D, N. B. nin 

öğrend:ğine göre, Alınan av tay. 
yarel€rindrn bri filoya mensup 
olup biri filo kumandanının di • 
ğ€ri bir teğmenin idaresinde bu. 
lunan iki av uçağı 2 i!kteşrin gü
nü cür'etkarane bir hareketle top. 
cu mevzilerine karşı Sovyet tank. 
lar.ının yapmakta oldukları bir 
taarruzu dcfetmiı;lerdir. Bu uçak.. 
Joar birbirini takiben yere süzü • 

1
1 

lürcesinc on defa yaptıkları de. 
vamlı taarruzlarla dört Rus tankı 
tahrip eylemişler ve diğer tank. 
iarı kaçmağa mecbur etmişler • 
dir. Bu taarruzlar Rusların ş!d • 
detli ateşine rağmen tekerrür et. 
nuş ve iki defa ciddi surette isa. 
bet alan bu uçaklardan biri ha • 
rekat sahasını terketmemL1, düş
man tanklarını koaçırdıktan sonra 
hiçbir müşküle uğramadan hare. 
ket üssüne avdet eylcm4tir. 

Üç muhtekir 
( l inci Sah:feden Dcvcım) 

Filipo Le\ i 250 kuru~luk dolma ka
letni 450 kuruşa ı;.aln1ak.tan, Eminönün
de yağcı Yani Devletoğıu d:ı buzha
ned.eki yağlarını saklamaktan yaka
Ian~ışlaır Adllyeye \-erilmişlerdir. 

Kiyef'in iki yel kilometre şar. 
kında tahakkuk ettirilen bu irti. 
bat çemb€rleme hareketini mey. 
dana gelirmiş w 665.000 Sovyet 
askerinin esir edilmesi neticesini 
vermi.ş~i.r. Kiycf ~~hri tam tahm:n 
edildiği gibi pekaz zayiatla Al • 
mantarın eline geçmiıjtir. 

Şark ceıı:beslnde ••· 
paayol tayyaralei"l 

Berlin, 6 (A.A.) - D.N.B: İs. 
panyol tayyareleri ilk defa olarak 
şark cephesindeki hava akınları. 
na iştirak etmi~lerdir. D.N.B. a· 
jaıısının askeri kaynaklardan öğ. 
reııdiğine göre, İspanyol tayyare. 
!eri ilk mııvaffnkıyellerini kay. 
Jetnıişlerdir. 3 İlkteşrio günü sa· 
vaş tayyarelcrindcn mürekkep 
küçiik bir İspanyol hava teşek. 
külü cephe istikametindeki yol. 
!arda düşman nakliye kollarına 
ve kıt'alarına taarruz etn1işler, 

büyük miktarda Sovyet motörlü 
arabalarını tahrip ettikten baska 
düşmana kanlı ve ağır ~ayiat v.er· 
dirmişlerdir. 

---<>--

Sovyet tebllftlne l!Ave 
Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet tebli· 

ğlnla bir ilaveoinde Rus hava akı.nlan 
5u suretle tavsif edilnıektedir: 

Bir &ün içinde cephenin Garp isti
kametinde bir hava cüzütanu, 30 Al
ınan tayyaresi ile 24: Alınan tankını ve 
piyade kuvvetleri ile harp malzemesi. 
nakletmekte olan 40 kamyonu tahrip 
eLmjştir. 

Chernomortes adında bir tayyareci, 
içinde 34 tayyare bulwınıakta olan 
bir tayyarQ. meydanına hücum etmıiş 
ve bunlardan bir çoğunu n1itralyözle 
tahrip eylemi~tir. 
Diğer bir cüzütam da cephenin Ce

nubu Şarki islikaınetinde 17 tank, pi
yade kuvvetleri nnkleLmekte olan 50 
kamyon, iki mahrukat depoou \•e iki 
top tahrip etmiştir. 

Vişiye göre muha
rebe v az iyeti 

Vişi6 (A.A.) - Rusya seI~d 
butün şiddetile devam edıyor. 
En şiddetli muharebeler. Alman. 
ların Harkof Donetz havzası is. 
\ikametinde olmaktadır. 

Mareşal Budiyrni mukabil ta. 
arruzlar yapmaktadıc. Leningrad 
garnizonu ara sıra huruç hare • 
k~lleri yapmaktadır. Fakat şiın • Tophanede Tulunıba sokağında 3 

num:ırad-.ı könıiircli Ahnıct ihtikar su
çu ile tevki! olunınu~tur. 

ı diye kadar bvde değer h:r mu. 
vaifakiyel elde edememiştir. 

1 Amerikan sah· 
rı ne zaman 

tükenecek? 
(Başr!' •kaleden Devam) 

Japonların da Alman~a ile bir
lik olmak için degilse bile dev 
kuvvetleri bir an önce yıpratmak 
ve yalnız kalmak bakımmdan A. 
ıuerikayı harbe teşvik eltkileri 
muhtelif vesilelerle tebarüz et. 
n1ektedir. Japon Hariciyesinin na. 
şiri efkarı •Re\'uo Diplomatique•· 
de neşredilen ve: 

•-Amerika hakikatue adaletin 
ve insaniyetin müdafii ise Avnı. 
pa harbine nihayet ıermek için 
müdahale etmelidir. Amerika 
Birleşik Devletleri vakit çok geç. 
meden bu vazifeyi başarabilecek 
yegiıne memlekettir.• 

Diyen makale, herhalde çok 
man3lıılır ı•e istikbale matuf Ja. 
pon emellerinin ve tasa\·vurları· 
nto kuv\'etli bir sızıntısıdır. 
Alınanyanın Amerikan yardı. 

1111111 kesn1ek, harbi ve ate~ kuv. 
vetlerini başka başka cephelere 
intikal ettirmek, Amerikayı tü. 
ketmek. Japonyayı r.ihayet ilk
bahara kadar harbe İ•tirak ettir. 
mek. Japonyanın ~arl<ta hakimi. 
yet ve serbestiliğini n1uhafa2a, 
devleri çarp,stırmak \'e kendi 
kuvvetini mümkün mertebe mah. 
fuz !utınak bakımından tahrik et· 
tiği bu da va karşısında Amerika. 
nın da n1enfaatine en uygun ge. 
len hiç şüphesiz harbe karışına. 
dan kendi tarafındaki ınulıarip· 
lere harbe girmiş gibi yarılım et. 
n1ek ve deniz serbestisini sağa 
sola gözdağı vererek elde tutmak 
ve mümkün olabildiği kadar si. 
nirlerini zayıflatmamaktır. Ancak 
\'e .. buna rağmen teakup edecek 
hadiseler karşısında Amerikan 
sinirlerjniu ne dereceye kadar 
tahammül göstereceği halıl gü
nün ciddi sual ıncvzuudur. 

F.TF~ iZZET BENiCE 

Singapur taar· 
" ruza ugrarsa 

Uzakşark lngili z 
kuma " da

nının temasları 
Mani!, 6 (A.A.) - Yarı resml kay

naklara göı e, Uz.ak Şark İngiliz Baş
kı.:.rnandar.ı Ha\'a '-lere~ali Popb&ın ile 
Fi1Lpindcki Arr.er.ka kuvvetleri ku
ınandanı Nllık Artur aras11~da )~apı

.Lan görüşme;er çok ınühim oln1uitur. 
Poph::ıın Singapur taarruza uğradı

ği t~kdiroe. kendisine yapılacak yar
dımdan r. lhim:..tla.r edJm:;.tir 

Yeni tiP l"giliz 
t ayyareleri 

Londra, 6 (A.A.) - Ne,,.redJm ha
va nezareti. tebl:ğinde, yeni İngiliz 
tayyaresi tipleri hakkında mahiır.at 

verilerek denilı.yor ki: Bu tayyareler, 
düşmanı diz çökıneğe, sonra, kendi şe
hirlerinin tozu için<le yere serilıneğe 

mecbur edecek olan o kahhar hücumu 
yapacaklardLr. 

A lma"· Sovyet 
harbine bir bakıt 

Mo.sko\"a r-adyosunun bildirdiğine 
göre, Sovyet llaberler Bürosu Reisi 
Magerbake,,f, Sovyet Birliğıne karşı 

Alınan taaıTUzunun bQ.-ilang1c1ndar:ıbe

l'i iki tarafLn kayıpları hakkLnda ~a. 
ğıdaki malıimatı vermiştir. 

AlmaularLn kayıp miktarı, ölü. ve 
yaralı 3 ınilyondan fazladır. Alman
lar, 11,000 tank, 13,000 top ve 9,000 
tayyare kaybet~lerdir. 

Bu son rakamda hareıret ederken 
tahrip edilmiş olan düşman layyare
leri dahli değildir. 

A,yni müddel zarfında Sovyet zayiat 
miktarı 230,000 ölü, 720,000 yaralı ve 
178,000 kayıptır. So\-yeUer 8900 top, 
7000 tank ve 5316 tayyare luıybel.mi.ş· 
terdir. 

İtalyan kaynaklarına göre, 28 Ey
lUJden 30 Eylüle kadar Dnyeper'in 
Şarkında cereyan edıp Fü.hreriın u
mumi karargithınln tebliği \•eçhlle 
Sovyet ku\•vetlerinin kuşatılması ve 
1n1hasiyle biten muzafferiye-tll Petri
kovka nıuharebcsi esnasında, Ruslar
dan İtalyan kuvYe1 scfe>r:ye3i, mecınu
an 10 bin eslr almı~. ve toy1ar<lan, oto
matik silahlardan, tüfeklerden, oto
mobillerden, atlardan ve- kü.UiyeUi 
miktara balı.Et olan s:1ir malzemeden 
ibaret mı...ı:ı1.zam gnn;iİlT\ ~lcic etmiştir. 

Rerlinden bildirildi~:ne göre, Bl.r 
Al:ın 1ırhh tü~nl 4 İlkteşrin günil 
Şa!"k cephesinin Cenup bölgesinde 
So\'Yet mf>vzilerini yarmış \'e D. N. B. 
Aj:'lnsıntn bir askeri kaynaktan öğren
diğine göre, mühim Rus kuvvetlerini 
imM t'y!emiı:Ur. 

Alman ~ınklort Rus topçu mevzi· 
~erine k:ıd:ır llcrle-mişler, on dördü 
u1ıın menzilli olmnk Uzere 23 top iğ

tinam eytem!'."lc-rcrr. Ba zLrtılı tilaıen 

bu son n1uv:ı.rrakiyeti ile Şarkta Rus ... 
Alman h::ı.rb'.nin başlangıcındanberi 

s:ındiye kadar bin nı·s t•ıp·ı :ttinam 
veya talırlp eylen\iş bulunn~aktadıı'. 

3 - S O N T E L C R A F - 6 ı inci TEŞRİN 1941 

STA BULU 
üyük bayramı 

( l inci S<.t.hlfeden De\"am) 
cemiyetleri bu sabah saat dokuz 
buçukta Sultanahınet me)·danıu. 
da toplanarak kendilerine tahsis 
ediln1iş bulunan yerleri alnıışlar ... 
dır. 

Saat dokuzda merasim komuta. 
n10111 "·erdiği bir emirle bir ba· 
tarya tarafından yirmi bir pare 
top atılmı.-;, bunu müteakip lstan. 
bulu kurtuluşa kavuşturan şehit 
kahramanlar için bir dakika ihti. 
ram vaziyetinde durulmuştur. 

Bundan sonra yürüyüşe geçile. 
rek tramvay yolu ve Galata köp· 
'fiisü takip edilerek Taksim mey. 
danına hareket edilmiştir. Geçil 
resn1iııc iştirak eden k1taat Köp. 
rüden ges-erken limanda bulunan 
bütiin ı•apurlar düdük çalarak ge. 
çidi $eliiınlamış1ardır. 

TAKSİMDE 

Ala~', Taksime geldikten sonra 
bando İstiklal marşı ~alarak ha)· 
rak çekme merasimi yaııılmış ı·e 
İstanbul Belediyesi tarafından 
abideye bir çelenk konmuştur. 

Cenubi Atlasta 
bir deniz 

muharebes i 
Rio-de.janeiro, 6 (A.A.) - Ma· 

ceio'dan gel€n haberlerde cenup 
Atlas Okyanusunda Maragaki'ye 
birkaç mil mesafede tab..iy€ti 
meçhul iki harp gemisi arasında 
kısa ve şiddetli bir muharebe ol. 
muş'. ur. Bu gemilerden birisin • 
den her düman sütunu yüksdm;ş. 
tır. Bu geminin batını.;; 
zannedilmektedir. 

olduğu 

Harp vaziyeti 

1 
l\lüteakiben Şehir ~leclisi aza. 
smdan Beyoğlu Halkevi Rei•i B. 
Ekrem Tur ile gcudik namına B. 
Saliıhattin Ak~a,ut birere heye
canlı hitabe irat ederek şiddetle · 
alkışlanmışlardır. Bilahare bi:~ i.ık 
ve muntazaıu bir geçit rcstni Ja. 
pılıııışlır, Geçit resmine i~tirak 
eden kabraıpan askerlcrin1iz yol. 
tarda olduğu gibi burada da şid. 
defle alkışlanmış, motörize kuv· 
vellerimiz takdirle seyrediln1i.<i!lir. 
Geçit rcsınine i~tirak eden kahra
man askerlerimiz yollarda olduğu 
gibi bı:rada da ~iddetle alkışlan. 

nıış, ınotörizc ku\·vetleriıniz tak

dirle scyredilnı 1ştir. 
GECE 

Gece Tak(.;.inı meydanır a Şe .. 
lıir b~ındosu tara!ından ıniJli par
çalar ~almocak. saat 20.30 da \'ali 
\·e Bclcdi)'c Reisi taraiı~d::n katı .. 
raman orduıı·uz s!'oe-r:nc Tak-:::iın 
Bcledi)e g:ı:zinrs1:r~n bir z.i:yafet 
verihrü, bütiin İstrnbul Ualkev· 
lerinde ınii('amercler ve teınsiller 
t~rtip olunacaktır. 

r es ır ı daf re ve mıi
es ı e ı eıe rı naz ... rı 

~ili.kat.ne: 
1/10/1941 tarihinden itibaren 

Türk l\laarif Cemiyeti Resmi ilan 
İ~lcri Bürosu Limited Şirketi Mü.. 
6ürli.iğündcn ayr1ldım. Binacna ... 

le)'h 20/3/940 tarihinde Ankara 
Üçüncü Noterliğinde Türk :\laa. 
rif Cemiyeti Başkanlığı tara(ııı· 
dan namınta \•erilnıi~ olan vcka.. 
lctnan1e11iıı hükınii kalınadığı gL. 
bi larafundan n1uha~l lu.•ci İrf~n 
Üstüne!; Ankara Bürosu !5efi . lu
an1ınrr Çlçeko;;tu ,.c İz;,_.ir Biiro ... 
su Şefi !'J3ci Tolra~··a \'cr;Jrn ,., .. 
k3letnatuelC'rin rlc doht,·1~ilc bük~ 
ınü bu11'n''.,!'rlıi{ını biJdirirhn. 

Türk 1\fa:ırif ('cnıi~·eti Rcsn1i ' 
İ13n İşleri Bür"~H I !n1;t('d 

~irketi eski 1\Jil 11 ii"ii 
Hüsnü Akl<o~·ımlu 

(J i...-ı.ci. Sahifeden Devam) 
bir nıalümat yoktur. An~ak Rus.. 
lamı Lont nehri garbinde ta. 
arruza de\·an1 ettiklerine ihtitnal 
verilebilir. l\.taTeşal \roroşilof, 

seyyar ordusilo Leniııgrad 1nü .. 
dafilerinin yükünü lıaCiflctmek 

manevralar1na de,·auı edecektir. 

ı----- - ·- ----
,_ EU AKŞAM~ ... 

Denilebilir ki Şİ.lllal cephesinde 
Ruslaruı \·azi)·etindc yllkın bir 
tehlike yoktur. Lcningrad lyi tu. 
tulmuş ve iki ordu arası da iyi 
kapatılmıştır. 

IŞARK 
Sinemasında 

VILLY iOBST1un 
en son \"e en mükemn.el eseri 

OPERET 
Filınin~n ilk i!"aesi münasebetile 

ŞEREF GALASI 
BileUPr ıtabaht.an alınabilir. 

'Merkezde .-e cenupta büyük 
Alman taarruzu hakkında türlü 
tefsirler yapılmaktadır. Bu taar· 
ruzu yalnız n1erkezde veya yaL 
nız cenupta tasavvur etmek fikri. 
mizce yanlıştır. Biı ilk tahmin. 
lerinıizde böyle bir taarruza ihti· 
n1al vernıiş, kuvveti, hedefi ,.e is
tikameti hakkında da faraziyeler 
yapmıştık. Bunların isabeti olup 
olıuadığını karileriınize bırakırız. 
Bununla kehaııette bulunduğu. 
ntuzu iddja chniyoruz. Alınan ti.. 
biyesi, daiına iki ordu arasına 
taarruz etıneyi tercih ediyor; me· 
sele bu kadar basittir. 

SES 
E 
s 

SES SES 
E 
s 

s 
E 
s 

s 
E 
s 

s 
E 

EBECI AŞK 
(N IÇ E VO ) 

VİLLY FRİÇ 

Sesin Halka Senel!L 
receği 

İlk Şah<cser 

s 
e 
s 

s 
E 

s 
E 

Teeyyüt etmiyen bir habere 
göre, Alman ileri birlikleri Des. 
na nehrini şarka geçmiş •e Orel'e 
kadar ilerlemiye muvaftak ol. 
muşlardır. Fakat gerek merkezde 
ve gerekse cenupta Ruslar bu AL 
ınan taarruzunu önlcntek için 
tekrar mukabil taarruza geçmiş· 
lerdir. Rusların iddiasına göre, Ti. 
moçenko orduları 20 kilometre 
daha ilerlemiş ve birçok lı:asaba.. 
lan geri almışlardır. Cenupta da 
Budiyeni orduları 36 saıııtle 30 ki. 
lometre ilerlemişler ve 30 ktia· 
bayı geri almışlardır. Daha ce. 
nuptaki Rus motörlü ve zırhlı 
birlikleri tanklarla taarruz ede. 
rek Kırım berzahına karşı hare
kette bulunan Alman hareketini 
tehdit etmektedir. Eğer bu Rus 
mukabil taarruzları ınki~f eder· 
se Ruslar merkez ve cenup cephe.. 
!erinde de müdafaayı uzatınıya 

imkan bulacaklardır. 

SES SES SES 

BU AKŞAM 

Ş&aK sinemasında 
VİLl.Y FORST'un Şaheseri 

Fihninın ilk iraesi mUnasebetlle 

ŞEREF GALASI 

Teknik Okulu Müdürlüğünde": 
ı - 3.10.941 tarihinde yapılan mühendis kısmı giriş hntihanları netJcesin... 

de De"·let hesabına Ma.kille Şubesine: 
357, 365, 347, 291, 327, 526, 376, 309, 241, 526, 25, 296, u. '29, 489, 259; 
Devlet hesabına İnşaat Şubesine: 
142, 519, 230, 482, 860, 6~8. 511, 220, 618, 598. 183; 
Devlet Demi:ryolları hesabına İnşaat Şubesine: 
474, 602, 513, 4~7. 141: 
Sümer Banlt hesabına ?l.1akine Şube sine: 
461, 151, 561, 615, c.i35, 442, 4, 501; 
Kendi hcsapları:ı:. Makine Şubesine: 
315. 319, 188, 174, 22; 
Kendi h~aplarına İn~3t Şubesine: \ 
H7, 6~3, 532. 657, 647, 52J, 150. 275, 426, 113. 609, 408: 
Kayıt numaralı namzetler kabul edi ln1işlerdir. 
11 - Fer. memurluğu kı!>Illl giriş imtihant 9.10 941 PerŞ"enı~ günü yapıla• 

caktır. l'ıiitihendis kısmt imtihanında muva!Cak olamıyanlardan 8.10.941 Carşam
ba günü saat 17 ye kadar bir dilekçe ile müracaat edecekler!e 30.9.9~1 aks.ımı· 
na kadar fen memurluğu \ısmtna :-ıamıet kaydedilmiş olanları.n ir:arneleri.7le 
birlikte imtihan günü saat 8.30 da ogulda bulunrr:aları. 

llI - Okulun b~tü.n iUbe ve ktsunl&rında ıedrisata 13.I0.9U Pazartesi 
&:ünü başlanacaktır. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japn casusu 
Profesör Doktor Fahrettin 

Kerimle Enteresan bir görüşme: . 

YOKOHAMA 
'--~~~~~~~~~~~~~~No. 1 

Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 

BAŞLANGIÇ 
Tokyo polis müdürü ile bir konuşma 

Poh~ Müdüriyetinin bahçesinde üç 
genç Juz meç talimi yc.pıyordu. Meç 
muallimi k.J.Zların arasında sağa sola 
koşuyordu. 

receksin! Zahiren herke& seni blr si
nema yıldı.ıı znnnedecek. Bir sütüd
yonoo sermayedarlarından bir japon 
seni orada ka[Jıltyacak, Kendisiyle 
şlıKet hesabına ıntrkavt-le yapacaksJııD! 
Fakat, hakiki '\'.;u..hen bu değildir. A
merika Cümhurreh:i Jl..1tster Vilson bu 
yaz mevsimini Nevyorkta geçirecek
tir. Sütüdyoda meşgul olmadığın sa
atlerde Cümburreim ile dostluk temL
nlne çalışacok.sınt Kendisinden neler 
öğrenmek icap ettlgini, Nevyruir.la 
1.anışacagJn memurumuz sana birer 
birer st>yliyecektir. 

Akıl hastalıkları han
gi mevsimde artıyor,· 
moda,hastalık mıdır? 

Bu kızların Uçu de, japon zabıtası 

tnrafınctan, yabancı memıentıer için 
yet<>;.tlrilınişti. Üçü de çok güz<! İn
ıilizce bıliyordu. 

Bu sırada, Tokyo Polis Müdürü te-
liı~la bahçeye ınerek: 

- Yo!<ohama ... Yokohame ... 
D\ye bağımllya t>aı;Iadı. 
Meç muallimi a.riG:ısına balune:ı, Po

li.s A-·tt.ıdüri.Jnü &ördti: 
- $e - Tirli slıi <;ağırıyor, Yokoba .. 

ma! 
Genç japon kızı derhal elindeki me

\:1 yere bını~tı.. Polis Müdürünün ya
nına koştu. Başiyle seıa.ın verdi; 

- Emrediniz, Mistıerl 
- Talim bitti mi?. 
- l:v~t1 bitmişti. Son ekz.ersiı.leri-

miıl )'<ıpıyorduk, Mister! 
Şe - Ting arka kapıya do&ru yü

rudil. 
- Beni ıa.Jup ediniz. 
Yokoh;rnıo, P"lls Müdürünü takip 

eiliyordu. 
Dar bir n:erdıvenden c:ıktılar. Ye~il 

demiT kaptll bir odaya girdiler. 
Buraf11 sivil zabıta memurlarmın 

ve caru~ıarın tahlif oda~ıydı. 
Polis Müdürü demir .Jc~pıyı ka

padı. 

- s .. , tabli1 edeceğim. ve yann 
yola (l]u;.c;.aksına~ 

- Hazırım, Mhter' Fakat, bu ka
dar aalt n~rcye gideceğim'. 

- Onu yrm•nd("n sonra ogrenirsi-
niı.! 

Pvhs ~lüdunı duvardaki güneş re
ı:im~ at1~s bayrağı masanın üstüne 
koydu. ~yrağı:n kenannda üç mu
kaddes kiLap ve bir altından yapılm;~ 
ktiçilk balta vardı. 

Sc - Tiru,: genç japcn kızını bu 
mas... ,ın önüne ~.;ığırdı: 

- Sokulunuı.- Ve bir ellnİ21 bal
taya, dij.rcr elinjzi de mukaddes ki
~plflrın üstUne koyarak, bEnim söy
lediklerimi ayn<'n tekrar ediniz. 

- Baş üstüne, Misler! 

Yokoham:ının kalbi çarpıyordu. 

Masanın onıine yaklıı~tı.. Sağ elini 
baltanın üzerine, sol el.ini de kit~pla
rın ü.stüne koydu. 

- JJazırım, Mister! 
Şe- .. 'fing gôzlcrini kapad~ ve söy-

leını} aşl;)<L.. 

4Dugunden ltıbaren, giı.lı ı..abıta 

n.e.ıeğnuı mes'ul bi.r memunı ol
dlım. HükUmetimJn bana verece
gi her vazifeyi tereddütsüz ı!a e-
drt.-eğim. Bu va.ılfemi yaparken, 
aşık ve paranın ruhum ve sahsi
yelim üzer.inde hiç bir tesirt ol
rnıyacaktır. Vaz.itemi yap::ırkEn, 

ele geçecek olursam. düşmana 

hiç bir sır vt-rmedcn öleceğim. 

önüme c;ık.aca.k l"..er müşkülü yen
miye çalışacai:lm.> 

Polis MUdUrü bundan sonra, Uç ke
re güneşli bayrağı ve baltayı öptü ... 
Yoko~ama da aynin! yaptı. 

Sc • Tin& masanın yanından ay
rıldı· 

- Yokobarna .• Şimdi yanıma otur 
ve soyli)eceklerimi jyi dinle! 

Genç japon kızı, Polis Müdürünün 
yanına oturcıu. 

- Sitl dinliyorum, Mister! 

j::ıponlann en meşhur ve eski, tec
rübeli bir casusu olan Şe - Ting an
latnuya basladı: 

- Yarın sabah Nevyorka. lk!reket 
ed<><:<>l"_A>lr transotlantik ile Amerlka
y~ gitnlE"k lizere yola çıkacaksın. Pa
"taportuıı, yol eşyan hazırlarunıştır. 

(Mukaddes Balla) nı da bavulunun 
kapağının itfndeki deri arasında sar
dırdım. LüMmlmda onu kullanmakta 
1ereddüt etmttsin! Ne\-yorkta bir si
"T~ma siıtiıdyosuna artist olarak gl-

Yokohama ,cli'lti dikkatle dinliyor
du. 
Şe _ Ting sözüne dev:ıın etil: 
- Amerikadalc.i vazifen, yalo.ız Re

isicümhura hulül ct.ınekten ibaret 
kalmıyacak. Dahiliye Naı:ınndan al
dı~ım bir emirle 5u vaztleleri de 
sana '\"'eriyorum: Nevyorkta japonla.r 
aJeybınde uydurma neşriyat yapan 
ve asılıız propagand~darla Amerika 
efkarı umumiy.,,.inl aleyhlmlze tahrik 
eden bir tal[ım kimseler vardır. Bun
ları da oradaki memurumuz vasıta

sjyle tanıyacak~ın .. Ve bu propagan
daların makul vesaitle önüne geçmek 
iffık.anını bula.maz..;:ı.n, orada ern.rlne 
verilecek olan cellittlarunı.zla iş blrli
ii yaparak, bu propaeandaL:ıra niha
yet vcnmye c:alışae%tksıol Bunu yai 
parken, bir takım ilhn adamlarının a

loyhnnlz.deki mikul neşriyaluu bu 
mcSüi ı;erçeve&ı haricinde tutacaksın! 

Zıra bizim maksadııpız ilim adamla
r.iyle mür:adele etmek veya onları 

su!.:~rn1ak değıL. Başka meınleketler 

hesabıncı Nevyorkt.a bJz!n .. alcyhin1iz
de c;~lışan \'e asıl.sız şayialarla dün
:yayı tehyiç eden propo "'andacılan 
i..ı:frat etınektir. 

- Bas üstüne, .lllster1 Bana verdi
C.n:.Z bu vazifeler pek ağır olmakla 
beraber, mademki bunları yapabile

~ğımden emin buhıntıyorsunuz .. Ka- r 
nımı memleketin1e vakfederek, ver
diğin!z vaz.ifclri başarrruya çalışac.a

iım. 
....................................... 
...................................... 

6 B. Teşrin 1941 
18.00 Progıam ve Memleket Saat 

Ayari. 
18.03 Dans Müziği (Pi.) 
18.30 Fasıl Hcy'eti. 
19.15 Kanşık Şarkılar. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajans 
Haberlcrl. 

19.45 Serbest ıo Doklko. 
19.55 Oda Mu•iklsl 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Bir Halk T\lrkıi:lı Öğrmiyo-

ruz. 
Çaya indim t.a~ı yok, 
Yüzük. buldum kaşı yok; 
Ha\·ada bır ku:; gOrdum 
Bcniın gibi, eşi yok. 
Çaya indfnı ı;ağlanm, 
Yfır, yfır diye ağlarun; 
O y5ri l:iJtma. tulınu.ş 

Ben l!iıtrr.a bağlarını. 

Daglar d~ı;:ımdır benim, 
G<ım clağınH11r benim; 
ı~anan ~ağ-ımdır benim. 
21 .00 Zn·aaL Takvimı. 
21.10 Piya~a Şarkıları. 

21.30 Temsil: Kimgll Ailesi. 
21.45 Ra&,yo Senfoni Orkestrası. 
22.30 :P...toır: ekı.. t Saat Ayarı, Ajans 

}Jaberlerı. 

22.45 Ca<bond (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program \•e Ka

panı~ 

'fARiHI '.rEFRİKA: 14 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL------' 

Ea"hira, muh:ıtabınln kım olduğunu r 

k:-t'ıy<'n anladıktan sonra. EbU Talibin 
yar.:ına gıttU. \'e kendisı ·ıe Hazreti 
Peygambenn k;m olduklarını sordu: 

Ebu Tulip ise: 
- ~ruı Ebü Talip derkr. Kavmi 

KurC'yşe mensubum. Ve bu kavmin rei
sıy:ın. Bu da 03lumdur. 

Cevabını verdı. 

llalbukt Bahira, Hazreti ResuIUlla
hırı. :ill hanerlle beraber yetim olması 
dil lhım geıecegini bilirdi. 

Bin;.ı.cınaleyh~ mukabel eetlı; 

li<lyır, bu ı;enin oğlun değildir. 

Yt-tırrdtr. 

Diyerek, doğru söylemesini rica etti, 

Ebü Talip de te\'aben: 
Evet, doğ."Udan doğruya oğlum 

dt:"ğıldir FDkat birıı.deriınln oğludur. 

P«leıi ve validesi ve!a.t etttler. Kendi 
yeLL."7l:d.ır-. Bcrıim vt'h<ıyet!.mde büyü
J'or 

DedL 

Bunun iizerine Bahir;ı: 

- YU Ebü Talip. Seni tebsir ederim ı 
ki birader zaden olan bu necJı necip 
e\·J~ı İsma:ıden ::uhuru bcltlc:ıt>n liay
rülalemjn ve Seyyıdülmürselin'dir. Fa
kat Şamdakl Yahudi k!lıhinler için -
d<' kendisinin au e\'6afını bilen 1er var
dır Ve NubU.vvet, evl dı beni İsrail. 

den git(..li ı<;ın cına husun1etle r i olmak 
mukadderdir Korkarıın ki blr zarar
ları ve bir suikastları olur. Biııaena _ 
leyh, anı Şama ,e:ötürrrı.e. 

Dedi. 
Ebu Talip ise bundan ff'\·kalhad 

n1<:-mnun olarak &hiranın .sölı.nü din
Jc-dı. \'e emvalin! orada elden <;ıkanp 
gerı!'lııgcrlyc döndü. 

Bu, Bahir~. Süryani rahiplerinden
dir. İlim \·e kemal He marut bir zat. 
tır Cenabı Peygamberle (S. A.) vaki 
konu~ 1 lannda yanlarında bir riva
yete göre Ebu TaLp ve diğer b.r ri
\•ayete r.ıı<aran Ebu B<kir bulunmu~
tur. 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Moda da bir delilik midir? Bu 
dahi enteresan bir mevzudur. 

Dün bu bahisler iizerinde Pro
fesör Doktor Fahrettin Kerim 
Gökay ile görüştüm. Fahrettin 
Kerim Gökay harp esnasındaki 
•emiyetin g~irmekte olduğu ruh 
haletini izah etli: 

- Bütün dünya üzerinde harp 
zamanlarında akıl hastalarının 

sayısı çoğalmaz. Bilakis azalır. 
Bunun gibi içtimai bir hastalık 
olan intiharlann sayısı dahi ek
silir. 

Bunun sebebi şudur: Bütün si
nirler Mr nokla etrafında gerilir, 
En büyiik parola vatanın müda
faasıdır. Mefkure birliği, •emiye
tin sinirlerini kuvvellendirir. Yal
nız •ephe gerilerinde bazı iradesi 
zayıl olanlarda sinir buhranları 
görülebilir; fakat bunların sayısı 
mahduttur. 
Yalnız harp zamanı ve yahut 

diğer fevkalade zamanlarda me
sela: İhtilallerde cemiyetin içeri
sinde panik yaratmak isteyenler, 
demin söylediğim mahdul züm_ 
reden istifade etmek isterler. Ya· 
ni telkin ile onların sinirlerini 
bozmıya teşebbüs ederler. 

Bir ie harbin içerisinde bulu
nanlar arasında gö.ı·ülen sinjr 
vak'aları vardır ki, cephe arka
sında kurulan sinir istasyonların· 
da bunlar pek kolaylıkla teda'<i 
edilebilir. 
Yalnız harp sonunda sinirler 

ge.-şediği zaman sinir hastalıkla. 
nnın çoğaldığı görülmüştür. Bu· 
na karşı tedbir almak lazımdır. 

Mevsimlerin akıl hastalıkları 
üzerindeki tesirleri 

- Mevsimlerin akıl hastalıkları 
üzerinde tesirle.ri eskidenheri id. 
dia edilegelmiştir. Yaz sıcakları.. 
nm bir kı.sınt sinir ba&talıklarmı 
artmhi:ı miişahede edilmiştir. Bu· 
nun gibi mutedil ikllınlerde yaşı
yan insanJurın, sıcak nıemleket. 

]ere gitlikleri zaman •sıcak mem
leketler hiddeti• denilen asabi· 
yetler gö !erdiği vakidir. 

Evliler ve bekôrlar araaında 
sinir hastalıkları 

Doktor, bıı nokta üzerinde çok 
esaslı tetkikler yapmıştır. Anlat. 
tı: 

- Evliler ve bekarlar arasında. 
ki sınır hastalıkları nisbetine 
gelince: Eski sinir hastalıkları ki
taplarmda bekarlar arasında akıl 
ve sinir baslalıklarmııı daha çok 
olduğu yazılırdı; lakin büyük 
Dünya Harbinden sonra sosyal 
geçimsiılikler, boşanma davala
rıom arttığını gösteriyor. Bu da 
ruhlar arasındaki anlaşamamaz

lık "" asabi taharrii iyetin art
ması ile iı.ah olunabilir. Şu halde 
e\•lilik ve bekarlık lehine bir hü. 
kiim \'ermek icap ederse muhak
kak ki; düzenli bir aile sinir cüm. 
lesi üzerinde nazım bir rot oynar. 
Aksi de mahkeme salonlarında 
görülen sahneleri doğurur. 

Moda bir haatalık mıdır? 

Doktor kahkahayı salıverdi: 
_ ilahi, Te\'lik, dedi. Bu da 

Faket ekseri Awp tarihlerinin itti
fak ettllcleri Ebu Talibin bulunduğun
dadır. 

Bahira, nübüvvetten 'Cvvel Hazreti 
Muhan:medc (S. A.) inandı. Bu iman 
ı.a~bile :snhn-be meyanına dahil olmak 
iktiza ederse de intlşan dini rnüblnc 
kadar yaşıyamadı. 

Bahi;·an1n şakırtlerinden Müzehheo 
namuıda bir k~tibi vardı ki, andan 
nak:lolunduguna göre Yahudiler tara. 
tından 'Bahıra, katJolunınu.şhır. 

Cenabı Prygamlı<'r, neşri dini mü
binc başla<lık~::ın f<.ınra Arapların bil
tün dünyayı galibiyetleri altına a1a
cağını ev,·eltı tebşir ed<'n Bahiradır. 

Bahira 1 zaroonının u1Gm ve fünu
nunda yedi tuH\ sahibi idi, Bilhassa, 
heyet ilmile ugraşırdı. 

Bahira, Jiazreti jsanın üllıhlyctine 
itikat ctıniyerek Hazreti Mcr)'"E'min 
Ümmullah olmadıt?ını ve Ümmullah 
dernek kütür olduğunu ilan etmişti. 

İlıni niicum.a intisabı hasebile vak
t.n cahilleri kendi~lni sihirbazlık iJe 
teşhir ve itham eLLklerl gibi, Haz.reli 
J..1eryemin, üınmullah olnıadığını aıe. 

r.en il.An etınesi de hırbtiyanların dahi 
husuroctıerinl ı:ekt![::lnden bulunduğu 
manastırdtJn kovuldu. 

Bah.lra. bundan ı;onra Turisina ma
nastırına gitın:'i ise de omdan da ko -
vulup 1VCusı:l ile Şam ar.ısında bir 
manastıra &"t-lc.JL 

nereden aklına geldi; fakat bu 
sualini de cevapsız buakouyaca
ğun: Moda, insanlann yarattığı 
bir salgın ruh haletidir. Cemiye. 
tin can sıkıntısını gideren en bü
yük bir ilaçtır. Moda olmazsa <e
miyet dinamizmini kay heder. 
Yeknesaklık ruhlara miskinlik ve. 
rir. Binaenaleyh modayı cemiye
tin •münebbih saati. olarak ka
bul etmek lllzımdır. 

Rakı içenler cualıyormuf! 

Koyu bir Yeşilay<1 olan Pro
fesör bu hususta da dedi ki: 

- Umumiyetle memlekette, İn· 
hisar Vekaletinin istatistikleri 
gösteriyor ki; rakı sarfiyatı azal. 
mıştır. Diyarhalora Üni.-ersite 
haftası münasebetile gittiğimiz 

uman orada da yaplığım tetkik
lerde rakı içcoleı in azaldığını 
gördüm. Bu, bizim için, yani Ye
şilay hesabına büyük bir kazanç
tır. 

Tevfik Neuti KOZOL 

fJçlerl• teuaada 
(2 inci sahifeden de-.ıam) 

den ve söylenen nutuklardan böy
le doğrudan doğruya yardım ya- r 
pılacağı -anlaşılmıyor. Anlaşılan 
herhalde şimdilik, •faşist teca
vüzüne karşı gösterdiği mukave
mette Sovyetler Birliğine yapıla
cak en iyi yardım. tayyare, tank 
ve harp levazımı teminine mün.. 
hasır kalacaktır. İngilterenin ve 
Amerikanın bu yard,mı yetiştir
mek için <-11<-rinden gelen gayre
ti sarfedeceklerine şüphe yoktur. 
İngilizler ve Amerikalılar, Rus
yanm hizm<-tlerinden bahseder
ken, politika edebiyatı yapmıyor
lar. Bu sözlerinde şüphesiz sami
midirler. Gerçekten Rusya Al
man harp makinesine karşı mu
kavemet gösterebilen ilk devlet
tir. Doğu harekatına başlayıncıya 
kadar Almanya, hangi yana dön. 
müş ise, yakıp yıkmıştır. Pıolonra 
üç hafta içinde yıkıldı. Norveç 
daha Jusa bir zamanda ı§!lD; edil
di. Holanda ve Belçika ilk do
kunuşta yere serildi. Fransa gibi 
büyük bir devlet bile anc~1< bir 
kaç hafta dayanabildi. Almanya. 
nın Balkanlarda ve Giritteki za
ferleri de ayni derecede p>rlak ve 
kolay olmuştur. Bu, Alman harp 
makinesinin onüııe gcçilemiyece
ği hakkında bir efsane yaratmış
tı. Rusya bu efsaneyi yıkmıştır. 
Gerçi Almanlar Rusyada büyük 
zaferler kazanmışlardır. Fakat 
bu zaferleri kazanmak için 1914 
harbinde gördüğümüz gibi, dö
vüşmek zorağında kalmışlar ve 
ağır zayiat vennişlerdir. Yani ka
zanılan zaferin bahası da öden
miştir. Bunun gerek İngiltere gi
bi harp halinde olan bir meml<-
kette, gerek harp dışında kalan 
ve hatta istilüya uğramış bulu . 
nan memleketlerde maneviyatı 

kuvvetlendirici bir tesir yaptığı
na şüphe yoktur. 

Bir Japon gazetesi, Rus muka
vemetin.in o derece tesiri altında 
kalmıştır ki, Almanyaya Ruslarla 
ayrı sulh yapmasını teklif edecek 
kadar ileri gitmektedir. Hoşi Hoşi 

Bahira, bu son rr.ana.r;;tırda iken ge. 
}jp geçen Arap k3.rvanlannı çıevirjp 

yakında Arap kabilesinden bir Pey
gamberi zişan cıkaeağını ,.e bütün 
cihanı putpcre~tHktcn mcneylcycce -
ğlni tebşir eylerdi. 

Hatta yukarıda ismi geçen l\.'lüzeh
hebe bir kitap yazınıştır ki (Eicbna 1

) 

brışt::ın başa bu mev'jzelerlc d•>ludur. 
Sahnbei kiramdrın Selmanı Farisi 

hazretleri de kendisinin talebesidir. 
Yahudiler tarafın<lnn hcl~kin!n sebe
bi Elebna' namındak. kitabı olduğu 
söy1enir .. 

Hul!ısa Cenabı Peygamber, bu su· 
I'(:tle çocukluk devrelerini geçirerek 
~eb<ıbetC' viısll oldular ve on yedi 
ya~ıarındc:. Ebu Talibin biraderi Zil
t.eyir ile Yemene gidip gelerek, ora
da da bir takım harikuH\de hal:er zu
hur eyledi. 

Kendileri m.intarafilliıh tebcil bu
yurdııkları makamı illii nübüvvete 
yüksek bir mevkile halk buyurulmuş
lardı. Fevkalade yüksek zekaya ma
lik ldilcr. Ayni z.:an1anda fe,·kalfıde 
kuvvetli idil~r. Kabilci Kureyş :çinde 
ve etraf beldede J-Iazretl Pcyr1mber 
(S. A.) kndaı· kuvvetli bir kimsr. yok. 
tu. \'e fe\·kal;jde ct'Sur idiler. Bütün 
bu yük~E'k \'<ı~ıflarına rağmen Jnlkat-
1t-ri nisbetinde fevkalade güzel \·e ten
dürüst ve .sozleri veciz ,.e natık jdiler. 
Has~asiy-etlerl !evkal&Adc idi, 

(Devamı Var) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

iubında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi ilanları 
Muhammen bedeli (1320) lira olan muhtehl e•ns ve evsafta 345 kilo ka,.

nak tozu (10.10.1941) Cuma günü saat (H,30) on dört otuzda Haydarpa~ada 

Gar binası dahJUndek1 komieyon tarafından açık eksiltme usulifle satın alı
J!aCaktır. 

Bu işi gımı•k istlyenlerin (99) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta
yin cttlgi "esaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komlsyooa milracaa~ 
ları ıazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler komisyondanparasız olarak dağıtılmaktadır. (8487) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan 

1 - Merkezimize ait Sinop mat.örü tekne ve makine alı:ı::amı açık eksiltme 
ile tamir ettirilecektir, KEşif bedeli c69 :> lira «95> )l:uruştur. 

2 - Bu ışe ait şartnameler &unlardır: 
A - Fenni şart.name, 
B - İdari şartname. 

3 - İstek1i1er bu ş:ırtnameleri 
mından alabilirler. 

c.4> kunıs rrJukabUinde merkezimiz levazı-

4 - Eluıiltme 7.10.1941 Salı günü saat 14 de Galalada X..ra Muslal.apa.. 
~a BOkağıoda k:lin m<"ZklrT merkez satınalma komisyonunda yapılncaktır. 

5 - l\ofuvakkat teminat mik.ları .. 51> l.ira <90> kuruştur. 

6 - Ekriitre<')'e girt'ceklerin bu gibi tantlrat yaptıkh:ırına dair bir vesjka 
~ö~terıne'ı ~~rı!ır. •8464> 

SİZİN DE T AKDIR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Aann:u:z modasının urateı ve tnceüiine lnı.imam eden üstad 
terzJJeriıı mahart'if, kadında ~Uie m.a.tuf pyaru b~re& bir 
beden knasü.bü arzeder. 

Faka.t yüz ve onun butuıu ı-evezedlrler. Ei~r bu nokta-,a 
lizım re-Jen ihtimam &'östt>rllme.zse, seneler bu hatları ba.ş:ka· 
l&nna pek çabuk fark ete.iri rler. Bu. sizin bir sırrınızdır ki, u
fal< bir d.lkkal6'"dik nya ;JımaJ neticesi raltlbelcr!niziıı dikkat 
na.zanndan n.za.k kalamaz. i'Jte senelerin (bilha8sa nuik ve 
hassas cUdJere musallat olan o UJıripkir senelt>rln) cildinise 
çizmekte olduiu on binince (bidayette ı•1rl mabslis) ince 
çb:"ile~ ihmAlkir kalmayı ntı:. 

Z•ma.n•• cild..lniz.i ~oJduraca.k olan Te sizi pek çok. de.ta vakH.8is harap 
eden bu irıu.Jan a.kpm TC sa.ba.h KRE..'\f PERTEV'le ya.p&caimu ufak 
bir masajla refedlniz. KRE?\.I PERTEV'ln bu muclzrsine ,-ti• binlerce 
besneiı1*inh C'lbl sb de hayret vr m.emnuni1etle phlt olacalr.suıız. Gö
reeekfiinfz Jd sima.nız, elM'di ~çllitn.hi herkese mafrura.ne .söyliye· 
cdı.tir. 

KREM PERTEV'in leritiblndeki hal anasır •o derin çiqolleri bile 
lu.I~ redlunlytttktir. Bo.ruııden aibaren siz de bir tüp KREM PEll
TEV'i tuvalet ma.saıuMa bulundurunuz. O, &J'Di zı..ma.nd.a 9eri rüzı"ir· 
la.nn ve kuvveth rwıqtn en lyl muha.fıı.ıdrr. 

gazetesi, h<'r iki tarafın da biri
birini yenemiyeceklerini bildirC>
rek Almanyaya ve Rusyaya biri
biriyle anla~arak lngltereye karşı 
yürümelerini tavsiye etmekte
dir. Bu çeşit n~riyat, Moskova
daki görüşmeler üzerine tesir yaP
mamış olamaz. Nasıl ki Alman
ların konferans toplanırken, Rus
ya ile sulh olmak niyetinde ol
madıkları 1'akkında çıkarılan 
yarı resmi tebliğ de ôteki taraf 
üz<'rine fakat daıma göı üşmeleri 
kı.a kc;mck ve üçler arasında 
sıkı Lir tesanüt kurmak gayesine 
yardım edici bir tesir yapmış O

lacaktır Moskovada Rusyaya 
yardım temini için verilen karar
ların tatbikatta nasıl yüı-üyeceği 
ancak zamanla anlaşılacaktır. Fa
kat konferansın üçler arasında te
sanüt kurmak ve manevi cepheyi 
kuvvetlendirmek yolundaki müs
bet neticesi bugünden açık ola
rak sezilmektedir. 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Üsküdar askerlik şubesinden: 
Yedek sımf 8 hesap memuru 

olup halen avakibi meçhul kal -
dığı anlaşılan Yervant oğlu Ohan. 
nesin derhal şubeye müracaat 
etmesi 1'izım geldiği. 

Açık konuşme 
Yeşilköydekl kömür lhtiklın hak

kında S. S. imzasiylc mektup gönde
ren zata: - Mektubunuzun neşri için 
gazetemizde mahfuz tutulmak üzere 

adresiniz.in ve l5minizin de bildiril
mesi mercudur. 

Keresteciler - Eyüp hatlı otobüs
lerinde şoför B. Murtaı..a, Abdullah, 
Mustafa ve A.liye: - Mektubunuzda 
bahsettiğiniz haklı şikayetiniz esasen 
meklubunuzdan evvel 22 Ey!OI tarihli 
gazetemizde ya:ıılarak büyük hatanın 
düzeltllmesl istenilmişti. 24 Eylülde 
bunun düzeltildiği görüldüğünden hA
d!se kapanmış addedilmektedir. 

Edebi Tefrika No: . -
Hatır için Oldürdüler 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
- Bırak beni dostum. Ben ar. 

tık birşey çahnıyorum. Çaldırmı. 
yarlar. Her kapı, her kalb kapan.. 
dı- Sclerbcrlikten bahsolun:ıyor. 
Işte bcnj örümc<'k ~ğından l.ur -
baracak biricik yol. Seferberl>ik.. 
Cephe .. Harp .. Or:ısı ne tem z, ne 
erkek muhittir. Döğüşe döğüşe 

ölmekle her şeyi temiz1iyeb.Jarian. 
Yavnıma millct bakar. 

Bir tane daha içeceğim. 
- İçme demiyortım, ağlama 

eliyorum 
- (Dari dünya deli gönlüm gibi 

viran o.Isa - ne cihan olsa, ne can 
olsa. ne hicran clsa.) 

- Amma da yaptın Canımali! 

dürüldüğünü görüyorsun. Bu bir. 
Meyus olmakla öleceksin. Ed-er 
.iki. Bir de Azraile can borçlusun. 
Üç! Çok .. E çoktur bu Canıma • 
lim, çoktur bu! insan azami iki 
defadan fazla ölmemeli... 

- Yine bir şeye karar verme • 
den ;,ıbannağa gideceğim. 

- Karının beklemiyeceğini bil
sem, bur.ela kal, d-erdim. 

- Hayır, bekler. Te.-kidhane
ler müstesna, kendi ar~llılllla bir 
gece d!§arıda kalmadım. 

- Yolda fazla sallanayım de. 
m-e. 

- Ne çıkar biraz hakaret edip 
bırakırlar Alıştım artık. Hakaret 
dost selamı yerine geçer oldu. 

BULMACA 
8 9 ıo 

,.;1:..,..:;.2 .,..;3;.,..;..4 ,.:S;,.,..;..6 .,...1..,-ı 

SOLDAN SAGA: .; IJ' 
2 

ı - Nezaket, icaplarınd::tl"l· ttf. 
lüm anı, her tara! su, 3 - Jlt "'-
4 - Azamı.zdan, ye kad~r, :5'.:' i'f' 
tok değil, 6 - Alış \·erış, 7 ıJr. 
arzu, 8 - Sak:.t 1 har:ıp, 9 'etı'li4' 
değil, göz rengi, l o - nen. f1 

HTKARIDAN AŞAGl°YA: 
~ . 

ı _ ŞiddctJ yo~.T.urlord•jj,ıtvd', 
ofur, yuva, 2 - Kraliçe, ~ 

gc<;tı, 3 - Kcitu bir iş yaPi,~ 
edatı, 4 - Çarçabuk, 5 - ııı" 1 
harfin okun\.IŞU, 6 - Sulu pJ rfıtCD
da giden, 7 - Dört tanıh s\1• ......... ~ 
8 - Haydut, kaldırmak, 9 ı,.ı' 
pahalı, 10 - Yırtıcı bir kUŞı ~ 

Evvelki Gunkü Bu!Jna~t" ]O 
Halledllmiı şek 9 
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Pazartesi 
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15 16 ikindi 1;~ 
17 44 .uı"" 1 ı 
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~ıtıı' 61"' 
Sahip ve Başmuharriri ·rtltt 

Benice - Neşriyat V~Gİ~ ·J 
Cevdet KARA81 'fi'"~ 

SON TELGRAF ~tA J. 
~ 

buki onu saran n!'; '(Jeğ.JÖI' ., 
füs ettiği hava i<li· . .er&e ." oı 

Ben, kaç defa, ka~ ~dıle~· ıt • 
dafaa edecek oldum· Ş J3il# 

0 
• 

dafaalarla karşıJa.ştımins•n r·,,~· 
rimi si;yliyeme2dım. ~•' r·ı' 

. . :de"' .. >· 
dafaada ılerıye de il· ctırı 0 J • 
Hava bu kadar bUl~Il i>• · 

· ·ı·a~de ı sonra ınsana ış lf · • ıı 

lebilirdi. 5 , • 
1 ıi•' 

Birkaç gün sonra. ·ı:~ıJ p
"'' • ctı Si _ •• µ vak'a oldu: Hu.nüJYI ,,...' ! ' 

. ,...te • ,~ı 
vinnek istıyen bır '~ . ..;i ıe ,. 

· · su•~ o d.ı. Arkasından cır 8sı ~.1' 
tuldU· ,.v-

ler. Kurtulan lou~ .. J{ıSS · ,1ı-
sıld1, sürülen suruldU· s!Pi ~ b'r 

· etle<' d~ bu mahkemenın r. 0]tt9 1' 
Bir n i~ • .,,· 

telerde okudum. ..ııerit11e~J(ll'" 
den'bire durdtım· G::ııı? 1'19 

11 ' 

namadım. Acaba 0 ,cı4 
Iar arasında (tanındnııŞ,.9rdı! ,1-' 

·ı e r) ]erden çalgıcı Alı aıeıı ( · r' 
--rncr ,. , 

Tanınmı~ ser~ ıııf9 ·A# 
1tııs\CJ ır. 

gıcı (!) Ali ... Su• ndSl1 ;' Iztıraplannın derecesini biliye • 
rum. anlıyorum. İştirak ediyo -
rum. Fakat ye's~ değmez. Meyus 
olmak da bir nevi ölmektir. Öl -

Canımali içini çeke çeke gitti. 
Düştüğü örü.mcek ağından ılrur, 

tul.nıanın çarelerini arıyordu. Hal-

dım ve ..-alakhk suÇUcııe h"!: ... 
- • edl s •" 

rwn. QlKinde Y <ve'·a"" 
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