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~-

Gazeteye ıiinderilea enak iade edilmes. TELGRAFLARI VE BABERLEBI VIBIN AKŞAM &AZITISI 

lORK-ALMAN TEB
Ll G i N İN MANASI 

1

F3 SON DAK1KA 
. ' 

'l'utumumuzda, hür ve 
'frıiistakil milli düşünüşü
'lrıiizde hiç bir kayma yoktur. 
/)Ün ne idiysek bugün de 
0Yıız,yarın da öyle olacağız .• 
...,.,__--.....,,.==-=~--_,,,,.._.,,....,_..,,_, __ _,,,,,,......,~ 
~~i harbe bizim hak ve menfaatlerimizi müdafaa 
ı.ıı~tırnızdan bqka biç bir §ey karıştıramaz. Biz müa
t ıl iilkemiz içinde Şef lnönü batımızda rahat, emin, 
~ 'rıç ordumuza, genç ve aağ lam ~ünyemize ~a~anarak 
~ak. niza ve ihtilafların <!•tında kalmak ıatıyoruz .. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

.\ 'l'tüı. -Alman mü~terek tebliği, 
ı. ~tupa harbinin yeni yeni safha· 
'lla. . 
ı.,, &ırdiği ve yeni yeni hadise.. 
(i~ &ebe olduğu bugünlerin en 

l ate şayan müsbet eseridir. 
ı. 8 llaziran 941 de imza koyduk. 
l tı itilô.fname ile biribirlcrine 
ı, a'.şı hakiki ve samimi dostluk 
... ~glarını teyit eden Türkiye ve 

1,1 "'•nyanın bugün de ayni kar. 
t ıı..ı. hakiki ve samimi dostlu· 
)~ IDahfuziyetini ifade etmeleri 
•!;, n~ iki devletin biribirlerile 
lııı 11 Dıiinasebetlerini izah ile kal. 
d; Yor, iki devletin mastakbel ha. 
ı~"1•r karşısındaki durum ve tu. 
J.~11nu da bir defa daha aydın· 
İlk ~ış buhınuyor. Bu bakımdan 
Ilı lı. akışta yanlış, yalan ve bnsusl 
)~ Sllllar)a işae olunan haberleri 
l\ıoıı aıııaınaktan ibaret gibi görü. 
), tebliğ, ayni zamanda Türki.. 
t~ı Ve Almanyanın istikbale ma. 
ı. . duruınlarını da dünya millet· 
ııı'.ıne izah eden fevkalade ehem. 
\''.ht; haiz bir tarihi. vesikadır. 

•Ilı • ') 
~10~ uınumı vasfı ve manası ı e 
~ 1ın başındanberi sık sık ga. 
d;' ~rd., gördüğümüz, radyolar. 
lttddıııJediğimiz •alelade tekzip· J 

t,ı'.'fl• biri değildir. 
~nd llşterek tebliğ, herşeyin ba. 
bi ı.." SOn haftalar. zarfında ecnt
ı.,11 -Ynaklardan biribirini taki.. 
ıı, Ve muhtelif kılıklara bürii· 

telt 1 Tür. 

nokta kalmamış bulunduğu bir 
kere daha gözününe çıkarılmış 

bulunuyor. 
Hcrşeyin başında bu »esile ile 

şu hakikatin bir kere daha anla.. 
şılıııası lazımdır ki, umumi ve 
milli siyasetinıizde , umumi ve 
milli tutunı ve durumumuzda, 
hür ve müstakil milli düşünüşü. 
müzde hiçbir kayma ve değişme 
yoktur, Dün ne idiysek bugün de 
oyuz, yarın da öyle olacağız. Bi· 
zi kararımızdan, milli siyasetimiz. 
den; umumi, plfınlı ve iradeli gi. 

dişimizden çevirmeyi istihdaf e. 
debilccek her teşebbüs veya ta
savvur akim kalmıya ınahkilm. 
dur. Biz tamamile diirüst, bitaraf, 
hür ve müstakil milli siyasetimi. 

ze bağlıyız ve harbin dışındayız. 
Bizi harbe bizim hak ve menfaat
lerimizi nı.üdafaa kararımızdan 

başka hiçbir şey karıştıramaz. 

Biz ateşl~r ve ölümler i~inden çe· 
kip kurtardığımız müstakil ve 
hür ülkemiz içinde, Şef İnönü ba.. 

şımızda uhat, emin; ı:enç ordu. 
muza, genç ve sağlam bünyemize 
dayanarak yaşamak, niza ve ihti. 
lafların dışında kalmak istiyoruz. 

Dostluklarımızda hiçbir milleti 

veya hiçbir muharibi tefrik ve 
(Devamı 3 üncü Sahllede) 

100 Milyon Liralık Türk-Alman 
Ticaret Muahedesi Saat 13de 
An karada-Merasimle imzalandı 

'"' '"' 

İMZA MERASİMİ PEK SAMİMi OLDU 
Alman Heyeti şerefine bu akşam bir ziyafet verile- 1 cek, Heyet yarın akşamAlmanyaya hareket edecek 
Ankara 9 (Hususi muha • 

1birimizden telefonla) 
Birkaç zamandanberi ıeh • 
irmizde devam etmekte o -
lan Alman - Türk ticaret 

üzakereleri bitmiı oldu • 
ğundan, hazırlanmıt olan 

ukavele bugün saat 13 de 
merasimle imzalanmııtır. 

ALMAN TEBLIÖI 

7 Rus tümeni 
imha 

edilmek Üzere 
• 

Merkezde de birkaç 
kolord• çevrildi 
Berlin, 8 (A.A.) - Ahnııo ordulan 

BaşJrumandanlığUun hususi tcbllğl: 
. Bir Alınan zırhlı ordusu, Italyan, 

Macar ve Slovak lefCl<.külerlle taıı.viye 
e<)i.lmiş olarak Dnyf'perpctrov~k çev .. 
resinden cUr'L' tl i b ir hareketle Azalt 
Denizine inr,:liş ve bir cephe taarruzu 
ile Melitopol yakınlarında mağ!Qp e-

(Devamı 3 üncU Sahilede) 

Meraaimde Hariciye Ve • 
kili, Umumi katip '!.e Türk 
murabbaı heyeti Numan 
•Menemencioğlu ile Alman 
murahhas heyeti reisi dok • 
tor Klodüı, Hariciye, lktı
sat ve Ticaret Vekaletleri 
"rkanı ve doktor Klüdyosun 

l ALMANLARA 06BE 

Artık hakiki 
bir Sovyet or
dusu yoktur 

Bertin, 9 (A.A.J - Gazeteler, 
dün akşam neşredilen Alman fev. 
kala.de biiltenlennden bah6edi.. 
yorlar. 

Fölkişer Beobahter gazetesi, 
Sovyet kuvvetlerinin yapacaklan 
müdafaa hareketlerinin akim kal
mak arifesinde bulunduğunu, mu. 
azzam Sovyet harp makinesinin 
felce uğradıoğıru. Sovyet ordulan. 
nm umumi bozgunluğunun baş.. 
göstermekte olduğunu yazmakta
dır. 

aivetindeki :zeval hazır bu
lunmuılardır. 

lmzl! meraaimi pek ıami • 
mi olmuştur. 

Türk murahhas hey' eti Harici
ye Vekili Şükrü Snracoğlu, Nu
man Meneınencioğlu, İktısat Ve. 
kaleli Müsteşarı Halit Nazmi; 
Alınan mn:rahhas hey'eti Büyük 

HALDE Ki 
iNFiLAK 

---·---
Camlar kırıldı. Bir 
duvar yıkıldı. İki kişi 

hafif yaralandı 
Dün akşam saat 17 de sebze ve 

meyva halinde bir kabzımalın li. 
monlan sarartmak için yaktığı 
karpit lambasının patlaması ne. 
tieesinde bir infi1i'tk ulmv~tur. 

Elçi Fon Papen ve Klodiüs leş. 
kil ediyordu. 

İki memle.ket arasındaki kuv· 
vetli dostluğa dayanan salim bir 
ticaret mübadelesinin esasları. 

run da tahakkuk ettirilmiş olma. 
sından dolayı~ imzadan ~onra 
murahhaslar hey'etleri biribir. 
!erini tebrik etmi~lerdir. 

Bu akşam misafir Alman hey
eti şerefine Ankara Palasta bir 
ziyafet verilmesi muhtemeldir. 
Alınan hey'eti, yarın akşam bu. 
radan İstanbul yolile Almanya. 
ya hareket edecektir. Muahede 
10 milyon liralıktır ve metni bu 
akşam 19,30 da ilan olunacaktır. 

AdilAKBAY 

Merkez ve cenupta asıl Alman 
taarruzlarının hedefleri 

(Yazan: EMEKLi KURMAY .SUBAY) 
Ukrayna da dahil olmak üzere 

bütün Sovyet cepht'lerinde son.. 
bahar olmadan kış bşlamı~tır. 

De,·an1]1 surette dondurucu ve 

yüze •bir çelik ucu gibi batan• 
yağmurlar ve kar yağmaktadır. 

Bununla beraber Alman ordulan 
taarruza geçmi~tir, Alman pilot. ~ 

larmdan, zırhlı ve motörlü birlik: ' 
mensuplarından insan kudrrtinin 
fevkinde gayret sarfetmeleri İs• ·' 
tenmiştir. (Devamı 3 üncü Sahifede} 

Hükumet Et İşinde Cezri Tedbir Alacak 

lı.iy ı:e en ve Almanyanın • 
41~ aleyhinde bir tecavüz hare. 
b,,;:•. hazırlandığını bildiren ha. 
d11 tı lopyekiın yalanlamakla· 

Belediye Münakale Derdine Çare Buldu t Deutsehe Allgemei.ne Zeitung 
cRusyada artık hakiki bir Sovyet 
cephesi mevcut değildir. divor. 

Halin Boğaziçi denilen kısnıın. 
daki 34 numaralı Rüsteme ait ya· 
zıhane ile yanındaki Liıtifin 35 
numaralı yazıhanesinin arasında. 
ki kalın duvarın yıkılmasile tı>. 

manıile harap olmuştur. Otuz beı 
yazıhanenin camları kırılmış, 
haldeki meyvaların mühinı bir 
kı!-· n11 -1 1 ar görmüştür. 

Ti·caret Vekili bu 
sabah bu mevzu 
ile eşgul oldu 

·~ llu haberler malumdur: 
l;~ .- i\.Jmanyn Bulgaristanda 
b!ıdaı Yapıyor 

lııaı.. - Almanya, Boğazları ~t
ı;. • ICaradeniz yolunu açmak ıs.. ,., 

t - t d•n· talyan donanması Kara. 
d •ıe l:"1;irilmek isteniyor 

~y '::- Alınanya, Bulgarları Tiir· 
lı\l • uzerine saldırtmak için umu. 
n11,~f•rberliğe tahrik etmiş bulu. 

••r 
ı; - Almanya, Rusya ve İngil. 
iıi: '1~Yhinde hareket edebilmek 
~tı~ 'rurklerden metalipte bulu· ••• 
~i~~c~aberler karşısında tebliğin 
b11 . 1 ınanası şudur: Al""'1lya 
'H~a)elJeri tamJmile tekzip 
il.,. •ltte ve Türkiye de Alınan 
ııı._tlıı;.un . ·1· · . . 
~ b ~ un samınu ıgme ınan .. 

4'ıtı.. lllunarak tekzibi kabul el
'•lı. ~Cdir. Tebliğıu birinci ınüştc-

1'· lisusiyeti ve manası budıır. 
• ıııc; • 'k' '"~I . !Danası du şudur: Her ı ı 
\· 

01
' 0 b h b' · · · d •r;0. • u ar ın seyn ıçın e 

llllı. '•!erine karşı bitaraflık, dost. 
«ııy~• ademi tecavüz arzu ve 
'i ı,,_ 1 •rından başka besledikle. 
ı "th· llt. il ıt gizli kapaklı taraf yok. 
d- la u duygu, bu karar, bu arzu 
''~ ~•ziran 1941 tarihli itilaf· 
~tıı ~le çerçevelenmiş ve tah. 
du11 °'"Dnıuştur. Her iki devlet 
d; ,;1~Uiu gibi bugün ve yann 
hıı; 11 d 'li ınuahedenin icapları da. 
~b~t e Ve o ruha, o tutuma, o 
't;~tl'•ya sadık olarak hareket. 
'ııbhaı Ve karşılıklı durumlarını 

1 lıb . '~ada devam edeceklerdir 
heııet:~ aydın manayı dünya mil
b ııı:e bir kere daha izah eden 

~ıııa.,. ıtcrck tebliğden sonra ne 
l "'uti~nın Tiirkiye)'e karşı, ne 

4
'> Ilı 1Yenin Almanyaya ve eli.. 
~llhatiplere karşı tutum ve 

uııda asla tereddütlü bir 

Adalardan ve ci
vardan yüz fayton 
şehre g_etirildi ! 

--
Bunlar taksi f iatına F atih-Sir
keci - Taksim arasında işliyor 
Arabacılar Cemiyeti Belıl'nla izahatı 

Ruzvelt'in l 
Staline gönder-' 

diği mesaj 
Berlio, 9 (A.A.) - Moskova 

kouferansındaf<İ Ame<ikan muraJı. 
bas bey'etinin reisi Harriman va ... 

(Devamı 3 Uncu Sahifede) 

KISACA 

Yanlı' mı, yaıaa mı'l 
İngiliz ve Sovy<.Ler..... rürklyeye 

Alman Beşinci h:ol'u haltklnda bir 
nota verdikleri idd ! u:oı ile fjaa olu
nan bir haber üzerine Londra bir 
tavzih n<>Şrediyor. Tavzih in sonunda 
aynen şu cilmlf' Ylll'. •Alman kaynak
larından işaa. edilen he.ber bugün 
Londrada tam:m:.iyle cyarı]Jp diye 
tavsif edUmekledlr .> 

Bizim mahut arkadaşla • konuıuyor. 
duk do bu cümle üzerinde du.rdu: · 

.....; Yanlış mı, yalan mı?. 
Dlyciü l!Ave etti: 
- Malfun a .. Yanlı~ başka, . yalan 

yine b~ka .. Acaba ajc.ns bir tercüme 
lııatasıwı ını dil,tü7. -

A. IDİB -

istanbuBa nakil vasıtaları ek
sikliğinin önüne geçilmesi sebep
leri araştınlmJ.'j ve bunu kısmen 
gicL recek bir çare bulunmuştur: 

Otomobil gibi sür'at ve konfor 
itibarile bir vasıtanın çoğalması 
ü~erine eski binek arabaları şe • 
hır<len uzaklaşmış, Adalar ve şe
hir harici gibi ~rkre inhisar et. 
mişt 1 

Fakat benzin tevziatının azal. 
ması, otomobH lastik ve yedek 
eşyasının da harıçten gelememesi 
otomobil servisini aksatmıştır. 

(Dev1L-.ı1 3 llnMl Sabilede) 

BOL CEŞİD Ye nıııt STİL 

MOBİLYA 
Almak veya ıö~Jr istiyenler 

BAB.&ÇÇI KAB· 
BEŞLER Limited 

ŞiRKETi 
Salonlannı bir defa sezmekle tat
min edilirler, 

İstanbul, Fineıanctlar, Rı.zap•ıa 
10Jruıu No. &9/61/83. Telelon 12080 

Boersen Zeitu r.g, Timoçcnko. 
nun merkez cephesinde yaptığı 
meşhur 1aarruzun, Almanların e
linde hesap edilemiy.ece'.< kadar 
gen'iş nisbette Sovyet kuvvetinin 
ımha'>l muhareb..>sine müncer ol
duğunu yazıyor. 

Lokal Anzeiger ·de, Führerin 
sözlerinin bir defa daha hadisele
rin hakikatile teyit edilmiş bu. 
lunduğunu kaydediyor. 

Londraya Göre 

2 Milyon Al
man Moskova
ya saldırıyor 
Londra, 9 (A.A.) - Rusya muhare

besi bütün şiddetiyle devam ediyor. 
5000 tankın himayesinde i.lti mllyon 
Alman, Sovy~t hı1k0.mel merkeı. : ne 

tevcih edi~n muazzam taarruzda kuv-

1 
vetıerini teksif etmiş bulunuyorlar. 

Alman B~kun1andanl1ğı tarafından 
karar verilen kıskaç harf'kCU Snıo ... 
Iensk'in ŞimalindE, Katinin islikame .. 
tinde. Timoçenko ve Voroşilot ordula
rının iltisak noktalo ı-ı.nda, ve Sıro

lensk'io Cenubunda, Timoçenko ve 
Budieni ordularının iltisak noktaların
da teresstiın etmektedir. ___ ,_ __ _ 

B. DERE 
YANGINI 

Dün akşam saat 19,50 de Bü. 
yiikderede Mehmet Alinin fırı.. 

nından bir yangın çıkmıştır. İt
faiyenin tekmil gayretine rağmen 
lınn tamamiJe yanmıştır, Yanın .. 
da bulunan bir ev de kısmen yan. 
mış, :ıarar görmüştür, 

İki kişi hafif surette yaralan. 
nıı~tır. İtfaiye yıkılan kısımlan 
temizlemiştir. 

SOVYET TEBLlİİI 

Orel ile Me
litopol'u 

tahliye ettik 

Odun fiati için Kandraya bir heyet gidiyor 
Dün şehrimize gelen Ticaret 1 

Vekilimiz B .. Mü:ntaz Ökmen İs. 
tanbulnıı et işile de ehemmiyetli 
surette meşgul olmaktadır. Mu. 

maileyh dün ve bu sabah Ticaret 
Müdürile diğer 
izahat almıştır. 

alakadar !ardan 

(Devamı 3 \inci! Sahiled•) 1 Lnndra 9 (Radyo) - (7,15) ge-

CE yarısı Moskovada neşredilen ı============================== Sovyet tebliği: Birinci teşrinin 
(Devamı 3 üncll Sahifede) 

1Milli Şef 1 

• 
İstanbullulara 
iltifat ettiler 

lstanbulun KurtulU§ Bay. 
ramı münascbetile çekilen 
tazimat telgrafıruı. Milli Şe. 
fimiz Reisicumhur İsmet İnö. 
nü şu cevabı ııernıişlerdir 

cKurtu!u.ş gününde lstan
bulu heyecanlı bir sevinçle 
anıyorum. Sevgili ve ileri 
ııatand.D§lanm lstanbtılltıları 
yürekten kutlarım. Özden 
duygularınıza teşekkür ede. 
rim.• 

CUMHUR REİSİMİZ BERLIN. 
ELÇİMİZİ KABUL E'ITILER 

Ankara 9 (Telefonla) -
Mezunen şehrimize gelmiş 
olan Berlin Büyük Elçimiz 
Husrev Gerede bugün Cum. 
hur Reisimiz tarafından ka • 

, bul edilmiş ve yemeğe alı • 
konulmuştur. 

ÇERÇEVE 

Sovyetler ve 
Hıristiyanlık 

NEClP FAZIL KISAKÜREK 

Garp demokrasyalarının çer. 
çevelediği hıristiyanlık alemi, 
Sovyetlere yapılacak yardımı 

hıristiyan vicdaruna sığdırabil
mek için ter döküyor. 

Hadisenin başında Amerika, 
onun da arkasında İngiltere, 
Rus ibtilili içinde samandan 
bir kukla halinde sokak sokak 
te§lıir edilen (Hazret-i lsa)°nın, 
artık bugün hakaret görmek. 
ten =ak olduğunu ve herban. 
gi bir politika icabile Sovyet. 
!ere tebessüm edebileceiini is
bat gayretindedir. 

Amerika Cümhurreisinden 
sonra, refikası, radyoda konfe.. 
ranslar vererek Amerikalılara 
anlatmak istiyor ki, Sovyetler. 
de bugiin din davası, şahıslarla 
Allah arasında, tamamile ser. 
best ve müdahalesiz bir hadi
se ... İsteyen, istediği gibi lba. 
dethanesine gider ve istediği 
llibi ibadetini eder. Sovyet hü. 

kfımetinin bu noktada, ne nıüs.. 
bet, ne de menfi bir faaliyeti 
\'ardır. 

Yakında Sovyetlerin resmi 
dillerile de teyit etmesini bek· 
liyebileceğimiz bu iddi?, ku. 
tuplar uasında ne nisbett~ bir 
yıikınlık ten1injne çalışıldığını 

gösterir: 
- İşte o da söy liiyor. l ı >. de 

temin ediyoruz ki, bıri::.lıyan .. 
!ık So~ yelfl'rıle hakare~ gör. 
meklrn uzaktır. Yardım rde
lim: 

Fakat geçen akşam Radı o Ga. 
zetesinden dinlediğime ıriire 
(Kenterböri) başpiskoposunun 
bu mevzudaki ifadesi pek nıa. 
nidar: 

- Sovyetlere bu yardımı, 
onlann şimdiki halini dil üne· 
rek değil, gdeceği düşüneni< 
yapınız! 

Bir zamanlar İngiltere Kra. 
lını devirecek kodar . obsıııda 
İngiliz. manevi )asalarının nü .. 
fıızunu temsil eden bu ınokoıu. 
bu fazla dürii•t ve ın~nidar 
ifadesile, İngilizlerin S<>nd. 
ler hakkında bugün ve) 111r•tia 

ait olarak ne dii~üodi,ğtiı,U 

belli etmiş oluyor. 



2 -SON T E L G R A F - 9 ı inci ~RfN ıMt 1 ... 
HALK FiLOZOFU 

• A 

Ki 

150 liraya, 200 liral s n'a~ 
kiirdan eser yaratmasını iste. 
yen bnzı mileseselere mukabil, 
Halk Partisi Umumi .Merkezi, 
hu yolda en makul \'e ciddi te. 
~chbüsc girişmiş bulunuyor. 
l'ağın kilosunun 2 liraya sahi. 
dığı bir dc\'irde, 150 Jirayo san
at eseri ı ınarlnmak gafletini 
gösteren bazı kısa görüşlere 
mukabil, Parti, memleketin ik
tısadi ölçüsile en geniş maddi 
inık"n u!ukl rınr, teşvJk, yar. 
dım b kliyen Tiirk n'atkan. 
na oçmı tır. 

Bir yılın içinde en güzel r~ 
manı yazacak muharrire %500 
lira vermeyi vadeden Parti, 
memleketin iktısadi görüşile en 
geniş maddi imkan ufuklarını 
açtı, dedik. Çünkü, bizde, en 
kalantor romancı tefrikasını 10 
liraya yazar. Eser 100 tefrika 
devam etse bin lira alır. Ro. 

MEKTEP 

ÇANl'ASI 

.. 

Mc:ktcpler açıldı, diye, çanta 
fiatlcrl birdenbire yükselmiş. Ba. 
zı gazeteler, bu işi hayretle kar· 
ııhyorlar. Bir arkadaş şi>yle dedi: 

«-Mektep çantalan tatilde pa.. 
hnlnnmaz ya, elbette mektepler 
nçalmcn pahalanır. Bunda ta ıla· 
cak ıc -.-ar?• 

SOKAK 

LE\7HALARI 

fntüm ya, çöpçül re yenl bir iş 
çıktı: Sokak başlarındaki, caddo 
isimlerini gösteren kırmızı lev. 
haları da arada bir silip temizli. 
yccekler •. çünkü, bu levhalardan 
birçoğu ııislikten, tozdan toprak. 
t:ın okunamaz hnlde .. 

Peki nmına, uzun .r:aman, gün~ 
şin hnr rcti, yağmurun rutubeti 
ile boyası dökfilmüş, yazısı silin. 
nıiş le\•hnlnn da çöpçüler 7eni 
baştan ıw yaı:ncaklnr:'. 

TEVFiK l\TECATİ 

SAİT KESLER 

Geçen gUn, arkadaşlardan Tev. 
fik Necati ile Sait Kesler, sokak.. 
ta karşıla tılar; Tevfik: 

- Nerede o eski nınuto?. dedi .• 
Sait keyifsiz ve isteksiz cevap 

verdi: 
- Sattım.. yenisini de yaptıra· 

madam, kumnşlar pahalı .. 
Tcv(ık 'ccnti pürhiddet bağır. 

dı: 
- Birader, sen e\'l'?ndiktcn son. 

ra, eski mukaddes hatıraları da 
unuttun.. ana o mantoyu mu so
ru~ orum? •• 

ODUN 

MESELESİ 

Nihayet giin fibi anlaşıldı ki 
hazı odun tacirleri uzun zaman 
halkı ve Bclediy yl aldalmlJ
lar .. 

Şimdi, bunlardan biri vefat et. 
se, yine: •Tüccar nı muteberan.. 
dan ... diye mi yazacağız!. 

AHMET RAUF 

TEŞVİ 
REŞAT FEl'ZI 

manın kitap haline geldiği va. 
kit, tııbiden aldıL'l para da asla 
500 lirayı geçmez. 

Nerede kaldı ki, 10 lira tehi.. 
ka ücreti bir §AZdır. Ne gazete. 
lerd~ 10 liraya teCrika yazdıra .. 
cak bal kaldı, daha açıkçası. 
ne de tefrikasına ıo lira bte7e. 
bilecek m lına güvenir roman· 
cı. 

Şinıdi, en çok 1azıın ve oka. 
nan tanınmış muhıırrirhı tef.. 
rikasanı gazeteler 2 • 3 liraya a. 
hyorlar. 5 lira alanl n bir kah.. 
raman gibi, parmakla göstel'i.. 
7orlar. 

Kanaatimizce, Parti Umumi 
• lerkcd, memleket san'at ha. 
yatı için çok faydalı bir yola 
girmiştir. Türkiycde her §ef, 
de\'let clile kıılkuımıya muhtaç 
ve mecburdur. Roman da, ti
yatro da, heykel de, resim do, 
müzik de. 

Tuğlalar içi bir 
Türk ·pi 

kabul edi idi 
Ayın 23 ünden itiba
ren bu tipte olmıyan
lann sa hşı memnu ! 
İktısat Vekaleti şehr.imJzde vıe 

memleketimizdeki tuğla imala • 
tını bir nizam altına ahnağı ka
:-arlaştı.rnuştır. Bu maksatla cTürk 
tuğla nor.mlan• hakkında bir 
ııizamnamc hnzırlaruruş ve mev .. 
kil rner'iyete girmiştir. 

Bu rıi7.amnameye göre badema 
tuğlıalıır muayyen tip re c.saslar
da yapılacaklardır. 
Ayın 23 ünden i~ tuğla 

imalAtı ve sa~ umumi ve sıkı 
bir kontrolden geçirilecektir. Bu 
kıonıtıroller neticesinde ıniızanma.. 
meye muhalif olan tuğlaların ya. 
vılması ve satılması menoluna • 
caktır. · 

jandarma karakol binalari 
vuayet jandamıa kumandan.. 

iığı Eyüp kazasına tAbt Kemer ,. 
burgaz nahiyesi jandarma kara· 
kol binasını esaslı bir tamirden 
geçirmeği kararlaştırmıştır. Di • 
ğer karakol binaları da peyderpey 
tamir olunacakıtır. 

(~HALK SÜTUNU ~) 
lı arayan bir genç hız 

Orta mektebin B lncl sınıfında bu 
yıl bir dersten elemeye ltamll&, dl
dlğer numımılnrı iyi, yaıısı düzgQn 
ı; ynşındıı, fakir bir aile kızı, hem 
gelecek imtihan zamanına kadar bom 
boş geçecek olan bir : iını teWi et
mek ve hem de kendlslyle anne:ıfnfn 

maişetine bir yardımda bulunmak ü
zere münasip bir iş aramaktadır. Ken
disine iş vermek suretl:yle bir aileyi 
sevindirmek lstiyen Alicenap is sahip.. 
lemin Son Telgraf Halk aütunwıda 
S. A ya yaunalan rica olunur. 

Bir genç iı arıyor 
'Onivenltenin Hukuk kısmı.na. de

vam eden ıenç, haftada 2 - 1 gün 
6ğlenden sonra, diğer l(lnleri akşama 
kadar çalı§mak üwre husus1 müeae

se, yazıhane ve avukatlar 7anında ha
yatını kazanmak ve tah.sillnl fk.m.al 
etmek istiyor. İs sahiplerinin Son 

Te]zraf Halle SQtunu vasıtas!J'le (O. 
D.) rumuzuna bUdlrmelerl rica olu· 
nur. 

Tefrika No; 81 

Sürü Çıngırakları 
Yaz:an: CAHİT UÇUK 

- Bıllyorum! .. 
Dedi. 
- Artık korkmuyorsun değil ml 

f.cccp? 
Yüzüne bakıyordum. H11Hnden emin 

bir tavrı vnr. BD.ilnl salladı. Sonra e
lımden çekerek uçurumun keruı.rın
dnn geriled.k. Çamların arasına glr
d k E\·i gorünct', bJr sevınç çığlıgı b.o
p .. rrr aklan kendımı alamadım. 

Sarı tahta pnrmnklıkll pencerelerin 
mmıarı taltılm s. ve pırıl pırıl temiz
lerun!1. Evin önünde büyük blr çardak 
yapılmıs çardağın altında kenan be
ya ~ kırlklarlylc • sOslü havuza, in
ce b r su akıyor. Ayvan'ın önünü çi
çekler kaplan.~. Akşam snfalıırı, Ju
nal'3.r, Nezik'in cGlıvur glllü> dediği 

çiçekler ... 
- Ab Recep bunlan at zaman 

diktin?.. . 
- Çocuklarla çalıştık. .. Buraya 

tarın uı geleceğini blllyorlardı. Onun 
ıç ., canla, başta uğraştılar. 

< >mlann fısıltılanna ltar15lln ldl
rux SU)'\ID il.,Jltunw, bura,ya bir mA· 

bet bn\lc~ uMll.ğl ve~. Kirnbillr, 
beliti, Lmrümün sonuna kadar lçlnde 
yaşyncağım yu\wıun, 16nlClme verdi-

i hisJıcrd.r. 
Yavas, gürültilsh adımlarla il~r

ledik. 
Ar.·anda Ustilste bir sUrll eşya var. 

Bellı ki henüz geUrilm.lŞ'lec 
Recep, nahtariyle kapıyı açtı. İçeri 

girdik. Cötlerlme sevinç 7aşla:-1 yük
seldi. EvtM.lz, h:ıy:ıUmde :ya.ş'l7an ~ 
yalarla do'mus. 

Recep, fısılb b:ılind.e, bir.az mah
cup: 

- Bibnlyorum, diyor. Senin hoşuna 
gldooek glbl oldular nu?.. Cizdi!in 
resimlere benziyorlar değil mi? .. 

Sevinçle, pşklnlıkla btıkl)'ordum. 

Beni en çok hayrete dtlşüren. unut -
tutum. hatta bahls blle etmedlğim 
bir şeyin yapl)ma5.ı. Bu, ocakla arka 
duvar Ta.Sın& yerleştirilmiş, yerden 
otuz santim y(l.kseıı:U!inde tahmin et
t!ğlm, OStili'.de uçuk pembe muarcdeıı 
diki~li bir YOl'PD \ırtQUl bulunan ge· 
Dİi 7a\akU. 

· Kadın "Elinden bir kaza çıktı!,, Bakırköy, Nazilli ve 
Malatya fabrikaların .. 
da da çahştınlacaklar 

BiıyUk şey yemeli, buyilk söz söy
lememeli, dlye bir ı.öz vardır. Ben, 
~b'ım itibarile bü.)'uk söz soylemem. 
Çünkü, büyük sözd r. korkanın. Mü
tevau otınağı tercih ederim; buyü:C 
adam değilim k i, bu:; uk söz söyk!ı.w · 
j!e, \•ecl.zeler şöylen.~e mecbur ola • 
yun, 

Bau arkadaşlar taıunm. bOyük ıs~ 
söylemekten pek h~anırlar. Bu gl
bıilcrde, herkesten fazla kendilerine 
güvenme mı vardır. r azla itimadı net. 
bi del:ildlr, dlycceksi.nlz. Fakat, btr 
haddi \'llrdır. lj: 

- H11rp ı..u sene 
nunda blt.ecek! 

İşte, bu büyük flir:dür. 
- Fırıncılar yanndnn itibaren nok· 

eansız ekmek çıkaracakM 
~ &ze bir bilyük söz daha .. 
Eski insanlar büy..ık söz ııöylemck

ten Cevkaltıdc çeklnnlcrdi. Onlar ç ... k 
daha wılu b ıı. nıiltevnzi adamlardı.. 
!fer &lSıc: 

- İnJnllnh, diye baıltı.rlıı.rdı. Mt!Se· 
lA, sorarsınız~ 

- Yarın sabah daireye leşrl! bu· 
,urulacak mı?. 

- İn~allah efendım .. 
Iialbukl, mdlkl bopstlller: 
- Tabll geleceğim, der-
Yn., Allah göatemıes1n, bir ha talı\ı: 

zuhur etse, bir knza vukun gelse?. 
Ben, son ik1 harp ;>ılı lı:inde, en bil

:rük slSzQ, dilnya mntbuabnd kl as:kett 
mil •hassıs ve muha: rlrlerde gördüm. 
Yalnız bizim matbuatta değil, bütün 
Avrupa matbuatında dn öyle .. Ne &öy
lemlşlerse, hep aksini! çıktı. Htılfl da, 
lddlnbrında devam ediyorlar. 

Allah 11clAmet venı1n, Fransa hilk1l
metl Parıste iken de, ırraruu: ricall 
çok büyük söz söylt:rdL Nllıa,yet, hA
dlseler, onları mahrı;p etU. 

Genç kadın ve kızlar, bQy(lk söz 
..C:ylemeği pek aeverler: 

- Evlencceğtm ııdamuı mutlaka 
lkl apartımanı, a,-da bea yQz Ura ge
liri, bir hususı otomobill olmalı. dc.r • 
ler. Sonra, evlenince, kira ile tuttuk
ları daracık: apartımımın blle kira -
sıru veremezler. Hur.usı otomobil is -
terler, halbuki. buınıst otomobillet' 
kalkmıştır. 

Hulba, b(iy(Uı: söz söylemek: l7i de
ğildir. Kulağınıza kUpe ol6un. siz de 
bOyük söz söylemey.inlz. 

R. SABiT 

V eleriner Fakültesine 
yeniden talebe alınacak 

Yüksek Zinat Enstitüsünün 
Vi reıiner Fakültıesine bir m.i.k .. 
tar daha talebe elınması lcarar • 
laştın1mıştır. Talip olanlar 11 
teşrlnievvele kadar mezk<lr Fa
külte Rektörlüğüne müraeaat e
debiUrler, -----

Maliye Kr.rtcuiye Müdürlüğüne 
alınacak memurlar 

Anknrada Mali~ Veklleti Kır. 
tasiyc Müdürlüğüne 60 - 75 lira 
aylık ücretle memur alınmak ü
zere bir imtihan açılnnştır. 
İmtihan nym 18 inci günü An. 

karada yapılacaktır. 

O.küdar tramvayları Müdürü 
'Üsküdar, Kadıköy ve havalisi 

Halk tramvaylaıı Müdürü B. Fe
ridun Manyas üç gün evvel Bele.. 
diyooe çalışırken ani bir mide 
sancı.sile hastalanmıştır. 

Amerikan hastarresinde teda • 
vi edilmektedir. Mumaileyh id~ 
renin faaliyet \~e muamelatı. hak· 
.kında, ziyaretine gidenlerden has
tanede de izahat almaktadır. -Şel pehol şirketi 1.tanbul 

§Ubaini kapadı 
Şet pelrOl şirkdi Türkiye mer

kezini Konyadan ~rimiu nak
letmiştir. Bu ecnebi şirket İstan. 
bul şubesinin faeliyetini tatil et. 
tiğini Ticaret Velm tine bildir. 
miştir. 

Recebe baktım. ~ :yanaldannda 
kızıl bir renk dalgası var. ıözleri Tat• 
l>rtüHl_ 

- Ah nekadar güzel! .. 
S57llyecck keli bulam17onım. 

Sevinç, büyük blr ejder glbl, ronlilm
deki biitun h.lslerl yuttu. 

Ocağın üstündeki raflar, kala7sız, 
kırmw bakırla dolu. Ocağı.n iki ya
nında, yumuşak minderler, duvarlard 
7astıklar dn7alı. Ocntın tam ~nünde, 
Recebin iUc avcılık hatırası büyillc "·'1• 

postu serili. cAltm dere> kıyısındaki 
e.-lnden getlrdlği koca boynuzlu ya -
ban keçisi yine duvnra çak.ılmşı. Uç 
aynklı s:ın tahta iskemleler. ylne ü~ 
aykalı, :yuvarlak, alçak .masa. 
He.rşq hayalimde 7a1~anlıırın ör -

neli. Seviniyorum. Vllcudüm lllkle -
~ kadar sevincin haz.zlle {lrperi -

yor. YUreğlımde, bir başka his daha 
do~ordu. F.ecebe karşı derin bir min
net d\,IJ'uyorum. Beni anladığı, 
beni boş, mlnasız ha;yatımdaıı 

çe.lcere.k, •ıık.11. zengin ruhunun 
qkile sardığı için ona minnettar o-
luyorum. Hep o mütevazi, çocuk h;. 
c&.bfle yanunda duruyor. Omtrzuaıdaki 
~ma&ile 2.evk duyduğum, büyük eli· 
ni alarak dudnklanm:ı götürdüm. Yü . 
rcğimin bütün minnctile o sevgili ell 
öptfun. Sonra bıı unl ona çe\•irip. göz-

dedi ve hıçkırmıga başladı 
Henüz pek gençti.. B.tyıklıırı yeni 1 

ter1emişL1. Yliz!l gözü akça pak&a, üs
tübıışı temiz, sevimli bir delikıınlıy

ciı. Mahkemeden, adeta muzmahil, n-
7oklar1 b rıblrlıtt! d..,laşarak çıktı. Ye · 
di sekiz t,>asamak merdiveni güç halle 
indl v~ onı.dald ma-z.rıunl:ıra . h.sus 
kruıepcye, y.L'llır gibi oturdu. 

Birkaç ndnn arkasından inen. af:rah 
başörtüsile alrU, i8kaıtlan ve J'{l%(l a
deta kapalı orta 7D lı bir bdtn da 
gelip onun yanına oturmak fstedL 
Delikanlı.om muhafaza.una memur 
jandarma: 

- Yasaktır \• ide, dedi. Burada 
maznunlardan luışkası oturmaz.. 

Orta yaşlı, siyah brtülU lrndın, ka-
nepenin lkl adını ölc3inde, a;yakta 
durdu. HenQz pek genç, bıyıklan yeni 
terlemiş delikanlıya bir milddet me· 
101 melül baktıktan EOnra: 

- Cevdet. dedi.. Ccvdctdğlm.. Bu 
S(inleri de mf g&reccktllc. Bunlar d& 
mı başımıza gelecekti. 

Her ikisinln de goz1er1nde birik -
miş, fakat henüz damla haline gelip 
aknmıyan cöz yaşlan vardı.. İkisinin 
de g&lert dolu dolu olmuştu. 
DeUkanlı mınldanı.r gibi: 

- Birşc7 değil, dedi. Ben lteride 
l!os dunnodun.. He~nt ~~ndim .. 
Hesabını da yaptım. Sıkıntımız be, 
ny sürecek. Ondan sonra ellnıde saıı· 
atım var.. Çalışıp yt;:\•miye alacağım. 
J.z. olacak amma, ben :yemem içmem, 
sana 7ollartm. 

Kadın, bir iki defa yutkundu .. Söy
leyeceği .sl>z boğazında diığClml~nlp 
takıldı. Cöz pınıırlarında biriken >'af . 
lar damlalanıp yanaklanndan yuva;. 
lanarak mantosunun göğsOne dam -
tadı. Bıışörtılcilnfin uclle gözlerini ıd
lcrken: 

- Ben de çal.ışacağlm Oevdf!t .. de 
dl Ah! erkeksWlk .. Baban sağ olsay
dı, $1md1 böyle mi olur, btiyle mı dil-

~ü.rdiik? Allah rahmet eylesin .. Nur 
içinde yatsın! 

- Allah rahmet eylesin ... 
Delikanlının göz.lerınde biriken yaş· 

lar da ~rtık zaptedilemez blr hal al -
mış, ŞtPlr sıpır, yaıuıklanııdan s(b.:il
lerek yere damlamağn baı;lamıştı.. De
L"kanlı. heyecan ve teessürünU sakla
mak tstlyen, fakat titrek olmaktan 
kurt.ulam~an bir ~le: 

- Hem hiç merak etme, mne! de
di. Dm vaktinden evvel de çıkllnm. 
M~şruten tahli,Te var. Mahk<imlyet -
lerlnin bir müddetini iyl halle geçi
renleri bir müddet sonra c:erbest bı -
rakı.rorlar. 

Bu, artık t~ln kuru te llisl, tabiri 
marµfile zil illrt tesellisi tarafı idi. 
Kadın da bunu nnlnmqı olacaktı iti, 
PCvmlt, başını salladı ... 

Jandarma, diğer bir rnt?vkuf veya 
mahkt1mla bu deli1ı:an47ı bilek bileğe 
kelepı;-eledhtten sonra: 

- Haydi bakalım Cevdet, dedi. 
Gidiyoruz. 

Jandarmayla delikanlı ve <ınunla 
bilek bileğe lrelepçelenen diğer adam 
ende, biçare anası arkada, koridorda 
sessiz yür<lyorlnr, ikisi de blrlblıie -
rmc göz yaşlanru gostenneıooğe uğ -
raşıyorla rdı. 

l\'IabkQnılyet sebebinin ne oldu~u 
öfrenememiş, bu elemli kadına, böyle 
tcessarla bu 1amanmda sorm::.ıktan 
da çeklnmlştim. Bu merakımı, saygı. 
ııız.ın b1rI izale etti. Zavallı kadının 
,-anına sokularnk: 

- Ne oldu ~rııe? ~i. Ne yaptı? 
Suçu neydi! 

- Elinden bir kaza çıkU ollum. 
liaşınızdan trak, se\·dlğl kızı ... 

Fazla. Jllyll:y~f, huıçkırmağa baş. 
!adı! ... 

Ben de ccık müteessir olmuştum. Ar
tık daha fazla şahit olmağa yüreğim 
t.ahammW edemedi. Gerl d6ndClm. 

Uyuşturucu madde kaçakç -
lan örfi idare mahkemesinde 
Bunlar iki yıl ile dört yıl arasında hapis ve 

sürgün cezasına . mahkum oldular 

Güul b!r karar 
Lülcburgaı (Hususi) - Her 

hafta p zar günle-ri kazamızda 
kurulmakta olan pazar yerine gı
da maddelıeri ve mal getiren köy. 
lül.erimizden halktu.n CVYel top. 
tanc.ıların satın elması kayma • 
kamlık ıtarnfmdanı menoluıunuş-

tur. Bu giİzel karar halk ve köy. 

lüler:imm::e memnuniyetle kar .. 
şılanml'Şlır. 

Vlcllaaıanna bavaıe 

Esrar, kıokain ve saire gibi u • 
yuşturucu ma<lde kullamnak, sat. 
mak, satın ahnak veya satmak 
üzere bu maddeleri yanında bu.. 
lundurmaktan maznun ol.arak 
Örfi İdare mahk.emekotine veril. 
mı, olan kimseler fid sene ile dört 
6ene arasında muhtelif hapis ve 

o .kadar müddet sürgün ve ağır 
pm-a cezalarına mah1dlm edil .. 
mişlerdir. 

Köprü • Adalar vapurlarında 
•onbahar tarif en 

Denizyollan İdaresinin Köprü • 
Adalar ve Köprü • Anadolu y.a -
kast vapurlannda sonbahar ta • 
rifesinin tatbik olunmasına 15 
1ıeşrinievvelde başlanıfacaktır. 

Bu yeni tarife ile Köprüden A
dalara akşamlan son vapur saat 
20,45 de hareket edecektir. 

Kadın mahkılmlardan bir kıs • 
mının cKayscri bez fabrikası• nda 
çalıştırılmalarından çok iyi netL 
celer elde olunduğu görülmüş • 
tür. 

Adliye Vekiıleti bunun üzeri • 
ne Nazilli, Bakırköy ve Ereğli, 
Malatya fabrikalarında da kadın 
mahk.ılmlann çalıştırılmaları hu
susunda tetkı"klerıe geçmiştir. Bu 
ara Kayseri fabrika:sında çalışta.. 
nlan kadın mnhkUmlarm sayı • 
lan tezyit olunacaktır. 

Fabrikalarda çalışan kadı.a. 
mahkümlann yevmiyeleri birik
tirilect:klir. Bu paralar cezalarım 
ikmal ettikten sonra ·çıkarken ken
dilerine teslim o!unacaktrr. Maa.. 
mafih çalışan kadın mahkUmlar. 
dan ekserisi ceza müddelleı.i ik.. 
mal edilince de yine fabrikada 
ık.alarak çnlı§mağı t'ercih etmek • 
t.edirler. 

Her muallimin bir aicil 
hüviyet cüzdanı bulunacak 

Maarif Vekaleti tekmil lise ve 
orta mektep munllimler.inin yeni, 
muntazam sicillerinin tutulabil. 
mesi ıçin yeni este.il cüzxlanlan• 
bastırtmıştır. 

Ciizdanlar otuz kuruş mu.ka • 
bilinde Vekalet tarafından veril
mektedir. Bunlara muaUi.mlerin 
vazifeye ba§bdıklam gündenberi 
aldıklan kıdemler, cezalar ve 
takdirler yazılacaktır. Diğer ta· 
raftan bütün ilk okul öğretmen. 
!erine de birer sicil cüzdanı ve
rilecektir. 
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Je hazırlamnakttıdır. 

TiCARET oe SANAYlı 
+ Zonguldakta kömür liüıfıı Devlet 

i,ıetmesino geçmeslndenberl tstuısaı 
en yükaek verlmlnl bulı:nuştur. 

+ OOn bir altıu %5 liradan muıımele 
görm<l.ştilr. 

MÜTEFERRiK: 

+ EvvelkJ gece vefat eden gazeteci 
nrk.ada.şunız Bürhancttin Alinin cena
zesi dün mcrıısfmle kaldırılmıştır. 
Tekmil cenaze m:ı.sratını b(ly{ik bir 
kadirşinaslık eseri olar:ık Beledl1eruiz 
vennlştir. • 

+ Ca!;ıloğk.ında Ro.şmtihaaip 1ı0laı

ğmda 8 numaralı upartmlS.D.lll mutfa
ğından diln ynngm çıkmışsa. da söndil
rülm0$t0r. * Şllede bir tavuıc meselesinden 
arka.dası İsmallı 61duren Necati diln. 
12 yıl mOddetle ağır hapis cezasına 
mahküm olmuştur. 

C1e9Cntcrde yapılan bir teft.4te, yine 
yüı,lerce noksan ekmek müsadere e • 
dildJ. Her flnnı beı:giln tef~ etme -
ntn lmkAnı 70k, tab=ı.. Fanı muhal 

bö7le bir sıkı mürak:abe mümkün ot- \:::==========================: 
sa, ldmbillr, nasıl bır netice .alınacak
tır?. 

Şu htı.lde, İstanbulda, teftiş gözün -
den kaçmıı ve ha1ka satılan birçok 

noksan ekmek \'ardır, diye hüküm ver
mek hatalı olmaz. lliltUn fınnlart ı..e 

uıman ve ntı.Sll tnmı;m ekmek çı1rnr • 
mağa alıştıracağız. :N"1hayet bu iş, bir 
y:ıtandqlık terb~eai li1. bir \•icdaıı 
meselesi oluyor. 

MeselA, son defa ıııuılannda nok
san ekmek buluna.n fuuı sah.iplerine 
1111511 b ·r ceza vttilmtşt.lr, acaba? Me
rak cd.yoruz. 

BllRHA.N CEVAT 

lerimdc y~ların bu~sile, sesim tit -
re;> erek: 

- Ncltadar memnunum Recıep! 
Dcdım. İçini çeker eibi derin bir 

&oluk aldı: 

- Demelc ki beğendin Flğen7~ ~n
se, nasıl i4Ulilyordum. Bunlanıı hiç 
biri sana il7ık şeyler değil!.. Fakat 
rr.ndenıki memnunsun, yorguntugu
mun armağanını aldım ... 

Onun da g5zlerinde bir ,.eis per -
desi var. Bcr 1 kollan ar.ısına alarak, 
bütün kuvvetile sıktı. Sevmek ve se
vilmek, sonra inanmak ne gilzcl şev! . 

- Bunl:ır anamın, dedi, gelinlik 
yorganı imiş. Ynlnu zifaf gecesi, ve 

beni dogurdutu nmnn örtilnmüş .. . 
Gelini itin s:ıkl.ırdı. Artık nıhu sevi
recek .•• Oi:lu rnur,da erl:ror ... Tan
nya şil.k!lr olsun ••• Onları d[lşilnü -
yorum, anam da h11Nmı da nekadar 
D'emnundurlar klmMUr ... Dileyip ya. 
pamadı.klarını oı:uı.an ba~ardı . .. 

Recebin, titrey-erı kalın sesi, mazinin 
hatıralarla dolu mal:f'dinln kapılarını 
açmıştı. An.nesi.le habasını görüyor, 
c;ı:ı.lann r;eı.1crlnl ~'YUJ"or gibiyim 
.Meçhullere saklana:ı üd aziz ruhu 
yıınımız.da his:sed..f.yor, ıarip ürperti
lerle utriyord.um. 

EDEBi UOl\IAN:· 1:~2 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- Ne tztıraplanmz var? 
-Çok! 
- Mesela ... 

- HAii niklh memuruna mü-
racaat ~ememckliğimiz de b.ı 
ızt1raplanmdan birisini teşkil 
ediyor. Güle sev-.ne n.ikilhınur. 
i~in hazırlanırken Şükriye öldü.. 
rüldü. Bu !eWtet günleri içinde 
Cevat tabii birkaç gün bana ge:. 
mez oldu. Beliti on beş gün. Onu 
\rendim aradım. Nasıl gelebilir • 
dim ki, çok müteessir oldtı.ihı.nu 
biliyordum, dedi. Arkadan hiç 
ummadığım kara bir haberleo kar. 
§ılaştım. Cevadın annesi be.nimle 
cvrenmesine r.azt oluyordu. Faka~ 
babaS'l kat'jyyen beni istemiyor, 
kendisinin esk'denbeıi Cevat ic:;ıı 
tasarladığı bir kızln cvlenm~inde 
ısrar ediyordu. Büti.in bu ısrarlı, 
~alkantılı, tereddütlü hadiseler a
rasında ne kadar üzüldüJ:rümü, ı.z.. 
tırap duyduğumu tahmin edersi. 
niz. 

- Bu dakikada Ccvatla evlen
me "Vaziyetiniz nedir? 

- İkimizde biribirimizi çok se. 
viyoruz. Evlenmek azim ve kara
n içinde bulunuyoruz. Ancak bu 
kararı henüz fiil ve resmiyet ha. 
line getirebilmi§ değiliz. 

- Cevat ne vakit gid~r. A.. 
merikaya hareket tarihi hakkın
da verilmiş bir kararı var mı? .. 

- Herhalde yakın bir T.aman 
iç.inde gitmek istiyor. 

- Sizinle evlenmeden de git. 
mesi ihtimali var mı? 
Ayşe buruıltJlı bir cevap verdi: 
- Bu Y?ida kat'i bir karan ol. 

rluğunu sanmam. Fakat, bir ke~ 
Ute.rsen ben gid<?yim ... Sonra aen 
gelirsin ... demişti. 

- Bu §ekle taraftar ·oldunuz 
mu? 

- Hayır, olmadım! 

- Niçin? .. 
- Onsuz olamıyac3ğımı iyice 

aklıma yerleştirmiş oldµ,ğum için. 
Hakim bundan sonra Cevat hak

kında btr hüviyet tahkikini andı. 
ran sual silsilesi 'çine geçti: 

- Ccvadın karakter ve ahlakı, 
sosyal telakikileri ve yaşayışı Q
zerinde iyice bir tetkik yaptınız 
mı?. 

- Yaptığımı zannediyorum. 
- Karakteri nasrldır? 
- Çok dürüst, merd, sözünde 

durur, iyi düşünür, herkes i~ 
iyilik yapmayı sever bir çocuktur. 

- Ahlak tehikkHeri!. 
Ayşe sualin şümulünü anlamış 

olduğunu ihsas ederek: 
- Hepimiz gibi.. 
Dedi. Hakim, sorusunu geriden 

celen sorularne aydınlı..ttı: 
- Sizi bkaru.r rn ı?. 

l.Devt.mı Varı 

ııtı~ · ıa oaya ı ı .. ts~· 
Yuan:AhmetSükrü ıı? 

d'i>'İ ı• Savaştan balısedtl •o ~ ~·~ 
Japooyawn, Avrupııda sıı~1' fJ.i' 
lamazdan yıllarca önce l1 tıtıJ~ 

• ~. dJlutıı <" 
ğuda harekete geçtigt 

914 
§J 

tadır. Hakikat şudur kil • ~,r· 
izat11 ., 

şından sonra kurul n n ..-a 0tıı:~~ 
şı ilk ayaklanan Japon~ pr•~~ 
tur. 1914 savaşında hiç>'' d• 1 • 
yan Jap<>nya, Uzak Doğıl ~tı< 
ııWuıı kuracağını bahatJC 
1931 yılında Çine saldırdı·~~ 

Fakat Japonya, Çin ın~cf!l~ 
yalnız başına tasfiye "111~ 
Japonlar, Almanyanlll '- bırr'~ 
kazandığı zaferlere benı~ v~ 
saferler knandılar. J111ll • ,.,ı~ 
hedefe yürümüşlersc, ~>)_ş~ 
mq;Jardar. Fakat Çanı;: ~,ıı .~• 
yola getirmekten ibaret 0 

,.,, f 

hedefe varamadılar. 'Ve 53
1 
,d~' 

zadı gitti. Bu barekiit de'·~~dı <' 
k d bıı; . ..ır• 

en, Avrupa a savaş 1 t ~:ısı 
lapocıya için yeni fı~t ;.~_,, 
di. Bu mnksatladır kı ·rı#>ıet 
Almanyanın ittifakına gı ı~'" 
dir. Fakat Jnponyanuı b~i~·~ " 
lardan istifade edcbif nıeS' pi' 

'17ııs>' c" 
ıil re, Amerika ve J• ~ 

sıı.daki anlaşmazlığın d~11,ı ~ 
mesi lazımdır. Avrupa 511 &Jf 
ladıktan 5onra bir sene :•ııd~~ 
zaman, Amerika bu nı ~..,ıııı 
karıı uzaktan seyirci ef.~' 
Fakat bir yıl kadar önce, ,4ıJ1.; l'1 

,ıı~ .. 
kendi lut'asından yıı\·a~ • e 1 

ı ·ıtctd •" cnn çıkmıya \'tı .ngı .tlı". 
r- ,.il p ~ 
nqmı7a baıladı. Japon .. ~er , 
yaya yaklaştığı için ıııi , t;J' ~ 

t t 1 )D ,t ~ da nı:litereye yanaş ı . 0o; p 
merikaoın İngiltere ye > 11 

of' 
nı gördüğü için mi ~.ıı~~iJ! ~~ 
Alm:ınyaya doğru )'11~ bit sıı: ·ur 4ıv· 
kolay kolay ce\•ap ,·crı d tı1 • ~~ 
değildlr. Her ikisi ~c. 11 ~tığ' tı1 
yürümüş ve her birınlll ~~ ,. 
karşısındakine adım •. i ~!it 
Amerika üzerinde tep~ ııa4 ~~ 
çık olarak görülen bi.f ~ 
tam bir yıl önce Japo~~s11'~ 
manya ile Ü çili Pakta 1 ı;ettt1 11' 
s.ıdır. Amerika, bu ~ıırc 11 ,fi efı 
Mihver devletinin dün~~# 
nnda paylapnak için gı~Jii 
biı- teşebbüs makStld.ı~ı s ııJJI~ 
Bunun üzerine, fngıhı: ~ııı>"' cd' 
kan tesanüdü kurufınt~oıı jl' 
Rusyanın Anglo - S dotııf' at 

besine katılmasındtırt e5'~ 41 
ponya de~il, Alnıan.:t'8 SJ1rııtııt•4,f 
Japonya, üç dc,·lctın, 9 torıt' ~ti 
bir cephe birliği kurırı:ı,dıı ıııı' 
korktuğu için a;vni :ıa7 11 4' <6' 
üçünü de kışlurtınsk ~otfl ',~ 
çekinmişti. lngilteriıY~ re et~1ı 
rürken, Amerika:t•ı l ~biri~ • 

+ 'it e'\ıı "~ Amerika ile ıngı er · r•~' ı<'" 
görünce, Rus yanın dtı 0 cıtı"" ~JJ 
ru yürümesine yer ver~0sııo1 41 
Sovyet hükOmetile ıtıısf' ,r 
bir pakt imzalnntı tı. 11 tıl1 , 
.Japonya ile imzaladığı JlP,cl1'~ ~ 

k ·stc V 
kırı hareket etıne 1

• ııf' si'_ 
Bununla beraber, AIJ1111dıı" c'p' 
f ından girl ilen taarrııı .,.stıfl ~ 

1 511a- 1 1. 
ra, Rus~·anın Ang o - iiPI'"· ·,, ... 
hesine katıldığına do ~1,ıı~ r.ri' 
tur. Acaba bu cephe 1dıt· b''' 
nı:r.: Alman~·aya kar 1 J11 b'~ıı>' 
men öyle göriinırıeJ<lC JıPı 
fiilen öyle olmadıi!t1l1' ~,ıı 
pek iyi anlamaktndır. 1111rt il'' 

~1dt1 ,r ı. 
Japonya Uzak D '?. ııııtffl~ • 

geçtiği zaman, lıenııı'tıilt'· r' ı. 
Ru!tyayı tanımamı~tıjbirtııit! (ııY 
tere ile Ru ya da bır . ..,,rd~ ~i' 
mini yıkmıya çalı 1

' 
0 

bit ı~,t<' 
~n üç devi t, en sı1'I ı•t· '~,_<' 
ğine girişmiş butunts~0;ııl'•'', ~ 
bu i birliğinin hedef• ıı>')~~ı" 
yenmektir. t'akat Alrfl.:rıft t ,~tır• 
mek demek, ciha~ın >1' cft'~e,I. 
lucağı nizaını ~ızııtC 1ıı.ı ~tt~ 
.. J nda ·~ıı •I~ Uc de\'Jct arn arı ~t' ııı• 
şü,mullü bir işbirliğinf~disc İ'01ı'" 
bir zamanda .. çi.n ~ tc J•P101cr 
siirüp gitrnelı:tcdır. ~Jcrİ ı· "~'~ 

d n 1 wr v 
nm sıkıntısı bun tı Jcrİ• 1\ dır • 1 
tcdir. Japon gazete 0 l>"' ıı'' t 

{ •• •• 0 dcP J 1111 , kon eransı yu:ıu • ,.. 1. 1 r 
nirlcnmişlerdlr k\ jJJ~l 1,cJ ~ 
Rusya ile nnlnŞA'8• 1• ctrııl~ ;• ıı 

\'il> J'l Jf 
karşı harekete tcŞ on)'tıJl1 ııt• \1 
Gerçekten bu, JııP ı.ct ol i , 
çok elveren bir ııa1rc ,,.jJtcıc>ııı edef llı• Jıİ' 1 

ponyanın h ı, ·ıı>'' elli y 
merikayı ve :nus> ıcfc:'I 'ııı'' t 

k ,.e e '1' e 
den ayrı tutınıı uıbt' cıı ~ 
birini ötekine l•a~;c111c5~elt' lı ~'' 
tir. Çiinkii gcıtıŞ 1' bll'·ıetı•11 .. 

ı ıınc:.ıı d• 1r
1 

olan kuvvet er, . Jıll f. • ç " ~ı 
birHe çarpışara~ ~~ercfc ~ıfl~~ ,, 
Jre. Böyle olaca. •c ııtııl11ıleı1 ır 
Jetin birlcşmelcrı ' kll\ ,·c ııı'~ 
tesanüdü gittikçe bllııoJI 
=neleı:.i. Japon)'B)'l 

du'. 



• 

(Jiu ~azının metlnleri Ana<101U 
4l&rı.sı bültenlerinden alınm11tır) 

8e eden: Maammt'!f" Alatar 
,...,._,;"_lınden b'ldirildiğine göre, 

-._ akşam gazeteleri, Al • 
ll1rın iateklıe.r ve tazyikleri ile 
lı~anda Bu~aris!anda as. 
--~ıt etmek tehıfidile Tür • 

"'-e taarruz etmek üzere ol • 
~ hıtıba.ım \-erecek mahi -

Yabana memleketlerde aon 
çıkanlan haberler kar • 

....,.... ... L..o 

~ Dı6fterü Türk. Alman 

-..;etın1t1e':!ı~ sahifelerinde 
_ .... _8etıı,~_ ·ner Bö~ Zeytung• ~ 

diyor ki: 

~~ede yalnız bir ~k· 
-gu, ayni zamanda ve bil • 

t.... - Almanya ile Türkiye ara • 
~ h&küm sür.en kat'i itimat 
~ bir tezahür mahiye • 
""'-~. Bu müşahede, Türki -
~ lllgiltereye kölelik yapmağa 

etJnıek yolundaki bütün te. 
r-.::•-... •·• rin şiddetle reddi demek. 

••i'!tJ.!Gözüı..~ ~ olan herke. görür ki, 

1
::_.,. bugünkü harbi daha 

lı...~ zamanlarda her çare. 
-t \'Urarak asıl Türkiyeyi 
'l6ı cephesine sokmağa çalış-

E~"'lll ... Bu arada Almanya ile 
.... ~ arasındaki an'anevi dost. 
"il' kel'e daha yeniden teyit 

obnasına rağ~n, Lon • 
~rik manevralarile müda • 

'fGt n vaz geçmemiştir. 
k - Alman diıklarasyonu 
ile Ankara arasında mev. 

l)'l ınünasebeUeri brr kere 
belirtmekte ve Türkiyeye 

!rakın Akıbetine benzer 
bet hazırlamak istiyen fe

bazı niyetlerini de ayni 
aydınlatmaktadır.• 

il.\ AIEMLEKETfMİZ 
l{kINDAKİ HABERLER 

~. kaynakları memleketi.. 
~bazı haberleri tekzip et-

'l\1 ... ~. Röyt'Crin tebliğine gö. 
~·4ıu~edckı Alman beşi.n"i 
~~ faaliyetine 4air İngiliz 
·~ hükUmetleri tarafın • 
bir kı.ye hükıimetine mlifte. 

nota tevdi edilmiş olduğu 

~ Alman kaynakılanndan 
~ en haber Londrada ta • 

~nllf• olarak tavsif e. 

~ ~ biidiAliitne ıö. 
41111an tebll§I 

C1 inci Sahlteden Devam) 
~lan dokuzuncu So~t orduau-
·q\lni. kesnifUr. 
.. --- Alman ve Rumen kuvvet.. 

416'maııuı takibine Batıdan 
dotru devam et.mitlerdir. Bu ._..U'Cla muhafız klt'alanna 
aoraw bir tefekkül Azak denizi 

Uerliyerek. Şimalden Jnen ı 
Olr..~lıe btrleşmi)'e muvaf
ı..._~"lflur. Bu suretle her taraftan 

... ~ altı. yedi SoV7et tü· 
:--.aa imha edfteceldlr. 

tebJ..ltde de IÖJ"le deniyor: 
cephe merk~lnln :ranı. 

~lnde yeniden muazzam lm· 
~ başlamnlJbr. 
"-~ ~de müteaddit Rus 
k...~ Ç9vrilmi.şt1r. Bu kolordu· 
~ mGmkOn olm17Sn llll· 
~ karşısındadı.rlu'. 
... t meselesi 

&_ (1 bıcl Sahifeden Devam) 

f~ğiınize göre hükumet 
~hakkında cezri tedbir· 
~ karu vermişti-r. 
~ kuaplak hayvan 

da peyder.pey artmak. 
,._~t 14ürakabe Komisyonu 
~ ~ ve cinsine göre ayn \,,.. -.;:ı koyacaktır. 
,~ llat1er1 lseriaa el'•• bir R .._,•nu:ra• Flat Milrakalte 

) .... Kandın Ye hnalisl• 
\i ~::: hir he:r'et p;aderilme. 
~ ı.ttırllllfiır. 
~ tehrlmbdea hareketle 
:")'!tte Ja rklecek olan 1 kqilik 
~ ~lk Partlal idare _hey. 
~ 11,~z, l\lürakabe Bürosu 
~~ Ba~, Şehir Meclisi a. 
~ l'ttit Hamal, Ormaa 
~ ~e Ticaret Odası Umumi 
~~~ekili Avni bulanmakta. \.:.Set lalr hafta zarhnda Kan. 
~~ 4&6necek ve odua fiatlerl, 
~ ..ı .. -~~l'eeeii npor üzerine 

~-.. te.Mt edilecektir. 

"~:;eni Umanı 
~"'-kiye Müdiirii 

§e 'tt t!t Müdürlüğünde bir va
~.~~. o'Lunan Vilayetimiz u. 
~~ "lkiy.e Müdürünün yerine 

'- ek-Ueti Hukuk Müşa. 
it ~at Müdür Mua. 
İlt ,.,.L l Özlünün tayin o • 

• '""'1 VUA,etıe teblil olun • 1 

T8rk • Ahnan ariifterek 
deldiruyonu dün Der • 
lin sazeteleriDde de ilk 
aahifelerde neıredilmit
tir - Londra ve Moako
Ta ka}'D&klan da uıem
leketimiz hakkındaki 
bazı haberleri tekzip 
ediyorlar. 

re, Avam Kamarasında, Bulıgar 
bayrağım taştyuı bul ltaıyan 
gemileri.n.iıı Boğazlaıdan geçmesi 
meaelesi hakkında ıaulan bir su. 
ale cevap veren Edelı !ÖY le ele
miştir: 

c- T(lrkiJıe hUk\i:metinin Moın
tr6 mllkavelesi mucibince Botu. 
1arm muhafızı sıfatile olan tuh. 
biitlerini b~ llWla&iie ifa için 
icabıedea t.edbirleri alaelllına Bri. 
tanya hükumetinin tam iiimw 
vardır. Bulgarları bir miktar ltaı.. 
yan destroyeri satın alarak bun. 
lan Boğazlardan geçimlek iste • 
diği hakkındaki haberlere Tür -
kiye hükO.meotinin nazan dikkati 
celbedilmiştir. Türki~ hükümeti 
bu mahi~tte hiçbir talep vaki ol. 
madı:ğını Brilanya hükümetine 
bildinniştiT. • 

SOVYETLERİN BİR TEKZiBİ 

Ankara Radyo gazetesi, Sov • 
yet sözcüsü Lo1:0vski'nin gazete. 
cil-ere verdıği beyanatta Boğazlar 
hakkındaki Sovyet taleplerin • 
den bahsettiğini bildinnlşttr. Lo. 
zovski demiştir 1d: 

cAlmanlar bunu birkaç defa 
'tekrar ctt:ıer. Bt.:nlar baştan aşağı 
yalandır. Sovyet bükü.meli Mo • 
lotof':ın ağzından da bildirdiği -
ne göre, böyle b~r ~Y <>lmadığıru, 
ancak Almanyanın Türk dostlu -
ğunu kazanmak için böyle bir ha. 
vadis çıkartt~ını söylem.iştir. 
Türki~ istiklilini mooafaa et • 
mek emelindedir ve Rusya da bu 
istıklnle daima hürmet etmekte. 
dir.• 

AMERİKA ALTI AYA KADAR 
HARBE GlRECEK 

Nevyorkta çıkan Krlstlyan Si
yans Monitor mecmuasının bir 
muharriri şöyle diyıor 

cAltı aya kadar Amerikanın harp 
ilin edeceği fikrindeyim. Bizim 
demokrasyamız nudutsuz bir za. 
man için ilan edilme:miş harbe de. 
vam edemez. Ha1iseler bunu icap 
ettirmektedir.• 
Diğer taraftan Rmvelt, Afue • 

rikanın Papalık nezdindeki mü
!Ile$İli Miron Teylor ile görilş • 
müştür. 

Ruzveltin mesajı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

sıtasile Ruzvelt'in Stalin'e JÖn· 
derdiği mesajın metni ı>.N .B. ta.. 
rafından •hususi fakat itimada 
pyan• bir ınenbadan alınarak 
neşredilmektedir. 

Mesajın metni tudur: 
Bu mektubu size, Moskova kon.. 

feransındaki Amerlba murah.. 
has hey'etine riyaset etmiye tara
fımdan memur edilen dostum 
Harriman verecektir. Harriman 
sizi alikaclar eden meselelere vi. 
kıftar. l\loskova müzakerelerinin 
mes'ut bir neticeye iktiran etme. 
si için elinden releni yapacağım 
biliyorum. 

BarrJ Hopkina, Hariciye Neza • 
retine yaptığı ziyareti bana bütün 
tafsilatı ile anlattL Neticeleri 
memnuniyete pyan olan bu ziya· 
ret ile tam bir ma .. ffa.kı1et eL 
Ü edilmiftir. Sovyet onlnanua 
cördüjii hizmetlerin hepimizi ne 
kadar miitehaaais ettijini tarif 
e4emem. SoY7et eephesi .. dalail 
olmak üzere Bitler ile bütiia cep. 
helenle mticadele etmek için iL 
zım olan malzeme ve ailihlar icap 
edea yollardan istifade edilerek 
ıönderilecektlr. Da fusattan isti
fade ederek ordularınızm netice. 
de Bitler'e ıalebe çalacafındaa 
emin bulundutumu ve ıize icap 
eden bütün maddi :rardımı 7ap. 
mıya kat'iyen karar vennlf oL 
4qumu bilcliririm. 

Sadık dost111111z: 
Franklln Bunelt 

Topllapı •lnslal 
aopura kallatu 

çoc•lllul 
Necdet, Ihsan •• Sallhattia 

isimlerinde 14 - 15 yaılarmda üç 
çocuk Topkapı Sarayının harem 
dairesine ainnlıler (!) ve kehri. 
bar bil' çubakla bir gümUı hokka, 
gümilf katıklar ve birkaç altua 
parça çalarak lnmlan dUn Kapa. 
bfaıpl• satarken yakalaanuşlar. 
dır. Ctlntklr kU~k hırmlar acl
llyeye verilerek tevkif olWUlluf
lanar. 

~on Tel!!rafla•· 
Bulgaristan 

• • 
yenı nızamın 

saflarındadır 
Sof7a. 9 (A.A.) - iııü.rat sub•Y· 

laıl telldlltmm Sof7adaki umuml top· 
lantısında bulunan Bulgarı.st.an Har· 
~e .Na&ın Omenl DukoloT JUDları 
867Jıemlftlr: 

cDün7q iki kımta .,.uaa iki 117" 
WkJnin etrafllıda ~ şimdi· 
~ kadar~ m11•nam mQcad.e
ıı.hı ,.aplldılı bfr devrede ,.aşamakla 
~n&. Balpds&an ,mi nlzamm 
af1anndıa 7~ alnut buhanakt&dır, --Amerlka'da yeni 
hazine tahvilleri 
V8flnctea, 1 (AA.) - Bil'leşik 

Amerika l\laliye Neuretl. bugibı 
tedavüle çıkanlacak olan bir mlL 
7u dolarlık haine ltoaola•ımn 
yüzde ild buçuk faizli olacaluu. 

· yil'ml altı nya etuz bil' &ene ni. 
ha:.·etiade iMl•ecetiai biltlirmek. 
tedir. --• 
lngiltere ve 
Uzakşarkta da 
muharebeler 
olacaktır 

• 
Amerikan Bahriye 
Nazırı böyle söylüyor 

Şıkago, 1 {A.A.) - Amerlka Bah· 
riye Nazırı Albay Knok.a dün rect;,oda 
.cıa1lediği bir nutukla dem{Jtir ki: 

• Alman çelik ejdcı hası bilcum.a 
geçmiye ha.zırlaıtdığı zaman, İnglliz 
adatannda ve Ur.ak Şarkta mücadele
nin başlı;yacatı muhakkaktır. Nazllcr.ia 
aa,rlatı, HiUerin dUşınanlarına Ame· 
rikan malzemestnin ıonderl!me.ikıde
ki sUr'ate bağlıdı:. ___ ..____ 

Lentngradı binler
ce bomba atıldı 

Berlin, 9 ( \ A.) - D. N. B. Saltıhi,.. 
yettar btr menbadan ötrenDdllfne ,O. 
re dün gece ;yapalaıı blr bava taarruzu 
~ında ,\.lmaq t.a,.7areleri Lenın· 
crad üzerlne yen:den binlerce 7ancın 
bomb:ı.larlylc ınftlakh bomba.lu atmf
lardır. 

~·--0--"'-

Malta adasının 
vaziyeti 

Madrit, 9 (A.A.) - İntonııac!ones 
ıazetesl, Malla Adasındaki vaıiyeU 
bir makalesinde tetkllt etmdttedir: 

Sovyetlerin 
tahliye ettiği 

Orel şehri 
Sovyet hududu, 9 (A.A.) - Ofl: 

SoveyUedn tahlıye etük.leriııi bildir
dikleri Orel. Aka ve Orlik nehirleri.
nin birleştikleri yerde ayni isimle anı· 
lan v11A)'etin merkezidir. 18 bin nü· 
fualudur. 

Orel'in zaptı, Moekoftnm art.it dol· 
nıdan doğru,.a Dombus'ln merkezine 
.,_,h olmadtğının bir delili sa~bilir. 
Orel şehri 1564 senesinde tesıs edil· 
mı,tir. O tariblerde -...OV• c1evı.
linin Cenup huduttan müntehıHınd& 
bir kale idi. Daha ...ıa 19 cu uuda. 
eski bir kale olm.uL i&ibariTle ~ 
larla malıkQmlan w Polonyalı aaıter. 
le ,sj,yast mahbuslan çatılan altında 
banndırm.ııtır. Bunlar buradan ~ Sf· 
beryaya yahut Schluesulbou!'l"e IÖll• 
derilmettte killer. 1911 lleftll!9inff Be
;raz Rus'larla millıefekkll General De
lllkine kuvvetlerinin Şimale dotru ea 
son varabildikleri nokta tdl 

--v---

Rusyaye Hiç 
gönderiliyor 

Vqincton. t (A.AJ -Amerika Jtı• 
alhııç cemi,yeti Reisi Mı.ter Dnls1D 
beyanatı.na söre, hllibazırd& İacilte
rede bulunan BOi kın kadar Hiç acele 
olarak Rusyaya göndenlecektlr. Ame. 
rikada ibu:- edilen 250 bın dolar la7-
metiode diğer bir ltlalm J,lAç ta kea 
RUS7Q7a le'Vbıdilecektir. 

14 ltlJI llVIDI 
dlzU• 

Pral. t (A.A.) - Bri1n divaaıbarP
leri iktisadi •botaJ hareketlerinde bu· 
11.Bldu.ldanndazı dolayı tf klıi7f idama 
mahkılm etmişlerdir. İdam hükmi11 
Teşrinlevvelde lllfaz edllmlftir. 

•• 
Uç Çin tümeni 

ihata 
ve imha edildi 

Haakeou, 9 (A.A.) - Domel 
ajaosa bildiri7or: 

Çung-King Jt•k6aaetiaia dtirt 
tümenine kaqa yapdaa Heri ha· 
reket maharebelinin •ltmca gü. 
nünde, Japon ku\'vetlcri hava te. 
ştkkülleri ile işbirliği yaparak 
Sinyang.Suihin bölgesinde iiç tü
meni ihata ve im'h• etmişlerdir. 
10.000 kişilik diier bir Çhı kuY• 
veti Anlu şimalinde muharebeye 
girlşmif bulu•maktaclır. Thao. 
Yang'ın şimal batuında da muha· 
rebeler olduğu bildirilmektedir. Bu gazete, ezcümle \iöyle diyor: 

cFaş!st İt.:ıtynnm meydana çıkması 
ve hava ıslahının inldş f\ MaUa A~a- 1 •• • 
sınm 11manınrmda te,·ekkut edecek Munakale ve Mallye 
otan 111Uhlm bir fılonun müdafaası V klll I Ell kabllfyetaıl ~iştir. Hiç bir fayda e er Zlg't8 
temin edemeden mütemadi7en la$e
sıni \'e muhlmmat ihUyaçlannı tr..._ı. 
ne mecbur olduklan Malta, İngilizler 
için bir kiibus olmuştur Filvaki ada, 
hergün İt.alynn tanarelerinin taarru
zuna uğramakta, bu da dığer blr ı:ok 
şeylerden ba ka ada test&ıtının gemi· 
terin tamiri ıçin kullanılınasını me
netı~ktedır. Ada h:ıllanın t:ı~in 
temini, İngilizler içtn Altdenizdek.l 
mühim meselelerden bırldlr. 

Vi,ideki lran 
elçiliği 

Vişi 9 (A.A.) - Vışideki İran 
elçiliği, İran hükürnetinin haliba. 
zırda Fransadakı İran sefaretin·n 
kapatılması için tedbirler almakta 
olduğuna dair ecnebi ~mbalar. 
dan hıçbir habe.: alma<»ğını be
yan etmfıtir. 

o 

,.,..,.,. llltNI 
YerlladJ8C8k 

Loaıdra, 9 ·cA.A.) - ca. B. C.>: 
Birleşik Amerika, fngiltere, Holanda 
hiUdunetleri japonyaya her türlQ 
petrol nllldlptını menetmek h~
aunda birleşmişlerdtr. 

aı.n • Blllgar aca
rıt lillzüerell 

Vişi 9 (A.A.) - (Ofi) Alman. 
Bulgar ticaret müzakeresi devam 
ediyor. 

llr kaadara llltlkirı 
Karaköyde 3 numaralı Yücel 

kundura nıatuaswda ınlstah.. 
dem Mihalın iht.ikiır s.uçile tevkif 
oludutu dfin yuılmştı. Bu sabah 
mezkQr kundura mağazasından 

aldığınuz bir mektupla Mihaha 
filhakika bir ihtiklr suçile maz· 
ııun oldufu, fakat bu ihtiUrıa 
YticeJ,. mafazasmda iken defil, 
daha evvel çalqmış oldutu YıL 
daz mağazumda iken vukubuL 
•• bild.irllauıkWir. 

Ellzıg, ı (Hususi) - Yeni madem 
Dev~t Havb Yollan ntt!7danı bugün 
Münakale Vclcılimiz B. Cevdet Kerim 
İncedayının nutkuyla açılmıştır. Ma
liye Vekıli B. Fuat Ağralı da bu mil· 
nuebetle ıehrimiııe ıelml.ottr. 

--cı---

Ankarada . 20 bin 
.çocuğa 

Kızll •t••• yaplldı 
Ankara, 9 (Telefonla) - $ehri.mlz. 

de ıörillıen kızıl vak'alan dolayısiyle 
ılmdi7e kada.r J'inni bin çocula kızıl 
aşısı 7apılmışUr. --+ Arles, 9 (A.A.)- Amiral Darlan, 
bu sabah Suriye Yüksek Kombert ve 
Şaıit OrdU!"U kumarıdaı General 
Dentz'e lejicn Donör nişanının Gre.ncl 
Ofhi7e r.ttbesıni tevcih ebniftir. -----
Bolıevlzmln im
hasına kadar 

Bükreş 9 (A.A.) - Bazı ecnebi 
gazetelerin maksada m&tenit 
iddialarına cevap veren matbuat 
Romanyanın Bolşevizmin imha • 
iına kadar mücadeleye devam et. 
meğe her zamandan ziyade az • 
m~m.ş bulunduğunu yazmak -
tadır. 

IOYJll TellUll 
(1 inci Sahileden Dennl) 

sekizinci günU a:tki!rlcrim'iz bü • 
tün cephe boyunca harbetmiş. 

lerdir. Muharebeler Viyamıa. 
Briı:ı.n--k, Melitopol mtntakalann. 

da hususi biT şiddet kesbetmşi -
tir. Şiddetli muharebelerden son. 
ra Qrel ve Melitopol tarafımız • 
dan tahliye edilmiştir. (Orel Bri
ansk'tn 120 kilometre şark.tnda 
Moskova • Kınm §İmendıfer hattı 
üzerindedir. Burası Moskova ve 
Harkora 315 kiıo~tre mesafe • 
ded"r. Mel"topol Azak denıziniaı 
ıimalindedir .) 

Türk -Alman 
Tebliğinin 
Manası 

(Ba:imakaleden Devam) 
tercih ölçüsü yoktur. Bize dost 
olan, dostluk eli uzatan her mil· 
lctin elini ayni mukabil duyp 
ve sam.iınllilde aY11çlarunnın sa. 
caklıiı içinde tutuyor ve bütin 
diiıaya milletlerini ayni samimilik 
ve brphklı destluk milauebe. 
ti içinde görmeyi Ulkll taa~ 

Ba itiltarla. Tük .. ··-·· ........ 
rek tülili Tlrk • Ahun .ı-tln. 
twıua hiçbir p,......._ ile ha· 
leWar olm179catmı ı&a:lahe ke7. 
makta 1tenher bir defa daha rta 
ns!Jetimtd dbJUWl yeei hadi. 
selen mahmul oldulu ltir •enta 
arifesinde izah fusatuaa vermit 
bulunuyor. 

Berkesia bllınesl, emniyede 
rtibn.a, ula tseddüt etmeden 
Wbnesi akım olan hakikat: Tür· 
kün sonuna kadar dosUak paJla. 
nnı Ye haklarını asla biribiriae 
tercih etmeksizin bu dunımunu 
ve ba tutumunu muhafaza e4e. 
eeği •e milli istiklallae, ..UU u· 
)'&Setine, milli hak ve menfaaL 
ferine, milli rey ye kararuıa, 4ost. 
luk ve aliidlerine tam ltir dilrilst. 
lükle, tam bir serbestlik w bir 
Wtarafbkla sadık blacaphr. 

BunU1l aksini tltişünen, ablal 
isteyenler dalına yanılacak, Tilr· 
kün bak, istiklal, bitaraflık, sidit 
iradesine 4.0Ueak iter elia ki
liaıiea U.Uılıp kınlacaiuu gi. 
receklenlir • 

ETEM iZZET BENiCE 

lstanbul - LUlebur
gaz otobüs sefer
leri tahdit edildl 

Benzin tahdidatı dolayWle sek
teye uğramış olan İstanbul • Lü. 
leburgaz otobüs servisleri, yeni· 
den aşağıdaki suretle tanz.i.m e
dilm~ir: 

Lülebll1'gudan cumartıes.i, salı 
ve Perşembe günleri İstanbula 
bir otobüs kalkacak, İstanbulda.n 
LWeburgaza da pazartesi, çar • 
f&D'Pa ve cuma günleri bir oto.. 
büs ~~ edettktir. ------
Harp vaziyeti 

(1 inci Sahifeden Devam) 

Alman teblilleri şimdiden iki 
büyük manffakıyetten bahaet.. 
mb'e ltqladılar: 

1 - Rusların metkea cepheli 
yarıhnııt·r. Ba aatttle Viazma 
bölgesinde mtite.ddit Bas kolor. 
doları çevrilmiştir. Buna Bus.. 
lara Kiyef doğmuntla utradıkla
n akıbete benzer bir Akıbet helir· 
nıekte imit-

AP-9 ıw 

Belediye münakale 
derdine çare buldu 

(1 inci Sah.feden Devam) 
Tramvay ma1zemeain.in de gele. 
memesi üzerme servisler azal. 
tılınlf bulunmaktadır. . 

Bu vaziyet kal'flSlnda maziye 
atılan binek arabal.ar-.ııdan isti&· 
de edilmesi düşünülmüş, Adalar. 
da (Heybeli hariç) ve şehir bari. 
cinde işleyne binek ıı.rabalan A. 
r.abacılar Cemiyeti taralmdan 
phre getirilmi§Ur. 

ARABACILAR cnrtYrrl 
Rdsl NE DİYOR? 

Bu hususta bir muharıirimb 
Arabacılar Cemiyeti Reisi Faik 
Demircan ile göıiqmüpilr. Faik 
Demircaıı diyor ki: 

- Şehir haricinde lfliyen a.._ 
balar, nakil vasıtalannın eksikli. 
ğini mümkün mertebe gidermek 

• üz.eı'e şehre getirilmiştir. Bunla· 
rın miktan 100 kadardır. Seyrü. 
sefer Müdürlüğü ile görüştük. A.. 
raba seferlerinin işliyeceği hatlar 
hakkında mutabrk kaldık. Sefer. 
ler şöy~ yapılacaktır: Sirlaeci -
Fatih, Sirkeci • Taksim, Kara. 
köy • Taksim, Sirkeci • Beyazıt, 
Beyuıt • Fatih. Beyant • Aksa· 
ray. Ücretler, otomobil ücretle. 
tine muvazidir. Mesell Sirkeci
Fatih 120, Sirkeci • Taksim 150, 
K&raköy • Taksim 125, SirkecL 
Beyazıt 15 kuruştur. 

Bu tarifeyi Belediye lkt:sat Mü
diirlüğüne verdik. ilk bakışta ta. 
rif e yüksek gibi görünür. Fakat 
bugünkü iştira ve malzeme fiat. 
!erine göre fazla sayılmamak ik-

Koyun eti diye 
keçi eti satan 
bir kasap 8 gün 
hapsedilecek ! 
Dükklnı da bir 

hafta mUd
detle kapatllacek 

Çemberlilaşta kasap Kubittia ı.et.
leblci lııeçl etini koyun eti dl7e ve 70 
lwruPan sattıimdan dun malııkeaııe,e 
~rUmiJtlr. Neticede 8 cım bap91diUp 
dOlcklnmlil 1 batta müddetle kapa· 
blmmıa ve 15 Ura b. para C*Ul 6d9-
mesllııe karar verilm.iftir. ------
Sarıyerde gece bir 

kızı kaçer
mak istiyen genç 1 

Sanyerde Madenci antiği so. 
kağuıd.a 9 numaralı nele otuna 
Abdullalua km 11 yapaja Stdtb 
eenlkl gtte iliç almıya ıiderkea 
yolda Osman ismia4e •iri tara. 
fından bçmlmak istenllmlpe 
de, Osman yakalanmıştır. 

+ Vaşncton, 1 {A..A.) - Zanne
dUdfttne &ö--e ticaret ,emllerinln lıi-

11bl.adsnlmuına dair Mzırlanan it•· 
nua ~ 7arın Mumesııiller llecU· 

*" tftdi eclUecıektfr. 

\ tiza eder. Mesela: Bir hayYanın 
çift n.i.lı eskiden 280 kuruşken 
bugün 9 Liradır. Yemin kilosu 5 
kuruştu. Şimdi 13 kuruştur. Ke
peğin çuvalı 90 ku~tu. Halen 
246 lrunıştur. Samanın kilosu 1 
kuruştu. Bugün 5,5 kuruştur. A. 
r,abanın tekerlek demirleri 20 lıra 
idi. 70 ıiray.a çık.m~tır. Bu itibar. 
la ist.ediğimiz ücret fazla sayı.la. 
maz. Tarifemizin bugünlel'de tu
dik edileceğini ümit ediyoruz. A. 
rabacılar, memleket ihtiyacı kar
.-mda fedalliane çallfl)'orlar. 
Şunu da 16yliyebilirim ki, bugün 
kamyon azlığını gidermek lQID 

bilhassa mekteplerin kömür rini 
çok ucu.za taşıyoruz.• 
ŞOFÖRLER BUNU BİR REKA.. 

BET SA YMIYORLARt 

Df ter taraftan Otomobilciler 
Cemiyeti ile görüştük. Ara. 
bacıların \•aziyetlerini bir rebbet 
sayıp saymadıklarını sorduk. Bi. 
ae 4unları söylediler: 

- Biz, bunu bir rekabet say • 
mayu. Çünkü ott>mobil bir sür'at 
meseleiidir. Araba llun u temin 
edemez. 

Bundan başka İstanbulun yo
kuşları QO)ttur. Buralarda araba. 
lar belki de Jşliyemezler. 

Taksilerin miktan 800 dür; lL 
kin bunların bir kısmı lastiksiz. 
l.Jtten, bir kısmı da yedek parça• 
lan <>lmadığından halen işliyen 
taksilerin miktan 600 ile 700 ara. 
sındadır. 

Bir kamyon iki 
tramvay arasın· 
da sıkıştı! 

Samatyadaki bu 
kazada üç kiti 
yaralandı 

Dün akşam saat 17 de Samatyada bl.r 
ltua olmuştur: Sirktt! - YedDrule •· 
rasmda işltyen ve biribhierine zıt .a· 
tllcameUe ,elen 42 \>e 10 numaralı iJd 
tramvay arabasının ara .ından bir kam.. 
)"Ott geçmek istemi$ fakat ailr'atıe r
nevra yapa.madığından Jlı::i tramv .. yın 
arasında kalmıştır. s·rkttiden Yedilru· 
leye ıttmekte olan 11 numaralı tram· 
va,.ın ön ahaahtında duran yolcular· 
dan ikisi " 1tam7oodatJ blt' kifi 'lpr 
ıucette yaralanmıştır. 
Tramvayın ön ktsmt hasara uğra· 

mıştır. Katl"yonun da ltam er 1 par. 
çalanmışlır. Kazanın tahk kıtı m6na
.ebetiyle bıı hatla lr:am-. a7lar ı.ş'lye

memlflerdir. 

Orman U. MiJürliiğüne 
menuu cİlrnıyor ! - Cenup cephesinde Dnye.. 

perpetrovsk pvresindell harekete 
geçen Alman ve müttefik zırhh 
kuYYetleri Auk •eab:ine sark. 
J1Uf n bir cephe taarrmu ile M~ 
litopol yakınlaruıda naağlup ediL 
mit olaa 9 ancu So,·yet ordusu. 
nun ric'at hattmı kesmiftir. Her 
taraftaa sıluştırılmq olaa 6 • 'I 
SoYJet tümeni yakıatla imha edl· 
lecektir. Kuslann bakiymi Bostol 
istikametinde çekiliyor. Bunlan 
takip eden Alınan kunederi Ma. 
riopol'a varmışlardır. ı-------------i 

Bundan çıkarılacak umumi ae. Gaip eoralı ranfat 

Orman Umum Müdürlüğü im
tihanla orta In€ktep vıe L:se me. 
zunlan arasından 5 muhasebeci, 
4 muhasebeci muavini ve 2 mu. 
ha9Cbe memuru alacaktır. Bun • 
lara 75 • 170 liraya kadar ücret 
verilecekbir. Şehrimizden talip 
olanların ayın 14 üncü sah günü. 
ne kadar İstanbul Orman Çevirge 
Müdürlüğüne müracaatleri icap 
etmektedir. Aynca, Ankara Or. 
man Müdür!Uğü de 10 lira asli 
maaş veya 50 lira ayhk ücretle 
orman mesaha ~murları ara -
maktadır . 

tice şudur: E716lün 21 uncu Pazartesi ıünü ak· 
.... .... nddelerinde B-inagündea. 

Tahmin ettiğimiz veçhile AL bind.Jlim Harb Je Tramva:rından ae.. 
manlarm merkez ve cenup da· 1ollunda inerken içinde 1940 •nesl.D9 ım••• DOKTOa ••••• 
ıar cnıpu hem merkez ve hem ait ve lrfm-enia ._ ,.......,aa Def- f em Ahmet<>naran 
de cenupta taarruza ceçmiJler.. terkebir w JevıniJ'e defteri buluma J -
tlir. Vaauaa'u Wl1iik Wr tuk BYnk cantaıu unuttum. Bulan zat•· cb.Dtn VE r:Ceantn 
IDllharebesl bqlamııtır, Fakat pılM'•kl ......._ ~ -- llttrmAUllll 
&• c911hainl• yanldJiuaa hilk. ht.n-:ick~..ı..-ı.r ve .....__=!=• JI (Bab&ili) Ankara caddesi Cata. _... ..__,,.__ oııu Yoltusu K«!ee basında No t3 
medilemes. BaMaa Mfka mer. aruıncla Y~ ilan No. D ımlİl••lliııı•Iİll•İlllllllliııııiıı• 
kezdeki Alman _. .. ..ı kuv

vetlerile Viuma istibmetiacl' 
taarrm:a ~ deiil•ir. Baa• 
daha ceauptaa Orel üseriatlea 
beklemek lizımdır. Vianaa • M-. 
~va en ima iatibmettir. Fakat 
cephe taarnızlarlle hu 381 kilo. 
metreyi yarıp c~ek kola1 d• 
ilidir. 

Cenupta da Bostof iatibmetia.. 
de bir Almaa ileri laarek.ei yar. 
dar. Fakat ini eeplMMle .. Mil t.. 
arnızu Kursk • Voroaeç istika. 
metinde iteklemek daJaa dotnı 
olur. 

Denilebilir ki V'ruma ilk mey. 
dan muharebesidir. ihtimal YeL 
niye'ye kadar önce ilerlemlı olan 
Ruı bil'likleriai ihata için yapaL 
maş bir harekettir. Fakat )'1lkarı
da ıöyle«lltf miz ıibi iki Almaa 
ordular grupunu.n asil taarruzla. 
rmı daha ıenif mikyasta ve da. 
ha bqb istikametlerde hekJ-ek 
lizmMbr. 

-----UTANBUL fi MNKA11 O&fJBDO>A. ____ _ 

MALOL CEMAL GiŞESİ 
:.U::.~;:;;un 10.000 Lira/ık n!~~~ıi 

la&ailbul lluh&faza anbarıncla Bay Hahd'e bzandırm~tır. 

CUMHURiYET BAYRAM 1 PIY ANGOSU BiLETLERi 
GiŞEMiZDE SATILIYOR 

~ ve Bayl.ır Talihinizi gi~den deneyiniz. 
t, Bantaıa lta?'lısınd& MALUL CEMAL G(Jesl sahibi: 

.~--· Harp MalCfül Subaylarından CEMAL CANTEZ 

&ebzedebap T U R A N Slnema Tiyatrosunda 

iltf b6yüt film birden 

1- BAHAR MELElil 
DUNJfA. DWJdN - &AY RANcts 

2 • YEŞiL MASKELi HAFiYE 
OoaDON iOD. 15 devre 30 Juaım 
Bu baft.a 15 kıQm birden 

GJDCE TİYATRO - SİNEMA - VARYETS 
Sua'atklr N A S t T ve aıbd91lan V...,.._ ıuanaralan ~şt·r. 

.. ______ BASKIN JtomeA 1 Ped9. ------· 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---



İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
-----------------No. 4 -

Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 

intihar eden gence niçin .kendisini öldürmek 
istediğini sordular o da "Şerefim için,, dedi 

- Balıltların dansını seyretmeli: 
herhalde çok enteresan olacak. 

- Ev<!l Bilhassa böyle küçük bir 
denlz.alll cemiaiıı<o benzlyen köpek 
balıtının dansı. 

Bu sırada vapunın süvarisi de kaP
lan yerinden dUrl>ünle köpek balığı· 
r.a bakıyordu. Bu kocaman deniz 
mahlıO.k;lan elı:serlya F.llipin adaları 

önUııden geçerken. büyük cemilerle 
yarışa ba~larlardı. Kaptanlar bu yan
ıı nı<>rak ve aJAka ile takip ederlerdi. 

Köpek balığı vapura yaklaşınca, 

İr,gillz dolct<ıru cebinden çıkardığı dü
düğü denl:ı., doğru uzatarak çalmıya 
balladı. 

Ben, hayreUe sordum: 
- Balık bu düdük sesini Jl&Sıl du

yacak? 
- Nasıl mı duyacak? Hele bir dik

kat ediniz .. köpek balığının lıi kulak
Jarını suyım iıstilnde göreceksiniz! 
O bizden hassastır .. tn ufak sesi du· 
7.ar. 

G<>rçekten, düdük sesini duyu kö
pek balıiı kocaman cüssP.sile kendin! 
birden suyun üstüne attı. Onu bir an
da, bir torpido muhribi gibi dalgala
rın üstünde gördük .. Karnı ayna gibi 
pt.rıldıyor, iri kulakları yelpaze ııek
Lnde sulara çarpıyordu. 

Doktordan sonra düdük sırası kap
tana gelmiş\!.. birden, geminin cana
var düdüğü acı acı çalmıya bajladı. 
Sımdi herkes güverteye çıkını:;, Jı:ö. 

pek bahğl da,,.ını seyre dalmı~tı. 
,Bu, cidden görülecek bJr sahne idi. 

Balık, kocaman vilcudünil dalgalara 
çarpa çarpa bocalıyılrdu. Vapura doğ
rll gelmekten ''az geçmiş, kendini su .. 
l;.rın akıntısına terket.mişU. 

Bu eğl<"nceli balık rak.c;ını b'.r hayli 
ocyrettikten sonra, köpek balığını ge. 
ricle bırakmışlardı. 

ingı!iz doktoru, Yokoharnaya köpe&: 
balıklan hDkkmda çok meraklı ma- ı 
lümat vf'riyordu: 

- ''aktıilt. bu denizlerde seyahat et
nı ek, bilhassa kaptankır için çok güç
tü. Böyle birkaç köpek balığının bir
den vapura hücum ctnıc~i ekseriya 
('ok feci nrt:celer verirdi. Bir köpek 
b•lıi:Inın bile hücumu tehlikeliydi .. 
B~.lık vücudünü geminin gövdesine 
sık sık çarpar ve gemide mtithiş sar
sıntılar vücude getirirdi. Bunun önü
ne geçmek için gemi taytalan sllilli 
kullandağ.a mecbur olurdu .. Deniz üs
tünde çok heyecanlı muharebeler baş
lardı. Günün birinde bir İskoç kapta
nının icat ettiği canavar düdüğü ile 

Adliyeye memur 
alınıyor 

• İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
Açık bulunan İslanhul Adliyesi 

bm kuruş maaşlı zabıt katiplik
lerine Memurin Kanununun 4 
üncü madde;inde yazılı şartlan 

haiz ve daktilo ile yazı yazmasını 
bilenler arasında müsabaka imti
hanı yapılar?k münasipleri alına. 
cağından isteklilerin imtihan gü. 
nü olan 31/Biriııciteşrin/941 cu. 
ma günü saat 10 buçuktan bir 
gün evveline kadar bir dilekçe 
ile Adliye Encümeni Reisliğine 
miıracaatlan. 

• • • 
Açık bulunan İstanbul Aslıye.>i 

hın kuruş maaşlı piyade mübaşir
Jiklerine ortam<ıkt.ep mezunu o
lanlar arasında müsabaka imt'
hanı yapılarak münasibi almaca. 
ğından isteklilerin Memurin Ka. 
nununun 4 üncü maddesinde ya. 
7.ılı b~lgeleri hiımiloen imtihan gı;. 
nü olan 31/Birinciteqrin/941 cu
ma günü saat 14 buçuktan bir gün 
evveline kadar bir dilekçe ile Ad. 
!iye Encümeni Reisliğine müra
caatları. 

bu balıklann vapurdan kaç\ılı:l:ırl gö
rüldü. Ondan sonra bu denizlerde -
yahat eden bütün gemiler bacalarml\l 
yanına birer canavar düdülü lı.oydu
lar .. ve bu sayede deniz muharebele
rinden yani köpek balıklarile müca
dele etmekten kurtuldular. 

Şlmdl, bütün hMisatı (Yolt'ohama) 
nın ai>ından takip edeceğiz. 

İngiliz müst.emleke dolct<ınımm 
verdiği izahat benım için pelı. kıy
metliydi. Kenc!Wne teşekkür ederek 
güverteden ayrıldım. Birkaç gün son
ra Nevyorka varacağımızı söylüyor
lar. 

İNGİLİZ DOKTORUNUN CASUSLUK 
TELAKKİLERİ 

Nevyorlı:a yaklaşıyorduk. 

İkinci kaptan: 
- Yirmi dört saat sonra Nevyorka 

varacaıız. 
Haberin! bana müjdelediği zaman 

bir çocuk gibi s-.::vinmi:;tim. Uzun 
tfinlerdenber! bir vapurda gece gün 
düz yatıp kalkmak çok güç oluyor
du. 

Osabah sigara i.Çnıiyenler salonun
da, İngiliz mU.temleke doldonı ile 
konuşuyorduk. 

Doktor şen, nQktEli konuşmayı se
ver, basit takat zehl bir adamdı. E
linde okuduğu bir gozeı.. de ı;öyle bir 
hb vadls göz il.ne llişnıJ~.. bana da ay
nen okudu: 

cjaponlar :i),g!lt.ereye teknisiyen 
yetiştirmek üzere beş taırbc gön
derm~!cr. Banlard· n birisi geçen 

gün sınıfını döndüğil için inti
har etmiş. Su japon1ar ne garip in
sanlardır .. intihar eden gence son 
nefesinde kendfs!ni niçin öldür4ü
ğünil sornnıs1ar. Şu ccvab vermiş: 
Ben vatanıma ne yilzle döneceğim. 
Hay lazlığımı ancak konanla öde
yebilir!m .. > 
Doktor sllzüne devam etti: 
- Hakikaten çok garip! ... Garip ol

duıı. kadar da üze~ ndc durulmağa 
değer bir içtima! vak'a, 

- Evet. dedim. bu blzim Adetimiz
dir. Biz, ne efendisine, ne vatanına hi
yaneli irtik5p ebniyen bir milletin 
evliltlar:ıyız. Ke'ldine gü\•enem1yen bu 
genç, tahsiline devam et.ınenin mana
sız olacağını anlıyor .• Vatanına dönse, 
yüzüne tüküreocklerini biliyor.. O
nun için ölün1den ba3ka kurtuıuş ça
resi var n11dır? 

(Devamı Var) 

Parti kongreleri 
Şehrimizde Parti Ocak kongre

lerine devam olunmaktadJr. Dün 

gece Binbirdirek Ocağının ko~ -

gresi yapılın~. Kongreler ayın 
nihayetinde ikmal olunacaMır. 

* 
C. H. P. Samatya s..nıt Ocağı 

Reisliğinden: 

Ocağım1zın S<.'Tle lik k~ngresi 
11/10/941 cumartesi günü saat 

21 de C. H. P. Sama!ya Nahiye 
merkezi salonunda ,·apılacağııo _. 

dan sayın üycloerimı n teşriflui 
rica o1unu1'. 

ıııın:ım ııun~1 Şehir tiyatrosu 

1

1!'11 1 \111111 TEPEBAŞI DRAM 
.jl "'' 1 . KIS~TINDA 
ji 11!1\1!1 :ıııı Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T 5 perde ,,. 
İSTİKLAL CADDESiNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 

KİBARLIK BUOALASI 

TARJnl TEFRİKA: l 7 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: l\f. SAMİ KARAYEL -------' 

Deyince, Hazreti Hatice h:ıyrete 

dlı~hl. Kli~esi, IIo.ticenin tc?Aşa düş
tugünü görünce tafsil..5.ta g:rişerek; 

Gerek giderken, .ı,erek gelirken bu· 
na makis daha birc;ÇJk ahvali !evkalfı
'1r gördüğünü ve rahip Naııturarun 
tebşiratı ile anın 1 ht.arı Ü7.Crine ma-
nast?rtnuı yanınd<.ın dönül<lüğünil 
LÖy)Cdi. ~ 

Cenabı Hatlcen.in l~ amcası tara
f?ndan tabir olunan rüyaya muallak o
l~n CiJı:irleri büsbi.itün başka bir renge 
r<ıktu. 

Kafilenin gelmesini müteakip tica
retin hesabı görüldü. Epeyce kir ha.
su olmuştu. • 

}'aket Hazrt"t: H.ıtkenin Jrarla. he 
seı.pla uğraşacı>k fikri k~1mamışb. Bü
tün clüşün<'esi Muhan.mcdllemi.n idi. 

Hü.t.reti Jtatic:e~ heyf.canlı (Ünler ge 
ç;riyordu. Gece rü:.r:Jlar ,ccirüyordu. 
Bu keş~kes içind~ bir gece rüyada 
dahra u.yade istikbalı görür g1bi oldu. 

Bir taraftan da Muhanun~dülemlniu 

illet \'e istikameti haıebile ancak Ce
nabı Hatice dlbi e~raftan bi.rile desti 
izdivacının liiyık olcıc a~ söyl ·niyordu 

Diğer taraftan d.ı Jlazreti Hatice 
lçln de Muhammcdilemin ~ bi blr 
zevce ihtiyaç bulunduğu hatırası te
, ·atür olunuyordu. 

K:ıb!lei Kureyş ;çınde Muh ınme -
dülerrıln ile Haticenin izdiva~· :ın sö· 
zil kuvvet kesbetmtııti. 

Nihayet araya bir t.ak.ım • \·~sıtalar 
girdi. iki taraf muvarakat ,.isteıdı. 
Nikfı_h günü tayin o!undu. 

Kureysin bilyükh-."ri Cenabı l laU • 
cenin e\"İne toplandi;:;r, Haz.ret • .Resu
lüllrıh dahi amca.::ı F.bn Talip ':l· bera 
beı orada bulundu. 

ltotice, Kureyş kR:..•ile 1 ıçiı:cl'" me\'a 

k.ii olan bir zattı. E·1 .attan ze .ı.e:~n bi· 
risi idl. Ya:iı ilerleıni~ o!du\ ından 
Akil ve müdebbir i:>lr kadındı. 

Kureyş büyllklerır.ın toph:nır'!lSlt\t 

mUteakip EbJ Talip bir hutb<: okudı.l. 
Hutı>e.inde evve!J. lısdl ve nesillerinin 

1 EMNiYET SANDl<'*I İLANLARI 1 ------
Taksitli Emlak Satışı sekiz senede 

0/o 5 faizle ödenir 

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

semti Muhammen'• 

Kıymeti iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM Cinsi 

Beyoglu K..rabq M .. tara ağa. Hacı Mi- Ev 
mi mahallesi Karaboş caddesinde eski 
~3 Mil. 53 yeni 55, 57 No. Jı. 

850 

Aeyoğlunca Hü""Yin ağa mahnllesinde Aparlıman 12800 
Süslü.aksı sokağında eski 4, 6 yaıi H, 
16 No. lı. 

Süleymaniye Hoca Giyasctfuı maJıa.lle- Ev ve lçlnı.e akan 1nrmı 
sinde Tavanlı,,,.slıılı; sok'llında eski 22 masura .su 3000 
)'<ll'l1n 1 O No. lı. 

IİskUdar Ayazma mahallesinde Delir- Ev 1500 
men soka~da ...Jci 3 yeni 5 No. Jı. 

1 - Arttırma 20/10/941 tarihi.ne dil§<'n pazarlesi gilnil 711Pılae<ılı: ve 14 ten 
18 ya kadar Jevom edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verooe yapılır. 
2 - Arttırmaya g!rmelı. için muhammen .klymctlıı % 15 şl nhbetinde pey 

akçesi ya\ınn<.k lllzı:mdır. 

3 - Arttırma bed<>linln dörtte biri peoin geıi kalanı seklz senede sekiz mü
savi \ak.!l<le i><lenlr. Taksitler % 5 1alze tııb!dlr. 

4 - Taksitler ödeninc.işe kadar cay rimenkul Sandığa birinci derecede ipo
tddi kalır. 

5 - Billlaların fo\oğretlan Sandık dahlliode!d satış salonunda teı;hlr ohm
maktadır. Fazla tatsil5t almak için salona miirc:aal edilir. 

Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman dişlerinizi fır§alayınız. 

,..--sATILIK DEMiR BORu--.. 
Muhtelif ıenlşlikte 2200 metre demlr boru açık arttırma ile satıWttır. 

E 1" k ı k k • ı Müzayedeye iştirak elmek lstiyenler!n ?2/ 10/941 Pazar günü saat 12 de 
ffi a a ma ve satma ıstiyen ere Kartalda Şıhll köyünde yapılacak milroyede de hazır buhınmalan !Un 

-~ ......... ~~~111 .. ~~~~o~l~un~u~r~._!~~~~~~~~~~~~ İslanbulun her semtinde her ı:eŞt emL1k almak ıı;e satmak için en I03a ;yol 
satııı salonumuzu zlyarettrr. 

İslenlldiği takdirde 
0

salılığa konan em.ifil< mukabilinde ne mildar borç ve.. 
ri!eceği tayin edilerek a!Akadarlara bildirilir. Bunun lı,ı!n ikj lira ücret alınır. 

Teşhir ücreti: Blr liradan aşağı olmamak üzere üç ay için Bin lirada on iki 
buçuk; kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcı dan başka blr ücret alınmaz. (8930) 

[ IST ANBUL BELEDiYESi ILAf!LARI 1 
Belt!diye merkez ve müessesııtı için alınacak 3000 .adet elektrlk ampulü açık 

ek!ıiltmeye konulmu:;tur. Mecmuunun tahmi.n bedeli 816 Um ve ilk teminatı 61 U
ra 20 kuru.ştur. Şartname 7..abı\ ve Muarneı.at Müdürlüğü kaleminde görüleblllr. 
İJıale 20/10/941 Pazartesi gunu •a.at 14 de DaJmj Enciln:ıende yapılac•ktr. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına alt T1can>t Odası veslka-
Jariyle jha]c günü muayyen saatle Daimi Encümende bulwunalan. •8893> 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
İstanbul Resmi İlfin İ:;leri Müdürü Hüsnü Akkayunlu'nun 1/10/941 tarihin

den itibaren cemiyet.!mizlc alakası kalma m.ı.ştır. İl!ın İşleri Bürosu namına kendi
sine mukaddema. verilmiş olan velcl.letna.ne hükümsüzdür. Alakad::ırla.rın malü
n:_u olmak üzere Ufın oıwıur. 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanhğından : 

Nev'i Milı:. Mu Be. Eksiltmenin İlk Te. 
T G. s. LI. Ku. 

Yalak 110 17 50 
Yastık 110 2 50 27/10/941 Pa.. 2H 37 
Çarşa! 282 3 zartes! a 
Yastık kılıf: 282 o 85 

Nevresim 582 7 27/10/941 Pa- 805 55 
zartcsi 15 --İstanbul Bölge S:ın'at Okulu içjn yuk•nda yazılı yatak takınılan eksilime.. 

~e konulmuşt~r. Eksillme Cağaloğlunda Yüksek Mekt('pler Mulı.asebecillğlııde 
ynpılaca.ktır. Istekliler Ticaret Odasının 1941 yılı vesikasını ihzara mecburdur. 
Yatak takımı şeraitini görmek üotiyenler Okul İdaresine müracaatları llAn olımur. 

SADiP VE BAŞMUHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRtl; 

SON TELGRAF 

ETE3I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGİN 

MATBAASI 

(8985) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 4 Birinciteşrin 1941 Vaziyeti 
Aktif sif Llra 

p a Lir• 
Kasa: 

Altın . Satl kiloCrt.m 
BanJı:nol • 
Ufaklılı: • 

72.604,628 

Dahildeki Muhabirler: 
Tllrk Ltraaı • • • 

Hariçtekl Muhablrler: 

Altın: Sat IJı:llosram 10.317,859 

Allma tahvili !W>il - @vıa-
ı.r • ' 
I>!io< dliv!sler ..., borçlu IDlıtııl 
~ı..rı .. 

Hozine Tahvlllerl 
Deruhte edllm .-.nkı •kd.IJe 
!ı.arıılıtı . 
ıtanunun l·I el maddelerine kvfl• 
1ı.an Hulne taırafındıın vllı.l lecllnl 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari SeneUer . • 

Esha:n ve Tahvilat Cüzdanı: 

A· Deruht.e edilen evrakı nalull• 
1enin Jı:arıılıtı esham ... IU-
vllJt (itibari Jı:ı:rmetle) 

B • Serbtst Esham ve Tahviltıt; 
AvanslaJ"; 

Altın ve döviz üz.erine aTIDI • 
Tahvilli üzerine aVllllO • 

Haz.ine., e kısa vadeli aınm&. 
Hui1><7e 3850 No. lu lı.anwuı l6<e 
açılan altın karphkl1 t'TUl9 • 

H.i.91edarlar • • 
111.ulıtellf • • • • • 

ulviyeth:rderı ve hiı:aıetı "W"ekkei Mü
kerreır:eye muvnffaklyeUer:nden dil -
1'ıyr C..nnbı 11.ıt.k.a , kreyl•di. 

Bı.mdan -sonra Hi:.zr'ti Jttuhamr;ıc -
din (S. A.) akli , .. e zek ve kemal p
nı.udan bah;.sle Kuıeyş lçınde haı .... i 
bir nevcivana izdiv.;ç jçin el u1ats:ı 

kendisine l\üffiJ t..-ım olamıyacağıııı 
\'e fi!\'ak .. mall az i~c de malın fa!.i· ~" 
hiçbir kıymeti olmadığını kendi znt-1 
f.::.zatli ist ana nisbeJc pek büyük ol
duğunn f.öylrrii. 

\'e :Ot~hamnıedül('mir:ln ı.~tikbali 
pek buyUk olduğu.: ı u be:>::.n cttt. Bu. 
hutbeden sonra CcP.abl Peyg:ımbe -
rin §an \"'e ~ere! sahibi olan Hazre~: 
Haticeyc rağbet ett:iiJ,n! s.tiyledi. 

Ebu Talibin hutbe!i.lni müteakip Ce- 1 

nabı Haticenin am,ası da bir hutb: 
okudu. O da kavirrılerinin . faı.•l "e 1 
Jmtiyaı.lannUan dolryı Cenabı 11<.ıkki'. 
brz.ı şükrandan iQnıa Hazreti Pey -
gamber (S ;\,) 'e kah1lrslnin yük -
sekliginden bah..,elti-. \.'e Haticeyi .ıiC'

ve ~ııe:ve kendilerine \·erdi(inJ !>Jyliye. 
rek hazır btılı.:nnn cemnn t! teharlctc 
da\·ct e-yl«iL CtinıleSl 13,hlt o!duiar. 

Hazret. HaLcc, ıia:t.:-cıı Resulüll~h 

Uendlınizin bidnci z.cvcclıcrid.ir. Ni -
k!ıht.-.ı Cenabt Peygonr.bcr yirmi bei 
)o~ında oldııkları •ı~ldc kendileri ,., 
tuz doh""tız ya~lamda ich. 

Haueil H•tl~. Jlcsullüllah eten -

LİRA 

102.124.217,77 
6.780.245,-

507.772,30 109.412.235,07 

371.338,14 371 .338,14 

14.512.812,81 

47 .159.365,67 61.671.978,48 

158.748.563,-1 

21.764.266,- 136.984.297,-

279.827.947,39 279.827.947,39 

45.383.661 ,93 
8.3ll.443,48 53.695.105,39 

4.999,33 
5.772.641,78 

~-

167 .500.000,- 173.277.64f,ll 

4500.000,-
ll.599.298,40 

YekOn 9.840 98 ~31.33 . .._=--

Sermaye 
İbtiya\ Ak çes!: 

vkaade AdJ ve ıe 
'<luouol . • • 

Tedavülde ki Banknotln11-: 

• 

Deruhte edil 

ltanunwı ı -
eo evrakı nakdi" 

1 ine.! maddeleriM 
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t.ed!J&I . 
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ltartılılı la 
ll!vMen \eda 

mamcı altın olanlı 

vüle Yaudllm 
Reeskont m ulı:a.bill lllv•teıı tecıa-
..We vuec!U.. 
Haz.inf'7e yap ılan .ıun lı:artı1ılı:h 

11 1902 No.lı lw\ua 
eten teda'l1lle ., ... 

avans mukabl 
mucibince illv 
dllm. . • 

MEVDUAT 

TUrk Llra!ll 
Altın: s.ıı 8 77,150 

3856 No. lu lı:a nuna 11Sre Huineye 
mukabili ı.-tdl ol,._ acılan avaıu 

nan altınlar: 
Safl lı:llo - 55.541,930 

Döviz Taa hhüdatı: 
Allına tahvili lı: abll d&vWer • 
D iter dllvtzler .... al.acaklı ltllıtas 
bolı:lyelerl . • 
Muhtelit • . • 

LİKA 

7.822.019,15 
6.000.000-

158. 74lr.563,-

21.764.266,-

136.984.297,-

17.000.000~ 

250.000.0-00,-

• 
, 

94.0-00.000,-

72.937.563,43 
l.233.782,03 

78.124.187,90 

27.814.693,07 

~-
Yek On 

15.000.000,-

13.822.019,15 

497.984.297,-

74.171.345,46 

78.124.167,90 . 

27.814.693,07 
124.423.318,40 

831.339.840,98 

ı TemmW! 1138 tcrihınrten tt.ibaren: iü: onto haddi " 4 Altm ilzerine avam % a 

t!tmiz.e manen ve a:addctcn muave -
ret ve tcselUde bu'unır.uş:lardır. 

Hazreti Cebrılin vünıdunil en evvel 
.1.Çten \'e Jlazreti P<:ı.)garnlicre birinci 
olarak iman eden mü.şari1nilcyhadır. 

Hazreti Peygami> _ in, Cenabı l--lia.ti
cC'den müteaddıt ~vlütları dünyaya 
gelmiştir. Cenabı F.ır•rl Kiı;natın bi -
ı·inei mahsuhi örnrü azizleri o1up 
kendilerınt· Ebiilkasım 15-k abtnı veı -
diren ve çocukluğunda vefat eyliyen 
.Kf.ISln1• lla:ırcti lfa1ic1.ı..ltnd!>. 

Hazretı Fatımati..i..~ıehra dahi nıu -
§J.rünıi.eyhadandır kı dcgu~u nübüv 
\et senesine tcsadir. etthd için Ituı· 

reli Muhammet (S. A.) kendilerini 
t\"lll:tlarının n1ilrar. ... ::ıhı tanırdı. 

Ilazrctı Ilatıceni•ı vC'tatırırl.an ootı · d 

R°'ulüllah Etendlmlze zevce <!anla
rın hiçbiri Hazrl'tl rlad1('('nin 7ördütü 
hürmet \'e muhabbt.~te mazhar ola -
n.amışlardır. 

H1tzretl Muhommct (S. A.) hayat 
ları ıh\Jddetince daima Cenabı Hatice
nin mt.thinde bulunurlardı. 

Hatta Hazreti J\.y:;;edcn riv;ıyet o· 
lunmustur ki bir gün Hazreti Mu -
hammet ($. A.) Cenabı Haticedcn b•
hls açar. Ha<teti Ayşe dalı!: 

- O gittiyse andan iyisi ıeldi. 

Diye mukabele (.der. Bunun üze 
r!ne Hazreti Peygamber: 

(Devamı Var) 

,,.. Edebi Tefrika No: 35 ------. 

~Hatır İçin Öldürdüler 
\, Yazan: AKA GÜNDÜZ 

- T"§<'kkür edertm. Bu sır bu.. 
rada kalsın. Bir gün vadinizi y.e. 
rinc getirmeğe davet edeceğim. 

- Minnetle, memnuniyetle Fat. 
macık. 

Siyah pelerinine, siyah peçe -
sine bürünürken ruhunoo, kal.. 
bUıın hafiiledi·ğini gözleninde o
kudum. Karalara bürünmüş bir 
nur cihanı süzüldü gitti. 

Diyeti kim ödedi? 
Kı~·· İlti aydan berı berbat bir 

.ltış başladı. Bütün .isıan·.>ul \,ir 
metre karın aLtın<la. 

Tanıdığım bir şa.ir, vatana üşü. 
şen galiplerden gizli, bir şiir yaz
mış. Bana da okudu. ŞHrJn ak. 
iunda kalan meali şöyle 'bir şey-: 
Kar değildir bu. Monduros mü. 
tarelresilıe öldürülen Tüı-k vata. 

nına Tanrının biçip örttüğü bir 
kefendir bu kar. 

K:linatta bir güneş var. Her 
yağan kar onun altında mutlaka 
erir, akar. Altından /ine taptae, 
yepyeni bir hayat fışlunr. 

Mütareke devr.inin kan, vata -
nm kefeni: Ebedisin sz.nına. Sen 
de eriyeceksin. 5'-ıı i n de kırli ~ı 
olup aktığını göreceğ>z. 

Ve toprağımız yeni hayat fış.. 
kıracak. 

Kendi kendim-:: İyi amma, de· 
dim s;,.gken öldürulen bu vatan 
çocukları ne olacak? Onların gö. 
rünmez kefenlerini hangi güneş 
y<>k e<Hp yeni bir hayat frşkırta. 
cak. Kahramanlık meydanların • 
da can verenleri takd1sle anıyo -
ruz. Hatı.r.alarını ebedileştırıyo • 
nu. Daıı. bAfk.a kahra.m=1arımıl 

9 B. Teşrın 1~41 . .-
ı I«I ,,.., 

18.00 Prograın ve J\.iem e 

18.03 
18.30 

19.00 
19.15 
19.30 

19.45 
20.15 
20.45 
21.00 
21.10 
21.30 
21.45 
22.30 

yarı. 

Radyo Ca· Orkestrası. şatll' 
Muhtelit rn~"kaınlard;uı 
!ar. e s••ıJ 
Konu~m:ı; (DerUe$11:ı . •-' 
Radyo caz Orkcstr8! ·.,"(" N" 
Memleket Saat Ay;rı, 
Haberleri. 
Yurttan Sesler. 
Radyo Gazetesi. 
Fasıl Hey'eti. 
Ziraat Takvimi. iJ<illCİ ıtısıı" 
Fasıl Programının 
Konu'lJl1a (Şiir saaıl)İro>'.,-' 
Radyo Scntoni Orl<"' ~ /r 

Ma•·• Meml•k•t saat 
Haberıeri. 'f,1' 

22.45 Dans llIU1Jği (Pi.) roJI' « 
22.55/23.00 Yarınki prog=-·' ./ 

pan!i. ~ 
ııllllll-- ŞEIUıtCi .• 
.. dL111'' 

H. Mustafa ve !\falı 'I 
Çikolat ce"1

1
1"" 

. cıs ııaı ·-mna ile h.ızJrladığı _ne .... h 
lık şekerıerinizln rnub8Y 

\eşrl!inlzi bekliyor. :1"1Pı ":,./ 
••• İstanbul - Bah~ 

En ıdarell 
LAMBA 

~ A. MAZff,\1' 
ÖZEVttEN ef 

Les OalUciSOS Jf 
Leı Plaı ••116 

b d3 
Hiç bir liıgat kitab.~' e~ 

lunınlyan kelime, teıi!C frı'. 
Presyon ve ata sözler '. j;l' 

l gJlC" (,l' 
sızcaya geçen ita Y ca ,ı, ,. 
!ince, ingilizce, aJmııJl ·e ~!•'' 
CUTİONS. lan havı ı:rn r• 
rif Vekaletinin tak' ıu$ 
sini haizd ir. Fi. 60 J<U ·~ 

1iQli 
SYLLABAİRE pn~ ı" 

ve c'fl'~ : 
N. l\1ETHODE de ıJl 1,;ıı ~ . ~ 

Maarif Veka.Jetinıfeıct l 
~ programlarında sene ~,1ıor , 

t t t "" 30 kU•. ıJ• u muş ur. & '· . k 1;p. . 
Her iki eseri I~ ~e,.ıe· 

şet, Sergiyadis ıuıa , 
den isteyiniz. k sı ~· 
SYLLABAİRE pe ,3ca~~ . 

dı ve yenisi basııırıı) kı''r 
Acele ediniz. Kit•psıı 

·1 ~ Yıl 941 Ay 10 Vasatı v1'l;l I° 
S. D. 11 , 

8. Teşrin 
9 

Perşem~e 

6 05 G(lllel b ,; 
12 O'.l ö. JI• 4 ~. 

ıJ1dl 1ıl"' 
15 12 1 ~ fil I• • 
17 39 ,v;ı• 1 i1 
19 11 yıul ıO 

4 27 İfll,!W / 

;~ 
da var. Onlar da sıl~ .ı;ı~T" 
meydıınlannda hatır l'i ' 
ı..r, öldürülüyorlar. oıJ1 ol ; 

Jd•· ,. • 
Bunları bana ınırı tıi7 f 

dcl<i mektuptu. I(oe:aırıı' r' 
bu uzunca mektubU. J<OP~~,ıe' 
derınio;. Şimdi şura) 3 

.
0

r F..,rv 
· trJ. \ >;-

derken bile elim tı . caıl' 
rimin önüne puslu bır • 
liyor: .c 

' ı·'"ır (Çatık Amca. 0111 "'Oı' 
(Zamanı geldi. Va be~liY ~ 

(rine getir!lmesin.ı jıatırıl''rıı/ 
(Canımaliyi benifll .til< d3' Jf· 
(öldürdüler. z,.Jıi, . ''1erıJI' f· 
(madım. Co.şkun Jııs ) 
(tığıma galebe çaldı: (Jj~c" 1' 

(Ne derlerse . • peJ<ı; ı,-ıırıı:, 
(tim Emôrleri.nı'e k\l . ....,5ıd ..,ı 

. . "kt!"'" ,~, 
(mak asaletimizın 1 ıl<~rs J' J 

(Kime f'crnısnıı:ı~,~ 9ı l""~~r1 . 
(varacağım; duv~.~. ıcil.c .ııı~ıl, 
(kikadan sonra olu• d;v3~ nc-e . rı • 
(kar<:ısıncla elpe aıarP ,~ 
(ca.c nı. Esi< ' ps•r P !'lltıı1 ,ı• 1 

(birkac ""'" akçe}"'"" ;tB 
. . . -'•n dsı~ "'' 

(mış canyr ,t '"' 4" 
(lacağ~ (f>t.,.sıı' 


