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Bir uz/ aşma 
sulhu 

!Jcıpı/abilir mi? 
Ruzvelt'in mümeaııli ile 
Papalık arasında cere -
Yan eden müzakere ve 
&Örü,melerden bir neti
ce beklemenin ,imdiki 
halde imkanı yok gibi 
&örünürae de hadiıele -
tin daha ziyade inkiıa
file Almanyanın yeni 
bir aulb taarruzunda 
huluıımaıı imki.naız ıa
Jıl~az.. 

~:ETEM iZZET BENiCE 

.!:zv~~ti.n Papalık neaclind.eki 
tilı.a 1. nı~messili Bay Taylor Anı~ 

ltaıyaaıara 06re 

Almanya bu 
kış sulh im
kanlarını 

araşhracak 

heri hareket mu
ayyen bir cephede 
durdurulacak 

Slovak Ordusu 
ne oldu? 

Bern, 23 (A.A.) - Mlltno'n\ID 
ha§lıca ıazetesı olaıı La sera tııl'
Je yazıyor: 
Almanların Rı.syada el~ ettik

leri. bilyük muvaffakiyetle.rden 
sonra kış baıladığı zaman bir sil
kfuıet devresine girUmesi muhte
meldir. Bu müddet zarfında Al
manya ıiy~d şahada. muvatfakl
;yeUerlnden istifade etmek imkAn
ıarını araştıracaktır. 

Bu ıuete 1UD!an UAve etmek
tedir: 

t IDglllzlere gire 
• 
lngiltere ne-
den kıt'aya 
asker ihraç 
etmiyor? 

Alman Orduları 
ancak Rusya'da 
imha edilebilir miş 

Bir lngili:ı aiır bombm tlunan tayym..U.. yap 1 faca k i f : 
bombalar 7fiklen.ir.Jwı 

ALMAN TBBldBI BOVll'I' TB•Llil Rusyaya yardım 
Londno, U (A.A.) - Maıı~ 

Ô 
ter Guardlu pze1ell yaııyoz : 

zel adasının Bütün cephede ee::c:!n.~:: !:.-:;ıar:.,ı:; 
için Avrupa taraaına İngiliz kuv· merkez şeh- muharebe veUerlnln ihracı lüzumunda lsrar 
edlyozlar. 

• • l d •ıd o ı d do Fakat ordunun halen bu teıeb-
Tı ı-:cra e ı ı evam e ıgor bilsü batarabiıeeek kadar iyi ta11m 

Y 6 törmilı ve kuvvetti olup olmadı
tın~ an..ıt hükümet ıaltdır ede-
bllir. 

20 Eyliilde Yüz Herhalde nıraç ediltt•k inliiiz 

Al t • tıt'alannm miktarının cok \.·e i.}'l 

Cephetle bir S-yet neleri bomba atarken 

HARP V ~ Zİ Y-E'T·i 

Cenup cephesinde Almanların 
hedefi Rosto/ ve Harkof 
(Yazan: BllBBLI KURllAY SUBAY) 

h &ıtmek üzere Romaılan ay. 
:1"'•ş lıulunuyor. Bu ayrılışın ar. 
~ •sından tekrar bir uzlapna ıul. 
~ ~evıuu ortaya konmuştur. 
4t~ç~l • Ruzvelt mülilıatında ve 
"'larasyonunda Demokrasilerin 
9' ıl bir sulha ruı olacaklarının 
i .ru..., ilin edilmiş bulunduğu 
~ıı. Sovyet • Alman harbi devam 
\ •tir.en Tal lor'un v.c Papalığın 
b~~l ıörüşlerile bir sulh teşeb. 
~ 0"1iniin ve ilhamının muharipler 
.::~İnde ne dertte müessir bir 
b •fa edeceği şüphelidir. Ancalı:, 
-~ ırada sulh lilıırdısının tekrar 

19U -esinde Alman ileri h&
reketinl.n Leninırad, Moekova, 
Harko! ye Roelof ıehirlerini bi
rfbirlerine batJıyan ıim.endi!er 
hattı ne tahdit edilmesi muhte
meldir. 

Karadenizde 4 1 
Harp ve 9 Ticaret 
gemisi batırıldı 

man ayyaresı talim &örmtış, iyi teehlz edllmiş ve 

d U
·- Ş u"" r d u·· k llınlç için bir çok üslere mal.i< Bugünkü tebliğlere göre Y&Zi • ci hücumımu püskürtmüş bulu • 

bulunmue olması, Alm-.nlarm d.- yet:n hu.Ia.sası şudur: ml)Or, Almanlann ikinci hücuım 
Bertin, 22 (A.A., - Alman tıebJ1ii: ı 
Kiyef'ln Şarkındaki nuntakada u

lat bir ,ahada s~ırılmııı olan dU.- 1 

man kuvvetlerinin imhasına devp.m o
lunmuştur. Dü;ıman kurtuhnalt içhı 
yapt.ıiı müteaddit ümitsiz le§ebbtil
lerde alır ve kanlı zayiata uiratııın.... 
tu. 

Lorıdra, 23 (A.A.) - Ged yarısı ter yerlerden hattA Rus cepb•sln- 1) Leningrad etrafında bir liri hazırlandıltlan anlaşılıyor. Bu i • 
~redilen Sovyet tıoblipde töYI• de- den aalı.er ıetirlp bu üslere kartı gündür sükllnet vardır. Rua ır:u • ltinci hücuma Leningradm daya. 

(llnam.ı 3 üncü Sahlfe<tt} 
nilmektedlr: (Devamı 3 üncü Salıl!ede) kabil taarruzu, Almanların bfruı- (Devamı a liııdl Salı.itecle) 

22 Eylül siinü naatının bOton C<!P.. !-----------------------------------------uıı~a k • , • Ya yayılması da az ço ma. 
,t•ıı ve bütün bütün boş, zemin· 

l dtf:ildir 
11ad·, ı ·. dah · d ·nk· lı! •e erın a zıya e ı ı -

)•t bulması ,.e Almanyanın Sov -
teı llu~yada galip bir. ~aziyet~ 
b· ltıesı takdirinde Berlının yenı 

Kudüs baş müf
tüsü bulundu 

ltahitt, 13 (A.A.) - El Mukattam 
ıazetesj, •itimada &ayan> bJr membaa 
atfen Tahran'dan almış olduğu bir ha· 
beri yazmaktadır Bu habere göre 
KudW Başmüftisi Tahrandak.1 Jawn 
ıelaretinde bulunmuştur. 

özel Adasmın merkezi olan AraDJ
burt azimli ve sür'aW bir harelı:et ne
ticesinde almm.ıfla. Alman hava kuv
veileri dün So'"r•t toplululdannıı, bil-

Yeni kapalı tram- ! 
•t 'ullı lblı · taarruzu yapması daha (Devamı Uç11ııc11 Salılfed•> 

vay durakları 
İQ,ı.!""htemeldir. Ancak ,·akıa .v• 
h . •nların Almanya) a bu nzı -

lı ik1· k d . . . 1'\i •sap u retını ,·erıp vere· 
~. hteği nyrı bir b~histir. Sadc:e 
~.; f~raıi~ e gibi bu \aziyetin ta. 
'l dus edebileceği de bir ihtimal 
~ıı~~k ~le alınır ve tetkik mev -
bi •ttihaı olunursa. Almanyanın 
ı, 1 1~ılaşına sulh um\ kendi men. 
~ '''..hakınıından faydalı ad • 
tak Oeegınden şliphe edılemez. An
'1ıl~ Alınanyanın i,lcdiği gibi bir 
~t olabilir mi? Bu suale müs • 
"1 •"'1ap verebilmek hemen he. 

ŞOFÖRLER PROTESTO EDiYOR 

Hiç bir şoför esrarkeş 
veeroinoman değildir 

Fatih, Beyazı( ve Sultanahmet 

inşaatı mütealzhide ihale edildi 
Oalatada mıaaslp yer buluamadıftından 
kapalı bekleme ralıalll yapılmıyacak ı 

•n . 
ıı., 111ıkiuısıı gibidir. Avrupanın 

Otomobilciler Cemiyeti, haksız ve ağır iddia 
da bulunan bir Gazeteyi dava ediyor 

Seyrlseler MOdltlala lzabatı 

Kap.ah Tramvay f.eyakkuf ma
hallerinin .el'an yapılmamasıııır 
iİ]<3.yetleri mucip olduğunu yaz

mış 'ft yakilaşan kış mevsimin - i 
elen enoel Belediyenin bu hUSUfilô 1 

>u 1112 bulunduğu co~nfi tagay -
t , .• d·· f l . . t-.. . hm> 1 •ittı· unya men aat crının il.A· Dünk.il Taıni.ri EfkBr ıazetf'slnde linden ala aer tvhalı cCihat Ba,... 

ııı-1. Alnıanya ile İngiltere ve A. çıkan ctllsi arabalarını i<>!örlerln •· ban> imzalı bir yazı ıoförleri ve va-
'••lta 1 ı--------------1 tandaslan çok müteessir etmiştir. ~iti Yı tamamile zıd arın en • Bazı tal<al ııoförlerinirı Belediyenin 

,.) .. uçlarına getirip karşı kar- l I k K a d 1 n 'JI, 35 zammını kftfi ıörmiy•ttk uzak 
~'~l lıırakmıstır. Almanyanın yerlere müşteri almamalarını ve ru-

Sovyetlerin berhava ettikleri 
Dnyeper PetTov•k bendinin 

bir 11örüniifii 

he boyurıca dliimana ltafll harp et
mJılerdlı-. 

AVUKAT 
OCRETİ 

~t •tı herhalde Avrupa nüfuz la para iat•melerinl mevzuu bahseden 
ııı ... "•zaınının kendisine terkolun· v a t m a n '· bu yazıda hiç bir tefrik yıpıhnıyanılı: • 
.. , h dd 1 umuıntyeUe 1<>1örlere pek alır bir ııe- A k ti " kk"ll li~d • lYat "e maden ma e e - tilde hücum edllmiılir. Ezcümle eski 1------------- VU a ar mue ı e• 

20 Eyldldt 100 Alman tayyaresi 
tahrip edilmlıür. Biz. 21 tayyare kay
bettik . 

lııt~jtıı,. tnütekabil~n is.tifad~)e.di11 • ---··--- 1<>förlerin yenflerinl yetiştirmeler! fU s 1 h rine makbuz verecek-
\ • vrupa ga1ıp ve mag up a. Bayan Ha tice dünden cümıeıerı. ı.v.ıt edilmektedir: u tana mette 
~'ra~ taksimi bahsinde kendi • .. Yangın yerinden ve Köprü al- ler. Yeni tarife hazır 'p olçülerinin hakim olması itibaren Üsküda r d a tından fırlayıp ıeleıı> .yanlarında • nlıs n "" ld .. 
~ ... ııı.a dayanacaktır. İngiltere ve yetıştircl:ii<lerl bir ıürü ne idilli be- nışa 1 1 0 U • Adliye Vekaleti avukatlar için 
\~İ•ttılıa için böyle bir e<ası ka • çalışmağa bşaladı =~ ı direlı:siyon sahibi onlar Y•ı>- ücret tarirererine ait ~ hü • 

la- ~lzndı: ~asında ihtiyar olu • Üsküdar tramvaylannda dün· cKeııdl yarattıklan ldltilrbu, mu- ren genç katil ! kümJer toobit etmiştir, 
lıı,lı ll'p kiilfetini boşa çıkar • den itillıaren ilk defa oılarak bir kaddesatm bir ekseriyetin içinde ücret Jl-Oktasrndan üı; sınrl ba-

-

~l ~.e dayanılan ideolojik es.as- (Devamı 3 üncü saıııtede) (Devamı 3 üncü Sahifede) • (Devamı 3 üncü Sahifede) 
'ta; " ı:ı•vi hiy-11,.•t ifade eden ı-------------------------ıBebzati 1111 ıabab mu·ı------------

barelretıe geçmesi iıcap ettiğini 

Jı:.a yd e trni.şt.iık. 
Bu.gün memmıniyeotl e öğren • 

~ göre Belediye bu )"l'.zı. 

(Jlffunı i~ü !'aJUfed•) 

MECLiS 
DAGILDI 

Maliye Vekili millete 
teşekkür etti. Yeni 

kabul edilen layihalar 
Büyük Millet Meclisi dünkü 

top:ı.wtısından sonra 1 Teşrinisa. 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

~ÇE.VE 

' 

Tevfik Necati 
Son Telgraf'nt 

1 

Bumum..n ve btihbm- Jcııdreti11in 

jevkalddeliği ile me§:~ır olan , 
Tevfik Necati Kozo! 

Oku)'uculanm·ı.dan lördüılUmtıı 
itimat ve raibet herııün blrla daha 
büyük bir ıa:rttUe bizi kendilerin• 
daha iyi hizmet elmiye ııevkediyor, 

Mümkün olabildili kadar eo oJıun ya. 
:Warı, tefrika ve romanları. !ıkra ve 
maltal•leri n<!ireden Son Teleraf, cü. 
nün dahlJl ve hulc! havadişlerlni de 
büyük itinalarla temin etmektedir, 
Bav;d:s veıme bakımından te~kilAtı• 
muı daha kuvveUendirmiş bulunu. 
7oruz. 

Yıllarca Millıyet, beri, Tan libi bll
:rük Türk ııaz.eteleriniıı İstihbarat Set· . . 

'• ,:~·n sap-it olacağına gö - balleme"• laaşıaadı 
lı, 11 hun akd n imzasına imkan • J 
1, tdebilınek çok güçtür. Maat. HAZRETi MUHAMMED Bundan bir müddet evvel Sul-
\;, ç~ sulh şimdiki halde öyle tanahmette yanan Adliye binası 

Almaa • IOYJlt 
llARBINI 

81a BAlllŞ 

MÜSBET BİLGİLER 
~tıa azın içine girmiştir ki ta. v E Mu HARE BELER ı• civannda lbir ciruıyet işlenmiş ve 
'-td::•n biri tabii takatten dÜJJ - (Devamı 3 üncü Sahl!edel 
>, t •ı:ılhu kurtarmanın, masa
IQ.. •tirınen1n imkanı kalmamış.. 

1ı 11 ~ ırı. '•b; 1 arla Alman)·anın Sovyet 
ltıl~ ~deı:ı sonra dahi yapacağı 
'•tııı ·~•ruıuııun nıüsbet netice 
~lııı8°'1 Çok şliphelidir. Ancak, 
lalı d ll.~·~?•n bü~·le bir taarruzda 
lııı~ et •şık ve Demokrasileri tat. 
'-it 

1 
nıeğe çok mütemayil H mü. 

1~ı,11~ttiar ileriye •iirmesi belki 
"''ı·ı 111.~Yı değilse bile konuşul
~lıııaıı.tııun1kün kılabilir. O da, 
~ hoı~•ııııı hak ve istiklalleri 
~l~ıı a~ devletlerin bak n is • 
~, •tın; b" · · d d t '- '' " .. ırıncı erece e anı-
4. ıt;ıt ~ hurriyetleri iade etmesi 
~ıi~; •~lar. Almanyanın ken -
Ilı bit ~ııvaffak saydıkça da böy. 

11 '~•t ~111 •1 Şarta yanaşıp yanaş-
dı'. 'ı:ı lıaşlıca tereddüt aokta. 
l',lı 

4t aı b' \ •~ı.' '." ••hsen daha ziya • 
'\' -.....t•lıyor ki Almanya hesa.. 

talya Kralıııa atfedilen 

Q:ıc,,ıımı ı ttncn &ıhl!ede'l 

Hayatı Hazreti Mu
hammet (S. A) hak • 
kında birçok eserler ya
zılmıftır. Anca~ Garp 
ve Şark ulemaaının bu 
vadideki fikirlerini mu-

' kayese eden olmamıştır. 
Güzide tarihçimiz Sa

mi Karayel, Türk, Garp 
ve Şark ulemaıının ha· 
yatı Hazreti Muhammet 
ve ~azveleri hakkında
ki bütün nqriyatı tet
kik ederek mükemmel 
bir eur viicude 11etir
mi.ftir. 

Bu her cihetle bitaraf 
. ve tam eseri okuyucu • 
' larımıza takdim etmek
. le rnüftebiriz. 

il(. 8.\Mİ KAR.\ YEL 

Bugüıı 4 Üncü sahifemizde 

Eski Şah Tahran
dan ayrlldı 

Londra 23 (A.A.) - cll.B.C .• 
Sa'l:nk kan Şahı Isfahanı teril<et. 
m~ir. Bu şehrin ~arkındaki Ker
man'a gil.mektedir Kerrnan, Bü.. 
li.ıcistan tren yoluna en yakın 
zilkre değer şe'lıiTdir. 
Tahranın Ruslar tarafından iş. 

gal edildiği bu şetır:e binlerce pa. 
raşütçü indiği doğru değildir. 
G€rek İngiliz, gerek Rus Jı:ıt'aatı 
şehrin ılıll'licinde bulunmaktadır. 

Bulgar protesto
suna cevap 

Sof ya, 23 (A.A. ı - Sovyeilerln BuL 
garistan Elçisi M. Lavritche!, 19 Ey
lül tarihli , Bulgar protestosuna dün 
hükUmeti nan~ına kat'! ifadeli bir 
tekzipnarr..e ''erın1ş ve şöyle demiştir: 

•Bu rr.ese!enln jcad ed1ldiği o kadar 
aı:kfı• ld. k·, telmblnc bıle değer ye
ri yoktu.> 

KİYEF bir 
enkaz yığını 
halinde! 
ŞEHRiN 

doğusunda çok 
şiddetli muha
rebeler oluyor 

8UdlJIDI Klf 81'· 
ten ılvll balkı da 
çekmeıe muvaı. 

lall oımuı 

' 

Manası -

Doğn, ruh ilimlerinin, batı, 
madde bilgilerinin sultanı ... 

!'tladdeyi, müşahhas İf plan • 
Yarında, bütün imkan n isti. 
dadına e-öre aemerelendirme 
marifeti diye tarif edebilece • 
ğimiz müsbet bilgiler, Avrupa. 
lı zekasının a~a dii~tü düşe. 
li, garp mamure, şark harabe, 
ıarplı efendi, farklı köledir. 

Hadisenin başlangıç 8n.ı olaa 
(Rönesans) ıbn sonra :ravaı 

;tavaş ıarp, maddesini çok iyi 
tanımaya b.ııJadığı eşya n hi. 
diselerin deri üstünde hakim 
canbazı, prlı: da, bır .zamanlar 
ruhunu çok iyi tanıdığı eşJa v. 
hadiselerin deri altında mab • 
kôm sibirba.ıı oldu. 

F.ıı. yaman k8inat olçüsü: 
Maddeyi ihmal eden nıh, te. 

eelli aynalarında ne kadar şe • 
l..ilslı Ye öksüıse, rubu ihmal 
edllll madde de • lu.dıu nri.ııı.. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

fiz ve kısır ..• Ağaca istinat et • 
ıniyen tohumla, tohuma i~tinat 
etmeyen ağacın iıkihetleri bir ..• 

işte bir tarafta ~ark. öbıir ta. 
ıafta garp, bu ölçüdeki iki ııd 
kutbun birer nıalıküınıı olmuş, 
biri kaJbettiği madde) i en a • 
ğır esaretlrrle öderken, liblirü 
de elden çıkardığı ruhu eıı kor. 
kunç sar'alarla if•de~·~ ha,Ja
mıştır. Ba ınııı ÇC\.'trınıı , .• 
bakınız: İşte 'e bilhassa bu • 
eünkü şark. 'e garp!! 

Böylece garp, ruhuna ve 
,ahsi)·etine asla inanılmaına!-.ı 

lazım, sadece bir miisbet bilgi. 
ler manzumesi; n şark, bil • 
hassa elden bırakılmaması g•· 
ırk, bir ruh n ~alı,i)"et kökü 
ol;,rak me~·dana ~ıkıyor. Onun 
içindir ki ş~rkın l·11rt11lu ·n, 
hatta diinyanın bekkrlii;I •n 
'rni ınedeniyel \e mli,.1.1.cne -
; e tırmanışı, l·ani (UCYt.'K 

.(Devamı J u:!Cu SCı.lcdc} 
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AL K FİLOZOFU 

BAHÇE 

Kızıl Sulfanm m"lhur Yıldıs 
bah<_:csi, ?tlaryoscra isin1li ıı;;cr • 
s.crinin i tisnıarma kadar, göl. 
;:t~Ierini nıillet ba~ına düşiirme .. 
üi. Yıldızın kunıarhane n\ace • 
ra ı bir garip hadi!oe idi. Uem 
ı:arip, hem hazin bir hadise. 
Şuur ye mantık, bereket ,·er • 
•in ki, çahuk galebe çaldı. O 
n.ıarera, kısa kesildi 

Bugün, en makul l avvu • 
>un fiil haline çıkması iç•a e. 
lüdler yapılmaktadır. Muaz • 
um ve muhtt'.'icm Yıldız hah. 
!:~İ, umumi bir park haıinde 

'.ıtandaşların i !ifade ine ar • 
' d'lccektir. 

Yıldız bahresinio, behre ola
rr k fevknliide gıizel oldui:unu 
~o,•lcnıe:;e hiıum )oktur, luh· 
•<lif 'esilelerle, bu bahçeyi mü. 
tcaddit defalar ~ezenler ara • 
•·ndayım. Bclediy<', halka açı. 
lacak umumi bir park şartla • 

F.Il K t:KLI K 

ARTIYOR • ili? 

Bir alimin ~ aptığı tetkıkıere 

gi.rc, insanların sesi gittikçe ka • 
lııılaşmsktadır. Bilirsiniz ki, ka • 
lın es erkeklik alametidir, O haL 
de, in;anlar, gittikçe daha ziyade 
erkekleşiyorlar? 

Hiç zannetmiyoruz. Şu dünya· 
ııın haline bir baksamıa .• nerede 
o cı kek insanlar?. 

Rt:NKLİ 

ll .LIK 

!1nıir linıanında, geçenlerde, 
l'cr.kli bir balık tutuldu. Alela • 
ra \ ıp bir ıc)·miş .. kim!;e ismini 

ri,·ı.ioi bilmiyor. Kim, bu balığa 
biı i im takarsa miika(at verile. 
<ek~. 

Şa\anı hayret tarafı, bu halılı: 
sır l "ı,tü )'1.İzüyormu~ .• 

Pıze kaltr.a, bu balık, sırtüstü 
~·attıj;ına göre, harp zcn&inidir. 
r:u ismi takmalı. 

nlR TA. "E 

L.'l llT:\IUŞ 

Bali muharrır arkadaşlar, mov· 
zu buhranı karşısında, akla gel • 
ın<·dik bahisler açıyorlar. • Icse • 
l;. ~emin bahsi gibi.. Hakikatte 
mc\ zu yok değil, çok amma, ö;y. 
;c nıe\'ZU ola .. ak ki, ne şiş yan -
sın, ne kebap. 

Brzim Osman Cf'mal df', !tarcı. 
t.lc uı eminll"ri ıı;ırnlamış, yazı • 
) urdu. Asıl bir tan~'Sini unut • 
mu~: Kitaba el basayun ..• 

11•:, hcın şarkı, hem yemindir, 

Sl'LTA~ 

AZ.Z 

Dizıııı S. mi Karay•! İkdamda 
St lleıt Azi7 intihar mı elti, yok· 
•a üldürüldü mü? mevzunu da
ir taihi bir tefrika ya:ııyor. 

O"nan Cemalle bu lıahsl ko • 
u "'"yorduk. Tefrikanın numara. 
5ına baktı: 

- Yahu, dedi, 175 olmuş .. Sul
lon Aziz bu hali ıörse hakikaten 
intihar eder. 

AHMET RAUF 

REŞA.T FEYZi 

r.nı burada çabucak tahakkuk 
eıtirir ·e, L.tanbul, dünyada ~i 
olınıyan bir güzelliğe kavuşa • 
raktır, 

Bılyük Avrupa şehirleri ci • 
varında gezintiler için ~ücude 
ı;etirilmi~ küçük ormanlar bal. 
J.mdıra ballandıra anlatılır. is
t;.ııbul için de bu ihtiyaç bir 
vakitler hissedilmiş ve ayni 
!,i•meti görmek üzere Belgrat 
ormanının bir kumındaıa isti • 
lade dü~ünülmiiştü. 

Yıldız Sarayı bahçesi Bel • 
grat orn1anının ayarında de • 
ı;.lse bile, ayni maksadı karşı • 
laracak mükemmel bir gezinti 
:·f.ridir. 
Vaktile keseler dolusu altın lL 

ı a sarf edilerek ,·ücude getirilen 
Y:ldız bahçesi, milletin alın te. 
ri, milletin hakkı ile ödenmiş • 
tir. Ödediğimi? bahçede biraz 
l;C7elim. 

ıYerebatan 
Sa rayı 

Etraf tanzim edilince 
parasız gezilebilecek 

Yl'.'rcbalan sarayııı.ın cadde)"! 
·bakan ön kı•mından sonra di~er 
taraflarındaki binalar da istımlak 
edi'.meklc'C!ır Caddedeki binalar 
yıkılmaktadır. Kışa kadar Yere. 
batanın e:rau tamamen açılmış 
olacaktır. Tanzim işı gelecek yıla 
bırakılacaktır. Tanzim işi ikmal 
o:unduktan oonra da halkımız ve 
mekteplileriımiız Yert"batan sara. 
yını parasız gezip görebilecek • 
lerdır. Buraya yeniden 3 de tr.a.. 
yık konulacaktır. 

·--<>----
Kapalı, modern tuz anbarları 

yapılacak 

İnhı>arlar İdaresl. Tuzlalarda 
bpalı anbarlar inşasına karar 
vermi~tır, Her tuzlada istıhsal e· 
dilen mıktar k:ıodsr tuz alabilecek 
anbarlar yapılacaktır. 

İlk olarak 10 bin lira sadile 
Ka~ı.zman tuzlasında anbar ın • 
şasına başlanacaktır. Bu suretle 
tuzların hava ve yağmurlardan 
müteessir olması önlenı~eklir. 

S.fJÇ1)& BABEBLU 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Ankaradaki z:raal K:.ıngresıne 

giden Ziraat r.1ildurü B. Tahs..n ~ehri
mize dönmüştur. 

+ Cerrahpa.p. Hastane 1 BeledıyeC'e 
yen bir pavyon. tı.i,·estyle genışletı:e.. 
cek :r.. 

TiCARET ve SANAY/: 
* F at l\T ~r:ık1be Komlsyonu ka

yıkta satııac1k peraken kömu.rlere 6 
kuruş narh koj ştur. 

+ Son ıü:ılerde m"ml~ketinı.ize 
mühım miktarda kakao gelm~tir. 

+ PeynircLetı.n zam talebi redj,o
lunmuştur. 

MÜTEFERRiK: 
+ Dc>let Deniz Yolları ha(t.ıda iki 

gün yapıl.:ıtı po1taları dôrde çıkara· 
cak.tır. 

+ İa..,'<! Müsteşarı B. Şef;k Soyer 
tetkik seyahatinden Ankaraya dön
ınüştür. 

+ Dıin uir alUn 25.55 kunıştan mu
amele gönnÜflür, Bir gram altın 354: 
kuruştur. 

+ Dün gece yarısını 41 dakika 4 sa
niye geçe merkez ü.ssil Kandilll Ra
sat.han~ınrlen 740 kiloınetre mesafe
de bir ı:elıele kaydolnnmu~tur. 

Tt·frika No : 6S 

Çıngırakları 
Yazan: Ct\Hİ1' l:Çl'K 

Sonra, bana o garip v .. h~ pıruuıarla 
y nan go....ıeı iru (e\ı•ırerek:, ~tınde ia
t za kll'ınUları. lli,ı .yeu ı,e.slyıc. 

- L ,en aba, ~1,.. •• .u R~ Lln cZ<Jr .. 
bahan> dakt evlfl4 ıörJt.tn mu". 

- Eı,.·et!'. 
- Ya. gordiln den1ek? .. Rec~p. bel-

ki bı ay •ar hep oraya c dıyordu. E
' n taırur ediyormuo. .. Sahiden ııüzel 
o rr.u? .. 

ı 1o, yavaş yn\·aı bir ö!kc kaba· 
rı.y u. ltrccbin h'.lkkt vaı m · . Hı..ı. kı.-
ı. 1 nazlı. masum gvrünUfU altında, 

in, b ·lkı de ıw•u bır yürek gizli ... 
~ıye ~vap '/er nıfoLısun Fıgen &

ba . 
~c t bı haı ek etle yerimden kal

karıten. 
. Ne kadar meraklısın Neı..k~ .. E

ior güzel, yıhut çlrkın ~lduğunu ıör. 
meK J.st1yorsan, yol açık, Cİdeb1lir
lin1. 

Onl~t·ı btrakar;ık 1ukar1 çıktım. 

l'!ez k, can<.:nl S1k:yoı:-. Beni mutema
d f!n. en ınce tefernıat gwünd.en kaç· 
m tlau kontrol edıyur. 11-.ılbukl buna 

h ç tc hakkı yak. Recep, ona ümit 
\'ern1en1:..,, so~ıu, > d,\ uk1u degLl. Şu 
ha Je n.. bu kadar aliıkadar. 

Ablacım .. 
Yıldız, sırtüstU uz.anarak. ya\lı~m 

minderin y~nına oturdu: 
- S-ln;ı bır şey sOyliyeyim mı.? •• 
- Soyle yavrum! .• 
- Nozlkde bir tuh:ı! bal var ... Far. 

kındasın değ:l nli? 
- E\~t-
- Sebeb :ıi blliyor mtıiu.n'? 
- J!ay ır Yıldız~ 

Dedim. O, yüzüme muhabbeUe ba. 
karak. guluınsed.i. 

- O kadar fiizelsın ki, kardoşin 
olmuam, ben de • ~ezik g~bi senı kıs
kanırdım .. D tünde hep ff!ldcn bah
sedLyorlardı. Herkes ıenl methettikçe, 
Nez::k rf'tıklen rence &lrıyordu. Zaten 
kLSkanç klıdlr Neı.;k. ... Ablacım ona 
hak veriyo .. um. Sen, buraya geldLk -
ten sonra bu büti.uı güzelleşlla.. Bıze 

geldlg:n ,·akit solsun, renk iz, h••la 
gibiydin . .s .. na bakarken, it;ım ıı:ızlı -
yor, oıtl.ıır.ak ia\iyordunı... H ouki 

. ·w·.G:Jil 
ÜL~~J!~ 

Ameliyat ve nuaı.uıı 
laaıtalıaaeıer .. 

Cok kazanan dotttorların ser\·eli, 
b1.?de Ot.edcnbe.ri mü.uak~. muba
ha..;e ve l:ltife mevzuudur. Fakat, hiç 
kazanıruyan, hatt.i, yardıma 1nıJ.1..aç 

olan doktorlar bulundu~unu hiç rlü. -
ıUruneyiz. 

Geçenlerde, bir gazetede eAmeLyat 
ihtfklırı> seı·le\·halı bir yau okudum. 
İdd1aya göre, bazı operatörler, yap -
tıkları aıueliyattan haddinden fazla 
ücret alıyorlannıı. Hakikaten 500 Ura 
ya kadar ameliyat ücreti b;tenildiği ve 
alındığı malümdur. Şimdi, mesele bu 
ücretin cid<.ıen faz.la olup olmadığı 
noktasındadır. 

Diter mernlekeUerde mütehasslS ve 
tanınnu" b kimlerin bu gibi ameli7e
Ier icın ne r.ıiktar para aldıklarını bil
miyoruz. Fakat, bizim memlekette u
mumi kazanı;: ve ı efah ;;eviyesi gözö
nünde tutulursa, ameliyat Ucreticrl -
wn pek dı:.ı yüksek olınadıtı !leri ı;U
rüleınez. Yıllarca r;ah:,.mış, ihtisaı 
yapmış bir hekUnln, bir mwıevveri.n 
aldığı bu ucret neden ç0k olsun" ltiç 
de münev\1!r olıruyan bir i.ş adamı -
nın ka2andt0'l on lıinlcrce lirayı ma -
kul buluyoruz da, ec..rnıayesi bilgi y-e 
kafa olan b!r :ıtinevverin ald1ğı ücre
ti neden !azla buluyoruz? 

Filvaki. b~ yerind..? bir sualdir. 
Yalnz, büyük doktorlartn aldıklan bu 
ilcretin, nayrtt b:r iş karşılığı oldu -
i;unu da unutmamak ıazım. Bir öpe. 
ratör düsüııün. Dıı;ağının hüneri ve 
mari!etile blr h1san:n hayatını kur -
tarmakt.adır. Hayatın pahalı olduğu • 
nu her zarr::ın iddia edıp durmuyor 
muyuz? Fakat bir de ıunu düşün -
meliyiz: Öyle ameliyeler de var ki, 
biç de tnuvaçfak olmuyor. Hasta haf
talarca, hat~. aylarca hastanede ya
tıyor. Bı'-~aklar allında lnllyor. Yine 
de iyi olmuyor. Bazen, ameliyatı mü
teakip derhal, hazan da, bir müddet 
sonra, rahmeti rahmana kavu~uyor. 

yahut, ölme:e bilL yarım kalıyor, iyl 
olmuyor, ve-.ıse1Am .. 

is böy.ie olunca, ameliyat ücreti hiç 
alınmamak ~7:ım mı? .. Evet, diye ce
vap verilemez. Mademki, operatör, 
tıbbın bütJ:n icaplannı, yani vazife .. 
ılni yapmış"Lr. ücretinJn ödenmesi 
Uzımdır. Falı:a t, bu ücret ne kadar 
olmalıdır? Yine yükr.ek mi? Bittabi 
detil .. Ve tahmin ediyoruz ki, hekiın
ler de, böyle vaziyetlerde daha insaf
lı olurlar, makul bir ücret isterler. 

Bir amellyaıta ihtikltr var, demek 
iı;in, istenen amPliye ücreti ne kadar 
olmalıdır? Bu, çok nazik bir mesele .• 
ciJnkü, bu lökdL:de. ameliyatı yapan 
doktor, bir mı.:htekir olmuş oluyor. 
Münevver bir :nsanın ihtikara sapa -
catı şüp!ı,eı;iz ha~ıra getirilemn. 

Ameliyatın pah:ılı olduğu yerler, da.. 
ha ziyade iı;.u;:usi lıaı,;taneler ve yurci
lardır. Buralarda, yatmak, oldukca 
mUhiın oir s;en-ele bağ4 bir Jştir. İl.Aç, 
ma->rat vesaire namı altında da birçok 
para alını:·or. Eğer, bir de ameliyat 
lizım gC'Jin;e, iş tan1am.. husust blr 
ha tane ıdd.re etınenin zorluğu mey -
dandarlır re bu i; büyük masratları 
tnuc.iptir. 1.·ai•uz şu da varki, bu gi
bi rnue · c~,elerde hastalardan ah!lan 
Ucrctler pt"'k r~zlo1dır. l{usust hzı:sta -
ne B<-an tir ir.sanın maksadı, her şl'y
dl"n e\~vel bittabi ticarettir. Fakat. "·a
tandnı;ların t;:ıhhaiıni alAkadar edrn. 
bir rr.evzuda ticaret zihniyeti lldnci 
derecede ffelı:n~k lazım gelir. 

1\1uhtelif Anadolu şehir ve kasaba.
larından t,taııbula tedaviye gelen 
hastalar Uzeriı;de, bu pahalılığın te _ 
sirl daha tüyıJk oluyor. Buraya te -
daviye J:·?lenler ve bu maksatla husu
s! ha .. taneıere yatanlar, büyük bir 
hayret ic;inde kalıyorlar. Mesel~ bir 
aylık bir İstanbul seyahatinln v~ te
da\•inin bir vatandaşa neye mal oldu.
ğunu dilsfln!ln. 

Bu masrat:aı kar,:>ı.:.;ında. o \'&tan -
da!')ların, bu s~fer tekrar hast::ı1ana. -
cakl•rı dahi hatıra gclcbUlr. Elindeki 
ve avucun laldni Oltirmi.ş bir in~an 
ha.sta .ıddedilm:ıe mi? 

R. SABiT 

Bir günde öldürülen kedi 
ve köpekler 

Belediye tarafından verilen e
mır uzerine köpek ve kedilerin 
öldürülmesin.e ehemmiyetle de. 
vam olunmaktadtr. Dün bir gün 
içinde muhtel:f yerieroe 93 kö. 
pek ve 31 kedı öldürühnüştür. 

şimdi, sana bakınca gözlerimi ;ıyıra -
mıyorum .•• Gözlerinin rengi daha ko
yula ınış gibi, sac;:arının üstünde kızıl 
bir pırıltı var. Su yanık renk sana ne 
kadar yaktŞıyor. Sonra bu rahat kı -
yalet, bu ikl örgü ~:ıçlarla on 11ekiz 
ya~ında bir kıza benziyorsun. Yirmi 
üt; y::ı ında olduğunu yalntz ben bili -
yor, huna da inanacagını eelıniyor. 

Kollarımı uzatarak, onun altın ba -
şını kendlrre doğru çektim. Hemen 
boynumı sarıldı: 

- Oh -ıblacım benim ..• Biliyor mu
sun yakında y:ne bir düğün var? .. 
Senden, biztmle beraber gelmeni rica 
edeceıilm Yine •Bulaklı> da ... Zey. 
nep yalvanyor~ «Aban gelsın! • Ben 
celin urbamı ona giydireceğim: .. dl.. 
yor. Seni öyle seviyor ki. Çocuğtınun 
ayağındaki yarayı da geçirmişsin .. 
Seni büttı..'1 köylü ı.evfyor. liepsine bi
rer iyili,C:ln doku.ımuş .•• inanır rııuan 

cFigen bacı• şimdı eskiye nazaran t;e
ni daha çok scvlvc.ruın. E<;kidcn bana 
uzak bir insan glbıydin. Halbukı kô- ı 
ye gele! denberl, <Cvklertm z;n çeşidi 
bir1eşU. Koyleri çok &e\'Iyorllm abla ... 
Bliyudü,.im .. .-akit babam gibi doktor 
olacağım, ve köylerde çal~acPgıın ..• 

·rıld1z, •ırbnı duvara dayamış, göz.

lerl hulya dolu aı.l&tıyor. Bu kUçük 

1 
kızın ne gi.Jzel kaibi var, Köyü, köy -
luyü ba.,ka tüı·ıu dı·~unüyor. Onlara 

MAHKEMf:LF..RDE Yazan: 

HÜSEYİN BEBCET 

Kağıt olmasa matbaacılık 
ve gazetecilik olmazdı/ 
Gazeteciler adliyeye her za • 

man gazetecilik için, gazeteci o • 
!arak gctmcı:ler. Bazan biribirle
rini da va. eder !er . kzan ba~ka • 
lan tarafından dava eJ,J'.rler ve 
bu şuretle maznun veya davacı 

'Jlarak da giderler. Her gün, her 
zaman adliyeye uğrarr.aları mu • 
tad veya vazifeleri icabı olmıyan, 
işte bu tertipten adliyeye gelmiş 
iki gueteci ark8.daşla asliye ce • 
za rnahkemelerinin sıralandığı ko.. 
ridorda karşılaştun. Allah zıyade 
et&ın, ikisi de, ilmi, irfan1 ve iz'a. 
nı olan, münev\·er arkadaşlardı. 

Dcrın bir bahse dalmışlar, ciddi 
ciddi münakaşa ediyorlardı. Bah. 
se ve münakaşaya dalmışlardı ki, 
t<?n!m ya'11arına ) aklaştığım:n 
fark:nda bile olmadılar. Ancak, 
ben yanlarında öksürüp de, 

- Merhaba beyler .. bu ne dal
gın:,k dedıkten sonra şöyle bir 
Mll: ndiler ve beni gördüler. İkisi 
de: 

·- Merhaba yahu! dediler. Na • 

sıls.n bakalım? Yine mevzu ta • 
~~·!risinde misin? 

- Eh, dedim. Ne yapalım? Şu 
i<tırhanei alemdeki, medeni ha • 
yattaki ~ bölümünde benim his
~e•nc düşen de o ... 
Uülüştük ... Arkadaşlardan biri 

sor,lu: 
- Yahu .. Yesariyi gördüğün 

var mı bugünlerde? 
- Ne olacak? dedim. Nevzuhur 

ve hevcsk.lr, üst.elik de tırıl, zi • 
bidi bir mecmua sahibi namına 

tekı;f mi yapacaktın? Bilmem 
amma, bana kalırsa onun öyle şey. 
!ere karnı tok ... 

- Liı.tıfcyi b:rak canım .. çok • 
tı.ınciır görmüyurum da ... Hoş Os· 
man Cemali, Senih Muammeri, 
Saiahattini, Hikmet Münifi de 
~ürtiüğüm yok ya• .. 

- Neden icap etti şimdi bun • 
!arı sormak? 

_ Hiç! Seni görünce aklıma 

anlar geli)")r da ... 
(Devamı 4 üncü Sahifede) 

- "Benim usulüm sabah vakti 
ev soymaktır. Kimse bilmezi,, 
Ortaköy 
soyan hırsız 

semtinde 8 evle 
mahkemede 

bir hastahaneyi 
böyle diyor 1 

Dün Orta köyde cür'etkiı.r bir 
hır<ız yakalanmıştır. Muhittin is.. 
,,, nde olan ve bazı ev !eri soyan 
bu hırsızın en son marifeti •Orta
köy Şifa Yurdu• nun yatak çar • 
şaf!r rı, Nizamettin Uluçay adın • 
da birisinin elbiselerini, palto • 
sunu ve 50 liralık bir fotograf 
ma> inesini çalmaktır. 

Bu yaman hırs::oı aramağa giri· 
şen zabıta, kendisini dün sabah, 
Or1 aköy korusunda güneşe karşı 
ral.at bir uykuda iken yakalamış 
ve dün de adliyeve teslim elmiş. 

tir. 
Muhittln, orta boylu, sarışın, 

e;ovi gözlü ve üstü başı perişan 
t.iı si idi. Sorguya \ekildiği cür • 
mümeşhut üçüncü sulh ceza mah. 
kemesinde marifetlerini şöyle sı· 

ra.amıştır: 

- Benim usulüm, sabahleyin 
:1a!llazdan sonra harekete geç • 
mıoktir. Bu sırada şafak sökmeğe 
ba>lar ve ben çaldığım şeyleri 
sırtımda olduğu halde sokaktan 
ge~~rken, bekçilerin hiç birinin 
~:;µhesine uğramadım, beni bir a. 
mele samrlar. 

Ben yersiz yurdsuzum. Hırsız • 
lığı .. karnımı doyurmak için yap-

maktayı.ııı. En son olarak da Or. 
taköy Şifa Yurduna girdim. Bir 
sCrü yatak çarşafı çalarak kaçtım. 
Çsldığtm eşyaların hepsini ne • 

re;e sattığımı söyledim. Polis 
bunları bularak sahiplerine iade 
~tti. 

Ancak şunu söylememe müsa. 
ade ediniz ki, evrakta yazılı olan 
hırsızlıkların hepsini ben yapma· 
dun. Benım soyduğum evler an • 
calt 7 veya 8 dir. Geri yanı faili 
bulunamayıp üstüme yüklenen 
~uçlurdır. Bunları reddederim .• 

Mahkeme, Muhittin adındaki 
bu yaman hırsızın itiraf ettiği 

suçlarını, kendisini tevkif için kii. 
fi görmüş ve hakkında tevkif 
müzekkeresi kesmiştir. 

Tapu U. Müdürü 
şehrimize geliyor 

Tapu ve Kadastro Umum Mü.. 
dürü Halit Ziya Türl&..an b'f tet. 
kik seyahatiııe çıkrnLŞtır. Ayvalık 
ve Bergama havalislndeki tapu 
ve kadastro islıerini tetkik etmek
te olan Umum Müdür bugün • 
!erde şehrimize de gelecektır, 
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1 Çoc ta-
rın sayımı 

Vilayetimizde bir ko
misyon teşkil olundu 

İkinciteşrinin 8 inde yapılacak 
ilk okul ça.ğındaki çocukların sa. 
yunı hazırlıklarına devam edil • 
mekteciir. 

Bu UJ!oe meşgul olmak üzere 
şehrimiııde bir komisyon. kurul. 
mu'.$fur. Kom:i.s)"On hallan sayım 
.işlerinde kolaylık göstermesi için 
propaganda yapacak. duvar ilan. 
ları asacaktır. Çooukların sayım• 
'işinde muallimler sayım memu
ru olarak çalışacaklardır. Her e
ve memurlar müracaat edince 
okuyan çocuklar yau!rrılacaktır. 

Türk - Alman 
ticareti 

Alman firmaları müba
dele için 

müracaat ediyorlar 
Bazı Alman firmaları tacirle. 

r:mize müra<:ant c-derek yeru ya. 
pılacak tıcaret anlaşmasına göre 
tlcari temaslarda bulunmak ı.sle. 
dikl<!rın.i bildirmektedirler. Bu 
hususta şimd'den mUıha·bereler 
olmaktadır. Hazırlıklar yapıla • 
cak ve anla..~a mcr'ıyete gir • 
diköten sonra mübad<eie ~ine gi. 
ri:;ilecektir. 

-----
Kars • Erzurum trenleri 

çoğaltılıyor 
Erzurum • Kars arasında ş.ıtn

diye kadar 'haftada yalmz dört 
defa yapılmakta olan tren sefer. 
lerinın bundan sonra her gün 
yapılması kararlaşmıştır. · Tren 
saatlerinde değı.şiklık yapılma • 
mLŞlır. 

--<>---
Açık İJ ve memuriyetler 
Adapazarı demir ve tahta fab

rikaları Türk Anomm Şirketi 
Müdürlüğü makinoe inşaat şube -
sinde çalıştırılmak üzere 1 inci 
sınıf 30 tesviyeci 10 tornacı., 10 
dökmeci. 1 f.rczecl ve 2 modelıci 
aramaktadır. Malatya bez ve iplik 
fabrikaları için bir dahili}'>e dok.. 
toru ve Eskışehir tayyare faıb • 
rikası i.çin de b:r dok\o.ı- aranıl • 
maktadır. 

--~--

Fabrikalarda hastane 
yapılacak 

Sümerbank bütün fabrikalara 
amcıckr:n miktarlarına göre h""" 
hne'er inşasına karar vemıiştir. 
Dığ· ,. hususi fabrıkalar için de 
bu ,ekılde hareket etmeleri bil • 
dir~l.ı1iştir. 

istaabulda balık 
Bir Cinayet Davası 

Bu sene balık az çıkıyor. İstnnbu -
lun havası ve suları belli olmaz. Ba.
zan böyle az çtkd.r, baı.an da balıklar 
denize d""'cülür. Az çıktığı zaman da, 
çok çıktığı zaman da lokantalarda ba
lı}( paholıdır, Sanki, balık nadirattan 
bir şey ırı-.iş glbl. Hele, şimdi, az çık
tılı iı;in, !tatların çok daha artmasın.
da sarıkl hak kazanılmıştır. Büyük 
lokantalarda 50. 60, 70, 80 kuruş 
porsiyonu balık veriyorlar. 

İnsana, bu hal. b .. raz hazin gelmi
yor mu? İ:;tanbul gibi bir şehirde ba
lık bu tia a yadirilsin .. 

BURHAN CEVAl' 

faydalı olınağı zevk billyor ... Öyle sa· 
nıyorum ki. bu küçüklerin, büyüklük.. 
leri devr;nde köy.erin rlerdi kalrntya -
cak. Tarlalarında traktör. harmanla
rıı~<la nıııkine. k<x;t tulumu yay1k yeri· 
ne, yağ makinesi h3.kim olacak. • 

- So'lra biliyor musun ablacım! 
Genç kadLnlar seni ne kadar sev:yor
lar? 

- Nir;· n sf"vlyorlar Yıldız? .. 
- ÇQnkü sen onları dayak yemek. 

ten kl..rk'rmışsın .•• 
Ses:n ya\·aşlatar ıt. 

- Bu tarda tulıaf bir idet var
dır Kadın kocaları yaranıza çocuğu

nu dö\·er gibi, patnkhyoriac. İşte aen 

bunun önlı.ne ecçmlşsin ... Bir gün ze. 
lihayı yilzUnde k1,.1caman bfr çHrekle 
~rcrek, ne oldujunu sormuşsun O 

da: cAyakc. k~n düs m!• dr-mi.ş. Bu
na 1u:ını~'ly~r .. k, daha fazla kurc-ala.
yınc;, k 4'"<tsının dOvdüğünü Ural eLmış. 

O ıaman sen. Zelihanın kocası ?\fusta
tayı c;ngıroırak, giz.1 b.r btrefa f:'ekmiş 
ve uzun uzun nas hat etmişsin. !\.tus

tafaya. 4Cennt>t, anaların ayağı al
tındadır. Zeliha. y:ıkında nna ola
cak. Onu nasıl ci.öveblliyor!fun? > de
ı:n ~ ve daha b:r çok güzel ,,asihatler
le, onı yı)la ~etirnı şain.. Şimdi l>ü-

tün genı; kad ılar senden meınnun. 
!"ilnkti den1ı o!;.n sana geliyoc sen de 

(Oevamı Var, 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

- Bu cevabı kafi buldunuz mu? 
Dedi. Muzaffer: 
- Bence kafi. Emrederseniz 

Ane gelsin, ben, bütün hiıdise • 
nin bu cinayetin anahtarını Ay. 
şenin elinde buluyorum. 

Dı:reııek hakimin sualini karşı. 
ladı Hakim Şabana: 

- Senin kendine göre bir di. 
yeceğin var mı? 

Diye sordu. Şaban: 

- Buradan kurtulmaktan baş
ka hiçbir diyeceğim yok .. 

Diyen bakışlarla hakimin göz. 
leriLn içine baka bak.a: 

-Yok ... 
Dedi, fakat, hakim akla gelııniş 

yeni bir şeyi htımen kaçırmadan 
söykr gi-bi acele acele: 

C~nazc gününden sonra bir 
haft~nı nerede g.ıçi,.Q;n? 

Diye sordu: -rm 
- Çok yorgundum. 
Dedi sözüne ekledi: 

- Müteessirdim de tahammü.. 
lüm yoktu konakta kalmıya. Al
dım başımı gittim. 

- I}"i amma .ba'iını nereye alıp 
g\t ;ğini öğren.rnek is1i}'.Orum. 
Sana sorduğum da zaten o ... 
Şao&n hakimin bu kat'i ve sert 

soruşu kar•ısında: 
- Çiftliğe gittim. Orada biraz 

dinlendim. 
Cevabını verdi. 
- Çiftlikte tanıdığın kimse var 

ın. :' 
- Akrabam var. 
- Kim onlar? 

- Tey.:onıın oğlu İrfan orada 
;al•şır, 

- Onun yanında mı kaldın? 
- Evet. 
- Recai ile daıtluğun var mı. 

clJ? .. 
- Dostuzdur. 
- Çiftliğe o da geldi mi? 
- Gelmedi. 
- Sen cinayetten sonra Reca· 

~Yi gördün mü? 
- Görmedim. 
- Hiç mi gfü·medin? 
- Hıç görmedim. 
Hakim bundan sonra: 

·-·Son zamanlarda kllruieye pa.. 
ra gönderdin mi? 

Dedi. Şaban biraz durakladı: 
- Gönderdim ... 
Cevabını verd:. 
- Nereye gönderdin? 
- Balıkesıre .. 
- Kime?, 
- Orada bizim hemşeri Mür • 

t•za vardır, ona gönderdim. 
- Ka~ lira idıi gönderdiğin.? 
- İki yüz yirmi beş lira. 
- Ne parası idi bu? 
- Memlekette bir tarla mese. 

lt ~:ndcn borcumuz vardı. 
- Nereden aldın bu parayı? 
- Ayl.klarımdan biriktirdim. 
- Ne kadar zamanda? 
- İk. sene kadar ugr~tun bi-

rı~tlrmek ıçin. 

- Kendın yeyip içm.yor mu • 
SJJ ? .. 

- Tabıi ,·eyip içiyorum. 
- Eh nasıl biriktirebildin bu 

p .. ıayı? 
(0..-amt varı 

uÇ AVLI 
Almaa-Buı 11ar1'l 
Ya.zan: A. Şükrü ESMER 
Alınıın • Rus harbi üçüncü ası; 

nı bitirip dördüncü ayına g:rını 
bulunuyor. Haııiranın 22 ind ~~ 
ııiındenberi, dünya, tarihte m"'. 
görül.medik bcr boğuşma karŞl 

11 ııındadır. Ve yalnız Almanya{l' 
ve•Rusyanın değ:!, bütün Avru ;. 
pamn ~ halta dünyanın mttJ<;ı 
dıeratı bü;,ük ölçüde bu b.,~u:; • 
rnanın neticesine bağlıdtr. 

Alman • Rus harbi başladığı ~ 
man, Rus mukavemet:ne aı:ıtl' 
altı haf llık bir mühlet ver .., 

• sıJ -tı. Böyle bır kanaat.o ilen 
" rülıTue->ir>e oebep, A_nıa ' , 

garbi Avrupa ve Ba'ks. 1 
'. 

\"e Rus;·anm da Firi:ındh'• · 
•ı . 

dıkları not'ardı. Fakat bı; a 
minler doğru çık ·an:~.r A 

' • 
mantar. 'ineli' orta ccn hta r· 
cenko ord·ılarına ıwı < d 
·b'r taarruza geQ!Il' 'nr ;,e M . 
Smolensk ilc-rürrine ka lıır /, fil' 
meğe mu\·af!ak ılmw,;'ard · 
kat bu l1arekat bir av kad ' ' 
\•am etaklen sonra Rusları .. ıı'r': 
kavemeti sertleş\ Bunuıı U r.' 
ne, Almanlar C€nuptaki Bud•i • 
ordularına karşı taarruza ı;e\ . 
tiler Nlkolayef Almanlar r r• 
rine geçt. ,.e Odesa mtt' a-ıı· r. 
dıldi. Almanlar Dnyoep r n .,n· 
nın boylarına kadar gel·p da)_ " 
dılar. Fakat bunları g"'mck ıçı 
ciddi bir t~ebbüse girı 111 rıı 

Budiyeni. ordularını Dn' P~l , 
şarkına geçirrneğe mu,·affak ~,t 
du. Cenup cephesindeki ııar~ıJe 
luzını almadan ş=al eeph€' • 
Leningrada doğru taarruz b3~. 
!adı. Bu cephedeki taarruz\' 8n· 
k~fı azıcık müph .. mdir A _n kJ' 
!ar, şehri çember !çine alaraj r p 

ra ile ır.u\·asalasını ke:tik ı110u 
iddia ediyorlar. Ruslar ıse t ;..:. 
teyit etmemektedirl€r. Fak3 

10,t 
manbrın ~~lıre pek yakın ge 
!eri muhakkaktır. ,,e 

·rııB"' 
Üç haftadan.beri dünya ~ı ıııer 

Leningradın mukaddcratıle ı;<:• 
gul olmakta iken, A!manlar,ıı! • 
nupta yeni bir hamle için l'ı9 ııe• 
!anmakta idiler. Bu haınleııı"ıtııf 
defi, Kiyef'i şimalden ve c<' ta'' 
tan n.,rliyccek kıt'aların ~", ,ıe 
içine almaktı. Almanlar şıı"11pta 
Çernıgof şehrini aldılar. ce;; ~e(' 
da Dnyeper nehrini geçere 1 ,,ıtın 
mençuk'u işgal ettiler. JlU r ' . zO 
sonra Rusların vaziyet\erı rııen 
!aştı. Kiyef, mühlik ceph<!1~~.;ır· 
bir:nın içine girmi;; bulu•' k ~u 
du. Ya Kiyef'i tahliye edere 8 .1 
kıskaç çinden kiırtuI::nak. ' eC P 
da şehri müdafaada de,· "'ta ,.e 
de bütün kuvveLler•n i.lı k 
imha .-dilmesini göze a!rn• r. 
bcdiyordu. Ruslar Ukra' 

1 
merkezi olan Kiyef'i ... ırıı3, 
terkclmek i:stemc:I i klcri!l'l;. 

t'1,Jı. (• 
h'rle 'beraber bu mııı ~ 
b1.o tin ktıv\•tlcrini teh1"kC'-e n 
muşlardır Yilhakıka ıı<'ŞI' şı 
bir Alman tebliğine i- pt 

1 

maide Çernigof ,.., crnll Jıl',c· 
Kremcnçuk'tan ılerlıyend:,, Jlıl' 
!ar Kiyef'le beraber t·~I<-oOJ 
ordusunu da ihata e ıoO· ., 
bildirmi-ştir. Bu, en ·~: r eır:, 

k . .,.;c rr 
Rus askeri de.me tır. Ja . ,. 
larındaki çemberi yarıP Jıll k~. 
doğru r;c'at edemezltr5"·.a.ıc"' ~ 
vetlerin hepsi de im ha ~ oC (", 
tir. Bunu yapabilecekl~f~ıı ı\•"' 
şüpheli görünüyor. çıın W 

· · ·at ,.., n manlar. şarktakı rıc · 11r 
rinde bulunan Po!laV~ıJ' ii'e Y 
i.şgal etmişler ve Har. gtı"'..ıı 
;yürümekted'rler. Bırk":al"'ı>"' _, 
beri gelen bu haoerı.er iiJ< 0ır ,:,.J 
cenup ordularının biiY~· t • 

kete uğradıklarına ~ k !)~ ı'' 
wzım gelmektedır. .. ~opr' jt. 
per ile Don arasın<lal<l .. rıı~ .ıı • 
Almanların ellerine d~ p.'rfC' ,ı: 
mektir. Bu yeni ink43 ;.ıtı' ·• 

· bır ;;- JU1 

Rus harbinde Y""' ""$'1'' 
maktad:r. Rusların rxı;p ' .p(' 
zerinde mukaveınet . ti~· ııı'' 
yeceklı!ri, gerilerde ~11~!1' r 41 

vetlerinin bulnup b~ ,~ ' 
sına bağlıdır. Eğer A ~ t/ 
müdafaa edemezleı;~a ,r 
lann klşban evvel K,,•r. • • 
dar gehneleri bek• 
Rusların mukavcrneil)( 

leri hakkında ha".bı':er ,.er ~ ' 
sında yanlış hükUTTl f jc~ ,~.,-sf 

·-L-iŞ3 ı• (• 
ti. Fak.at son ""' ri Ö" .~ 
belki yeni kanaatle se~ıel 

ıazun ao.,.· .ı • tashih etmek . ,~ !ı • y 
Nihai hükii.ın ı~~ ~ 

'"ki<afım ııeklern 
rudur. 

d 

ı 



1 

,. 
,. 

~"' ya~ın m.l•tlnle:-ı J\Jı.aaıJıu 

lı\h' 1\ ı ~uı :ı e ın en almmışt<r; 
e,;s. eden: Muıı~mer Alııtur 

t't n J.rı ı .;mı ka:}-nakları, 
d;., r"ıye ~, ne yuruyeceğlne 
•er rulı;arista.r.J aticdilen ni • 
la, er gıb:, Bulgaristanın Bnğaz. 
l;J ~an ;:~miler gc çirmck 1çin İ. 
~· a • ~ bir şeyler yapmak iste
d.i, iddialarını• yalanlamakta • 

Bt:rlin yarı resmi kay -
nııkları, Bulgarların ltal
yan harp gemilerini Bul
gar bandırasile Boğaz -
!ardan geçirmek niye -
tinde oldukları hakkın
da -i haberleri bir kere 
paha tekzip etmiştir. 

Bir Amerikan 
vapu ru 

daha batırıldı YUNAN KRALI İNGİLTEREDE 
Yunan Kralı, diin ş;mali İngil

•ercdc bir limana vasıl olmuştur. 
Dük de Glo.uce~1er. İngilLere 

ı..tr'•n siy.asi mahfillcrind<? bu 
, tlcr hakkında şöyle deniyor: 

: lluraciaki mii a1Ea şudur ki, 
' ren.en Tüı·kiycde tesir yap. 

1 

.\, •a lll'l'nfaaU r.i vardır. Eğer 
aradak. !ng:l'z Büyük Eklli. 

Kralı namına kendisini seld.m!a. 
mıştır_ Yunan Kralına Veliaht ile 
en mühim nazırlardan .tıazıla·rı 

refakat e~tn€kle i.di. Yunan Baş.. 
vekili Çud-eros İngiliz milletine 
hitap ederek czat:ere kadar sızin. 
le yanyana mücadele edeceğiz. 
demiştir. 

Nevyonk 23 (A_A_) - İzfonda 
sularında 19 ey,(ılde batım'ş ol • 
dugu dün Haric:ye N~zarct.ıı.den 
bildirilmiş olan Piıık Sı.ar, 6850 
tonluk eski bir Dani.ır.arka va • 
puru ol-up 12 haziranda deniz 
komisyonu l~rafından müsadere 
edilmı:ıti ve battığı esnada Ame
rikan bayra~ını la'itmakta idi. 

Hariciye Nezan" inin tcbiğmde 
mlİrctebatın ıikıbet:nden bahıse • 
dilnwmekt dir. Bu mütcrrebat, 
34 ki~i idt. Ve hi~biri Amerikan 
tabiıyetinde değ.idi. 

t ıısu.stıı Tfak.ycve sualler 
• uş ve Tıirk hü.kü.~;cti de Bo
•tıı r..Jıafızı o!:L!:.ınu " • ı kaı....,ak azm rtc bulun. 

~n;. dçıkc;a söylem~. Al • 
n liar'('ıye :>l'ezareti aı=k şu. 

Y '<!!:'bil s k'. İngiliz rad • 
tuıı telmilı"cr. bc!k, de A • 

vaH '::d.ı.f etil' V<'r A •• 
a a fed · nıeı< <.En ilen ıı:. 

~ !ngilizlerın besleyıp bes
n suali ha ıra gelmek -

f'llRUGt HANIN YENİ 
1 KA'Bt, 'ESİ 

an B \•ekılı Flır• .,ı Hanın 
ığı dolayıstle Adliye Nazırı 1 

' Parlamentonun ~l eyliıl la
•Çt ""aında kab:ncnln aşagt- 1 

~evat an 1.e.şekkül ·edeceğini 
~ış r: 

• :• >e1t;ı Fürugi Ha!1 Adlive 
"< l'• 1 • 

' Ahi. Sanayı ve ?>badin 
t• lı 

. "-kımat. Harıctye Nazırı· 
~ Sıhhiye Nazırı: Meıat, 

• ~alat Nazırı: Doktor Sacad, 
, Ve Ticaııet Nazın: Golşa • 

ııı iaı1b:ye Nazırı: General 
'· ~ Nakça\•an, Dahiliye Na • 

,.. Pi' raJ Caharlban!, ~faliye 
~ ~ t:ıüıctor Tafıçi, Maarif Na. 

'l'>ı ~or Sa-dık, Posta, Telgraf 
. ,. eh,, Nazırı: Sayah, Zıraat 
l lialt:mı· 

ı.;,ı • 
~ a.ıı: ben hük:ümet.n progra

~\~~U:Şt..ır. 
11ll.ILAN İTALYAN VE 

' ~, l'ictLiz GE:MİLERİ 
~~ A.ıni.rallik dairesinin teb. 
~ Cöre, 18 eylıil pe"'Jemi>e gü. 

1" .ı\ktleniııde de\Tiyc ge • 

1 en'z L!reuna mensup de
~;r k.ıvvetlı htmaye g"1ni. 
•r ak:rtınde, Libyuya takviye 

1 !(Öt!iren -Oır sür'atli İtal. 
~ kafi" ıne taarruz et • 

lı -· , · gtmılerinden ikisi tah-
1.r. Üçüncibürnin ha • 

. <.ılması muhtemel • 
b ve dahı! yolcu ge!T'ıl.e. 
ır tan" ', 24169 tonluk 

r : \'apuruna 'benziyordu. 
ı takriben aYnt tonajda 

an uııru • k • 
~ ım ·arargii.P1 da 

d hıısusi tebl iğı ıı_şret • 
1(, • 

. Y~t donaruna..""mın hususi 
n :eri Cclı!:'lüttar,k l•ma. 
ltl3rnına girerek !O bin 

( 1 • ı>et-roı gemisini, 6 obin 
~e 1 

er bir petrol gC'ınisini 
'1ı \ıYUklü 6 bin tonluk bır 
• ~t~lar ve harp mal. 

'l'\ı Yiilt!ü 12 bın tonluk bir 
Cl"'"' 
~ ""' surett-e hasara uğ. 

MOSKOVA KONFEHANSI 
Mosko\'a radyosu, Moskova kon 

f rımsına iş!irak ed<><'ek olan 
lngiliz ve Amerika mumessille . 
rımn oraya vard:klarım haber 
veı,mekıted'.r. 

Mecus dat)ıldı 
( l inci Sa hileden Deı.rarn) 

rıiye kadar tat:J karon vererek 
dağ:Jmıştır. Bu sabthki trenle bir 
~k "leb'uslar şehr:mize ge!n'~ • 
krd>r. 

J\!eclis1n dünkü toplantısında 
M ili Müdafaa hizır.etler;nc talı • 
sıs olunmak üzere ~5 mil}·on li • 
ralık tasarruf bonGsu hadd;nin 50 
milyon 1 ray·ı ih 1 .'i~.na dair 'ilan 
kanun 18~ ıhası da kabul olun -
mu~tur Kürsüye gelen Maliye 
Vekilı bu münasebetle beyanatta 
bulunarak ezcüml": 

•Memleketimizde ·ık defa o:a. 
rak tecrübe ed:lmiş olan bu ho • 
oolara gösterilen rağbet gerek za. 
man ve gerek yekun itibari'· bü
tün tahminlerin fcykinde o'.mu-. 
tur. Bonolar hasıla• •nır: Mı! , ~.ı'J. 
dafaa ihtiyaclar.na tahsis ed Jmiş 
olması bu muvaff•kiyetin en bü. 
yük ıimilı olmuştur. Şüph~ ~·ok 

ki elde edilen bu netice rr.emle • 
ketin 'ktısadi büm·esindeki va • 
tanda~Jann milli rr.iidafaa i~lerin. 
deki fedakArlık hcslerini ve hal • 
kımızın Cümhuriyct n;aliyesine 

1 

olan itibarını gôsteıımek itf·barile 
üç noktacian büyük ehemmiyeti 
haizdir_ .. 

Bundan sonra teknik öğret.m 

sahasında yeni ve esaslı hamle -
!eri ihtiva eden kanun lıiyihası 

Maarf Vekılinin izahatmdan son. 
ra kabul olunmştur. Erzincan be. 
lediyesine 2 mil)on ve Eızuruın 
belediyesine de yol ve mesken iş.. 

!eri için l milyon 300 b!n lira ik
raz olunrr.as; hakkındaki lJy:ha • 
!arla Milli Müdafaa~·a ıc,·::dade 
tahsisat olarak 53 milyon lira Ye. 
rilmesi hakkındak: kanun ıjyiha. 

sı da dün kabul olunmıı,ıt~r 

Teşekkür 
Ailenıtı. aı a ınd3n pek Uni olarak 

ayrılan ve muhitini, arkada4lar1nı ve 
dosUanıu ö!i.iınü ile teessure garke-
den Mlli Mütehassıs İhsan ırnat öz. 
1.J:ılt.:ıcının ccnaze~inc gelınck. ç<.'1cıık 
e- ndcrm~k ve telefon ve telgrafla ta
ı.:yette bu~unmak suretiyle der·n tees
sürü.ınüz_e iştirak Jütrunda bulunan ıa
yın ze\·ata ayrı yarı teşekkllr etmeğe 
teessürüınüz m5ni olduğundan do:::.l, 
ehlbba ve akrabamızdan özür dil~r ve 
bu umumi te~ekkürümüzü kabul bu,... 
yurmalarını saygı ile dileriz. 

Meliha Özballacı ve 
Şurnnu Ailesi 

lı.4 
~larda u nutulmaz izler bırakacak ... 

e b i..i.tUn bir hayat olan müstesna bir Film .... 

~ 
• .J 

F.moalsb. ArtisLllt bir şaheser_ 

r._ ON AYRILIK 
1 ' 1 '1 ' ' lollerde : 

~llıANNE BOPPE • B.ANS S6BNKEB 
dekor icin bütün dünya 

Sinemasında 

TURAN ~İU!'W 
Ti) atcosuoda 

sı t.. 'I:' Raınaıanda her gece . 

~ l'lc..MA - T lY A TRO - V AR 'YETE 
~'atb .ı. . Ş · 1-t~ NA / T ve arkadaşları 

1 

4RA B ELERIN KIZI 

l~' ~IVIR~iif iflŞA To.ı,, •Ö>I• ( .. Qb .. 
ıı, ~UMCEK ADAM 

' '" ~ ,·W.n\ sinema 19.lS de başlar ı;inema ve tiyatroya bir 

lter~u,. glrıllr. 

llCttelilıler 
konferansı 

Berlin 23 (A.A.) - Yakında 
Londrada blr müttpfikJer konre
ra0S1 toplanacaktır. Bu konfe • 
ransa Rusya ilk defa işt:rak .ede. 
cekUr. 

- ---<>--

lılglllzlere Göre 
( l Jnci Sahifeden Oc\CIIn) 

tahşıt edeı·ek :h.raç ordusunu ır.a !Op 
edeıneme:-.ı Jfı.zımdır. 

lferkes Rıısyaya bir ı1n evvel harp 
malzt!nıe.< gönderilme,,! iç-!n hukun.('
ti La.7.yik etntekt~ haklıdır. F.1kat h~ç 
k:ınse ye.ıi harp s3hneler~n·n te:.ı..:;i 

ic:n hiıktiınelı u:bar etır:ek hakkına 

ınalik değildir . 
Blr ~ok ga.:cteler hulasa olarak şöy

le yazınaktad.r: 
.İngiliz anıelcsi. Ruslar iı;in canla 

l>aşla çalı ;ırken bunların mus\('v1.yi 
mağ!Up etmesi:ıe yardım ve aksı tak
dirde Rus'arı Lir k;.ıhrJnıan gibi ölü
me lt:rkcyl.·ıeceı;:.n!t:i unu.tınsyınıı..> 

\rorks~ire Post g:l.7.etesi şunları ya
ZIY•lr: 

İngiltereııın \·aılftsi, yııni Ruslar 
iriıı :nalze!T:.e imal etnıek ve bt:nları 
R~ısy;.ıy<ı gönoJ.c4mck ciddl'O çok n\tt
azz.:1m bir İ.'jlİl'. Bu i~i bü)•'ık b;r az:ın 
ile, israr ile ye bUıun ruhu llc <;;.ll4a
rak y~pınahrlır 

4.\'nıan or<l·.ıları muayyen bir zaman 
Zbrfır.da 'ncak R·.ı!'yada iınha edilebi
lırlcr. \riktJ. Garpt('n Rusyaya h3rı> 

1nalzemesl '!bndenr..ck gUçtür, takat 
Rusy&nın biılün sın.:ı.1 ve manevi kay
naklarını elt l(eçire~ek olan Alman
ları nıa.i!lüp edeblL"Ilek heps nden da
ha güçtür 
cİNGİLLZLER HARP ET!\!EÖE 

MECBURDUR· 
Madrit 23 (A.A.) - İnforma 

tiones ga~tesi, Sandey Ekşpres'in 
Rusyaya yardım etmek için Al • 
manyanın i gali alın.da bulunan 
meınle-kelerde i~t<saş'ar çıkarmak 
\'t! bunun i.(;!n ır.ev!:'u komünist 
u!l~urlara para ver:ııek \·e bu a. 
na 4i.fın ftiahyc-ıJe-rJnlin tanzimi 
hususunu bir ingili'z Generaline 
te\•di eylemek suretindeki tavsiye. 
sinden l;ahsederc k d 'yor ki· 

Bu <;<.ıcuk.casına buluş, harbin 
akıbet:nı asla değiş\' re m:.!Z. 

B gaııek. iJiıve edtycr· 
İngi' ,zlcr. son çare)'t! ba( \'Ur· 

mak, y·aıı' bizzat kend kn lıar. 
belnıek ımeoburiyetınde olduk • 
!arını anlamalıdırlar. 

Tramvay durakları 
( 1 ine;ı Sah1!edcn Devam) 

mızla hemen aljkıodar olmu~ V1! 

duraklraın biran evvel [n,;asına 
geçilmiştir. 

Bu sabah Belediye Neşriyat 

Müdürlüğünden aldığlilllız bir 
tezkere ile ~u iz$at verilımiştir : 

•Fatih, Beyazıt ve Sultanr~ • 
mette kapalı tramvay bekleme ma
h alleri i~ı iı;i T ramvay idaresi 
tarafından müteahıhitlere ihale 
olunmuştur. H emen i nşaata b* 
ianılacaktır. Eminönünde Milli 
piyango bayileri gişele rine biti.. 
şile olan yeı:rle de b ir kapalı 
tramvay bekleme yeri yapılacak. 
tır. Mahallinıd'e ''t! şehircilik mü
tehas;ısı M. Prost tarafından pro. 
je ii!ııerinde yapılan tetkikler ik. 
mal olunmuş ve hemen inşaata 
geç!lmesi için Tramvay İdare • 
sinoe yazıkmı.ştır. 

Gala tada durak ~·c rler! yüksek 
binalar ve mağaza:arın sarakları 
dolayısde 'barınık~dır. Saha da 
büyük durak in.;asma gayri mü
sait olduğundan şimdil'k bu"ıda 
kapalı tramvay bekleme yPri in-
şa olunmıyacak!ır • • 

Yeni Benzin ve 
Gaz ffatler · 

Ticaret Vekaleti benzm ve gaz 
fiatlarını yeniden ~" bit etTT'ı tir. 
Şehrim z•Je gaz Y"'\ n JJ 1;ifl bu -
yük tenekcs 90~. t~nı.n:rı çift 
bt.) ük tenekesi !IJU, motorinin 
çtft büyük tcnekes: 710, gaz va • 
ğının dökme kil°"u 27,80. gazya. 
ğıntn litresi 22,80. benzinin dök • 
me litresi 31.10, ır-.torinin dökme 

'!osu ~0.60 kuruştan salılacakt.r. 

1 1 alyanlar yeni 
bir .hücum 

cihazı bulmuş1ar 
Madrit 2:l (A.A.) - İtalyan uo

nanmasının )"eni hücum cihazları 
tarafından Cebciü!tar1k ıkörfo • 
zinde yapılmış olan taarruz ga. 
zeteler tarafından eheınnııyetle 

tebarüz ettirilmekte ve bahriy<o 
mehafilı ve efkarı umu.ınıy..:: ta • 
raf:ndan tefsir edilmektedir. Bu 
) eni silahın pek müessir oldu • 
ğundan bahst-dilmektc".lir. 

Lin"a'dan gelen haberierdı> de. 
nizden geleock her ıüriü h~uma 
karıı masun bir vaziyet olduğu 
zanndilen Cebelüttarıkta bu ta • 
arruz derin bir tesir ha.sa -etmiş
tir. 

Iıkenderıye limanın 
da temizlik 

İskenderiye 23 (A.A.) - Al • 
man tayyarecilerinin attık.arı 

bombaları denizden c;ıkarmaK ı • 
çin İng:liz bahriyesi!lin faaliye • 
tine bir <:ok da gönüllüler ,tırak 
etm ktet:ir. Bunlar drnı:.fa pat • 
lamamış olan şarnprcl;er :ı ve 
Alll"anlar taraf:ndım atılan sahih 
torp:lkriıı tehlikesinı hiçe saya • 
rak gor'ildcn gelen bir gayretle 
çalışmaktadırlar. 

----o--

Sulf ana hmette 
( 1 ınci Sahifeden Devam) 

Bchzat :smınde bir gerıç nışanhs.ı 
tütün işçilC'1''nden Bayan Muza.f. 
feri btçaklıyarak öldü.rmüştü. 
Genç katilin muhak~m'2sine bu 
sa!bah saat 10,5 da İkinci Ağırce. 
zada başlanmı.şt:r. Behrat bu sa. 
bahkt muhakemede cinayetıni şu 
sureti~ anlatmıştır. 

•- Muzafferle Edirnede n ışan
;drıınıştık. Onlar buraya geldiler. 
Beni çaı'!ırdılar. Kızın babası 'ben. 
den hep para çekiyor ve n~am 
tehir ediyordu. Niha.Y'et; kı= 
küçüktür <!iye vaz geçtiğini biL 
dir<lt. O sabah Muzaffore t•sadüi 
et~ıım. Benden aynlma.rnasını söy. 
ledi.ın. Yalvardım. Tahkir et.ti. 
Bir tokat attım. Bana sarıldı. Kor
kutmak için bıçak çekhm_ İste. 
mi~·ert>k vıırmusum'.• 

Da\•a ~hit ceFbine kahnıı~tır. 

Tevfik Hecatl 
(1 fncl Sahifeden De\•am) 

li~inl ve ın harrlrliğ.ni yg.pmış olan 
):'cvfik N'Pcttf Kozol arkada~ıınız 
'Son Pvsta• dan ayrılarak Son Tel
graf'da vazife deruhte etmi:ı:tir. 

İstanbul ve Ankaranın da hattA 
•Burunsuz Tevfik-. adı He şahı:; ve re
simler. ile tanıdı.ı.ı:ı Kozol hcrhaldt" Son 
Telgraf oı<uyııcularına c;ok faydalı o
lacak, ınc-lı ur t!\f:rcan Altınyan• c;e
tc."»inln kanlı n.acera sahneleri ıçinde 
hayatını tehlikeye koyarak rnufı.Jfaz.ı 
ettfgi g3.zetecll:k ve me• !ek gayretini 
bundan J,öylekı tst: b;:ır h~ldlselertnde 
de göil.,..rec('k, en dı ğru. en ıneraklı. 
en m bel ı~ vadislerı okuyuc·ıhu:ım1.
za yetlştire .... -ektir. 

Abidın Davcr'in Cu:nhur~ye'teki bir 
fıkr.ıs~nda fle\fJk Nec"'ti Tt.ı:k yenin 
en gu~eı deği e de en fevkal.1.de, en 
calibi dikkat burnuna maJikt r, GLize-1 
\' i (O:rkln pek c:ok burun bulu:ıur am
rr" ark~ıda:ıunız.ınki gibi harikulade 
ırun her zaman ve h~rkeste buhın

rnaz.> diye vasıflandırdığı ve hemen 
herrıen karikatüriı:;Llerimiı.in hep.">lnin 
cizgi mevzuu olan Te\•fik Necati m•.ı
hakkak ki yalnız c;ifte burnu ile dci!il 
~iCte gaıeteciligi ile de şöhret sahibi 
bir arkadaşıınızdır ve cSon Telgraf> 
okuyucularına faydalı olacaktır .. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakıt 
Alınan .ıeaynakları. K iyef'e giren 

Alman kıt'alarının şehirde tasavvur 
edilır.eı; derecede büyük tahribatla 
karşılaşm·ır olduk!arınt bildirmekte
dir. So\·yeUer bütün yiyecek ihtiyat· 
ıaı·ııu ya berabeıler~nde gölürmüsler 
veyahut yakmışlardır. Elektrik san.. 
tralleri, $U yolları işlemez bir halde .. 
d:r. Her tar~fta atılmı~ demir yolları
nın ve köprülerin ankatı gOrUnmekte
dlr. 

Alınan kaynakları, çekilen Sovyet 
ordusunun kendı ellyle köylüyü ve 
şehirl;yi aç bırakın!' olduğu mütale
asın<ladt 

Iı,,g i .;, ve S-:>,oyet kaYitak:.ırı, wı 

de y u ıaımız gıbi. Kıyefin tab.lıye 

edildığini bildL:nıEktcıLr. Kiyet'in 
tahliye i üzerine L>· nuı unıunıi alaka 
bu Ukr;:ıyr.a baş §Ch ını:ı Sarkuuıa ce
r~yan eden kanlı mu!ıarcJ..,c ere tevec
cüh etmışliı-. l::SıJ ınıntak:ıJ.ı .ş.ddctıi 

diın1dar ınuhareb~lcri ohnukt>.lı..lır. Bu
d.) nı'r...tn yd ııı ial'pl ını de.,.ıl, 

şehırden \'Jl ha ,~ı da çek. , ye nıu.

varr~ok o'dı.ıgu blld:rilmc:k~clu·. 

Londra kaynah.lan şuyıc cııyor. c:E
eer Almanlar Azak. Deniz ahı eı!ne 
Vl;lfdlıH a. J~ırur.ı So\·yet Hu.y;...nın 

ı:;;:ılr a! ... 544r. ınd.,n .. ıyırn : hu· dcttı..,kt1r, 

A:nıar on K.i}" r.n o.tasında ller
lc •. ıye t.J.e\ urr c , ~ ç t:.u olır.adıkları 
m.ı.ıın degl'dir 1' ··K l bu n;:nt;ı.k.ı U· 
Lt' nde n .._,rı!... ıarebclenn ·~re.. 

y...ın et ı ci-i.te oh.i.ı,;u rnulı.akkan.Llr. 
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!! : ;- uz! açma ı::=;-=::=::· ;:--=============-
ıh 1 

CERCF.VE s u .. l 
gapıltıbilir mi? ÜS B T 

<D.ıışmakaleden De\ıamı 
sulh tehl'f \:C ft~·rlcri de dahil O· 

larak- !\lmanynnm tahakkuk 
ettirmek istediği iddialar, İngillc. 
re h~sabına Çörçil • I.uzvclt dek. 
liirasyonunun illtn ettiği ~artlar 

tahakkuk sahasına girmedikçe 
sulh konuşmaları l apılsa ti ahi 
sulhu )'apmanın imkıinı yoktur. 
Bu dcfaki harp. muhakkak ki ~·er 
yüzündeki biitün ihtilafları ayni 
u manda idro!oj ik ve ekonomik 
m esnedleri ile tnnıamile iza1eyi ve 
dünya hakimiyetini istihdaf eden 
bir har p olmak iddiasındadır. Her 
iki taraf da gücünü ve iddi:!sını 

bu iddia ve bu mesnede bağlanmak
tadır. Bu iddianın taraflardan biri 
lehine tahakkuk edebilme i ise 
anrak ve ancak yine taraflardan 
biriııin ~ilahı tlir. n tanıamile 
bırakınasına bn~lıdır ve binsen • 
ale)·h bir anlasma \'e uzlasına 
sıılhuna \•armak hele iki tarafın 
ortaya ko~·duğı.ı sartlar esa!-ilt ve 
taraflardan birini behemehal tat. 
mine yarnr bir tadile uğramadan 
imk8nsı7:rl•r. • 

F.TEM iZZET Rf:Nlrr 

Harp Vaziyeti 
( ı ınci Sa hileden De\-aın) 

mp dayanmıyacağı şüphe1'd.r. 
2) Ilır.en gıiiü havi<Loinde bil • 

hassa Valdai tepclerıııde ıki tara. 
fın da yeni bir meydan muhare. 
besine huz.rlandıkhrı söylenebı • 
lir. Almanlar teşebbiis cdt>Cekleri 
bu yurmada muvaffak olurbrsa, 
bu sefer durmadan Moskovaya 
varr.:;ağa çalışacaklardır. Voro~i .. 
bf <'rdusunun bir cephe tuttuğu. 

na bakılırsa, büyük k:smile Le -
ningrada kapanmak halasın• düş. 
me::,iştir. Voro~ilof asıl kuvveL 
!erile Alman • Sovyct cephe;inin 
~ırnal kısm•nı muhafazaya ~alı -
şıy;H· ve mukabil taı.rruzlarla Le • 
niııgrad mudafaasına ı,tirak edi • 
yor: böyle olmas~ydı, Alma'l or. 
cıu;arının İlmen gölü şar.onda 
şimdıye kadar epeyce ilerlcrc.e • 
!eri ı izım gelirdi. 

3) Merkezde Timoçenko ordu • 
s.ınun Smolensk'e yaklaş: ğına 

da:r haberler vardır. Fakat Rus 
mukabil taarruzu se\·külceyşi bir 

ka~~nç temin edemem!itir Yani, 
cenupta Alman ordusunu Bud • 
yenni ordularının ıimal cenahına 
ta•nuz etmekten ~ltkoyamamı.,'<. 

tır. 

4) Cenup cephesinde muharebe 
b ltün şiddetile devam ediyor. 
Ru>l•r Kiyef'i tahliye ettiklerini 
bild rdıi~r; Almanlar da Kiyefi 
haı nbe halinde bulduklarını söy
!tiyorlar. Kıyef şarkında Alman • 

(1 inci Sahiledcn Devam) 

DO(;lJ) yu kuruşu, ancak gar. 
hı tamamile ihtiva ettiktca 
•oııra buna garbın malik ol • 
matlığı aua 'ihidi iliive etmek
le kabil ... 

~arkın ana ,-ahidi, bizzat 
kendi~i. özü. aslı, kökü, l'uhu, 
şahsiyeti; gerido bir büyiik S'

fır ... Ve baştan başa ih:.:~a ediL 
ıııes i şart olan garp .. adece bel. 
lenecek, ezber) •ek. yutula • 
rak, hazmedilttck bir miisbet 
hılgilcr manzunıesi; ge-ridl' bir 
büy-ük s•fır . _ 

İşte Doğu, şu ina kadar Ba. 
f nıu ıı lf nol· t:a""·nı ka\ ra:t onıa. 
d./iı için hu holde kaldı. onun 
t:ı'i;;bct bil..,.iler hokkaha'Zhğ:ını 
mu('!1c s3rıdı, onda t:1klit et _ 
ı.ırğe d~ğer bir ruh ve şnh!'İyet 

Şoförler ~roteıto 
edl or 

( 1 inci Sah~feden De\ anı) 
ınesJ~ğ.n şay .. nt huf111Ct ıar fıt'.ltt ıle 
bırı ı..~e kendi huvlyctlerın. de kay
beıtıtcr > 

Bı.ı'"'ı.~re de; İstanbul şof rlerı ç fte 
katııo esrar ~iga.rası ve be,,-az tnı.ye 
teroın\ lle sermest g bl 5ÖSterilmlk
tedır. lıa.bt.:kı bu a&ır ıtfi, mlar tanıa
m.yıe yı:nilı ve hak ızdır. liır kere hiç 
bır şoCor y311jın yerındeL, Koprü al
t!. Rh ıırınyıp dirC.K);lyun ba~ına gcl
ıncnıtştır. ~e iduCi de lıelir:):z.> d.e
b· eroır. tl~ı..sı bu vaı.anın aileleri, lA
c.kaJ yazı muhaı·riri kadar öı. aıle ~ 
CUr .• a;ıd.r, 

Ayı ıca 11uftırliı:.. y;ı.pnıak fstiyenler 
s:.ı.n dl ve eı ıyet irrıt~.hanınd.:ın evvel 
Qlr ahlflk .ınt~~anı gc~~ır;cr. Yanı po.. 
ı;...,.n ~ 1 kı hılık.Jta!.y.e ht.ı.sr.ühal ın3ı.:
batası .lılrJ.ar BUl.&.tr..aıeyh İstanbul 
sutorıerı arasında ahlfıkı, seciyesi de
gıl bozuk, ~Upheli. bue k•mse b•J:.uı.
ınamııktcıdır. 

Aiaan1ıttıh her .yl arasıod;;. bir kaç 
fena buıur.abııeceil gibi h.enuı etili
yc~. ~ne ahn:ıdan ve mtı:nevı inıt:ha

nını veı mea :muavin• olarak 3h
" ı b..ızı §l}Iurıcdn yolsuz hareket;.erı 
oUı:uiLr. An,·ak bunu tekmil .şorörlü.k 

camıasına LcşmU etn1ek en buyti.k 
han:s.l .. IK olur. 

Vün ve bu sabah ma'bna!Titza ıelen, 
telefonla mUrac.aat eden cıuteaddit -i-0-
fö ~er de kendUt·rinl çok n·nc!de ed~n 
bu yaııyı pro"e:ıtı.> etını.sler ve aleni 
h:c: 1Wierıni .. Bd!ı·m1.,.lerdir. Bu ıne... 

yand1 2102 ııurn;ıralı taksi toföru 8. 
Ahmet ll.ı li Gulman ile 1676 numa
ralı tak.sı şotörU B Kara Keınal Çe
t.nturk duyd~ktarı d~ı·in teessürü iz-
1. la muhanı.r!n hatasını tıuhihinl 

be.~ lcd!kler.:.ni sı.>y lem. 1lerd ir 4 

L'ıger l'1raftan Ot.oınobilcıler ve Şo
för er Ce!"'n yeti nezdı.ndc rle makale 
t::-e ,e .. :t,blyeUc karojılar..rnıstır. 
ı;.... ?ah l.-.!l.iı.: 1e gciruşti.ı,c.UınUz; Ce-
m ) etı.n Heı~i lı.ıy liakkı, neşHyatın 

BİLGİLER 
1\ECİl' t AZiL KJSAKt'RElı. 

aradı, ~·a bol bol ahmak n pt· 
sı: k, yahut sürü ~~ürü 111ukal. 
1.ı \C züppe türetti ve bu ytiz. 
den efendisine mabküm ve 
hayran bir taklit kölcliğindeD. 
!ek adını ileriye geçemedi: 

İşi kamuslarca derinleştir • 
medeo hemen büküm verelim: 

(Edbon) ve (!\larkoni) nia 
oyunca klaruu sihiıli seccade -
sini üzerine yerle tirecek bir 
şark, topyekün insanlığın en 
büyük zaferine namzet bir yo.. 
la ;;irıui~ olur. Cunun i~in de 
şarkın, bütün ~arlıı tek bir 
mektepten ibaret k bul ••mesi 
,.e bu ınekt.ı:-Li. yen t"k 1, iç. 
nt<"ksizin, uyun1nk.çızın, din • 
lennıeksiıin taınanılaması ıa • 
zını ı:relir4 

l'iiksek T•knika mektebi ... 

ıtalyan!ara Göre 
(\ incı SJhl!eden Devam) 

Pı,polo d'İt&:ia caz.ctes !lfn c-ephe .. 
d ki muh.:rı.bi.ri son z -n~nlarda S1ovak 
ord.~una d:tir nlçln haber al!nrr.adıb
nı ızah. eder\!k dlınr ki: 

So\·yetier Slovak fJrdusunu heınt'n 

k.tn ılen n1uha-Mr.ı e· ~ten sonra bu 
oı-.;!uyu 20 reır.n uzd K';el'uı L.:ıkrf· 

ben 200 ttih.me~e Cent.ı.b\..: Garblsiııde 
t,.ipo\·!.; mın' kasınJa mağll:p etmiş.
lerdır Slo\ ak ord4sunun bakiyesi an

c11k Alman kıt'alarının mOdahale~iy~e 
~rlulabilmi~lir. Slovak kıraıarı soır 

zamanlarda y~n:den lechl.ı edilerek: 
muharebelere i.şt!:·ak etCr'ln ~tir. 

Alman Tebliği 
( 1 ınci S>hi!erlen Devam) 

hassa tesirli taarruzlarda bulunmu.ı• 
tur 

K.:ıradefu:~de b:: kru\•azOr, iki. mu.h.. 
rip, b~r tayyare d;ıfl geınisi ve ceman 
25 bin lonil~toL .. k 9 ticaret vapuru 
bahrılmıştır Diğer iki harp gemi.sile 
iki buyiik ticaret ~ınisi ateşe \'eril
miştir, 

Kror-1tad'1n Gartind• ac;ıkla c-İlk:
şr.n ihtillli> ismindeki s:ıffı harp 

eeınisi ile birinci bLn ı t Kirov k.ruva ... 
zörüne iki.şer bomba isabet etmiştir. 
Dıter bJ: kruvazöre de 4 bomba isabeti 

olmuştur. B undan başka üç m uhrip, 
bir mayin gemisi ve bir topçeker tam 
isabetlerle hasara uğramıştır. 

23 Eylfıl 1941 
18.00 Program 
18.03 Orkeslr• 
19.00 Şarkılar 
19 4.0 HJ.!lcrler 
19.4.5 ~ı;ıorbcst za .. 

man 
19.>5 Fasıl Sazı 
20.15 Rad. Gaz. 

20-45 Sakwfon 
21.00 Ztraat Tak. 
2110 Oda musikit 
21.30 Kon u.,m:. 
21.45 K. T M~ 
22.30 Haherler 
22.45 Caz (Pi.) 
23.00 Kapan11. 

J r tarafından ihata edildıgi bil • 
<l'r:!en 4 Rus ordus-.ından 'iimdiye 
;;rdar 150 bin esir alınmışttr. Bu 
t Rus ordusu mcsel::-:;i hE.'ni.ız vii .. 
zuhsuzluk içir.dedir. Almanların 

Azak denizi sahilinden Rostova ve 
Poltava üzerinden Harkof'a iler. 
Itır.ek ist.ed:klcrine şüphe edile • 
m•z. Bu hareketin gayesi şarki 
Ukr aynanın istiliıs:dır. Fakat ile. 
i'i lıar~htın devam edip etmediği 
n:.kkında bir malumat yoldur. 

k ııunl cııı .. ,ıerden tet~ik.ı içtn lı:.ıkuk 
nı ~Jvlruıe muracaat eltlj:ı.nt söyle
nu.,.l.r, C .. m.yetın : ukuk ınUşaVU'i tet- , 
k .ıı! •• ne de\ ııın et.m :tted1r Tetkikat 

~ ncc Şof rler Ce . ly lı bu husu •a --------------

Umumiyet itibarile Budyenni 
ordularının muntazam ric'at ede. 

rek Kursk • Harkpf • Rostov gar. 
bınciski bir hatta cephe tutmağa 

çalışacaklarına ihtimal verilebi • 
lir . 

Avukat ücreti 
(l inci Sahifeden Devam) 

ro ihdas edilaniş, merl<ez ve ka· 

zalar arasında da fark gözetilrn~ 
tir. Avukatlann iiıcret tarifele • 
rini hakkiyle tatbik edebilme • 
!eri için tarifenin başına 25 mad
de! umumi hükümler konul • 

mu~tur. Bu hükümlere göre, hoer 
avukat, müekkiline aldığı ücret 
mukabil.nde bir makbuz veya al. 

mıya mezun bulunduğu ma<raf • 
!ara karşıhk bir liste vermekle 
mük~llef tululıınakta<iır. Temyızi 

davaları i.çin asıl ücrete yüroe 50 
yapıldcakltr. ik'nci mevki şimen
d;fer ücreti buna dahildir. Di • 
\'anıalıde görul.eceK davalar içın 

tarifcn'n ili;"" sli ücret alınacak. 
tır Mı. ·'Ven tarıfcsi oi"ll1yan ve. 
saiti naklyie için beher kilonıet • 

reve bn r deniz müi için avuat. 
!ar rr ~- kı<iller:nden 30 kuruş üc.. 
ret alacaklardır. Mal>kcro€·ye iki 
kıl<>metrc<len uzak· mesafeler ıçi.:. 
yazıhanede mahkemeye tram\'a\. 
araba, \'&pur, otomobil ve otobüs 
ücr"ı. ls,e. nyıecek;c-rdir. 

!. ı..ur.o . ın.uı. il ge de müracaat eJe-
r k dava atacakUr. Ancak bu sabah 
gt.ıııı~tu ümüz Mildd~lum..amUJc. Bar 
ır.ı.:. v:nug ncnüz bu yoı~:. bir mur~ 
cu:Jt ,,. iu. olmadıgını söylcmi~Ur. 

M kalede btun bir §Chrin ~oforlerf. 
r n e ;arke' ve eroıuınan etbi g.JSte
rllınesı Bclc-diyeyl \:e Seyrlısefer 1\tu~ 
di.ırluğünu de nıüteessir elmı.ştır. ::iey
N .. t.cr ı.,~eı ;yle n::Cj&tıl olan J:;uın.yet 
Altıncı Ş•ıbe Muduru &y Fai - ile je 
GÖ!'lı)tük. Bize, ş;.ı i.~ahatı \·erd:. 

- Şoförler, ehl:yet yeslkası alırlar
ken tam te~ekküllU b~r sıhhi hey'et 
tara.iından ve bü.hass:ı. etimle: asabıye 
noktasından sıkı bir muayeneye tJ.bl 
t"lulurlar. Ayrıca hal ve vaziyetleri 
qe tetkik edilir. Ereinman, kok:3Ln
n1an gıbt müptel.3.lar varsa bunlar bu 
sıkı nıuaycneler neticesinde meydana 
cUcarılır. Seidz on 1oenedenberi .şoför
lr arasınoa bu gibi erojJl ve kokain 
mU.pteıaı .. rı k.alnıa111ı~tır. Eskiden 
varsa onlarla mücadele edilm!ş ve kö
kü ta.manı:y:e kesilm!~t.ir. Bununla 
beraber ~ofOrler arasında ahU.ld va
z:yel!cri du~kün olanlar Jörülürse 
yine eiıliyet:eri a!uıır. 
Şunu d.ı ı;;Oylemek isterim ki, bugün 

şo!Qrler arastnd.ı takikaten içtlnıat 
nıcvkıi yüksek oL.ıp tJ. t.all.n se,·ıu ıle 
bunu ı . .,el mesle~ cdınmiş olanlar 
da n.evcutlur. F.saı-en ekmek par&11 
geto en t.cr meslek i'b! şoflrl!llı: tak
dJre değer bir me leklir.> 

ilk kadın va~man 
( ı inci Sahifeden Devam) 

kadın ,·anman ç~ağa başla • 
mıştır. Bu Hat;.ce ural isminde 
genç bir kadındır. Hatice Oral, 
vatman olmak ist,,en erkekler 
gibı 15 gÜın slaıa ·tabi tuıulmu.ş. 
bu ınüddet içinde depoda ve 
muhtelı.f ha larda husıısı araba • 
lar'a ,,aj gören lk kadın vat • 
man, y pılan L t' arda da mu
vaffk u ırak vatman ehlıyetna • 
me.sı alını:;, dütıt. n ıtıbaııen va • 
zı f .,,;; rıoe baş! a rruı; tır. • 

İdare bundan •onra da \"fllman 
olmak is.ıyen kadtnların müra • 
caatin, kaoul edecelcl:r 

Cilt i~lerine 

Çırak Aran yor 
Bu san'att:ı yeıtışmck istiyen 18 

yaşına kadar olan çocuklar An
kara caddesinde 38 numarada 
Tilrk~ye Basımevi Direktörlüğüne 

mtir.ıC"aal etsinler. 

Ahvali Hazıranın milı;kllatları
na rağmen maddi büyük ftdaklr
lıklar yap.arak ALKAZAR sineması 
941 - 942 sinema mevsilnl prog- ., 
ram!annı Paramunt -R K. O.
Üniversal - Columbia ve Repüb- ~ 
llc (!bi Amerikanın en büyilk 
Film müesseselerinden tedarik et,.. 
mlş oldutunu i!liherla sayın müş· ~ 
terillerine tebşir eder. 
Yarın matinelerden itibaren ~ 

AL KAZAR 
Sin~ma11 

Yeni mevsime 

c1LCM SAATi 
ROBERT PAlGE . 

~ J.ACQUELİXE WELLES ~ 
tarafından binlıir ht>yeca.n ve ser-
ıüzeşl filmiyle başlıyor. ~ 

A'\'RICA : ~ 

~ !ı~~~~T~!~E~~!: 
~~~-~~~.·.~-~-~~~,,__~~~.~.~ 

e TA KViM e 
Rumi 1351 

EYJ,t::L 
10 

yıl g4ı •1 9 

lYL Ul 

23 
SA l I 

Hızır 

141 

Hicri 1360 
R.UL\ZA.."I 

1 

Vasati . Ezanl 
S. D VAKIT S D 

5 48 GUnq 11 ~2 
12 06 Öl l• 6 00 
1531 İkindi 9 25 
18 06 Akı= 12 00 
19 39 Yallı 1 31 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.119 _ı 
Yazan: Frcınci& Mcıcluırd Çeviren: İ•kender F. SERTELLi 

Meşhur katil Landru'nun kardeşi 
sıfatla şahadet edebilir ? 

. 
sıze ne 

Simdilik aöylemiye mezun ddl
:ttm. Bunu anca.le ıethnden emir ve 
mezuniyet aldııtun zaman aöyliyebi
llr!m. 

Polis Mildürll hayreUe dudatmı 

bilktü. 
Bu sırada Müddeiumumi, Madam 

Gasıonyayı Poiı. Mildürünün odasına 
set~ bulımuyoı·du. 

İspanyol euzeU beni törünce ıaıırdı: 
- Vay Mösyö, burada ne işiniz 

yar? Yoba ben:m hakklmda hüsnü 
ıetı.adett.! bulunma üzere mi buraya 
ceıdini.J·'. 

Cevap vermem<o meydan kalmadı. 
Müddclımıuml: 
- Madam. dedi, ben milsaade et

meden, başka bir kimse ile konuşa.. 
mıızsıruz. Me,hur kalil Landru'nun 
kardeşi .size ne IJ!aUa ıehadet edebi.
lir?. o -nevkunur. 

Madam gözlerini aearak sordu: 
- Ne cli7orsunuz MÖ07ö? Bu zat 

Laııdru'nun kard.-wl mkllr?. 
- Evet. Ehm:zde yeni veaikalar 

nr •• Kont dö Korbey'l öidılren de o
dur. 

Madam Gastoıı....,. kendiııl tutama. 
tll: 

- Siz çıldırdınız mı, mi1s7ö? Bun. 
ıan aalı:m resmi evrak üzerine alı:set
tlrmeyln .. Size gülerler. 

Ve hemen ıave etti: 
- Mi!ter Caluıon. Amerikalı maruf 

blr zabıta artlftldlr. Kencli!inl çolı: ı;,t 
tanının.. Parile, 7en1 çevirecel! !llm
lffe heyecanlı aalmeler ıı:n,.maıı: için 
mnzu •nmıya ıe!m.lftlr. 
Mılddeımnum! blı:deubin eqoladı.. 

, 
ıMA• · 

2 

Manalı bir naz~rlıı Polis Müdürüne 
bakarak: 

- Siz ne derslnız, dostum? Bu ~ 
rel İspanyol Maa3.mı, kendisi kadar 
cilzel bahanelerle Sen Pol faciasını bi
ze unutturmak iai,yor. Şimdi de birib1-
rmi ku.rw.rmak içln. Liyonlu fal'BP ko
misyonııtsuna Amerikalı maruf bir 
zabıta artisti rolWnü oynatmıya karar 
vermiş ıörünüyor. Mösyö ja.k:, &imdi 
Amerika lilm arti>tl Mister jalı:son oL 
du. Yeni çevireceği filmlerin ucu idam 
sehpa.sına kadar dayanaca&ının far. 
lı:ında değil. 

Madam Gaston>an.ın bana dlrdı:tlt 
vermi7e teldlğiııi sezmi§tim. Bundan 
sonra zaten ,.anımda om.ı fazla 8ÖJ'
letıMdller. 

Madamın bana bakıalıırından, bu 
7erı1 rolde ısrar etmemin mJnasmı 
teziyordJro. 

Madam çllı:mca, Polis Müdürll a1ata 
lı:allttı: 

...:.Siz tok esrareııı!z bir adama ben
~omınuz, Mösyö! dedi. H•kkm12da 

7enıden lahkikat yapm17a medıuruz. 
Maalesef bir müddet daha polla noza.. 
retııaoesınde lı:ala<alı:smız. 

Poıı. l4üdürllne fazla söz llilyleme
ain mAnııızhğuu anlı,.ordum, cevap 
vemıedlm. 

Bu 1mı ııahııe karııısında Mlldde!u
muml de pşirmJşı.. Beni teıı:rar .bllc
:reme götürdüler. 

Blr :iki ciln .Ol'fLSUZ, ıürllltiiaUz c 
tunıum .• Neticeyi bekliyordum. 

(Arlı:aaı y_ar> 

,..."' ,...,.,~~~, Küçük 

Hesapları 1941 
Tasarruf~" 
ikramiye Planı : 

• 

ltqi.W-» ' ~ubat, 2 Me7ıs, 1 Atustos, 3 İltinciteşrin ı 
tarihlerinde 7apılır. ı 

1941 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 Jiralılı: - 2000. - lira 1 ad" ıso liralık - 2000. - lira 
3 > 1000 > - 3000. - > 35 > 100 • - 3500. - > 
2 > 750 > - 1500. - > 80 • 50 > - 4000. - > 
4 > 500 > - 2000. - • 300 ) 20 > - 6000. - > 

HAZR~~İ TM~AMMED '1 
1 

VE MUHAREBEL E Rİ 
'l..ızan: ;11. SA:\tİ KARAVEL - ---- - ' 

H yat. lLzrP' M ıhamoned (S.A) 
bak.&lnd3 i:ıir ~k e er' er ve hat -
U, StJn :ıamanl:ırda da ardı ardına 
tefr kalar vücude getirildi. Hıç 
ıuphı.! yok ki, bu er.erleri vücude 
ıetircn zevat, hilzidelerimizden ve 
m O te hasE ıslar ını.ı.ıclandır. 

BiLıa!!!B, tefrika yazan muhle -
rem gü2tdelerımi7,. yalnız bir cep
heli olarak ya..ıl.;ırını ya.ınuş bu • 
lwıdular .... 

Garp ve Şark ulemaa.ının fikir
lerin[ mukilyeıeye yanaşmadılar .. 

Tilrk:, Garp v~ Sark ulemasının 
llazret! .Muhammed (S. A.) halt -
kındaltl fıklrlerinl bilmelidir •• Bi:t 
Garp ilimin.in hfssiyahmızı ve k.a-

naaUerim.lzl ~.ncide edebil~k tet... 
lı:Jkleri olabilir •• fakat bunları bil
mek, an'anat ... e mutekıdatınuı • 
dan L."lhiraf ed(.n tcıtkikler1. red ve 
CMhetmck ıJ'e 1am z uze;me du • 
~ b1r -.·aı.l!«llr. 

surette Haztcl\ l\1u~a nmr<l (S A ) 
in hayat ve gazal , ını yazmağa te
v ..ıl etrm. Şark ulem;:ı:a:ıın fi -
kuleri:e G!lrp ulemasının fikırle • 
rin.. ~afiıla~tırt.ı ak bır tarih yapa
cağım •. Bu 1ş1n c;ok z.or ve, yoru -
cu olduğunu b.llyorunı. LAIWı, b!r 
lı;ere azmetmiı bulundum. 

• • 
Yahııdller, Hazreti !.ayı çarmılıA 

ıereii yedi asn biraz ıeçmişti. Hı

rızti)·anUk yedi asırdan biraz. fazla o
larak iç!ımal bür.yeslnl bulır.u~tu. 

Yedi:ı.c-... asnn ort.:ılarına docru dün-
7ayı altfl6t edecek bir Neb:nin zuhur 
edece t malilm değildi. Dünya tari -
hinde yeni ve mili.hiş bir Amilin ve 
bir sahibi zuhurun meydana ç~aca -
l:ına dair hlc bir i"rıret yoktu. 

H istiyanlık. ~-.J~:tı, siyası. ve as
keri bir lnhhc. ta doğ,u yürüyordu. 

H isUyarı~ıiln o-t p tilkenmez mu
ha: ebclcr~e son det eı.:~ı.ic yorgun dU~ .. 

BA Ş, O i Ş, N EZ LE, G R i P, R O M A Ti Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında günde 3 kate alınabilir. Her yerde p ullu kutuları ısrarla isteyini2. 
_). ' • - ': ••• # •• • 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Un!versite tedruatı 31/I. Teı;/941 de başlıyacağından sılada bulunan 

lu. talebemizin 11la lzn1 Birlneiteşrlnin 28 ine kadar temdit edildiği . 
2 - Bu sene yeni kayıt ve kabul ed;Jmlş olan talebelerin ise 15 Birinciteı-

rinde o\ula iltihalı: etmeleri ilin olunur. •8441> 

REKLAM DEÖIL BAKIKAT : 
Yurdum"zun her kö,eslnde dürüsUütu, ucuz.- ~~ 

luğu .,. bol çeş!Ueriylc tanınmı~: ! 

Asri Mobilya Mağazasını ~ 
IHJJleden ve bir 11Jtir almadan bir yerdçn mo- ! 
bllya almamalarını tavsiye eder. mutlaka sa
lonlarım!Zl ıezmelerini rica ederiz. Bilhassa in
cııtere k>f10laları ve AvuslUT7a sandalyeler! 

• mrNcuttur. , 
lııtanbul, Rlza))Qj;a yolı:uşu, No. 18 AHJ.!ED FEVZİ 

TEL: !3'91. 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 - Okulumuzda yapıla<>alı: olan tamirat n t4d1lAt açll< elı:.slltmeye ~onul

mU41tur. 
2 - İhalesi ıııu Birlnclteıırinln 7 inci Salı rüııü sut a de Yüksek ıı:eı... 

tepler M uhasebac.i.l;,tl bmaamda lop lana<-ak olan komisy.., tarafından 1~1-
liu:alı:tır. 

3 - K ql.f bedeli 99113 lira • 32> mu"&lı:Jı:at teminat 749 lira 58 kılruştur. 
4 .-. isteld".erln en az bir taahhD.tte 10000 1lralılı: 1r.ı ~ benzer ı,, 7aptJğı

na daır Jdarelennden almıı oldutu Yeoikalara latinaden Islanbul Vl!Ayeilne 
müracaaUa ekailtme tarihinden 3 tün <vvel alınmıı ehliyet ve 1941 yılınaı alt 
Ticaret Oduı vesi.kalıırile belli ıtiln .,.. saatte lı:oml.ryona ve bu baptaki Hşi!, 
,artname ve muka\:eleyi &örmek istiyenlerin de okul Jdare.slne müracaatları. 

•8425> 

[ IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
EyUp civarında Bostan iskelW ve Bahariye caddesi mrzarlı.klarının du

var tamiratı açılı: eblltmeye konulmuştur. Keşli bedeli ll50 lira ve ilk teınl
natı 86 lira 25 lı:uruştur. Şartnamesi Zabıt ve MuameU Müdürlüğü kaleminde 
görillebll!r. Ihale 26/9/941 Cuma günü saat l4 de Daimi Encumende yapıla
cakUr Taliplerin ilk tcmtnat makbuz ,·eya mektupları, ihale tarihinden se
k.l.z &ün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne milracaatla alacak1an fennt ehli
yet ve 941 yılına aJt Ticaret Oda~n vesllc alarile ihale tünü muayyen saatte Da-
imi Encümende bulunmaları. (8038) 

ls tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Leyli Tıp Talebe yurdu talebeleri için 1000 \akım elbise !mail i;i kapalı 

:ıarfl~ eksUtır.eye konulmuştur. 

1 -: Eksiltme 8/10/941 Çarşamba gımu saot 15 de İstanbul Cağalo~k Sıh
lıat ve JçUmal Muavenet Mildürlüğü blna•ında kurul~ koml>yonda yapıla
caktu. 

2 - Muhammen fiyat beher takım olbi>e imallyesı için 1400 kuru tur. 
Muvakkat teminat 1050 liradır. 

3 - istekliler nilmune ve şartnamesıni Yurt MüdürlUğünde görebilirler. 
4 - istekliler 1941 yılı Ticaret Oda~ vesikas.iyle 2490 sayılı kanunda yazı

lı ve~lkalar Ue bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ınektublyle 
blrlikt~ teklifi havi zarflarmı ihale saatinden tir saat evvel makbuz mukabilin
de komisyona vermeleri ve resmi bir mües..ı:;f<f:eye yüzden fazla elbiseyi iyi 
diktiğine dair bir vesika ibraz eylemesi earttır. .8306• 

Detlet Ue11iryı llırı u l i r.~nlırı lıletme U. ldıresi llinln: 1 
Muhammen bedeli (2500) Ura olan 10000 Metre 140 santim eninde caz 

bezi (29.9.1941) Pazartesi ıün(l saat (il) on birde Heydarpaıada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından acık ek. _,lltme usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin (187) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettii\ vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar k'lmisye>
na mtiracaatlan lAzımdır. 

Ru be :ut sartnamf'ler komlsycnda.n parasız olarak dagıtılmaktadır. (8021) 

ŞiRKETi 
HAYRiYEDEN: 

H.am6"an münasebetıyıe ten p olunup 25/9/941 Perşembe akşamın. 
da!l ~~ barcn tatbık mevkiine kp:n.ı?acak l1AYe seferlerini gösterir cetvel
lerın b\.. ttkşam ll::kelelerlmize ası"crcağı s~~yın yolcularımıza jl;in olunur. 

~arkl Roma :ve A~emıer b1rbır1nı 

yiyorlardı. Din k.ı.,·gaları rr.üzmin bir 
lıal a?m;ştt İşte böyle bir hengb.me -
de Arııbiskında bir sahibi zuhur vü
cut b11lct1.1. 

l!az•eıı Mohomr..ed IS. A), tılıır za
znan peyganıb rlı;ıinl ll~n etmiitl. 

İslilm d1ni birdenbire zuhur edip 
inkiş:ı! 0'!.ı.ldıJ. \"e. ç:ırc;o.buk ilerlcme
ic başladı. 

Atıl, cc:ıh.J1 1 mtvC'tOdiyeli boz ... 1 :nuş 
olan A aplar b.rdcnbıre fa hu1 
ırazreU ı..ıuhamm-:diıı (S. A.) dıni .A,,.

raplara, can, har ket, adalet. birlik, 
varlık VF:rnıiş bulunuyordu. 

f\tü ·lüm:ınlık, 1-?ıMstJyanlUt üzerine 
.yiırüyordu. Ahır zarr.an peygamberi -
n.in dinin! dünyaya kabul ettirmek i
ç.in yola r.krnıştı. 

Arabistan şıbihı ceziresinin ı;ölJeri -
ne sığınan Arap, 'inblanrr:ış çöll('ri a -
ııyor. Diyar1ar fethediyor, Müsluman 
olmtyanı kılıçtan geçirjyordu. 

Çöller! <ı~n Arap. yeşil v3clilere, 
ıümrlit dağ:ara, ovalilrı sulayan bol 
ve geniş nehiı lere ve ~öllere varıyor 
ve bu aksilllımel ile bü~butün ~Jıla
narak ve kuru cöll,.re \·eda ederek is
tllAdan lstil.iya y<Jrüyordu. 

Hazreti M·.ham:ıned:n (S. A.ı dm! 
o kadar büyük tesır yaptı kl, nö.gihani 
bir stllette i!ı-1.ıatara fCb p oldu. \'e, 
Hıristıyanlığı kılıçt2n J(Cc;irerek W, To
roslara kar'or attı ı 

K oc;• 6'lri>i RQm&. Arabt..laıı cö -

lilnden .,-elınkıltc: ,..eıen .Arapların o • 
nU.nde bozularak Toros geçitlerine ka
dar kaçtı. 

B ·, HırisUya.n kac;:ı~ı rr,li.lıimdi. Ay-
ıı.i zııaıa:Jda İsllunlık, Hıristinnlığı 
ko\'alıyor demek ti. 

Araplar, ikir.C'i hır harrJ!t' ile llıris
Uyanları Toros g~çitleıinden de sür
<lulcr .. ve, ard:n:ı attılar .. 

Artık, llıristıynnhfın k§ıbesi Ku ... 
d\.:su Şer!!, İ 1~ n kuvvet \·e kudreti
nln rlinde JdJ. 

A,·aplar, ıkincl bir kol ile İran İm-
paratorhığur.un üzerine yürüdüler .. 
Vl., \·ücudünü tarihten ~'1diler 

Blz:ıns Rumları düş.manaln olan İ
ran imp.arator1uğunun silinmesine yı
kılmasına &ülerek seyirci kalmışlar
dı .. 

Ne Rumlar, n<' Acemler, ne de Garp 
l-lırl s.iyanlı~ı Arabistan eibih cezire
sınin ayrtlık \'eren çöllerınden çıkan, 
fıskıran lla.ıreti Mvhamrr.edin (S. A.) 
din\nın 'erd:~i hızı. ıiddeti, adaleti 
tav;n ,.e bkd r. e cMeınişlerdi, 

~Foıkat bu, ~r:ıb t ... n çölünden fış -
kıran ku\'vetın bUyi.iklüğü Sasant İm
paratorlıJğ\.ınun inhidanı.ındaki sür'a
tınden anlayc.ıbılmişlerdi. 

İranllere k,r!'l'l Hıristiyanlar asırlar
ca kan1 arını döktü.klerı halde eh<'tn -
m.yetH hiçb..r muvaffL:kiyPt E'lde P • 

dt-rr errişlerrlı 
Jia buki $ırr.dı veni. ve meç? 1ul lr 

kavım. ıçine 2 1ril1nez o.r ~k.ım 1,;u. • 

t•l•]ll•);J 
t 'illl•)Tt:it 

Tifoya karşı 
BMl llimseler vardır iti. Uio-

1 a 7a.lralanmalr.tan korkarlar. 
Kara hwnma decligimlz Ufo pis 
sularla 7ıkanaralı: yenen çiy gı
dalardan ceçen m.iluoplu bir has
taUklir. Selıirde bu hastalık var
aa. enuıişet ed.ilmiyen suları iç -
memeli, çiy sebze yememell. 
İkinci çare. tifoya lı:aJ'll aı;ılan

maklir. Blr defa qılanmalı: da, 
hastalığa uzun mtiddet büsbütün 
•iııorta teşkil etmez. Mualıyet 
müddeU m~vakkattir. Onun için 
7enlden qılaıımalıdır. Bir defa ,._ 
planmaom aılılıl bir mahzuru 
1 oktur. Fakat ortada tifo isW1 -
aı 7oba, sık alı: aıılanmaia da 
lüzum 7alı:ur. 

T!fonım ieşhiıı6rıde en kestirme 
usul üç giınden fazla 8ilren a _ 
!etli haııtalık!ard.a hOlJlen bir dok 
tora mfiracaa• cbnektir. Ne ka.. 
dar erken k~ konursa, !eda -
visi de o kadtır kolaylaşır. 

En idareli 
f}..":J'; ~. L A M 8 A 

:'?117~~ HELIOS HOESSESA.tl ~ ~ 

-mrımı:..:E'-!ı~ 

Demirhane için soğuk işlerde r.~ 
ve m.akal.da çahşmış ~ 

Dlr Usta ıa,ıya ~~ 
lüzum vardır Referansları ve ~~ 
tecrübesi hakkındaki evrak lle be- 'i4 
rober tahriren (Uştc.ıba~ı) rumu- !( 

ziyle İstanbul 176 posta kutusu ~ 
ad re. ·ine yazn1al;:.rı. .: 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Çatalca S:ılh Hukuk Hliklmliğin-

den: 941/123 

Hadımköyünde Alııy Emini Sükrü 
hanesinde Osmnna: 

Son Telgraf g;:ızete&inin bir Ağus
tos 941 tarih ve 1581 sayılı nüshaslyle 
ikcı . . e•g n gôstcrd:ğinfz mah;:ılde bu~ 

lunm..,(l·nınızdan dolayı davetiye teb
ligatı ilanen ıcra kıhnmııı: ve bu ıl;i.n 
üzerine de gelmediğiniz.den hakkınız
da gıyap karan verilmiştir. İ~bu il~n 
neşrinden ıtibaren beş gün zarfında 
bJr cevap \'Crmez \·eya itiraz etmezse
niz mahkemeye kabul edilıniyeceğiniz 
gibi hakkınız.ı.laki muhakemenin gıya
ben devaın edece21 il~n olunur. 

Sahip ve Başmuharrl: Etem iueı 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF !\1ATBAASI 

lerden bırdenoıtt m~aaı:ı. çıxıyor, ga
yet hunı;-iz muharebelerle koca İran 
imparatorluğur u •ıkJ,Y"lt ve HırisU -
yanlığı Torc.ıs dağiarından öteye atı ... 
yordu. 
i~yi ke1imetullah iı:in ,.uruyen 

Arap orduları yerıi dinin verdi~i a -
leşle ölüme bile bile kendini atıyor -
du. 

Çünkü, y<.ni din. ona ölt.ırı.:e Cenneti 
kalırsa gaz,1" 0 1 \Crmıı bt.:: unuyı·rdu. 
ya dahil oldular. 

J-Iıristivanlar, bılh sa lllrtstıyan -
lığın koyu bir mer}:czi olan 6'1rkt Ro
n1a İmparatorluğ ı cl.n kavgaları ve, 
ahlak bozukl·J~u ile piıyan bir halde 
boca13rken Araplar i .. tıl!ılanna de -
vamla Torosları da aşarak Anadolu -
1 a dahil oldııloı. 

İ-lam ord1.1lan, Hıri!'Uyanlan süre
rek. ve kılıçtan e .cirerek nihayet Bi
ı.ans kapılarına davanr.ıı$1cı.rdı. 

is1Am1ar, BizMs 'kaleleri önüne ar
dı arası ke'iiln.ez bir c.ık n halinde ge
lip durdJlar _ 

İı;Jfım iJtiliı~ı durn1uyeırdu. Bir ucu 
Hındı~tan o\a~:.nna inip yayıldı. Bü.. 
tün dl:.nyavı ihataya başladı. 

Dünya tarih nde bir misline da.ha 
te~adUf edilmiyen bu ~eri vak 'alarm 
en büyük Am;H \".? !:Zıhibi zuhuru olan 
llazrrti 1\.1 ıhnı. ml"d CS. A.) \"e onun 
h 1 rotor! id 

J ! ord .1.ı nın t ·o\ ının f niJne 
k.ı.nse rJ ram~vordu. Bu, yeni dini ka-

ONUN 
\:'•t•nmıt Atk ve Mattra Hatıra~ 

;::; 

Hayatını AnlahyoruJ! ~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No· 8

7 

•- 4te bu!. Ni~nlım olacak 
alçak budur!. kapatmasile bera -
ber yakaladım nihayet! .. > diye 
üzeri ne a tıl.dı !. . 

Öbürü sararmış, bitmiş Wt.ri • 
yordu. Bi.r dalı.ika hiçbir şey an. 
lıyamadan öylece durdum. Sonra; 
polisler onu ahp götürürlerken 
tcl<mil feci 'hakikati ıbütün deb
~tile gördiiın. Ve çılgın gibi içe
riye koşarak hıçkırıklarla talih.. 
siz yavrurağmı.ın üzerfoe kapan. 
dmı. Ağladım. Ağladım! .. 

* Hiç beklemcd.ığim, ummadığım 
bir sırada uğradığım bu felaket 
art.ık beru tamamik çöktürdü. 
Bütün tafsıliitını o gece kara • 
kolda ve erteei gün isi.intak ha • 
ki.ınnn önünde öğrendiğim halci. 
kat ııcl:adar mütiıişti: 

Tekmil sevgimi, ömrü.mü ve 
düşüneelerimi varlığına bağla • 
dığım aıdam benden evvel de bir 
şerefe laY2JU§, Mes'ude lmnlndeki 
bu genç lra.cağızı Bumada bir 
dakikal1k :ııevkine yem yapmıştı. 
Tıpkı benim gibi tecrübesizliği -
nin ve ihtirasın kurbanı olan za
vallı Mes'ıııde türlü cazip vaiUere 
aldanarak ayni akıbeti bulım.ı§.. 
tu. Yalnız bu kadar olsa ..• K ar • 
nındaki masumu da kandırılarak 
bir kürtajla fed:a etmişti! .. 
Bunları öğrendiğim =n •O• 

ndan bir mikroptan, bir taundan 
çekinir gtbı tiksındiın. bilmiye 
bilmiye ilıu hain insanla beraber 
geçmiiğim hayattan, nefeslerlie, 
teınaslarile zehirlendiğim günle
rimden iğrendim. Ben onu mes'ut 
eıtmek için her şeyimi bırakmış, 

·~ 

yuvamı, ailemi asakıar al~~n& 
mışlım. Bunu düşünürken u? 
kendime Ianet ediyor, el'iııe ~r!J' 
n.an elimden. vücudüın-dell. 
dimden utanıyordum!.. .b p!. 
Nişanlı olduğu, bahar gı ~' • 

bir içim su gibi temiz bır l>'r 
gilisi bulunduğu halele dığ:~ı 
aile ı.ıı211ru lk!irletmek, gu ııı~ 
bir yavruya kıymak ... Daoiı8 

düşünemiyordum. did ~ ' 
Fikirlerim parça parça. !i,<iil' • 

lene, didiklene dağılıyor d 
celeriıni toplıyamıyordul1L i V' 
Şimdi an1ıyordum ki geıı ~19 • 

lığımın en süslü hülyaJarıl~ir ı ' 
tuğum adam en korkuııÇ şııl' 
v~ntüriye idi. On y~di ~· ıı? 
yalnız ondan başka hiç bir f ' 
hiç bir tehlikeyi sezrnıyeıı bBtl 
güsüz gözleri le bu mahlulı gııı '" 
ne <·azip bir hayal olarakft"ı (' 
müştü. Bana saf, toy bır ;.;ıJt: 
bi gelen, bütün bir haY 8\ rıl' 
den adama ne kuvvetli bllb"-ııl" 
niyetle sarılınışt'm ki. 1<•1 ,ıııi 1 
benliğimle beraber istıkb~ ı l~ 
vermiştim. Dünkü bir zail <:e'· , 

dar temiz, beyaz aile kıt ı iı.•~ 
uğr.ına rengini, kokuı;unu bıf ,l 
mişti. Fakat bugün bO)'le fbl ır 
patma> gibi bir .metres• diıf' 1 

r akollara, mahkemelere ~ 
ğini ne bilirdi?.. ınıub'~-' 

Tahkikat, istintak, j1lC pı:, 
beş ay sürdü. Onu daha e fi', 
tevki! etmişlerdi. Hadısed bul$. 
den başka bir de cinaY~t ıJı " 
duğu için cürüm iki ka1 ~ Jı , 
ğer kanımın hesabını ~ wrııı' 
~ayd.m kabahati daha 8 

caı,tı. Lakin, müstantik: ,.,ıı' 
,..,.~ .. , 

fstanbul Vakıflar Direktörlüğü ı:~.~ 
~ 
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........ <D Cinsi Mlktan 

= 
Muhammen Bedell 

j .... 
Gaz bezi 20000 4500 Lira 337 L si 

Gureba Hastanesı ile hastanede yer almış bulunan Tıp Falcü.1~t.'11e,-t 
yatlarına lüzumu olan miktarı yazılı g;:ız beLl arık zar! usulıy'e ekSl te i 
nuln111ştur. İhalesi 6/10/941 tarihine mti -adıt Pazartesi günü saat 1~ ~ 
Vakıllar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapııacak.tlf· 
meler her gün levazım kaleminde gOn.ii.ebilir. (8287) 

Yüksek Mühendis Mekteb i dl~ : 
Sotınalma K omisyo nuf1 ~ 

Mübayeanın 

cinsi mıktan 

Muhammen 
Bedeli 

İlk te-
minatı 

• :ı:l<''' 
'fll'ıııı,,, 

Şek!~ ....,.,,-.
1 

-- oıııı 
Paltoluk kumaş 420 metre 596 188 Açık 9.1 ·ıı41 

Jskarpln 400 çift 830 249 > 9·:~: 194 1 
Re~el 3000 ltllo 065 147 > 9. ,dl j 

. ~ut• iıl"' 
Mekteblmlzln 1941 malt ,.ılı ihtiya-:ı yukarıda gösterild: ;e )J 

siltmelcrc konulmuştur. Fazla tafsilat için Gümüşsuyunda )•ükS"S 
)fPk1rbine müracaat •8449> 

MA-HKEMELERDB . 
. . . ..ı • ' (2 inci Sahifeden Devam) 

lJ,ğer arkadaş )·eni bir bahis 
açtı: 

- Yahu.. demindenb<'ri onu 
:Yonıışuyorduk. Seninki, kalemle 
kağıddan usanmış.. usanmış da 
d• ğıl de, kalemle kiığıd icat edil.. 
m~miş olsa, dünyanın bugünkün
den daha iyi, refah.n daha fazla 
&lac&ğına kani ... Bir ç.ok huzur -
suzlukların sebeplerini kağıd ve 
kaiernin icadına, mevcudiyetine 
irca ediyor. Ben de, aksi mütalea 
ve ıddiadayım. Senin mütalean 
ne merkezde? .. 

- Eminönü zabıtli belediye 
merkez.inde ... 

- Canım şakayı bırak da. Ş'U 

bul edenler bile doriıal sillhlanaralı: 
babaısn vı'? kardeşleri üzerine ,.ur0-
7ordu. İslam dininin. verdl{P hız bil -
,.Uktü. 

Hırl.stiyan ka\.irnleri düştükleri a -
ciz ve z.aat içinde bu büyük hercil-
JJJCrçJere mh.kınane ~eyirci kaldılar, 
Hiç bir şy yapar.ı;:ıdılar . Hazreti Mu
hammedin (S. A.ı dini Hırlstly"nlıtı 
uyu:turmu.<Stu. ~tiislümon olanların a
dedi çoğalıycrdu. Kar topu &ibi büyü,.. 
:)'cırdu. 

Hıristiyanlar aciz içinde kaldılar. 
Hiç bir 5E>ye cür'et ,.e teçcbbüs ede -
mediler, Hlç bir Jiıristlyan kavminde 
bu alevi ıöndurecek kuvvet bulunma .. 
dl. 
Yangın lnt!şr.rdan kaldığı zaman bu 

tosadüf ttüği mukavemetten değil -
di. Yalnız, k endi kendine aönmüşiil. 

Çünkil hwnı almı.ı. kuvvettttı düşmüı 
olduğu içindi. 

Ancak o zarr.an Hıristiyan kavim
leri telflketin ne olduğunu "·e büyük
JU.ğunü kavrayabildiler .. ve muk;ıbe -
leye kalkışlilar .• 

Fakat, Hırisüyanlığın akU başına 

gelmceye kadar da milyonlarca k.ışi 

feda etrrıi.e:ti. 

ı:oırct t::;;nın mehdi olan ml:ba
r<"k ._atan bile Hazreti ~fuhamn·ıedin 

(S. A.) iunnJ•tinin elinde idi. 
(Devamı \Tar, 

vahsımıze sen de kar' 111ı \·ar ·- Şakası makası J:!Ö' 
na:C çömlek dururken. pd ' 
_, .. s· . ·maiVU \ v Ujruez... ız, ıçtı ~ f11J1· 
scfıı·yundan ve bilı!lc ,p 1). f 
damınız ... Sizin yan:ll~.! li, il' 
açmak benim haddıı!l ı)~ıt'· 
zir. &yarın•zda adanı ııı 
aciz, biyneva... ~ 

Sözümü kesti: . J]al'··ıt'ı 
_ Yoooo! Estagfıru ~ur 

sana, zekanı., irfanıııa Ô"ıe 
:niı var. O nasıl lıif~0;~~: 
sana sel3.rrı verrr.ez, ~,.ıı;, 

- Peki öyle ise.. ıiı b' 
E 1- . . .b. ze\·3 ~: ,·ye a, sızın gı ı ,,. 
di, sakil munakaşa'·ı ·ll'ııl' 
m&d.m. Saniyen, eğ~l ısl" 
bu baptaki fikr' 11 ••

1
_ 01~' · 

xağ·d icat ediJıneınıı gıb 1 
'>°k ~eyler &lmıyac~ğı~l3~ 
baac-ılık da olmazd İıJc . 
oln·a,·ını:a gazete<: bil 

• .J • rıc.·tl ... ,, 
Ga>Etecilik olma"· ıııt~ r 

tec' olamazdık. pe kşğ1 , · 
gazeteci oluşutnu~ıı ,.el•' \ 
'uı:uz Kiı~ıd b't:lll_ ı 
J • h • ı r>e 1 
m zd'r. Kim söY•:. •B' 
KL/l.~ aleyh ~.de '.'.";~~uf f 
ıe d·ışmez Sovle. i ı,e ıııJ 
ll"€t etmiş ulı.:cUZ· ; (İ~ 
dır ol hikaye!... nal ı'ı~' 

- Hah hah hahcc''~b.ı ,;i 
ırü? En ~est.ırırı~e 5ı;yl•) 
di. Artık ııenıırı ~J 
ziı•T' yok. ğittl· < 

Aman Hiiscyincı ıı 0 'ıı1 
zim bu miınakal~~ el~e r' 

_ E .. sıraı ge~cfl;ıd:~ lf J 
nrPğım. ,Liız: d' ~i,•· ll'b.t1' 

. • eıw b" • '· ç•ksa yerım. • da ". v 
ly« k~rid.orlarııı j{ai01 

11 .., .. 5a yazarını· 
, 1 

ho:ca kalın. " , ~P 
~ J)I J. f ·y 

j t• dedığını pı 
, • . ı. cttı 

y .. zdım. Iyı rr. 
~a nu? 


