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Sahip ve Başmuharriri: ETEM İZZET BENİCE iN 101' TELOaAFL&BI VE ABEBLEBI VE EN AKŞAM GAZITESI Gazeteye r;önderilen evrak iade edilmez. . 

·Bulgaristan 
Yeni kararlar 
arifesinde~~ 

~&§vekil Filof'un hita -
beıi Bulgari&tanın Sov -
Yet Rusya aleyhinde har
be girmesini de gözönü
ne getirebilen bir hitap
tır. Hadiselerin yeni ve 

•eri inkiıafları karıııın
da belki de Bulgarlar 
lluıya ile harbe tutuı 
llıuı olacaklardır. 

~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

lıı 11
ulgaristan son ay içinde Al -

lıı •n • Sovyet ve bizzat Bulgar 
li•nfaatıerinin çarpışması içinde 
ı.' hayli müşkül anlar geçirdik. 
ı1~ SOnra nihayet vazıh bir ka -
tö 8

. doğru adımlarını uydurmuş 
ttı.n" 

I~ U~or. Bulgar Başvekili pro. 
it br Fuorun dün irad ettiği bita. 
l' u bakımdan çok manalıdır. 
..:•lesör hitabesinde: 

le~ . n~, Bulgarın vazifesi, mem. 
d~•hlllizi bir kaç kere tehdit e
lıı ,'•Bulgar snlh \ e refahı için 
ı·~ Utıı olan Bolşevikliğin yara • 
ı, 11', ~aldırmak için Avrupa mil • 
'•tı rı tarafından sarfedilen gay. 
ıı:'• iştirak etmektir.• 

tin •k~n sarfedilecek bu gayre
~. rklı üzerinde durmuyor. Yi. 
ta; "?'şu devlet Başvekili Bul -

llıılJetine: 
lj~ ı\vrupanın bütün milletle • 
liı 1~ Bolşevizme karşı umumi 
~uı •arruza geçtiği 'u sırada bütün 
1,r&ar!arın vazifesi komünizm a
~,~:· karşı açılan mücadeleye iş. 
tr •tnıektir .• 

Yol kenarında kalmit 

ALMAN TEBLIOI 

Kiyef'de alı
nan esirler 

380000 i buldu 

50 Sovyet Fırka
sına imha edilmiş 
nazarile bakllabiUr 

I 

Führerin umumi karargahı, 23 
(A.A.) - Alman orduları Başku. 
mandanlığı tebliğ ediyor: 

Kiyefin şark tarafında menge-
ne içine sıkıştırılmış olan Rus 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

bir Sovyet tankı 

SOVl'ET TEBLIİI 

MI. Budyeni 
mukabil taar
ruzlara geçti 

---·---
Murmansk'da bir 
Alman piyade fır
kası püskürtüldü 

Londra 24 (A.A.) - Şark cer. 
hesinden gelen son haberler Scn·
yet mukabil taarruzlarından bah
setmektedir. 

Son Sovyet tebliği bütün cep -
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

MEMLEKET MESELELERi 

Türk Maarifi memleketin 
umumi kalkınma 

İngiltere' den 82 
lokomotif 950 

vagon geliyor 

Bunların i 1 k par
tisi önümüzdeki 
ay g e 1 miş olacak 

ingiltereden 82 lokomotifle 950 va· 
gon getJrtilecektir. Bunların birinci 
kısmını teşkil eden 58 lokomotif ve 
300 vagon önümüzdekl ay memleke
timize gelmiş olacaktır. Mütebakisi 
de müteakiben gelecektir. 

Sigaraların 
Ay yıldızları 
kaldırılacak 

Yeni bir alameti fa
rika tesbit ediliyor 
Bazı vatandaşlar yüksek makamlara 

müracaat ederek sigaraların alt taral
larında bulunan Ay Yıldızların siga
ralar atıldıgı vnklt, 1zmaritin üstün
de kalaraic ayoklaraltında çiğnendiği
ni, halbnki bunun doğru olmadığını 
söyliyerek Ay Yıldızların ya kaldırıl
masını veya sigaraların ortasına alın
mas-ını istemişlerdir. Başvek5let Ve-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Amerikanın 

"Hürriyet Filosu,, 
Yaşıngton 24 (A.A.) - Önü • 

muzdek1 hafla •hürriyet filosu• 
nu teşkil edecek ıolan 14 ticare: 
,geom:s4 ayni zamanda denize in
dirilecektir. 

Bu bezler 
ne oldu? l 

• 

le 'Yor, fakat bu iştirakin vasıf 
t11g1'ltlini tayin etmiyor. Sovyet 
~1-~8Ya karşı Avrupa milletleri 
!t~ı· '?d.an açılan mücadelenin 
la f •kıdir. Almanya, Finlilndi • 
~ı.~ !aJya, Macaristan, Romanya, 
liiı1 •kya Sovyd Rusyaya karşı 
>ab b harp halindedirler. Alrn11n. 
tırltıı .tesiri altında bulunan di -
btt; ~ de sadece siyasi müııase • 
ltt oSnıiş ve nazari olarak Sov. 
it ,~• komünist aleyhtarlığını e. 
lunı llıış haldedirler. Bulgaristan 
~ld ''~n hangisini ihtiyar eder 
--~ e<ıır? Başvekil filo! işte bu 

. . l b ld Bazı açıkg&zıer il· mevzuunda ıkı ana yo u u u yala mektep glOI•· 

B• .. .. .. l d l 1 Ulklerıaı ıaklamı,ıar 
ır UÇUDCU yo U a açma ıyız.. Mekteplerin açılma zamanıruıı 

Yman: ETEM iZZET BENiCE. geldiği şu günlerde talebe veli -
:ıeri yeni bir ihtikar la karşılaş • 

~ ••. ,ı.ld~ı hitabesi ile aydınlatnuş dimat ,,. tahammül sabibi olduklarını 
~ ı.r Altı yüz yıl Osmanlı İmparatorluğu- daha Jyi kavrar ve takdir ederiz. 

~ıtı t • Sadece hitabenin en ay· nun hiçb·r~ey yapmadan bıraktı~. \l't' Ytrm.J üç yıl boyunca, Cumhuriyet 
~•ıııu"'~fı Bulgar hükumetinin 600 711 öncesinde de üzednde tabia tin iktidarını ellerind• tutanlar bu meın-
Iııı1 ~ıım aleyhinde vaziyet al • insan kudret ve enerjisine mütehak _ leketin i•UklAlini tahakkuk etUrm<k -
tııı 0 Dıasıdır. Bu vaziyetin BuL kim olmasından başka hiç bir eserin len başhyarak ve akli! hayale ııj • 
t;ıı ~.1 Sovyet Rusya aleyhinde mevcut olmadığı bUtiln izleri ve Jşa _ maz müşkülau yenerek daima olguna, 
li;,&.lr Dıuhasamaya götürüp gö. retleri ile ıözönünde bulunan bu mem. daima lleriye, daima daha eksiksize 
t •ıııy, .. · b d 1 leketi kalkındırmak zahmet ve mes•u- doğru gidiyorlar ve memlekeU ıötil -ıla •• ı_ cegı un an sonra an a • il t' 11 C h . ru··yorlar. '""'llt ye ı tamam e um urıyet devrinin 

~!ardır. Bu ihtikar siyah saten 
(Devamı 3 üncü Sahlttde) 

Amerika va-· 
purları teslih 

edilecek :u~ ı·e ~· Herhalde, komşumu • ve bugünkü nesillerin omuzuna yük ;. Bugün memleket içinde pelı: az ta-
~iu nı kararlar arifesinde ol • ~nmistir. rihi eserlerin ve kerpiç dondurması Vaşington 24 (A.A.) _ Ruz~Jt, 

Cııeı ~uhakkaktır. Belki de ha • Asırların ihmalini, asırlonn kayıtsız... evlerin, kaldırmı>ız araba ve çoban dün Amerika ticaret gemilerinin 

Fin cephesinde ıici len yapılan bir köprü 

H A R P~ .V Z İ Y ET i 
-_,;,_· . . ---~ ---

Cenup cephesinde yapılan ha
talar ve muhtemel neticeleri! 
(Yazan: EMEKLi lUBMAY SUBAY) 

Bugünkü tebliğlere göre şaıık 
cephesinde vaziyetin hulasası şu
dur: 

1) Leningrad etrafında bfrınci 

Alıınan hücumu Rus mukabil ta

arruzile durdurulmuştur. Hava 
şartları pek fenadır; şidıdetli so -
ğwklar lhüküm süıımektedir ve or
ım.a>nlrk mıntaG<alar çamur için • 
dedir. Bununla beraber Rusların 
mukabil taarruzu devam etmek -
ted:ir. Bu taarruzlarda Ruslar 52 

şer tonluk a.ğtr tanıklar da kul.k. 
nıyorlar. Alınan istihlbarat bü -
rocru Rus muk~bil taarruzunun J r. 
rıldığını haber veriyıor. Şimdi Al
manların ikinci hücumu ~le -
nebilir. 

2) Merkezde Timcçenko ordu -

sunun Smolensk~n 75 mil ceı<ubu 
şal'kisiııde GlıJ!rof civarında mu
vaffakiyetli mukabil taarruzla -
da bulunduğuna dair haberl0r 
varsa da bunun da geç ikaldı.;ır.a 
şüphe edilemez. Zira cenupta Al. 

(Devamı 3 üncil Sabiftde) 

Yangın felaketzede
lerine para veriliyor 

Fener yangını felaketzedelerine F ·· 
ı:Jncan •elzelesl felftketzedeleri cibi Kı
z:ı.laya para yardımı da yapılması kJ. .. 
rarlaştırıl.rnıştır. Bunlardan 221 ki&ıi
nin muavenl'te mubtac: olduğu anl: ~l· 

mı5tır. Nüfus başına bilyüklere 15, kü
çüklere 10 !ıra verilecektir. Aynoa ıs 

lira da aile baıma mesken bede;· te
diye olunacaktır. 

Kodak müessesesi 
Adliye'ye verildi 

Be yoğ hında Tünel mey.:ian.ınd a 
IKoda.k müessesesi sahibi ~op
yan Röntıgen fi!imlerıini pahalı 

satt>ğından ihtilkar suçile Adli -
yeye verilmiştir. 

ÇERÇEVE 

İNÖNÜ 

_.. 

Allllaa • lowyet 
BAaBINI 

aıa BAKI' 

Kiyefte Rus· 
lar çenberi 
kırabildi mi? 

Bir kısım 
kuvvetler ken
dilerini kurtar
mağa muvaffak 

oldular 

Ba mıatakada mu
harebe •lddetıe 

devam ediyor 
(Yazısı 3 üncü Sablfede J 

\ J 

Zağrepte 50 Ya· 
hudi Komünist 
kurşuna dizildi 
Belçika da da ı n ı. 
kastıere şiddetle 

mukabele ediliyor 
Londra, 24 (A.A.J - Mareııa1 Pe

ten'in beyanatı ne olursa olsun Fran• 
sa.da ve Avrupanın Alman işgaH alhn
dakl n1emleketlerde tcthiş hareketi 
merhametsizce de\•am etmektedir 

Nazilerin yeni bir tethiş dalga ;~ .. 
(Devamı 3 uncü Sahifede) 

Bir Kadın 
odasında 

ölü bulundu 
Nuruoomanyede Alibaba tür -

!besi sakağında oturan ık.asap Al:
nin karısı Müne~r yatak odası 
ıkapısında 'bu sabah ölü olarak bu. 
lıınım.ıştur. Hadiseye Adliye vaz·~ 
yed etmiştir. Taıbiibi adli Enver 
Karan tara1ınıdan yapılan mu. 
yenede cesedin defnine ruhS>at 
verilmiştir. 

-
ZAFERİ 

NECİP FAZIL KISA.KÜREK 'ti~v'lin Yeni ve seri inkişafları, Iıtını, ıeneler, en kısa seneler içinde yollarının dışında ne görürseniz kayıt- silahlandırılması meselesinin ha.. 
~~nı~' İttifakının Bulgaristana 1apmanın müşkü!Atını gözönüne a•tirir aız ve ıartsız: Güıılerdir ileti ve manası ü. ve boyuna kafa ;ıatlatacagımız 
ı.. •1 ettı'gı·· 'b J k ve ihtiyacın azametinı· insan dima .. -a - Bunların hepsini Cumhuriyet ve len tetkik edilmek~ olduğunu be. · d "!ık! k dığ .,.;; b gu" • it vecı e er omşumu- •~ R 1 İ 1 / zerın e çıg ar opar ım . • -n, u n ... 
li.tag~sy~ ile harbe, bu olmaz ise sığdırmağa kalkısırsak bugün lktıdar bugünün mes'uliyet ve zahmetlerini yan etmiştir. uzve t, zanda su- müsbet bilgiler davası ve bu Bugün, mekiın sobasında 
t~ti: lııunasebeti kesmefe kadar mevktinın ve onun mes'ullyetini taşı - omuzlarında tasıyanlar yaptı.. larınd.a batırılan Pin.kınar vapu. OrtCl§ark ingiıiz BCl§kı.ımand.anı davanın en müşahhas hedefi Türk kurtuluşunu mülıürle • 
ııifb•ektir. yanların ne yüksek çapta irade, enerji, (Deva.mı 4 üncü Sahifedeı runun bir topla mücehhez oldu • General Avşin!ek (Yüksek Teknika Mektebi) yen İNÖNÜ zaferinin, •aman 

~ta .. •ssa Bulgaristana Sovyet ğunu kaydetmiştir. mevzuu üzerinde, işin ehem - saha'1nda hakiki İ. 'ÖNÜ ,re. 
,, İd~~tçü!erinin indirilmiş olma. yeni ve Güzel Bir Karar Hariciye Nazı.rı Kordel Hull de Hindistan ve miyet çapına göre kendimden rile buluştuğu an ... Zaf•ri, 1ı,m 
~11~1 •asının ve bu yoldaki kar • Pinkstar gemisinin ne suretle bat. başka hiç bir muharririn ter zaferin, hem de zaleri kazana-
1tı,.t~ Vaıiyetlerin siyasi müna • • tığının tetkik edilmekte olduğu • orta şark ku- dökmediğini görüyorum. nın İsmi le ayni) et \·e miikem. 

~ıı;,:,n k.esilmesi hususunda eski Dem ı·r Yıolları ldare- nu söylemiştir. meliyet halinde bugün idrak ._ ' ' --~<1---- Mes'udum; zir3 beo~e en a • .. ~ tı aşan bir mesned olması d l edi~oruz. 
ı· llııı.lı •• m a n a n a r l 1.iz mevzu olan Allah bahsinde ' ·~ L,. temeldir. Ancak, vaziye· Kı"yef ve Ozel'de Bugün, liıni mekan I'atibli • 
ti 

0
"4 s fh de, sözüm ona münt>vverler a. ,.'reı-. 'Va ası ne olursa ve • Ot ll t Al • t .. •• t .. l rasında tek başına kalan ben ğinden. ebedi zaman f'atihli -

-·~ ... ••arak bulunursa bulun. sı e er yap ırıyor man zayıa ı goruş u er ğiue geçmek için en doğru )olu ı.. "Ul değil mi~·im? Bana bu yalnız-"•İiler ı:ar hükUmetinin Bulgar Londra, 24 (A.A., - Moskova rad- buluşumuzun, hu ~olu isimlcn-
~~~.~bi komiinizm aleyhinde yosu Almanların Kiyef etrafında 30 lık yakışır. diriş ye teşkiliıtlandır:}lllll • 
• 1 11ı v •leye davet etmesi çok mü. bin ve Özel adası muharebelorinde İİD0.mtlzd&kl la aft 8 Kafasında bir idrak ve irfan zın tarihi diıncınecidir. Arka. 
~,~ l'' ıııanalıdır. Bulgar halkı • İ!k olarak lıtlıak · Jaatıarından Yerk6yde de H bin kişi kaybettiklerini bildir- l el t d perdesi gezdirenleree, perdede dan gelenleri bilıncm fakat 
~la~ b~nsJ"' i•t cereyanlara a~ıll ki bl il bl t 1 1 k mcktedir. D 1 aa a ma- görülerek şekil, buırün sadece önde yürü)·enlerce bu dıiııe • 
ıı, l' ,, kısmı da eğer komünizm yetmiş ıe z D raya r o e yapı aca aevralar yapılacak §Uydu: Gar.hın müsbet bilgiler meçten görülerek manzar:ı, ar-
-"'- •ıısıa . . . d k D . il l

0

d 1 tele 1 !er ·"yeler de otelle ka··--·· ola Ml Bu dı·y en ı· m'ımar'ısı·_, -t.u mimarinin temel "fi ~ \·ızmın biribirm en ~o Devlet emıryo an ares o • ncuw r '-•••.u.uıaso - • · 0 tık topunu, tiifeğini. ta)·) ere • 
~. '•~!er ld - kt 'k ihtiyacı olan fakat beledıyesinın büt.. caktır. İlk olarak Yerköyde bir otel Kahıre 24 (A.A.) - Dün n~ direiYi Yüksek Teknika Öğretim . . 
l • .... 11 _ • o ugu no asına ı · ., sini, tankını . n1otorunu, ına -
t~;~~ ""'Ş buhıouvorsa mücade. çesinin darlığı yüzünden otel yaptırı- inşa olun1caktır. Buna 78 bin lira ordusu Rosto~ 'a redilen resmi bir t®liğe gör~. Ocağı ve bu ocağın yurdumuza kin esini, zırhlısını, denizaltı • 

t\istı~VVelernirde Bulgar komü - lamıyan mühim yerlerde ve tercihen harcanacaktır. 'J General Vayvel ve İngiliz Orta.. intikali yolunda kutlu devlet sını ve bunlar etrafındaki bü-
"L ~~ııı. k demir yollarının iltisak mahallerinde 1-------------- ark ordusu kunıandanı General b 1 . t'•İL 0 v ar,sı açılması Ve bunu k ·ı · f am esı .. , fön harp \C sulh aletlerini ken. 
" Q._rı s kendisi modern oteller inı:ia ettirmeyi 1101'-0V&dakl •aglllz çe l lgOr · !ek Ort kt bir ~"erde 
L ıt,ı. 0

vyet Rusva ale,·hine D & Awşın • aşar a ' lladisevi, kuru kuru, yalnız di o"z elile ,_·apma,·a karar nr. ~ g:~t .ı .ı kararlastınnıştır. üş! rdıi " ,, 
~1Qtıı h~ geçilmesi ve Bulgar hal. Bu suretle hem yolcuların istirahati Be•'&tl 88111 Vişi, 24 (.AA., _ Ofi: D. N. B. A.. görüşm" e r. ajans bildiriyor, mcb'uslar ko- mek hamlesinde çerçeveli muh .. 
ıı:•ttııdır veçheli siyasi karakter temin edılml~ olacak ve hem de köy- J jansının tebliğ[~ göre Ukraynada Ruzııa.mede şunl<1r vardı: nuşuyor ve iş başındakiler, asil teşem bir ha)·at hakkı Ye ifa • 
~'11 ııı .. ch derlenmeli. istenmesi '-------------- Moskova, 24 (A.A.) - İngiliz hey'- Şarka doğru Alman ılerleyiıi devam (Devamı 3 üncü Sahifede) sükut baleleri içınde seyredi • desidir. 
'llllto b. "' teııı ld · d · ı· eti Reisi Lord Biverbrock dün MoJo- b 1 d s.%! e ir. Kı, aba zıya- • .. d ed,yor. Mo•kova radyosunun ka u yor. Zaman Fatihliğinde, sa ece 

tar 8 Yunanıslana gon e- lofla bir görüşmede bulunmuııtur. M -·' B d' . D Sılallat Vekili geldi il i İle b aş\'ekilinin de hita • ettiğine göre are,..... u ıyenı, on Cümburiyetin 26 nci veya dü~üniiknesi ve davranılmasile 
lll U nokt d 1 t 'l k d dd } • nehrinin mansabmı ve bu mıntakayı . . .d d 

'-. '-"' ayı av ın 8 mış ve rı ece gı a ma e erı 200 ·ı 1 Sıhhat ve içtimai Muavenet 266 üncü dönüm yılında deği • en mübarek netıceyı va e <n ~~· ~ıst•n h k mi yon PU müdafaa için Rostol'ta haz.ırlıklarda . .. .. . ~~-•tı.,,iui a kındaki Sovyet bulunmaktadır. Vekili Doktor B. Hulusi Atalaş liz amma, neticeleri bakımın • bu en büyük INONU z1aferinın t t ltlit .. suya düşürmek gayre. Kızılay tarafından Yunanlstana ıeh- bastlrıhyor ----<>---- bugün ög"Je trenile şe-hrimize gel- dan hiç bir güne tŞ olmıyacak Başkumandanı İsmet nönii'ne ~ltı.. lnuııı im akl .. , ... · rimizden gOnderilecek olan 50 bin ton h · ı · d 
··••kt .• o ası a mu ayım Posta ı'daresl yenı'den ild •ü• mil- F p ld" mı·ştı·r. bir saadet merhalesinin eşiğin- "e onun kafa ,.e ru ı~ erın e b_ edır gıda madde_sinin sevki için Kurt.uluş ,, "' On 8 pen ge 1 •1· y · •~ad·ıs•ı .· deyız' . E··lerde ve' sokaklarda Kurma'· Reisi Ha<an "ı ü • "'• , , vapuru kiralan=tır. Sevk işlerile uğ;. yon normal posta pulu bastırmayı kt.- Sabahleyin ek5Presle ve ayni • ' 

'- ' il · rın inkişah Bulgar lan r.ışmak üzere Kızıla> Cemiyeti Mü- rarlaştırmı~tu. Bunlar Taydos usulile İstanbul, 23 (A.A.) - Ahnan Bil- trenle Meclisin tatili münasebe • olmasa da, ruhlarda en çok cel'e, istikbalin Tiirk tarihi bi.. 

. . , 

Bt~tittıye götürür, siyasi mü • dürleri.nden B. Ziya Tah~in Aygünün tabolunurlarsa 80 bin lira, diğer usul.. yük Elc;isi Von Papen, bugün öğleyin, d h . Layrak asatagı"' mız, ,.j,,.ek ser • rer minnet sahiie&i hazırla • 

ı · . . .... ,L...,.._.._~ ..... ..__.__,..._...._,,....._._,..ı,,.imJı...___.'e.b..J...ıe.ı:ı....ıaı>ıılı.ıru.~~,..:ı.ıL!!!.!l...ll!;i~Lt!ıt;__~!:!!:!!:;..!!!.:::_~!!:.:'.!::::';..!:;.::.'.".'.~~~:._t_t~;:ıe;...:b~ir;.J.~~,k~·~m.İ.L.e_b_'u_~_a_r __ a~ş~e,:_n_-.J.~....!!o~;!!.~~!..:.!,~__;~'~'~~~-~_:~~:::._-~--~--~-._J ,.__.__. ....... o bın lira sarf ta~·are il.o ve refakatinde zevce • y- • • r k canımız makta • " peceğımız, ener ya a ~ ... 
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HALK FiLOZOFU 

MUHAYYEL BİR TİP mm rMAHKEMELERDEJ..osm!-:.,.,J y ANAN 
iataabalan maıiza- Kı k SAÇLAR! 

O man Cemal, bir ~·a:ııs.ında 
no ~üıel SÖ) lüyorrlu: Mulıar • 
rıı·lı.k de bir ihtısas işidir. Bü .. 
}iik edip olabilir, tanınmı~ şa • 
ir olabilir, milyonlar sahibi bir 
zengin olalıilir. mirasyedi ola· 
bilir. Fakat, gazeteci olamu. 
Hergüıı yazı yazmnğa mecbur 
bir insandan daha fazla, n1esle. 
ğinde ibtısas kim" lazımdır? 

REŞAT FEYZi 

garabete, hergün yeni bir tu -
haflığa düşecek. l{endini bi • 
lenler gülecek, gazeteye acı) a. 
cak, dalkavuk yapılı bir id:i 
Babıali çelebisi de pohpohlı • 
yacak, alkışlayacak. 

raıı nasıl kapanıyor? umaş umaşa benzer amma, .. .. ferzi • k."l"'h . d• Ondule esnasında uç 

l'afası hasta, ruhu hasla, vü
cudü hasta bir adam düşünün. 
Bir takım tesadüfler neticesi 
gazeteci olması liıınn ırelınif • 
tir. Çünkü, kurulmus bir dük • 
Ün, bir tezgah, i•leyen büyiik 
bir rotatif, akıp ~elen müthiş 

bir sermaye var. 
Bu baba ocağında vakit ge. 

çirmek lazım. Ba.ka meslek tut. 
mak ne 13zım? Kalemi eline a. 
lacak, yazacak, bahire yaza • 
cak. 

Amma, neler ypzacak! Ne o. 
!ursa olsun. Hergün yeni bir 

ACiSELER.. ,• 
.. KAA5151NDA . ' 
SON TELGRAF 

ALATURKA 

lllllSİKi 

Bir muharrir arkadaş, alatar • 
ka musiki için, Konservatuvar ... 
dan ayrı bir teşekkül vücude ge.. 
tiı-i~mesini teklif ediyor: Konser
vatuvar, diyor, yalnız garp mü • 
1iği ile meşg!ll olmalı. 

i~ ı, hoş amma, bö)le bir (eşek. 
lüle müdür lUım, memur i~zım. 
A~baplar arasında bu işlerden 

aı,J1yan birisi var mı bakalım? 

Çünkü, servet oada mevki 
onda. 

Bu hale okuyucular n<' diı e
celı.? Kimbilir. Çekecekl~r lıu 

baş belis.ını. Dinleyecekler bu 
deli saçmalarını. 

O, büyük bir nmvalfukiyer 
kürsüsü.ndeo batırır :ibi, se • 
sini hergün biraz daha dik.leş. 
tirerek sata sola nasihatin ve. 
recek, akıl öğretecek. Sonra, 
ıün aşın da, henüz çucuk ol -
duğunu, tecrübesi bulunmadı. 
i'tnı haşiye olarak kaydedecek. 
Terlemeden meslek, senet sa. 
bibi olmanın hamakati içinde, 
böylece günleriui gecHip gide. 
cek. -

ARSAYA 
RAGBET! 
Sürpagoptaki beledi
ye arsalarının M. mu
rabbaı 200 liraya çıktı 

Belediye Reisliği Taksimde
Qı:i Süıııagop mezarlığı sahaswı • 
dald arsaları satışa Ç'lkarmış' ır. 

B-eher me" re murabbaına 150 lı.ra 
kı)ımet takıd.ir olunan bu arsalar 
büyUk ra~t görmüştür. 

Ark.adaşımız Hikmet Feridunun bir 
yazısına nat.aran, istanbulda m~ra 
buhranı vardır. İstanbul, tabii coğru!
ya ltibarıle müste5na bir noktada le -
sis edilmiş bir ıtehirdir. Her tarafı de

nizdir. Güzel tepeleri vardır. Böyle ol
duğu halde, va.c.ti.le, mahallelerjn !en.a 

yerlerde kurulması dolayısile, birçok 
bınalar, evler manıaradan ma.brum -
dur. HiçOi.r tarafı görmez. 

Bundan dolayı, bu şehırde bir m.an
;zara. buhranı var, denebilir. Hak.ika ... 
ben Istanbu.lda manzara. buhranı umu
m! midir?. 

Yenl 71'Pıl&n apartuna.nların mühim. 
bır kısmı bı.ı butıraııın içmdedlr. llte -
seli, 1'aklöim t.aUmha.ne me,.damnda 
inşa edılen aparu.manlar neresini gö
ru.r? .. Hıç .. BJ.rbil'irun mut.f:atuu gö _ 
rür, karşı a!)artımaruı .. yatak. odasllll 
görlir. 

Haydi, diyelim ki, eski mahalleler 
fena korulınu;itur. Pek.f:ltA, yeni 7apı-
1an bınalara ne dersiniz?. Hele, hıç 

a.k.Lı.mın .ı.lma.dıiI lıir h.idise varsa, o da 
Taksan m.r-hail~ t~ekkWudtır. 
Henux on yLl evvel burası meyqandı. 
Sonra, üzerıne apartıma.alar uışaya 

ba§tandı. Çabucak da doldu, bıtti. 
Sokaklar dar, arsalar dar, manzAra 
yok. Acaba, burada, bu ;;elulde uışaat 
nasıl müsaade edilmıştır?. Insan hay
retten hayrete duşuyor. 

l\.'ıukabıl ~ddıa şuaur: Efendim Tak
sim m~ydaıunın arsaları çok evvel i!
raz edlı.ııı~t.i. Pliını evvelce yapılmış
U. l~aat bılilbare vucut bu.un.o.sına 

rağmen. o şeklide yapılması zaruri idi. 
Halbuki., bu idcua gillUnçtU:r. Peka. 

l.i. o canım meydo..n daha &uzel bı.r ~e.. 
k.i.tde ku:ıanuaouıroi Bugun ort.aua 
ruuauaın bu- L.a;i \...: beLOıı k.U.Uesi var
dır. ı~e manzara, ne hava, ne sı.b.hl 

~aı·t, iıatıa, ne de fenni şart. Ne ağaç, 
ne çıçck, ne yeşillik .. 

1.Qieilm meydanının bu hale celi ... 
ıınden kım mes'uldu.r? 

Tabii' me.i'ul aranmaz. 

Manzara buhranı deyince, Tophane, 
Fındaklı wıu ve Ciha.ngıri hatıı·a ge
tırmeınek mumki.in n1ü"!. Bu clvar ev
.vclce, s.ıyah talıı.a evlerle dolu idi. 
Bwtlar yava~ yavaş temizleniyor, di-

nın u a gıy ır- genç kadının 
• 

mesıne göz gumulmazmış... saçları daha yandı! 
Ond ille mallcineai kullanan ber

berlerin yapı-.n imtfua.nlaruwla 
an<:ak bunlardan yüıde 20 si mu. 
vaffak olabüıniışleroic. Muvaf • 
fak olarmyanLar ~ açrlan tcunı.. 
ta tıedrisata devam olunma.J\lta • 
dır. 

Hakim: 
- Böyle davaya rastlamadım! 
Der gibi evrakı gülüınsiyerek 

gözden geçirdi .. dava mevzuu o • 
lan kıyafellerile siyah elbiseli 
suçlunun sağ tarafında duran da. 
vacılardan birinciye se,;Jendi: 

- Anlat bakalım Ayşe Çakar .. 
Nas.! oldu bu mesele! 

Ay'ie Çakar hırstan titizle • 
şen bir sesle en colda oturan si • 
yahlı kadını işaretle davasını an
lattı: 

Bir ay evvel, zevcim sonbahar 
tuvaleti yapmak için bana şu sır. 
tınıdaki kumaşı almış, getirdi.. bıı 
öyle sudan bir kumaş değildir 

bay hakim .. Allah ~izi inandırsın 
metresi tam altı buçuk liraya ... 
Üç metreden bana güzel bir rop 
çıkar .. Kumaşı ald:m. Kalyopiye 
gösterdim. Pek beğendi .. model • 
den seçtiğim biçimde bir rop yap.. 
mak için ölçümü aldı. Üç gün 
sonra ilk provaya gittim.. terzi 
ne, derse, beğenirsiniz? 

- Ah bayanım .. kumaşları şim
di ensiz yapıyorlar. Siz de bıraz 
semirmişsiniz. Yanm metre daha 
kumaş olmazsa rop çıkmıyor! 
İstediği parayı verdim. Fakat gü

nü de istediği yarım metre ku • 
maşı götürdüm. Uzatmıyalırn, el
bise yapıldı. Bir hafta sonra al • 
dım .. 

Geçenlerde tramvayla Beya. 

zıda çıkıyordum .. oturduğum ka. 
napede bu diğer davacı bayan ya
nıma isabet etmişti ... Bir aralık 
benim robuma tuhaf, tuhaf bak. 
tığını gördüm. Bu bakışlarda tak. 

r 

dir ve imreniş değil de, bir şüphe 
vardı gibi geldi bana ... Kom. 
şumun bakışlarından sinirleni -
yordum. O, biraz tuhaf bir sesle 
socdu: 

- Çok güzel elbiseniz var ha • 
yanım.. kime yaptu-dınız bunu! 

Cevap vermeğe hazıı:lanırken 
gözüm, truvakannın arasından 
gözüken elbisesine ilişti.. onun 
kumaşı, benim robumun garni • 
türlerinin k:uınaşmdandı .. Hemen 
cevap verdim: 

- Madam Kalyopi diye bir 
terzim var. Ona yapt.ırdım .. 
Komşum, bana Kalyopinin ad. 

resini tarif ederek kendi terzisi -
nin de o olduğunu söyledikten 
sonra yine suallerine devam etti: 

- Robunuzun kumaşı ilk pro • 
vada yarım metre eksik geldi mi? 

Hayret ettıim: 
- Evet .. 
O zaman truvakarının yaka • 

sını açtı.. kendi robunun yaka ve 
kol garnitürü. yerinde de benim 
kumaşın parçalarını gösterdi .. 
Hemen tramvaydan indik. Bir • 
likte Kalyopiye gittik. Bizi bi·r a
rada görünce işi anladı .. meğer bay 
hfıkm Kalyopi senelerdenberi 
böyle: 

- Kumaş eksik geldi! 
D iye birer parça daha getirtir, 

sonra bunlam diğer m~terilerine 
garnitür diye satarmış ... 

Terzi kadın yan ağlar bir sesle 
bunun iftira olduğunu, kumaşla. 
nn birbirine benzemesi yfrıün • 
den davacıların bu zanna kapıl -
dıklarını iddia ettL Dava, şahit 
celbi için başka gün~ bırakıldı.. 

Diğer tan.ftan malr:ineler hak
kında yapılan ~yetler denm 
etmektedir. Diin de üç genç ba· 
yan Belediyeye müracaat ederek 

Halicin İstıan'bul. ~ııde maruf 
bir bel'ber dükkfını.ıwl.a saçlarını 
ondüle yaptırdıklarını fakat saç.
larınm yandığını şiıkayet etmiş -
!erdir. 

Be1'ediye Roeiısliği mal<'ine şu • 
besini ehemm;y-etle taıh!kiJcata 
memur etmiştir. 

Ekmek fabrikası 
Şehrimizin ilk ekmek 

fabrikası 
Galata'da yapıldı 

Şehri<rrı.ime çak ucuz biır şe • 
ikiLde modern çöp fırınları inşa 
edemi<: İstarlbulun yıtlaıdır hal -
'lolunamıyan çöp derdini halleden 
Bosnaiı göçmenlel'den 'B. Ali Çor
bacı Galatada Kuledil>inde b'it 
elanek. fabl'ilaası i.nşa elıın.işl'iT. 

1 tıeşrini:evveldlen i~aren faa • 
]jyele geçecek olan bu fabri.ka 
şehrimizde Uk modem eknıoek 
übri'kasını teşkil e1:me'ktedir. 

SA :UVİÇ 

YOL 

G~çenlerde bir gazetede olı.u • 
muştum: Bursa ile Yalova ara • 
sındaki yol sandviç usulile yapı • 

lacakmllj. Bu yeni sistem haıdnıı. 
da hıç bir fikrim yok. Fakat, aca. 

ha, •andviç yoldan murat olunan 
şekil. ortası doldurmaca yol mu? 

Konulan ktymelin müzayede
de 200 lirayı tecavüz eckeeği an
laşılma1dadır. 1lk part.ide yalım: 

18 apartı.nıanlı.k arsa)ar salıla - ı 

cak.tır. Bunların ön cepheleri por. 
1iklı olac;,.ktır. &>her apartıma • 
nın arasında 16 şar metre uzun. 
hığunda ba~ler J:ıukınacaktır. 

ye sevi.ndık. Fakat, bunların yerJerine A.., •kı hl• ç b 
aaoa berbat b~tonıar yükseldi. neni•- ı gır Si et pe ıvanı O an 
at.'ll bakınız. c..;ıhangırın çır.k.inligı ne 1 

Ayrıca Belediye Reisliği Ka -
dıköy, ÜSkiidar ve İstaı:ı!bu11a Be. 
yoğlunda 4 büyüik C'kmek faıbri • 
kısı inşa ed.ecek.tıir. 

Ecnebi meliteplerinde 

Apartıırnanların kapıları bu bah
çelere açıl:ıcıtktır. 

:;.:,~r:u~~~k;~~~l~~;.m~~~ !Mehmede hakaret eden deli mi Ecnebi, E'kall'>yet lise ve ortıa 

okulları tarafından resmi makam· 
tara yazılacak tahriratın Türk 
Müdür muavinleri ~rafından pa. 
rafe ecl'ilımesi Maaııif Vekaletince 
Iıü:zumlu görülerek d'ün alifkadar. 
lara tıebliğ edilımiştıir. 

BABtBLEll 

o halde, bizde yapılan yolların ViLAYET ueJIELEDIYEı 
zaten hepsi sandviç usulünde de. ı * Bazı Beled!7e doktorlarının me-
ğıl mi! 

1 
sai s.aaUerinde vazife ba ında bulun-

bıLA madtkları ,örıilerek bJ tı;ısu.sta bir - ı ·emir gönderilm~tir. 
MüNAKAŞASI * ~·küdar tram~ylarııun Beledi-

y . . l" l" t d 1 ·ı .. 1 yeye cevri kanunu Buyuk Millet Mec-
enı ım 3 uga 1 oa yısı e, mu.. tisinin tasdikinden çık:ml$tır. Bu idare 

nakaşa ve mübahaseler devam e.. İstanbul tramvaylarına bağlanacaktır. 
diyor. Bilhassa bazı kclimeierin Eşhas elındeki l>iale seaelleri de sa-
sonundaki t harfine itiraz edili.. tın alınacaktır. 

yor. :\teı.eli, Hamid, halid derken TiCARET ue SANAYi ı 
sonuna d mi, yoksa t mi koy. 
mak lazım!. 

Kırk yıllık Kani olar mu Yani, 
diye bir söz vardır. Bari bunu 
l>atırlıyalım .. 

* Dün Çekoslov .. kyadan 700 ton 
çi\•i gelmiştir. * Bakırköyünde Barutgücü saha
sında Cumartesi l'ü:nil ! t 15 de Ba

kırköy Halkevi tarafından bir Ziraat 
Sergisi çılacaktır. ' 

dır. Yu.ksek binaların arkasında kalan 
bınalar denizı göremezler. 

A-Ianza.rası bozulmuş biç semt de Sü.
leymaniyed.ir. Süleymani7! camiinin 
heınen alt tara.tında inşa edilen Oni-

t versıLenin in.saç en.slitW.U buı.a.s.ı., ko -
caman bır suç halinde göze batmak
tadır. Bu binayı kim inşa etLırıııil, kim 
müsaade etmiş!. Şayanı hayrettir. Bu 
binanın şGphe yok ki, bir &ün istim -
l:iki ıiıızun gelecek. Fakat, ne büyük 
m.hratlar yapılacak. Daha yeni sarfe
dilen bir para biraz sonra heder ola -
cak. 

Manzarası bJzuk yerlerden bir de 
Şişli civarı var. Şişliden Mecidiye kö
yüne ve Hurriyeti El..'!J.iyeye giden 
yollar üzerinde son zamanlarda yük
sek. binalar yıi.k:selmişlir, Bu binalar, 
tehrin kırlara, uzak ufuklara doğru o
lan güzel manzarasını kapa~tır. 

Hulasa, boyuna ma.nıarayı kapatmak 
için çal.tşı.yoruz. 

R. SABiT 

YENİ SAAT 

l\IÜNASlillETİLE 

* Dün 60 ton tel, 500 ton da filmL;'D 
gelmıştir. 

Köy ebeleri 
----

Saatler bir saat geri alındı da 
biraz nefes aldık. Geçen ~ ış sa. 
bipleri gece yarıları yollara dü • 
şüyordu. 

Bir arkadaşım var. Saatini ye. 
ııi ayara &öre diizeltmemiş. 

- Niçin, diye sordum. 
- Boğazda oturuyorum, dedi, 

tirket vapurlarına ancak yet~i • 
rim. 

AHMET RAUF 

MÜTEFERRiK: 
* Büyük Çekmece ile Hadımköyü 

arasındaki c Yassı viran• mevkiinde 
posta, telgrııf şubesi açılarak raalıyete 

ba1lanm11lır. 

+ Beyazı~ Falih ve Yenicamie en 
meşhur valZlar tayin olurun~Lu.r. Bu 
meyanda Urfalı Mahmut Klmil Toker 
~uma ve Pazar günleri ikindiden son
ra Beyazıt camilntde, Perşembe gün
leri Silleymaniye camiinde, Cumartesi 
günleri de Şehzadeb~ camiinde va
izler verecelctir. 

Tefrika No : 66 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

kı>calarına nası.hat veriyormuş, yaptık

~an hareketin doğru olmsdığıru söy ... 
luyonnuşsun. Bunların hep::;i benim 
çok hoşuma gitti. 

Yıldızı gülümsiyerek dinlerken, ba
ıımın ıçinde, yepyeni bir ufuk açı ... 
Uyordu. Köylulerimle daha çok rnct
gı.ü olmak:, onlara bilmedık1erinl öğ

rctınek ideali ruhuma hfız vererek ya
yılıyor. Re<.-ep, bana köyde kalınam 
ı.,.n yalvarıyor. Zaten ruhum, bu mu

~.t.e. bu ınsıı.nlara, bu toprağa o ka
dar alıştı; ve Recebe öyle derin, öyle 
şıhlr'.1 bir ~ki• bağlandı ki, köyu bı
rakıp girlemiyec·eğinı.. Yıllarca içinde 
y~adığım şehırler. insanları, boşuna 
yoruı.ıra;. stirduğüm hayat bana ma

r..J:sız, taUız geliyor. Ve o hayau nasıl 
5 rukle.c;Uğınle şaşıyorum, Recebin e

,). onun bana beraber yaşamayı tek-
1 ! ettiği hayat, gönlUme serin, tatlı 

UmiUerle ya.µma kuvveti, çalışma 

gılyretı verıyol". BüLün kainata h.iikim 
g,b· yüksek bir dağın zirvesine yakın 

Ona ya.kı.n bir yerde 1Uzlerce davarın 
barınacağı büyük ağıl. Recebin, henilZ 
dü.şünemt:dl~i seyler aklıma geliyor. 
Mesell çaltşmamızda bize kolaylık 

verecek, yağ çıkarma makineleri, pey-
1).İr yapmak için presler, ve daha bir 
çok yenilii<ler, hayalimin içine ışılı: 

halinde Uoluyorlar. Sonra yardımcıla
ra da ihtiyaCımız oluyor. Meseli\ ıı:Kil
cük Hasan~ onu alabilirim. Onunla ne 
kadar dost oldum. Alaca renkli küçük 
eöılerfndc, bana olan bütün muhab
betini okumak kabil. Figen Bacı!> 

derken içl titriyor. Sonra Recep te ta
nıdıklarından bulabilir. 

- Abla! .. 
Yıldızın sesi. hulyamın a.ruına 

kuldu. 
so-

- Ablacığım. .. Biliyor muswı? Git
mek zamanımız :yaklaşıyor ... 
Ba,ıurun lçlndeki ışıklı dünyanın 

yıldızları T..arararat. söndü. Vücudüm 
gerilmiş gibi. Talm, huzünlU bir boş

veı:ıl.i. 

Vilayetımizin sekiz 
köyüne yeniden 

ebeler gönderiliyor 
İstanbul köylerindeki ebelerin 

çoğattıhnası i9in yeniden bütçe. 
ye tahsisat konulması içlin tet -
lkikler yapılmaktadır. Bununla 
8 köye ebe tırylıı olu.nacaı.<ıtır. 
Bunlara ayda 30 ar lira verile • 
cektic. 

benim burada ,apacağım çok işler 

var ... 
- Ne eibi• 
- Daha bostanlar bozulacak. Mı-

sırlar toplanacaı.. Sonra. haşhaşların 

yatı alınacak. ... Daha sonra tarlalar 
sürülecek. 

- Buğdaylar, arpalar, yulaflar eki
lecek, sonra onlann ~içme zamanı ge
lecek . • 

Kahkahalarla iülüyordu: 
- Bu "" abla? Kendini baki.ki bir 

köylü zannediyorsun! Halbuki, annem 
seni çok özledi. Banıı, cblr .a1 kalır 
gelirs1nlz> dem.işti. 

- Fak.at biliyorsun ki Yıldızcığım, 
ben buralarda ruhumun sıhhatini ka
zandım. Şehir, bana azap veriyor. Ora
da, blr demir el her dak;ka kalbimi 
sıkıyor gibi. Slı:i de rahah·ız ediyorum. 
Halbuki, bur:'ida ruhum da, gönlüm de 
rahat ... Bu uzun, tallı kür bana Uı.zırn .. 
Onun içın hemen dOnemem!.. 

Yıldız, memnun gülümsedi Birkaç 
kere nazlı nazlı kıpırdadı. Sonra ye _ 
rinden kalkarak. Ayvanın nihayetin -
deki merdivenlerden sıçrayarak indi. 
Ayak sesleri sustu. 

San tahta parmakWclanıı arasın • 
dan, ön bahçedeki a, .. çlann yaprak • 
lan görüniiyor. ÜsUcrinde yeşil el.m~ 
lar oldu. Ilk geldiğim akşamı hatır-

Çoban Mehmet mütecaviz genci kucakladığı 
gibi Karakola götürüp te:1lim etmiş l 

Ağır siklet pebllvanımu: Çoban 
Mehmedin başından hayli garip bir 
b~dlse geçmiı ve Çoban Mehmet dün 
sabah Asliye Dördüncü Ceza. Mahke
mesinde davacı olarak bulunmuştur. 

İddia,-a göre , Çoban Mehmet, bir 
sabah evinde uyurken, ev sahibinin 
oğlu Ahmet eve gelmlş, halası kendi
sine kapıyı açmayınca Ahmet kapıyı 

kırarak içeri girmiştir. Gürültüden u... 
yanan Çot-an Mehmet. eve girip hala .. 
sının üzerine yürüyen Abmedi belin· 
den tuttuğu gibi bir köşeye çekmiş, 

1 
bunun Uzerine mütecaviz, Çoban Meh
mede ağzına gelen küfürü savurarak 
kendisini retıditre başlamıştır. Çoban 
bu sözler üzerine Abmedi kucaklayın-
ca alıp karakola teslim etmiştir. 

Ahmet bir kaç defa üıruırlıaneye gi. 
rlp çıkmıs bir adom olduğundan Tıbbı 
Adil müşaheUehaoesine yatınlmıştır. 

Dün Asliye Dördüncü Seza Mahke· 
meslnde bakı1!Jı muhakemede Tıbbı 

Adlinin raporu okunmuştur. Raporda 
Alunerlin ıimdllik normal dimağa şa
Iı4> olduğu yazılmaktadır. 

EDEBi UOMAN: 117 

__ ....,,___ 

Yeni iki modern Ceza Eui 
Y aptaılıyor 

Çanaldkalede yeni ve modem 
bir ceza evi faşa olunması !kanır. 
laştırılımıştır. 

Gaziantepte 96 bin lira sarfile 
yeni bir ecza evi inşa olunmak.. 
tadır. Bu ceza ev.inin inşaatı 

ilkıbahara lkaıdar ikmal ahınacak
tır. 

Bir hattada giden 
Gazeteler 

Bir Cinayet Davası 
Postaya verdiğimiz gazete, Trakya

da bir kaza merkezine altı günde gi
db'or. Halbuki oraya bugün tren ve 
otobüs vardır. Aksakiık:, sevk yolwtun 
yanlış tutulmasından ileri geliyor. A
bonelerirı1izden şikAyet mektuplan a... 
lıyoruz. Normal olarak bir günde git

mesi liıtm gelen gazete pak.elleri, bi
lemediniz iki, haydi üç günde git.sin. 

üst taı·afı? Dok.san dokuz vilayet ve 
kaza merketln.i del.aşarak giden ga~ 
teler elbette bir haftada mahalli mak .. 
suduna vanr. 

BURHAN CEVAT 

cek kadar küçüktü. Ve basım, yalnız 
derin, ilrperWi bir zevkle doluydu. 
Fakat şimdi kalb.im, vücudüm, bütün 
hislerim, kavuşulmaz sandığım bir 
sükUnun, engin haz:ıı içinde, yeni bir 
ziyanın eşiğindeyim. Bira.z. evvel sö-. 
nen yıldızlar, benek benek parlıya -
rak, ruhumun kararan dünyasını ışık
Uyorlar. Niçin olmasın? Birbirimizi is

tedikten sonra, ben neden köyde kal
mıyayım"' Recebin kansı olacağım. O, 
kalbimi ruhunun berrak, aydınlık ate
$ile yıkarken; ben ona uzak, yabancı 
dünyaların bize !Azım bilgilerini ve
rece!im. 

Birden titredim. ~ğıdan bir ıslılı: 

sesi geliyordu. Yerimden sıçrayarak, 

parmaklıKtan baktım. Recep orada. 
Elite gelrnen1l isaret etti. Hemen mer
divenlerden koştum. Karşı karşıya 

geldik. 
- Ne var Ro!ceç? 
- Eve gidiyorum gellr mis.in?. 
- Dur, ba~ımın örttisünil alayım ... 
Onu reddedebilir miyim? Merdi .. 

venlerden nasıl çık.tığımı, başımın ör
tüsünü n-asıl aldığımı bilmiyorum. Be
raber, fakat birbiri.mızin gözlerine ba
karak yürüyoruz. Gözlerindeki yeşil 
alevler vücudümü sarıyor. Bu ates 
yağmuru altında yanmak ne güzel ya
rabbi ..• 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 

Şaban zayıf bir sesle: 
- Çok değil, ayda on lira arL 

tıı orak biriktirdim. O kadarcık da 
t

0

.l""ıasın mı? 
Dedi ve .. devam etti: 
- Zaten evden yeyip içiyoruz. 

Fazla bir masrafımız da yok. 
Bu esnada haklın ı;ayet sert ve 

c'ıldi blr çehre takındı ve ... yine 
sert ve tok bir sesle: 

- Bana bak, sana soracağım 

l::H suale gayet ciddi ve doğru 
cevap vereceksin. İyi düşün, ona 
g3!t söyle ... 

riyerek Şabanı ürküten şu su. 
ali.ııi sordu: 

- Şükriyenin ölümünde senin 
a~ hissen vardır diyorlar. Ne ee • 
vı:p vereeeksin bu iddiaya?. 
~akimin bu so·rusu birdenbire 

rrarkeınede bir alaka uyandırdı .. 
llfıkım, bir şahide ilk defa bu 
tarıda bir sual soruyordu. Şaba. 
11 111 hafif bir sarartı geçirdiği his.. 
~Pdildi. Kekeliyerek: 

- Nasıl olur Reis bey?. İmkanı 
mı •ar? Ben hanımefendinin öl.. 
c:ü; lıldüğünü herkesten sonra öğ
rendım .. 

!llye kesik ve ses tonu itibarile 
b•· birinden daha zayıf cümleler. 
le konuşuyordu. Hakim suallerini 
c!Pha ziyade kuvvetlendirdi: 

- Sen merdiveni yerleştirmiş.. 
~n~ 
~aban kat'i bir ifade ile cevap 

veıcJi: 
- Hayır! 
- Uşakları mutfaktan sen sav. 

m.şsın?. 
·ı.r\ 

- Katile yardım etmişsin? 
Şaban bu sualler takip ettik • 

çe dehşete düşüyor, üstüste ve en 
i:ltık:m bir telaşla atılganlığı için
de: 

- Hayır .. 
D'yordu. Fakat, hakim on1111 

bu telaş ve tereddisine hiç ehem.. 
miyet ~rmeden ve daima nakil 
sıygası kullanarak sN'ularım so -
-uycrdu: 

- Şükriyeyi öldürene ortaklık 
, _ yüzünden epey para almış. 

s:n. ne yaptın bu paraları? . 

f,;~ban, hu sefer boğuk bir hı -
rıltı çıkarır gibi: 

- Ne parası almışım Reis bey, 
J.im söy !emiş bunu?. 
. Dedi ve sözüne ekledi: 

- Hanımefondiyi öldürecek • 
ler, katilleri ben bileceğim, onlara 
yarılım edeceğim, para alacağım. 
Böyle şey olur mu hiç. Vicdanlı 
bir adam bunu nasıl yapar, ekmek 
yediği kapıya hiyanet eder? Ya • 
landır, inanmayınız. 

Hakim sesine biraz daha kuv • 
vet vererek ve kaşlarını biraz da· 
ha çatarak: 

- Ferdinin de bu işte parmağı 
olduğu söyleniyor. Eğer mahke • 
~tde bulundunsa işitmişsindir. 

Dedi. Şabanın bir elektrik şe 
ıaresine takılmış gibi sarsıldığı 
bütün dinleyicilerin g~zünden 

kaçmıyordu. 
Ayni zamanda hakimin durup 

durup da birdenbire böyle muha. 
ke:nenin seyri üzerinde yepyeni 
b'r inki~a! husule ~etirecek tar • 

(Devamı VıLr) sın a goruşu 



~~ ... Y'lzının metinleri Anadolu 
. '""'tı:ı vwtcnıerinden alııunıstır) 

Eski İran şaıu Hindis -
tana nakledildi - İran 
hükumeti Mihver devlet
leri ile ıiyaai münaaeba
hnı kesti - İngiliz Ha
riciye Nazırı Londra Bü
yük Elçimizle görüştü . 

it 1 
eden: Muammer Alatur 

. :taıı., !!On vaziyet hakkında manı=ın bir haçlılar muharebe. 
k , '6a halıerkr şunlardır: sidir. Çünkü komünizm doktrini 
,:hin:ıah Rıza Pehlevi Hin. mesleklerin ve ınües,;eselerin ser. 

na!kledümiştir. Yeni Şe- besUiği esasına bağl1 bulunan 
1 Şaı,pur Muh&ımned Peh.. Bulgar milletinin kültürüne ve 
"'ve:,.;i gü.n Tahrandaki Mer- ide..Uerine uymamaktadır .• 
lj~ayda elçileri kaıbul etmiş EDEN LONDRA ELÇİMİZLE 
llt1cıye Vez:iri yıwbanc1 he.. GÖRÜŞTÜ 
tei:>Lerini Şehi.ıışaha takdim Londradan bildirüdıiğine göre, 

~ ı.::: ~ey-et reiıs!el'i hi:i'küm - İngiliz HaN.ciye Nazın Eden, 
tı,.~vrı.ıı: etmişlerdi.-. Loodra Büyük El<;iııniz Tevfik 
ıc.r \uman İraı:t Jıükümeti Rüştü Arasla görii.:;ımüş, miitea • 
· Ya, İtalya ve Rananya • kiben Yunan Kralı ile birlikte 
dİı>loınaı..ı. mümessı1'1erini gel-en Yunan Başvelrilini \:abul 
~ 't.ınıştır. eı.m iştir. 

. . n radyosunun Tahrandan Eden 'bundan sonra Sovyet se. 
ıt1~ \ı[r .habere gôre, İran ınat- fu~i Maiski ve Amerika sefiri Vay-
~~ ngııız sansürünün lron • nant ile de görüşmüştür. 

<\ıı altına alımn.şı-tır. BOCAZLARDAN GEÇMEK 
~ta Radyo gazet.!Siınin ver. MESELESİ 

·~·1~l~ta göre, Pehle\"İ 25 İla\)·an hal'p gemiltırinin Bul.. 
~1.ll liralik bir parap Del. gar bandırası al~ında Boğazlar • 
~ bir Ingi!iz bankasına ya • dan geçirilmrsi meselesi hakkın. 
"i!tllıı Ve ger; kalan servetini de da, Bedinin yarı resmi bir kay -
%ı;ı~. C'!nrine terketmiştir. nağı. şunlarL bildiriyor: 

ı.tı! ".'."an gelen diğer bir ha - •Mihver devletlerinin, Bulga -
ı.ı. &otı!, Tahran as4<eri i?gal ristanın yaNhmı ile harp gemi • 
, ilıtmıı.ş değildlir. Yalnız İn- leri.ni Boğazlaroan ge.,irmek içın 

tı.,,'," Ru, kumandanları şehre söule teşclıbüseleri hakkında 4 
'iıı ~- Asıl kuvvetler ~b- ru sürü haberler, şayialar ve id-

a:411'ıda bulunma'!<ladırlar. diaların Berlin ·bir lrere daha 
llt.cARlSTAN HARBE ' Türkiy~ye kaıışı tevcch edilmiş 

-'cıı . GİRECEK Mİ? bir manevra olduğunu olar. cd · r. 
etiiıan gazeteleri wnu.mi Bu manevraların içyüzürıden 

' [~lgaristanın harıbe gire !Leı'halde kendi6i dtı haberdar hu. 
,_ ...,.lllded.ir. Aananyanın \JJı:. lunan Tünkiyenin, bunlardan d{).. 

~ferine k~ın da ~wm et. lr.yı sakin ve düşünceli ha~tı ha. 
1 4~~tirıde olması. bu kana - rcl<etini değişt'rmesi. gayri muh-
'ıı>iıı ~ 1Ye elıınekte i6e de, Hit • temel lelfık.ki odilınek.tt'dir.• 
~ U\gar müdahalesinden az PETEN BİR NUTUK SÖYLEDİ 
lı.ıir e ~eceği tal:mıin edi.mıE4<.. Mareşal Peten, Fransada Annesi 
e rehrinde leji}'Onerlerin toplantıısı 
ıı'lc:i\EfsTANA YENİDEN .;,,ünasebet.ilc bir nutuk söylemiş 
~~ŞÜTÇÜLER İNMİŞ ve bilhassa demiştir ki: , 

1~~ ~an aldıkları bir habere c- Maziden boş yere ş>kayet 
~~~ 'l' •car ga·et.eleri. Bulgaris.. etmi:yelim ve istikl:ıale azimle ba. 
~ilita revna nahiyesi civarında kalım. Hükı1met v~ ben y~l gös -
~'\ı~ dağlar:na y"niden Rus pa.. termeğe ve yardım eb'neğe gay -

.r erıııin indiğini bildirmek. ret ediyoruz. Bize itimat ediniz. 
~ • Lstikbalde si-ı:i, oesk'den aram:ada 

~~,:ı;aşiitçülerden on birı ya. ikilik tevili etmiş olan herı;ey-den 
~ı 1,::""' t.,vkif edilmiş, b;r La • kurtaımak isti·ynrwn. Vauiyeti -

....,'trıağa muvaffak olmuş • miri ıın.J.ıyanlann çoğalriığını zan. 
lir,._ • ne<hyonıım.> . • 

.'-<GA.R BAŞVEKİLİNW AMERİKA HARP lLAN 
~~l lliR HITABESİ . EDER Mİ? 

ı..,c:-~t Başvekili Filof mesleki D. N. B. nin bildirdiğine göre, 
~:"< ~.lerın mümessilleri huzu- Cumhuriyetçilen:len fiş bu hafta 
"~hüabede bulunarak bil. içinde müımoosiller meclisine A-
'lıer -:"'ııştır iti: meri:ka bük\ımelinin Alırnanyaya 

~lıııı·bulgarın vazifesi, mem • llıarp ilan ebmesini talep eden bir 
\ ll 

12
1 bir kaç kere tehdit e • karar sureti vCTeeeğini beyan et. 

l,,•~lgar sulhü ve refahı için miştir. 
.~lrııı olan Bolşe·ıik parasını Bununla beraber Fiş bu tekli-
~lındalt için Avn:pa milletleri fin federal kongrenin sülüsan ek. 

a~ an sarfedileıı gayretlere ı seriyeli taraiınd:;n reddt":! lece~int> 
110~ tlrnektir. kani bulur.ı.uğunu cia ilave et • 

eViz1lıe karşı mücadele. za- miştir. 
lıııı,,:::'.'."'"===~====~====~=================-

ş~ h <:ate başı TURAN Sinema - Tiyatrosunda 
~ Akşam Tiyatr o • Sinema • Varyete 

~al\atkar NAŞİ T ve arkadaşları 
'l'ürMEYEN OCA K 

Komedi 3 perde. Bi.ıytik Varyete numaraları l SinernAda: 2 Büyük FiJm Birden 

._ AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
a ABDÜL VEHAP - Türkçe Sözlü - Arapça Şark.ılı. 

~ 61tOMCEll ADAM • VABTEN BOLL 
qtı- Son ve heyecanlı devreleri 
~''" Sinema 19,15 te başlar. Sinema Tiyalro7a bir bileUe girilir. 

lier cWı gündüzleri 11 den iübaren devamlı maüneler. 

~a No: 21 ............... "' 

~~tır için Öldürdüler 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

ı..._ Yelli 
.,..,, aha_ eski ldkıına hah -
t '· 
~~nııı normnl bir rıeş'e i~ 
·~ h1t ~11l'duğunu görenler zo.. 
~'itile ~ha ile dadıya ilti
·~ r. 

ı~ · · ~ il-e dadının şaikalaşt.ğrn. 
\tıiı:ıade eo.en amca yine bi. 

".1tı l'ııı kulağına f.ı.sılıdadı: 
" t .~'.;r1.ımıa şövalde haldlnn

tı.. l~' 
1 

tıiz biradı>r? 
..... l g nı pa t -" .. _ .. .. •· ~~ e.,...e sı.,r goru-

~~ltıı~"'Ye çı.k.;,.rılmah fikrin.. 
\> 
~tın 

'>ı il~ g~e bızıde toptanalım. 
1 e1ııne, ten ya!nrz ge -

ııaydı 

rn~dı. Belkemiği asaletile sarık 
itfe!'nin mırhafa7ası için ktJru -
lan cemiyet, amcanın evirure son 
kongresini topladı, 
Falmanın nılu. üzevine edile. 

cek telkinin çeşicl: projeleri bir 
si.steme bağlandı. Şimdiye kadar 
yap.lanlar, edilenler intizam • 
srzd!. 

Bırcok yakın uzak a;kraba, es
ki y~i dostlar L1<idtı bir toplaa.
mai•a başladılar. 

Narin Falana 'ı.er toplanışla bu. 
lunuyor, eski hı:·çınlığını, vakit 
vakit ge!En melankolisini belli 
etm.yordu. Mademki bir planla, 
hatt; fenni ilmi h;r plimla örtbas 
<'C!ihmek istenilPn m<.>Sele yine 
plancılar Laralından ağızlara sa -
kız edildi, Fatma suçlu me\'kiln-

Çörçil' in bir 
teşebbüsüne 
Alman cevabı 

Bertin, 2~ (A.A-ı - Düşman mem. 
leketleriyle düşman1n işgali altında 

bulun;:ın memleketlerde propag:ı.ndayı 
texwik etmeleri için M. Çörç.il tarafın
dan İngiliz Abloka Nazırı M. Dalton 
ile Hariciye \'e t~tihbarat Nazırlarına 
tevdi edilmış olan vazifeden bahseden 
cCo~pondence Diplomatik. e t Poli
tik> diyor iri: 

cBu mutasavver harekette ne p rog
ramı_ ne de mevzuu bakımından hiç 
bir yenililı: yoktur. 

Gazete, şöyle bir netice veriyor: 
Ingiltere boş•..ına çırpınıyor. Alman-

7a, her çareye başvurarak Bolşevinni 
gömmeğe azmetmiştir. cson harp ma-
10.llerini toplamak• haklk:aten Ingilte
renin kuvvetine delalet eden bir şey 

değildir. * Londra, 24. (A.A., - Moskova 
radyosu, işgal ~ltında ve serbest Fran
sada bugüne kadar 34 bin kişinin tev
kif ve hapsedilmiş olduklarını bildiri-
yor. 

Alman Tebfiği 
(1 inci Salufeden Devam) 

kuvvetleri t.arafından yap.lan te. 
şebbüslerin akamete uğram:ısın • 
dan sonra düşman kvvetlerı ara. 
sında gitgide artan inhilal ala • 
metleri görülmeğe başlamlŞtIT. 

Bir çok mahallerde Rus zabitle -
rile siyasi komiserler kendilerini 
emnh-et altına almak için krt•a -
larını terketmişlerdir. Buna rağ . 
men başlarına gelmesi mukarrer 
olan 3.kibctten kurtu lamamışlar

dır. 
Bu muharebede Alman k uvvet. 

!eri tarafından alınmış olan esir. 
!erin miktarı 380.000 kişiye baliğ 
olmaktad r. Alman kıtaatı, şiın • 
diye kadar 570 tank ve 2.100 top 
zapt veya tahrip etmişlerdir. Bu 
erkam, mütemadiyen artmakta • 
dı r. 

Elli Sovyet fırkasına tamamile 
imha edilmiş nazarile bakılabi -
lir. 

Es:rler arasında beşinci Rus or. 
dusunun Başkumandanı bulun -
ma~taır. 

Alman bombardıman pike tay
yareleri, Odesan n cenubunda bir 
kruvazörde yangın çıkarmışlar • 
dır. Bir torpido muhribile bir ka. 
rakol gemisine ve hacimleri yekü. 
nu on bin ton olan dokuz kar -
goya ciddi isabetler kaydedilmiş. 
tir. 
Kronşladt deniz mınt&kasırı<la 

Alman tayyarekri. bir kruvazör 
ile bir ml'hıip batırmışlard:r. 

Sovyet Tebliği 
{1 inci Sahifeden Devam) 

hec!e şiddetli muharebelerin de • 
vam etmekte olduğunu bildir • 
mektedir. 

Murmansk'dan Moskovaya ge -
len haberlere gör<>, bir Alman pi. 
yade fırkas: bu mıntakada taar • 
ruza geçmiş, fakat püskürtülmüş.. 
tür. Almanlar harp s:ıhasında 700 
ölü bırakm1şlardır. 

Leningradda Sovyctler arazi ka
zanmışlardır. 

Merkez cephesinde Sovyet kıL 
alar: Smolensk'in 40 kilometre 
yakininc gelmişlerdir 

Cenupta Budyenni Kiyef mm. 
takasındaki kuvvetlerini çekme • 
ğe muvaffak olmuş ve şimd i Al
manlara ık.arşı şiddetli taarruzlara 
geçmiştir. 

Odesa büyük bir sebatla m u • 
kaveınete devam ediyor. 

de bir şeytlen haberi olmıyan 
Alin.n hesaıbına üzülüyordu. İz
zeti nefisinin; Lah.teşşuurunda top. 
!anan, ne oldukla,·ını anlıyama -
<hğ1 karışık tesirinin altında ka. 
raT verdi, k im: 

- Aliyi seviyormuşun? 
Diyecek olursa, hemen cevap 

verecek: 
- Evet! Ölümden sonra bile ... 
Her k.fm ona: 
- Bu itiraf ay1p değil mi? 

Diyecek olsa, cierlıal kaşlarını 
çatacak: 

- Birer mask~!: çiyan giıbi 
O.alp! rin harimincle dola.,<nıanız 

asıl ziileıtir, re?.alet:ir! diyecek. 
Fakat kıiınse bir~ey söylemi • 

yordu . 
Al.nin ale}tıinrlcki propagand" 

büticn inceliği, ~ıddeıile d'<'\'am 
ediyordu. Aliyi tonıyan tanımı • 

yan. bilen bi>miyen biı:ıçok sa -
!onlarda vesileler icat olunu•ym, 
adı ortaya atılıyLı'<lu. Bu frrsat 
geliı gelmez müttefikler cephe • 
sinden J,;,;risi - F .ıtmanın orada 

Londra dak i 
Sovyet elçisi
nin beyanatı 

Londra 24 {A.A.) - SO\-yel Rus
ya sefiri M. Ma<s.ki, dün irat et -
m~ olduğu bir nutukta ezcümle 
şunlan söylemiştir: 

c- Ruslar kanlannm son dam
lasına ık-adar 'Nazi felsefesine kar
şı mücadele edeceklerttir. Çünkü 
lbu mıılıayyel fel:sefe biozi imha voe 
müdafaa elıme!kte old'uğımıuz her 
şeyi doğrudan dQğruya tehd-t et. 
mektedir. So~t Rusya bütün 
milletlerin ~eşliğini, dostluğu.. 
nu ve bütün milletlerin kendi <m'U· 

kadderatlarına sa'hi.p ohnalan haık
'kını müdafaa e·tan'!lktedir. 1936 ta. 
dhli Stalin kanunu esasi6i ile 
memleketinde adetleri pe'k çok 
olan mille\l~r, kendi milli teka -
müllerini takip etmek hususun• 
da tam hir hür6yet elde e-tımiş • 
!erdir.• 

Sözü Rusyada din meselesine 
nakle<ien sefir, şöyle demiştir: 

c- Sovyet Rusya. dini her mil. 
!et için husus! mahiyette bir iş 
addeder. Bir çoklarının iddiaları 
hilafına olarak memleke:inde dine 
!karşı zulüm yapılmaımaıktadır, ka
dın, erkek her vr.tandaş kendi vic. 
danına göre inanmak veya inan. 
mamakta mubtardlr. • 

Berlin Belediye 
reisi Sofyada 

Sofya, 24 (AA.) - Berlln Belediye 
Reisi M. Stecg dün Sofyaya gelmiş

tir. MumaHeyhin geçen Temmuz a 
yında Beılini ziyaret etmiş olan Sofya 
Belediye Reisi M. Svanovitch'in bu zi
yareti~- iade maksadiyle geldiği ma
lümdur. 

u Ba'fkumandanımız 

ftefı Razveıt ,, 
Quincy (Massac'husısctte) 24 

(A.A.) - cAmeNkanın emniyeti. 
nin zaman a!1ına alınabLim~i için 
grlEC".>k senelerde denizlerde fa -
ikiyeti temin etmek• lü=ınun -
dan baiı<;eden Birleşik Ameril<a 
Bahriye Nazın M. Kııok:s, cArne. 
rika yardımının nereye ve ne za
man icatbederse göndeııihnc-. i. mut. 
lak Iazmıdrr. Vazifemiz Aıınvi -
ıkayı mutıarebedtın uzakta tut • 
maktlr. Ba.~urnandanımız Reis 
Ruzvelt'i hareketlerinde serıbest 

'b ıra:.1< ı yo ruz• dem iştir. 

Amerikada· bitaraf. 
bk kanunu

nun lesb!ne doğru 
Vaşington 24 (A.A.) - Ruzvelt, 

matbuat miim-esıil'!erine beyanat • 
ta •bulunarak., hüküme-in bitara'. 
tık kanununu feshetmek yolunda 
ne dereceye kadar ileri gidebilect?
ğinıi önümüzdoki hafta içinde ta -
ayyün edilmesinin muhtemel ol • 
duğunu ve meselenin ıkat'i suret. 
te tet:dık eodilımek'.e o1du~unu il'ii
ve etmişt.ir. Ruzvelt Pin•k Star'ın 
Groenl.and'da kain Farewel! bur. 
nunun 275 mil ş:mali şankisinde 

bir deni.zaltı tarafından batml • 
mış olduğunu ve müre~tebatından 
sağ kalanlar bulunup ıbulunana -
diğini bil.medi.ğini taısriıh etımiştır, 
Bu vapur, Kanada gemilerinin re. 
fakatnde İzlandaya gtınekte o • 

Bulgaristan 
yeni kararlar 
arif esind.e •• 

( B:ışmakaleden Devam) 
basarna da takip eder ise Bulgar. 
lar Sovyet Rusya ile hudut kom.. 
şusu olmadıklarına gore n ihayet 
yapabilecekleri şey Almanya em. 
rine belki de Rumen ordusu ile 
birlikte savaşmak üzere 2-300.000 
ki~ilik bir ordu tahsis etmekten 
ibaret olur. Bulg;aristan şimd i bu. 
nu da yapabilecek vaziyettedir. 
Çünkü Yugoslavya ve Yunanis • 
tan'ın inbilali Bulgaristana kar -
şı Balkanlardan gelebilecek her
hangi bir tehlikeyi orlaılan kal -
dırmıştır. Türkiyenin Bulgarista. 
na karşı olan dostluk, bitaraflık, 
ademi tecavüz vaziye ti de dürüst 
ve açık harp dışı siyaseti ile bir a. 
rada meydanda ve asla 1üphesiz 
bir halde bulunduğuna göre Bul • 
gar ordusu Rusya ile muhasan a 
hal ve takdirinde yarı ve halta 
yarıdan fazla mevcudu ile Alman 
ve R umen ordularına yardını e .. 
d ebilmek serbestliğine sah iptir. 
F akat, bütün bu vaziyetler etra -
fında bugünden kat'i bir lalını.in 
yapmanın ve ciddi bir hükme rnr
manm i mkinı yok tur. Hlldiselt::l"İn 

yeni in]<4aflarını beklemek 15. -
zımdır. Yalnız bugünden malum 
olan şey sudur ki, Bulgaristan iç 

politika tutumu bakımından ko -
milniznı düşma nı olduğunu ilin 
etmiş ve Bulgar halkına da bu 

düşmanlığı imtisal olunacak reh. 
ber halinde vererek Panslavis t • 
likle komünizmin ve Bclşeviz -
min hiç bi r alaka \'e münasebeti 
omadığı fikr ini anlatmak yolunu 
tutmuş tur. 

ETEM iZZET BENİCE 

Sigaraların 

Ay ylldızları 
( 1 inci &3.hifeden Devam) 

k!IeUerin de rnütale:ısını aldıktan son
ra meseleyi İnhisarlar VeklUetine ha
;aıc etm~t!r. Ay Yıldızlar kaldırıla
rak sigaralarımı~a yeni bir al&meti 
!ar!ka konulacaktır. 

Ayni mül3haza ile sigcra paketle
rinin üzerlerindcki Ay Yıldızl3nn da 
kaldtrılması düşlinülmektedir. 

--~-

Kocasını aşıkı ile 
birlikte boğan kadın 

İzmirin Ovacık köyünde Behice is
minde 28 yaşında bir kadın kocası 
Rıdvandan kurtulmak içın onu l.şığ:ı 

17 yaşmd. Hasanla birlikte uyurken 
iple boğarak öldUrmü.şlür. 

--~-

Şoffrrer ka•ıaıı 
Galatad ... şoföl' Şevket ile şoför Ce

mil biribirleriyle kavga etmişlerdir. 

io!ör Cemil eline geçirdiği bir taşla 

Şevketin kafasını yarmıştır. 

~ 1111'; ..... ~:.: 
.-"w~ ~ ~~ ~:...: ~ 

ı f::<ı Bu Cuma Matinelerden itibaren: ~ 

I ~ TAKSİM~ 
Sineması 

Tekrar FevkalAde bir Film 
gösterecektir. 

ABLEN DICK 
ve A.NDY DIVI 

rı.ıutiny On The Blackhanvk 

S -S O~l TELGRAF- 24- EYLOL t 41 

Harp Vaziyeti 
(1 incl Sahi!eden Devam) 

man orduları artık Dnyeper neh
rini tamamile geçm:Ş, Budıyeni 
ordularını mağlubiyete uğratarak 

r:.C'alt! meobur etmi.ştir. Bu Al -
man orduları şrmdi Kursk - Har. 
kof . Roslov ha:tına cri,'TI!eğe ça. 
lışıyodar. 

3) Cenupta Rusların vaz:yeti 
buhranlıd>r. Almanlar 380 bın e . 
sir aldıklarını ve 50 Sovyet fır -
kasının imha cdıldii:iı>ı söyfüyor. 
lar. Röyterin Mıoskova muhoabiri, 
ku1k yıl dti.şünülse natıra gelmi -
yecek şu malümatı veriyor: <Alı. 

nan son haberlere göre Mareşal 
Budiyeni, ordusunun büyük 
kısmı ile Kiyef'de bulunuyordu. 
Şimdi K iyef'i terlrelııniş olan Ma
reşal Budiyeni lreı:ıdisine bir yut 
açmakla meşgul bulımmaktadır. 

Ruslar bu wızfy>etin önüne 
KurSk • Har1kof . Rostov garbinde 
yeni bir cephe tut.makla geçebi • 
lirler. Aksi ta!<dirde Don nehri 
şal'kına kadar çek.ilmeğe me<ıbur 
kalırlar. Bundan da iki fena ne -
tice hasıl olur: 

1 - Şa~ki Ukrayna ve Don sa. 
nayi havzası Alananlann eline 
geçer. 

2 - Mevsiın cenup ceptıesinıde 
harekata kışa kadar müsait old\l. 
ğundan Almanlar Moskovaya ce. 
nuptan ~imali şa*l istikametirııde 
ilerlemek ımkanını buhırlar. 

Bu bezler ne oldu? 
(l inci Sahifeden Devam) 

mektep göğüslükleri üzerınde ya. 
pılmaktadır. 

Bazı açıkgözler mekteplerin a.. 
çılma zamanını evvelden hesap -
lıyarak piyasadan siyah saten 
bezlerini IDplay:p saklamışlardır. 
Piyasada bu kumaşların metresi 
80 • 100 kuruş arasında iken şim. 

di 275 • 300 kuruşa çıkmıştır 'e el 
altındar> sat.lmaktadrr. 
Yalnız Yerli mallar pazarında 

yerli gri renkte ucuz önlüklük 
bezler bulunmakta<lrr. 
Alakadarların t.alcbe velilerini 

müşkülattan kurtarmak üzere he
men harekele geçmeleri ve ~ıyah 
saten bezleri toplıyanlan yaka -
lamaları liizımdır. 
Diğer taraftan Sümerbank fab. 

rikaların n siyah saten bez imal 
etmesi de zaruridir. 

Blndlıtan ve Ortaşark 
(1 inci Sahifeden Devam) 

1 - Rusyadaki askeri vaziyet. 
2 - Ortaışar'ktaki vazi.~t. 
3 - Hindistand:akı vaziyet. 
General Vayvcl ıınütcaki.ben 

Hindistana dönmüştür. Hindistan 
da bu mıntakalarda şimdi)"I> ka -
dar görülmemi.j büyük ıranevra
lara öniimiizdeki hafta ~lıına -

-

Zağrep'te 
50 Yahudi 

( ı :.ıci S:ıh~!edcn lJevam) 
gal edılen butun memleketlerı ~ar>
maktadır. 

Lıldeki Alm3n ınakamları Ağu.stoı 

zarfıl)da Oı fi ciıva.ııı lı.iJ.. p tc.ıraıınd.ın 
i<lama mahkiım edilen ü; komünc;t 
h.:ıkkınd;üci ce7anın aı!.'.lı; ecillın ol
duğunu bildirmektedir. Bunların her 
üçU de PadOkaJe eyaletı ahalı:.ınden 

Alfred Delatt!"e. lüJ.rcet Del!y \'e An
dre Lefebvre'dı:-. 

D. N. B. nin haber verdigine g~re, 
Pariste hususi mahkeme dört kişJyi 
daha ölüm cezasına ve ar&larında dört 
kadın bulunan dig~r On iki kışiyi de 
dört seneden baılıyarak nı.uebbet hap
se kadar &iden ceı.alan. mahkürn. et
miştir. 

Bu telhiş harekeli ayni zamanda 
Belçikada dn bUkUm sürmektedir. 
Brüksel kumandnnı General Von Fal
kenhause0 kaUeriılen iki Alınan r..ıli

sinin on gün zaıiında katıı..ieri -an
madığı takdirde rehine olarak .. :vklf 
edilen 25 kJ:sinin kur.şuna d.zilecekie
ri tehdid:nde bulunmUjtur. 

Öldürülen bu iki Alman polisi Bel
çikalı Rekiste şeflerden birinin katli 
hilıdisesine aıt tahkikatla meşgul bu· 
lunuyordu. Nevyork Times gazetesi
n :n bildirdiğuıe göre b·undan böyle 
öldürülecek bir Alman yerine katiller 
bulunmadığı takdirde rehine olarak 
alUconulan Belçikalıların kurşuna 

dWleceklerinl ve Belçlkall bütün 
siyasi mahpusların re-hine addedilece
ğini ilAn etmiştir. 

Yugoslavyada da çok şiddetli bir 
teth!ş hareı,eU tatbik edilmekted!r. 
Zağrepte şehrin postanesinde ge-çot>n 

hafta paUıyan bir bomba hidisesinin 
manevt müsebbipleri olmak suçu ile 
itham edilen elli komünist ve Yahu

·1m· 1 d di kurşuna dl7.ı ıs er ır. 

• TAKViM . "' 
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• 
Çenberlitaş Sineması 

RENE LEFEVRE ... İBENE de ZILAllY'ııln 

Pek muvaffak oldukları ve bôiiitan nihayete kadar kahkaha ve 
içinde yaıatan 

PA p RIKA 
Ne~·e 

filmi, muhterem müşterilerimizin arzusu üzerine bir hafta daha IÖS
teriıocektir. 

Ayrıca : ÖLÜM YARIŞI 
SIRG IJY STANDr.'<G - ANN SHEllİDAN - VİLLİAN FRAVLEY 
gibi meşhur facialar kahramanı artistler tarafından oynanm11 emsalsJı 

pek modern bir heyecan filmidu-, 
TELEFON: Z!51S 

lan bir kafile arasında bulunmak - ~J~a=ı~~lll 
ta idi. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

So\>yet kaynakları, Odesa önünde 
muhasamatın b iday.?tindenberi Ru
men ord t;sunun mevcudiınün yansını 
kaybettiğini bildirmektedir. 

Sovy,et tebliğ.inin bir iliveslne göre, 
cephenin bir mıntakasında beş ıün 

devam e·len kanlı bir muharebeden 
sonra, 123 ilnci.l. Alman piyade fırka
sının ikl taburJna y.:ıkın kuvveti, 25 
inci Alınan piyade fırkasının 4~ inci 

alayının ık! t.'.':. 1- u. 102 inci Alman 
piyade fırka~~ının iki tabura yakın 
kuvveti imha edilmiştir. 

Londradan btldlrildiğine göre, KL
yef mıntoıkasındaki Sovyet kuvvet ... 
terinin bir kısmı kendilerini ihata e
den çember!n içınden çıkmıy:ı mu
vaffak olmuşlardır. Bu mıntakada 

muharebe }iddetıe devcı.:n etmekte
dir. Budıyenl kuvvetlerin-o müteba
kisi Alman hatlarını yarmıya çalıs-

maktadır. 

A1ınao kaynaklarına göre, Lenin
grad istı.hk.Amları etrafında muharebe
ler devam elmektedir. Alınanların ye
ni bir hUcuma hazırlandıklan anla
şılıyor. 

ş:n1alde harek.ltta bulunan Fin 
kıt·ararı Leş so ... -yet taburunu <;"t'vire
rek, bunlan t3mamen imha etmişler

dir. l\tuharrberien sonra asgari 3000 

Senenin ille Tilrkç• 

Sözlü Büyük Filini 

940/2122 . 
E · et Sandığına borçlu ölü Andon varislerine llAn :yolu7la tebLit: ':1" And011, Ayvansara,-da eski Muatatapqa mahalesl Lonca ve Sinan"'~şme 

,. b' sokak eski 3, 5 yeni 15/3, 15/4 No. il maa dükkln ltögir tir evin tamamını •· 
rincl derecede .\>o\ek cöslererek 9/ 12/1731 tarihinde 598/13243 hesap numaraslle 
sandığımızdan al.dllı 1400 Ura borcu 8/9 /940 tarihine kadar ödemedilind•n fa. 
iz konıisyon ve masarifi ile beraber borç 1981 Un 04 kuruşa varmıştır. Bu 

..,'beple 3202 nwııaralı kanun mucibince hakkında icra ~kibi. baş~mak ?'ere 
tanzlnı olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede ıösterdıli ılr:ametıahına 

gönderilmiş fse de borçlu Andonun öldUğü anlaşılmıı v.e tebliğ yapılamamış. 
tır. Mezkür kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ~l~ suret~~e 7a-

lm • · d'r Bor,.lu ölü Andoo m!rasçıları işbu i!Jn t.arıhınden 1tıbaren pı asını ... ınır ı . ... . 
· b k içinde Sandıl!ınuza müracaatla murislerlnin borcunu Memelerı ve.-hır UÇU ay . 

ya kanunen kabule şayan bir itirazlan varsa bildirmeleri. 13.zımdır. Mırascılar 

J tefri kurtarma.zlar veyahut başlıyan takibi usul da1resınde durdurmazlarsa 

i:tekli gayri menkul mezkür kanuna &öre Sandıkça s3tıJacaktır. Bu c:hetler 

alıikadarlarca bilinip ona ıöre hareket edilmek ve herblrlne ayrı ayrı llıbarna-
me teblili rcakamına kaim olmak üzere keyfiyet iliın ol'Jnı.ır. (8472) 

~ ...:-..---·,.,/"" 

:: y ARIN AKŞAM M AK si M SALONU~ 
~:PEK BÜYÜK SÜRPRİZLERLE AÇILIYOR:~ 
.~ Tepe başı Bahçesinin Güzide SA Z H EY ET 1. . . . . ~ 
l BAYA!'liLAR · Süzan Güven - Nevsal - Semiha - Birsen - Siieda - Güzin •Saniye - Ihsan ~ 

• •• •• • •• 
:: BİR MEHTAP GECESİ 40 kişilik BUYUK REYU :~ 
:~ Yazan: Ziya Şaki r - Beste: Şefik Gürmeriç - Rejisör: S. Atılla 

geces.nde yer bulmak ıçın telefonla ma.salarınızı temin edebilir.>iııız. Telefon: 42633 
~ .. ~ :'ili': ..... :.. ı.: :.: 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.120 ..J 
Yazan: Francü Machard Çeviren: l8kender F. SERTELLl 

Gardiyanın sözlerine bakılırsa, Paris polis 
müdüriyetinde para ile her İş görülebiliyordu 

YENİ BİR HABER: İSPANYOL 
• GÜZELİ KAÇMIŞ .. 

Par1s Polls Müdüriyetinde mevkufl
yetimin üçüncü eJ.nüydü: Bir akşam, 
geç vak.ıt koridorlarda bir ko~uşma 
oldu. Bu te~ın &ebebini anlamak is
tedim, parmaklıklı kapının yanına so.
kuldum ve dJşarda dolaşan prcüyana 
tordum: 

- Yangın mı var? Nedir bu tellş? .• 
Gardiyan gülerek cevap verdi: 
- Cürüm ortağını kaçırmışlar .. 0-

tı;u aramıya gidiyorlar. 
Birdenbire ıaşırdım: 
- Benim cürüm ortağım da kJm o

luyor?. 
Gardiyan uzun bıyıklanru bükerek 

alay eder ıib1 bır tavırla kapıya so
kuldu: 

- Haniya §U güzel İspanyol ma
damı.. Tanuruyor musun? 

Hayretimi gizliyemedirn: 
- Ne dedin .. Madam Gastonya kaç. 

tı nu?. 
- Evet.. Maale:.ef kaçmış .. 
- Fakat buna inanılamaz. o da be-

nim gibj böy1e demir parmakl1k.lı bir 
hücrede mabbus değıJ miydi'?. 

- Şüphesiz. Burada her maznun ay
rı bir hücrede hapsedilır. 

- O halde nasıl oluyor da bu demir 
-parmaklıkların arasından kaçabiliyor? 

Gardiyan çok heyecanlıydJ .. 
Ik.J parmağını oynatarak: 

. - Para herşeyi yaptırır, dedi, yüz 
bın franklık: bir ('eki bana verseler 
ben hapüm'ltleyl bile bo;ıaltırdım. ' 

- Ne diyorsun.. İspanyol madamı 
7üz bın frank venniş demek?! .. 

- Böyle söylüyorlar. 
- Yalan olsa ııerek. Madamın bu 

kadar serveti oldui;wıu sanmıyorum. 
- Olmasa, verebilir miydi?. 
- Gar'p ı;ey .. 
- Hiç te ııarip değil. Üç yüz frank 

aylıkla burada ömrünü geçiren bizim 
&jbi fakir kimseler için yüz bin .frank: 
muaı.zam bir servettir. Bu parayı gö
rünce kimin yüzil yumuşamaz?!!. 

Gardiyan çekildi. 
.. Demek ki, Paris Polis Müdüriyetin
de para lle her iş görülebilecekti. 

Jı.fadam Gastonya bunu anlayınca, 
ıüphe yok iti derhal bundan istifade 
etli .. Parayı verip kaçtL 

Bu haber beni çok sevindinnlşti .. 
lspanyol madamının hariçten bana 

yardım edebileceğini umuyordum. BiJ
ha.s3a buradaki ga:diyanların se!il ta-. 
kir ve para düşkünü insanlar old~ğu
nu gözUmle gördükten sonra, buradan 
kaçmanın benim için de pek güç oldu
iwıu zannetmiyordum. 

Polis MU.düriyetinin zemin katında
ki nezareUıaneyl derh.al .sıkı bir k<Jn
trol ve muhafaza altına almışlardı. 
Polisler sık sık dolaşıyor, komiserler 
polis ve gardiyanlara bir takım emir
ler veriyordu. 

Kendi kendime: 
- Aşkolsun, güzel madam! diyor

dum. Böyle bir cendereden kurtulup 
kaçmak büyük bir mebaret ve kabili
yet işfd1r. Bu yoldan yürümek benim 
hiç le aklınıdan geçmemişti, 

(Arkası Var) 

MEMLEKET MESELELERi 

Türk Maarifi memleketin 
umumi kalkınma 

mevzuunda iki ana golu buldu 
(l inci Sahi!eden Devam) 

DiyebilirSJniz. Bu menılekeU o ka
dar harap~ o kadar yoksuz. o kadar hir; 
bir ı;eysız bulmoşuz. Eğer bugünkü 
harnle, enerji ve feyyaz mesaimizi ne
silden nesile ayni kudret vaziyeti -
mızle uhı~lırabilır ve yürüttürebllir • 
sek nihayet uzun sürmlyecek bir dev
re içinde ek..i!kleriıniıJn pek ı;o&unu 
gidcrebll'!ceğimizden emin olabilirz. 

Bu eksikleri. gidermenin ve umum! 
kalkınmayı temin et1nenin emek pay
ları içinde maarifimizin büyük hissesi 
vardır. Türk köyünü Türk kasaba ve 
l•hı·ıne co. kuvveW lçlimal ve 11r.ı;adl 
temel halinde bağhyacak olan her l<'
Y ın ba~ında maarif olduğu pbi Türk 
l!öylüsünün ve Türk ıehirlisin!n birl
blrini ta.mamlamasm.ı ve muasır me
deniyet :incirinin bütün halkalarını 
özlü bir ıııırette doldurmak ve tamam
lamak vuife ve mes'ulıJletinl b- • 
racak oL-ın da yine maarif tir. Türk 
rna<Jrifi memleket.iıı umum! kalkınma 
_rnevzuwıda iki ana 7olu bulmU1t.ur. Bu 
yollar: 

A - :.<öy ""'ütülerl. 
B - Teknik mekllepler kurulıpası. 
Hamleleridir. Yalnlz okur yazar, 

yalnız mlistehl.ik1 1alnız münevver ve 
yarı münevver, yalnız iddlalı vatan .. 
das, yalnu Aliaı ve mütefennin yetiş. 
tirmek gayesine dayanan ve. kendi 
sathından köye kadar olan mesafeyi 
uçurumlar halinde boaıbos bırakan 
Türk maarlli köy enstitüleri ile asıl 

temelini ve memleketin ıstlkbalde .ır
tını dayayacağı asıl ltaynağı bulmoş -
tur. Milli Şef İnönünün bilhaşsa ~
retleri ile &eniş ölçüde yerini ve hı -
z.ını alan teknik mekteplerde umumi 
kalkınma ve maanl davam.ız.ın tek bos 
halkasını dolduran ve zinciri tamam -
lıyan yine en ziyade muhtaç oldulıumu• 
mesnet ol.muştur. 1 
Şu halde tamamlanan maarit .;,, • 

cirini daha iyi ifade edebiliriz: I 
A - Köyde köyünün ikllın ve coıt-

ı rafya prtlarını bilen ve ona göre ik
tısadi, ziraJ dava üzerinde mevkiini 
bulan okumuş yazmış tam uyanık ve 
medent nayat ve yaşama sartlarına 
vakıf ve bu davayı bütün haJs.:lar1 ile 
gütmege mukted.1r, milll seciyesi kuv-
veti! bir köylü yetişiyor. -

B - KOyde ve kasabada kendisinin 
muhitinin, memleketinin. muhtaç oldu~ 
lu teknik unsurlardan herhangi bi • 
rJne va.kıt vatandas yeU~iyor. Tene _ 
keci ve sobacıdan, demirci, motdrcü ve 
her nevi Jnsaat ustlsına kadar. 

C :- Kasabada memleketin muhtaç 
oldugu a~ır ve hafit sanayi müesse -
aelcrlnde kliçilmenclk, küçük, orta ve 
yjiksek ıhtlsas derecelerinde çahşan 
her çeşit teknisyen yetişecek ve bun
lar hem kendı ekmegini kendi kırıp 
yiyenler olacak, hem de memlekette 
aanayi hamlesinin hızlanmasına Amil 
ve müsel,bip olacak.tardır. 

D - Köyden başhyarak en büyük 
ıehrin çocuğuna kadar yüksek tah • 
allin ve yüksek fennin her şubesinde 
mümkün olduğu kadar eleman yeti
şiyor ve ye~şmekte devam edecek. 

O halde okur yazar, vatanda~ . 
larını medent yasama prtlanru 
bilir ve benimser köylüden baslıyarak 
bir memleketin muhtaç olduğu her ne
,vi tip küçük, orta, yük:::;ek. tek.DJ.k; ilim 
ve fen adamını tamamJıyacak maarlt 
zincirini son hamle ile ortaya çıkar -
mış ve esası kurmuş oluyoruz. Bundan 
ötesi enstitüleri, telmik okulları, orta, 
yüksek tı>hsll müesseselerini iyi, en 
mükemmel ;yeti§ürme ;ıartlan bakı • 
mından kurma ve öğretim bahsidir. 

Binaenaleyh, tereddütsüz hüküm ve_ 
rebiliriz: Türkiye maari! davasını hal
letmi;:ı;, teşhisini koymuş, ıtdeceği ve 
kalkınacağı en emin, en verimli ve ~n 
tamam y\)lu bulmuş; maarlt ziııtcirinin 
halkalarını doldurmuştur. Nazariye -
deki bu tamamlığ" ameliyedeki verim
de karşıJ.ıdığı gün Tilrkiyede üzerin-

TARiel TEFRİKA: 2 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL-------

Hırlstiyanhk için 1el!ıkct milthlştL 
Hiç k.imse bunu önleyemezdi. Kaybo
lan yerlerin ve ruhların iadesi 1ç1n 
açılan milcadele bitip tükenmedi. 

Bu muharipler Llmlerdi? O müthiş 
çöllerden onları dünyayı zapta kim 
sevketınişU? 

Neden bunca harikalar yaratabll • 
dılen? O kadar az sene içinde nasıl o
lup da bu derece muvafiakl)'et &öııtte
rebildi':er·! 

}fırlstıyaniık yedi anrlık büyük bir 
teşkilata ve medeniyete malik olduğu 
halde neden bu çölden fı~kıran ve 
me(hul olan kuvvetlere köle oldular? 

lşte Garp uleması, isJAm tefevvu -
kunun ne cibi hassalardan terekküp 
ettiğini bufüne kadar araştırmak.ta .. 
dır. Ve bulınağa ralışmaktadir. 

beden ~l:\mlara razaran düşilğüz? .> 
Ve sonra İshlm galebesini ,şöyle an

latıyorlar· 

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

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 1 

Eksiltme Komisyonundan EN SON 
MODALARLA 1 - Merkezimize ait Sinop motörü tekne ve makine aksamı atık eksiltme 

lle tamir etUrilecektir. Keşif bedell •69 c. lira •95> kuroşlur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ıwılardır: 
A - Fenni şartname, 
B - İdari şartname. 

3 - İstekliler bu şartnameleri t4> kuruş mukabilinde merkezimiz levazı
mından alabillrler. 

4 - Eksiltme 7.10.1941 Salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustatapa.. 
P. sokağında k3in mezkOr merkez satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı .. 51> lira c90> kuruştur. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi tamirat yaptıklarına dair bir vesika 
~ÖStermesi şarttır. c8464> 

Devlet Uenizyolları i~letma U. Müdürlüğü ilanları 1 
İstanbul Şehir hatları için verilmiş dan 1940 - 1941 sen<slne mahsus ta

lebe hüviyet varakaları 1. Birinciteşrin 941 tarihinden itibaren tt:bdil edilmeğe 
başlanacağı ve geçen sene verilmiş olan talbe hüviyet varakalarının da 10 Bi-
rincileı;rin 941 den sonra hükmil kalmıyacal!ı ilan olunur. (8518) 

İstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan 

114 No. ıu İlan: 
Kayıkta mü~tehlike yerli mangal kömürü perake.ude olarak 6 kuruştan sa-

tılacaktır. c85 l 7> 

ı- IST ANBUL BELEDiYESİ ILA~LARI 1 
Tepebaşında ~teşrutiyet caddesinde kain Asri sinema ve Şehir Tiyatrosu bi

nalarının tamiri, 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına tevfi
kan pazarlıkla yaptırJlacnktır. Keşif be jeli 917 lira 93 kuruş ve tamiratı 137 
~jra 69 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat l\.1üdürlüğiı kaleminde 
görülebiJir. İhale 25/9/941 Perşembe günü saat 14 de Daimi Enc\.ın1ende yapı
lacaktır. Tali~>lerin ilk teminat makbuz veya mektupları, Fen İşlerJ 1\-tüdürlü
~üne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesika
larlyle ihale günü muayyen saatte Daimi Enciımende bulunmaları. (8367) 

Nişantaş Kız Orta Okulundan 
Ok·ılumuzun 2169 lira 3 kuru:ı keşi! bedelli ihata dıvarlaruun tamiratı 

sçık eksiltmeye konulmuştur. İhale 10.10.941 tariaine müsadlt Cuma günil saat 
15 de Beyoğlu İstiklôl caddesi 349 numaralı binada Liseler Muhasebecillğinde 
toplanacak komi~yonda icra edilecektir. Muvakkat teminat 163 lira olup istek

JJlerin mezk.Or gün ve saatte teminat makbuzunu ve en az 1500 liralık bu iıe 

benzer iş yaptıklarına dair aldı.klan ebl ·yet ve 941 yılı Ticaret Odası vesikala-
ciyle beraber komi.~ona gelmeleri. c8463> 

de durulacak hiçbir maarit daTaıı kal
mıyacaktır. 

Ancak, Türkiyenin umumi kalkınma 
davasındı. en kısa yoldan hedefe va
rabilmek 1ı;in esasta mevcut olan ve 
takat yt\4tirdiği elemanlarla ihti -
yaca tekabül etmiyen bazı ihtısas mek
teplerinin verimini ve adedini de ço
ğaltmak, bu lhtısas ~ubeleri üzerinde 
ihtiyacı giderinciye kadar teknik mek
teplerinin tesisinde tutulan eııUl ile 
bir üçüncü yolu açmak ve onun se -
te~berllğrnl yapr.ı.ık mecburiyetin • 
deyiz. 

Mebzulen yetİ§meıini iıte
diğimiz elemanlar §Unlardır: 
Doktor, ebe, ııhhat memuru, 
eczacı, çocuk bakıcı, ziraat
ci, veteriner, belediyeci .. 

Memleketin bu saydığımız ihbsas 
ve meslek erbabının çokluğuna çok, 
hem de pak çok ihtiyacı vardir. Bu ih
tiyaç nereden geliyor, hakikl bir ilı. ... 
tiyaç mıdır? Bunları nasıl çoğalta • 
biliriz, hangi usullere baş vurabiliriz, 
nasıl bir sistem f.akip edebiliriz?. 

Bu sualleri cevaplandırmayı da ya
rınki yazımıza bırakıyoruz .. 

ETEM lZZET BENiCE 

tah.attür edemiyorlardı.> 
İsi.im dini ateş ve kılıç ile lntisar 

etmiştir. 

H1rist1yanlık bir takım ilahiyat me
seleleri ve politika ıhtilalları yüzti.n,.. 

den dahili kavgalara boğulmıı,ıtu. 

Hristiyanlar, ortodoksluk, kaotliklik, 
cizvitlik ve saire gibi elhatlar yilzün

den müttehit bir cephe arzedemlyordu. 
İslamlar; papazların hıristihyanhğı 

hakiki İsa dini olınad1ğını, bir takıra 

papazların icadı ou1unduğunu söyll -
yerek propaganda yapıyorlardı. Bu se ... 

beple İslamlar, Asyada, A!rlkada, Av
rupada, İspanyada mühtediler kaza -

nıyorlardı. Müslümanlar hergiln co .. 
!alıyor, }Urlstiyanlar azalıyordu. 

İlk defa olarak yeni bir din çık.mıs 
bulunuyor ve bütün hlristiyanlık iba.. 
delini reddeyliyordu. Ve cezri idi. 

Sonra bu yeni dinin Peygamberi ~e 
ahir zaman Peygamberi idL Ondan 

sonra Peygamber gelmiyecekti. 
Bir ahir zaman Peygamberinin ge

leceği dln kilaplannda malfundu. Bü· 
tün bwılar hlristiyanlığı bozmağa kA-
11 !dl. 

&G.e. 

4~ 
INGILIZ 
Uufyol!a!u 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

Sahip ve Başmuharrl: Etem İzzet 

Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

1 

muvaf!akiy-eUere nail olamamıstı. Bu 
sebeple bu yeni dtnin akideler! ve 

kavrayışı hıristiyanlığı imha edecekti. 
İslam orduları İspanyaya ka<.,"lr nü

f.uz etm~ler, hükOmetJer kurmağa baş

lamışlardı. Hazreti Muhammedin (S. A) 

dinine kin ve nefret bağladı. Bu kin ve 
hu.sumet arttı. Seneler geçtikçe aza

lacak yerde muhtel!! esbap bunu da -
1ma canlandırdı. Ve, daha şedit bir 
halde idame ettt. 
Anado~uda, İspanyada yüzlerce sene 

sjlrcn muharebelere kapı açtı. Din ve 
ırk nefreti Ehli Salip ile daha ziyade 
arttı. Ehli Salip muharebelerinde bı -
rlstiyanlar pek çok hayat feda ettik

leri halde muvaffak olamadılar. 
Hıristiyanların, İslamlar üzerine re

aksiyonu geç olmakla beraber şedit 

oldu. Lilkin Anadolu ve Suriye Hıris
tiyanların mezarı oldu. 

Hıristiyanlar, Hazreti İsanın mer .. 
kadini geri almak için sürülerle Ana

doluya ve Suriyeye yürüdüler.. Bu, 
uğurda yüz binlerce hıristiyan feda 
oldu. 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

.n.in bu se
neki kollek· 
ılyonları. 

fnevsim roplarmoı yüz ve te
itin yeru renklerle ahenktar olması 
t:lzun geldiğinJ gösteriyor. Bu son 
moda };eni pudra renklerj de bir 
Fransa. güz.ellik mütehassısı tara
fından icat ve piyasaya arz.edilmiş
tir Burada. bunları ancak Tokalon 
pudrasının yerti ve cazip renkleri 
arasmda bulabllirsıniı.. SeUaf gü
ıellik ve gayet beyaz. ciltler için 
"Natureı., pudra şayan1 tavsiyedir'. 
Ekseri =-arışınlar ile a~ık tenli es .. 
merlere "Rose,. uygun gelir. Pen• 
be bir parlaklık verir. 'Raohel,, 
pudrası da esmerlftre caz.ip bir renk 
verir. 
"Pedl.e" yaıın aldtgm12. güneşin 
alim eomerlllil• ideal bır surette 
tmtizaç eder. Bunlardan ba:;ka To
kalon pudralarmın şimdiye kadar 
hiç görmedij!inlz daha canb, daha 
caz.ip ve daha parlak renkleri var• 
dır 
Tokalon pudrası, "havalandırıl
mış,, tQ' kJ bu sayede on defa ~.~a 
tneel~ır ve ldeta tabii gibi gorü· 
lilr Taze çiçeklerin esanslarlle ta
tir edilmiştir Terktbinde "Krema 
K .. . .. bulunduğundan iki misli 

opugu.. ok 
daha çok zaman sa.bit durur. T a ... 
ton pudrasmm yeni ve cazip renk· 
!erini hemen bugünden tecrübe edı· 

l;ru;'z~ ......................... .. 

Fatih üçüncü Sul!lı Huk,uk ha. 
kimlıiğinden: 

Kazlıçeşme Zakirpaşa sdkak 2 
nımıarada olumıak.tıa iken vefat 
eden ve ıınahkememizce tereke • 
sine vaz'ıye<I olunan Süleymanın 
alacak ve 'borçlularının bir ay 
ve varis odıdiasınıda bulunanların 
üç ay zarfında mahkememize mü
racaat1eri aık5i takdirde terekenin 
hazineye devredileceği aliiıkadar
J.arın malfunu olımak üzere ilan 
olunur. 941/58 T. 

l!ligarasını istihJafki'irane icerek, Sen 
Polker killsesinde Peygamber Mu • 
hammedın (S. A) Halifesi sıla tile Hı

rlstiyanhk dininin kökünü kazımak 

vazifcsile mükellef buh.man bir kim -

senin kudreti hflkimanesinl temsil ... 
diyor.> 

Ve, aynl müverrih: , 

İslam tarihi üzerinde eserler VÜcu
de getirmlt olan Garp uleması ıöyle 
7auyorlar: 

cBirincl asır hıristiyanları, kezalik 
müteakip asırlardakller isl;\miyetin 
!erakkisini bir türlü izaha muvaffak 
olamadılar. Halbuki hiçbir millet böy

le bir hukuka sahip olmamJşlır. İlk 
müslüman HaUfelerine muasır olan 
hıristiyanlar bu suaUeri kendJ kendj _ 

1erine şöyle buldular. Bunlar yalnız ga. 

!iplerin yeni bir ibadet'! malik olduk

larını ve İsa imanını batıl diye red .. 

deltlklerini müphem suretle biliyor • 
!ardı. Bu yeni ibadeti Peygamberin 
çıkard.ığı'la, bu Peygamberin Rum ve 

Lllin papazlarının hırlstiyanlıtını kal
dırmak iJdiasında bulunduğuna vakıf 

idiler. Bu Peycaınberin isıııini iıittiler. 

F kat bunu telaffuz o kadar zordu ki 

• Hiçbir zaman hiçbir vakit hiçbir din, 
hattA bıristiyanlık bile bu kadar ça • 

Bakınız, bir Garp tarih Alimi bu 
vak ·ayı nasıl tasvir ediyor: 

cBuaün bile 1.<:üslüman askeri hı -

c ... İstanbu1un ziyaı ile :ı.ıUslüman
ların Macar.standa, hatta Viyana sur

ları karşısında gözükmeleri.. Avrupa 
intibahının beşiği olan İtalya bile bü

tün sahillerinde tehdidata maruz kaldı. 
Feliketenııiz bir istiladan ancak bir 
padişahın tesadüfen vefatı üzerine 
kurtuldu. Bu sırada Venedik ile €:ine... 

viz J&rkta bütün müstemlekelerinl 
birer birer kaybediyorlardı. Türklerin 

muzafferiyatı azime.sile galip isl.fınıi • 
yetin hayatı yeniden iktisabı kuvvet 

etmişti. llk halifelerin şan ve şerefile 
rekabete kalkıyorlardı. A vrup.ayı ve 

dünyayı tahtı tesire almak: ve hlristi -

yanlıii• müebbeden ezmek istiyor • 
lardı. Sekizinci asırda Arap istilasının 

Pirene tiağlarında tevakku! etllrll • 
mesi nasıl yalnız !renklerin ve Sarı 
Martelin meziyeUerl neticesi değil ise 
on dördüncü asırda Türklerin Avru .. a m;ıbedinde 

ONUN 
' Hayatını Anlatıyoruın ··· . :-Ss 

Yazan: HALUK CEMAL No· 
- •Kızım sen de davacısın de. 

ğiJ !l"i ? ... dediği vakit kızararak 
yüzümü, mütevekkil başımı öne 
eğdim ve beşiğinde her şeyden 
habersiz uyuyan masumu, sevgi -
mizin canlı yetimini düşünerek 

sadece: 
- •Hayır efendim!. .. Ben hak. 

kımdan vazgeçiyorum! .. > diye mı. 
rı•dandım! ... 

Bu fedakarlığı ben yalnız ço • 
cuğum için yaptım. Adliye, hü -
kumet nazarında o nankörü af • 
fettim. Fakat kalbim, ruhum, 
mevcudiyetim hiç bir zaman af • 
fetme<li ve affetmiyecek ... Asla! .. 

Feraga.t:iınıden soııra ıınah!teme 

lhükımünü verdi. Onu iki buçu'k 
yıl ağır hap.se mahkCı:ın etti. 
Kararı duyduğmn gece adal.., • 

tin tecellisine memnun olanakla 
!beraber önümde açılan haya!ıı: 

dehşetinde ürtktüın. Yavrucağımı 

uyuttuktan sonra bir köşey-e bü 
zütdüm. J)iınağım coşkun bir 
menba gj,bi 'kaymyor, ne düşün. 
düğümü tayin ed~miyordum. Fa. 
Jıat o kadar çok şey düşünüyo~ • 
dum ki ... 

Evvela bugüne kadiaı!ki öm -
rüm, telkımil ail~ hayatım bir 
rüzgar gilbi gözlerimin önünden 
geldi, geçti . 

Ah bu hayat nekadar sakin, 
dedi kodusuzdu. Hepimiz evde 
birbirimizin sevincinde, kederinde, 
acıs:nda beraberdik. Babam bü -
tün emelini ve emeğini kızlarının, 
yuvasının saadetine harcamı.~, 

annfiln bizi büyütmek, yetiştir • 
ıınek için yıllarını tüketmişti. O. 
rada günlerimiz, gecelerimiz ne 
asude, ne rahat geçiyordu. Hele 
mektep senelerimiz, tatil ayları • 
ma ne güzel, ne ıınes'ut hahra • 
!ardı! .• 

. • ıno dO 
Bunlar birer birer varhg_ırdığilll 

landı. Sonra mektebi pıtı !1'6"'..t 
alkşamiki sevincimi ve o )ta ~ı
<tesadüf ettiğim zamanki beY 

nımı düşündüım. uM • 
Randev.uleıianizde, .her ~ Jıaıır• 

ma.ınızda söylediği sözleı11 vali' 
ladıan. Bu ikadar kuvvetle 

1 
,~ • 

den, insana emniyet, itima e j)ll• 
ren bir mahlooun bu derecaJı~ 
yük bir fenalıa< yapma~n~lı el• 
.havsalam ahnıyordu. NJşa 1ı"" • 
duğunu hiç <>elli etııneden ,ı_ • 
den nasıl gizlemişti? ~~:eo ~ · 
nüle, başka hayata baglı ısıl ~ti 
koıikmadan, acımadan na ek ııt" 
şe)T>me kıymıştı?... l)e!Il · . .A . ,,,-:ııy 

ıkaç geceler BeşiJdaşt~.. gıP 
pencere önlerinde köturiil'1 ~1~.;ı 
onun yolunu bekler, hıçk~~ et 
kıvranırken o Bursada go b,J' 
lendiriyor, ba.Şka ıro!lard6• 1 p. • 
ikucaklarda zevkediyoııınu.ı.:~ ııı1 

b ")'11~ ~ :man yarabbi ben ne u bil' f 
cinayet işlemiştim. Başk• alJll ~ 
!kızın hak.kını, nişanlısını. (iill ~~ 
sevgimle sevgisinin, öınrun u gır• 
tili olırnuştum. Fakat ben °~ 
best rnnıyordum. Nişanlı .

1 
,-ıf' 

ğunu bilmiıyordum. O val<~it ~ 
tıklarım bana hiç de fena ~· 
reket gibi gelırnemişti. fie~,1 C' 

ıını>kte ne fenalık, ne kabS 9~ 
lurdu ki? Esasen d~ima sı~, • 
sevginin mü-stakbcl saa<le~ d' 

<len bahseden adamın en ~ ' 
lancı olduğunu nereden u ı111" 
lirdim. Bir yıldı.· cel'k~~ 
sarıldığım na7.iik. has.<aS ~p!' 

• nı zevk avcılığına çıktıgı 

tahmin edebiirdim?.. ırl 
Ne olurdu Allahım bir 0 ~ı 

güzelliği verdiğin bu ad~1 ,!il'' 
bine b;raz şefkat, merhlr 
gusu da koysaydın'. ı·P' 

( De\·a.rfl1 

Deılet r t11iryıllırı ıı l irı~~letmeU. ld;;;g 
j!O ı 

Muhammen bedeli (1320) lira olan muhtelit cins ve evsafta 345 :,ri" 
nak tozu (10.10.1941 ı Cuma günü saat (14,30) on dört otuzda ll•Y t:ıı 1 

Gar binası dahillndek1 komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle sa 
11acaktır. • rıı.tıl 'Y 

Bu işe girmek istiyenlerin (99) liralık muvakkat teminat "e kO.r;:arııcl' 
yln ettiği vesaik le birlikte eksiltme günü saatine kadar komJc:yona •* 
lan lôzımdır. (S1 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıhlına.ktad 1/ 
' 
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stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğurı .,, 

941/121 
Emniyet Sandığına 

ilan yollyle tebliğ: 

:1~ 
~-far 

borçlu ölü Fatma Me13hat ve Feyzu11ah (I' 

"yıi•"' ., Ba;van Fatma Melahat ve Feyzullah Hali hayatta iken, ıc:adıko . evfl'I ,r 
ferağa mahallesinde Dıvardibl sokak eski 46 yeni 9 numar<'lı ahŞaP bJ~es'V ;· 
mamıru birinci derecede ipatek göstererek 11/7/938 tarihinde 26927 ı;ııeı1' IY 

marasiyle saıtdığımızdan aldığı 200 lira borcu 7/3/941 tarihine kadar \' 8fl1'~ 
ğinden faiz, komisyon ve masaritl ile beraber borç 207 Ura 72 kurll~anı',. ı/ 
Bu ı;ebep1e 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi baş .",~( 

·~j JP ıP 
re tanzim olunan ihbarname borçlunun. muk.avelenameJe göste:,dı. ıer1 . 
hına gönderilmiş 1se de borçlu Fatma Me15.hat ve Feyzullahın o~d~ıı' ııJl 
şılmış ve tebliğ yapılamamıstır. Mezk.ür kanunun 45 inci maddesı "'c ft1 
tebligatın tllın suretiyle yapılma"..ını amirdir. Borçlu Fatma Melih31~~oıf, 
lah mirascılan işbu il3n tarihinden itibaren bir b?Jçuk ay içinde aJ1 l1 
müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şaY ""'.J"r 
razları varsa bildirmeleri Jhımdır. Mirascılar ipoteğı kurtarmazıa.rl r' fu 
başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menlt~ of'' I 

1ıın 1 P ıl" kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alAkadarlarca b a ~· 
hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamın 
mak üzere keyfiyet ilin olunur. (8481) ,. 
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MÜTEUASSISI 

(Babıili) Ankara caddesi Caital· 
oğlu ·~{okuşu Köşe başında No 43 

payı tamamile fethedememeleri de 
Macarların ve İslavlann semerei mu
va!lakiyet1 değildir. Hıristiyan mede
niyetin!n harlct huduUarına çarpan 
şedit dalgalar, sönmeğe müheyya da -
hill lhtilficatı azlmenln son dşelerl 

idiler. 
Fak.at, Türk1yenin dahil1 1nh.itatı 

Avrupadaki muharebatı askeriyeye 
nihayet verdiyse de, llıristiyanlar bu
gün h8~ devam eden o bati istirdat 
işine ve mücadeleye tekrar başladı
larsa da muz.afteriyet günü henüZ u
zaktır. Son muharebede Yunanlılann 
(313 sefeı i Sultan Hamldi Sani devri) 
ademi muva!fakiyetine ve Balkanlar
da daimi iğUsaşata gellnciye kadar 

Şark meselesinin bütün t.arihl cedidi, 
pek doğru olmıyan bir tabir ile (Hasta 

Adam, denllen (Osmanlı İmparator
luğu) hüktlmetln henüz ne kadar çok 
bir kuvvei bayatiyeye malik olduğunu 
ispat eder. 

Ayni müverrih diğer bir yerde ya
ıılıırına şöyle devam ediyor; 

c .... On dokuzuncu asır nihayetinde 
Yunanlıların mağlüb1yet: Müslüman 
medeniyeti karşısında Hıristiyan me
deniyetinin yeni bir rlcatini llade et
ti. Ve Müs1üman kavimlerinin zeki 

ınevamı Var, 
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Sarıyer kazası Tapıı sı 4' 

hafızlığından: r!Jl!"."' 
Rumelikavağında per06 ~o , 

lkağında eski 57 yen~~ ~, 
ıınaa bahçe hane ibra .,..:1 ·• e' ,. 
desinde iken kırk sene jlıJlı , 

!atı ile veraseti kızı ıe1

1931 
dehu Ze'liha dahi 24/11 . ~ ~' 
hinde vefatı ile v~ra5.:ıU ~ 
sinden evvel ölen ana ,.ce,ıı ' 
!kardeşi İsmail Hal<ik1 c;:ıl" lf • 
Sadiye ve LUtfiye \..:? 'rs ' 1 • 

.. Jd"-ıbı·"' mun1haslif bu ur~ ~b ... 
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ştl ". 

len veraset ırencdin<le. t11 · 
ıınış olıınaıkla iŞbu gaı'l"I . ~' .,1' 

('l!lcı l' 
mülga Galata mahk 'C 1 • ·ık•" .,. 
sinden verilmiş 19 '"' -•JV'· . t J11CJ I 

temelJü.k höcceti1'e . e J<B'.Jı , 
diLmi~ ve bu }ı.öcc€tırı ~ıl'~ 
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ta11Jbul müftülüğünde 
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raşhrmada kaydı bU uı!'ıfl'1'rt" 
5/8/941 T. li kenar Y3~:ı ı#' fi' 
laışılırn~ oJıınakla senet- 31 

ah uirıde ııı 
fala kıyasen m a ağın ,r 
T. de tahhlkat yapııac ]( ıttY •" 

. · bir lı 3 e' 
gayri menkul ıçın ." 1erı I 

• ıat1" ..ı 
den varsa ııneıJkur aıil"'"' ıı' 

... p'1 h> 
Sultanahmette • a Jıa!•1 • (J 

· ·1 ınu r• r sarıyer tapu sıcı rıO ,ı 
kiJt tı j(S ..ııfl"ı 

veyahut da tah a ıJfll t1''69~ 
halline gidecek ınerı; ( 
etmeleri ilan olunu • 


