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TELEFQN 7 TELGRAF -
B. Teşrin 1941 

İstanbul 
Son Telıraf 

' Gazeteye ıönderilen evrak • iade edilmez. 
. - , EN SON TELGRAFLARI YE RABEBLEBi YEBEN AKŞAll BAZITISI Sahip ve Baımuharı:!rl: ETEM İZZET BENİCE 

İND ORDU-! 
SUNAGÖNDE
İLEN MESAJ 

' 
lngilizler Al· 
'ftz :ıny ayı n ere· ·_,...;;,ı 
de bekliyorlar? 1

r 

Çörçil'in son nutkundan 
&onra Hind ordusuna 
gönderdiği me.aj lnri • 
lizlerin Almanlıııla bq
baıa büyük kara harbi • 
ni nerede ve nasıl kabul 
edeceklerini açıkca gös
teriyor ve «Büyük Şark 
muharebeleri» nin han· 
l!İ vaziyette cereyan e -
!Jeceğini anlatıyor .. 

Bir Alman miif rezesi Dnycperi g"çiyor - Cepheden bir sahne 

Londraya Göre 

Moskovaya 
büyük Alman 
taarruzu 

---·---

,,~-------" • 
Italyada va-
ziyet gitgide 
kötüleşiyor 

Berlin habe'l'i 

Leningrad şid
deti e bombar
dıman edildi 

---·---
\"•~an.:._ ETEM iZZET BENiCE A 1man1 ar bilhassa 

cenuptan yükleniyor 

Pey•'" ıat••• ya· 
ıak ı d dl, ıabua 

llaıuıaamıyor 

Harkof'a doğru iler-
.\lınan ordusunun 2000 kilo· 

hıetreJik cephe üzerinde başladığı 
'e . 
• nı ve büyük taarruz bütün şid. 
'•tt .. 1 ıle devanı ediyor, Taarruzun 
b '> rj hakkında henüz Almanlar 
.~§ey söylemiyorlar. Fakat, Sov. 
leı ve İngiliz kaynaklarından ve· 
~ 1<n haberler mücadelenin bil. 
a a :\loskova ve Harkof istika· 

~llini hedef ittihaz ettiğini gös. 
etiyor. 

t ı\lınanların bütün müşkülata 
d . llıen kıştan önce l\foskovayı 
,," İirınek ve Harkof bölgesini ele 
;tircrck Şinıali Kafkasyaya da. 
t ~11 1l!ak istedikleri artık vazıh su. 
•ite anlaşılıyor. Alman ordusu. 
~un bir yandan Bolşevizmin ve 
ıısYanın dimağı olan loskovayı 

''tali, bir yandan 'imal • cenup 
~UvasaJasını ve binneticc İngiliz.. 
~ llıotiltan • R teşriki mesaisini 
e her türlü yardım imkanını kes· 

1 J tihdaf eden bu Alman ta. 
l t11ııunun ne dereceye ve ne vak· 
~ lt•dnr muvaffak ola .ağını bu. 
ıı nd•n tahmine imkan yoktur. 
,. •r ey Sovyet ordusunun dayan. .... . 

' 1"a 'Ve Alman umumi taarru. 
~nun mü•clsel kudret ve ateş 
S '•Une bağlanmıştır. Alnıan • 
• 
0~ ·et harbinin bu yeni safhası 

l';,vanı ederken İngiliz Başvekili 
ı~til'~n Hint ordusuna gö~d~.r. 
da 1 hır mr-.aj da ayrıta gunun 
~•kate ve tahlile ~ayan bir mev· 

u halinde bulunmaktadır. 
{'" 

~ ·"•çil <on nutkunu irat eder· 
tj~ıı 1942 ilkbaharının şarkta ta. 
. le ınisli görülmemiş kanlı ve 
1dd Ilı •ili muharebekre sahne oL 
~ "'•ııın muhtemel olduğunu di. 
;;~ lnhıninleri arasında tebari.iz 
. 
1 ••nıisti. O nutuk münasebetile 

,~Mığı~nz tahlilde, İngiliz Bnşve. 
<ıliıı. . d . ti . 111 bu isaretlc neyı kas elh· 

\.Ilı Ve lnrrilizler i•in haşhaşa dö. u,.. b ' 
~ .ıııı, Alman ordularının Kaf. 
ı~ ~•Ya varması ile başlıyacağını 
ta eyJemiştik. Bu nutuktan son. 
~l Çörçif'in Hint ordusuna gön
ı~tdiği rnes~j, izah ve kanaatimi. 
le ~aıııaınne teyit etmekte, İngiliz. 
~i:~ Alınanlarla büyük kara har. 
teı.: n.erede ve nasıl ka!ı,_ul ede. 
Ç0 ~•ı.ııi açıkça gösteriyor ve 
ltı tçı)'ııı kasdcttiği •büyük şark 
teUharebelerinin• hangi vaziyette .. ,, . . 
l;,1 ••n edeceğini anlatıyor. Ingı· 
le, er kendi adalarından emindir. 
lar' l!ıı zayıf vaziyette bulunduk. 
'atı •nlarda dahi Alman istila ce. 
r •tin,· k d' · · .. t · ıt n en ısını ~os crmesıne 

\·~~at verıncmişler ve havalarını 
>.e k k · b ı· ·1 "'ıUd arşı ~e~ u~a ... nı~. c ! ı .e 

li~ •faa ctnmlerdır. Bul!lın Inırı· 
~t adalarını 4,500.000 kisilik rnii. 

lıt~'."•I techiz edilmiş bir orıln 
tdi! '~or: Bi~tiin salıillcr .. tahk.im 
~at tıııştır. htila teşcbbuslerıae 
iıııh"ı her tiirlü deniz hücum ve 
t..n; Vasıtaları hazırlanmıştır. 
laa ta \le ada havalarını müda. 
H;~ •decck kara ateş kuvveti en 
''ı· '.•k mertebesine ula~tırılmış, 
ii,1 hrc filoları bütiin ada semasını 

•cek k B' ~ac adar ~oj\'altılmışhr. ı. 
~in;alcyh, İngilterenin kendi e· 
~U~u cıı \·e adasından hiçbir kor· 
lng~•lnı3mıştır. 

d~t h tere i~in İngiliz adaları ka. 
den ayali bir ehemmiyet arze. 

\• k 'lttıa (; ara ordularının taarru ... 
harbin başıoda!lberi maruz 

<Devamı 3 üncu Sah!fede) 

Henüz hiç bir 
netice alınmış 
değildir 

Londra, 7 (A.A.) - Moskova· 
dan gelen son haberlere göre, 
Rusya muharebesi bütün şiddetile 
devam etmektedir. 

Almanlar, Moskovanın ihatası. 
nı istihdaf eden taarruzlarına de
vam ediyorlar. Cenupta Almanlar 
Briyansk • Orel hattını takip edi. 
yorlar. Şimalde İlmen gölünden 
Vologda istikametinde harekat 
c:ereyan ediyor.Bununla beraber, 

(Devamı 3 üı;ctl Sahifede) 

Londra 7 (A.A.) - italyada 
vaziyet gittikçe fenalaşmak· 
tadır. 

cGazet dö Lozan• lsmın -
d<.>ki İsviçre gazetesi, İtalyan. 
lann uğradıkları bu mü.şkU.. 
lat hakkında dikkate değer 

bir makale neşretmiştir 
İtalyan sanayii iptidai mad· 

deden ve işçicten mahrum • 
dur. Çünkü bütün iptidai 
maddeloer Almanyaya gön • 
<ln'lrrist=r. Cünkü bir bu • 
çuk milyon İtalyan işçisi ha· 
-.n iman fabrikalarında ça. 
l1'makt.ad1r. Bu ayın başın. 
dan füba.rcn peynir satışı ya.. 
sak edilmiştir. Sal>wı. buJuna. 
mamakta<lır. 

AL.MAN TEBLf Öl SOVYET TEBLIGI 1 

/hatamıza Bütün cephede 
karşı bir yarma muharebeler 
teşebbüsü devam etti 

• 
Bitin şiddetine rağ
men akim bırakı_dı 

Führcrin uınumi karargahı, 6 
(A.A.) - Şarktaki taarruz hare. 
ketleri dün yeni muvaffakıyetler· 
le neticelenmiştir. 

Leningrad batısındu, ehemmi· 
(Devamı Üçüncü Sahllede) 

Yeni tip bir lngiliz 
tayyaresi 

---•ı---

63 Aiman tayyaresi 
tallrlp ettik 

l\loskova, 7 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: G Birinciteşrinde bütün 
cephede şiddetli muharebeler ce. 
reyan etmiştir. 

Pa:t::ır günü 10 diişınan tayya
resi yerde, 53 ü de hava muhare. 
belcrinde 'tahrip edilmiştir. 25 Rus 
tayyaresi kayıptır. 

Barentz denizinde bir Alman 
nakliye gemisi batırılmıştır. 

leyiş durdurulamadı 

Leningrad'da 
Rusların bir 

çıkış hareketi 
Berlin 7 (A.A.) - Len.ingrad 

garnizonu tankların himayesünde 
bir huruÇ harekeli yapmağa tc • 
şebbüs etmişse de, bu te~bbüs 
akim kalmıstır. Alınan topçusu 
Leningradı ~" KrOTl§tadı şiddetle 
bom hardunan etnl'iı;tir. 

Merkezde Timoçenko mukabil 
taarruzlarına devam ediyor. Har. 
kof w Donetz havzası mıntaka • 
sında Sovye!ler Alman il,,rleyi -
ş!ni durduramamı~lardır. 

MOSKOVAYA GÖRE 

Moskova 7 (A.A) - Ofi: 
1\Iareşal Rııcenni'nln. Ukrayna-

Londra, 7 (A.A.) - Kral ve Krali
çe. dün, Bombardıman Servisi Baş
kumandanı Pcirse'in refakatinde, h.-
va kuvveUeri bombardıman servisi
ne merbut bir istasyonu ziyareUeri 
esnasında cKırlangıç gibi havaya 
yiilcselen> yedi tayyarenin tecrübele· 
rinde hazır bulunmuşlardır. Bu tay
yare, alçaktan uçarak, bu istasyonu 
bomb!>lama tecrübesi yapmııtır. Pilot, 
müteaddit defalar, aşağı doğru dala
rak binalara bir kaç metre yaklaşmış
tır. Röyter Aji'.lnsının muhabir!, bu 
tayyarenin yaptığı manevre1eri cheJe
can verici> diye tavsif etmlşlir. 

ilk kadın opera san- ~ 
atkArımızın lıtllaıı . Alman piyadesi cephede 

Devlet konservatuarı opera ar. 
tistlerinden Semiha Boerksoy istifa 
etmiştır. Bayan Semiha tahsilini 
Berlinde yapan ~ Dcvl<.>t Kon • 
servatuarında muvalfakiyetle ça. 
lışan ilk kadın opPra san'alkarı . 
mızdır. San'at ill~mindc bu istifa 
tee<sürle karşılanmıştır 

Çarşı Esnafı Belediyeden Soruyor : 

Yağmurlu günlerde j 

Kapalıçarşıda şem- ! 
siye ile dolaşıyoruz! 
Dükkanlarımızı su basıyor. Yıllardır tamir 

yüzü görmiyen Çarşımız daha ne kadar 
böyle ihmal edilip harap bırakılacak ? 
Şehrimizin ve memleketimizin 

en güzel, tarihi eserlerinden bı. 

rini teşkil eden <Kapalıçarşı• nın 
bakımsızlık yüzünden maalesef 

h~r gün bir par~a daha harabıve 
yiiz tuttuğu tceosürloe gör~k. 
tedir. 

Bu mesek ge~en akşam topla • 
nan Cumhuriy<Ot Halk Partisi Be· 
yazıt ocağı konırrcsinde de acı 

acı mevzuu bahse<Llm~ ve dilek. 
Jer meyanında bı:Lunan aı;ağıda. 

k. arzu kongre umumi Myetince 
(Devamı 3 üncıl Soh fede) 

dak, ku9vetlerioı tekrar bir ara. 
ya toplamağa muvaffak olduğu 

söylenmektedir. Alman ordula • 
rının Kırım üzı:rinc yürüyüşleri 

durdurulmuş ·:, bunlar Harkof. 
tan uzakta tutu!n1u.ştur. 

İki muhtekir sa· 
tıcı tevkif edildi 
28 bakkal ihtikir 

suçi e tutuldu 
I~araköyde 3 numaralı Yüce 

kuuıjura ıııağaza~ında n1i.istahdenı 

l\lihal kundura ilıtikarmdan, sey· 
yar ~a~-cı Bohıır da pahalı çay 
satn1aktan Asliye 2 nci Ceza mah. 
kcmcsine verilnıişlcr ,.e dün tC\

kif olunmu~lnrdır. 
Diin ~hriınizin ınuhtclif semt .. 

)erindeki bakkallar ılni bir ihli· 
kfir tnranınsına tllbi tutulınuşlar
dır. Neticede 28 bakkalın zahire 
fiatlerinde ihtikar yaptığı anla. 
~ılarak haklarında kanuni takiba. 
ta ı:eçilmi~tir. 

---<>---

Irandaki Almanlar 
Budopc~te, ~ (A.A.) İrand-n d!· 

ş~rı -ı;ık:ırıları 490 Almanla dtirt m~-" 
ca, ı ht ".Tiil husu ı tr<'n düu akşrun Bu
d ... pcljtcyc gc:ln.~tu-. 

Odun Derdinden Sonra Bir de Et İşi Çıktı! 

Bu sabah e 1-2 gündür bazı 
asaplarda et bulunamadı! 

Mürakabe Komisyonu toptancıların narha 
f zam talebini tedkik ediyor - Vali Muavini, 
JV!ez~aha müdürü ve perakendeciler ne diyor? 

Son ı;i.ınlerde şehrimlzin birçok 
semtlerinde koyun eti bulunama· 
maktadır. Dün Kadıköyünd<.> ve 
Bcyoğlunda dahl birçok kasap • 
lal'<la et yoktu. Et bulunabilen 
yerlerd'e ise k>asaphr narhtan 
fazla fiat talep etmektoe ve ihti. 
ya"ı olan hark da ister istemez, 
fahiş f:iat ürerind"n et almak 
nıecburi~tıinde kalmaktaydı. Ez. 
cümle Çemberlitaştaki hazı ka· 
saplarda ancak 90 kuruşa et a. 
lınabildiği görülüyordu. 

Bu sabah da ayni vaziyet de. 
vam ett~ndcn ık~y;".yett "sash 
bir şekilde tetkik ettık. Evwl:i 
Meroahadan sorduk. Bize şu ma. 
lfunatı verdiler; 

•- Kesim, noı mal bir halde -

dir. Hatta ihsai malumat geçen 
senenin bu ayına göre dörtte bir 
buçuk fazladır. Günde 200 • 300 

•• 
Uç Polonya 
fırkası da 

harbe giriyor 
. Moskova, 7 (A.A.) .•• 'i akında 
bir Polonya askeri c:izütamı Sov. 
yet ordusunun yanıbaşında mu. 
lıarebcye girecektir. ti~ fırka şim. 
diden ilunal edilmiştir. 

Polon~alı 15.000 kadın "e genç 
halen Sovyet sanayiinde çalış· 

maktadır. 

Büyük Alman taarruzu karşı
sında Rus müdafaa manevrası 

ve zaman meselesi 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Bagünkii harp tcbliğlcrino gri. 
re şark cephesinde \"3Zİ) elin hu
lisası ~udur: 

1) Leningrad ba~ıııda Sovyet 
kıta'larının ihraç tcşcbbüsii ile 
AJmaıı mııhasara kuvvetlerini 
merkezden yarmayı istihdaf eden 
şiddetli Sovyct tnarrn7u • Alman 

r 
Alman • Sowyet 

BABBINI 

tebHğine göre • akamete ugranuş. 
tır. 

2) İlmen golü ccnubuodaki Rus 
mukabil taarruzu inki~nf ehne
miştir. Biliikis Almanlar bu böl· 
gede Valdai sırtlarım yarmıya ve 
Ostaskof istikametinde ilerlemi. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ha lif aks Dedi ki: 

Harbi kazan .. ! 

SJğır, 3000 doen fazla koyun kesil.. 
mektedir. Bazı semtloerdoe et :ı-.ı.. 

<Devamı öçilncü Sahifede) 

iki Fransız va-
• 

purunu I ngiliz-
l er batırmış! 

Vişi, 7 (A.A.) - 13, hrlye Nezareti 
8000 tonluk •Teo!il Gotye. vapuru
nun Ege i:eniztnde bir tahtelbahir ta .. 
rafından batırı~c.ığını hi1dinn~tir. Te
ofil Gotye bir taıyan vapur ka!:lesi 
itinde 6ef?r ediyordu. Mü1ettebatın ve 
yc.lcular.n tüy~lk bir ı~:ımı kurt.arı.1-
nuştJr. 

Vişi, 7 (AA.) - D. N. !' Burada 
haber verildiğine göre, F; aıuız.ların 
c.Kued Ygneın> \'C cT)ofil Gotye> va

(Dcvamı 3 üncü Sahifede) 

~. 

Şark cephesinden başka 
bir resim 

818 BAKI' 

"Çok büyük,, 
taarruz de
vam ediyor 

mak için taar· İngilizlerle esir 
ruza geçmek mübadelesi 

------Cenupta ve şimal-
de Moskova istika
metinde inkişaflar 
olduğu bildiriliyor 

(Yazısı 3 üncü Sahifede) 

"Bir kavak devrildi,, 
illmi yanda ı 

lzrr.ir, 7 (Telefonla) - Şehri. 
mizde Halk sinemasında gece .Bir 
kavuk doevrildi. filmi gösterilir. 
ken bir yangın çıkmış, filmle ma. 
kine dairesi yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

Bir JAPON 
gazetesi "Ne 
bekliyoruz?,, 
diye soruyor ---··---
Asyadaki üçüncü 
şahs devletler ara

dan çıkarılmalıdır 
Tokvo 7 (A.A.) - D. N. B. Ni. 

yako Ş:mbun gazct~s:, Birl~şik 
Aıner'ka if.e Jaronya a.-ası~dak 

(DC\'l'l.."nl 3 üncü 5:1.bi!ı:dc) 

---·---
Yolanda bGylk gay. 
retler sarletmellilz 

ıazımdır 
Nevyork, 7 (.AA.) - Bugün bura

da şerefipe verilen bJr akşam ,.eme
ğind(. bir ntıhtk frad eden İngillere'
nin . .\t;'.!erik:ı Sclirı I..ord HaJiJaks ŞÖy-
1e demiştir• 

(Devamı 3 üncü Sahlit<lc) 

ÇERÇEVE 

Korkunç hakikat 
NECİP 1''AZIL KISAKÖREK 

Almanlara göre şark cephe. 
sinde Alman kayıpları: 

Ölii ve yaralı: (Sükut). 
Esir: (Sükut). 
Top: (Sükut). 
Tank: (Sükut). 
Tayyare: (Sükfıt). 

Almanlara göre şark cephe. 
sinde So\'yet kayıpları: 

Ölü ve yaralı: (Sükut). 
Esir: 2.500.000 
Top: 22.000 
Tank: 18.000 
Tayyare: 14.500 
Sovyetlere göre şark cephe-

.sinde Alman kayıpları: 
Ölü ve yaralı: 3.000.000 
Esir: (Sükfıt). 

Top: 13.000 
Tr,nk: 11.000 
Tayy arc: 9.000 
So,yetlcre göre şark cephe· 

•İnde So\'yet kayıpları: 
Ölü ve \·arolı: 950.000 
Esir: 178.000 

Londra, 7 (A.A.) - Bremen ve Lük
semburg radyoları. ş1mdıye kadDr, .e .. 
sirlerdcn yalnız bir k.srrıının rrüQ· dı"· 
lesi düşilnüldu n t lı'lh"en bır be-~ 

y:ınat nesrctmiştir Bu beya~ota r .. 
zaran, Alına.1 huklin L t.,kribcn bin 

İngillz esirini, ayni mikl3rda Alman 
esiriyle mtibadeJeye Amade bulunm::ık .. 
tadır. Bu mhbadele yedi Teşrinievvel
de ycpılacakhr At ıbadcJeler.n de\·a
mı ve arttırılması için diploma.tık 

müzakereler el'an devanı etrr.ektedir. -
Top: 8.900 
Tank: 7.0llO 
Tayı·are: 5.316 
Bir adet hem tek. hem çift, 

bir şekil hem ınüsrJlet:, hc.111 
n1urabba, bir madde hcno nıa. 

yi, hem sulh olaınıvacağııı.ı gö. 
re bu adetleri hirhirile n:ukö. 
yese ctıuek, ancaK. n1uaızanl 

bir yalau istihra~ına hizn1l't 
cdt bilir. Halbuki 1. n ndc · l'l';, 
şu \e~·a bu taraf lıe>;,Lı.ıa rle· 

ğil, fakat topyekun s~rk <qı 

hesi hcsnbnıa ka)llt:dc.::c·Y. 'lur. 
5ak, belki ılt~ iki tarafın birden 
doğruyu ~(i~·le<liğiı:t: hükn;cO ·• 
riz. 
Şark crpht!-.inin, Alın;ıu \.U 1 

So\·yet, unıu 1.ni ve a~gnri ka. 
yıpları: 

Ölü \C yaralı: 3.000.~Nl 
füir: 2:10.00Q 
Toıı: .. o 000 

Tank: 25.fıOC 
Taypro: 20.000 
İ~te ark repht ~inin, 

zaın bir yalan üoe;lübu 
korkunç hakikati! .. 

Bu hal~ikatin yanıaa 

f ekkiri, İn~ .. :,~~'"•"··· 

JllU!\Z• 

iı. inde 
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HALK FtLozoFu 9i@l!'J:l!Elm ~MAHKEMELERDEJ ...... s_!.-
8 

.......... J ! iŞÇiLERE 
KÖYLÜNÜN GÖZ BEBEGİ iii1iı:il•ll1 

DlJ IH&n ----~· ________ ı parasız sı-

Bir münasebetle, Trakyanın 
15 haneli küçücük bir köyüıı. 
de ayni zamanda o köyün 
muhtarı olan 1 çocuk baba" 
mert, namu.ıu bir vatanda*la 
tanıştım. 

Verilen her yeni devlet ka. 
rarının belirişini, tatbikatuu 
köyde görnıclioini•. İşin ne de. 
receye kadar yürüdüğünü ora· 
tla yakuwbn aolanına. Li.f 
lafı açtı. Zirıi sefeıberlik bah. 
si üzerinde durduk. Bu vatan. 
daşın, lıeni tenvir eclelı, bari.. 
kuliıdc ıflzel fikirleri yardı. 

Ona, fenni ziraat, makine 
dedikçe güliiyordu. lıkönre, 
içimden, muhıhbımın damga· 
•ını yapıştırmıştım: 

Cahil. 
Sonra asıl cahilin ben. ken. 

dim olduğumu anladı&-ım .a. 

KA(:JDA 

SAR:UIYORLAR:\UŞ 

Genç arkadaş.mu Murat Ka. 
y ahan, Erzuruıııdan yazdJğı bir 
röp-0rtajda, ora H,n.afınıo sattıgı 

nıaddelc.ri kağıda sarıp ambalaj 
yapınak lüzuma.un hissetmediği. 
ni söylüyor. 

İyi ya, be birader. lshınbulda 
iken de, kalın kağıtlarla ve alt. 
Lırı dolmuş k"""1erle <•nafuı öte
beri tarttığını yazıp durmaz mıy· 
dın ? .. Şimdi, aradaki farkı, bura. 
da kaybettiklerine say. 
CÜMLE 

HIRSIZLIÔl 

Gct<·nlerde bir oabah ıazete. 
inde, Ziya Vehbi adında meçhul 

bir ıcncin, •Balo sabahı• isimli 
bır hikaye tecrübesi intişar eı. 

ınişti. 
Bu hikayenin birinci cümlesi, 

aynen, arkadaş.:mız Reşat Feyzi· 
nin birkaç ay evvel gazetem.izde 
çıkan bir hikayesinden alınmıştL 
Resai Feyziye sorduk: 

:_ Ne dersin bu işe!·• 
•- Hırs.ızlıtın bu derece yüz. 

sllzce yapıldıitnı ilk defa eörii1o
rum .• 

Dedi. 
HARP 

DOLAYISİLE 

Harp dulayu ile, birçok memle. 
ketlerde kösele )·erine ayıılr.kaba. 
cılar için husu•i kimyahanelerd& 
tahtadan ve otlan bir nevi mad. 
de imal ediliyormwı! 

Gazeteler, buou bir buluş ola. 
rak ileri sürüyorlar. 

Ha )uki, bizde daha e.ki bir 
hulu~ vardır: 

B çok pabuçların altına, köse• 
le yerine mukavva kunur. 
TÜNEL 

ARABALARI 

Tünel seferleri tatil edildi. Ma. 
lüm. Gazetelerin yazdığına ı:-ö. 
re, Tünel arabaları, tesisat ve 
saire 1iökülmiif .. 
Hııhrııruu şu geldi: Tünel ara. 

balarını. oradan çıkarıp, kalabalık 
tramvay istasyoıılarında bekleme 
alonu olarak kullaamalL Nasıl 

olsa, yeailttinia iııtuı kıp 7e-
tişmn. 

AHMET RAUF 

ltEŞAT FEYZi 

kil, önüme baktım. 
Bıı vatandaş umıımiyetle 

Türk köylüsünün ihtiyacını 

§Öyle hulasa elti: Bir çift gür. 
büz öküz. 

L.tikl:U Harbi sırasında, kö-
7ünü, evini barkını terketıni
ye mecbur kalaa bu vataad.aş 
yurt kurtuluşundan soara, bir 
çift öküz sahibi olmak için, 
loet sene, yelitlllİş üç çocuiu. 
nu, başka köylere sığırtmaç 

göndermiş, badisi bir çiftlikle 
llfllk durmuş, kansı kaz fOlıan
lı!ı yapmış. 

Köylü, tarla ve öküz, tliyor, 
başka bir şey demiyor. Halli 
ziraat, makine tledi.kçe raıı
yor. Ve ilave ediyor: 

•- Kim itletecek, bozaluıaca 
kim tamir edecek, öküı: olma. 
yınca arabalan kim çekecek?.• 

Pazar yerleri 

Bazı dükkancılar be
lediyeden bun

ların naklini istediler 
Çarşıkap•da dükkanlar önünde 

kurulan pazarın oradaki dtikkan· 
!arı zarara soktuğu iddia olllna • 
rak bunun başka yere n~klolun.. 
ması dun Belediye Reisbğınden 
istenilmiştir. Keyfiyet tetk ık o • 
l:urrmaktadır. 

Diğer taraftan Beıııktaı;ta kö)"
içinde cuıruu-tesı günleri kurulan 
bir pazarın da Ihlamura nakle • 
dilmesi bazı dükkancılar tarafın,. 
dan Brledıyeden rica olunmuş • 
tur. Fakat bu taleplerin kabu.I e
dile«>ği tahmin olunmamaktadır •. 

Karabük labriluuına alınacak 
olan İfçiler 

Karabük demir ve çelik fabri
kalarına 10 adet 1 inci suuf elek· 
trik U1ıt'ası ve 2 adet otomolık te. 
lefondan anlar telefoncu ara.ıı • 
maktadır. Bunlara yevmiye 5 er 
liraya kadar ücret verU..~kl'ir. 

Milli piyango bugün 
Al yonkaTahiaarda çekiliyor 

Milli piyango~un 7 ınci teri.ip ı 

3 üncü çekilişi bugün AfrorJca • 
ıahisarda yapılacaktır, Çekıli~e 
saat 17 de başlaı.acak ve 17,30 da 
nihayet wrilecei<lır. 

Bu çc:kili.şte 400,000 numaraya 
960,000 lıril ikramiye k>vzı edıle
cektir, En büyük ı.kramıye 30,0•iO 
i i radır. 

(HALK SÜTUNU 
Dera ııermek istiyor 

inıilı,~ce ve Fnın.~1 .. cayı i7t bilir, 
İngılız mktebinden ı •. erun bir ba
yan. cocuklara ders vennek ve on.la~ 
rıo terbiyeleriyle mefiUI olmak isU
yor. Mi.maslp teklifleri kabul eder. İyi 
ve nezih bir milrebbıyeye ihLyacı o-. 
tanların lütl•n Son Teiçaf Halk Sı.i

tu.nunda t:\ılUrebbiye> rumuzuna. mü. 
racaaı •tmelerl meraıdur. 

• 
Çizği çizebilecek bir 

Bayan aranıyor 
Reıme i<abll!1eti bulunan ve ince 

fırça il• çizgi ı,ıeri yapabtlecek renç 
bir iJayın anı.nmaktadır. Kendtslne 
bıdayette ufak bir haftalılı: verılecetı: 

kabtlıyet ve lattdanna cönı ileride bu 
arttınl<abllecekUr. Talip olanların sa. 
at 13 - 18 arasında Soo TeiıraC Hallı: 
Sütunu Memurluğuna müracaat oııuı.. 

ması. 

Tefrika No: 79 

Sürü Çıngırakları 
\'azan: CAHİT UÇUK 

- Buradiıl ne ar1.1orsun! Niçw. ce· 
va.p vermiyorsun• Yüzün öhı rengi 
a!rntt' .• Ne oldun Filen'? 
Boıazım k.ı.pkuru, ıtnzlm, göz pl· 

ıwırlarun atL-~ &ibı 7aıuyOI'. ~ltyo .. 
rum ea i! b<ı . 

Re<.-ep, kollarıru omu.zla.rıma sara
rak. heni g6~:.üne çekti. Kalbin in se. 
sını dlıydl;nı. Demek kl Recebin kalbi 

hifa IJt>n~nı 1t;in tarpıyor'! Niçin bura
lar g~lr J,tim• Srb<!p ne ldı!. 

·- l)C'i~ bu kı:.' .. 

Bu scde.a.1 bir kere daha soylefttiş. 

t i R h · n, b•yazlıkların baı döndUren 

boşIUKl ·~n :ı kRhu!>undan ııyrtl.rak, 

uyanıyor Nf>t<k'i, 1 ııi!k, ca.nstz bir re

li gl!:u hatırlıyorum. Kuru sesı ku· 

San tahta parmalı:lıklı pencerelerin
den zümrüt 11ı.kl&r aüzülen kuçuk oda
ya gi.:'lnce, tamamlyle kendml<' gel· 
dim. 

Recebın yatılı U.ıüııe yanyana o. 
turduk. Ona hırpsm.j kclıme ketime 
anlatımı.. G<'zlerimdell ....., yasları 

·tler~k. başını iki ,.a.n.a ıtalbyor: 

- Vah FtgeWa vaa! •• 

Dı;yontu. 50An tıenl l<oUan araıruıa 

aıldı. Hı r çocufu .e ..... ıtbı, şefkaUe, 

rl.k.katle yıb.rui.ıış busetvl• öptü. Gü
zN. yumc.şak. k.e:rmeıttle konU$u
yor 1 f) 54>z1enn içine t>al.lan&n eızli bir 
a~. rJbumdakJ ~itık , buzlu, en
gıu, beyaz.lwt.lan 11ı&-hyor , u.ıtıyordu. 

- Afla.hun., karı~ Ztyr.~p çıktı 
ela. Y:ldu, benı ..ı..n mdi~rel< onun• 

J:dc:idnmda cı.nlıyor~ Ne tuhaf~ Demek, l i• l"e'mUTe ırc.rt .•. ·t'"o.Jma~ •• Yoba !'i

n mlınaıtz söıJer. ban* l<rndimi ullU(.. 1 tenim ne _,. bu liia aoııu? .. hem 
turrrıuotu 

e..-nı k •.~,., ı.ra~nı::t.ı evtne sQriUtlJ
Yf"r kı·c<.""'ıı:• c:ı.:lbeı.ine t.ak.ılıuı..ş &i.bi.-
7..m. 

Ol if7or 8IU.ND ki •Zorba han> dala atı. 
lıır.ız ı.8 ... S.W. reoi.ınlerini çiz.diiın 
masalar, iak.tmlelııeria. hew:I. ta.m<ı..l""'L .... 
N....ı oltlr da loeni yan yokla bırakır-

u Bltarallık llaaa
au., babmda 

Siyasi muharrir 'e poliUkacı ol. 
madıtım içın, ılJ'a.&I mevzulara dair 
vuku!wn )'ok.tur. Onun için de ;.ıyrıca 

bir doküman dosyam, arşivlerim bu
lu.nmaz. Bütün bwı.1.ara raiJtlell, ~u 
IOl1 cwıl~rde (azla:;iyle meralı; etligim 
b:r $ey var~ o da, An1eri.kadak.l b ita-
raihk kantmun meWdir. 

Gunlüi: ıazeteleri ııöyle bir lı:aı1i

tırıruz, lrlU utakl• butWı mubarrı.r· 

le<, bu kanundaa, bll lı:aDUl>Wl ~ 
sından bahsedıyor, ileri. geri mUtaıe& 
ve ili:ir serdediyodar. Ma1(1ıu ya, 
ıimd~ siya.ol ve asker! lji<:rde bilir, 
ıutlar görunmek ınod<i . 

Fakat, bu muharrir aı'ı.adailaca 

söyle bir sual sorsanız : 

•- Bltanıfük lı:anunu ~ 
~ ne menem nesnedLI!. Yenir mi. 
yenmez mi?. İçind C?" ne yazar?. Hatt.A 
oltudunuz mu?. Yahut, hiç olmazsa, 
umumi bir fikriniz var mt! .• 

Biliniyorum, blzlm sayın meslek· 
daşlard.an k:.ç lti§i. bu suallere ücna 
edlci cev:ıplar verebi.li.r. Ne i..se, bu 
baı..lllhar .. 

Gel gelelim, benim roerakı.ma.. Ştı 
günlerde mütemad:yen, Amerikad.aki 
o l> ıtaraClık kanununun llgasmdan 
bah.<.edıliyor. Bu kanun ıtaa edıllrse 

ne ol&cak?. 
Ben ne aileyim?. KanW>U bllamı, 

ılıa edilince ne ol<acagmı da. söyle
rim. Eıikl aiızdan dolma tüfekler gi· 
b i, bir çok ıiyasl mubarrirlec de, 
benimle beraber, aıans ~!erinden 
bazı fe7lcr öğreniyorlar, J.tesel~, bi
taratlık kanuraı ilga edillr~e, Ameri
korı vapt. rla.rı ma4emc ve ailahları 

ta İngilte"eye l<adar eeti<ebilir!er. Bu 
takdirde Alıhver geuuleri ve tayya .. 
rclerl ~ri.kan vapurlarına hücum 
eder, ilucum edince de Mihverle A~ 

merılta aıasuıda b•rp bati~ olur. 
Boyle olunca da, Aıner.iJta harbe mü
dahaleye nıh.:>.) eı mecbur kalu. 

Baz.ı •4>•'1 muhurirler de: 
c- Amerika. bu kanwıu U,ıa etme

lidir.• 
Yolunda mütalea yürütüyor. 
Pt*i amma, bu kaau.n ae şacUar 

altında koıınıı.şl.uı'. Ne ııartLar altında 
kalkar. Kal~uır., bu tiıdiseniA akı· 

beti ne olur.,. Amerikalılar bu aktbet 
için neler dU.)iinüyorlar?. 

lliltün bu ncktalar bi.ıce meçhul· 
dür. Fakat, ı\'Tlerikadaki bitaraUtk 
kanununllr. lltJ.; ı, dilin peleaenki ol.. 
du. Gelsin, Uit:ıratlık kanunu, gitsin 
bı.ıara.!l.ık kaııunu. 

Ben. bır .rkadaşla bu mevzuu k~ 
nu.i)uyordum d.ı. muhatabım. olan z&
ki mesleltdaı; 5(ıyle dedı: 

c- Bi.zde Oyle arkadaflaı- v&rdJ.t 
ki, değil Arr.erikadakl bitaraflık ka

n.t.:.nı.ınu ıin l.:a, matbaat kanun.unu bl
Jc elJenne alıp bir kere okumamış ... 
!ardır. F~er Hukkı 'Tarıt Uı bu bali 
bllse. ~ar.unun .,ertueri ve 
i.çirı çektı&ı ta.ı. mete acır, 

~ahları 

dWer!ni 

• R. SABiT 

fJuıveralte poıtaneaı 
Üniverslle bınaııı d.ahılinde a;çı. 

Iacak olan posta, telgraf ve te • 
lef on merkezinin tedrisata baş • 
!anmadan evvel açılması Beya • 
zıt Partı kongresinde temenni o. 
lunmuşl.lır. 

Son Telgraf - Hakikaten şim· 
diki Beyazıt postanesi çok dar ve 
kuçüktür. Bıı kalabalık muhitin 
ıhl'İyacını kar~ılamak, haırkı, ta. 
!ebeleri postanede beklemekten 
kurtarmak üzere Üniversite pos.. 
ta mrkezinin derhal açılması ıa. 
zundır. 

Yük•ek muallim mektebi 
talebeleri için bir yurt açılacak 

Yüksek muallim mektebi lale. 
beleli iıçi.ıı şebzadebaşı veyahut 
Beyaz.ıt civarında yeni bir yurt 
açı la.caktır. 

50 • 70 ~itik münasip bir bina 
aranılmasına başlanılmaştır. 

dın!. Ben, sensiz ne yapardım Figen!, 
Ruhum, üstüne çöken klbwıtarı ya· 

vaı y.ıvaı kurtuluyor, lözleri.mdeki 
Yaflllt' kuruyordu, 

- Yarın, Yıldız ırldlyor• .. 
- H.lberlın yolttu Recep'.. 

- Bana sö1ledi. Babasından ın<>lt-
tup almış. F&ltat oeıl kandırmak için 
bir kaç gı.in kalacaktı. Ben de: cOnu bı.. 
ru, dedım. On beş ıiın daha kalsın!> 

Yuzume şapra!ı: baktı: <Sız de bir 
şeyler var amma anlıyamıyorum ded.L 

İyial mi ben gideyim, annem gelip kl· 
ı.ııu alsın! .. > yarın. o ıid.ince; biz 

cZorbahaıı>a çıkar. evi yerleştirir, bir 
kaç etin sonra da temelli ~öçcnL. 

- Daha sonra Recep" .. 
~r;nde ciUld•n l>ır bak!ila: 
- Hepsici dü,üudüm, dedi. Ondan 

sonrası kolay! .. 
Dlklı:aUe yUriln'ıe bal<aralt ıtJlümse

dl: 

- Hem h .. - falibal! .. Haydi ıe· 
n! eve cötüreylm, - Bugilo 7'1!, din
len ... 

Reı...,blcı t:akkı v>rdı. Ba,un aRrı

TOr, vticl.ldÜ..'ll kırık, döküle.. Bir ttrlı

naclan çtkmııı ıibiyim. Halı:Utateo. ru. 
humd• bir kasırga .. m!ı;tl . 

Beraber ciı.şan çıktık. Recep, dere
J1 &e.\;u·di. Ben, k.urnsaldan c'fllik evi-

Ana kız, merdivenlerden yok cakyemek 
gere boyuna çıkıp iniyorlardı •• 

Niha l Şazi ile Adliye koridorunda 
bir pencereye yaslanmış parasLZlık

tan, kışa kol'fl beliren lhtıyaçludan 

b--....,OI', dertleflyorduk. Yanı ba· 
1...-ıa, b.ri hemen yetm~til<, öbilril 
de elliııiı>e yalan, yüzleri dozıw,lü, 
bflan rut.lı:lı, b8llennce tak ı , • takı<;
brnıoı, oürüp .iÜl'Üitiumuı llu ır.acluı 
peyda oldu. 

Ellisine yakın olalu yaoııwı• .,.. 
kuldu .. Nihat ŞazİJ'e dönen*, 

-Karcı.,.,m, cledl Biz bu ı.tida .,._ 
rececıı:.. Anba DUeye vermeli bu
nu!. 

- Ne için verecelalııia ioılida7ı? 
Diye llOrdll Nihat ... 

- BeıiM bir lı:ardllllm ... r .. Erkek 
kardCfim. . Allahuı belil.sı... İltide 
binle lçıp Jç;p ıellyor.. Annemi de, 
beni de, ölüınle tehdit edip para alı• 
yor, gidlyor. Arlık bıktık, usandık.. 
Bıçak lrenıiğimize dayandı artık ... şı. 
kAyet edecı.ğJ:z:: ... 

- Oyleyoe, müddeiumumtu&e ve
recobiniz istidayı .. 

Bu a:ralık, ya.şh kadın, 

- A, ktt .. Dedl. Biı lstldayı 7aE
dın:lık amma, pul almayı unuttuk. Pul 
aldın mı sen~. 

- Yoooc! 
- Haydı , bir koşu git \e, ıuradaıı 

pul al, geliver. İstıda pulu diyecek.
sin .. Anlad;n mı . .. 

- Biliyoıum anne .• Şimdi. ahr, ge .. 
liri..m. 

EU1sine yakın olan kadın merdi
venlere doğru yürürken, yet.mlşlik ci
bi Côıi.i.nen, yanı başımttda.ki. kan> 
peye oturdu. Bir 1'0t&JUJ'11k ıiaaraat 
yakıp, Nihıat Şaziye derd.Uıl anlalmı

ya, oiluııd.~o. ıiJ<Ayet etmlye b"llaılı. 
BıtU oanra ellililt kadın • te!Jılı te
Uilı teldi. 

- t.nııe, dedi. Para ""°dL Ben -
ra almeyı unutmuşum.. TA pulcuya 
War &ittim de dörwtiim. 

- AAA!. Bak ben de alı:ı1 tılmedlm.. 
Zalen yanm alı:1ıaı vanıı .. Onu da o 
bayta aldı. Al balı:ahm .. Al 11<1 yiıml 

betlii:l de, Ostünil getirinin. 
Ellilik udın, tekrar, pul almalt 

için, leu,h teıaalı uzaltlatlı. 

Yetmiı;llk icadın, 7ine Nihada dlll"' 
dini dökmiye, oğlunu. adam etmek 
için ne kadar uğra~tığını, ontm n.:ısıl 
kumara, içkiye dadanıp adam olma
n1akt.a ısrar ettiğini anlab.mıya baş.

tadı. Biraz sonra, k:ızı tekrar geldi. 
Elinde, bir k3ğıt içinde sarılı pullar 
vardt. Pullıın çılcardı . Hesaba girişti. 

- On sek.iz kuruş mu aldı, nedir?. 
İtte bir bozuk paralar verdi amma.~ 

Derken, yetmişlik kadın, 
- Kız, 1edi.. İstida nerede? Nere

ye koydu:"? Dem in elindeydi. 
Kızı, şöyle blr durup dilşündil.. 

DüşUndü ... 
- AAA! Dedi. Yolcuya çıkarıp 

göctenlimdi .. Şöyle camek.inın üzeri· 
(Devamı 3 Uncü Sahifede) 

Gümüş 1 liralıkları taklit edip 
piyasaya süren üç kalpazan! 
Suçtaki iştiraklerine 

ve 3 yıl hapse 
ikinci Ağırceza mahkemesinde 

dün bir kalpazanlık davasının son 
duruşması yapılmı~tır, 

Muhakeme safahatına göre Jü. 
zım, Şaban, Bayram adındaki üç 
suçlu Rizcde tedarik ettikleri ba. 

ZI alit \'e edevat iJe 100 kuruşluk 
eski liraların taklidini yaparak 

basın.şiar ve piyasaya sürmekte 
oldukları sırada dikkat nazarı çe. 
ken kalp paralar sık.ı bir tahki
kat ve arll§tırmaya yol açmıştır. 
Zabıtanın sıkı takibi neticesin. 

de lstanbulda da kalp para sür
mek istedikleri sırada htt üç suç. 
lu da birbiri ardınca yakalanmış. 
!ardır, 

Suçluları.n ilk red ve inkirla· 
rına rağmen bütün riirümleri ye. 
gan yeıı;an tezahür etmiş ve Kil· 
ıınıın 1! sene hapis ve 5eee lira 
para cezasına; Bayramın 1 sene 
hapis ve ~000 lira para crusı.na, 

göre her biri 12. 6 l 
mahkum oldular 1 

Şabanın ise 3 sene hapsile 2000 
lira para cezasına mahkıimiyeli. 
n& karar verilmiştir. 

llfJÇfJK BABDLEa 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 

* Çatalca hayvan sergisi bu. 
giın açılmıştır. Açılma merasi. 
minde Çatalca kaymakamlık er· 
.kanı ve köylüler bulunmU>tur. * Beyazıt meydanının asfalt 
olarak inşası bittikten sonra Sul
tanahmet meydanının da asfalta 
çcvrilm<:>si kararla§tırılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* Bir müddet Hvel Harbiyeıl~ 
ı.ç yüksek tahs l talebnesıni çi~
ı eyerek öldüren ŞC>för Basanın 

Ağırcezadaki davasında dün mü l. 
:ieiumumi şicldetlr tecziyesıni is. 
IE'miştiı, Dava .crara kalmıştır 

* Nafıa Vek:li Gene·:ıl Al' 

1 
t'uat Cebesoy '\nkaraya den • 
müştür 

EDEBl HOMAN: 130 

Sümer Bank F abri
kalannda 

da tatbikata geçildi 
Sümer Ba.nk fabcikalannda iş. 

cilere m~aıııen AC8k öğle yeme. 
ği verilmesi ha1<1111Ddaki kararın 
tatbik olnnn na ba.,lmm!fl'T. 

Bursadak.i Merinos f;ılırikMI 
igiler:ine her gün m~ sıcak 
öğle y~ği verilmektedir· Sümer 
Bankın felırimizdeki fabrikala • 
randa da yakında tatbikata geçi
lecektir. 
Diğer tiraftan İnhisarlar idaresi 

de bu p.yanı takdir faaliyeti pey. 
derpey genişlel:mektedir. 

Beya:ıtta bir aari halıi 
yapılıyor 

Beyazıt civarında Belediyece 
yeni bir •modern hala• ~ o. 
lunması kararlaştırılmıştı. Bu ha. 
lanın biran evvel inşa edilmesi 
için Belediyeye müracaat olun. 
muştur. 

Bayram hazalıiı bafladı 
Şek.er bayrammın yaklaşması 

münasebetile Kapalıçarşı ve Mah. 
mutpaşada alış veriş faaliyeti 
artmıştır. En ziy.ade giyecek sa· 
tışı fazla olmaktadır. Şekercil"r 
de şimd iden istihsallerini çok art. 
tırmışlardır. -----

Tapuda nakiller 
Tapu ve Kadastro Umum Mü. 

düdüğü mc:munn müdür mua • 
vinliğine Beyoğhı kadastro azası 
B. Cemal Birik, Ber~ma ta.pu 
sicil muhafızlığına Afyon muha· 
fızı Sabri Tana, İzmir tapu grup 
müdürlüğüne dıe Samsun tapu 
grup müdürü Fevzi Üzün tayin 
ediPınişlerdir. 

f 
1

1~ s""ioAl<AI flTIR ~ 
~ En iyi iyi Son ~l 
~ _.!: ~ K. li ! Buğday : 27 %4 20 ~ 
~ ~rpa : 40 33 37 ~ 

~1 Üzüm : 234 110 117 
1 ı Fıtra ve zekit itasiyle mü. 
~ kelle( olan muhterem ahali. 
l ınize, milletimizin en bayati ~ 

ihtiyaçlarını karşılıyan ve el· 
de ettiği teberrüatı kendisile 

~ Kızılay ve Çocuk Esirı;eme 
1 Kununları arasında paylaşan 

f~ Tiirk Hava Kunımmıa her 
~ veçhile yardımda bulunma. 
'I tarı lüzumu ehemmiyetle ar- ~ 
i 1 zolunur. 
r~ fstanbul Müftüsü 
r~ Fehmi Ülgen .J 
~ ~.-. ... .-....-.-.. ..... .-.. ..... .-....-..---:"l"':-:"l"':--~.-.. .. ..ı ~ , ... _ ... _. ~ __ :.tı,. _ _. _ _._. ___ .. .....~ 

Maarif Vekilel•nden sonra, Sılıha~ 
ve tçtlm.ıl Muavenet Vekôleli de ce
IUI bır il proıramı yaptı. Verılen 
haberle-re gore, 10 yıl içinde 75 mil. 
yon lira ııarfile, yurdun muhtelif 11:6· 
telerlnde hastaneler, dispamerler Ye. 
sair ılhhl m-ler vücude ıett
n.leak\lr. 

Bir Cinayet Davası 
U:emlelret!ll ııhhl mü-lere ne 

kadar çok muhtaç buluııduğıı mq. 
el.andadır. Bu. yeni müesseseler, ~, ... 
tanbul lçln de bir kazanç olacak, Is
tarıbul sınhat müesseselerinin yükü o 
nisbette azalacakUr. 
Programın bir an evvel tahaldcuka 

başlamasını temenni ederiz. 

BORHAN CEVAT 

nin yoluna aapınc,ya kadar a~ 
balttı. 

* Bütün •linü, R~in ta\'Sfteslle ya.. 
takta geçirdim. Başım daha dinç, vü. ... 
cudi.Jm dml-e.ndi. Bu g ... ~e dama çıkma
dım . Kalın yorganın~ sarılank., ay .. 
vanda yahyor, ma.vi ay ışığında, yap

rak.tart arasında parlıyan yeşil eımala
n seyrediyorum. Hafit hafif titreşen 

yeşil elmaıar. 

Ba~ımın. içinde, bana kftbus'.lo bir 
gün yaşatan. ve şiutd.l sili:rıen keck!:r. 
ittin yeı:leri rız.hyor. Rerep, karşuna 

trkm.Uaydı, tÇa&uağa> beni, Diı ktte 
daha kerıdı'le çek:ıyorcıu.. 

YıpraklarınHl arasında parlıyan be
liraiz titrEyJ.jlerle sallanan yeş~i elına

ları aeyredere.k, yorgun günUn. vücu
dUme \.·erdl-'i reha\.·elle uyudum. 

n 
$i.mdi, Y:ldlZı yolcu ettik. Giderken, 

boynuma sarılarak, b~u öptü: 

- Ablacım. b4"nimle gelmedıCine 
çok ı · şıyorum. Fakat rnıctem ki 4.ti
yorsun jyle oL;un ... 

Sonra kut.ıı:.ma fısıldadı: 
- Sankf ren! kaybed.ıyomıuıum gi

bi tuhaf bir ı.ıs duy.:~cnım ... 
(D~vamı Var\ 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

Ayııe böyle söylerken salonda 
kıs kıs gülenler vardı. Bu gül* 
ler genç kadının da kulağına gel
di ve sesine birden hareket ver&
n.k; 

- Bu nokta üze.."'İnde ı:erçek 
bir ısrarla durmak isterim. Ce. 
vatla aramızda şehvei en küçük 
bir temas olmuş değildir. Onunla 
yapayalnız oturduğumuz saatler• 
de hep nasıl evleneceğimizi, dil· 
şündüğümüzü nerede ve nasıl ya. 
pacağımızı, yuvamıza nasıl bir 
inkişaf ve ilerilik imkanı vere. 
bileceğimizi düşünür, tahayyülü. 
müzü hep bu hedef iizerinde ha
rekete getirirdik. 

Dedi, ilave etti: 
- Fakat, Güzin insanlı.le hudut· 

!arı dışında kalan bir kin sevkile 
burada aleyhime öyle bir hava 
yarattı ki, Cevatla olan bulu~ma. 
!arım üzerindeki telakkiler haki.. 
kate aykırı kalmakta kısa bir te.. 
reddüt devresi bile ol;a haklıdır. 

Hakim, bu geniş mevzu, muha
kemeyi yepyeni bir istikamete 
götürecek kadar şümullü ola.n 
ifşaat karşuıında suallerini sıklaş· 
tırıyordu: 

- Cevat odanıza girmek :için 
bahsettiğiniz ipi beraberinde mi 
gl'tirirdi? 

- Hayır. 

- Ya nasıl? 
- İpi o getirmişti. Fakat, ben 

sıkılıyordum. O gel:nce, bahçe • 
1 den ya haf f bır ı;;!tk çalar, yahut 

da pencereme ancak duyabile • 
ceğiıın kadar ses çık.aran hafif • 
liltle bir taş atardı. O vakit ben 
tpi sukıtırdırn, C> da çıkardı. 

- Bu böyle nekadar devam 
eti? 
-- Bir buçuk y.ıl kadar. 

- Hiç kimse bu işin iarkına 
varmadı mı? 

- Hayır. 

- Bahçeye ll<:!reden giriyordu? 
- Duvardan atlıyordu .. 
- Bahçede ve geçtiği yol üze. 

rinde kimseye görünmek ihtimali 
yok muydu? 

- Hayır. 

Hakim bir saniye durdu, dü. 
şündü, sonra: 

- Siz demin bir JeY söylemiş.. 
tiniz ... 

Diyerek sorusuna devam etti; 
- Güzinin bir gece sizi yakala. 

mak teşebbüsünden bahsettiniz. 
Güzın Cevadın Geceleri konağa 

geldiğini biliyor mu:;du?. 
Ayşe durakladı. Fakat, cevabı. 

nı geciktirmedi: 

- Onu, mutlaka öyledir .. diye 
söylememiştim. Gece yarısından 
sonra kapımı vurunca öyle bir 
his altında kalmıştım. Belki de, 
hiç farkında değildir. 

- Şukriye Cevadı tanıyor muy. 
du? 

- Şahsan birkaç kere görmüş
tü. 

- N"' ıniin.asebetle? 
(Dev al'lll va" 

lçer•ye dotru ıif" 
leaea uatoK 

Y uan: Ahmet Şükrü f.Srdtff 
1litl<I• A.lı.uaıı Fübreri Adolf 

Ja.w 7ıl, kış yanlınunın aç~ 
miiııasebetile lıir nutuk soY,..... 

~~ Y.~ da beldenilea. ı.~ n~tk~"' 
iki gan enel söylemıştır. Nil ··ı·· 
ayıncı vasfı içeriye doğru s<>4, 
lenmiş olmasındadar. Beli<• . 

.. . . .. .. iİ ~ıÇ 
Fiibrer, flllldıye kadar gozilll T 
i~c.nlen ayırmadıiJ bir nutuk sO" 
lememiştir. O daima nuıukl•~ 
aın lıüyük kı.sınına, diışm•n p• 1 
lika adamlarına cevap ••'"''~ 
tahsis eder. Muhatabı Alnı•"~'" 
kı. oldıığ" kadar da dünya ef"" 

1 ınıO 
dır. Bu defa Alman sıııır ar \I· 
dışırla pek az mesgu1 olnıu .. 1 

.. 

, ~· .. man halkına olup biteni•' 
1 kı . on,.. 

nda izahat vermekten •• I• 
\.,t 

nn z~fere olan inanlarnu k0 _ dil" 
lendırmekteıı başka bir ş•~ 
şünmemİJjlİr. i>l' 

Alman Fübreri, bıı defa d• ~1 ,.. 
terine iktidara geçişinden b•;UJ 
mış, Almanyada yaptığı b0.1" 

dt Hİınin manasını an(attı1' it-
eni 

soııra, bunun demokrat oı •• ., ... 
ketlerde önce anlaşılanıadıg Jr 
sonra kötüye yorulduğunu "' ııl' 
ha sonra da düşmanlık duYll"8ı! 
nyandırdığını anlatmıştır. rıl 

Hitler'in bu sözlerinde •·• "',,. 
yolunda neticesiz kalan çalıln t
larını anlatışında bir yenili!< ı"'0 • 

··rı ti tur. Bunlar daiına Führer 1 
1
• 

tuklarında kendisine, bıhs• ~! 
mek için, hız veren bir ba?1 ""'1~ı b' olmııştur. Nutkun anl:ı~~·· 

0111
"• 

de daha evvel söyledıgı 0 •' 

lada bir araya getintdiği ••~,;. 
daha iyi anlaşılır. Gerçek!•• bO 

di ıcıı 
ma her nutukta tekrar r ·ıJtf, 
başlangıçtan sonra Ba~ ııı bd 
eski nutııklarından ayrılaral>:.,ıt 
defa savaşın kısa sürınrk. ~-"~,... 
dursun, belki uzun sürece~"" r<l'' 
latınak istcıncktcdir. Jiatırl• ~« 
dır ki Fübrer, şimdiye kad•~ ı" 
nutkunda harbin sonuı>ll (O J· 
kın göstermmi~tir. Bu def• 

1~~· 
ne olarak, uzan bir ava~taJI 
S<!ltmektedir. ~ır• 

Fakat nutkun en büyük ~.I· 
lığı, RttSyaya kafljı taarru•• g ~· ,,, 
ınesini gerekleştiren seb<P .,ı 

l Jı:i"• 
zerinde toplanmıştır. /\ 11 r 

ı;il' 
Bolşe\'ikliğin tasfiyesini bO • ı• 

·ıcr• 
şın başlıca sebebi olarak 1 ,rV 
mıştL Bu defa bu düşüne< '" 
pliıııa çekilerek, Rusyanu\ ,;ır 
manya ve A\~rupa için te~~,1 dif· 

ği tehlike ön plana g~çın•~ 1' ~I· 
Bay Hitler, bu nutku) 1~ ~f 

h ık . d" . bir 
ınan a ına sevın ırıcı ··rı1' 

her vermeyi de lüzumlu go b• 
olacaktır ki kırk sekiz saatte" !' 
düşmanın doğuda czitmesil.: 

0bıf 
celenecek olan bir hare1<•1' 
tadığını bildirmiştir. ~ır" 

Bay Hitler'in, başlıy•" bili'. 
ketten böyle bir lisanla ";~ 
mesi için hem hareketin ç~cJc' 
mullü olması, hem de ıı"1~iın10' 
emin bulnrunası gerektir· > ~ıl' 

lü dar olaa bir netice ba1z ·t ~ı· 
tu doğurabilir. Gerçi şİJll 'bİ(~ 
dar ba hareket hakkıtJd• ııı111 
maliıınat verilmemişÜC· ~·tıt" 
Ruslar tarafından veril•JI •il 1" 
ler, Budi7eni'nin bir nııı~'~1ıJi1' 
arruza ı:-eçtiğiııi bildir.ıtl~l~'' 
Fakat harekat hakkında ı.Jıl' 

t• ,ı 
lar tarafından neşrcdil•11 rr'~ 
terle Ruslar tara(ından ıı•Ş ,.ıl. 
tebliğler karııılaştırılın°•• ~· ~~ 
tebliğlerinin hakikate dJı r- I' I' 
gun olduğuna şüphe yo1'~~ ıf<" •r 
dı ki bu defa resmi tebl;t~rt'Jı 
daha üstün olan A]maıı r~~I ~ 
nin sözü karşısındayız. !!;;o~~· 
bu gelecek birkaç gün •('. bir 1

•1• 
~·n• , , .. man • Rus sa,·aşın~n • 1,ş• ı. L(o' 

kişafını göreceğimız •: ,ii) f 

Bay Hitler'in nutkun .~;ıe01~ ~ 
nen sözlerden ziyade, '° il<· (o ( 

'tib•' ,,~ 
nıiş olarak kalınası ı J<ııll~ 
!antik muharebesine d~·r .J. 

kt<"1 • ·r~ masa dikkati çekme k na gı ,ı• 
Nutkun Alman h•! 'b• olfl' .r 

b. ıza b• 
len çetin sa\'aşın ır ti<• ;I' 
la beraber, berhald~ ııtdıJI i11 ( 

. b' itınıa • b 
kında da derın ır . ..,vtı• ,J• 
sidir. Alman Fübrrr'ı...., il• 114;ır gün eliıııiıdek.i cepha ._ bir ,,. 

. . 'ı t•" 111• ,, lllp edcmiyeceı:ınll diir ,, P' 

man kalıııam~tır• de ,.,,yor• l 
ı 't'ka edebiyatı yaP ,.ıııı 

po ıı : V • oıı• 
inanı ifade edıyor .. e 

k · tıror. 
tarı inandırma ıs • 



~tiu Ya.ı:.ının metinleri Anadolu 
tt(h· ıaıuı bultt>nlerlııdcn alınmıştır) 

Bulgar Meclisi Reiai 
Türk - Bulgar doatluiiu
nun her zamankinden 

·kuvvetli olduğunu söy -
ledi - Zağrepte içi Al· 
manlarla dolu bir kam • 
yona bomba atıldı -
Efganistandan İtalyan -
ların ve Almanların tea
limi istendi. 

1
' eden: Muammer Alatur 

~~•gar S<>branya Reiın Var. 
,~ h.r nutuk siıylcm:~ ve ez • 
·~ dcm;,;tr: kı: da Efgan hükiimetinin nasıl bir 

ıııı.ı,,~•&ar nıı le': her zamar. Rus aksülamelde bulunacag nı şiın.. 
)~ttnc muhabtiet besle~tir. diden tahmin içüı vakit henüz er. 
~- Bol'!E!vızmi sevmez.. kendir. 

~l.i, Bulgaristanın Rusya ile Efgan hükı'.ımeti merkezinden 
"ı a dGrüst m".ina.sebetl<'r ida - gelen haberler, Efganistarun ı:e-
~:41ıış olduğı.ınu fakat hiçbir rek İngiltere ve ıferek Rusya ile 
'\ t ~ trıukabe~ görmediğini ıla- en samimi münasebetler idamesi-

b. y •nıi•tır. l •u -., ni candan arzu ettiğini bı dirir 
•n nu müteakip Türk • Bulgar gibidir. 
>ııı/*betierındon bah~-e<len Sob. Alman eksperlerinin hudut ha-

-~ ile·~'· bunların cşmıdiye rici edılmcsi takdirinde Efgan 
~ 0ı uf.undan çok cio:;lane• hükumetmın kar~ılaşabıleceği güÇ-
. ~u!Untı ııi'yl<"ın•ştır. lüklerln halli için ~imdiden mü-
\ıe gar • Rumen münaıoebt>tle- ıakcrclcı c başlanmı7tır. 

an bahsederken bunların Cra.1 Hakn Efgan hukumc-tinüı İran-
't la ln'llim::sl!'danbPn clo<'an" 1 dan ~elm!~ olan müllt"Ciler mese

'ııı Yanı lstifade olduğ-Jnu an • 1 lesini halleln,l'si icap eylemekte
)_ s ··e •uı • nıhaı·et °""' şt r k:: 

1 
dir. İ;ıgıliz ı·e :';oı·yet ır."kamları, 

~ ~llrıstan Irc-nd ıin'n <'zilnce - buP lac · n bir l.ısmının kendile. 
illi! •de <tmiyecekt r Bul - rine te,ı ,n nı .steır.cktedirler. 
·'a ~t nın ıdea:i, Bu!gar hü - Y ARALTLARl N MÜBADELE.. 

ı v nlığının ve Bulgar iıürri • SİNDE ANLAŞMA OLDU 
ıi\catıkJalin '1 ·~ildafa.,,:dır.. •Almanlann kontrolü altnda 
'ı'u EPTE BİR SUİKAST buiunaıı K·<~ radyosu. aşağıdaki 

~ ıo;os\avyada çetelerin faaliye. beyanatı ~şr<-lmiştir· 
~:r zaınanlarda pek fazla art. Alman hükumeti, İngiliz hükıl. 
ı,g, · Hırvati.stanm merKPZI metine hasta ve yaralı olan harp 
lı,~ePte iç Alman subay ı·e ?S. esirlerlr.:n mnbadelesine müteal-
~ll>b~le dolu bır kamyona bir l•k m:i im lıir hab<-r ı·ermck ar-
.,, • atılmış, hırçok Alman su- zusundanır. 
'Gr,;~ a31terı iilrnüştur Mahalli Bu lı•t•eri aldı~.nız zam~n ı..cy. 

"·er bu suıkasli tertip eden- fıycı, :r.:: nıc:re uzı:nluğunda dal. 
ft.'11 1 ~ lc·r v~recc.·k olanlara 10 hın ga iizcrir:dt•r. bıze bLldiriniz. 

nıukiifat vadetmiştir. D.B.C', ceı•abını Almanlar tara-
lt Çt:l<OSLO\' AK YADA f:ndan teklif edilmış olan dalga 
lo "-Va ... LAR KAPATILDI üzerı~rlen verm4lir 
~ractan bildirildiğine {!iire, Eri• iş Brod Kasting korporas-

' • Ya ve Mor:ıvyada Yahudı yon. lngillere hlikümetir.-n Kale 
1 agand2'1ına merkez oldu~ rady0<>unun vcreceğı mü hım ha. 

, rJ e k. bütiın havrJlar lıPri dinlP:nıye iirrade olduğu ce. 
ı. it ,tı• Çeklerden Yaııudi- vabını aımanca olarak ,·crJiklen 
::ı.ı· }anlar "" bunlara ivi sonra Kale ı ~dyosu şoylc demiŞ-

• ·•el -
• f! edenler, l:apsedilec"k-

~A.NtsT ANDA ALMAN VE 
·\tl'ANLARl:'-1 TESLİ~:t 

,\ı~~t İSTE:-<lYOn 
~~ •lı.ı] Frarısız aiansının bir 
tfg~Uhabiri şöyle bildiriyor: 

!ar nıstanda bulunan \'e balı 
J\rı t olan Alman ve İtalyan 

~. ~~.'.~ hakkındaki son tn-
1~l'l teşebbüsü karşısın-

lC)l\dra'ya göre 
~'t~iıt (l inci Sahıte<len Devam) 
~~ la bulunan ceııuptaki Al
"'»,'t1?•.hı şimaldckinden daha 
l\ii •dır 

~ . tı,... . . 
ı "~, ~ l\loskovadakı muh11-
~ı,111 llore, !Uareşal Budiyeni 
~" ~ •tini tekrar toplayıp ten· 
'ıı,,'\~tı•affak olmuştur. Mareşal 

'< "1 °ko mukabil laarruzları
~İ>.u'affakıyetle devam etmek. 
:"lııı ltarkof mıntakasında ve 
l<ı.,; havzasında Almanların 
'kt'. lıenüz hiçbir netice .-er-
lt' ır. 

"' ~intt \ 11,, .•d'dan gelen son ha. 

1, hi~h· &ore, Almanlar bu ~ehir. 
'it. 

1
' terakki kaydctmeınişler· 

,1:ı~tı 
l tt Pla Odesa daima ınuka ve. 

111•kıecı· ır. 

~-~-t 1'!'an Sovyet 
· bıne bir bakı• 
~.._ T \"lft 10 lr.anı.aıtlarıntn verdi~i ha-
~~. Bon Alman taarruzu çok 

~ % ft\iiı;7uta bır taarruzdur. 
~tt!tı taarruzun muvaffaki. ,~ıoı.to,ı:~ vermekte oldutunu 

~>, ~Olmalı; Qze..., Almanlar 
<\: b • 'l• tok cenJş mikyasla 

\~ft.•tlt ~rruza geçmişlerdir. 
~ :~lrı aartetmekte oldukları 
\ l.~' ~o::ı, merkezi mıntakada 
~'.'ıı<ı.. ITnolı:led!r. Bu mıntakı
'-"Q~aı ~r, Cenuptan ve Şımaldt>n 
'""""- tıkametinde inkişaf et-

. il 
bır u. taarruz, her tarafta a-

~ır 11! munvemelle lı:arşılan-
'ıı lttQ· ~aınaf~h taarruı. bir n15k:

ııı. "1ır 
ı ""'<\ 1 
~ "<!ı~"uzu •tok büyük• di7e 

°' kledir 

<ıt ~ bUrl;rilrlleine göro, Ru· 
~'ta.~~ le: C:l'nup lıJlge.>inde ye ... 
• lt\ıa 3 ı nmL?lartlır. Bu kıt'a-
\~ ~ 'ir etmıştrrdir. 5 Tetrini-

r
~li:~llcr!n 116 t"yyaresi tah-

1 ıf 1 .. ~~~-~ 1 

:: ~ ~ E :: ,,, 4 .~ 

' ~~y NEAGLE :: 
l 

! 

tır-
Alman harp esirleri ile Al

man siı·iUerinı hamil olan ~;,sta
ne ~misi, 7 Eirinciteşrin salı gü. 
na N~vkafc-n lımnnını t<>-rker'"bı .. 
liJ;. Hareketin dof(ru olarak eaa. 
tinı ve hasta \'C rlral. « .irJenn 
~kıjnunu ~ıhhi ~erv:ste bulunan
ların ve ~<"rıı'dek: bdın ve ço· 
cuklar.n ın:ktarını lütkn oildıri. 
nız. 

Çar~n esnafı 
(1 inci Sahlfedcn 1 ıev3m) 

kabul edilerek alaka<lar makam. 
!ara iblag olunması Kararl"->tırıl
mı~tır .: 

cKapah çarşı esnafıııdaıı ~·ah 
miiteadıiit müraccıaılerde eksen 
diikkıin!-ırın yıajııııır!ıı ha!'alar -
da su aL!ında ka!dıgı. y•ıllarııı ge. 
çi!mez f,ir hale geldııiı aıı1<4ıl • 
maktadır Her neJ..ııdıır kapalı 
çarşının e~·aslı tarrıiri tckarrü.r el. 
mi>;se de bu cilıet nc;ara alına -
roık hiç olmazsa dam ~·c oluk ta. 
miratının yaptırtl1nası ile bu 
mahzurun ortadan kaldırılıııa.oı .. 

ESNAF NE DiYOR? 
D~ğer taraftan bu sabah k ~n -

dilerilc görüş~üğümüı müt~ad -
dit kap-alı çarşı esnafı bozulan, 
akan yerleri gci>tcrerek şunları 
söykmi~lerd:ir: 

•- Yağır.urlu havalarda. kışın 
dükkan!:ı.rıınızda ~t:msiyc açıp (!) 
oturuyoruz. Yollarda da öyle ge. 
ziyoruz. Şiddetlı yağmurlar esna. 
sında ıse sular dü!;karıotanmızın 
içine kadar dolu~r. mallartmız 
harap oluyor. Ana yollarda bıle 
çamuroan geçllmiyor. Mütead • 
dit defalar Beledıyeye müracaat
le ricalarda b'11Unduk. Kapalı 
çarşı harap oluyor ded·ik. Nıha • 
yet sene başında elli bin lira tah. 
sisat ayrılch. Fakat el'an ne ta -
mire başlandı, ne bir haz.ırlık 

yapıldı. Şimdı yine kış gehyor. 
Belediyede el'an bir hareket yok!. 
Acabı Beled~ye rıiçin çar~ımızı 
ihmal ediyor ve daha nekadar 
böyle ihmal edip harap bıraka -
cak? .. • 

Son Telgraf - Esnafın bu söz. 
!erini ehennniyctle Belediyenin 
nazarı d•kkatine koyuyoruz. Ka. 
palı çar?ı gibi muht.,..,.,m b;r san'at 
eserınin tamıri filiin yerdekı bir 
soka~ın. yolun tamidnd~n. filan 
mahald~ me)ld3n, park yapma -
dan daha mlih ordir ve rıyanı ter. 
ciht'r. Bolcdiye :<•ş bastırmadan 

bu terc:ıı' takdır edt"rek çarşıyı 

harabid, n k Jrlarrr..:ılıdır. 

Şark cephesir.de 
ingiliz tayyareleri 

lo:ık,)Vl. 7 (.r\ ,t\.) -· Radyonun 
bild ... cH!i;ır' g.:ıre-, cıo:-t molörla 1rg:_ 
Jiz boml,. dll"I' an t lVY:J C'l .,. R -..·nya 
gehıı·~~ır \"lk,nd:ı B•)l t p ndc a\cı 

t.ayyareleı-.i. de g!."lcce.ıı..ttr. 

Cenubi Ameri
kada askeri 

bir itti/ ak 
Buenns-Aire.s 7 (A.A.) - T<"m

muz bidayetind<"nberi Cenubi A. 
merika cumhureieyltr SH 
mcrika Cu.mhur>yetlıeri arasında 
askeri bir itti.fak akted.iLeCe.ğiııe 
dair bir pyıa d<'..eran etmekl.e
dfr. 

Maamafih Buenos-Aires ile 
Santiago'da heniiz müsbet birşey 
tahakkuk ettinlmemiştil". 

G<'çenlerde Sar.tıago seyyaha • 
tinde Harbi}"t' Nazı.rı olan Gene
ral Tenazi'j'e refakat elmiş olan 
birçok Arjantin gaııetecileri, bu 
mesel<" bak.kında beyanatta bulu. 
narak bir ecnebı gezetesinin tel-

• mih etmiş olduı{u konferansın bu 
gaze:enın bahsetmiş olduğu va -
d:ide cereyan etmemiş oktuğtınu 
söylemiştir. 

Suriyeden giden 
askerler 

Lond:ra 7 (A.A.) - Ce-Mlr rad
yosuna göre, Senegallt silah"n • 
daz alayı ile bir Madagaskar amc· 
le taburu Rabat'tan Dakar'a ha. 
reket etmiştir. 

C...zair radyosu. bu efradın, ge. 
çenl<>rde, Surıyed-en Rabat'a gel· 
miş olduklarını ilave etrri~:ir. 

Irak Kabinesi 
neden çekildi? 

Berlin, 6 (A.A.) - (D.N.B.) 
Bağdattan alınan bir habere gö
re l\ledfai hükümelinio isti.fasının 
sebeplerinden biri, Geyliıni taraf
tarlarının ve bu zatın kurduğu 
kabinede nazırlk etmiş olanların 
idamı hakkında İngilizler tara
fından ileri sürülen taleplerin Irak 
hükümet erkanının büyük bir 
kısmı tarafından kabul edilmemiş 
olmasıdır. 

Finlandiya lngilte
reye cevap verdi 

V41, 7 (A.A. ı Hel.;lniri'deıı gelen 
haberelere göre Finl[ındıya, İngtlt.cre
oin son not.asına cevap \'ennişhr. 

Odun hikayesi 
Fial Murakabe Komisyonu dün 

tophnmış fakat odun narhır.da ı 
bir karar verememşıtir. Bugün 
oduncular Vilayette dınlcnl'Cek. 1 

1-erdlr. 

Harp vaziyeti 
( l iı1ci Sahi.leden Devam) 

ye çalışın:ıktadır. Bu hareket, tah
min ettiğimiz ve~hilc büyük AJ. 
man taarruzunun henı t"enup ve 
hem merkez cephelerinde nıü~tc· 
rekcn ) aııılmakta olduğunu gös. 
lerir. Almaıı.lar ceııııpta olduğu 

gibi simalde de :\tare~al Voro~llof 
ve Mare~al Tiıuoçenko ordularını 
ayırıuak ve l\1oskova yolunu a<:
mak istiyor. 

3) Merkezde iki tarafm hakiki 
vaziyet \'C hareketleri hakkında 

sarih bir mallımal )'oktur. Rus.. 
lar Rjcv _ Viazma. Orcl • Kursk 
hattını elde bulunduruyorlar. Al. 
manların Orel'e vardıkları heııiiz 
teeyyüt etn1e1niştir. Ru~ların id .. 
diasına göre Timaçcııko orduları 
taarruza devaıu ederek Alnıanları 
20 kilometre daha geriye sürmüş. 
tür. 

4) Cenupta, Budi:ı«ni orduları
nın şimdilik istikrarlı bir cephe 
tulmıya muvaffak oldukları anla
şılıyor. Bu cephe, Kursk. llarkof. 
Stalino garbinden geçerek denize 
daya.nmaktadır. Almanlar bu ceP
hede Harkof islikomcOni zorlu
yorlar. Fakat l\tare-;al Budiyeni 
Harkof ile deniz arasındaki sa
hada mukabil taarruza ge(:niştir. 
Alınanların Kırıııı'a yaptıkları ta
arruz, bcrzalıuı ıiına1inde alr..iın 

• kalmıştır. 
Hulasa' Ruslar, Alınan ordula. 

rının nıerkez , .e c<'nup cephele .. 
rinde giriştikleri büyük taarruzu 
karşılamak için yeni hir müdafaa 
n1anevrasına girişını:,lerdir. Bu 
müdafaa n1ane\ rası. harekatı kı~a 
kadar uzatmak. l\To,kova, J.enin
gTad, Şarki l'kra}na ve Kırım 
ada~ını ınuhafaı:a kaygusile- nıÜ· 
dafaayı mukabil taarruzlarla yap. 
maktır. 

TEŞEKKÜR 
l(tynıetli aile -e~slını1. luccardan 

l\h.h3t Z..ılm':n ar,:111.r.dan ebcd.ye-n ü
fı· i.l dolayı.s:y!e b.z.z:ı..t cenar.e n erası
m:n<' işt:r·ık edenleı·le taziyet lütfıında 
bulurıc.nL.ıra ayrı ayr tcsekkure tees
&i.ırlerim·z m~rı. old t(l c tıetıe b:..ı hu
•usta l; ·yrnetlı ~Jz. ter. .1n \·esat~ttnl 
rt":2 ede m 

t· 'l.ı lh~:'J, 
Og~u ~er.ı h 
Kızlaı·ı - Nc~ru1, Sı..""' 1tn 1 Za...ın.. 

Bitaraf /ık ka
nununun 

tadili meselesi 
Londra 7 (A.A.) - Bu.günkü 

salı günü bitaraflık kanunu hak
kında görüşmek üzere Ruzvelt'ir, 
kongre liderleri.le mutasavver o. 
lan teli.kisi münasebetile 'l'imes 
gaııetesi, başmakalesini Ameri -
kanın harp muvacehesindeki hat
tı hareketine tahsis etmiştir Ti
mes, diyor ki: 

·Strateji bahsinde ef!<an umu
miye, ikiye ayrılıruştır. Bazı kim
seler, Amerikanın emniyetiniın 
pasif ı-e korunmağa iStinat etme
si lüzumuna kail olmak:adırtar. 
Bunlar infirat politikası taraf -
dandırlar. Bazıları da mukabele 
tedbirleri almak lehindedirler. 

Amerikan devlet rcl>i, Atlas 
Akyanusu beyannamesi ile m<'m
leketini Hitlerizmi devirmek is
liyenlerle beraber yapmıştır. Bu 
gayelerin tahakkuk sahasına ısa
lini henüz fesbedilmemi<; otan bi. 
taraflık kanunu işkal etmekte -
dir. Bu kanun, Amerikanın hare
ket serbesti.sim latıdıt etmekte -
dir. Devlet Reisı, kendi şahsi ha.. 
reke:i il<> Amerikayı harbe sü -
rüklemek i.slemis olmak ithamına 
maruz loalmamağa çalış.maktadır. 
Fakat lesbit etmiş olduğu zanne-
üen mahdut hedeflerin Ameri

kan milletinin lwhir bir ekseriye. 
tınin tasvibine iktiran etm<"si 
muhtemeldir .• 

Şark cephesinde 
hava faaliyeti 

Berlın, 6 (A.A.) - <D. N. B.• Al
man tayyareleri 5 Bi.rincit nnde ta
arruzlarına de·:am etrni~lerdtr Ruı:; 
n.ür.llka!e hatlarında büyük l>ozuk.
luklar yaptlm41 78 tren kullanılmaz. 
bale getrilın!ştir. Beton t.ıGın~klara, 
siperlere, askeri topluluklara dalga .. 
lar lıdlindc larruı. edılnıişlir. 5 n:rin
cite!1rinde Ruslar 116 tayyare kaybelw 
m.işlerdir. 7 Alınan tayyaı~si üssü.ne 
dönmemıştir. 

Sabotajcı kız 
Zürih, 7 (A.A.) - Mil!ıno'da çıkan 

Regirr.e Fa:-;bta gazetesine &bıT, sabo
taj suçu ile n.at.kUm genç bir Sırp kız 
talebe ıdaına tı. hküın ed:ilMi~tir. 14 
yaşında diğer bir kız talebe hapse 
nwıhkUm edilm~tir Ga21ete, ölüm ce
zas?nın derhal inf-.r. edildi&:nl il5.ve 
eylemektedır. 

Sovyet tebliğine zeyl 
Moskova 7 (A.A.) - Gece ya. 

nsı Sovyet kbliği zeyl\n<le d" • 
niliyor ki: 

Faıjh;t aleyhatrı Fransızlar, Al
man L5gal kuvvellerile mücade
leye devam etmektedirler. Aras 
mınlakasında yüksek tevettürlii 
dör~ elektrik d re;\ım berhaı·a e!. 
m...şler. bütün bır gün. işin muattal 
kalmasına sebcb > t vermişlerdir. 

Aras garı c:,·anndf<i <lemfr
yolu müteaddit cic!alar kcsilml.Ş
tir ve Lille ile Douai ı:rascndaki 
noktada ha;ar verilmiştir. Orry 
la Ville'de, bcr Alınan askC"ri treni 
hasara uğramL~, 22 vagoıı yol 
dan cıkmıs'.ır. 
, Co~rri.;s'de, müteadd.ü ma 
denlerd" direk cı;polarına kun 
dak sokulmuş diğer bir maden 
kuyusunda, kömür çeken bir iıle. 
tin manivela kayışı kesilmiş. ma
kiıre'!<.r beş gün muattal Jcalmı.ş. 
tır 

Douai k.analırun baraj1 berh ıva 
edi'!<.rek seyrisefer on beş gün 
inkılaa uğramıştır. Yonne depart
manında Varenne'cle, bir di'-"k 
deposıı berhava olmuş, iki lııad
dehane hasara uğramış, on beş 
gün çalı~amamı:;tı.r. 

Bir Japon gazetesi 
(1 inci Sah~teden Devam) 

vaziyete nazarı dikkati celbede • 
·rek .Ne bekliyoruz?, sualini sru·
maktadtr. Gazete. alaeaklar do
nalı beri iki ay geçtiğini hatırlat
maktadır. Bekk-mek hiç şüphes-iz, 
iyıdir. Fakat beklenilen şeyin ne 
olduğu bilınmclid;r. Japonya bek. 
1erken. kuşatma harekeli .büyük 
lcrakkq<'r göstcrjvor. M~nll, Sin. 
gapur. Hong - Kong ve Mosko -
va konfrrans!arı bunu fazlasile. 
ısbat ve teyit <G:yor. Hasım. za. 
man kazanmak suretile istifade 
e:mekt"Cdir. Bununla beraber. ta. 
bp edilecek yol garet sarih ve 
\•azihtir. Zıra, Mihver devletleri 
zafer kazanamadıkları takdirde 
~en. Anupa nasıl \'Ücut bula • 
mazsa, Asya kar-ısıııdı ucuncü 
~ahıs demek olan devletler de a
radan çıkarılmad•kça, yeni şarki 
Asya me,·eut o'aınaz. Yiikl<"PC -
ceği ıres'ulı) t r'i' ük olan hil • 
~~ÜmL"te. mıl}ehın a~ matlı vardır. 

f 
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~J~~Gq~~:f Odun işinden sonra ... o D ( 1 inci Sah.leden Devam) raz ediyor zar: ıyor 'lr Xar urluT~ 
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. LEN M Es AJ lunamaması bir kısım esnafın yap. Kanıman perakende 57 5. dağlıç 62 ': 
lığı garip bir i~Lr. Narhtan fazla koyt'n 52.5. k"zu 6>.S t.-r. ~!< el<y• 

- satırıak istiyorlar Mesele b d n t~tkik e<l.lyoruz.• 
CB:tamakaleden De\•am) ba tt' · un a Bu sab:ıh ışı \'ali l\1c vinı Ba\' .\.h.-

bulunan l\1ısır &arp ve cenup böl- 1 re ır.• met KınJ.'a da so duk: · 
gelerinde her liirlü tehlikeden l'E&AKENDEct ıtASAl'LAll - Meseleyi e,aslı •ureıtc t••K k e-
masun hale getirilmiştir. Libya NE DİYOR?. diyoruz. Vapurl<ır, şlrı.d:yc kador ı:""e 
ve Habeşistan ile Şarki Afrikada- Diıler taraftan peıııkendeci k8$1plar ı.ılemed!ği için menudaı son zan.~n-

kendilerinln eksert toptancılardan oar- larcia azalmLŞtı. Fak.at vapcr1artn ce-
ki İtalyan orduları hcrşcyin ba. ha göre et alamadıklarını a.Oyllyeı·ek ce de işlemiye başlama~ı Uz~r ne rnev-
ş1nda bu n1aksatla iınha edilmiş, bu vaıiye~in müsebbibi olarak ~lep- rudatın ('Oğalacağır.ı zannediyoruz. 
ikinci Alman .. İtalyan müşterek )eri, toptancıları S(blermektedirler. Hayvan fiatJeri n1eselesi de mahalle.. 
taarruro da önlenmiş ve lncilia Bunların beyanlarına göre bar.ı top- rinden 90rduk. Ce,·ap geldikl~n ~nr& 
4onanması Sicilya • Trablw ara. tancılar nartıt.an 5 - 10 kun.ıı fazla itirazlan da tetkik edeceg:r. K•n"ato.-

d 
fiat lstemekte, buna mukabil be eksik m!z ıudur ki, kıs yakl:ı&tı~1 ıı;;1n b,.-t7-

sm a sıkı bir cöz hapsi altına 111- fatura veıme"' tekli! etmelı:ledirl••. 
1 f d k f 1 

.~ "" vanın maha Hin~ be ·1enre~· mü'-
mmış ır. Bura a i ıayı A man Kasııplar razı olmazlar.;ıı etleri lren- kül.ii,tı artacak \'C binnetice hayvan 

Sıe\"kiyatL normal eeklinı alacaktır• 

İAŞE UM\'.~\ ~Ji'DtRf,ÖI 
TETKİK.\TI 

ve ltalyan kuvvetleri l\lısır için dl perakendeci dükkanlarında sattır-
artık bir tehlike değildir, sadece maktadırlar. 
baş ağrıtan müz'iç bir kuvvetten Toptancılar Belediyeye ve Fıat Mil-

in rakebe Kon1lsyonuna müracaat ed~relr 
ibarettir. gilizlerin bu nıevsim narhın arttınlma~ını i:d.eıniıt;lerdir. B:.zim. tahk.lkatımız.a ı re S ltta t.S 
içinde bu kuvveti de söküp alma. VALi MUAVİNi VE FiAT MİJR~ milyon baş kasaplık h&Y\ .evcı.;;t... 

tur. İaşe Umum Müdilrü B. Şe!!Jı: So-ları ve gerilerinde hiçbir kuvve.. KOMİSYONU ŞEFİ Nli Dİl'OB! • 
tin kalmamasına karar \'Crmcleri 
galip bir ihtimal dahilindedir. Mt. 
sırın garp \'e cenup bölgesinde de 
vaziyet bu olduğuna göre tehlike 
ihtimali Mısırın şarkında ve İn
giliz İmparatorluğunun can da
marı olan Orta ve Yakın Şark 
bölgelerindedir. Harbin bu böL 
geye gelmesi ise Alman ordula
rının Ka(kasyaya ve Hindislantn 
doğu şimaline varmnsı ile müm. 
kündür. Alınan ordusu işte şimdi 
bu teşebbüsün ııcşindcdir ve İn
gilterenin Alman ordusu ile haş
haşa kara muharebesini kabul e. 
deeeği saba da bu bölgedir. 

Ç'ôrçil gerek nutk•ında, gerek 
mesajında knl'i bir ifade ihtiyar 
etmemekle beraber daima bu ih. 
tiınali gözününde tutmaktadır. O, 
gerek nutkunda, gerek mesajında 
1942 ilkbaharında mücadelenin 
bu sabalara intikal edebileceğini 
gayrimuhtemel sayınamakiadlr. 
Nutkunda bu ihtimale büyük bir 
pay ayırdığı gibi Hint ordusuna 
gönderdiği mesajda da aynen şöy. 
le söylemektedir: 
•- 1942 senesinde Hint ordu

ları Büyük Brilanyah arkadaşları 
ile Nilden Ilnıcr denizine kadar 
uzanan harp sahasındaki cepbe· 
lerde birlikte savaşacaklardır. 
Bununla şark istikametinde ge
nişli:vebilecek olan harı> inki~afı
ııa set cekcceklerdir ... • 

Görülüyor ki . İnıriliı Bas\'ek.ili 
Sovvel • Alınan harbinin lJIU de 
hir lngiliz • Alman ıniicadelesi 

şeklini alacağı \'e Hazerden haş
lıyacak bir cephenin Jngiltere ve 
İmparatorluk için eu hayali e· 
hemmiyette bir mücadele cephesi 
olacağı kanaatini muhafaza et. 
ınektedir. Herhalde lngiltere bu 
n1uaz7_aın mücadele i<:in geniş öl .. 

1 çüde tedlıirleıunekte ve Alman 
orduı;;ı: :tar~ı~cna Sovyet, İran, EL 
gan. Hint. Irak, Filistin, Suriye, 
l\-fısır ku,1vet ve satıhlarını da içi.· 
ne alan bir kuv"et ve kudret yı. 
ğınağı hazırlamakta; İngiliz, Do. 
ıuinyoi\Iar, Hint. Anıerikan hup 
sanayilnin bütün rnanlulfıtını he .. 
n1cn hcınen şiındi Nil. Şattiilarap 
ve Ganj rndilerine dökmekte ve 
Alman kiilli kuvvetleri ile İmpa. 
ralorlulc \'e müttefikleri kuv\'et
lerinin en kanlı kara harplerini 
bu sahalarda ~-apabilcceklerini 
birinci ihtimal olarak gözönünde 
tutmaktadır. Bu itibarla. de,•am 
etmekle bulunan biiyük Alınan 
taarruzunun cenup istikan1etin .. 
deki inkisafları İngilizler için bu 
bakımdan da ayrıca bir hususi
yet taşımaktadır. 

ETEM iZZET BENl<'F 

Fedakar kadın! 
Boğulmakta olan 
çocuğu denize 

atlayıp kurtardı 
Yenimahallede Piyasa cadde. 

sinde 128 numarada oturan 2 ya

şındaki Ali Yalçın dün evinin ka
pısını açık bularak yola çıkmış, 

denize düşmüştür. Bunu gören 
halası Nezahat hemffi denize at

lıyarak b-Jğulrnakla olan çocuğu 

•jJümden kurtarmıştır. 
---o----

ı u e g 11 ceza evini• 
kadınlar llıımı yandı 

İnegöl 7 (Husu•İ) - Kazamız 

Ccı.a Evinin kad.nlar kısmı, ya

nındaki bir evden çıkan bir yan. 

gın neticesinde tamamen yan -
mıştır. 

Yangının ateş çıkan ve e'ya;ilc 
birlikte yanan eı·in ocak baca • 
sındaki kurumların tutu masın -

dan zuhur ettiği ~nl~lm~tır. A. 
leş ık' ev vand:k'an ... o~ra sön -
dürükb;'mi.ştir. 

Bu hususla Fiat ~lürakabe Komis
yonu Büro Şefi Bay Muhsin bize ıu 

malômah verdi: 
•- Bize verilen raporlara nazaran 

.son günle~ kesim düşmüıtür. Diler 
t...ıra!l:ın koyun tüccarları narha da iti-

Alman tebliği 
(1 inci Sahlff'den Devam) 

yetli Sovyet kılaatınıu ihraç le.. 
şebbüsü, Kronştad'ın tekmil kale.. 
!erindeki topların ve deııiz ve sa. 
hil bataryalarının himaye ve ate
şi altında yapılmış olmasına rağ

men müdafaaya hazır Alman kuv. 
veUerinin azimkıôr lıareketlerile 

tamamen tardedilmiş ve akim 
kalmıştır. Ayni zamanda ihata 
kuvvetlerini merkezden yarmayı 
istihdaf eden şiddetli Sovyet ta. 
arruzu da akaınete uğramıştır. İh· 
raç edilebilmiş olan Sovyel kuv
vetleri dağıtıhnış veya esir edil. 
ıniştir. 

z Fransız vapura 
(1 inci Sahifeden Devam) 

purları, İngiliz harp gemileri tarafın
dan torpillene~k btthr1lm1r;tır. cKued 
Ygnem"t posta gemlsl Ak.dc,_izde ta ... 
arruza u~ran~ı.ş. tTeof·I Gotye• Ege 
Deniz:ndc bahr!l:ııışhr Yine haber ve
rildiğine göre, Franınz hükü.ıne
ti, beynelmilel hukuku yeniden ihHll 
eden bu hare.b::~ltcn dolayL dUyük Bri
lanya hükü·net.oı prolc:.to l'ifl'cktir. 

MAHKEMELERDE 
(2 inci sahifeden devam) 

ne koydtnt\. Orada unuttum mutla
ka ... Şimdi bir daha gidip bakmalı_. 

-Ben yaıım akıllıyım diyordum 
amma, ,ı;ım berıô<'rı dt yarrm akıllı 
imişsin kız .. Bu sefer de bir şey da
ha tınutursun belki.. Haydi beraber 
gidelim .. Nihada döndü: 

- Allaha ısmarladık evlAdım_ Biz 

yer Erı.urun1 ve h:v:ı~ ııde bu husus.
la da tetkikler yapmak dır F13t Mü. 

r:ıkabe Koınisyonunun bir an evvel e4ı 
i~:nl de eht-mmıyt!'tie tetk k edip bC 
karara b"'ğlaması ıaı.ımdır 

Halifaks Dedi ki: 
(1 inci Sa"ıHed<.'n Devam) 

Müdafaadan, h.arb1 k3.zanntık ı.çiıı 
elzem olan taaı·ruza t ür.JtUn olduğu. 

kadar çabuk lt..>çebı 1ek ıç n buy'.ık 

ıayret'.er sarfetme ·z U:zı.mdtr. 

Hahfaks sözlenne y!e de\•am et
miştir 

Fraıı.sanuı yıkılma:-.lle ba.,,lıyan nu.ı• 

kavemet muharebesini kazandıgımı.a. 
zannediyorum. ŞJndı zDfer içın h.:ırp 

ediyoruz. Kuvvetiıuizi ihtiy:ıçlarımL .. 
%ın eviyesine çıkaramaı.s;..k ,aziiemi
zi lst.ediğimiı şrk.ldc bltıren•cy.z.. 

Hall1aıc.., Amerika ve lnıılıerenln 
parolası: 

cİstihsal, çok ~tllu:Jl vp daha C'°" 
istibsal• olduğunu soylemt,,llr 

Harbin So\'}'eller Birliline yayıl .. 
masırun yeni me::;elr1Pr ~1ğurduğun-.ı 

söyHyen halip dem.tı;Ur ki 
1..fusyyen bir s'.klet !çir, 1'!11S! edüen 

b:r motöriln birdenbire bu stkletı iki 
\"eya tu: mislini tekmezinı bekl yemez• 
si-itiz. Enerjimizi, ku\"etımlzi. ınuka. 
vemetirnizi azami hadde kadar k!.1ll3.n
tr.alıytz. 

Hali fa ki İrgiltere-dep ayrılmada.o.• 
bir gün evvel Plymouth da ya.ya ola
rak blr gez;nti yaptığını, Plizar yeri-· 
nin bir harabeye di~nmHt c.lma.s.tna 
rağmen işlemeğe ve :lşçilıe-rin de gül
nıeğe de· .. an1 ttliklcrini söylerr.t<;b.r. 

Bu akşamki lsmail 
Dede konseri 

Cınnartesi günü Taks:ın gaı:ine>
sunda Vali ve Bel<'di} e R<':..;i B. 
Lutfi Kıroarın daveililer:ne ve. 
rilen Hamamizade İsmail Dede 
konseri bu gCCt' sırat 20,30 da Şe.. 
hir tiyatrosunun ko~i losmı.ıı. 
da halka tekrar olunacaktır. 

y.ne gclecegiz ya! .. Dedi. Beraberce!------------. "' yürüdüler. 
Nih.at, onlar giLt kten sonra, 
- Blr hik3ye vardır; bilmem, 

lir misin'? Dedi. DaviUe Mlşoıı 

bi
A-

ınerikaya gitınlşler Ucuz olsUn diye. 
bir apartımanın yüz onuncu katında 

bir oda tutmuşlar •. Bir ıı.ece slneına· 
ya gitmİjler. Dönüıte de bir bara ut
rayLp jkısl Lir duble bira içmişler. 

Apartımana gelm~ler .. Bakmı.şlar k:i, 
aı:;ansörcil gitmiş.. Asansör de ~le. 
miyoı- B .. şka çare kalınamı:; .. Yüı on 

katı, ağır ağrr çıkmrya karar verro4-
ler. Saatlcrlt, ağır ağı.r, merd:venler1 

tırmanmı!:jlar_.. Sabaha kar~ı. kendi 
dai.relerlııin önüne gelmişler amma, 
ikisi de bitıt.in ... 

1\fişon, artık dayanamamış, son 
ba~aınağa oturup rahat bir neres al
mış ... Da"·id'de. kapıyr açmak Uzere 
anahtarl çıkarmak için elini cebine 
atmış. Birdenb!~. 

- Eyvah'. hl ı,on, deınlı. Anabtan 
&fBCıda unuttum. 

Bunlaronki de o hıklye7e benzedi. 
Haydi yürüyelim de, aana şuradan 

iznurliden bir elma iCri>et.i içire-
7im_ İçimdon geldi... 

Biz şerb~I içmek üzere merdiven
lerden lnerken, merdivenln ı;.ahan

iığında yine ana kızla karJılaştık. A
nası, NihacJa, 

- E\'L.ıdım, dedi. Bu sefer iki ucu
nu bir araya cetlrdik, Şimdi 1.şt:d.,.ı 

v~nnek kaldı .... 
Nihat, ı ·.,-.ıır-R 

- Allah teslrW halk •lain .. İııoa
•l1ah ku.-tu1ur.ıunı.:z! Dedi ve .şerbet 
içmek ic:;ın, merdi\·enleti uçer dörder 
athyarak iruniyf' başladık. 

• TAKViM 
Rumi 13~1 Ht.aır Hıcr1 13eo 
EYLÜL 

155 &AN.!AZA.' 

24 15 
Yıl 941 Ay 10 va.~au 

VAK.İl 
Eıant 

8. Teşrin 
s_ rı • l 

b 02 GWıot 12 16 

7 
\2 o Öil• 618 
15 16 İkindi 9 32 
17 44 Akpm 12 ()() 

SAL 1 19 16 Yat.! 1 :ıı 
4 24 im.dk 10 39 

#A- WİLLY FORST 'un _. 
Şah .. erl 

Filmi, dUn a~anı, 

ŞARK 
SL'IF.~I \Sl''IN 

Salonunu ba tan ba~a dolduran 
t>eyircilel'i gaşyetmi$tlr 

Bu Musfl(i harıkaınnr biltüı ıe· 
hir halkı g~dip görecekıir 

Sahip ve Başmuharriri Eteın izzet 

Benice - Neiriyat DirtklOru 

Cevdet KARABh.GiN 
SOX TELGR"F '.\lATB.\.A~I 

ÖKSÜRENLERE KlTRlH Hllll EKRE 
1

d 

Daıma Fevkalbe:er kudrette ph:::.,yt'tlcr yarnt3n BüyüK Rejlsör'ün son 
Zaff'ıl Olan 

RENKLi Dr. SYKLOPS 
Fennt" sıımıy~n. i1ın n {·erçe\esınden fışkıran herk~• heyecandan 

titrPten bir ıa~erdir .. 

LALE Sinemasının 
BJ ikinci barlka~ınt rERŞE '\fRE ıııkşam allr:tsl; mata hazırlanınız. 

N1.1nara1ı yer!er :ımclıden-ı."-hJm•ktadır. TELEFOS: 4!595 
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BAŞ-DiŞ- GRiP-NFZLE- KIRIKLIK - SOGUK_ALGINLIGI- ROMATiZMA-NEVRALji 
v e bütün ağrlları derhal keser, isim ve markaya dikkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
• '."1":' ,' ' :-' ~ (". < ~ ,; '·''.'(. .• .. '· .~ ·-

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YO KOHA MA 
............................................. --- No. 

Türkçeye çeviren : ISKENDER F. SERTELLİ 

gözden geçi
dokundu 

Ger.ç Japon casusu bu kitabı 
rirken bavulun iç kapağına eli 

IAPON 

-1-

CASUSU NEVYOllK 
YOLUNDA 

Yok.o.hama ertes.i gün ı..avuhmu al
dı . Annesine ve babuma kısa bir 
se-ya.hat.e çıı-mak mecburıyctinde kal
dıgmı aöyliyerek. Am~rik.a ile Htn<li 
Ç a< sulan ara'W!da lşliyen büyük bir 
t n ı:Uğe "-"~i. 

- Mukaddeo baltam burada slklı, 
dedi, bakalım Nevyorkla bu balta ki
me nasip olacnk?! 

Ve yere eğUdi .. B~ını bavulun üs
tüne koy.a-ak Ü(' de.fa öptükten sonra, 
elini uzattı, bavulun k:apat!:ı arasına 

c;ok mahirane bh· surette ycrkştirilmiş 
olan {Mukadde., Balta) smı çıkardı .. 
.Kılı!ını Wı:tünden çekti. Balta o kadaL' 
keskinJ o tadar iyi bilenmişti ki.. 

{Devamı Var, 

..A.skerlik işleri 

ŞUBEYE DAVET 
Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
Avak.ıı.Jcri meçhul kalmış olan 

tüfekçi ustalan lstanbullu :J06 do. 
ğumlu ve 33406 kı.yıt numaralı 

Teviık oğlu Mehmet Hakkı ile 
300 doğumlu w 33414 kayıt nu. 
mara;l Rizeli idris oğlu Alinin 
derhal şubeye müracaat etmeleri 
lazım geleceği. 

• • • 
Eminönü Yerli As. Ş. Başkan

lığından: 

Tbb. Yüzbaşı Nazım Paşa oğ. 
Ömer (33865), Sınıf 6 Hesap me
muru Faik (328-20), Topçu Tğm. 
Kemal Alemdar Erzurıım. 

Bu subayların hüviyet cüzdan • 
larile birlikte acele şubey.? müra. 
caaUarı ilan olunur 

-----

,- fST ANBUL BELEDİYESi ILAr:_LARI 1 
Keşif B. 

1917,50 

2407,76 

İlk T. 

143,ltl Radıköyünde Acıbodem Pomak so
kağında aai kaldtrım inzaatı . 

180,57 Kadıköyünde Feneryolunda Profesör 
Salim soknğı ad.1 kaldırım inşaatı. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mlklarl.ırı yukardn yazılı işler ayn ayn açık 
eksiltmeye konulmu~ur. KeşJ.t ve sartnameler Zab 1 t ve Muamelat MüdürlOğil 
kaleminde g'>rülebiHr. ihale 10/10/941 t.'uma .~ü ıaat 14 <i~ Daimi Encümen
de yapıl::ıc.:ık:..ır. Taliplerin ilk temlılatı makbuz vcy.ı m~ktupları, ihale tarlhin
aen sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlügünc müracaatla alacak1arı 
1cnn1 ehliyet ve 941. yılına ait Ticaret t .'dası ves\ttalariyle ıhale günü muayyen 
••aite Dnlml Encümende bulunmaları. (5857) 

.. + 
Taksim Eah~in Mtte ·caddesi tar ıfuıa :ya-pılacak demir pannaklıkh kapı 

inşaaU açık eksiltmeye konulmuştur. Ke,ıı bedeli 2558 lira 6 kuruş ve ilk temi
nat 191 lira 85 kuru.ştur. Keşil ve §artn .. me Zabıt ve l-Iuamel:'.il ?.'Iüdtirlüğil ka
;:emlnde gönilelıllir. ihale 20/10/1141 Pazarlesl ınınü <&at l4 de Daimi Encü
mende yapı1'.cakUr. Tallplerln i)k teminJL makbuz veya mektuplan ihale ta 
J..J.nden sekiz gün evvel Belediye Fen İş:eri MüdürlUgt.ıne mliro.ıcaatla alacakları 
fenni ehli.>et ve 941 yılına ait Ticaret O.:lası veıı;ikalarfylc ihale günü muayyen 
•aal!c Daimi Eııciımende bulunmaları. (8821) 

Y .knhama seyahate tık defa çıkmı
,>or •• nı. O ;;;ı;.ıon .w..Jıar1 arası:ıda yal
nıı. başına olarak bir hayli doL."l~

r,)l~!ı. 

Ormam Fakült esi Ahm Satım Komisyonu Başkanhğından: 
T'I ıını.atlantBtte birinci mevki ka

ıncı.ralil.rında.n 1 numaraya yerlciti. 
B1.. -ası t· k yataklı eüzel, konfoılu 

b:r kamar:J id.t 
·~{ok!J'hlm ı .seviniyordu. Polis Mü

c.•.:r yet,:ıdc ıki yıldanberi bu işe Uç 
ai k .. daş başlı.ı.m4larc!ı. Demek ki ı. ıot

t:ı notlar ôtekuerdcn yüksekti. B·'YIC 
olmasa1dı, ona bu mühim vaziicy1 
veı·Lrler mjydi?. 

.Bundan ikı ay önce kendisin.in 
nlu.r .. telif pozlarda bır kaç artistik fo
tCt> c Ciann1 çık3rm~:O·rdı. Şımdi atık
ça zınlaşılıyordu ki, bu fotoğrafl-'lrı ı 
Nevyorı~ slnerr.:ı sütudyosuna gönder- { 
n> 1 ert.l.ı. Yokohan1a kendi kend.;.ne: 1 

- Benl Ame:-ikahlcır sillcnıa artist- j 
li&·· e k:ılıul etr:ıL,l~r. Acab<t ben bu j•l 
h ,., rcb l<'t·ek miy.m? GLindüzle:-i su- j 
tf.ı ·Jod r;ahş:f'!:am, 0;~1.!r ı,:!ere baka .. 
cak \.·akıt b!..llabUecek n11yim? ı 

Diye söyleniyordu. Yol:ohamanın 

endiş~i mtınası.z.ctı. Zir::ı kendlsinP bu • 

ül vaz reyi blrd:ın "'"'Ti Polu Müau- ı 
ıi.t her §eyi önceden Jtı.şünmUş, ha .. 
zırlamıştı. N~vyorkta japon kapitalisti. 
o:ıu h~r surcUc bim:ıye edecekti, 

Zaten bu sinen•a sütüdyosundaki 
scın ayenin bii.yük bir kısmına sahip 
ol P Japon kapitali:;ti de japon lıükO.
metinin gizil bır memuru değil nıiydi? 

Yokoh;,,ırıü bunu anlan1akta. güc;Jük 

~ekmemişti. Zira, Polis Şefi, on;ı; 

• - }ler türlü talimatı oradaki ja
pon kapita 1.st'.nden aUıc2k~m!> 

De:niştı. Bu da gösttrıyordu ki
1 

o
radaki meınurun buyük bır sali'lhlyet 
\ e nü.tuzu voırd1. 

* 

Miktnn Cin'1 Muhaımnen Fi. Tu. Mlktnrı Cinsi 

~2noo ı<g. Ekmek 
(Belediye Fiatına l K. 25 S. nakl.ye ıammiyle) 

~tuvak.kaı Teminatı: 

800u Kı. Dağlıç EH 
(Belediye Flatına 5 K. Nakiıye zammly ,e) 

Muvakkat Temlnatı: 

-?000 Kg, Kuru Soğan 
2500 • I1oıtates 

200 • Salça 
30 • Sannı:;ak 

18000 Ad. Yu:ı~..ı!ta 

300•1 , Llınon 

60 Kg. s;ıke 

400 • .ELna Amasya 
200 • Ayva 

2000 Ad. Port;ıkal 80 iik 
100 Kg. Yaprak Salamura 
70Q • Taı.e Bakla 

2000 , Taze A:rşc Ka. F. 
1000 • Sakız Kab1.1ğı 

200 > Ta?.ı:' Il•z~ıya 

800 Ad. Enginar 
250 Kg. 'Ja~r. ı;.bı!r 

400 • Douw:es 
150 • Semiz Otu 

1500 Ad. Patlıcan 

1500 De. Mayd:ınoı 

500 > Taze Soğan 
1500 Ad. Yeşil Sa:ata 
500 Kg. Havuç 
600 Kg, Kerevi1 
300 Ad. Karnabahar 

1500 Kg. Ispanak 
1000 • '.ahana 
1500 ' ;ı>raso 

M:ıvakka t Tem inalı. 

K. L. K. 

14,25 3135 L. 

235 Li. 

·.ııo 5400 L. 

40Ş L. 

6 120 
llı 25G 
30 60 
50 18 

3 540 
5 150 

15 9 
16 64 
12 24 
~ 80 

30 3C 
lŞ 105 
20 400 
16 160 
20 40 
10 80 
ıo 50 
15 60 
6 9 
5 75 
1,5IJ 22.50 
2 10 
2 30 

10 50 
12 72 
15 45 
12 180 
6 60 
6 90 

Yekun. '1883,5C 
!17 Li. 

2200 J{g, Urfa Birinci Sadeyağ 
600 , Zeytinyağ Ayvalık 

Muvakkat Teminatı;: 

1500 Lit Süt 
2000 Kg, l'oğurt 

100 , Tereyağ 

Muvakkat Teminatı: 

1800 Kg Jljrinç To."y1 
2700 , ~roz Şchc 

900 > Kuru ~·asulya 
500 > Beyaz Peynir 
500 • Ka~ar Peyniri 
300 • Zeytın Geınlik 

300 • Nohut 
200 • Siyah Mercimek 
100 • Kırmızı Mercimek 

50 • Pırinç Unu 
200 • Kuru Üzüm Çe. siz 
.oo ' Tuz 
400 J Bulgtn• 

20 • Çay 
200 • Çilek Reçeli 
200 • Vişne Reçeli 
'l()? > J<'.onserve Ayşe Ka. 
600 , • Türlü 
200 ' Kuru JC:ıyısı 

30 • Kuş Üzümü 
25 • Çam Fıstığı 
50 • Buğday 

50 • Ceviz içi 
30 , Jturu Bamya Amas. 

800 > Beyaz Sabun 
250 • Soda 

ııl'A:uvakkat Teminatı: 

100 Kg, • Şehriye 

500 • ?oıtnkarna 

Muh.ammen Fi. 
K. 

178 
90 

335 Ll. 

20 
30 

180 

81 Li, 

48 
4& 
3C 
65 

120 
35 
3L 
2; 
17 
35 
60 
7 

26 
r• 
65 
b;i 

50 
50 

160 
30 
~10 

20 
110 

90 
60 
10 

Yekün. 
444 Li. 

40 
50 

Tu. 
L. K. 

3916 
540 

4456 L. 

-300 
800 
l~O 

1080 L 

864 
ı296 

270 
325 
600 
105 
90 
50 
17 
17,50 

120 
28 

104 
170 
130 
lJO 
350 
300 
320 

9 
27,50 
10 
55 
27 

480 
25 

5920 00 

rM'lllllUIU' Şehir tiyatrosu 

\il\\\;;;~\\\\\\\' B::::~:~!:1 da 
HAMLET 5perde 

7 B. Teşrin 1 l~~ 18.00 Progran· ve Meı ı ,. ·· 

yarı. tr3~ 
18.03 Radyo Salon Orkt>S 
19.00 Fasıl Hcy'eti. 1 rt 
19.30 Memleket Saat ;.yar 

Hcıberleri. 

19.45 S<>rbest ıo D•kik•· uJ1 
19.55 Saz Eserleri « 01 

ları. 

20.U R>dyo Gazeı .. ı. 
20.45 Sinema Org'u (Pi.) 
21.00 Ziraat Takvimi. 'NS ,,, 
21.10 SAİNT - SAE 

TET (Pl.) ,p' 
21.30 Konuşma (100 ,.,ne 

yaşıyorduk). . "" ~ 
21.45 Kl:islk 'Iürk ;.ıut1 •·.arı. 
22.30 Memleket Saat M . 

Haberleri. l1 (fi. 
22.45 Müzik: Dans Mill

1 "'"'fi 
22.55/23.00 Yarınki pr;ıl 

panış. 

G:ce yartsı. Yokoh.ama. yeme.:ı.: sa
lonundan döndUktcn Minra soyundu. 
Gcc~Hk p;jes.mru.mı g;yd ... Odasının ka
pı,,ını kiliUt<ll. BJ.vulurıu açt~ .• Oku
ycıc:lk bir kitap aı- .. •dı, buldc.. 

400 • İrmik 40 

40 
250 
160 lariblerlnde yapılır. 

IKRAMIYELEll1 Eı! kitap (FlFpir. Actalı'1rlnda Bil 
Seyahat) ten bahsediJordu. • Muvakkat Temlnatı: 

YekUn ..• 
34 LI. 

450 1941 ,:t 
Yı)koham:ı bir sent:: dncE bir seya

h3t .tafil<slyle Filipın Adasuu da 
ge2miye gitrruş.ı. 

G~nç jaPon casusu bu kii3bı !!öı. .. 
dl'n geçirirken, bavu1u1 un iç kapağı"l2 
eli do1'undu. 

1 - Dilytikdere Bahceköyde bulunan Orman :Fakültesi için yukarıda müfredetı yazılı erzak vesaıre ayrı ayrı yedi şartnamede 3~ık eksiltmeye konuldu. 
2 - Eksiltme 21/10/941 Salı günü saat 14 den itib•ren yukarıdaki sıralanna göre İstanLul Beyoğlu, Maliye Vekiıleti Liseler Muhasebeciliği Dairesinde top

lanacak olan F.1külte Alım SaUm Komis~·onu huıJr~:.da ;v:ıpılacaktır. 
3 - 'Ekslı!meye iştirak etmek ıstiyc 0Ierin yukarıda her kısmtn altında yazılı muvakkat Teminat karşılıklarının mezklır Muhasebe Veznesine yatınldığına 

dıı1r ınakbuzJa eksiltıneyc girebilmek şartlarını hoJz olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri ve 2490 sayılı Kanunda yazılı evsafi haiz oımalan elzemdir. 

~ ı adet ıooo liralık - 2000. - lira 
3 1000 , - 3000. - > 

750 , - 1500. - • 
500 • - 2000. - • 

,oD".: /: 

I
lı 8 ad"' 250 lirahi< ::: S~' ı 

35 • 100 , ..... '..dJ / 
80 • 50 , 6""-

300 • 20 , ..... 

4 - Şartnameleri görmt"k istiyenlerl n tnUI günleri harlç Orman Fakültesine müracaaUarı. Büyükdere - Bahçeköy (8933) 

TARİHİ TEFRİKA: 15 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yaznn: J.\1. SA~Iİ I".AltAYEL-----..--.J 

1-lcnüz on yedi yaşla,..ında bulun -
dukları hw. <le ahlak, iffet ve istl'.ta
n:etle şohrctleri blitun ko.ı.baıle yeyıı-

mıstı. 

!Iatt.a b!.llldan n5şiciir ki .Kavmi Ku
reyş kc.:·aderlne Mulıam.ınedillemin 
liikabiyle tevsim eaerek h.er h~l ve rne
.selede ernniyetl tzmme göste;irlerdi. 

Arrıda münaziünfıh bir madde 
çıksa fıı~ll ve tayini içjn kabile ıara

fından hı.kem nasbolunuılardı. Ve ôa
irr.a adil ve hakkı iltizam ederdi. 

Haıreti Muhammedin ı S. A.) h~ya
t.ında kız.Cıı:,. h ç göıiümemışti. D.rnlil 
halim ve relun idi. 

Hazreti N.:u...'lrımmet (S. A.) tiılıeruı
de, kav.l!eı :l!rle sa.."' .k ve •. dii idi.ier. 
Tevazt1 u ht:":'!cCS<,c m ... lü.ın idi. Il~b

d<."bfl! sevm~Lll~röi. Jie-r şey:erl 1'.t1!·aJ1-
tan fı.ri \.P. sr.dc idi. Ku..-1Jl\ y~~ı 
bile bOyle idil~r. 

liazreti. i\I'Jh~mn1ı.;t (S. ı\.) :fe lf.t-
de 1<.uvveU.: oldu.klt;.rı halGe te\-iiZ.UU 

elden t·ır~kmaılardı. 
Kur~)şııer Mi.43rünıleyh h ,k1arında 

g9rdtıJderi tevkal.ıcte lı.1.liil u:.:.erıne i.s
tikbaiinin ehemm!yetiıı.1 takd.r etmiş 
VP. ati.ven Celilü,.~:.ın olacaklarına dair 
rıvayetler ı.;oğalmı~ Jdı, 

Ahı.·a:ii garibedendil' ki b3 ~il ncbe
vlyeler·nr1en sonra o vakte ii..adar hiç 
!>ir sôıll:ne ademi itimat göstermedlk.
ıeri halde un~uın için vesilei necat olan 
bu ıeb~ii·i. rahmanıyc ınann1:. arak hi\
.ş?ı. tet<1.ib~ kıyam edenler y.ı.e Kurey
şlleıUenJır. 

ftahira 1 \.·e emsaL gibi ul ... mu ga
)tbt- erb1.1bırıu; bu yo:da ke '..I ve 1. tid
lllh.~rı hergüu bir ~uretle Liil lirdi. 

Ve her fırsatta tir hartl{uıa<:eliık zu
hıJt tderdi. Hazreti 1\1 ııhan:mct (S.A.) 
yUminci 3 aşiııtıua gcltnciye kadar 
\rt;:kJat. bu surctic rerE-)' n ( ı.• 

\" .. kta ki, Ha.z1·cti l\lu•ı-'n:.ı. 1.ıı!..11 (S. 
) y".l ,·ı yirmiye gır l \ tli bu.i
twı b ita bil· renk kcsbetı.ı. 

Kendil"1'1 için mevud olan lüliü ce
lili sama dan.hı in mukaddema U ftsan
nı doıirudan doğruya rcyülayln müşa
hede et.mi.Ye başladılar. O mübarek se
neden !Ubaren başlamış !dl ki yalım 
bulundukları zaman ekseriyetle gözle
rinin önünde bir takıın ervahı Aliye 
ve ec::;amı lfttife tecelli eyledi. Bunu 
binilt görürlerdi. 

J\ .haycı iş bir dereceye geldi ki, Ce
nabı Fahri Rlııı:ılet (S. A,) gördükle
ı·ini Ebu Talibe ifşaya mecbur oldu
lar. 

Ebu ·ralip ise Hazreti Peygamber 
hak.kında zaten görülegelen vukuat 
ve h;idbeler dikkat nazarını açmış iro 
de acip hiıl.ıtın bu derecelt:re varması 
üzerine tereddüde du~tü. Bi.r gizli ma
raz olabiln1ek inUmabni dahi naz~rı 
tcemmülden geçirerek muayenelcrıne 

lüzum bis:;etmekle r\rap k.ruıinlerin
dcn birine göstercU. 

K.lhin, erbabı d1kkat ve \'Ukuftan 
bir z.at ıdl. Hazretı Muhamn1edi ($.A.) 
ıuzunıu dcre\.'.es Odt! d:kkaUe n1uayenc 
ell. 

Li1kinı Vtil"udil mübareklerinde has
t.;4Jıkt.1n t:~cr gönnedf. Binaenaleyh, E
bu Talibe koı-ktukları yolda bir şty ol
madığını t;,un bir surette izah ettı. 

ı\rap k:ıhın· Hazıeti MOO.anunette 
(S. A.) b•r hastalık ve maraz olrr:ayıp 
C:tJt-dı.ıkler. n ip haUer i:>e o ı.an:an:ı ka-
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~ır;~~~J:::d:=et:b;: ı Hatır ı·çı·n O .. ldu·· rdu·· ıer 
A.) bir maraz ve hastalık şüphesine 

düşmüş iken Arap k~hinin verdiği iza- ÜN Q 
hatla kalni emin oldu. Yazan : AKAG D Z 

Hazreti Muhaınmot (S.A.) ecdat ve 
amcalarından gördukleri mes~eğe sü
lük eylediler. Gençligindc ticaret yap
m1ya b3şladılar. 

Kurcyşiler içınde ise yukarıda ar
zolunduğu gıbi Jl..luhnmnıedülcmin lA
kabiyle ytı.d olunacak kadar kaballin 
emniyet ve hüsnü nazarını çekmiş ol- · 
duklarından her kime rağbet yüzü 
gö'.iteli1Cler ıştirake can atardı. 

Hazreti Muhammcde (S. A.) her
kes malını, canını, her §eyini venniye 
can atardı. Genç yaşlarında o derc~e 
emniyet kazanmışlardı, 

O zaman kabilei Kurcyş'ln servet 
ve yesa.r ile en me~hurlar1 Hazretl 
llatice idi. liazretl Hatice çok zengin 
idi. 
Cenabı Hatice kocnsının vefatı Uze .. 

rine dulkaJn;J.itı. Fakat ge-nç di. is
tcdikler;nc ve eınniyet ettikleıine scr
n1<1ye ve~rek ticaret yapar ve bu su
reUc ıne\·kı \'t' lktidarını CE"mlyet için
de üs.tün tutardı. 

(Devamı Var) 

Mahkumlar mürettep olan yer. 
!erine gönderilmişler bile. Sür • 
günler Sinoba, ağır cezalılar da 
Bodrum, Akka kalelerine. 
Akşama kooar sersem ;-ersem 

dolaştım. 

Oturduğu jki odalı apurtıma • 
nına ilk defa gittim. Kapıcı ha • 
kikati söyledi: 

Tutup hapis ettilerdi. Bır haf
ta sonra kayınbabası adamlarını 
gönderdi. Ali Bey de kağıt yaz. 
mış· Eşyaları, hanımı, bebc·ği ya
nına aldırdı. İyi etmiş de vaktin. 
de aldırmış. Zavallı Ali Bey, ne 
iyi insandı. Bodrum kales ndc ye. 
dı sene yatacak adam mıydı o? 
Amma beyim, kendi yok Allahı 
var, ben ondan değil böy!ıı:- cina. 
:·etl~ri. en ufak kötülüğü bile um
ff,anı. ~özkrim\2 görsem bile_ 

Ayrıhrken kendi kendimıc dii. 
şündüm: Ne olurdu, bütün insan. 
!ar bu cahil kapıcı duygusunda 
olsalardı. 

Canımali örümcek ağından k'llr. 
tulmağa ça~ırken kalın duvar!:, 
demir kapılı bir ağın içine düştü . 

Yedi sene bir zindanda yata -
cak, Y'?di sene pranga taşıyacak, 
yedi sene çoluğuna, çocuğuna, 

lekesiz namusuna ağbyacak! 
Farze<lelim kı yaşadı, bilirdi, 

çıktı. Sonra ne olacak? Yaşadı mı 
denir buna? Sanki Bodruma gön- ı 

d~riLmezden önce yaşıyor muydu? ı 

Acaba şimdi: (Oh. çok şükür, 
Fatmacık şimdi büsbütün kur • 
tuldu 1) diyenler var mıdır? Bil . 
mıyorum, bilmel< istemiyorum. 
Bildiğim şudur ki Aliyi tanıyan. 

lar, bilenler oıııu. nerdc göıweler 

\ . 

~,., ~ . .ii' 
ciil" 

kalplerinin içiııde şıı 
Jıyacaktır:, .. ruUıet 
Hatır için ö~ıl .Jıl 

. ~~91 
Fatma, sebebııı~· ;.''/.' 

darbeden sarsılırı. c ifl c 
. b'•ıll ;& 

l~melerin hLÇ ı· J •c ~ 
berab~r bu so.ıı f~ 11r1 

şüpheye düşınuŞ~u ç,I' 
lamııcında oları ı 
bana geldi. .,; g' 

sı~ 
haıııll' - Bir 

tiyor. 
- İçeriye al. s " 

ı,,ıa ' 
Çok güzel fa · f'~ıll t ~ 

Ça~a si 
çeslni açtı· a;ı:al'a b , 
omuzlarından "'"J<at 

,. !'" '\r.~ 

sarısı bir y•ıZ .. z ı;r . 
.. .. b. ~ift ~" · <1e· rucu ı-r ... ~ ·r ,c~ " 

de ağlamaklı bı • ,;ıı .. 
, ı<'IJI· d• 

Benı taıı . ete ı!V• 
Bıran teredd.ı 

? ~ ı· o mu. ,adı _.,1 
"' t tanııı a"" 

• r.VC ' .. f~t;l!I dJ' 
\'!lların küçuk .3 :ııJ 
• tan" ıı ğınız halde dar )ıO' e•' 
nız var. O ka ıV 


