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cc 'l ;> "<' Ba~muhırrlri' };TEM İZZh"l' BENİCl: 
~----'-~~~~~~~--J EN SON 

4lman Ham- 1 Azak denizi 
lesi Hızlandı sahilinde bir 

Almanlar karakı~ bas R u s şehrin e ı 
llladan öne.- Leninarad, } d 
Moıkova, Hazer 4imal V a r 1 1 ı 
hattını cerilerine almak •---

Ve Kafuılara inmek iı- Donetz havzası ciddi 
liyorlar. fngiliz ordusu- bir tehlikeye 
tııın bu maksadı kar41la- • • 
ttıak için Kafkaslara çık- 1 gı T m 1 Ş b U ) U n UY O r 
lllaıı pek muhtemeldir.. 1 .o ıdrn, ~o (A.A.ı - oı ·,, d·pıo-

> •' 1 muhubiri yazıyor· 
~tı•E, / Alnwn:.tr dun 0J;1eüen .on.a •Jc ~·Y· 

-.......:.:...; TEM iZZET BEN CE nada Ilurkof'un 130 kilometre Cenubu 
.tı,,l'tl G~ı:ı·bisiııdP Polt.a\ a .ehıhıi ·e .. kfam 

~· 1 an han1Jc21ıi, karakış lJas - da Ukro.ı.}·n;,.ı·nın n1erkez1 ulan K::vtJ J 

• ~ 1 
•1n önce haki.kı \e ha~· ati be- zaptetlik~er uı bih'lrdı;er · 

tlt h~' '.~rmak gayrt-t ,.e endi~e!;i ıfi1fın'da t;1k~ r-.. ı ·ıpo1o <l'tlaı;., ı<ııe. 
~a '"l"Cun biraı dah.a hızlannıak. tesi, Ku-ını Ecız.ılıın~ dog.-ı.ı ılerıi~·rn 

-, , _ Alman kuvvetler nır. ı'\u:·k Denizi ıı-
t zerinde Geniı;ekPk •· i~gaı ettikleriın 

I " '•I •· · · ı· · . ~ 11.anlı \ie tatlhın mı~ ını (Devamı 3 üııc·ü Scı.W!ed(l') 

TILOBAFLARI VI 8ABEBLEal VI 

' Tr .. ;~ Tor.ht PJt Jt.utU:!U 

19:36 IAYlll No. 
ADU'.8: 5 AM-.-r: 1 

-- --
C;;ıaaıotlu Sr·r.!' 1 1':· ı4no 

Nuruosııı;.ın J(" KURUŞ e Aylık 750 

Ciid. No. '" s Ay1lk 400 

(;azC'tr,·f' göndr-rilf'11. "'·rak indf' f"difmr7 
-EN A&,AM IAZITEll 

ANLIY AMADIGIMIZ B~R iş! 

Musikişinasların im
tihanı niçin Esnaf Ce
miyetinde yapılıyor? 

' I m ti hanlar Konservatuarda 
yapılsaydı san' ate icap eden 
saygı gösterilmiş olmaz mıydı 

, ' 
Kış Saati 

L) d tın d' • · h • h ~ e ıgı (( ennrmı a\·a \'e 
~ ~ llıuharcbelerinden •onra ni
ı1 ;ı Alınan orduMı tarafından r tagllldere göre "'\ 

·Almanlar Kı· 
rım-Harkof 
demir yoluna 

Almanlar tarafından zaptedildiği bildirilen Ulıraynanın merlıezi Kiyel'in umıımı görÜnÜ§Ü 

P"ıy«Sada çalı::;a •. mllhikl.ş!nru:;!a
rın dedikodusu günlerdenberi sü
rlıp giden imühanla•ına nihayet 
<ıundcn ıtıbaren başlanılmış•ır E
o• 'f'n hergün halkın önünde sıkı 
bir imtih"'1 geçiren bu profesyo -
rd san'atkarların dı·ğil musıki. 

l:ayat imtihanını bik kazandık • 
ları en büyük hakem ıılan halkm 
r• rJ:..etile belli iken sigaya çekil -
mcl•rinin hayretli' karşılandığı • 
r.ı evvelce ·azmı>tık. Bu husus -
tJ~ı dedikodular devam edip gi
deıl.en bu aca~ ip kararlar n yen. 
bir g;,rabetı daha görülmüştür. 

Bu garabet jmtihanların esraf 
1.E:n,ıyetleı·i binasında Yapılması .. 

ô ·~ . 

bu gece 
başlıyor 

~I olunrnuştur. 
IOVYET TEBLlil \ ALMAN TBBLIGI 

Almaa • IOYJlt ====== 
ı._ ıtıaniarın Ki>d'i diişürdlik. 
I~ Sonra Harlıof i !ikametinde 
~1 ltldırını taarruzuna başladık
ltı~~n bahsediliyor. Leningnd 
tij0d~1ndeki harekat da bir iki 
~ h Ur Y•ni haberler gelmemek.. 
~·d•raber mulıakkak ki bütiin • •rı ı., k'ı e dt\ anı ediyor. Anla~ılı-
l'dd 1

• Alman ı:enelkurnıa~ ı kı~ 
lı..,~11•nmeden önce Leningrad -
'''il•O~·a - Hazer !imal hattını 
'-ııı {'ne almak \e Kafka,lara 
but •trni peşindedir. 

lıpb h.ırbin bir hu,usiyetini de hiç 
ı,, •lok ki, her iki tarafın lop
l•riı:lına, ka~ betme, ilerleme ve 
1..1~. ıne İnden zinde tarafların 
\tııı;~•rini imha. eylemesi te~I..I 
~. t~r. So,·) et ordusu ba~-

•'•t• . . 1 • t>I ınuntaıanı rıc at er ttnıın 
' "'•&e çolı makla beraber Al-

'' ı~d 0•du,unıı )lpratnıayı H en 
ı ..,: hucum kıt'alarını imha e). 
4~ 1 de esas illilıaz etnıi,li. 
~lıtınlar da bu es.a•a a3ni ill' mn. 
'•n~ •lnıekte u So' ~et ordu -
\, ıı n teıııtlini tr !.il edrn l.uv · 

tri · '-lt 1rnl•a e) lemrk arnıini gıit-
t, •d•dir. Lenlııgra<I, Kinf. 0-
ı.~,, ~ tere) an edeu haqılcriıı 
~b, u~ •ttirdij(ı inad 'c ~iddeı 
llıı, <ıı·ade bu mahatlan ileri 
lin/lıt..ıir .. lııhakkak ki. bıı-
1•~,1 lıadar cere an edrn ıııııba
lıı, •r her iki taraf için de en 
ı, n>~ >niıbir harp kuneıkriniıı. 
~ırı UL.enın1~[ nıü-.:adele vasıla. 
'"t~1.11 ~·ıprannıasına ~ebebİ\et 
L •I (' ' 
-.ı;ı .. ır, Alınanlar ınümklin o-
) Ur• •r atle Sop·et ordusunu Ier 
' '• J • l' il, .l•up grup imha e)leıneyi 
~~,.~'le harbin başlangıeıııdaki 
' h· \e 2indelift nıuha(a:la e. 

~ 'tf ır Ruı; ordu~unun intikalınl· 
'' •n ,.. . . ı· 1 at• rnıeıneYı '' ıt'or ar. 
1111.~ da :. her fır~aıtan .blifadc 
'-ı 'uı' ınustalıkeın Jıatlard• aza
ı•p,, ı;:ı•rak , mul.abil taarrııılar 
11Jııın:ı • Alınan ordmuıııı en ıuıi. 

lııı•lı. Un.surlar!ndan.. mahrum 

1 
lk; t 1•hınsını ı;"dıı) urlar. 
'ı;~dara(ı a~ni hedef 'e 0aı e ii-

1 • lf ... 
1
1h•t . ırle .tirrn bu J.ar~ılıklı 
~ dı l ·ıne hi~ •üıılı.-i> iki tara. 

1 ~ ıı:'.P•alnıakı. 't bu bakını
tııı•1ı~;delenin oleJı,etini arl
~ı~, ır. So\ ı etler Alman or •Un . -

Kiye/ 'te çok uaıın 
şiddetli muha- a ı a • A a ı t 

• • guruyor •• rebele~ oluyor Kiyef'te ya-

---·---
Budyeni orduları· 

f nın vaziyeti 
1 çok müşkülleşiyor 

Londnı, 20 (A.A) - Röyter Ajuıt ı-
rıın oıs&t'ı·ı n1ııhat.ırı yazıyoı 

Son h'lıft;;,lar z021f!nda Hu,.,.·yada tere. 
yan edc"l • u ]areb<: c • Aimc..nlaı ın K -
yef"i ı :: l f't' 1.Jı 11 bı!dırm.cler yle 
\:e Ukrayn<ıya ka şı Alr. an tchdid,n n 
ı.:yad<'let>nıe~ lr C"l ciddi vf> en yı..ık. ek 
ırıkiş.1.' l. •·yesın(· '.. 1 ot ıu~tur 

Cen:.ılıı L'Kr yuad<f. '\ :nıı:r. k JV\ et It-
ri A'• g l>n:repeı'ı gec bulunl'! ak .. 

(De\ .ın r 'S ı <'Ü .s:ıtüfcdc) 

Çar,amba glnl 
kırk be' 

tayyare dO,lrdlk 
!lfoskorn :!O (AA.) - .B.B.C • 

Sov)·d h bliği o; n gunrluz mu
har~bdl·r cephe buyunca devam 
etmı~tır. Kiyefdt> ~un der(:ce :;:id .. 
deıl muha,..,lıe'E · maktadır 

Çr. Farr,ba gür.ıi 5J Sovyet (J\' 

yare ne mukabil 4J Alman tay. 
\ar<·- duşıırlilmu·,: ür. Şimalde 
]\forma. >k'da rddcl ~arpı•m•- 1 

.ar olrrJkla Almanı~ra ağır za -

'°'"' \'nd "'lmektt'<ilr. 

Aksaray - Yedikule \ 
Tramvay Sefer-

1 eri Kaldırılacak 
Bebek - Eminönü Hattının da Tat i 1 i 
için Şirketi Hayriye ile temasa geçildi 
1 am\'"\ ldarc.i, Ş• k<li ııa, -

; j) t: İdaresi i?e ten,a::-cı. ge~·nıı~~ Ilr- 1 
lı~k hattında tram' y rf• ı IPrı 

l rAHRANDA I 
ALMANLAR 

} 1<1 rıl rsa, burudaki ;htiy>.cı 'n
puı s krlerinı ;ırttıı mak suretile 
nı •'1 · p korşılayamıyacağ.nı 

:....ıı 11~1.ı;:tur Şt kel. tetkik1er vc.p • 
lJ ,. kt..suu. Z(ll'Urt.<t goriılurst· ilk 
vıctr~k Emınônti ... BC'bek ve tre ... 
nın ~\'c·ıdiyeli düşünülerek Ak
~ ı rı\' ... Yc-dikule tramvav ~efer • 
"r kold r acaktır. " 

rım milyon 
Rus askeri 

mahsur 
ALMAN 

motörlü kuvvet
leri Poltava'dan, 
Harkof'a doğru' 
_ ileriliyor 

SoyYetıer K yelln 
dft1Jttl§Qal hen z 

blldlrml yorlar 
('Yaıı 3 ür.cü Sahi1ede) 

Bir Rua lröyiine giren Alman 
piyadeleri 

Şelarln şarkında bir 
maklneU tllea11 lab· 
rlkaıı ı,gal edildi 

· \ H A R P V A Z İ. Y·.E T 

Londra 20 (A ~.) - • B.B.C.• 
Tah:andan gelen son lıab«rlcre 

1 ~~~ h' Alnıaoı.r So\ ~ rt oı du_ 
~~iı i ~ llıaks;ıt İİ>rriııdo "ha- göre. zırlılı İngıl k ı·aıan Tah 

Cenup cephesinde Alman ta
arruzları muvaffak oldu mu ? 

Kiye/ kalesin
de Nazi bayra
ğı dalgalanıyor 

---·---
Barllol'a 120 kilo
metre meıalede 

P o ı tava zaptedlldl 
.R•rlin 19 (AA) - Alman or -

d~ları ba~kumandanlıgının bu ak

~"mki ikıncı fevkJlade tebl;gı 

Bugün bildir.len muhasara ha
ı«J..i\lı Ukraynanın merkezi Kı -
yde KdfŞt hucumu C'a ihtiva et -
:re ·kle idL Dı,yrp<·rııı garoindc 
~.ı 'ntl, surette tanzırn edilmi~ 

,stıl kaırıan cür·eıkar b r tarzda 
.. ,.ı ~ ı kıl o.l ... r .. mu. Kıyer şeu.ı.ınc 

~· n ışkıdiı. Bu sabalıtanberi Al-
.r 1'nrp bayra~ı Kwf kallsl ı: 

zc-r.rof:' (.J.lgal;ınr. akta ır 

(Of-'\i!m 3 u. cu SatU!t·de) 

lif: ki :ıe esn; !°lığın h.ç bir a
lakas. olmadıgı ve musıkişinaslık 
valnJ?. güzel san'3llar çerçevesrne 

(Devam1 3 iınctl Salıliode) 

Merdivena~n 
düşüp öldü! 

Ak ,ra)·doı G·ı t-o;,o Ht. r, neıığ~ tta
t.a...le.,.ıncı.: 6 r:un:;.;add oturan komur
cu 60 )'il~ında Azız og ... ..ı Sü!eyn.dn dün 
evtnin ı ·.erdi\·enltı inde'l Inerk<'n düş.
mfu; ba!=ırıdan cır, !11'1.11°C'f1e yar;:, narcı.k 
ölmtiitür. 

1 Kırk para
lık ihtikar! 

---•ı---

Saat 24 de saetleri-
nizi 60 dakika geri 
almağı unutmayın! 

Bu gece saat 24 ten >\İbaren 
kı, saatı baslıyarDktır Tam o 

saatle lekmıl saatler ~ır •a•t 
geri alınacaktır D1ğer taraf
tan orta m~kleplerin sabah
ları saat 8,15 de tedrisata baş

lamaları kararlıtit,•ılnuş>a da 
bılahar!' bunun 3,30 a çevr.l
mesi ve dersleı e t~,40 da son 
nrilrıcsi münasıp gör 'lmÜ:'

tur. Y;.lnız ~·ifl<' tedr.s.ı• ya . 
pan orta . ekleplcrdr ders _ 

kre 8,1~ dC' ba~Janılacaklır. 

" ~ 
Barbaros 
ihtifali 

• 
· Arjantin' de TamallAr bir taba· 27 Eyh\lte blylk 

l Almanya aley· \ 11!~~~,~~d~~~,!ı b~~!~~! 1 mş~~~:~·r~d .. !~!11!~b~! 

1 
1 

h 
• •• • pan Ce"'' .o ku uşluk b "yı r<ı~tur il. yretlı".1 ıçın her -.! •ertıp olu -

ıne n Um ayı Ş dıye 21 kuru;a •atı,ğı~d•n As),ye 2 in- . • 
< Cez~ Mahke.,,-. Jı<' verL.n!ş ve 20 rvr ıhtıfal bu y,J d~ 27 Eylul Cu-

Bucno:-t Ayr~s- 20 (A.A.) - DiJn 
l~u k buı adak. A nıan d'arcti b.rı:lsına 
taşlar atmıŞlardır 

B1r nıuLIP tara.arıdan ~Ulan blr ha
' oı fı..,engt orada bulunan tryircılerle 
ı.;C'f~rtth<1neyı n'l\J:l.J!azayn ınemı-'- liU
van polt!el ari.1. nd~ı kJrga~alık tev
lit etmiştlr 

Sa ~hlyettar rrıal:cı.mlc.r Alınan !'-efa
reunde bir yangın boınba ı ile ko;bllı 
şt:al bir rra)h "hth .. eden bir ş4-e 
bu1mtı"'laıd r Bı.r .. ı s.onr.ı bazı te\"kifat 
ytıplhnı.ıtır 

. .a a.,1 p ••• l: z< iy:e dukkfiı mın bir (De ·~nı 3 üne ~.ah11'ede-) 
haile· k.ıp.ıt ın'3S na kn!'ar verilmişt:r. • ---v-----

Buyukderede :oo numaıalı dlikka.ı- lngı·ıı•z hey'etı• 
da tuh.a )oecıJı:.r. )!lpan l\.lordohay 5 l\l-
ıu;..uk .brıştmı 6 k..Lru"'• zattığır.d«n 

H~r~1;d~urdenizaltlsı Moskovaya 
hareket etti L<·ndıo 20 (AA) - •B. B C> H -

1. nf cı A. 'r llııf.n ı teCliğlnı e b. di
rıldi.g ne ı5re, }\kdeniz.de harekAıta 

bulur.a.~ hır }Jo'.ı ı de ... .zn'tJ ı:e'lu 
6UOO tor: vk bu- ltdlyan le• azım gemı~ 
~i.n torpiJle, ızoo tonluk bl yelkf'nliyi 

Loııd'ra 20 (A.A) - ·B.B.C.• 
Rus\'a ·a g decek o!an !nı;ıı ı:ı: he
yeti ı.,.•ısi Bivel'btC'k 111 • ~a,a 

Emniyet Müdi.ı1'lüğü sefarethanenin 
n1lıhafa1a. ı ;ı, n kat'I em df'r \"erm~- (De'' ı 3 i!rc Sal:ifedc) 
tir. ı------ıı;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;-----

d<' topla bat.Jrı. ı t ı 

İ ki çocak yaraıandı ~===1 SON TELGRAFf-·. · 
Fıı·hde Ta.,Jıhanda oturon Ra

Şlt oğlu 4 y• .. <fa İlhan 4 üne~ 
kat merd veninden düşmüş ve 
ağır s r<:Ue yara:anarak Hasekı 
Jıastan<0slne kalclıı .Imıştır. 

E: il SONBAHAR NEŞRİ
y AT PROGRAMIMIZ il '• \ 

! • ! 

11
1
' fıld 1nde daha ~ok 2a~·iat \"tr. ran·rı J<" k1.s: larıı '-:,&a1 eım."" .. 

.~~ti 
1 
Uklarını iddia edi~orlar. lP~rl r Jn-;.lizler dı 'l <arkıı• -

~11 \·,,~rafın daha rok Z3) iat \er_ dak btr makıi'el l fcK fabrikJ -
''~ar~ a ordusunun zindt'ği'-ini ~ r da ı~gallf'ri altıncı alınışlc:trdır 

ıa tlrui bulunduğunu da. 

( Deı,; arnı 3 tL1cu SahJfedf') 

1 \~:u•t::,,ı~•~'~ ~~ ~•P-B ~ ~k~ ~ı~ec. ~ı~a~ ~'~~- ' 

Kaı agıimrükte Hacı Lı'.ıtfullah 
Efeı.di sokagında 2/1 ~umı;rada 

otur;ın Cela makasla ı~ yapan 
annc~in n Üjt'f!rıne u .... müş vem~
kas \'Ücudünc scıp:nnarak yara -
Jann-ıotır. 

•Sun Telgraf• girrn ı..onba h.ıı 111e\ sin1indc oku~·ucularının 

ze,I..lt n merakla takip edrnkleri ~eni tefrikalar hazırlanu~- • ! 
tır. Akagündüı.ün •ff.ıtır it: İı• (,Jdürdüler• romanından ~onra ~4' 

,:Hazreti Muhammed:: 

~----
lfaftalık 
4skerı icmal 

fF;: Yazan:
tekli Kurmayı' 

Subay
lill 
~ Qıfikemmel tecl-

lı. )'azıaını bugün 

: lacı aabll•· 
• okayaaaı. 

ı «ıı Aiman dür ~uret " • -
da Tahranı ttrk< .m,şlerdir. ~
tiye !,alan 150 Alman da yakında 
hareket edeceklerdir. 

he~inde b r h fta ev"\f'I tah.ının t>tU,t1.. tlğf ı bildJrmclttE"tlir. Alrnc.ın 1tbLg 
mı.ı \ ai.ı)·tt lıel rınış .. t ise " haberleri veriyor. 

So\·yet tebliği Kiyef nıüdaCaa C<'p- 1 - Klycf işgal edi1m..~tir~ Ü.7.ertntle 
he~:.nln yarıldığını Alman taarruz kol· aı tık A1n1:ı.n lKı) rJğı dal&a!cınrnaktot-
Jar.un11 KiveI k?rıılarıulil dayandıiını dır (Devamı 3 i.ıncii R;ıhlfede) 

ileri hııtlıırJa bir valrle - Almıın piyadeleri yiirÜ)'Üf halinde 

K.JSACA 

Kulaktan dolma 
yerine •• 

Ajan~ın "ertliğı t.ır habert &öre Bul. 
gar D(,brucasına Rus parajüt.çUler. 
inmiş. BunU.rın :.ıı.~rinde bilha~..;;,ı ve
rıci teıs.1. cıh~1·hırı ,·;ırnıış. Bir tiey -ve
rebildiler mi, ver<:rnediler nıi malünı 
değil. Yalıllz nıalôın olanı Bulgar1~rın 
protestoru, par<>şi·t~üienn inıhası ha
beri. 

Bizinı n1oıhı.ıthı. bu b~hsı kon11şuyor
duk d;ı: 

- Rı..:s µar;.~üh il~ri ne ar~rl.ar Bul
garistanda' 

Diye soı dum Kı ac~~ 

-- l1nliım c.. ·r hşid0ıt h.abeli.-r 
,·cırdı .• 

Diyerek i?d.'ı:e ttü· 
- E&rr • ._lı v.oııı-sa. Sovyttler kul.ı:'k· 

•an dolma hal:>er yetine, ıoıle ı<>rn.e 
.-.lOmatJ tercllı elo1"' ol.o;ıı.:;ıkl:ır!. 

,\. şı:ıciıı 

, VE MUHAREBELERi 1 
Yeni tefrikalarınıııdan bir iııı tt~kil etmektedir. Şimdi~ e ka. 
dar nr~rettiği tarihi e. erlrrılc kendisini tanıttırmı~ ve takdir 
l'ttirıni:-; o)an Sami Kara~:tl 1,Jaın \ie ecutl:ai mü\·eı·rihlerin 

Uazreti Jlluhamıned denin e aiı ne~retıikleri hemen biitün 

estrleri tetkik. ederl'k. "bita r~r, tam ve mükrn1n1el bir ~"r \'i. 

rude a:etirmi~tir. 

la telrlkamıza ayın 

23 tl11de başlıyoruz 

••• 

• ~· 

~~ 
• • 

Okuyucularımıza takdını e dec·ciıınıı- d ııer <'.Hin: •ÇILDI- • 
RAN K.41.Jl\/• - Etem İ zı:et !l,1ıice. •('IPLAK UO • 

DEL• - Nezilıe 

Jıfulıarebelerine 

. Parmak 

' 

lıf ıthitttH 4 Bı.rı11rı ikıncı f~a1kt:ı ıt T' niz 

A;ı Ve~ika lar• - Ralımı Y•u11z, •İ~u !de r 
Carııs - / F. S.:r•Pfü . 

,.,,.....o .. smı~ 



2 - SON TELGRAF - 20 EYL'OL U4l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

~AL K FİLOZOFU 

ESEBİN SIHHATİ 
• ~i!lJ!~~~ll fMAHKEMELER_D_ET:sEYt!·~~~cFrl ! K A p AL l j 

ıı.ııııa..::ıı..u...ı.:.ııu~ı \. "-- Duraklar ! 
Adliye V!'.k51cti, yıllardanberi 

bu.; ük bir u).cıulcket davası ü. 
.u ... dedir. Bu davaya, hal:. di. 
''ilıne çc\·rilıniş t3birilc, imam 
nıkii.hilc c\·)cnme ınc~elcsi, diye 
biliriz. Bilhassa Anadolu köy • 
\erinde, medeni nikah akdet • 
mcden birleşen çiftlerin sayısı 
nıübjm bir yekün tutar. Bu hB.. 
di!i'eoin iktısadi, içtiınai birçok 
>Cbepleri vardır: Medeni nikib 
akdetmiyen çiftin mabsulii o.. 
lan çocuk nesebi meçhul kal -
makta ve kanun müvacehesin. 
de ıarip bir vaziyete diişmek· 
tedir. Nesebi meçhul tabiri ye. 
rine nesebi sahih olmıyan ço. 
cuk deyiniz, ne derseniz, deyi -
niz, bu ya\'runun, vaziyeti çok 
naziktir. 

REŞAT FEYZi 

rckctini derhal önlemenin zor
luğunu düşünmek lazım. ?l."e • 
scbi sahih olnuyan çocuk, bir • 
l<şcn çift nazarında ne>cbi ına. 
lümdu•. Kendi çocuklarıdtr. Fa. 
ı..at, kanun bu hüsnü niyetle 
iktüa edemez. 

amazan ayını 
karşı arken .. 

Şunun iUrasında ıJ;ı "ey k '"':ladt, 
mübarek Hauıaı.a:a da geldi, çatlı. H.a
mazan, !aı·kında~jnız ki g.ttikc;e Jo .t..l 

geliyor. Gazetelerde, Ramazanın ylk. -

!aştığını ilk haber veren h.3.dise pide 
me\"zuudur. Pide unu, !)~deni.o tart~ı. 

ek.sik pide satacak.ara karşı tcdbır ve-

1 Adama alışmamış insanlar ara-1 Kapalı tramvay bek-

i S!~~~cı~~~~~,~~~~~~m ~,l'!!e~ü':!;~':·a~ 1 ~ei~~:e;:;;:~ı~~~ı; 

Adliye Vekaleti, valiler, müd.. 
deiumumilcr arasında, bu ntü • 
hinı me\"'ZU3 dair yeni bir an • 
ket açm•ş bulunuyor. De,ıet, 
bu halin bu şekilde dcvam•na 
GÖZ yumamaz. En kat'i, en cez. 
ri tedbirlerin alınması •·e hi • 
disenin önlenmesi zaruridir, 

Fakat, davanın halli, zanne. 
dildiği kndnr da kolay ve ba • 
•ıt değildir. Çünkü, medeni ni. 
kiıb akdctmeden birle'jmeğe 

karar vermiş olan çiftin bn ha. 

lil"Z DOLABI 

İJITIYACI 

ikdam refikim izde Erzuruın 

nıcktııplart neşreden genç arka • 

~ ışıınız l\.Iurat Ka)·ahan, bir ya -
z,. !'!<aa: ·Buz <!olabı Erzurumda 

ifla> etmiştir .• diyor. Erzurnmda 
buz dolabına tabii ihtiyaç yok. 

Fakat, bıuı dolabt yalnız Erzıı • 

rumda değil, bir ay sonra her ta.. 

rafta i(las edecektir. 

Buz dolabma ahşınlar için, ı\.. 

naıloln ~ehirleri ae garip geli> or. 

SEBZE 

FİATLA.Kl 

l\Jalüm ya, sebze ve meyva fi. 
atları bakınundan İstanbul semt
leri A ve B diye iki sın•fa a)«ıl. 

dı. A sın•f• pahah, B sınıft da u • 
cuz değil. Yine hep,; B) ni kaptya 

çılu)or. 

Bir arkadaş: 

•- Yahu, dedi, bir de C. sın•(• 

icdas edilse de biz, o semtlerde 
otnr,ak ve oralardan 
r1 t k .. • 

HEYKELLERİN 

TL11İZL1CI 

ahş .-eriş 

Uootumuz Selami İzzet Sedes, 

T.l.,im ib1dcsinin temizletilıne • 
s.iııe ve parlatl1n1asına ınuarız .• 

llrJ keller, diyor, parlak değil, do. 

nıık ulınahdır. İddia etrafnıda bir 

likıimi~ olmadııiı için bir şey söy
liycnıi)·eceğiı. 

Fakat, temizlik imandan gelir. 
Bö~ le değil mi dostum?. 

AHMET RAUF 

Kö)·lerde, bu davaDlll bir de 
b~ka bir cephesi vardır: Bir 
\'Btandaş tasavvur edin. Evli • 
dir. Yani, medeni nikah akde. 
oerek bir izdivaç yapmtŞlır. 

Bir de, medeni nikah akdetme
den birleştiği bir kadtn vardır. 
Bn ikinci kadmdan da çocuk • 
!art olmuştur. Bu vaziyette ne 
> apacaksınıı? İkinci kadmı da 
nıcdenl nikah formalitelerin • 
den geçirerek o vatandaşın ka
r ısı vaziyetine sokamazsınız, 

~ünkü, o zaman taaddüdü zev. 
cat meydana gelir. Bu vazi • 
;. ette, ikinci kadından olan ço. 
rı ğun nesebi nasıl halledile · 
cektir? 

Fazla müstahsil el fateyen 
Türk köyündeki içtimai ve ik. 
tısadi hayat tarzı, bir kısım va. 
tandaşları, aile efradını daha 
kalabalık bir hale sokmağa 

mtthur ediyor. Fakat, i~in bu 
tara{tnı nasıl halletmeli? 

KADI 
Çorapları 
Fiatlerdeki son yük

seklikler neden 
ileri geliyormuş? 
İp«k ·kadın çoraplarının git -

tikçe -pahalılanması üzerinde a. 
lake.darlar tarafından le kiklere 
ba,,Iar.mıştır. 

Yapılan ilk tetf::kler koza ti · 
atler:nin br:az yUm'.mesinin bu 
yok's fırsat acl<bhmarak fiallerin 
derlu.I yükseltiki'ğ'ni göster • 
ıımş:; c. Bu ar3:la esk!dcn imal 
edilnıış çorapların da pahalı'aş. 
hrı!ı:lığı anlasılm!~~ır. Bunun ö
nün~ geçilecek 'e yenı imalatın 
da nonnal fiatleı le saltbması te • 
min olunacaktır. 

llfJÇfJK BADEBI.E 

ViLAYET ve BELEDJYE: 
+ Diln Al: bey kt.ıynde Dcy•:>ğlu, Sa

rıyer ve Eyüp ka:r.alarl h:tyvan sergisi 
açılmıştır. Resıni kii~lla kaymakam
larla. Bek.'fiiye R"'is Mua\·ınl B. Lütfi 
Ak.30y bulıınnı"'tıH. 

+ T.ı.ksilerı hususi otomobil gib; kL 
ralayıp h.ul!ananl: rın takip oLuın~ası 
Emnıyet r.ıu~u '·ıgü 6 ıncı Şubes.ne 

bildıriJml.şUr. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ K:.ı erpe)ı·nirlne de narh konul

ma. ı k.ı.r- la.şllr!~nıştır. 

+ BJı.. muhtekirlerln ihtlk:\r ih· 
barları yaµıldığtnı ve CunnU. l\ieş

huda gcliuece;:.rıi h.aber alınca 
dükk&in1:ırının kep nklerini kapattık.
hırı görUlnıüştur. Ihı kabU dükki.nlar 
hemeıı mühürlenc· .. ('ktir 

+ Magazaların fiat listeleri tama .. 
men asılm~tır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Sarıyerd.e l\ılaltye Tatll-il Şube

s.ind ça'ı=tığt ı;1r3larda zinımetine 102 
lira 6 kuru.ı geçlren Musla!anın du
ruşması dun bıtir~uniş, kendisınin pa
rayı ödernlş oldıığ•mdan 6 ay müddet
te hapsine ve bir sene meınurıyetinden 
mahı-umiyetinc karar verilmistir. 

saire .. 
İstanbulda, ne h\kmettir bilinmez, 

mevsimine, zar'fta~una gOre, bir baş -
ka çe~it ihtikılr liik1rdı.:;1 ortaya ç-ıkar. 
Göreceksiniz: BW.tün Ramazan, ı::aze -
teler, eksik, fena pişmiş pide hJt.iye
lerile dolu olacak. 

Yak.tile Ramazan.. evlerimiz için 
mühim bir h8.dls~ idi. Ramazandan on 
on beş gun evvel. kUfeler dolu.:>u er· 
zak. bakkaliye eşya..ı alınırdı. Çıinkü 

Ramazan mlibarek a7 olduğu için 
!azla alış veriş y.;J.:nlmaz. ça11iıya pa
zara sık sık glpılmez I!. Onun için, her 
aile sahibi, Ramazan için haı.ırlıkh 
bulunur, ic.ıp eder, nıasra!ı kar§ıla -
mak Ü7.Cre tedbir alırdı. Ranlil.zanda 
oruç tutulurdu amma, bu mübarek 
.. y,yenilip içflen dıger bütün ayıar -
d .. n daha n1a rat.IJ o .. LU'du. Me!;el , Ra
r, ·a.aınıyclik adı altında, iftarda, .sa -
hurda yc.1ı.llen ba!ı n.uddeler vardır 
k., dıger zamanlaı a .... bunıar alınn~az. 

Butuıı usulu, an'atH.~sile eski Raına
Zünları yaşatan k ... ç ev vardır~ bil -
ınıyorum. .rakat, bL.:gun, cger, eski 
Ram.azanların ıcaµ ettirdiği bütün 
n:&_,.J.fıar ıhUyar olun!;a, Allah &ös -
icr:11eşJI.ı, bir çok tvlcr iflls eder. 
Çi;ukı.i, bu pahaulıl:. ka~l.iıııda daya
rultnuz. R..ı.111azaaln en gi.ızel hu:iusl -
yctleıindt:n biri gUU çtır. Ben, gül -
Wcı c;ok sevcrun. Lkl evll ı·de ou.nu 
iyi yaparlardı. S 1Jt.;.u, içi c.ev:zll, tat· 
hı ı bol, gUı.el saı ı..ınış olursa., tadına 
doyu!nıaz. 

lf~ar sofrasında, çorbadan evvel ye. 
nilen ve Rarnaıa.ıııyc .• k d\:nilen turlü 
nıuJde!eı, biıhass.ı çocukların pek ho
şuna giderdı. ~ropu. Lt!1·dcrken, a;o!ra 
başında oturn1ak 1.ılr zc\·kti. Göz.ter 
saatte, ku1 klar t•ıpda, dudaklarda rnı
rıoı halınoe duaıar .. oruç, .. eytin ta
neslle bozulurdu. t;3ha an'an, ye bağ
lı evlerde turma varllır. Hurına ıle 

oruç bozulurdu. 

'1'utUn tiryakisi ıh'.yoırlar, oru-;la -
ru bir ze;,rt1n veya L:.itrna ılc lıozauk ~ 

tan sonra. hemen sigaraya &arı.ırlar, 
b.~ ig~n a tedcnct .~ d; n:Ll:!n soııra ye -
rrıeğe başlarjardı. i tar sofrasır .. r.Ja zey
tın, hurr.1a, peynır çt.-şltli reçeller, su
ctı...c, pas!ırıı\adan ~ ~Ka, sindt de bu
lunurdu. Bunlard.il1 birer ikı~cr ... ıı • 
nır, sonra çorba !çJır. Çorb.-.ya kadar 
ekmek ycrır.e 1Jıu.. yenir. Çorbadan 

' soıı:a ış ckmege dl·Q_u ... ..ı.r. Bazıları, bü-
tün y~mck tievaıı.-:ınca plde yenıeği 
tercıh ederlerdi. 

irtarddn sonra, d~rhal yapılması i -
cap eden bır şey de, a .. .,,aın namazını 
eda etmekti. MahirTidur k.ı, ak4aın na
mazının vakti çabuk geçer .. kahveler 1 
içilir içilmez, nan!aza durulurdu. Bun
d~n sonıa zaten teravi zo:.manı gel _ 
nuşti:-. Dogru ca.nıye gidilirdl. 

Tc.ravih:en sonra. n1ah:.ıllc kahve -
ı:ine ug:rJı •. ~k. e.<>kl ihtiyarlar için bU
yük blr ihtıyaçtı. P.'!aı1alıe kahvesln -
de, ge:ce Yilrısına kad;.,r oturulur mü
teakiben eve dcıııt..ıur, sahur ~enil
dikten ::;onra yatılıı·dı. 

Lk.iden küc;Uk çocuklar, sahura 
kalkınak ıçın çırp•nırlardı. ÇUnkü. sa
hurda )'ine naditie yemekler vardır. 
Oruı: tutnnyan çocuklar dalıi .sahura 
kalkar. yen1ek yer ve yatardı. Sahur
da daha zıyade tok tutacak yemek • 
ler vardır Börek, makama gibi.. 

Eski Rarr.azanlar, çok ileriden kar
şılanırdı. Evin R·ıma'!nn'velik erzakı 
bir taraftan tedarik edilirken, dlg:er 
tar~ftan da evde temizlik yapılır, o -
da!ar silm!r, silpurülur, tencereler, sa
h:ınlar kal .. ylatılı'". k~ıklar, çatallar 
parlattlırctı. Ti:·y<tl\ller, ağ:ızlıklaruıı 

teınJzlcrler, yeni ct.a:ızlık, ktıhve finca
nı alırlar, tesbihlerlnin ipini deg.i§ti· 
rirlerdi. Çay ır.er.ıklıları da, çay se • 
ma\·rrledni yıkatır. temizletlrier, ko
kulu, hususi çay tatın .:ılırlaı:dı. İ§te, 
Raruazanlar;.n bin bir !ıusu::Myetinden 
yalnız bir parçası ... 

R. SABiT 

Bebek-Is inye yolu 
Bebek - İs1 irıye yolu bahara ka

dar bitirilecektir. Sonra Be~iktaş -
Bebek yoluna b~~nılacaktır. 

Tefrika No: 62 Ben de Recebin e~ı olacağım. Bunu, 
niçin imkiın.·,uz biı şey diye düşünü • 
y<>runı. O, hem gonlüme, hem vücu
düme sahip oldu. Ona dudaklarımı, 
sonra vürudün1il verirken, gönlüm 
çoktan onun altın kalbinin ~i ol ~ 
muştu Bütün kt.ıdretile dünyaya 
hi.lkmeden ~abiat, benim gibi, gönlü 
.:ıska hnsretle dolu olan bir ın.sanı ni
ç:n tıükınu altına lm:Jsın? 

1 Sürü Çıngırakları 
"----- Yazan: CAHİT UÇUK 

- Daldın Figen~ ... 
Gulı.iın.:;iyerek b,1şıml 

d!nı 

ona kaldır. 

- Bu gilze1 evi do,emekle mt:Şgul
dum .. Y3ılnız buranın su.yu yok. c:aL.. 
ba Recep?. 

- Vat cŞıoşıpııı! .. 
- Nasıl şıpşıpı' .. 
Ev .1 ol ıaratınriaki k.ıyah :ı d·:>iru 

ileıl :Lk Recep. c! M·fe., Lutuycr U
r u ıun k:n rın~ ı:ıdea bır yol var. 
Oı01ya ı;aııtlk. Ön•. ~eniş ufku kuçak~ 
ı y 1", ark& ırı kcı.,1 '16a vcrnlş. ustu 
y ur• ı U r. r gıt- · )'ere gird ıke 

Bili~ n.. lnı. ::ı örtuıu ye.şu b\•arun
oan, 11. •.dalt· kf cCk göle darr. ·ıyan 

hır ak ler ynıxırak, bı nuzlk ya
ıalıyor: Şıp! sı~· Şp'. Şıp! > 

Baldtranların ycşı1 y:ıpra !arından 

I;; na~ su damlata ·ı di.4 yor 1 

B .1 guzelli ,. lfa(ie edecek kelime bu .. 
ııyor, yaln11 

- Ne guzel' . Ah nr- guze1' ·e 

Dlye m• ıldanıyordı.:m 

Recep, htcvf'c ını :'!. hey canlanaıı , 
l, LllUlUD, k1.ilk b.c ~le. 

- İşte~ dedi. E·.rimizin suyunu bu-
radan ai.acağız ... 

Ona hnyretle tı~ıktvn: 
- Evimizin n11?. 
İril0<m1', ş!nr.;•kli baluşlarl• yuzıı. 

ıne l>Qkaı ak baıın? ı;;alladi. 
- Evet! .•• 
Blılün vi.ıcudümil ürpert~n b:r he

yec-:ın lşc:s:~ ıc:nde ka1dı!r:.. 
- E\ n. z' 
Diye- J1 .~·ıldancflm O zaınan Recep, 

birUen ~ lllari~e v.\cudüınU sardı. D-.ı .. 
dalcla • duL:ı e.r_rrı arJrken, kul..ıkla
rıına ateşten bir ltelime ç-.ı.rptı 

- E.-ımız~ .. 

Evin bnı.ine geımiştik. B:r kaç ba .. 
sam k nıerdlven!e çıkılan ayvanın 

ust basamağına oturdum, Recep de 
yan:.ma gelct .. Onıuz omuıa karşılara 

bakıyoruz. Bu göılt'rl doyuran engin 
açıkhklaı ın, tem :Z havasına alı,an in
.1)3D, ~ehre dbucbilir ıni" Daracık so • 
kaklar, usfuste havru-ız evler, sarL 
y~U. melankolik ins::ınlar arasında 
ya.ş:ıyubilir mi~ 

ReC'ebe ba.ktım. n·r kaya parç-at=ı 
glbı ağlam ve ht")b t!l. F it t "nde 
altın bir kalb çarpan, kaya parçasl. 

Yine şchtrleı\ !Ul duşi.tnüyıJı· -
sun? 

R ım n ç nıie. g· ruunıe bLyük: .:Jlr 
haz. ve heyCC'.l ver(:l1 O ateş k "!inıe, 
kul k4trır.-da, Ş '' ~tpı nın s hırlı &U 
mu~ ;:ı, dJmlaları dıı.W-1 .. ar n ba _ 
dır -:ılara ljar ... Tsı r nlıyor. 

Dü,ı.ndum Ca!ca.t tık~ nerek .. A
ı ill scnı d~üniıyorum Recep .• 

Or-:ıd n yaviı,.. rO\vDş c;ıkt.ık. Recep, 
bı ke•\dine öz btr f'Ş otma°'a raı:1 -
rıyoı. rıa.ğlarda aslanların, eeylflr'a • 
rın kaplanların. narııların eşleri \ar 
c·;c;Ck11"I"in. b&ekte1:11, ku. laoın t; •un 
Wb~iiU Uoldur'1n \'arlıklaJ'ln e.leı·ı \ar. ı 

. - Ya evi na: ıl <loş yecektin., 
Ses:ınde <,,'<>cukı;a Uir titreyiş var gi-

bo. 
- Dilrıyada kimS<"nİn evi 
i "'ini çekerek sustum. O telajla: 
- N.ç n su .. tun? 

öyle eli (:l.b~ık. hi.ınerli bır adam hisloı ati havatL.• knycıu.ııı. Tokmakla dövrrııye 
venr:ıyordu .. f"'akat, anlatttl\.lanna ~öre b~li:i.dlnı .. Dava<.:ı heınen yerinden !Jr-
en ~Ohretli hokkabaz~aô"Cl nn11..5 .• .:,;;.;.ındi ladl; 
jandarmanın önü.1dc, d vac:sl iri. yarı _ l\fore benlın baba yad!gJ.n saali 
bir Arnavutla sohbLt cdı.yo.ı·· !ten nasıl eY:ers!n! 

- Sanki L)i bil k.&cbır uz.ataca;.;. ne Diye haykırarak üst'üme atıldı .. Ona 
V'ardı? Sen ömrUnde hok abaı.: gGrme- aaatıni s.:ığl...ı.m çtlcllracağııfıı .:;öylemi)"e 
din mi?. 

Diye si~mli, sitemli serzeni.jlerde vakit bulamadım .. Bo,::azıma sarıldı, 
bula.nuyordu.. beni dövmiye başladı.~ Seyirciler bizı 

Etr2!la.ruıa toplananlara da: :r:orla ayırdılar_ jandarma &eldi .. Bu a-
dam saatini aldığ1 halde beni jandır

- Şitndi ınahkemeye girince () da-
malara ıösterere:C.. \"a.31ndan vazgeçecek, amna ~şt.e koca 

bir günü:Tiuz boşa gitti~ c:- Bana hödük oglu hödük.. dedi. 
DıyorJu. Davacıyım vallahı ondan!..• 
Mubaşirtn sıtma goım"etniş ıur sc.si Diye davacı oltiı.ıttınu süyledt .. liat. 

koridoru çınlattı: buki daynğı yiyen beniın. Ben buna 
- Besım Geıer .• Davacı Fcriiiid~.. hödük, ıal<tn da demedim!. 
Jandarma, ufaıc. telek ve hokkabaz Da\'acı da da\'ayı ket.dine has ;;.ive-

<>ldı..ıgu kendi sözlerinden. anlaşıL:ın a- siyle anlattı. Fakat ifade~aı:n niha7e-
daın.la davacısı iti kıyım Anu:ı.vudu tinde: 
n1ahken\eye . .,-:ıktu - ~~er davanıd<ın vazgeçtim!. 

Evraklar okur.duktan sonra hl.kim CQırıle· ıytc fer.a.gatfnı bıldirdi.. Ha-
ufak teftk adaına ·-;ordu karet da\'"ası, d::ıvacıntn feragatiyle şu-

- Bak, sen kahvede hUner gdsterir- kut ettigi iı;·n n\rtnkeıne nıasrafını ikı 
ken bu ıdamı talıkir etmişsin... tarafın da yarı, yarıya Qdc-n1eı;iı~e ka-

t;Jak., terek ya~\tlı adam davayı an- ra:. verilerek celse nih<ayct bult1L1 .. 
lalh: 

- Efen,d:ın ben hokkabazıın .'\.;;-una 
öyle tiyoı.trolania Cilan oynıyan yerli 
yurdltı hok!\.abazlard..:n değil. Sepetiaıi 
kolunıa tak1.1.r, takl:nlarınıt al:r, ı .. tan
bul civarındaki kah\ cle-ı·tle hUnc"'r go.:;
terlrim .• Topkapıda, Alckonun kah\•e
sinde e,·ve:ki gec ~ hnkkaba:r.lık yapı
yoıı:iwn. Bu Ferid tı:- seyirciler ara
sınd.:ı imiş .. n,r a- alık nuınara g~ter
mck ~çin Ecy!rcilere sordum 

-· Blr saati olan \•ar~a bana ver~in .. 
B·.ı adanı, göğs~irıde yarır.ı kiloluk 

gumı.is köstekle a.sılı e k1 Piryol saati-

:fahkeıneden yine beraber c:ıktalar .• 
Hokkabaz olduğunu ı;ö)·liyen Besim 
Gezer, davucı 1"erıde nasihat veı·tr 
gibı, ilin·e etti· 

- Arkada.): li~r hokk<.ıbaz benim 
g:hl y;1mu.j.1:t hu;,•lu ohnaz .. Sen b!r 
da-ha ya hokkabaL seyrt'tır.e, yahut 
k.ymetli e~yanı crbind.~ sakla. Yok
sa başın c~eı\ten h·;.-1.ultnaı.! 

l\IIerdi\.·e·~:crden inerken kendi kcn
dıne söyleniyordu: 

- Bir d:ıha ını, bJylE' adan1a alı~
r:ıamı,; inianl&r~ hi~rer göstermtk nli? 
Tü\.·beler ttivbcsi bire~.• 

Kız kardeşine yan baktı diye 
bir yumrukta gözünü çıkardı! 
Şehremininde cadde ortasında cereyan eden 

bu hadisenin suçlusu tevkif edildi 
Şchreminınde .h'J"elek Hatun ın11hal. c.Kız.!;·ırae. :r.r- baka.rs:ım ne olur"I • tar-

ıe ınde oturan Ş:ıı;.;ye •>kakla g:dt'r- z:ndaki C'E'\.·abı üzcrıne Zeki İbrahiının 
ken Ibı·ahin1 adında bir gencin kend.- ~uratına bir yuınruk S&\'urınu:., v·e sol 
ne dikkatli djkkaı'i bakmasına .. inlr- g01.üuü kOr etml~tir. 
lennıiş \·e eve giderek yaziyeti kar. Ynkalanun Zeki dün A,n:yeye le.;;~ 
deşi Zekiye anlatrr. tır. Bunun üzeri- liın edllmiş \·e ibrahiınin de muayene 
ne Zeki derh.al sokağa fırlay:.p İbrah•- r.e:tiı:esi~d(• Söl gö:!ünün görmek has-
mi takibe başlamış ve ona yc-tiş~rl·k sasını t.an.an1en kaybettiG;i ve blr a7 
kıı.kardcşlnc neden c.yan baktığını> hastahanede yatdc~k kadar yaralııdığı 
sorn1ı..:şt1,1r Bu yü.:.dcn iki genç ra:,,ın- an1a:jılınıştır. Zeki Sorgu HJkiınliğince 
da rni.mro:taş:ı ta 1lamı.ş ve İbı-..thiınin: te\·kif cdiln\iştir 

~~~~~~~~-111111~~~~~~~~-

Köprülerin açılıp ka
panma saati değişiyor 

Öı,ümüzdeki ay başından iti -
bareıı Galata ve Gazi köprüleri
nın :abahlan açılma ve kapanma 
saatıeri 15 dakika ileri~-.e alma -
cakl,r. 

Yerli naftalinlerin 
tonu 180 liraya 1 

Ka:abük demi" ve çelik fab • 

rikal~rında ishhsol olunan yerli 

nafi al:nler büyük rağ'bet gör 

mü:;tür. Fafrika nıüdüriü.gu burı. 

ları'l tonunu 18ll !ıraya satmak. 

tad •. Şıındılik aıomi 5 tondan 
faz!~ satı:; yapılmamaktadır. 
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G•.«,en sene sonbah&rda Vali ve 
Bekdiye reisi B. Lut.fi. Kırdar ta. 
rafından verilen em!.r ilZ'erine 
~eıır:n muhtelif yerleri.nde kapah 

tı a.mvay 'bekleme yer~ri yaptl. 
ması için hazırlıkl•ra başlanmış
tı. Aradan bir yıl geçtiği hakle 

faal ~'ete geçihne<.lıği görülerek 
B. 1 i\tfi Kırdar tu hu&usta at.a. 
kadarlardan izahat talep etmiştir. 

S'>n Telgraf - Kapalt tram -
vay tevakkuf mahalleri inşası 

şehrimizin en ev\·el temini i-ca 
'beden •beldi ihtiyaçlarından bi -
ridir Halkımm bilha.11Sa yakla -

;Şan -5U kı.ş ınevsivıinde yağmur ... 
da, i<arda. rilzgarda !beklemek -
ten kurtarrrak iç n 'tir'atle faa
lıye:c geçilerek b:ran evvel in -
~c-- ... nl Va!iın'.zden rica ediy:>ruz. 

Askeri Liseler 

Yeni d e r s y ı lı için 
kabulü 1 Bi-nar~et 

rinciteşrinde başlıyor 
Kuleli, Maltepe ve Bursa as -

ker1 liselerınc l kiınunuevvelde 
ba.;iı) acak olan yenı ders ytlı 
içın ~·iv.l mrkt-eplrroen mezun 
olan'. ruan talebe alırımaıı• ka • 
r.:ı.rln;1~trılrr ~tır. 

Her üç rn°ktetı.n liııc birinci 
s1nı: ~a 15 - 19. ı.:se 2 inci sını -
f;r.a !6 • 20, lise :; üncü sınıfına 
17 • 21 yaş arasında ıbulunan ta
lipleı.den sıhha•lôıı müsait olaon. 
!ar kabul olunacaklardır. Taltp 
çok olursa bcr im"ıhan açılacak • 
ı.r 

Tı.!:p olanların l teşrinievv-el 
d~n 10 teşrınisanrye kadar as 
kerl'k ş .. beterine müracaat et • 
meltri icabetmkrlt>d:r. 

Yetiştirilecek askeri 
muallimler 

Asl..'1Cri liselere rr.uallim yeti~. 
tirilrıek üzere lise mezunların • 
dan Üni,•ersite ''e Ankara, Dil 
Tari "· Coğrafya Faküllelerine 
tall'be alınacaktır. Bunlar !kisi 
tabiire, 3 ü (izi<:, 1 ü kimya, 6 "' 
riyazıye, 1 i frans?ı.ca, 2 si ingi. 
liı.ct ve 2 si d<" .-lmanıca olmak 
üıcrc cem'an 20 talebeden mü -
rekk~p olacaktır. 

Tai:ıp olanlar 1 teşrinievvele 

kadsr Ankarada !-la~biye mek -
tebı müdürlüğün~ müracaat et • 
mel <iirler. 

Mııır çarşısı 
Mıstrı;arsısı hal oluyor Buıaya 250 

bin lira sartedileıek tniıkemmcl bir 
tamir kvnacak. Fı.kat bir de kapalı 

çar:jının tamiri işi vardır ki, yıllarca 
söylenir, durur. Gazete kollek.:.iyon -
lar1nı karl:jllrınız. Me:.el<'.i, on yıl ev
vel, Kapalıçarşının derhal ve iddet
le tamire ihtiyacı olduğunu okJrsu • 
nuz. Tehlikeli vı.ziyetlcrden bahse -
dilir. 

Bir Cinayet Davası 

GörüHıyor ki, Q,ı tamir henu! kl)n-

n1amıştır, Çok şii~tUr, carşı da yıkıl
mamıştır. Fakat, herhalde, bur:uı da 

tamir edilmek zorundadır. Mısırçar. 
şısından sonra, belediyemiz Kapalı .. 

c;cır~ içln de bir hal .)uret~ du~ irun.e
lidir. 

AHMET RAUF 

Diye sordu. Brnl U ;rUreğimden 

sarsan bir UrperLl.t~: 
- Ko~·ı~uyonıın Recep dedin1. Btrak 

bunları konuşmıyvlım ... Annenle ba
ban, babanla sC·n konuşınuştunuz ... 
Fakat. 

Recebin gözlerL'1de bir keder güJ.ıe
:.i belirdi: 

- Sus F'.gen1sôflenıe ... Sen için -
dt:h, ben ıçımden (iüşıinellın dah.ı iyi .• 

Biraz durdum. Sonra gülürnsedim: 

- Şer. r ne ka..'iar uz.ık buraya! ... 
- ~'~olur? ... 
'\~ü . .ınde bir endi~e dola~tı: 
- Ni .... fn uzak dtdin? , 

- Dl· şeyler almak ıazıın 
dş •. 

gelirse 

O zar.1an, yüzü:ıde bütün kederle • 
r nı er. l"rı bir güluş aydınlandı. Gü 
ler~k· 

- Kıılsıy Figen kıııay .• 

Dedı. Dt ı nüyc.rı.:um Btı kuçuK e\."
de y şay·ıcagız. Bah~rda kuşl.ır t>te -
cek, orrrır. 1 en.- ..ılar.a, çam ıgııele • 
rintn fısı ıl:ır ıe dolJcak, uzg.u-Jar 
rCC' na toı nı, al:ın zerreleri gıbl ha
y nın solı' !arı ı:;ıne savuracak Dü
tıın O\ ılar3 tepeaen bakan dagıını1.da 
yaş:. - 1ğıL Ve Recep, bir ateş lta -
sı ..J a'·nde run.um<la, vticudümde 
e < Kı~ gelint~ ne bir kuş. ne bir 
lıu .... i< se.,i duyulnıyat"Jk. Ya nız ipek 

{De"Qmı \"ar) 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

c~mil scs'ne bıraz daha kuvvet 
,.e sertlik vererek: 

- Yüksek heyeti >h[ık,me<len 

artı1< bu komedyaya bir nıhayet 
vErrı1(l'Sini, bu avukatt bu tarzı 

kreketinden ayırmas:nı, muhake. 
mey' ciddi sallha.>ına sevk ,.., iade 
e'"mt:-sini istiyorum. 

Diye ha)4'ırdı. Muzaffer, ®r
·hal profesör Cem: Un lbu sözlerine 
ha)·krrış ve muhak:t-meyi gürül. 
tüye boğu~una kısa bit" cevap 
•·erdi: 

- Profesör Cel!ıil muh~keme
nin ı.zamasına d~.,.ı. h:.dısel<'rin 
k· rdi tezleri aleyh:nc ir.kişaiına 

rrütressir oluyor. Feryadı bu nok. 
tadan geliyor. 

Eğer Vedadm katil oluşu hak
kında herhangi bir iıh!iımal mu
hak<·meyc galip olınasayıdı. tabii 
ı·rolesör Cemil hiçbir tel.iş gös • 
tcrn:ez ve muhakr.me nekadar u.. 
zarsn uzasın aldıı maı.dı bile 
Pmfrsöı Cemi: benden ve.,ika 

istıyur. Vroadın katil oLciui';u hak.
.kında ke di elınde ne ves>ka var. 
drr ki, ben de ona vcs,ka göste. 
rc.vim .Hc>1n, ben Fcrr', nin katil 
oHuğunu asla sövlemiş de -

, ğılirn. An<:ak kat:iin kim olabile. 
ccği hu·rada anlaşılacakhr. Zeki 
,.e fik:r takibinir: her )eye u:>tün 
olduğunu niçin kabı.l etmcyorı.ı. 
Bu üstünlük burada dıa kendu;ıni 
gösterecektir. 

Sözleti·M Ferdın:n haysıyct iç. 
t!mai}C ve tıcar•yes:ni bozuyor
mu:.' Bunu da gii llirıç buldt1m. 
Fcd huzuru h~k'mde okunan 

ehli :hibre raporu ile kendi ken • 
di.sıt:i kiı!i derec<'de gülünç et • 
miştir. Bir revk dtiŞkünü ve bir 
ırz dct.,"Illanı o!;duğ'1 resmi raporla 
tahakkuk eden böyle bir adamda 
hays-.yet vehmedilebilir ki onun 
boızuldu.ğuruian ~:kayet edilısin. 
Birat haysiyet ve seciyesi ola • 
hilen insan üve.Y kmm ze\'ık dö.. 
şeğine çekmek için çeı,it çeşit 
tedbıre bas vurmaz. 

füı itıbarladır kt, vazıiesini 
yapmaktan ve adaletin tecellisine 
çalı~maktan başka hiçbir endişesi 
ohnıy•n benim gibi bir avukat 
hakkında söylenen bu sözleri yer. 
siz buluı· ve reddederim. 

Ferdid_en demin sormuş oldu • 
g:ıın ilk sualin cevabını da henüz 
almış değilim. Suallerımin mana 
'°'' mahiyeti ilk bakışla hadıse ile 
al~kadar olmıyanlar tarafından 
k; 'ranamaz. Fakat, Ferdi ve di • 
ğrr alilkalılar ne demek istediğimi 
ç":çabuk anlılorlar. Bu itibarla· 
dır ki Ferdi de anlamış ve kar • 
şw.aa cevap vermekten aciz kal
m ·~tır 

Bu sözler üzerine Fcrdı: 
- Suallerinizin bence hiç bir 

k:ymet ve manası yoktur. tcveh. 
hüm ettiğiniz gibi bir şey de an • 
ı.mış değilim. Eğer, cevap ver -
ır..) orsam sırf bir ·ey anlamadı • 
ğ.m ve kendimi muhatap tel5kki 
e' rr.ediğim içın cevap vermıyo -
rum. 

Dedi. Münaka~a uzayacağa ben. 
z;) ordu, hiıkim, Muzaffrre: 

(Arkası \Yar) 

Cu da bir u Belki,, •• 
Yazan: Ali Kemal suNM~ 

• 1 • 
Ortalıkta harp ve siyıt"et ~il r 

·mın!n en yeni n1evzuu olara~arı
lcşi'< Amerika cıedet adaill a• 
nın svn nutukları var. Bunun , . - oı• 

kisl<ri aradan gür: ter geçııı'<;:d,. 
mak;a beraber ı!'~Li devaın rfi'' 
yor Çünkü Am~rıka cuınlı~,:~eı 
ısi.rin tartılı sözlerindekı ka . iJI 

pek dikka~ değmiştir. onun t:aı 
dünya matlbuatı bu nutukla lı;. · 
da!ha meşgul olacak. BirleŞÔ' ~ 

.,. . t" k olııf' merı.r anın vazı;-e ı açı OS .. 
kest'nne olarak bu nutukta g·b~ 
terilrr.ek i<;tenmi~tlr. Deme le ki 
'hail':~ daha atılmış oluy-0r . .,ş1ıur 

l~'Jb da Reis \'•!sonun ın ,pe~ 
mü~, viri sırda-şı nı:ralay :ffo tı~. 
Avn.payı dolaşarık harbi ya ,'.rı 

k 1 . . d • a~" 
tırma çare erını ara ıgı · e,·. 
hatırıatan bir hal bugün d;.;;aıı, 
cut. Miralay o ıaman Lo. ..yıı 
Pari~; ve Berlini dolaşm~ ~it' 
bir ttkli( ileri sürmüştü: ıng'gibl 
re, Fransa. Rusya ve İtalya yil • 
müttefikler toplansın, RetS b'if • 
son \&.rafından kabul edile ' 1, •• u 
cek gibi bir şekilde umuın• ~13r· 
hun esasların< k•rarlaştırs11'1jjt 
Bir here Amcrik,ı Cumıhur Jı 

ken 
bu ('Sasları kabul edince ;.1 • 
tarn!.ndaıı bunlan Kays~r r.!!' 
marıyasma teklıf ec.'ccekt.r. ıı• 

o 
Ka)"'er bunları rrdde<Jersei]ıielr. 
man Amerika •Ja müıtef 
ber~ber olacaktır. 

Reis~ ViJısonun rr.üşat~iri b~~ • 
iler: sürerken Amerikanın ııı ıtJI 

ııa 
tefi!·lcrle beraber olarak flB• • 
de gireceğini söylemiştır. k31ı· 
ıbuk' 916 da Vilson intihabı i" 
narak ikinci deh R~is oun•ğ3rı!,: 
!ışırken ,\'-Untı müdafaa e<JiY

0e'.v
Dünya sulh unun t:" müh•ltl r • . sC 
ların<ian biri de drnizlerın ri~ı. · 
uest olmas:dır. Fakat Anıe ,~ 

ılJC 
harbe sokmamağ:ı. uğr~ ~ıf' 
Hal:!katen o zaman Amerik

3
e i~ 

be g'recek miydi'•. ingilter el• 

mütttCk>leri için anlaşıllfl:~ 
zem olan bir nokta da bu 1<sı1 
tur. Reis Vilson bu suale . .ıt 

~v 
cbeikı. demekle kalınLŞ· O gP 
miraiayın teklifi cie ~ld~~ıt~ 
hükmünü kaybetnıış:rr_. , te~lı 
Ameı ika Cumhuı- Reisın:n ~ 
edecr·ği esaslan Almanya ~,ıi' ' . der ne Amerikanın bun ti ııl' 
harbe girip girm'yeceği 1<3 aıı> 1' 
rette belli olmadıktan sonr3 ~ ' 
ıef'klerin toplanarak s,ılh_08 ıf 
\arı r azırlamasmrla bir fa) 
savvl>r edilmemi'l•ır. ~;; 

Reis Vilsonun 'Be>ki• d: tı'9' 
916 da böyle bir Konfera115'ııııl 
lann>asına mahal bıraJ<ın8 ı 1 

F'. Bundan birakıç ay sonra 
1
, 11ef' 

son wtıhabatt kazanmı.Şo ·:;; 
kan111 Avrupa lıarbinde~ıı;ll'0 
kalacağı ümidi :k vata0.1 ;ı.ıı• 
, ~ı· ikinci defa riyasete ı:' e~o! 

(o 

terd'r Lak'n malum olaıt q\1 
bir !'Ün kendin, gö,terd\,)·ı. ~ı 
yazırria AmerikA oa Al111 .,1111ı. 
leylııne Avrırpa lı~rbiııe f.' ·ıl 

1ıalt· .Jı( 
Maziyi şu kadarcık -~; ,1 

maktaki makasc ise 8~-~ı 1 
Bugünkü Birleşi'< Afllerı ,,ıı 

·ka r 
ilkbaharındaki Amerı . 0 .. 

değ;• Fakat 916 cfaıc'. gib\e ~ 
ğil. Halinde daha vuzuh , 
iyet var. er'~' J . . p.ro '<'. 

Son ayların vekayıı . ı:sl ıı' 
nın vaziyetinde lıöj·le btr ı$ ıı ,., 
husulünde amil oldu. ııe bll 

· de b~ velt.ıı ye.ni nutku btr 11 f 
bari tetkik ediiince n87ııığıl rJı 
ıou!<ayese noktası bulun ;.ıııe ~ 
ze c.arpmaktadır. g16 da pil'~ 
Reıs,nin müşaYir: c.rtaY35ıeıfl~· 
pro~ramı ile çıkmak 1,ı:a ~ r 
für sene sonra ise .\rııeı ot ııı ·~ 
be g.rmiş oldu. Bu sefe~811 ııt sll ~ 
tak bel sulh için ı\rl'cr~ k't ~ e• 
diiii tsaslar beU:d;r. ~.,-fl'e 

a ··r·•· 
daho çok, çok uuk go 
dir 



'IJ. ~\ı. .Yaz~.nın me:t\nleri Anacıoıu 
1 İ.L.iı .J.r,liı uttc::ıleunden alınını,.tır} 

t.ı.. ed~n: Muammer Alatur 

'' A. ac.ın "ek ı l-~berlcre gö· 
' U~~nları~ c:nubi Ukrayna. 

rı "..ırekeı.eri dolayısılc, 
, .: 

1
Cazetelcr1, Türkiyenın ta. 

~ r ~":kctı lı:ıkkında müta • 
, n!Urutrnekte~irler . . 
~ lCı·oıı>kı ılivor k!: ·Mtlı· 

'" letter, laraf~ndan hazır • 
• • bır pro jed~, Bu lgarist anın 

: iıarp geın:lerini satın at. 
t!. e lıu gemi ı..rın Karadeniz.. 

~iar Ulgar lwnan:arına kadar 
~ ırı bayrağı altında sefer et· 

l derpış ed lınekleılir. Fa • 
( ""kiH, M•Jntrö mucib:oce 
~ 1 .cılduğu 1 ait!ar üzerinde 
, '<it ha as bulunduğunu 
•llıan · b · · ~il · ıs at etmşıt.ı.r.• 

========ı ----------ri ;,v,ır,ıxıxırı.wVl.J.,.RL 

Bulgarların, İtalyan harp 
gemilerini •atın alarak, :ıı. 
Bulgar bayrağile Bulgar 
limanlarına. götürmek 
tasavvurları hakındaki 
~ayialar ha!a devam et· 
mektedir. Yarı resmi 
Berlin mahfilleri ise Bo
ğazlar me•elesinin ba 
his mevzuu bile olma • 1 
dığını bildiriyorlar. 

mü:-:.kereye memur edlııcl ~; bil. 
dirilmekl~dir Al:-c;nların Bul · 
gar hududunda :ı•ker te-t-~.t el • 
t:kl"" ye Bulgarıslanın da seri 
aske:ı hazırlıklarda bulunduğu 
haH ındaki rivayetler de hayal 
mahsulü olarak tavsiıf olunmak • 
tadır. 
DOBRİCE CtVARINA RUS 
PARAŞÜTÇÜLER!: İNMİŞ 
Soiya radyosunun -Oildirdiğı • 

Alman ileri 
hareketi

nin derinliği 
Madrıd 20 (AA.) - İspar.)'O 

matbuatı Almanlar.n Rus) ada kr. 
~ar.dıkları müteaddit yeni m..ızaf. 
' ~etlere heyecanlı sütunlar talı • 
:.is etmtktcdir. 

Rumen ordusu 
artılt takattan 
kesilmiş! 

Rumen hükumeti mu· 
devam harebe le re 

mes'uliyetini deruhte 
edemiyecek vaziyette 

Garp çölünde 
iki tara

fın hazırlığı ı 
t.ondra ~o (A.A.) - Rb) ter a. 

ı.ın,,r,ıı. Garp çöknJeki :mırab:. 
ri 1:: ildir.y •: 

Garp çölünde hQrp eden i ~pa. 
ra'-0rluk km ,·ctlerır • İrıg. ız ve 
n:.ı~ik Amerika ialn .kalcı- ndan 
n ütPn:~~diverı }ıücur.-ı arabalar:. 
t p_4ar \-e :ayyareler E"l~ek•ed r 
: l aınafih s "\ al Ur zarfında dıiş
.r r nın da doen·ıri~ctli takviye 
l-.ı..ı'- vetlcrı au .. ığın: gostcren se. 
;.:.cpler ,·a 'ır. 

S -SON TELGRAF- 20 EYI:OL 19'1 

Alman Ham- 1 Milli Müdafaa 
lesi Hızlandı için 57milyon· 

(Ba~m ık, 1ı ete Devam) 

ht zipdc ileri harp tarihi tetkik 
!co rir edecektir. ıc 

F~ıziın hugiinlük uzaktan gllrii
~:i•niız herhalde iki tarafın ınu... 

rnfiakiyetlcrinin de pahalıya mal 
c ldliğudur. Ki3-cfin dü~ınc~i ,.e 
.'\tınan ordusunun Harkof istika.. 
ıı:cCinde ~·tldırıın h:zı ile ilerle .. 
ın<:k ga~ rcti karsı ... nıda bu bf:ilge· 
;·i tutan \'C şimdiye kadar kahra. 
ı>tanlıkla çarpı~au !llare~al Bud. 

luk yeni tahsi· 
sat veriliyor 
Ankara 20 (Tdefonla) - Milli 

müdafaamızın K:ıra, d~niz \C 

hav~ .hliyaçları ıç n Mılli Müda 
faa Vekaleti bü\.çesine konulmuş 
olan 83 ıınilyon li"a tevkaUde l~l:
s:sa•" yenid€n 57 milyon lira iliı
ves; ,'ıakkındaki Kanun layihası 

dün Meclise v~dmi' ve Bütçe 
En< :u enine hav:t~e olu~'ll.L.~t ... r. 

Harp Vaziyeti 
(1 ine. S;: hileu. Devıır ) 

2 - K.·eınonç ~ '\: e Çe--u.g0f tan 
m ıc · ... ! .. en 1 ... :J. tu.arruz1 yap. n kı 
Alı an ır llF K;yef'in 200 K! eı ·e 
ka ı ş k cw ta be . pa-
"nı;.. \ e 4 Rus ~usuıu b 1 cer. er 
ıçincte ıa et,, \·e b 1 nı.:,:_ardır 

3 - P lta\:n ş .. ıırı de •gal edili1l;J. 
Al ı "ı .... lıırı Ha korıı 120 1\..-

:;;ıı:· gazete;i de şöyle dl. 
.~azların •'uhafczı bu • 

ı g,u "llÜddetcı?, Türkiye, Bul
a arının ta'-akkukuna ma. 
,~ktır. Beılinde öyle zan.. 

ne göre, Bulgar hükı'.ımeti Dob
ricede- Dobrit civarona SoYyet 
parastitçülerinin ınmesini protes. 
to etmiştir. 
Not~da tasrih -ed,ldiğ:ne gö-

re, c-yilı 1ün 1!1 ;n<'<' haf'f ma -
kln(ljjer. tab~n~alar ve verici 
tcl•:z alctlcrile miıcehhcz ve ü • 
zerlerinde Bulgar parası bulunan 
para"ütçüler Bul;ıar topraklarına 
mmf :e teşebbüs e•m:şlerd:r. Bul 
gar ordusuna ıner:5up ·bir müf
reze ile yapılan iı:" çarpı•ma es-
1'asıı da bir zabiı'P birkaç nefer 
o:mu•, bütün parr.şüt.cüler öldü. 
rülırüş \·eya esir ~ıınmı,tır. 

İr formation gazetesi, Almanla
ıın So\·yct arazisindeki ileri ha • 
rekPllerınin 1625 kibmelrc d~rin. 
J•:le kadar uzand·ğına işaret ede. 
rek Rusları Avrupa karas:nda bu 
n;d,elte ılcrlemiş bulunıraları 
takdirinde Pari c nrmış olacak· 
!; .• n. yazmaktad·r. 

Leningrad'da mu
kabil taarruzlar 

Mo.>koYa 20 (AA.) - Svvyet 
lstıhbarat bürosıı reis muav:nı 

l\t. I.ozov::;ki Run1en kıt'a.arının 
uf;rac'kları büyük -Z3) 'a' net, • 
cc-sincie Odesanın yazlyetin.n lJ 
gün €\""velk ndcn o:ı: a mi.. :ıit ,..ı_ 
dut!unu dün söy:t·1ntştır 

M 'Jla lcyh Rumen kıt'ala •• s
rası.ntla ra _\"ı!-at lozuk-UJU ,.e 
mer,nutıivets.zli~n'l oba-ılad1gL r .. -
f.ah~de edilıııce R ;m n huküı <. 
iin ... n1ulıare-bele:e d~vaın r11 .:.'t.::. 

livc::t 1n .. dcru1 tc cıkn1i.yecegıf'!1 

Alnı un hüklı.ınctı ·~ iı:l.dJID!§ · 
du;1" nu Llve eı•'em .. ~ \ bun. 1Jn 
üzerine Al:r.an\·a :Oura\·a .ehem
miy~· • ma<!:li ~ :miıml~rda hu • 
lunrr, ... tur 

Lon ra Klyel lıaberı
nın teyı~ını bekliyor ! 

~;cı,ni ordularının ne vaziyete gir
tli&ini henüz bilıniyoruz. Alman

kr dört Rus orfl.usunun Ki~·cl ci. 
urıuda sarıldığını n imha edil. 
nı<'kte -0lduguıın haber ,·eri~ orlar. 
llrniiz So\ yeller bu lıu,usta hiç 

oir ~c~· !'>Ci~· lenıi~ de~illerdir. Bel. 
ki, ı lareşal Bud:'-·enni orduc:.unu 

(Ckuıcğe nıu\'aiİak oldu, belki de 
ku\ rnyi külli) e>i ile Ki~·ef'de \ e 
I\::jef ei,,arında kat"j \C ııihaı ınti· 

rnüde~ i kabul etti. ş;maldeki Vo. 1 

rıı' ılo( ,.c ıncrkczdeki 'Iiınoçenko 
l\""dularının nıunla"Zatn ric'at]erlc 

lomt"tre r:"'e fe&.- lunm:ıktadır -
K yel. '7 llııe ht al 'erilebı -. 

F· l: n ~ , llZ şu Alman t.l-
&;.r u6' n n lı k r çabvk \·ı::ku bııla
cagu .ık.ı ('? d n el. glnizi ı;öylıye
bi r r .. z bur .ırı böyle ı:nr tehlıkcyı 
sez.dJ;tcn sonra Rus Genel Kı.ırm .. •Y4 ,n 
\"e l\1aı-esal Rudle'tt'nU! d ha e\•\·eı a -
lamış ve ona göre tedb;rler a 'nı·, ol
dukl.lrın1 kabul emek. lhlmdır 

' 0 ' '- T .. k. t 
1 ,: ,._ ur ıyeye avır ,.e 

dnı de" ;t:.Xmek ı:naksa -u • 
'\; te ~ Almar. ı:aYTctlcrine 
• tnukavemet elmiyecek • 

<lıt·~ . -r:.n Kafkasya is'ikame. 

Lon a, 20 (A .. A .. , - Rus - Alnan 
ccphC' !na~n gelt·n ho.ıl>erler R· larln 
Lcııintrad c.nlcrindc A1n1anların bu 
~rhr-e- kar~ı tatbık etıtkleri taı:ylki 
haI:Ht.·ten \:e mu,-af! k·yetle nt'.'t cele. 
nn , .u~~i;i,1..ı:ı taarrtız.!ar yıpml:j olduk-

! ·~tasını ta,_.,·yur ett.ği ha. 
~lıakto-..ık et,...,ıy·eccktir.• 
ı LİN BOGAZLARIN 3 Mt:vzuu OLMADIÔINl 

larını bildir•.ıekt~~r. [ 

i Bulgar bütçesinin 1 

1 açığı nedir ? ı 

1 

SÖYLt;YOR 
ıı res . •. tnı Alman ka\·naklan, • > • 
·,ı;"'ınandaft )L'rİ Bogazlar 

,lle 'e"":ıs t-dcn şayıaların 
'ilını, hatta doktor Klod. 

1 
Anka da güya Boğıv. -

d~ı:ınas_ı k:ııı müzakereler 'P 

ı:u rıvayc,ler•nin çıka -
~I Sö ·l r ; etl 1rtPn sonra Bo • 

, 11111lıeselcs'nı-ı. kat'iy r bahıs 
' !\~l adıgı ı ~ve ccHmek • 

"ha' I! r.cı"P Nezare -
dQk -ır K!ctl' ~s'un IPC-ı • '. ~aı-ı ,., b~dclc işlerin. 

ŞARK CEPIIE'::>[NE İNGILİZ 
K'T'Al..ARI ;IU GELİYOR7 
A'T crıkan kaynoklarından gP. 

len haber"rc r,' re, Gn01·al 
\.Ta~·vel'in kL:.ra·,r'a~... altın -
daki iranda b luP n İn ~il z 
l·•t'.ları umul" 'le 7 nnedil • 
diğ,_,dtn daha \. ' ' tlirl r İ ngil.z 
Ba··kumandanlığı hı kıl'aları •a. 
~rruz~ nıaksatla k .. \Haı 7:ak ni -
~·et nde<'~r irap • So\·yet hudu· 
<l~na:a' Tıfl v ) a Kafkırsya • 
dun c'oğrudan rLya geç<'rek, 
Dc.ft üzer·ı~c R 'et istikame e 

ı gön<ierınlğ. derp·. etnıek•eci r. ......... ._ _____ -=--~=-. 
çtP.iiE:iii:i:r Aş, siNi:MAsı 

TEL: '??513 19
•1 - 1942 mevsimine Bugünden 

itfbaren başhyor 
, .,,,,. F.IU.İr.\S si~Dl.\SI ;\lüdw· yet, ber zamon old< ~ıı g b bu 
~ ler· ıtıcvsımi içın de hiç b .. r .. c. :e"' 1 ktan tc:ldnm.ycrt!.'" Sayııı l\1Ü.Ş
~ 1~' ~Uyük sürprizler ve f.e\ ~:ı.lade zeng.n bir i'Jn! Serlıi. l:.azır-

Bugün Matinelerden itibaren : 

~ .. P AP R/ KA Fransızca sizli 
~!::NE de ZILAHY • RENE LEFEVRE 

rattndan y3rat .mı~ kahkahoı,lt n~ 

a .. ZINDAN 
k n ıneı b 

FIRARIL · RI 
......... \:İı'İİİKTOR .~le LACLL:-1 n JACKİt: COOPER'in 

1arattıg1 :ı:;k, heyec-n ,.e sergüzeşt f: • t. 

~oöMER~i~~;;~~;;~ 
~ 

GiNGERızlarRÖGERS :: 
JOEL MAC CREA ~ 

~~\ sin1ln Le Süper filrr .:• 
<&: ... ....:.~:a:.... ~~«, 

,~~a Noo 19 1 

~tır için Öldürdüler] 
Yazan: AKAGÜNDÜZ•' 

d0\ı 1 
ı.ıe enn son torunlarısı . 

i(._rın. d .•. ...., . ._ l" ısın ~ ıt) C\.'ll'ıerın t 

\ a ~ u •• .ı mkayesın bir ~ır. 
• k tere 

~ • l, ~ •m. Saraylar car~ • 
•ncı.ı . odal k dolu ımı~. 
, ı., bazı sokakların, şu 

tı .ı;111zın ötesindeki Faris 
't ~İtııı.11 ne suçu, ne günahı 

"ıiş, h hocanın fetvası izin 
rllıe de belediye dok • 

h ' A' 

~t 

aden· . 
ızı \vıc rica ediyıırum 

ız ı.. 
f\ b ~nı an~ca'. 

ı a ır b , a ık 
1 
•n babana nikahlan 

tıı ~ ) duın diye Ö\"tincn 
'' e ıı.,nı · • \~ k a!ıetı;o ı• 

~tıı. r~k ~•ıneti ben de bili • 
~, •a Ş.1 Ya Ahmet Vefik pa· 

h ı· ~ asin n bı.r komedisi 
<ı ruın. 

İlk defa sode c·k izni aldığım 
i~ın ı..zun konuşuvorı..m. 13., izni 
s.ı.i•timal clın.ycceğ.m. Çünkü 
,·e son defa kcnuşeyonım. Bun • 
d"01 sonra b•r dilsizden daha de!. 
sız kesi~eccğim. 

Bt•nım \'azi; ctımi bilen hanım. 
efendi d<>Slumuz ikı senedenberi 
beni küçük dayısına hazır!:) or. 
Tabii reddedecet(im. So!'ra ne o -
bC'k'! Yıllardanberi mahrem, a • 
zız aile dostumuz olan hanune • 
(t·ndi ı:ozler .• i kapayacak. nj':zını 

açacak. Çü kü guya sırr:mızı bi. 
lıyormııs da kitç lk dayısına otw 1 

iç 1 alır_ ~ış! 

Şöhretli a\ ukalıl":Z'n r 'etirı; 

dt babam bi'iy,r. Tab.l onun da 
Y"ğeııini defcdc'<:egim. Ayni ne • 
tice! 

Bütun bunlarla, ve akl bıı· b. 

Snfy.:ı, 20 (A.A.)- Bulgar stan l\1a
liye Nt'.'ıaretinin bir ~ebl!g:01c gilre. 
1941 sent ·i ilk aı•ı Oiy: zarfındaki bü~

\'C J.ı,. ~"" 6.571.150 noo ı.,aya bah; 1 
oln1u::.tur Bu it~lıDrla bütçede 
360.Sll ~73 le\'nlık bir a~·ık \·o.rdır 

A;·n zamanda Roman.v odak. 
A'~., i~al kuv.,. tl rı kun1an -
danlıgı Romanyalı ar arasında te· 
zahur tdcn ooa;wrıcuLğu gı<ler -
mck i ·m t< dıbir ıttıhat etme'· cm-
riP- &lrruştır 

-~-

* K:ıhı-t, :!O (.ı:\_..\.) - Neşrerı:ırn 
blr teblig diın so.lı.:ı.h erkenden SUvc.)l 
üı.crıne bir lıa\•a ~K•l'.l yapıldığını bı.i-

diriyor. 

Alman-Sovyet 
haroihe ir ba iŞ 

K..yef multak.ıstnda dört Sovyet oı. 
d• SllnLiı k..ı~cı.t~ı.ur~k iaıt'a CL Jı~ek 

Başvekilimiz 

1 
Dr. Klodyüs'ü 

1 kabul etti 
tc,ı.~.ı<.c ınc nıaruz bu ~u A n 
k~)'ıl..ıldJ.ıır:dan gelen .a un d ~.ı.

lc. r.ı.it.ı. .ur • .ı:J1k'lra 1\0.uıo Ga .. eı .. ı, 
L.. .ı ya,·:m r:. yun k fiı<lt:n ınti-

....... K ~ t: u k ... \ ·ı...c .ı.n ıi ıta \Cln-

ut:ı ,.. ~ı.hı ı n.tı. n ı...n uldusu-
ııu J ~ , lı .ıl-.:n h.._. ı.:ı .e 11 .... !\.Ut 

ı :.. t .ı.ıu-.; l ı .ıı u c.ı buyuk Jıı .y-
un n 11arı.:ıJtıt!l-u .c.:11 b rı ceı y .n 

etn ckt<; . >U.ol k .n~ ydan Jr. 
rtue: ıufı· ou ,ı,. n Yaıunı:ıa peK sOnt.ik 
k.a • .;.c<ı.gı tanııı:n ooilınlku!d.r. 

i\.ıycı, r).1' c.:t::p ic,:lııı.· b..:g .. yan Al-
ınanlar, d ha Şaıi:a uv0ıu J: ,ıcm1ye 
b~ı~n t ... vl! P<JıUııva şehrin! de c.I
n1ı~hırd1 Aıman .r-otörlu kuv\·t:Uerı

r...:.n bı.ır ıcia da aunnıy::iı·ak }l:ıı kof' J. 
doğrı. ih r ı.: .... kte olcJ ... kuı.rı tahının e
d:UııcY.:tı.:air. 

K:yt;l ,ü. ·at.ı'l ..-\ ı .:ın orch.ıla .ntn 
irt.batını 13 E:•lülde .h.. yerin 200 k;.
toınelre Su··k,:.ıda vı.: 'i:U Lulını..:ştur 

..-\'ma.nlaıın Lenu~tr. ... d·a kari- ,;:;d
deth hU(U 111<.1.1 d.ı tl"'v~ı clıneı..ı_dir 

i n r: cı\:J rlaıı, ~o"~·c denı..ı. k.:.ı\·-

\·e:ıe iy c \.ıık a tC n uhanbede, 
İlmar~n h nıi 1d..:.a. 7.tr '"l ı ı . ..ı 
haf:ız n ·n 1 battı&.:.,ı kabul et-
nıektcli 

S» . et k yr.a1~·arı K~yef c "arında 
id(h.: l ~ pı • ;JL.i,;f uidug: 1 •ıu, ..-\1-

n.a la ll! nu ... ~ ., J~~·Y•ı- aıa t K nı.. 
y .... r.k w ıa co mey na dur f' 
yeru ct_utaınlar gelir<i kıerı i bık .1. • .r
ıntktc<l r. 

Len n ı ad lı. W. ınu. a ·eme• etnıek
tcd:r D chrc :>:a ı dı.:n ı..:ıcu .> .-ıl
ın ı tc- n bır te ı ::..>l-S u: ded .ın ,, 
toı a,ı..ır y~1"t.r ı. ll ..,uıe .Jaug c; ... n J7 
gı:ıı.1i a~ llı. tıc 

Aln1 ı• k yneklar ıımdıyc k dar a
lınan bı)\i)et esir .... r .n 1 mı.yon ı;uo 

L.he .... o.dı , nu b .. ıcıır k·edı... 
Öıukllr. rr 1it..ıcı her aiae d01nt bu
yUktür 

.Sn\ y 1 e!er .ntn b şlacgıcınctan 31 
A.:1 t h >\.lıl"''1ll zay.atı ş ;;le 
bultıı~:ı t dllı ek!eC Karı kıt'aları: 

B-l' 5-!. olı.l, L8'.:!.b9·l yarııı, 18921 ka
yıp. 

Ha\a k vıretler1. 1542 ölü, 3980 ya
ralı. t :i78 kayıp. 

r., lıavncla bir muharrirlc bırlc • 
~·ı de beni iffets z, c uf\e bir kı. 
d~rckes..ne ır firı._..ck ç.n k ... lblc. -
rın:zi hangi in~af)ız pı.:nçc dl'ırLu
yor7 

H.ç hır şey<:e. haberi olmıye'I 
v,. olır_yacn 1• Al den k·rr ne, sı. 
zt ne. hatta bJ.r lıakarıoun o~ır1,1 
ne? 
Amcası n-ı..:t,(ıkler c<:phcsı ·cte 

b:ı ,,a.ife gura..;: 

- K.~ım, o l r nhlakmd r! 
- O halde hepin'zc bir \'a ,fo 

aı.;iü);or. Para~ .. a ~ardım ctn ek, 
iş,;ze ı. bulmak. yok, c:lu k la • 
rr.Pk, hastayı !e c!lı etme) r.asıl 
insr.ni b:r borçs Stı sc.,yı strse. 
rıliklcn nhl:l'rnıı ahliıks.zlıktw 

ktırtarrrak da insani bir vazife -
dır. 

n:velım ki bı• 2.hlaksızd.r. 5,z 
d~ çok ah klısııı V· zıfeniz ~
d : Bol a(,\aklur• :zdan ona bi • 
r .. >arc:~ ôdıi ç \erin z1 ruht. "'a 
a~ '.y nız O d s. •in ı;ıb ol 
Bı n 'll çin de5 1, j.-..:.tın ık n ... n· ı. 
n• ıav ıye ediyorum 

( D< .-amı ı·aT) 

Ref K S:ı.~ m 
<2 n Başvckfı.,t:; ~e. 47\~ırran .,.ı< l '"\"t 

·\·ti rC'ıs:, orta e'ı;ı Cl r:u'!:ı'u 
TÜT!' ,.e n .,rahha, hey et reisi 
Ku"'Ylan Me-rPmencx.ı.ğ~..... le brr. 
rkte kabul ctmi~tı.r. 

Aln ~n ticaret h<-v'o>ti reisı or'a 
elçi clcktwr Clod u.• dun saat 16 
na. r<fakat.nde elç tık m .. steşarı 

Klakıcr o dugu halde Atatürkcin 
JTIU\Jkkat k:.brinı z;yarct ede. 
rek mu! te. rn bir çelenk kovmuş 
, ... Ftıcdi Şf'f"n tnlT'Ct'İ 1'uzur;.m. 
da f gilmiştir. 

iktisat Vekili 
bu sabah geldi 
hı.sat Vek lı S.rrı Day bu s.ı

bahki el· opr .slc şclı~ nızc &.!. 
m~şt!r. 

1\lus • lşfnas ar 
( ı ı..,ci S hı ed n DPv.ım) 

girı.b" 1 c~-eg1 hal.!t ':>ı. san·a~kar . 
lar t... ~fur, kavık()ı ar b'"'cı 
gib; e .ı) el me ( ) almağ~ mcc. 
,bur .ulr!'lk yptn•l\"lfmU'"" •lıi 

1mt.hanları11 Kon.,enutuar ~ e -

ı" ne Esnaf c~ ' lle riı.d~ } :ı -
pıtır a<ı h!ç de d rru de ltl.r. 

~eri Çünkü n1u.-, ... ki ve ran·u~ :'l 
esn, ( cer" yetlerı rnerkezı iP• 
nr,ctk KonSi'"\ ll, l"".1.ır. Alüka .. 
d r!2r1n bu l1aref.ltıC'r.ıle san"11te 
yar'ık'an } rrr:e •li.;ı sura le 
ta_. I ederek r ·~ • ukip İ_ t Un

ları K~nsen·alua. da icra etme. 
lerı ıazLi!ldır. 

DÜ:\'KÜ İMTİHA:'.'i'LAR 
Dim imtihana gırcnler arasın. 

(a rş tH111~ -"- n'll k~rlardan A~-
1 )- ı .ı, 1 Suzan )·a''" r. kE.'n1ençrci 

l\1 ı..n. Nashbi :\1 '1• ... et, kliırnet 
Salib. Kc-,ad l\llksut, kemanı 

İbr~' :m g.o: bi .n~ sınıf az yer. 
ler11 de çalışan jan'ıı'kfırlar \·;;.r -
dır 

İrr':.'1ana 20 kisı .girmis, ·b:rı 

~ vaffa'< olaman·"· ki.si e ye. 
tiŞT!:'Ck .ız; re unt.ııanbrı svn h .... 
la) a bırakıl r.ıı;t . 

İ ~tır1n tıeycti; gerli mıısik. 
ÜS~;"' 1ar.ndJn Sa~._.,. ,n kayna:<, 
E; .ıpllİ A i fü 7 a, amburt .J.,rru 
kanııni ı\rlaki. kemPnİ Sadiden 
mür, kkcplir. 

E\ \:c K..ms 0 rvatüc..rdan ,n" 1 .. 

sas \ s n.a~ı a "'Tll • ı' n ~fL;.n.r .. u. 
redd ı ve S•ıat (,iıııle Ba) an :11u. 
al ·,,~n b• '·a tekm 1 san'atk"r -

!ar '! t.hana tiıb. ı .. tJ!rnu- bu • 
ı • rr.aklJd •. füıy un Saf;) e, Mu. 
.e ycıı "c-1ar ,.e Ha T \et Y..; ·e · 
ı., kendiler; n in t t- ndan ,., .. 

ti. .... r hır rica etrr... e>rsc ....... Be
' d , c tQ ~1" 1 Pr ı ... ecf.ctctm şt r 
ı.r ll" k, bt !a~a ~a!..k edecek 

d eı 

ı.onrlra 20 (AA.) • •B. B. C. • 
SC'vyet ctphec- ~erı b;.:. sa"'">a~ı ge-
1Pn haberler, tcL·n1il 1..:~p 1 ede .. rnu-
1. ıc·betcr:n ş •Jcetlc dt\ar et • 
•· , kte oldugunw 1 'liırmektedir. 
En çct:n çarpı~malar Llkrı, •ra 
;r,ı:,taka,ınaa olır.oktad.r. C.cııup 
cc;:ıhesiııın te1<:rril boyunca, Ki • 
' dt~n Kara n w kadar, AlIPar.· 
1 : Don hanasına , .. , Kafka ya 
)1'.t· ollerine \'arıT sk çın ganet • 
lcr saricl, ektrd " 

Alm-n f \ '·•l' :! t bliğ>tdt>, Ki. 
~' f n zaptrdclrli i ıddia cdümış • 
,;, de, \a.iyet hcııtı• t~yid edJn:e

t l'. 

Az1k denizi 
ıablHerlnlle 

( ı nci S h enen Devam) 
yazmaktadır Bu t Kı.l rde Dvn~tz hav
zası cidden bir tctılU:.e ıçınde bulc..ıu
yor deınekl r 

Bu m 1tak da Almanı.r ta. arından 
zapt \'e 'ctgal edil n veyahut d1.•ğrucfan 
doğrı;ya <::ıl tehd dıne tr:ar ·z !JU' ı
n :.n arazın n Rus uarp san.J)'l ı 1.llSil

tlUna ne"dereccde müe ir ola.b 'e-.;cg:
ve ne nb.bctte lkt~adl ve :>mai kıyınt:ti 
haiz but, nduğu :1u. u::;Wlda Loı!drJda 
Uerf silrulen ır.ütalC"alnrı b~rıb!rine 
çuk aykırıdır. 

G:ayr~ re ·mi ;nuh.ılerde, J~&.· ıar:n 
Ukn:ıyn3U .. Doyt!'per·,•I'! Garlı nde ol
dı...ğu h dar bu n('hrın ŞJrkında da 
kaybettikleri kaynakla ·a b\Jyük bir e
hemmiyet atfedılı: ... ektcdL 

Senede d<k,an m lyoJ"\ kental buğ
d: y Jnah.:.JıU çı'"-ı.raı i\ııyanır :r:&.Wre 
ilibar.yle en ,·er hl r 1c!e ö1r olan 

! U\\'\. ki ve \'OZiyetlcrini ınuhafaza 
'- hnt:ktc bulundukl rı \C Lenin. 
gradın bir kısını muıılazanı 'e 

!cl..nisJen kıtaat ile birlikte daha 
z;,, ade te. lih edilen shil halkın 

ıııüdafoasına tetkolundu~u tah. 
n in olunabilir. Diğer taraftan A· 
ı.aoolu ajansının \·erdiği bir hn .. 

bere göre İrauda bulunan İngiliz 
l.rdıısunun Kafkasyaya çıkması 

vı· lıaUa bir ih!'nıale göre daha 
il< ı i)·e giderek So\ ~·~t orJusıı ile 
lirlikte ccph<'dc harhc tutu~nıa:,ı 

m~htcmcldir. Bu ihtimal İran ha. 
)'( kdi ba~lamazdan önce sebeple. 
rını izah \ e t('~rih cttiğııniz aoıil· 

lrr tahtında hakikatten uzak sa • 

.) ıla111az. Bilhas~a Alınan cenup 
vrdusunun Kufkas~·ayı kendisine 
:ı.-def ittihaz etıne~indcn sonra 
İı)j!İliz ordus.unuıı l(ı.fkas~·a~·a çık. 
ıııa~ı ,.c Rus ku,·,·ctleri ile bera. 

her Kafkas geçitleriui müdafaa 
<.) 1-.me~i ,.c biitün ga)·reti ile 

J(aikas)·anıu Almanlar eliııe ge~-
1.ıe!oJınc n1ini olnıak isteınesi İn .. 
ı;-i!iz ~ark, ortaşark ,.e ~·akınşark 
:n1ııaratorluğunun birinci derece. 
<le menfaati iktizasından olacak, 
Lilhassa Kafkas 'e İran petrol 
..u) ularını korumak İngilizler i. 

çin büyük bir dikkat , .• itina nıev
~Lu teşkil edecektir. Herhald~. •on 

Lahar ile beraher taraflar için son 
'e kafi ınahi)ette bü~·ük ıniica .. 
dt·lenin 3·enidcn ba~lanıı · olduğu .. 

F .. sen Al anların tay 1 ettik'eri 
mınUıka dört RuJ ordu u u ıst p e
dec-ek kadar geniş ce ;ıct r Ancak ll{))·
le birci 't.' truırı uz baş!· :nı olabilir ve 
Atmanl:ır ihata r <sac:. yle motörlu 
bi.r kter r.f ıleri silrr.-uş olabılirler. 

Fakat l)nyeper Ş:ırkın::ı. J!~C'Pr gc~. 

oez B• dieni or1ula:mdan ciddi l:.'r 
:!luku emC"t gor-ne'1.en F'OlUl.\ a'yı bile 
ge~ 'de bırat.acal l\;lduc Her· g t n ş "'1. 
trıaları akıl \'C a,ıt ga S!,!ar btr şey 
değ 'd!r. Hele, Çern!gol"dakl Alı n 
t 1~ 1 ·kc)ini s~:di . r:lula .cın ihın ! f't 
nli.ş olması aslil k '"ul ed:l, ez Ortada 
bCyl .. b Al a n. ,-a.. yeti \·ı:r a, 
blr tl.'k ~eyle ııah edJebi Dnye;:er 
ş .. :·kır:.d.1.ki Bud:c ,i ord r, Dnycper 
G ı"lı -de haftAlarca day rr-ış l"{u.s 

orduları değ:ldır: c..::>keri ın~ l.ile ugra
rntjllr. 

Alman ebligi 
(1 int: Sa leden DeYJ.r:ı) 

Berlın 19 ( A.A.) - Alman or • 
dcları fe,·kalade tebl .; : 

Kremerçuk cirnrırıc.a Dinyepe. 
ıı beçtiklen sonra ~i:nali ~ar:<i i:;.. 
tihrnıclinde ileri hareketlerine de 
,.~m eden Alman kıt'aları Harko. 

fun 120 k lometre cenubu gar • 
b's'n<ie P.olta\·ayı zaptetmişler • 
dir. 

Barbaros ihtifali 
b re,·k· l~ ae g(.>ı o !oiirLD yalnız sa
tulaı l dcgil, topr k ltınaa da Jcvka
l3dc zer.0 ,ad( .Jcrlc ioludur Bura
da n1üteaddit sanZ:) tesı ... atı va d?..t. 

Timcs .ı. dıploır.at:..n. , uharrf .. ınio ti-

; na \"_t Kıinunlara kadar nuihiıu 
ll<'ı ic-eli \·aziyctler orta~ a c:ıkaca· 

;.u.a hiiknu.:tınckte hata 3·oktur . 

(1 lllci Sahifeden Devam) 

n artesi günü yapıldcaktır. 
1-<u hu.susta hazırlanan progra .. 

ma göre meras,m, Bh~iktaşda Şan. 
lı c erıızclnin n.akbercsi ön.ınde 

yq·ılacak \'e tam saat 10 da baş
l·ı acaktır. Be esnada limandaki 
ı~kmıl \'apı..rlar düdüklerin, çala. 
•a1<: 13 :yük K, hramar.ı"l hatırasını 
t locil cdc<·eklerdir. 

k lcrine bilkılırsa bu \-erlmll muh:ıt 
geçen ~ene Ru.-yaya u ı;ni .)t h alA-
t nın be te ~ ü nisbe-t nde dok:ne. ı!y-i 
nı;bettc der:. r \"'! ·• -:ıür, dr>ı·tte Uç 
nl betir:ciA a'emtıı~· n ve ya ı yarıya 1 
sa!ıh;ı hal de maden Slih , eyle
ın ~tir Klıerson'un çok zeng n man- t 

gancz !':"adenleri :N" .k.ı>layeC'ln deıı.::z in
~a:ıt tezgahları artık: R .uların eli:::ıde 
de dir. Bu '"""'lnlalt.Jıtıl .~men hen en 
bu n tabrk:ı 1r e'&aktr \ Jre' 
,·err"l Dnlye;'ler ü:r r n .~ l.> aj t . -
rlp ediln. ş b..ı 1 ınn1a.it J ır. 

B· m ' le J .. a L<ı ..ı a'd b.r çok 
ah ;yPtl~r e ~kte \ e RUS

y nı h p nınl3tınır t~hliked bu-
ıundugl1 net ce:->ıne \·1ı1rıln1aktad .. r. 
Bund;:ın a r ı. cherr- n yetu bh so-
I'&y1 mc ke oln 1 L,.n :..g ad da a 11-

ha: .l :J.utlak b" · e' vet ıç .n.ae de.. 
~l!dır. 

İngilizlere göre 
(1 ı: ı Sah 1eı.l~ De\'ar-) 

ta Ye ş:nıdi de pe:\: r. uhtemt'l olarak 
?vieLtpf"•İ Cen.ubuııda Ki. ım ıte Hark.of 
anwnd:ıki rl .. miryo!unu kesınek ma'c
u.diy!c P";ck-.p IJer nii bır L e\·
,-eı yetişn,cge c;alısın;.ıktaciır. 

Dniyep~rpetrovs'< etrn tındaki D:ı.Iye. 

pc,. dir eğl ely~vrr. f u~ı.arın c· nde-
ı II ç rıpi.e yok ki, .. .\.l~ar.!J.r Azak 

rıen i 1 !\lelıt'po .. \.ar\,o 'd ... ·ı \fya
ht:t .Alna l ı eri h. ·el .. ti 1-l rkof \e 
Polta\"&Joil anğru yeı 1 ter.ıkKıler kay
dett~6 \ ı::clirde bL..r lk: R~ kU\' .. 
' ti r , rı \ azlyet.. to mu,,:kUlleşe
cekti.r. 

Lt ngı'1d cepn'" indek Alınan kuv
vetleri re' az tcı :tk ı..•lCe ede-bı nış-
1 d r Rus.::ır ı u• "* ·~e .lnsr a 70 
""''onıetı- n c 1e \; e K o ta :i• de
nız Ü' si..i.nü etrrd·.. t nlAnd!ya kürit-

~ Uzcı 11 e Or enb •.ım n ..:.tv.:1:ı. 
k u lnıPl ıde\aılıola
rak tutun..ır gibi gör • G._, vrlar. i men ı 
goh.ı un...:ık.ısınc:..ı Starsy:ı - Hu~a 

ile Kholn1 tıro ını a lt~ll'n nı.uharebe
ıc dP\am C't11 k t:da·. Bu m ntakaya. 
:tit o a ak .ı\tıanlar ı fından '"de
dıten iddial.;ı,·t !.ıt• :<oV'J. tekz.p eyle
n1işlır. 

D.:ı.ha Cenupta L:ıdcıga ,.e Onega 
gölleri arı Al· an ve Fin k..ı~
,·eı1er goı u~e go e Svı~ nehrL·'li 
ge\.·emern e di F kat henlz teyıt 
dllmiyen bitaraf K3ynak!ardan çık n 
habeı Ier1: göre bu k vvetier·n Petro· 
ı: \OOdsk i '.kanı ~llf'de bir- .ınlk .. r 
i rlemı;, bu nmakta1ır .:ır K rel B r-
7.11.hı muıt;.aksında cc ıhe 1339 F n -
n s hl d 1u bcvt• d:ı mu ak.ır kal
nı k~ bcr~-\·amdır 

ETEM iZZET BENiCE 

iRTiHAL 
r..ıilu Sar· yl:Jr l\Iildlırlüğu 1\1 ... !eme

dl Rus Şunınu'nun damadı Nal:a 
\'t; el SC'ft•rberl!k :P.1..ıdi.arlı SaUhat-
t n L n karde,,· Levazım ?ır1ira1eyı 

re . Onaran'ın k.ay:.nbiraderl i t 1. 

bı ı 'Vil..ıye l'"ey·eı: aza ından !\ecati 
~LI nl'! 'nı 1 enişte~ :\lali ~1Waıı:r Su
reyya Şııı: nL ve Meriin tucc· -~ ındart I 
I\e\ztı.t Surnnu nun enlştelcr1 t~r. 1m• 
mal;yeciıerc'cn r.ı IJ !l.Iüşa\ 1.r \e Milte
ha!)Sıs İhsan Özbaıtacı dUn aksanı. veıat 
etıni 'ir. 

B~ ı Jdndi v • ı cenaze namazı 
T fk re camLndE: kılınacak \ e Feı·i... 
ltöyu dC>kı ııne kabı 5:tanında h h ın 

r·ıı Jnetif!e le\'dİ olunacaktır. l\Ierhuma 
AUabto.n rtı.hmen \"e ailesine sabır re 
le elli etiler z. 

lng:liz hey'eti 
(1 lnrı S;hJedcn Deva • ) 

har~ket etmiştir. \" verbrok hare. 
ketindcn CHCI İngiliz tank fab · 
r.k.ı'arında çalısan İ.Ji ılerc bir 
rnt'!'.1j göndcrere!<, So,•yeller için 
azami tank yapılacağı taal:hu • 
.dünü birlikte l\hsko\•aya götür. 
dUğL! .rı söylemiştir 

Polonya Bas\ ek lı General Sı. 
koNı..i Lord Biwrbrok ile Ye M06· 
k toya g!decck Amerikan heyeti 
ret:;, Harriman 'le görüşmüstur. 

,.r~y':.a;~~:._~~.~~Y,. ~~~~~~~~.~~~~~~ ... ~~~ ......... ~~~~~~~~~~~ 

:: ~ SÜ M ER Sinemasına 
~ 

~ Q Gict.nL \'e yeni reev.shnln ı. K: ~en 'e ne ·'ell 

g KARIM ve PATRONUM 
Fransız .. :ı sözlU gUzer Fitm.:nl görQntlz \e ho,, Uu saat getir uz. 

"DUO 

~~~ı::t:~~z,.:ı11ı:ı:~z,.~~""~""!'ll!:ııııQ'1~,.~~~~~ 

TAKSiM Sinemasında :: 
BOR/S KARLOFF :: 

ve BELA LUGOSI :: 
Şimdiye kadar 

Korku 
görülmemiş Dehşet, 

ve Heyecan 

CANAVAR 

~ 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.116 .-.J 
Yazan: Francis Machard Çeviren: fşkcııder F. SERTELLl 

-- "Evet.. Kızıl Jak yahut da Kızıl Kasap 
denilen katil işte karşında.. o benim! .. ,, 

)1 şcl adıyle aı..ıba<'L kat.. rol nü 
(lynadıgına kani cılduğı.: n bu ad-.n , 
muhakkak kı bı~ pohs ha!iyesiydi. 
Ş mdi butun ıekf.J.S.yle bcnı konu~tur
nıJya ve bu mevzu etrafında benden 
JnalCımat a1mıya '"!ışıyordu. 

- Ren de Llyonda bt'! a1am ,..,~·aJn
Uım.. Parıse katUm Bı ır da müstear 
nam~a dola.$lyoruD1 amma, doğrustı E'

nin kadar cesur \'e cür'etkAr değilim. 
Y<ı.hu, biltü.n bir kilise halkına r.o.sıl 
(lldıı da kıydın! 

Diyerek mJn<11J bir bakışla beni 
ıuımiye ba1Jamı$tl. 

Onun blı· t:ıharrl nıemuru oldugtına 
kan.ıt gctırdJktcn 1onra, kendisıy:e ;,ı

lay etmek ve geeeyı böylc·ce ı:e("inr,ek 
}stedim: 

-- M.ıdcın ki buraya düŞf'n ıw;anrar 
bJJ·lbirlcrine <:urumlerini jt.i.raf eder
ler_ Ben de &ana kim olduğumu anla
L1)'ım: I.;en. feçenlerde jdeJm edilen 
rr.~hur cana\-at (Landru, nun ki.lçlık 
Jı;ardesiylm. 

l1işel birdenbıre &:ôz1crini aı.;arak 
J:t ndinl toP1•dı 

- ... Ne diyQrliun .• ÇokUınberi hukÜ
metin ~riıdJ.ğı o meşhur (K:ı.ıl Kn~ap) 
•en misin" 

- Eve\. Kızıl jak yilhul Km! Ka
s p dC'nıten katıl •ate benim, Fakat, 
ı;eni temin ederim ki, Sen Pul kHlıesi 
!ac;a.'iiyle ~rum oılakam yoktur. Ben. 
bir milyondan fazja ._erveti olup ta 
1'ayır cem yetlerı ... e yarclıın etrwyen 
t:c..nginlerin k:ı.tili)ım. 

l\.Iişel &Oyliyecek söz bualmıyor ve 
hayretle dik dik yüzmne bakıyordu. 

- Fakat. bizim tan1dığ'ımız (Ktı:ıl 
Jak) gcrıç kızlan dJ öldilrtirdO. 

- il yır. Bu bır iftiradır. Yanlıı 
bir tahmlnd.r M3sal \'C )'aland:ı.r. Btn 
omrümdr bir kere b'.le herhanci bir 
ıenc; kızın canını yflkrr,;.ıdım. Fakat, 
mıııeu soyarak zeng10 olan ve cemi· 
yeh· h·ç bı. fayd ... .sı dokunmıysn Mo
rJ Benova, Mad:ım Raşeı Bulon, Kont 
Rober do Korbey gıbi gaddar zen
ı:ınıcrı bo!alzl<1y1p öJdurdilrn BUJılilr 
t-n meşhUYiar1dır Bun~ardan ba~a 
yine •yoi tasıleden lildürdiıfilr.ı gad
rla . .zengınlPr·n s:ı.yısı otuzu gec;er 

-- NC! dı:vorsun dostum? Demek ki, 
Kont Ruber do K•ırbey'ı de fen ôl
(J,ırdı.in, öylt- mil. 

- E\ ~t. E'.e: ~eden ı;aşıyu u'l" 
(Dul Kadır. ._ Cc·n yet.) nm bır hı:y
rt.n2 şn~o Uild n hak::ıretle kovan 'e: 
•Be~ bôyle hayır cemiyetlerine )'ar

dım elmf'rılye yt mın ett. ıı~• d1yen bu 
iiid..ııı dC'ğl) mııdi. 

- Hatırlıyorum Beyle bır şı:y sc\y-

1 

1 

lcmlşU. 

- iyi ya .. boyJe ha :ı, gadda , za
lı. bir •douı.ın Jo' ·ans ceıniyetı ic;ın. 

de me\')rli oluı~ ınu" Bunu duyunca 
derhal k•ndlsuıı boğazlayıp gebert -
tını. Sen benim yerırode olsan bun • 
dan başk&ı nt" yapctbillrdin? 
Koıkak b tav:rla ylizılme baktı: 
- E\t•t. • ladenıkI böyle cemiyet 

Vf' h.ıyır düı;imanı ad;ıınhırın vücudü
nü ortadan kald.: mağa ahdetmiştik •• 
elbette bundan bafka yapılacak bir 
C"eza yokttı, 

- Ce-.ntyet boyle gaddarların ce • 
za.nnı verl"nıl'yinl·e, kanunlar ada -
Jetten, in"aftan aynlmayınca. bunla
ra kar('.ı duydııgurıı nefret ve kini an
cak kan·ıı t("fkin ve tatmın edebiliı· • 
dirn. İştr l.:ıöyle yaptım .• \'e bunları 
ya~ .. kc-n vıt·danıın karştSında kat·j_ 
yen ufak bir azap bi!e duymadım. 

- Şin1di anlıyorum, dostwn: Böyle 
me t-.ur bır k:ıç ıc:ıginin esrarengiz bir 
~ekildC' OlüınU, diğer harp zenglnleıi -
ni iıu.arn getirmif olacak ki, birer bi
rer !'ıervetlerınJn bır ktsınını hayır ce
nıiyeUerine \'e hilk:ümet.:n resmi has .. 
tanelerine, hayır mue:;.;eselerine terk 
ve teberrü cf":nl'ğe b~~lamışlardı. 

- Göıiiyorsun it . birka«;" gaddarın 

vucudünu orktdan kaldırmai'"Ja Fran
sız cemiyetine bi.ıyük hizmetltr yap .. 
mış oldum. Ben b1.1 cinayetleri işleme
miş: o1~ıyclım, o ha, ır müeı:se··eleri bu .. 
giınkü gibi :enginleşir miydi? Şimdi 
.hepsi biıt clerjnl, kııdrcılaı·ını, teşlri ... 
IJU:-J>ınl gtnışlettHer •. ~k1ye nisbeUe 
ı mdJ yaptıkları haylr ışleı·l ytızde 
be.ş yoz artll. Demek ki, berı cemiye
tin düşm:ını rlet:', b!Iat s remfyetc 
çok foyd:ılı bir uı;anı 

* Gece yarl!J 
- Artık uyuyalım deg.ıl nü., 
M~e1 kc.ırş•mdak. karyolaya uzan -

dı .. 
- Evet. t:~·k 1::ın <Loıı geldi. dos • 

tum? 
MişeJ bPnden ferıa halde korkmağJ 

başlamış• Benl ıen;ekten rneşh.ur 

);atil Landru nun kardeşi sanıyordu. 
}.!~el yo.ıtata gırcrkcn: 

- (Kızıl Kasap) Jle bir arada geı;:ir
d•t,.ıim bu geceyi ömruın oldukça unut
mıyal·ağıın 

Djye ııöylenfyordu. :r'akilt, 1nuhak -
kak'ı ki, Ucn ı;,yurr.adan o gi.ızJerhıi 
kap:.ıy1ı.mıyucak\J. 

Rl'n de 1 zı.ndıf':"" 

\'E' blı .. z EOn a Jo-o. ılC1• n1:ığd baş .. 
ladııu. 

(Dt..~~mı ""ar) 

ve 

r 

Banal nanınız,, 
- I 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 yaşındaki birc;ok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarında gorune-

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
sürünüz. 

B uru~~ solınut ve &evşemı.t bir 
cıldı. tazelOJ'lP ıençleştlrmelı ıçin 

ıeıe ıııe baslı biT uaul 
Önce PankreaW> Uo ham> enırll• 

rnıe tur m.ı . .kdBı ıUl kreması~· a~ru 
ınikdaı hazrr, .. umbnJş ztıyt:J.nyaj:ile 
k:ırqtırvu:ı ve buna ık.j ıınıali ta:ıe 

aut krema~ı lltn·e ediniz. Bu tertip 
c .. ldmıu besler \le ona Meta 1nanıl• 
nuyacalc der8't'de b.lr gençll)I; •e btr 
tazelik ,.~rır 

Bir me~u,. ertıst ce-nçliA manza· 
ra.!l1n1 mu.halaza -.ıe idame 1çin bu 
basit u~ulü tatbik ttmış ve '70 yaşın· 
da olmasına raj:Jntn ce11( k.adm rol
LerınJ oynamıotır Ecucınıı. d,_ bu ha· 
Lt:ııyı ıııe thz•ı edebiJir Ancak 
muhte"\.·ıyat• u mlkdarda olmakla 
beraber p.-ıhobya n-.aı olur (Yaisıı) 
~yaz renkteki Tokalon k~inin 
terKıbınde cıldını~ be!lemek ıçin 
hazın ttt.irilmış zeyıınyağl ile süt 
krema~ı me\·cuttur Bu ter)lip cil· 
dın üıliya( hıssettiğı ııdanın ta ken· 
disıdır Ht=rhalde memnunıyet bahş 
semeresı ,::nrdn1ilıdir Aksi haldt 
ıparon.ız no n1.1w ıadr edilecektir 

Sahip ve Baş.muharri: Ete~ izzet 
Benice - Neşr1yat Dirck!örü 

Ccvde\ KARAl1İLGL~ 
so~ TU.GflAF MATBAASI 

jsuu1Ac_~J 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• ---- -=. 
• • ••• -· 

SOLDAN SAGA: 

ı - Hile y~paıl, nol::ı, 2 - Feryat, 
sabredenler, 3 - u~enı:nek, ak.1:.etti -
rir, 4 - Vckı.lli.k ttınek:, 5 - Erkek 
isnüj evin üstü, 8 - Atın kundurası, 
icar, 7 - J.ieyva hayvanın l!iu kabı. 
8 - Zoı dt>ğil, nota, 9 - Edat, ve .... 
iah. 10 - A1?e l'akınlarımız, vermek. 

l IJXA.RJDAN AŞAGJY A: 

1 - HainC'tslne, nota, 2 '"- Fa:rJa 
lı:ar yaıTia, 3 - B •. dık bılmez.1:.e, Ha
lik BıliF1 4 - M~-tı 1<•t4ı'l, su kabı, 5 -
Meı·tebe, dudak, 6 - Su, nida, bır 

cins port.ak.ol, 1 - Ters cevirjn.eniz 
uçar, iri t...ı~, 8 - İk.1 h~r{ yCUlyan01, 
Hsan, edat, 9 - Mcı.nC'Vi akide, Hicaz
da bir dağ, 10 - Ne .ana, ne bana, 
jp sarılır 

Di.mk.ü b11lo1::ıco..mı~ın halledilmi şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
lNEŞEelCARE 
3AZAMETe UN 
2MATEM - YeME 
40 ALA.CAK@ -
5 T E !:_. N. Y U Vı~ 
6EYALETeReT 
7NOT.TJLSIM 
SAN.N SA.LA 
9HOVARD~·LC 
1 iKEN ALAKA 

20 Eylul 1941 
18.00 Preıgruın 
18.03 Şarkılar 
18.40 Kuartet 
19.00 Konuşma 
19.15 Kuartet 
19.30 lfdbeı-ler 
19.45 Konuı:ıma 
19.55 Şarkıla 

. ı 20.15 R&.d. Ca,.. 
20.45 Şa kılar 
21.00 Zıraat Tak. 
21-10 istekler 
:?J.45 Kor.u n1a 
22.00 Or'<e • a 
22.30 Haberlf'r 
22 45 Orkestra 

HAFTALIK ASKERİ 

Artık Dnyeper'in şarkında ço. 
mühim inkişaflar beklenebilı 
Budiyeni orduları nehri şarka geçen Alııı8Jı 
kuvvetlerine pek ili taarruz edebilit 

d'Je ıi~ 
mı Jıa!ılletmek m~ksa 1 

1411-fıovyel rcıimi, Almanyaııın, hal
ta bütün dünyanın tahmin ettigi 
gibı sür'atle yıkılacak halde değil
r.:-i~. Kızıl ordunun muka\·emeti 
u•zdığı cihetle, Alman - Rus har
binin karakış ba.,tırmadan evvel 
~ ı.a ermesi pek de muhtemel de
ğ;Jdır. Artık şarkta bir kış sefe -
::-ir.i beklemek de mantıki .olur, Bu 
münasebetle Alnı«n başkuman • 
dı.nlığının icap t'<lcn tedbirlere 
ba~ vurduğuna dai\· makul ha -
herler va'roır, 

Fakat, Alman başkınnanarılığı 

kt'j mcvzıler..ne y<rleşmezden ev
vel ~l:vkulceyşi ::ınai ve manevi 
ehe111miyetlcri ha•l ·bazı hedeflere 
varl'!"ak azmiııdcd'rler. Bizim ka
naatim;ze göre bu hedefler şun
lard ı: LE;ningrad. Moskova, Kı. 
nın ve şarki Ukrayna. 

Almanya bu mıntakaları almak. 
b şu büyük faydaları temin et -
ır.iş olacaktır: 

l - Baltıkda ve Kar denızde 
ikmdl ve muvasala nnkanlan, 

~ - Asıl Rus mılleti le mes -
kı'.ın mıntakaları istila, 

3 - Önumüzdckı ilk;lıaharda 
le~ rar harekata başlıyabilmek i
~·n Rus ordularını sılahlanmak 
ı'PI.:inlarından hissedıl"<'ek dere-
cede mahrum bırakmak. 

il< mokrasi'.cr bir Ieşmış olmak
!o ıoasıl geç kalmışlcsa yardım i
§ r de de geç kalınakt:ıdırlar. Son 
f, ı·lerde Moskovadan gelen ha • 
bu kr bu kanaatimizı teyit et -
md,tedir Bu ilibarla AlmJn or -
c ı~rınır. kı.şa kadar harekata de. 
··.:ım etmclu, büyi.ik ~hcmmiye -
.: haızd T 

~Yazan: ~ 
il Emekli Ku-rmay 
\ Subay -

Ruslar bu Alınan zafcr•nin b~· ı 
tanl aşa yalan oldJğunu söyle -
diler. Kendi zay ;~tlarını 30 bin 
ve P. lmanların zayiatını 45 bin
den fazla g&terailcr. Haklkat 
şıiôur ki l lmen gölü hava!it;ın • 
deki muharebe }leı:ıiz bitmemiş -
tir Ru havali.de Alıman .ordula -
rının vardıkları r.cktalar hak • 
kınJa tam bir vuzuhsuzluk var • 
du- Alınanlar V oıuş:ilof oı·dusu
nu •'male doğru nkışlırıp imha 
etll"ek azmındediı ler. Ruslar he
nüz böyle bir vaziyete düşmü~ 
sayılamazlar. Ve Voroı;iluC ordu
sun,,n büyük kısmile Leningrad 
bölg< •'nde sıkı.~ıp kaldığı da ta • 
savvul' edilemez. Böyle bir ha • 
rek~t hataların en mütiı~i olur. 

M1>1 kez cephe•i, iki haftadan.. 
berı bambaşka bir manzara gös. 
!eriyor. Timoı;enk.:ı 50 kadar tü
men toplıyarak iki ibtikamette 
mukabil taarruza geçmiş ve Smo
lensk in 50 kllomdre kadar şimali 
şark:,:n ve cenub,ı ~arkisine diL 
şen Yordseuo \'c Yermir şehir -
lcrinı Almanları /'t'ri atmak su. 
retile tekrnr 3l'l'l.ıştır. Bu harp 
esr·""·nua Ru• Ba;kumandanlığı, 
22 ~ı;ustosta Gomrl'in Almanlar 
tan,tmdan zaptı ilzrrine Mareşal 
Budiymi'nin tehııkeli bir ~·azı -
yetr dü~en sağ cc.~ahının yiikü-

Ekmek fiati için 
tetkikler 

ia tcarruz.i bir mane\'O 
1 
·'!' 

si.İne girişmiş!ir ~!;;rcşa bJ' V 

çenk> sevkulccy\İ ç3l'1~ hş!"I 
arrm ~ girışm~kle elinde ıu 
hiılii mühim vasıt.•Jar bU rıl 
nu i•~at etmi tir. ;.·s.kP\!:ıtl...ı 
varmış sayılması ı~ın . !;il 
Gomr-1 hattına cr'snıe5t c ı 
dır. Bu uğurda l<,a".~~r~ 
edip C'demiyeceğ 1 kat 1 

1" ne M ez. . . oıd1' . 
Cc-ıupta Bııdiyenı ızSU " 

goLnee, bir Alm2n ord ~ ~ 
mel"n Çern.igofa ~la~~ra"' 11 
nahmı tehdıde başlaın 1S·ııııı 
per ı:arbinde bu ıur an ~ni ı:• 
dusu da Dnyc}J('t nel.f1 ô( 
menr,ıg'da geçere-$ k }. 
tutn,U!jl\lr. Bundan baş!c3 f!I . 
laıın Dnyeper ııtlır·"\#. 
tara!larından meoela 1'\eııı" 
geçI>" iş olmaları t!a .ınııt;ı 12r , 
Bu ı uı etk Budivcni or ~ ,,,. . ki •. 
cepl;eden ve hcnı de ı ı 

ıarın 
hındJn Alman ta;ırruı k pr 
ruz lmlunmaktadır. Arl~~ · 
~rk'1•da çok mii>,ıın h ·ıif 
inkiı;.:ıf etmeı;i l:ı< klen~ 1~ 
kat iılman ordus.ı hcJl'll:. iJ·' 
mil• Dnyeperi g ~meı;' ,1 t 
itibada Budıyeni ordu "ıat 
'arlrr gecen ve köprüb!IŞ , 
• · I -c r 
tan Alınan kuv-.·rt '<'~' ~if. • 
taarı uz edebıLrl~r. \ e J< ırıı" 
rusu da budur. Zıra afa 
sarH Ukraynayı nıu~vetll 
bu r.ehir boyu en kt" 
birıc 'k manid:r 

Rumi 1357 
ETI.l' l . 

7 
yıl 941 ay 9 

EYlOl 

Hıaır 

138 

s 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

• 

l.cyU Tıp Taıcbe Y -dun1...;., 930 ç tt ok"elı terı!._, .. ı;ık ek il( .. n~ye kon.ı!-
Deniz levazım Satınalma Kom[syonu İlanları 

.\caba a. a • b· a gününe dö -
nı ıı uzun teph<'<ie neler oluyor? 
Ht: •Sa edeli •. : LE;ningrad mın • 
tlkıtsında Almanlarca hedef elde 
< dılmiş sayılal:>ilır. Zıra serir a • 
,.:~ı yuka. tamamik çevr•lmiş 
g bırlir. Artık mu'<avcmetın uzun 
ve~·" k sa olup ohııyacağı ehem
~•yetlı bir nokta değild t Şerir
de \'e harekat mıntakasına yakın 
;;ı:knan siJii'h fabrikalarının tam 
ır r dımanla ça!ısmaları kabil m;_ 
dır'! Bahusus ki bu fabrikalarda 
ı:aiı~an bir çok işç.lrr cepheyi 
ku\ H"llendirml'k için sıvil mu -
ı•afız kuv\'etler ".il' i fhok e);le • 
m~~ıerd, .. 

Belı d.ye, fı• wılann ısteği ıi 
zerınc yaptığı kik ıderde ekme
ğe 10 para kadar .. am yapıl:-ıas:
nı icabcdcr seb"'P'.ff gôrmü~c de 
bu ZJmmın dah.ı b•r müddet son
ra tatbik ne J<urar vcrm~tı, Bu
gün yarın !'kmek paha ılaşması 
muhtemd dt>ğı 1ır. 20 

lı 45 
\307 
16 35 
19 11 

rnu,. .. r. 

1 - EksLtme 26.9.941 Cuma &Ünü s: u.t 15 de C.ıl::ı-10:,..unda Sıhhat "~ iç--
iln.ai )..fuavcrıe\ 1ı-fı.;dürlügünde kı;rulu J onıisyonda yapıl.ı.c:ll. •ır. 

2 - J\iuhafun1l:n fiat beher terlik içJn 2 Uıadır 
3 - ı.ıu,·akkat teıninat 139 lira 50 kurus ;..!'. 

4 - istekliler nilmunr. ~e şartnamesu her guf' 'korrı y d <la n ' tı.J; 1er. 
5 - istekliler 194l 3·1h Ticuret Od:ısı \'C fkasi;; c 24fJO • ılı k :ıu da _yözılı 

ı·f"S tal<lf' ile b *e yeter muvakkat 1e'11inat makbuı v~·a barıku nı('ktu!Jıy"c bll'-
J•kle belli giınde J;.oJru!.yona gelnoele . 8015• 

Deılet U111iryılf1rı te Li11ınlırı lılıtmı U. i~ıreıi llınıuı 
Kaırabuk Demir ve Çclııı:: FoOrıkataı'lnın te!ls \'e in~ında k\. -anıltto.ıK 

t.11.ere celbedılmlş ol n montaj aıatı ·~ t·oe\atın<lan 3112.941 tarihine kadar 
n.ohrec:ne ~l<ie f'dılf'!nlt>re tar <e&lndeki ıı;-arUarT.ı 'cı 50 h•nw t yapıJacaKtıı. 

06807 - 8331 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
8.10.94-1 Çoıışaın~a giinli sa .. t 15 de İttanbulcl;,\ No.ıf!;_ı l!ılciüt-ığü Eks:Itme 

1'uı'1lsyonu Odasında (4125) Ura mı.Jıamr.,en bedel.ı Ytrlı bcı nd<ıı ınomlil (500) 
~det BalıJı..ı;ı Aiuşamba ı :ıtık ek~iltır.eye tonulmuştur. 

Mu}Q\·elt'"1 Eks J.nıte. Bayındırlık İşleı; Genel, huswl "'! fe~nt ,.artnrıırell'rilc 
luna ın1.ı.t'1Jerrı dığ(":'l evı-ai<. dairesınde ı.OrülecekUr. 

Muvakkat temln.ıt (310) l'rodır 

İslekUlerln btt lfe benzer ı~ yaptıtına d.ıır ıdarr-l~ı nden o.ılrn. o'dı..ıı;u vesi-
kal.ir::ıı 9.\1 7ılına ;it T;c•ret Odası \ettlkalarını h;ımı}tn ,eJmeleri. (8284) 

ONUN 
'rqanmıt Aşk ,..e Macera Hal.ıraları 

Hayatını Anlatıyorum ! .. 
Yazan: HALÜK CEf\/.AL No. 84 

B .r • afta gu'1 erı ın•ın ~ 1 
gı ~· rke;: d,;er yandan sevğı~, \ 
arzınn b:r kat c'al:a artıyordu. 

Bilh2~sa ~ bir r,ı.:ılük ·temas, 1 
apar•ıır.andak. ~ı'ı;• saatle_ be- l 
nı n~kadar değışt!r'lliştı yarab. 
b m 1 Ko'.larınd, bu;,{uğum, ct.-
dakbrınd kok!a.ı;ğım en deri 

Jel\~ ıı bende tıak kaldıkça 
:r<l.r k.ıybc• ı.., aıılalı). -

d~ Bunu oı; enr., k zvr tıı.,~y 

~Pl•d. Tekr r bul~şrnak va .... 
yeti tenvir edec<'kli Ben onu 

nasıl görebıleceg .r ı d~ünıirken 
b;r ı;ün bu imk:ını kendisi bana 

verdi. Ak•am üs·. pencere onl' ı
de o'urrr g ıg: k insan!Jrı , en

hala. a , soka:;a b .kıyordum. Bir
den kuşe bıl§ınJ• 11ayalini gör • 
dun> E.v n önuncrr geçt_ Sonra 
ger, dundu Be li kı beni ar y"lr-

du Her teh ike• i ı.. ula ak, hıç 

1 

1 

Marmara ('~•Ü Bahri K. Salın - ı 
alma Komis:yonundan: 

40000 kilo sade ~ağı ilanı 

1 - )'uk.arda mikt~ n yazılı s .. de y3ı:;ı 
kap:ılı ıarr usuUyle f'ksill'lleye konuı~ 

mu$lur. 
ı - Et.. ~. e.; 22 Eyhil 9-tl Pa;.--artc 

,,ı günil saat 16.30 da İzmitte Ters'lrıt: 
kapısındaki 1tom :yon blnasıoda yapı

lacaktır. 

3' - Yac::ın beher kılos..Jla t0:ıhm1n 
olurıan fıat .. 160• kunış olup muvakkat 
tenıinatı c-1450• Ilr..ıdır. Buna ait şartrıo. 
me 320 kurus nıuk-.bılinde kom~:,;yon
c:an alınilbilJr. 

4 - Ek"1ltmeye ~tirak ede<:ek istek 
lilerin 2490 ~yılı kanunun tarifah \'ef;

hBe bLı ışle :ıJfık;ıdar olduklarına ddır 

Tic;.u et vP::ı:ikalarını ve i..ıçtincü maddede 

yazılı ilk tr·m.onatltıriyle birlikte tanzim 
ede<.:elt1eri teklif n1ektuplannı belli 

gün ,.f' :-.aatteıı taIT' bir saat t'vveline ka
dar kom .syon başk:anlıgın.ı :';1.i.iracaatlc.rı. 

ci803> 

~larm:ıra C-.li Bahri K. Salın.. 
alnıa Kon1İ~)-onundan: 

431100 kilo sade ~acı ilanı 

latattkları ok. ·Jiunu söyledı ve 
yar . ıçin aat hırde Taksim 

Trann ay beklt>me yerınde ran -
deve, vcrd • O getcyi yine tatlı 

hey• ~anlarlu, \lroermclerle g<' -
~ird '!. ErtPSı g •rı;ı .ı ha yarım
da T~ksJ .de .d.n'. 

Oradan, mad<ıının evine gittik. 
M.«amız n başında çaylarımızı ı-

~· •h'l gclrr ev işi ın s<.bebinı an
•&lt Anncs n ikna Hmck ıizerc 
o·,Junduğı. u soyl yerek k.:a bir 

det tıek.cırcmı rıca etli. Za 
tP ben d<> biıylc tahrr. n l'lm~ • 
: •rı. Fakat ) ınc ıçıme küçük bır 
s !:> e Jiırdı. B~r ... :.G sonra, yüzJm
d~ '"ııc. an dudakları ,n atc~i knl
~ırr.e Sl kulan •ıipheyi dağıtıp e -
rill Rıcasıp kabul ettim ve o 

gün orada ytnidcn hır ze\'k, saa -
de illemi va adınc: 

Bundan sonr.ı b luşmalar •• r.ız 

ıht r .. sla o .ezzetlı gü:ıü 1 hatırası 

!ık er mc kadar ı~lcıniı;ti. Artık 

onJ"n ayrı \ "-~ ~ a~ yacağ .nı an-
1.y{'~dL:ı?· ,Kcndım. ona zincirli 1 
g bl. oıUP' JC'r n b: e ayıramr'.; • -
tağ. vücut kalıp \'C ze,·k bağla • 
rıJ.e me~but göıtrlk hep bek' -
yordum. İlk t•nc .rr hala ba'bama 
gıtm< yi in 3n:ne~ nı vumu;ı;;at -
rr.ağrı ça~ı~t gın \Crıyor, ınazur : 
ı:ört.ı)'Orduın. Fa\a· b.r h·ssi kab· 

t>: ~e) e aldırmı)arak arkasından 
frl:;d,m. Loş bır arsada, ayakta 

1

. 

bırhı. dakika -ko:-> ~tuk. Beni ça
i?.• rm •. ğa gelrııiı, t •• Özledii!.ni, an - , 

•• 1: a~lı. Çogald He Pazartesi, 
ye Cuın ,a l g.zl ) uvamıza 
gid \"or, kar ıın~az, O:>) uln:az sc -
, n eiNle geçen fiıni aPla a bır

J<,., a,k '"' ıhtiras gunu aalı.1 ıliı. 

1 İhtiyacımız iç.n yukarıda 

mıktan yazılı sade yag, kapalı 

zarf usulilc eksiltmeye konul -

m~ştı.r. 

2 - Ek>Jlmt·s, 23/Eylı'.ıl/1941 

Salı giımi saut 16,:;o da İz;"'itıe 

Tenanc kapıs ndaki KoMisyon 
binasında yapılacakt.r 

3 Yagın bir k loı;una f;,hrr.n 

ed,len fıat • 160• kuruş olup mu. 
""kkat teminatı ,4350, Jirad.r Bu 
ışe aıt ~artnam<' aôO kuruş muka_ 
bılındt" Komisyondan alınabılir. 

4 - Eksıltme)'c ıştırak edecek 
isteklilerin 2490 ~ayılı kanunun 
tarif atı veçhile bu işle .aliıkadar 

olduklarına dair Ticaret vesika -
J~rıı ve üçt.ncıi maddede yazılı 
ilk temimıtlorile birlikte tanzim 
edcceklui teklif mektuplanrı b<'J_ 

li glln ve saatten tam b.r saat 
ev\'elinc kadar komısyon başkan-
lığına vermderı. r (7802) 

' '"' ediyorduk. Bi.ıykce zaman tat-
lı, Jezzrtli bir rüya gibi akıp gi • 
cl')Jrdu. L· kın günahlı aşk :1aya. 
• ,.,ııı ~ok sürm<'dt. Fn büyük bir 

rd, krt beni daldı~.ın hüly<ıdan 

çat uk ı:) und rdı 
Haftalar gec:tik~e zay ıfLy;ur, bo. ı 

~1 1 ı:yordum. Bilmenı rC'd~1 i~ti -

.o. m da kcsilrr :~ı .. Car m lı ç b.r 

ş.v ıste!'T1ı\ nrdu. B r aralık sık stk 
ı:ıas ne1~r.,, mıdt" bulantıları 

b 1 rl.. \'Licudümde bir gayri ta
o:'i:K hısscdirnrduır Ev\'ela bu

~,: y a~ayış mdakı değişıkliğe 

vr. ciın1. Fak ot arta arla dc\·am 
c tt g.ni görünce end şcyp dü~tüm 

vr btr ak,am (ecı hak;ka!i öğren

u:ı .. Arhk anne olu.ıordum. Se\'
d. n ız<l, n i.ı.r cani ·''etim geliyor
du' . 

1 ebL,ıkrd<·kı h.ıberlere göre 
Le:-;ngra:I et afınd ıkı muharebe
J0r, artık bazı noktalarda müda
faa ııallal" içine r>tıkal ctmiştır. 

Lo ,ga gölü şarkında F'n kıt'a -
'i~r, Svir ne' ri boyuna ve K~reli 

bt r.ahında dlı LE;nıngrada 4-0-50 
K.m \'armı~ bul nuyorlar. Fin -
ıll, Leni:ıgrada kar~ı taarruza ı~

lirı.A cdec,klt.:r mr, yok~a Kızıl 

ıi'n <·nlerı kar~ılarında tutrrak ve 
A':ı,aıılar:n i~luini kolaylaştır -
n.akla ır. iJl!ıfa edecekler? Birin. 

'_ ihtırıcal daha kuvvetli. 
hneı- gölu civarında Alman 

,,rcı..su buyuk biJ z· fer kazan • 
ın· . 3 Sovyct ord_ unu mağlı'.ıp 

ve i ha eden•k bol malı.eme 
ıl~ 53 bin kadar es.r almış; 

;,,miş gibi orı.c.ğn yıkıldım. ba -

J'i1 n.ı~L !. ~ 

Frtesi gunu ağlaya ağlaya ona 
k !lunı, Da~.ı ılk cümlemde kıp
!- ımız. old 

1' lkri litn_'Ordu Güzleriııi bir 

nı ~ta\ a dikti. Uıun uzun diışün

dii. Sonra; cilünı kadar acı b:r 
........ l k \'<"~·di: Annc~in kıranıı -
~ acağ~ .ı egcr ondarı ızins.z ev -
lr• ıse rrjirastan malı'Lın t'de .. 
c.e~lcrıni söyliyerek 

- •Yapacağım şey ~u .. dedi. Ev. 
den a~ rıur bu,na gelirs;n. Bir oda 
ôJILr.m beraber otururuz. Belki 
ı; lCU~ dogunc annenı yumuşar, 

r il &hlar rız! .. • 

l!ı~ beklemedıgım bu cev:ıp be

r.i '· ~,büıün ';':lşırllı. Çöktürdü. 
JJ·,k .ıklarla yaııa ~·ana, boğula 

Bur. anlouıgım ıcın1ar goıic - t ~ ğula ağlarken mar<Jl~ 
l c oümk lıİ\'e etti· 

rın kar., Jı Nel<'•i~ durdu \'{' a_ 

bir le -

: , ~.ar "ın ~cur da dehh.ı• bı U

~~ı um .~ıl Oldugum ) erden 
bi! adın:. atan-.Qd· r. Cıc-r1n1e felç 

- •Eğer ı "" ol'11azs.n kolayı 
\ a . Vakıt.5lt misafırım;zden ~·
b~k ktırtulıırıı.:t! ..• 

(~""•'nı \ 'ar} 

~abır,ızlıkla bek -
lediğiniı Radl a o 
ku;) uru san'atk3r 

farından 

1'"eTsal Akay 
•aGı( flOT'ft ,,,. 

- ın 'iOn okudugu 
Gehuez nu!-.İn sen bize 
iıhınıla inleyen dağlar 

17723 
Halk ~rkısı Bico 
Aı;ağıdan gelir eli de\ eli 
(Derlelen llıuzaHer 
Sarı Sözen 

Cumartesi 2~ ~; 
' 

Odun fiat16'
1 

indirilecel' 11 
d~ 1 

Ü<,Un Iiatleri h.ı~kı.Jl g 
!er ndc tctktkat yapnıağ:r; 
ola~ Fiat Mlirakabc ~r. 
Şıl'f'C n Kandere hav~l~rl ! 
m!~krd;r Bu,.Jar ma 1• ~ 
rınir. bugünkü r.arhtaıı 0 ı 
oldu~unıı \'e ayrıca geÇf~ 

j<I v
dan !:alma 100 b;n çe rcı~· 
cut oklt>ğunu g<r.müşle ]ip! 

COL(.;, IBİA plaklarında 
w~murların rap01-U gc .,ıı• 

at Mcrakabe Koır >Y()llu - / 
:.tle:.ni lldirecekt~ 

Cir> 1 

Satışa ('tknu~tır. 

lstanbul Kız Öğretmen OkL11" 1 

Direktörlüğünden : 

Ton 
Muhaınmen BedeJ; 

Lu·a K. 

KrJple rı.aden korr.ürı.i 
Na liyesi 

250 
• 

4:,95 
1000 

5395 ~ 
l - ısıanbul Kız oıııeın:en Ok.ulun uıı. muallim. \'e peru;iyon ıı..w' ~ 

kard tonu ve t:ıhn1ln bedt•llerıyle flk tt' m.:nat' ya:rılı Kdple ınacten 
n .. kliyesi k;::ıpalı ztll ı la t'kstltm<'ye konm ustur döl ı .. P~~ 

2 -. Eksıltıne 22/IX/1941 Paurles> ıünil s .ıt il de Beyogııın ;J~ 
~e. inde l!itanlıı.:1 L1.t;elrr Muhasebeci!:,a;hıdE" toplanan Komf!'yoıtd<ll\-ıııll,s' ty 
lstekHlcrın ilk ten.irı:ıtlarını belli giın \·e Sdat1C'n e\, c:l mczki.ır 1'filıtf11' 
neoı.ne- y;.ıtuı4ıroık temln~l n;a.k.bu.ılaıını ,.e te:kW n)cktupları f 1 

den lıır ı:u.at e\ \'Cl Ko:..ı.,;•ona tevdi ctn .. clerJ .:t!ı 'ect 
3 - İsteklilerin .-D•tnarr.eyi okc .ıda ı-esınden görüp ok· ~ ... l: 1 

oluııuı· (7861) 

lstanbul Deniz Küçük Nakli)'' 
1 

Esnafı CemiTf'lindt-n : ,.,,ııt~ 
. - 941~ ı~ Cerııiyetiı z lle;(et4 Jd;: .. esinın Uınuın~ hakkındo. 18/9/ _ s' 1 tf. 

yapılan lntihupL. e~~er"iyet hasıl olrr.adığıudan Esn<f Cen11yeı.ıeı 1 
..,, O 

1 j~'" IY 
si)·!e nizamnameı (ıd'hl1ını z abk3rr: naı tp~·fikan rnt .. ltür Ee(;J.11l n ~ 0,1ı1'\ıtt' 
ıak 25/9)941 Pcı"i;embe gUııu .cra!ı kararlaş.hrılmıo; rıld1.ıgLl'ld<>P ..,,~111 
lt:rın ku1Io.nmak u:...cre mezklır gun ve r..uat!t" ehliyet cilı.danıarııı 
JO d~ın 15 fE' k~d• r ~eın:yet merkezıne 2el ı:r_.eleri rica olunur 

Karar Hulisasıdır ~,.~· 
C/94119~2 rınd• 9ri< , 
J-..Iillt Koruıını:. Keı.nunıu\.G nıuhale!et lt-n SlK u BJlıkpaı.a Jll ' ' _.tt ~ 

. ı y· !-f'f c~ ~ı.v· " Ilanıntia 12 Nı... d;a kalay ve bukarat tıca1e-tı3· c nıet&ul a.: e(lt'Jl 1t 
hakkında ı~tünbul A~ll>e 2 ine Ce:t--. ıtai.heıncs~ndc ccr('yr.-1 ~ıı·.ıll , .ed 

ı rftice::; n<le s çJunJll fiHı s:r.b.t olduğ'und:ı:r ti1:..i. Korunırı 1 1"ııt" ftfô;( 

1

5() unctı n addeleri r • .,ucibince yirml beş lıra pa a reza. ı ö?e e~ 1,re• ' 
r1iıddetlc- thikk~nınır k<1p:ıtılı. .... s\n..ı ve hi.ıkun1 k ... t'Uestığin~c 10pırıt r"-d~ 
eıhr..:.k \ ıtı k. Jor hul .a. ln.n Son Telı: -.ıf gaırttsinot ne~ 
1 .. r1hlnde }, .. r•r \ rr :t.11. •8044 , 

' 


