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/( I Ş HAR B i İngilizlere göre' 
A S YA bütün cephede 

VE .. MISIR umumi vaziyet 
Alınanyanın hedefini mu· 
hakkak ki Sovyet Ruıya 
0rduıunun eıaılı muka • 
Ytınetini kara kıt basma
dan önce yenmek ve kı
tırı Orta ve Y akıntark 
lngilız imparatorluğunu 
Zorlamak teıkil : .>İyor •• 

t -
~ETEM iZZET BENiCE 

~tl\l~an • Sovyet harbi kat'i ne. 
~i "'•ne vasıl olmak hız ve ümidi 
ı,:de devam ediyor. Leningra. 
~ susuz, elektriksiz, mahsur da. 
''i~e kadar mukavemet edebile. 
ıı; 1 lıuıliun değildir. Odesa)ı dü.. 
ti ' 111•k ve Kırım yarımadasını 
ıı: reçirmek ga;v..reti de artmıştır. 
ııı.:~o~, l\loskova, Kalkas istika. 
l.n· •rınde yeni hareketler bek. 

1
' halded' 

n;~•şta. İngi~".redeki Sovyet Bü. 
llJ E:lçısi olmak üzere kışın AL 
llJ~Q hareketine mani teşkil et. 

ne halde? 

Bllllasıa Lenlngrad 
mıntallaıında ma. 
llarebeler fiddetll 
Londra, 26 (A.A.) - Rusyada bü· 

tün cephe boyunca şiddetli muharebe
ler devacı etmektedir. Leningrad mın
takasında muharebeler son derece 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

SOf fBT TEBLIUI 

Kiye/ 'te Al
manların 380 
bin esir aldığı 
doğru değil 

• 

Cepheye giden Soııyet 
tanklmı 

Sırp çeteleri 
bir şehri mu- 1 

hasara etti ~,~•••ği iddiası kuvvetıeniyor. Bu b a ı usta b 1 r 
llJıdat, Almanların karakışa kal. 
llJ ,•n Sovyet ordusunun esaslı rakam Zikretmek Zürih, 26 (AA.) - Herı;ek'ten tı.-
1!.!~l\f:tıveınct unsurlarını imha ey. ~no'da çıkan R~~irr:c Fascista (et c-

1 """•k arzu ve gayretini gu"ttükle. çok mlşldll lesine gelen bır haberde Sırp vat;.)-
•ı il. perverler nin Mostar mıntakasında 

~•lknla~ılı~·or. Henüz Sovyet ge. Moskova, 26 (A.A.) Kızılordu çete muhorebe~i yapmağa devam et- 1 

lqh Utınayının kat'i kararı tavaz. umumi karargahının 25 Eylı'.ıl ta. tikleri btldirilmekledır. 
,01.•tınemiştir. Genelkurmay kat1 rihli akşam tebliği: Sırplar hiç yolu olmıyan dağlarda 
~t;''•yi garp Rusyasında zafer 25 Eylfılde kıt'alarımız düşman. harekat yapmakta olduklarından bnn-
~t l ınağlubiyet halinde almak la bütün cephe boyunca çarpış. l~rı oralardan çıkarmak çok mü;ılrnl-
'İıi ltında mıdır?. Yoksa Ural ge. mışlardır. 23 EylUlde 138 düşman dü~n <ünlerde vatanperverlerden 
ıa,"de de ayn bir mukavemet tayyaresi tahrip edilmiştir. Bun. mürekkep büyük bir çete etra!IJ da 
la a.tıııak tedbirinde midir ve bu. lardan 70 i hava muharebelerin. muntazam bir muharbenln cereyan ct-
~q tore rni harekete başlamıştır?. de ve tayyare dafi bataryaları ta. tilli Adea ka.sabasını muba.sara etmiı-

llJu noktalar Sovyetlerin tutu. ı·--,:;;(D;ev;a;m~ı;3~ü;nciü~Saihiified~e);~itiir~. ;~~;~;;i,i· i~ı I d 1t~dan anlaşılamadığı kadar 

11 it; d lDerıbalardan gelen haber. f'i. • 
lı ~•~ın~:~'. bir fikir vermiye ka. l! j !;J ;ı ' 'f;Y1 1 '4 il 1 ı1 ~Ut ••halde Almanlar kıstan önce -
tlı; denizinden Hazer şimali şar. h h 
tt.;,~· kadar inen bir cephe hattı Kırım ve Don av zası mu are
ı., ı eıne\ ve arzusu peşindedir. 

~~ ~ı:::11::ıe~i:d:~~ah::;~:i i::: bel erinin muhtemel inkişaf !arı 
~Otf ltla mukavemete devam edi. c J 
'ıt1••. ner iki tarafın vasıı ota. Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY 
~İt h ~•tice hakkında bugünden 
.\be ukıne varmak doğrn olmaz. 
lıl ~'k, Almanyanın hedefine va. 
~ilho duğu takdirde harbi kışın 
I; \ •ssa Kafkaslara ve İngiliz Or. 
~ •. •Yakın Şark İmparatorluğu. 
• '"l'k llJeıd· ı al ettirmesi pek muhte. 

1,,1 ''· Bu itibarla Almanya ka. 
ti~,;ııı başında iki muhtemel wa. 

l hrşısında kalacaktır: 
tııtıı ._ Mukavemeti tamamile kı.. 
llJ;1 ~· ~c tehlikesi bertaraf ediL 
''cehır .Rus ordusu vaziyeti mu. 
lq, •sınde Orta Şark İnııiliıı 

h "•ilerine yüklenmek, 
IJ,,1-- ~ukncmeti kınlmamış, 
la, terısinde kendisini ve mu. 
hı 'illetini teshil etmiş bir Sov. 
ı,, 01dusunun karşısında müda. 
l~ıı· ltuvvetleri tutarak kuvayı 
ı, Şhsi ile Kafkasyaya ve Or. 
~ıd 1•r1t İngiliz İmp3ratorluğuna 

ıı ·~ak. 
~.,: ıhtiınallerden hangisinin ta. 
leı lıı u~ edeceğini yakın hadise. b.J1

b ~yliyeeek olmakla hera. 
'Cll!ıı ınaıı ordusunun Orta Şark 

İmparatorluğunu zorlar. 
~!Jevanu 3 üncil Sahifede) 

~ki Amerika Cümhurreisi 

"ILSON'u n 
tvrak Çantasını Çaian 

Soııyet hava dali teık ilcliında mitTalyözler 

Şark ce)ih"6inde, buıgünkü teb. 
liğlere göre, vaziyetin hulas1161 
şudur: 

1) Leningrad ceııııhesinin ce • 
nıııbu gaı:ıbi ıımntakasında Alman 
piyade kıt'aları tankların iştira

·kile yaptığı bir taarruzda, Rus 
müdaiaa hatları arasına girmeğe 

(Devamı 8 üncü Sahifede) 

10 YILLIK 
sıhhi plan 

Moskova Konferan
sında Rus Hey' eti 
Moskova, 26 (A.A.) - Sovyel bil· 

ktlmeU Lıtvino! ile Golikot'u Mosko .. 
vada toplanacak olan İngiliz-Rus-

Amerikan konferansına ~tırak ede
cek olan rlovyet hey'eti azalıklarına 

t;ıyin ehniştir. 

OTOBÜS 
Seferleri 

~ski Şahın 
bankalarda o 
kadar çok pa- ı 

1 

rası yokmuş 

Ellll fjall Bermaa
ıalldadır ve CenaJJI 
Amerlkaya gitmiyor 

Tahran, 2S (A.A.) - İran hUlı:t'.ı
meUnin Per1embe ıünü ne;ıretU&i bir 
teblii, yapılan derin tahklk:at neti
cesinde sabllı: Şabın yabancı baıllı:alar-

(Devarnı 3 üncü Sabiledo) 

ALMAN TIBLIGI 

Kigef'in şar
kında bir Rus 
taarruzu püs-

kürtüldü 
---ı•---

Mullarebe calıaııl!· 
da bir Rus Oenera. 
linin cesedi bulundu 

Berlın, 25 (A.A.) - Alman teb.. 
liği: Alman umumi karargahı 
Kıydin şark.nda çevrilmiş bulu. 
nan Sovyet kuvvetleri tarafından 
yapılan mukabil taarruzların tar. 
dedildiği bildirilınektedır. 

1 

DOKUZUNCU Dil BAYRA iMiZ 
BUGüN MERASiMLE KUTLANIYO 
Halkevlerinde tören yapılacak 
radyoda kon/ erans verilecek 

Bugün !bütün yurtta 'hİİô'fil<. dil 
lnkıl:abı bayramı kutlanmaktadır . 
Bundan dokuz sene evvel birinci 
>Dil Kurultayı Ebedi Şefimiz A • 
tarul'kün lhu.zurlarile Dolma:baiı. 
çe sarayınıia toplanmıştı. 

Bu münas(:obetl"C bugün Anka· 
ra radyosunda DH Kurumu Ge • 
ne! Sekreteri tarafından bir koıı. 
ferans verilecek. Atatürkün ya • 
rattığı dıl inkılabının, Milli Şe
fımiz İsmd İnönünün yüksek 
riyaseti altında buıgüne kadar 
gEÇirdiği tekamül sahneleri an. 
latılacaktır. Bugün ıçin Ha!ıkevle. 
rinde de tQPlantılar tertiıp edil • 
mi~tir. 

Ankara 26 (Telefonla) - Dil 
Bayramı dolayı.sile Türk Dil Ku

(Devamı 3 üncü Sahifeti~) Birinci Tii.rk Dil Kurul tayi içtima halinde 

Ankaradaki Kongreden Dönen 

Ziraat Müdürün ün İzahatı 

Çiftçinin bütün malı ' 
korunacaktır 

( AlmU • IOYJll 

BABBINI 
118 BABlfj 

Muharebe meydanlannın 1•
mizlenmesi ameliye~i esnasında 

cenubu garbi mıntakası Sav) et 
kuvvetleri Başkumandanı Gene. 
ral Kirjonef'in cesedi bulunmu~
tur. 

Mumaileyhin kurmay hey'eti 
ile beşinci ve 21 inci Sovyet ordu. 
lannın kurmay hey'etieri esir c. 
dilrnişlerdir. 

1 Vilayetimizde muzir hayvan mü
cadelesi ve zirai faaliyet arttırıldı 

Kırıma doğ

ru Alman 
harekatı in
kişaf ediyor Alman bombardıman tayyare

leri Moskova ve Toula şehirlPr.ni 
bombalamışlarrlır. 

Almanlar Har· 
kof ve Doneçi 

çeviriyorlar 
Vişi 26 (A.A.) - Ofi • Sovyet 

Rusyadaki muharebe va2iyeti 
lhwkkında Havas • Ofi askeri mü. 
nakkidi şunlan yazmaktadır: 

Büyük Kiyef muharebesinin 
sona ermekte olduğu anla:şılmak
tadır. Çemberi yanmak için Rıw. 
Iann yapm~ oldukları teşebbiis-

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Cambar Belılmlzle 
yeni iran 

Şeblnşahı arasında 
Ankara 25 (A.A.) - Yeni İran 

Şehinşahı -Meıhmet Rıza Pehlevi, 
tahta cüllısunu Reisicumhur 1s.. 
met İnönüne \bir telgrafla iblağ 
etmişler ve Reisicumıhunumuz 
verdikleri cevapta, İran milleti 
ve Şehin'§ah hakkında ,besledik
leri iyi tıemennileri bildirmiş • 
]erdir. 

KISACA 

O halde nesi bazır? 

Yeni çıkan çiftçi mallarını ko
ııuma kanununun izahnames' ile 
koruma sandıklan gelirleri hak
kındaki talimatnameyi görü ;mek 
ve tanzim etmek üzere An.kara. 
da toplanan Ziraat Müdürieri 
!kongresine iştirak eden Vila~-et 

Ziraat Müdürü Tahsin iDilek şch. 
rimize dönımüştür. Yeni kanun 
ve tatbikatı ihakkında bir mu • 
harrirlmiz, Taıhsin Dilek ile .gö -
rüşmüıştür. Tahsin Dilek §"U iza. 
tıatı vermi.şti:r: 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Yedi muhtekir 
tüccar adli· 

yeye verildi 

Bir yazı maklneıı 
ıatıcııı da tevkil 

olanda 
Fiat Murakabe ~misyonu ye. 

niden yedi muhtekiri adliyeye 
vermiştir. Makarnacı Y orgi Ka. 
ramanos, Fincancılarda manifa
turacı Abdülvehap Tatari mal 
sakaldıklarından, Mahmutpaşa

da İshak Şamanto v~ Kapalıçar. 
şıda Tekkeler sokağında Nesim 
Bahar yüksek fiatle basma ve ior-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Vilayet Ziraat Müdürü 
Tahsin Dilek 

ÇERÇEVE 

Dönemeçten 
Sonra •• ~ 
NECİP FAZil. KISAX"ÖBEK 

G Leningrad ~ 
usuz ve elekt- . 
riksiz kaldı 

itaı1anıara göre 
Sovyet zayiatı 

6 milyona bulmuş 
(Ya=ı 3 üncü Sahltede) 

"-------J 
-dbncmec-1 astığı takdirde nefis bir 

düzlilge c;ık&cağ'ını hesap etm!ş?ir, 
Dönemeçten sonra yol ikidir: 
Ya aylardır ilk ~ahıbi cdduğum 

te~hise mutabık olar<.ık Ir.gılıı.lcrie 
Alınanlar uzlaşalak, Ahr,anya Gar ... 
bt Avrupayı kısn:cn strbtst Lır,,.k .. 
rnak ;;;artiyle Şarki .'\.\·rupada tat
min edilecek ,-e böylece i:ster ınu

vak.kat, ister dain1i bir muvazeneye 
\arıtacak, yanı harp bitecek. 

1939 Sonbaharına kadar harbin Yahut asla Amerı~:anın 1şlne gel. 
mutlaka patlıyacatı, 1940 iıkbaha- miyecek ve 1Jnu bütun Avrupa ve 
rına kadar harbin ya Avrupa Gar- Asyadan tecrit edecek olan bu ha.-
bine yahut Cenup Doiusuna inti- di.se, s:ıl A:nerikanın ısrarı yüzün-
kal edeceği, 1941 İlkbahanna lı:a- den vUcut buJamıyacak ve harp, 
dar, narbin Balkanlardan geçme- Amerıka ve Japoryanın da .~ira-

dikçe çıkmaz sokakta kalacağı, Bal- kJ ve bütün deh~t.. tıyle devam ede-
kanlar hareketine evveli İtalyan- cek ... 
!arın YunanisLana tecavüzıyle baı- liirınci lhtimaU sonraya bıraka-

lanacağl ve onları kat'iyen °'iman- lım! 

d 
ların takip edtce(t:i, 1940 Yazından İkinci ihtimal halindP, yani harp 

Moskova üzerin e iki bugüne kadar. İngiltere adasının <lönem•tt•n sonra dalma yoı aımı-

d •• •• ··ıd •• istilasına asla teşebbüs edilmiye- ya karar verdıgl takdırde, Alman-
Anadolu Ajansı Amerikan Gc. tayyare uşuru u ceği ve nihayet Sovyet Rusya üze- !ar K'llkasycya kadar inseler bile, 

nelkurınay Başkanının manevra.. rlne Alınan hareketi ba0:lamaı.lan. v ... tanunız, KaıJdenız cn1niyCti-Moskova, 26 (A.A) - Çaıpmb& • 
]ardan sonraki bir beyanatını nak.. . bir kaç gün evvel de harbin Şarka nın v~ İııgil::t. n.~~!emlekeler rn..ın ... günü öğleden sonra ?o.tos-kova üzerın-
lediyordu. Genelkurmay Başka. de bir keşli uçuşu )'O.pmak tesebbü- tcvecr.üh edeceği ve bu teveccüh zumeslnın en ta a• !'e\·k•ılceyş 
nının izahatına göre henüz Ame. sünde bulunan Yukers 88 tipinde iki barekelının daima. bir İn&lliz-Al- kilidi olmakta devaın edecektir. 
rika ordusu harbe hazır değildir. Alman kesil tayyaresı 9 bin ilA 11 bin man uzlaşması ilitimalini besliye. lkınci ıhtın1al halınc"', ;yuuı Al ... 

k 'kl"kl t d ·ı t metre yükseklikte cereyan eden bir ce;;, bu ihtimale sadece ve tek. ba- manyayı Şarki Avrup;;oda tatmin E sı 1 er ayyare, ra YO a e • •· edecek bir İngiliz Alman uzlaşması 
JAPON 
CASUSU • \er; silah ve talim \'e terbiyede bava muharebesi neUcesiııde dilsür\il.. ftna Amerikanın mani olabileceği 

---•--- .., müştür. yolundaki ana iddialarımı, ıimdi takdirındl", yine vatanımız, Boğa:z.. 
75 milyon liralık bir Bazı hatlarda yenı"den görülmüştür. bu sonuncusu ile tamamlamak ui- !arın ~eğıımez ,anibi slfatiyle b .. 

'ienı dünyanın en heye
~ll'ılı ve en korkunç entri
• v-e macera romanı .. 

I Türkçeye Çeviren: 

·F.SERTELL l 

Bizim mahut\a bu bahsi konu. rlncı derecedeki alaka mevklıni 

Program Yapıldı f l w l ld Suraski d ört g Ün yelindeyim. Bu sonuncusu, günümü. muhafaza ..ıecektır. se er er çoga tı ı şuyorduk da: ze ait, ıünümüzün bütün hede!, io-

sıhhat Ve İçtını. 
31

- Muavenet Ve. - O halde Amerikanın nesi ha. hapse mahkum oldu !ikamet ve gayelerini ve bu arada Netice: 
Mekteplerin açılması münasebetivle b' Jı B k b" k ·h 1 · ıır?. diyerek, ilôve etti: Türkiyen1n mevkiinı tcş ıse ça ı- el ı ır cıç ıa;·a, nı .aye 

kaleti sıhhi kalkınmamız için on otobüs seferlerinin çogal!ılması karar- _ Fakat, en ziyade dikkatimi Sultanhamamında Suraski tica. malt ,meline bağlıdır. Okuyucula- 1942 İlkbah•rma ~adar Türkıye, 
b ak B lastlrılmı"tır. Yeni tarife ile Kereste· ,/\1.1 tır ı · .ı yıllık ir program yapar aş. •elheden Genelktırmay Başkanı. rethanesi kuınaş1ara yanlış etiket rınwı l!eride bu yazıyı lu en sa kendi•i içuı en hayat devrenın • .,. 

eller - Eyüp otobüsleri sabahları sa- ... lb ı vekfılete vermiştir. Bu programın d ık k 1 koymak suçile adliyeye verilmi<- sa!Jr balırlamalarını ve bir gün va· gmde bulunacak ve e e le ki onu 
al 6 dan öğleyin saat 13 e, saat lG,30 nın tıu crece aç onuşması o u.. r kıaların mizanına vurmalarını bil. ıdare edenlerin yi.tksek k1ya etı 6a. 

tahakkuku için 75,000,000 lira sar. dan 22 ye kadar Jşliyeceklerdlr. yor. Onlara bu tarz konuşmak ti. Mahkeme dün akşam mezkUr 
!edilecektir. Bu programa göre Kadık6y otobüsleri 7,30 - ı ı, 15 - h h ld tı'carethane sahihi Mişel Suraski. hassa rica ederim. yc•inde bütün hayat haklarının ıe· 

ne kadar tabü geliyor5a er a e Bal.kanlan tosltyan ve sınırl;,n- ret v~ muv~Cfakı)·et yi.tküni..ı sırtla. 

lJlıta~"ll:Jt.;Jldıt.mlAı..t:..Jl..l_!;e;,;.:hrimiıde v.......vıe m.em_ leketin birçok 19 arasında seter yapacalı:.lardır. onlardan uzak memleketler hal. yi Alman kumaşını İngiliz kı.ı.. mı.ı.ı ~iar gibı oldukan aonra bir- maktan çeklnm•ı·ecekl•• 
Yıldız - Taksim otobüsleri 7.30 - k d d l ,-14..._.J:ı,osJ:aTuele.r...L.....;~;:.,:;:.,_.:,;~;;;;,~~;;;;;,~~14c.._l,..!k~ın~a~d~a~o,2k~a~d~a~r~ıa~r~i~p-~:·e~a~y~kı~r~ı_ı_::m~a~ş:ı ~d~iy~e~s~at~m~a;;~su~ç~un~a~n~~O~a;·:.ı~.1d;cn~b~:r=•~n:ı~l'.l~h~'s~bi~r~ç:a:rk!lia~S~ar!k~a~~..ı::~H~a~r~~i'~•~po~l~liik~a~ce:r!ce:v~·e:s~ım~·n~u=·:._~ a ve 4 lira da para donen hareket, b~ylece büyük dö- 1erındl! konuşmıya deier başka hıç 

O esi kalmadı. 



2 -SON TELGRAF- 26 EYLOL 1H1 

HALK FİLOZOFU 

PERDE 
( MAHKEMELERDEı;.~-:.;.""'] 

Şehir Tiyatrosu, ay başında 
temsillerine başlıyor. Allah 
muva(fak etsin. İstanbul, cüm
le ayıbına, noksanına rağmen, 
bir tiyatroya sahiptir ki, bu.. 
nunla övünebilir. lstanbul Be
lediye i, yıllarca et"Vel, nasıl

sa, böyle bir müessese kurmuş, 
tekamül ettirmiş ve bugünkü 
olgun hale getimı~tir. 

Bu sahne istanbullulanndır; 
mahalli bir müeıısesedir. Tepe. 
ba5ındaki sahne, bir d&vlet ti.. 
yatrosu değil, bir Belediye ti.. 
yatrosudur. 

Yaz mevsiminde, bir losıın 
artistlerimiz, memleket turne. 
sine çıkıyorlar. Şehir ve kasa. 
baları dolaşıyor, temsiller veri. 
yorlar. Bu suretle tiyatro nime. 
tinden bir kısım \•atandaşlar 

daha, kısa bir müddet için de 
olsa, istifade edebiliyorlar. Ti.. 
.)-'&tromuzu, bjç yollamasak. ne 
olur?. Iliç .. tiyatro bu şehrin 
değil mi?. Belediye 111edisi bir 

RE$AT FEYZi 

karar verir, artistler yazın tur. 
neye çıkmasın, diyebilir. 

Şehir Tiyatrosunun tertip et
tiği bu turnelerin ı:aten Beledi.. 
ye ile bir münasebeti yoktur. 
Bu turneleri, artistler kendi 
hesaplarına yaparlar. Hasılatı, 
seyahate ~tirak eden saa'at
kilrlar paylaşlr. Bu suretle, az 
maaşı olan cenç artistler bir 
kaç elbise yapacak para kan .. 
nlrlar. 

Hem ziyaret, hem ticaret. ı\.. 
nadolu şehir ve kasabaları gü.. 
zel eserler seyrediyor, artistler 
de beş on kuruş kazanıyor!. 

Fakat, işin bir amması var. 
Tiyatromuzun dolaştığı di.. 

yar sakinleri diyor ki: 
- lla:ıi, nerede, o şöhretini, 

medhini duyduğumuz büyük 
artistler, onlar Jlcden gelmi
yor?. Onları da bir görsek .. 

Onların turneye çıkmıya bel. 
ki ihtiya~ları yok amma, va. 
tandasları memnun etmek için 
arasır~ çıkıp dolaşsalar ... 

Osman Cemal'le 
bir mGIAkat 

Çoktanberi, dostum Osman Cemal 
Kaygılı ile görüşemiyordum. Geçen -
lerde blr gece kendisin! Şehzadeoa -
r;ında, bır eski zaman çayhanesinde 
yakaladım. Hoş beş ettikten sonra, 
mevzu, dünya ahvaline intikal etti. 
zeki ve nüktedan dostum, sorduğum 
her ciddi meseleye güzel bir espri ve 
ıatife ile cevap veriyordu. 

Dünya ahvalini, bir mizah dürbü -
nünden temaşa etmek isteneni%, onun 
qaj!ıya nakledecetlm cevaplannı o -
l.'\JYWlUZ: 

- Alman - Rus harbine ne dersin? 
- A.l.lahı derim. 
- Bu harbin sonunda kim gallp 

gelecek?. 
- Herhalde ilci taraftan biri! 
- Japonya harbe girecek mi?. 
- Ya girecek, ya girmiyecek? 
- Amerika ne va.;Jt harbe müdaha-

le edecek!. 
-Balık kavağa çıktığı zaman. 

- Fraasanın Lt.lkbalini nasıl görü-
yorsun? 

- Koı...sım girmeden belli olmaz. 
Görüyorsunuz ki, dostum, tıpkı bü

tün siya.:.;i ve askeri muharrirler gibi, 
yeni, kat"t ve mukni hiç bir şe,. söyle
nılyor. Onunla biraz da dahili işler
den, havaiyatlan görüştüm: 

''Benim kaynanam melek gibi 
bir kadındır; cadaloz değildir,, 

H3k1m, şahit olarak çağlrılan genç \ 
kadının hüviyetini tcsblt ettikten son
ı·a sordu: 

- Remziye .. Lütfiye ile aranızda hı
sımlık, akrabalık, düşmanhk gibi bir 
şey var mı? 

- A, il, :\, :\! Dü!=manlık neden ol
sun? Dört. senelik kaynanam. Bir gün
den b:r güne, birbirimizden ~u ka.dar
cık yüksünmedilc. Hani derler ya, ge
U.nle kaynana geçlnemezmlş Onu söy
liyenler ıeWn de bizi (Örsün. Biz o -
ı:ıunla gelin - kaynana glbi değil, ana
kız gibiyiz. 

- Bırak sime\' o boş liitıan da, be· 
nim söylediğimi dinle! Ne sorarsam, 
gördüğünü, bildiğini, kimseden kork
rr.adan, hiç bir tesire kapılmadan dos
doğru söyliycceğine na"musun ve vic
da.nın üzerine yemin eder misin? 

- Yerden göğe kadar ... Kimden kor-
kacak, kimden çekinecek mişim? 

- Öyle değil .. yemln ederim, de. 
_ Yemin ederim. 
- Baıt; komşumuz Şahinde, Lütrt

yeyi dava rdiyor. LO.tfiye, Şah.inde

r.:n tavtıklarını taşlamış. Tavuk1ar -
dan birtnin ayağını kırmış. Sonra da, 
pencereden Ş:ıh!ndeye hakarette bu
lcnmuş. Bu i.şde ne blliyorsun? 

- E1 kütür etliğini; hakaret ettiğini 
duydun mu? 

- Ben içerideydim. Duydum., duy -
dum amma. ben yetişemedim, kaç pa ... 
r& eder. Vallahi, az bile söyledi. Ben 
olsaydıın, ondan bs beter yapa.nhm. 
Dua etsin ki, içeride çamaşır yıkıJ'or
dwn da, ben pencereye celinceye ka· 
dar içer! kaçlı. 

- Yani, Lütfiye, Şah.indeye küfür 
etti. 

- Küfiir edip cı.e olmıyan teYi sö7-
lemedL Herkesin bildiği ııeylert lek -
rarladL Diyorum 7a .. az bile söyledi. 

HAıfı.senin di!er bir şahidi daha 9ar
dı: Yıne komşulardan Sa.tiye ... Safiye 
de Lütfivenin Şab.lndeye lnıkaret et
tiğini söylüyordu. Gelininin şalıadeti· 
nio yardımile, LUtfiye, tahrik de göz 
tır.ünde tutul:ırak hakaretten yirmi gün 
hapse mahkum edildi. 

Mahkemeden çıktık.lan sonra, Lüt
fiye, gelini Remziyeye, 

- A kız, dedi. Sen pek budala şey
sın. İnsan ck:üfür c::tti> der mi'! .Ha
yır! etmffii.> diyecektin. Gördün mil? 
yirmi gün hapislerde sürüneceğim. 

Denizlerden çıkarı
larak kilosu 6 kuru~a 

alınacak 
İstanbul, Çanakkale, İmroz ve 

İzmir limanları dahilinde bulunan 
batık demir, zincir, şamandıra ve 
emsali malzemenin denizden çı. 
kartılınaları kararlaştırılmıştır. 

Bunları çıkaracak. olan dalgıç
lara beher- kiLo demil' için Liman 
İdaresince 6 kuruş Uc:ret verile.. 
cektir. 

Firari bir 
yardımcısı 

katil ile 
tutuldu 

Metresi Ayşeyi tabanca ile öl.. 
dürdükten sonra kaçan Ahmet is
minde bir katil Gaziantepte yaka.. 
lanmıştır. Katil zanlıı.ı, Ayşeyi öl
dürürken yalnız olınadığını, ken.. 
disine Ayşenin karılcşi MustaCa
nın da yardım ettiğini söylemiş.. 
tir. Mustafa da yakalanıruıjllr. 

fraaaa ı a1daJ11
' 

yor ~~ • .. f.Srıl~ 
Y a:zan: Ahmet Şükrü k'' ··tar< 

Fransa Almanya ile rnıı 114 ı1 
yi imzalıyalı, aradan oll \!~~· 

·.tll'· • kadar bir zaman geçını, 10gil11' 
reke imzaland.ğı zaınall• da ıt' 
renin de yakın bir zaınaı:ı b')dl 
lim olacağı zannediJdığı ııı ır1' 
muharebenin ne zaman so tefi fi 
ceği hlli belli değildir-~e rı t 
Vişi hüküm etini ıeşkil :,i y~ 
tika adamlarmın müt.arek iıııı'i>' 
lış bir hesap netices,nde p.r•°" 
dıklarına şüphe yoktur ;,oa fıi'~ 
geçen bu on beş ay zarf• ~rs~il' 
sızlar, büyük tıir ,kısım t J<ılt1'~ 
nnın Alınan ;şsali altında d~ıır' 
sına katlanmışlar, işgal 0fııırıf" 
nın masraCını ödemişter'şsın' !" 
torluklarının parçalanrfl sil' ı• 
hit olmuşlar, iki mi~~o~;eıı. ı; 
man kamplannda ç.ıru ,ya ~, 
manya ile işbirliği yapın a'i" 

ı· • ın " .. 
vafakat etmişler, hu a: dıll°ı1' 

İsrafla mücadele 
_ Sami Karayelin Hazreti Mu -

h.ımmed ve muharebelerine cıa:r bir 
tefrikaya başlan1a!iına ne dersin?. 

- Anlatayım ... Benim kaynanam, 
kaynanam d:yC' söylrmiyorum, melek 
g:bi bir kad!r.dır. Allah kimin varsa 
Lc;l.3.h e ;n, öyle cadaloz kaynanalar
dan değildir. D!yorum ya .. evin için -
de ağı:ı var, dili yoktur. Aınma, o Şa
hinde olacak karı, melekleri dinin
den \tkarıp, Allahından ııyırıp şeytan 
ya.par. Tavukları da ker:di gibi sırna
şık. Bu s:ene ekdlğimlz tekmil mısırla
rı ı:ıkarıp çık:ırıp yect:ıcr. Koca bir 
tarlada altı kc'k ıı.1sır çıktı. Taş atsa 
de yeridir aınma, ben tavuklara taş 
attığını görmertim. 

- Zararı yok anneciğim. Yirmi gün 
çabuk geçer. Amma, çıkınca, bu serer 
da~a sunturlusunu yaparsın. }lem ben 
nasıl yalan sOylerim. Yemin ettim. 
"Yeminden korkarım. Dokumacı Fer -
harl"ı kürt.:k kızını g6rınüyor musun'! 
Yem!nc uğr~dı da, hl'."r tarafı Jiüt da
ğı gibi şişti. Şimdi de, egrl büğıi.i, 
ec:s bi.iciiş bir şey o1du. Yen1İn çarp
u, çarpıldı. Ben yeminden kork:.ırıın. 

Tohum tevziatı başladı 
Bu sene mahsulü az olan ve to.. 

humluk ihtiracı bulunan çiftçile
rimize. tohur~,.,'< buğaay tevziatı. 
na başlanmı~w Şıındiye kadar 
beş viliiyetimizm tohumluk ihti. 
yact tamamlanmışl.r. Ziraat Ve. 
rimize tohumluk buğday tevz.iatı. 
tohumluk tevziatına devam ede. 
cektir. 

yelten doğan her . acı) 1
3
dar bt-) 

!ardır. Fakal şımdıy: 1< te'"~~ ı1 
metin bu nctıceler.ner ~,; ·~ 
ile katlanırken. son bı pd• lı"..ı 
ıçı Je bilhassa işgal altı ıl~ 
no , k1S1mlarda bir kııll ı! 
hissroilmiye ballamıştır. ri l", 

YE, 'I 

DEFİ?oiE 

Bir zatın belediyeye yaptığı 

1 

150 lira mükafatlı bir 1 

piyes müsabakası açıldı 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemi.. 

yeli mükafatlı bir piyes müsaba. 
kası açmış!. r. 

- Ziya $.lkir duymasın, derim. 
- Hayat pahalılığından şikôyet e-

diliyor, duyuyor musun? 
- Selamı İ1.zet gibI hayatı pahalı 

elanlar d~tinsün, bana ne? 
- Murat Kayahc:.nın Erzurum mek

tuplarını okuyor musun? 
- Hayır. o günlerde, idareden ga

zete alınıyorum. 
- Üç aylık maaşını alıyor musun? 
- Hayır, bazan, unutuyor, onu da 

- Haydi haydi.. budalalığı bırak 
da, düş önüme, yürü bakalım. Ak:;ıam 
İsrrıalle si"yllyeyim de, gör. 

Yaşlı k<>dın, ~enç kadını önüne kat
tı ve yürüdüler!.. 

Böyle gelinin darısı dostlar başına!. 

Köv Enstitüsü 
techizat bedeli 

mezunlarına 
de verilecek 

Pariste Alman as~er~sktl ~ 
birer suikastlere ugra .9pıJl!' ır 
nemalarda nümayişler. )

1 
.. ;n• .. o 

·1 'cbır 15 _..,. ta ve Almanya ı e ı, ua"· 
raftar olan politikacılar ~~ 
!ara hedef olmaktadırlaf~e ,~;, 

Acaba i<;gal l<uvvcller sY ı 
bir müracaata göre, Vcliefendi 
çayırında mühim bir deCine sak.. 
lı imiş! Hakikaten, burada bir de
fine saklı mıdtr! bilmiyoruz. 
Şimdiye kadar haber verilen de. 
finelerden hiç biri tahakkuk et • 
mPdiği için, insan şüpheye düşü • 
)or. 

Propaganda kokusu taşımadan 
mezkür cemiyetin ;srafla müca. 

dele, tasarruflu yaşama gayeleri.. 
ni üç perdelik bir piyes halinde 
en ıyi canlandırana 150 lira teli! 
hakkt ödenccektır. 

Piyes hır komedi veya dram o .. 

almıyorum. 

- Arkadaş, dost hatırı alıyor mu
sun'! .. 

- Dost, arkadaş kalmadı ki hahr 
alayım. 

- Necip Fazıldan dersi ibret ahyor 
mu.sun? 

Eir celep parası için öldürül- 1 

dü. Bir se bzecide katledildi 

Köy enstitülerinden mezun ola. 
cak talebelere öğretmen okulları 
mezunları gibi bir defaya mahsus 
olmak üzere 60 lira teçhizat be
deli verilmesi Maarif Vekaletince 
kararla.ştınlmıştır. 

,_ .... ı·-· l<•~ ·;.ı~ 
manya ite ..,...,ır ıgınc k'ıiıleı~ıl" 
!anan bu Fransızlar ~ar1' r ıı' 
Bunlar Alman işgaline fr'~"r' 
larında isyan UY'':'.an ııer ııı~ 
ın.:dtr? Yoksa komunıs n et" 
Bu suale verilecek .,ıa Jı" 
ehemmiyeti vardır. ~0;,l,}' 

Fakat, Veliefendi çayırında 
nıevzuubabs olan define, olsa ol. 
sa, at yarı~larındaki bahsi müş -
tereklerdir, 

BOZl.:K 

EIBIEKLER 

Geçenlerde gazetelttde oku .. 
dum: Schrin muhtelıi semtlerin... 
de yapılan teftişler neticesinde 
bir günde 370 eksik ve bozuk ek· 
mek müsadere edilmiş . 

Acaba, bu ekmekleri yapan fı.. 
rınların hepsi bu suçu ilk defa 
mı işliyorlar?. Çünkü, mah1m ya, 
sabıkaları varsa kapatılacakbı: • 
dı .. 

Jabilir. Kadın eşhas üçü geçmiye.. 
cektir. Eserler müstear isimlerle 
de kabul edilecektir. 

Gönderilecek eserler İlkteşrin 
ayının on beşine kad:ır Ulusal E
konomi ve Artt:rma Kurumu An.. 
kara adresine teslim edilmiş ola. 
caktır. 

Kodak müessesesinin 
bir izahı 

Be7ol!lunda. Tünel meydanında Ko
dak MüessC>CSI aalıibt Agopyanın pa· 
halı röntgen filmi .sattığndan ıhtik3r 

suçuyla Adliyeye verildiği yazılmış· 

tı. Mevımubahs Agopyarun Kodak mü
essesesinin müdürü olmaJığı yalnlZ bu 
müessesenin müşterilerincien bulundu
ğu anla;;tlmıştır. 

Agopyan Galatada Tünel meydanın
daki dük.k.lnında pahah röntgen 01-

_ Hayır .. dersi Rasim Us alcı . .-ib-
rC'!• de şlmdi artık intişar eL-niyor. 

- FJayatta mes'ud musun? 
- Hayır .. 
- Ne zaman mes'ud olacaksın? 

- Bir gün va7.ımtn trrtip hatasız. 

çıktığını gördUğüm zün .. 
- Babı;i.lide, caz.ele~< .. ı:te ne var, ne 

yok! .. 
- B!ldiğın 1ibi ... 
- No~I bi!d:ğin gibi?. 
- B;:7lm oğlan bina okur, döner, 

döner ... hah .. 
- Bu sene balık az., diyorlar, neden 

acaba? 
_ Kavağa cıkU .. 
- O halde Amerika harbe müdaha

.e edecek. 
- Amma. bu baUk başka balık .. 
- Nasıl?. 
- İzmirde tutulan renkli balıktan .. 
Osman Cemalle vedalaştık, ayrıldık. 

~. SABiT 
yO(;URT 

VE SÜT 

Süt ..-e yoğurtlorın Dllsıl satı .. 
lacağı belediye tarafından bir ta· 
mimle şubelere bildirildi. Yeni 
karara göre yoğurt ve sütlerin üs.. 
tüne •yağlı•, .yarım yağlı• gı'bi 
etiketler yapıştırılacalı:! 

ml satmış ve sorguşunda bu filmleri , ==-~==========="' 
Kodakta-:ı aldığını sOyle~iştir. L<iki~- 1 

yapılan tahkikatta fılmlerın Kod:ık mu- Barbaros 
esaesesinc-e normal fıatle satılmı~ ol- 1 ihtifali 

Ben, hangi yoğıırtçunun ma .. 
tının üstüne yarım yağlı elike • 
tini yapıştracai(ını merak ediyor· 
rum. 

SAM İNİN 

-TEFRİKASI 
l\I. Sami Karayel, Son Telgraf.. 

ta Hazreti l\lubammed ve Mu -
harebelerine dair bir tefrika neş.. 
retmeğe başladı. Bir arkadaş! 

- Karayel daima Osmanlı ta -
rihine dair tefrikalar yaı:ardı, bo. 
caya ne oldu, böyle! dedi.. 
Osmaıı Cemal şu cevabı verdi: 
- Hoca artık imana celiyor. 

AHMET RAUF 

duğu tebeyyün elmi.ştir. 
Bu miınasebetle dün Kod.ak mües

sesesindrn aldığımız bir mektupta da 
Agopyanın sadece bh 1üşteri olduğu 
ve Tüne\ meydanındaki Kodak müe:i

se::ıesinin toptan satış yapıp hiç bir 
yerde şubei.i bulunmadığı. ve bu lhti· 
kA.rla aUkalan olmadığı z.ikrolunmuş-
tur. 

(HALK SÜTUNU ) 
Ders vermek i•tiyor 

İngilizce ve Fransızcayı iyi bilir, İn
giliz lisesinden mezun, çocukları se -
ver, ciddi, bir aile bayanı. çocuklara 
ders vermek ve onların tahsil ve tcr
biyeleri1e me~gul olmak istiyor. Müna
a,;.p teklifleri kabul eder, İ,-i ve nezih 
bir mürebbiyeye ihtiyacı olanların (Son 
Tel&raf) a b iuat veya mektupla mü
racaatları. 

Tefrika No ı 68 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

- Bana n~ler f'öyliyecektin Recep? 
Guldü. JfPp o tatlı gtllü'fü yüzüne 

nakışlanmış gibi· 
- Sürilmzun Uk müJdesini vere

ce-k. yapaca~ım.ız i:ılerden konuşacak.

tını. 
su·tında her zamanki gibi, kollan 

c~mrcnmfp sakız gibi beyaz paınuk 
bezi, yakası açık bir gömlek, ce\";Z bo
y:ıs"yle tatlı kahve rengi alan blr köy 
pantaloırı var. Bütün vücudünde 
gençli~in, fiihba.tin. tazeHğin, güzel. 
r~in, canhhğı k ynıyor. 

- Recep. biliyor musun?, Nezik be
nim canımı sıkmıya baş4tdı! 

- .·asıl" 
Onı:ı, Nez· 'in yaptıklarını anlat -

t.m. Hayretle, blrnz tik.5lnerek dinle -
dı. 

- Demek ki, tZorbaban• daki evi 
yeni tamir ettin! .. 

Başını eğdi: 

- LAı.ınıdı! .. Madem ki orada ya-
1:1yarağız r.u7.t1 olqıasl g('l'('k.. Bu 
1'\eı.ıke de lı,;er1 ıyeırum. Baş de-dı A· 

nası anacığlma musallat olmu~tu; kızı 
da bize ... 

- Bırak bu bahsi. . Ben, hayatımız 
içln, neler düşünüyorum ..• 

Merakla yüzün1e bakıyordu: 

- Neler? .. 
Bize yardım edecek adamlar bul -

rnamızı, !:Onra yağ makineleri getirt -
memjzf, daha hayalimde canlanan e
melleri, yavaş se.ale anlattım. Ona 
ı:(.ylerken, b:ı,ımda yeni fikir doğu -
yordu: 

_ Re('('p, bu da şimdi aklıma ge1-
d1. Sütlerimizi, yoğurt, yağ, peynirle
rimizJ taze tutabilmek için bi .. ınah -
zen yapalım. ffatta tepelerden kar da 
ıı;etirebillriz .• 

Gözlerinde elektrlk şerartsi gibi, ye
şil c:im~kler çakan:ık, dudaklarında 
taygın bir gü1üı,l;n sıcağlle yaklaş -
tı. Benl kolları arasına aldı. Onun gü
net kokan vücudüne yakın olmak, ba
r.a maddi olduğu kadar, öh;:üsüz ma -
nevt bir zevk ve huzur veriyor. 
Fundalıklann gölgelerı bizi güneş

ten kol'uyor. İler .. dek• bı.Jylık ce\•iz a-

Yarın Beşiktaşta ve 
Halkevlerinde mera-

sim yapılacak 
Şanlı Türk denizcisi Barbaros 

için yarın sabah saat 10 da Beşik.. 
taştaki makbcresi önünde büyük 
bir :htifal yapılacaktır. Yar:n ge.. 
ce Halkevlerinde de şanlı denizci.. 
nin hatırası anılacaktır. Bu me. 
yanda yarın gece saat 20,30 da E
minönü Halkevinde bir merasim 
yapJacaktır. Bu merasimin pro.. 
gramını yazıyoruz: 

istiklal marşı., açq, konferans: 
Muharrir İskender Fahrettin Ser .. 
telli tarafından, temsil (Hissei 
Şayia). 

g'llcında, yıkık böğürtlen yığınlarının 

içinde billbüIIer ötüyor. Burada ebe
di bir bahar var. 

Recebin sesini duyuyorum. Yavas, 
bir mırıltı halinde fısıldıyor: 

- Ne zaman gi.deceğiz F.igen? .. 
- Nereye!.. , 
- Yukarıya! ..• Zorbahan>a! .• 
- Ağıl bitince! .. 
Kollan arasındaki vticudümü kuv -

vetle ~ıktı. Sonra kızıl~ büyülü bir 
.miknatıs gibi başımı döndüren dudak
ları, dudaklarımı örthi. 

• 
Gözlerimde erimiş bir güneş ışığile 

yanan. rengi solLk rr.avi gök var. Ter
lP ı-lanan vUcurtlimde, yaprakların 

yelpazesinden düşen ince bir rüzf:fir 
dolaşıyor. Uzak, esrarlı bir alemden, 
tanımadığım meçhul bir dünyaya göz
lcrlnıi R('lyf)r gibiyim. Yiireğ'ındc, gö
tün rengi gibi solgun bir sıcaklık var. 
Önüne ıec;-Hmez büvük bir kudrelin 
ıçinde eriyerek, değişmiş, blr başka 

ınsan olmuşum sanki. 
Kulağıma uzaktan r;ı:!:sler geliyor. Su 

damlaları gibi, tek tek. kıpırdayan, 

titreyen yürüyen sesler. Ba$ımın rü
yalı ftlemloin sesleri mi acaba? Yü -
reğimtlekl solgun sıcaklılın boşlukla. 

nna, ~erın daml<.ıcıklar halinde ışık 
(Devamı var) 

... On iki 
Çoban 

yaşında bir 
1 yıl ağır 

çocuga tecavüz 
mahkum 

eden 
o1du 

Sillfkede Celep Adapaz<ırlı Hayret
tin Ernıenak yolunda dört kişi tara
fUıdJn pLısuya diliürülerek öldürül
(lltişlür. ıiayreLtir. 1 parasına tamah 

hapse 
le kadın yüzünden kavga elmiş ve 
bıçakhya:·,..k öldUrmüştür. Katil tev
kif olunL1uştur. 

Bundan bir müddet evvel Bakırkö-
edilerek öldürüldügü anlaşılmış ve ka- ta 
ti1ler, çaldıkları paraları ölçüsüz bir \ 1ündc çobanlık yapmak bulun:ın Re-
şek.ilde sarfcdcrlerkcn yakayı ele ver- cep adında bir çoban, kırda oyru,.an 

::.\ ya.'jında bir çocuğa zorla tecavüz 
mişlerdir. Katiller suçlarını itlraf et-
mişJrdir. etmekten mahkemeye verilmişti. Dün 

İzmille Kilğıt Fabrikasında çalış- İkinci Ağırcezada muhakemesine de-
makta olan Hasan oilu Mustafa is
minde bir genç Sebzeci Halli İbrahim-

vam edilen Recep bır sene ağır hap
se mahki•m edilmişlir, 

~-----~-.. --~~---~ 
Hukuk usulü muhakemeleri 

kanunu değİ§ecek 
Adliye Vekaletinde teşkil olu. 

nan bir komisyon nukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda lü.. 
zumlu görülen değişiklikleri yap. 
mak üzere çalışmalar.na başla.. 
mıştır. 

Yeni harç tarile•i 

' Gümrük memurları 

sandığı 

tekaüt 

Gümrük Memurları Tekaüt 
Sandığı Kanununda ıleğişiklikler 
icra olunması kararlaştırılmıştır. 

Bu sandık alıkiımı Devlet De.. 
miryolları Umum Müdürlüğü me
murları tekaüt sandığına benze. 
Wecektir. 
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BABEBLU 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Yerebalan Sarayının bır bakışta 

görünmesi ıçin bı r bahçe vücude ge
tirilecek ve orijinal tesisat yapılacak
tır. + Yol vergisinin ilk ta.ksi.Uericin 
alınmasına ba}lanılm.ı,tır. * Dün vııa;,ctte Va!L ve Belediye 
Reisi B. LUlfi K.ırdarın Reı.J.ıg.uıde ih
hk;irla mücadele ıçin bir toplantı ya
pılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Be; alll ay evvel yüzde elliye 

kad:ır yt.ık.selm1ş olan eınllik fiaUeri 
kısmen düşmüş bulunmaktadır. Bu. 
yüzden ~mlak sa~ n:.uamelesi fazla
laşmıştır. 

-b Sabri Uysal isminde bir belediye 
tahsildarı 99 lira ihtil.3s ettiğinden dün 
2 in<:i Atırceza Mahkemesinde 2 yıl 
11 ay haose mahk.üm olunmu.ştur. 
+ Dcn!zyollatı İdaresi. Adalar, Ya

lova. Kadi.köy Sonbaha: tarifesini tan
zime ba-:;lamı.ştır. Tarife Birinciteşri

nin ilk ha.ft."lsında tatbik edilecektir. 

Almanlar. bunun kUO:di)·ı'~g 
reketi olduğunu i.c!dt• ıJ<i ~,;
Mareşal Pc:.en d.~. eV'~ıı~tı 1 

. 
radyo ile soylcdıgı nıı ,X 
kınlıkları yapanların. :ı,ı ı) 
tahrikatçılara kapıldık~~; etil' ri' 
!emekle bu iddiayı te) ı311j.!fıe, 
is':em;,;t:r. Filhakika. lı (fi. ~ 
RU9)'a harbe girer gtrrfl p.lıt-', 
dığlna bakılacak olurs~ 'e • 
tara ve Peten'e hak "eıı:i aı' ~: 
rektir. Fransrzlar, on ı .eı;pi\I' 
zimetin neticekr'.ne tE"R,p)• tf 
katlanmışlar ve ancak ı;l. ı_ı'~ 
be girdikten sonradır .,tfl;şı<'_;,, 
vemete cesaret ede.b 1 ·r;ı~J 
Bu da hu hareketlerın ı~" . o ~ 
dan idare edılmekle ·rr ıııv_,ı 
delil olarak gös'.erileb• ı ~a•~· 
lıa beraber, bu çeşit. ınıı si K ~ • 
hareketinin başlıyab•1.ırı;'3zıt1') 
radan zaman geçmesı 1.ııı f( 
diğini de unutman:•!< nd' ~ 
Geçen senenin haz:ra 111~8&1~" 
sız askerleri hez.im.e\e.ııde ~ 
zaman Fransız miU>?tı 
!aşmıştı. ı:ir""': ' 

Fakat Rusyanın ha~be -'n?I ' 

Adliye Vekfileti y~nı bir harç 
tarifesi kanun projesi hazırlamış
tır. Proje bugünlerde mütaleaları 
alınmak üzere alJıkaı. Vekiıletlere 
sevkolunacaktır. 

Glmrlk memurları 
arasında 

Bir Cinayet Davası 
onııe=-· 1 

Almanyanın şark c....- s)~ ! 
ruz kaldığı zorluklar 011 il" 
yardım eden ümille~ıdı r ~~; 
Çünkü unu>ulmarn~ıcri• fil; 
mukavemet hareke k•z;ı~·( ti' 
düşmanın nihai zafer rli(f \ ıı 
ihtimali zayıOayınca bııar'~t 
ihtimal zay>fladıkÇ•• 4ı• 

kuvvetlenir. . , t 59,.ııı ~ı· 

Gümrük memurları arasında yeni 
değişikllkJer icra olunmuştur: 

i st. G. Baş l\.1d. veznedarı Zeki Or 
Ist. G. Ba:ş Md. men1urluğuna, ist .. G. 
Baş Md. memuru Hamdi Şenyuva ıst. 
G. Baş Md. veznedarlığlna, İsi. G. Baş 
Md. memuru Ek.rem D..nç ist. G. Baş 
Md. muayene memurluğuna, İst. G. 
Baş Md. muhasebe memuru Rahmi 
Kalyoncu İsl. G. ~ ihtiyat memurlu
ğcna, İst. G. Btıı Md: muhasebe me
muru Tahsin Börü ı.st. G. Baş Md. 
ihtiyat memurluğuna, İst. G. Baş Md. 

memuru İzzet ÖZbek İsi. G. Baş Md. 
veznedarlığına, İst. G. Baş Md. memu ... 
ru Mahmul Büyük.köse İst. G. Baş Md. 
iht'.yat memurluğuna, ~st. G. Baş Md. 
merr·1ru Lütfi Gcnez Ist. G. Baş Md. 
memurluğuna tayin olunmuşlardır. 

iıtanb11lda ışık 
ihtiyacı 

İstanl)ul sokaklarındaki umumi ten
virat ı~mbaları adedi. on bini bulmu
yor. İrili uCaklı, bu :şehirde, on b:nden 
faz.la s< ·kak \·ardlr. Yani, her sokaı?.a 
bir tane 1.5mba düşmüyor. Halbuki İs
<:tnbul, eil•ktrikle tenvir edilen büyük 
bir şehirdir. 

Umumi ten,.-irıı1.t böyle olunca, artık 
husu::.i t<'nviratı siz düşünün .. İstan -
tulda binler \'e binlerce ikaırıetgah 
\'J.rd.ır ki elektrikten mahrumdur. Bu
ı·alarda vatandaşlar petrol yakarlar. 
Bu vatandil$1ar petrole muhtaçdır. 
1!a1ka pcln>l vermiyen b:r klSım ına -
halle bakkallarının kulaklarını bük -
mek lazıfT'. 

BVRHA.N CEVAT 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

- Hakkınızda şahit Güzin ta .. 
rafından bazı ifşaatta bulunul .. 
du. Mahkemeye dinleyici olarak 
gelmiş iseniz bu ifşaatı tabü ken
di kulağ.nızla dinlemi.şsinızdir. 
G~lmemiş iseniz muhakeme za .. 
bıtlarında vardır oradan okursu. 
nuz. 
Ayşenin gözleri i~inde bir an 

zeka ışğı parladı. Hakim sözüne 
devam ederken Ayşenin gözierini 
parlatan bu ışık onu söyletmeğe 
se\""l--etti. 

Ay~e: 
- Okumadım ve .. dinlemedim! 
Diyuu<du: Derhal ~unu tefsir 

-edenler oldu: 
- Mı.ıha:kınneyi talil< etmek is-

tiyor .. 
Bilmemezlicten geliyor! 
Muhakemede Jrnnuşu'lınasını is

temiyor! 
Fak.al bu hususi muluıwrel& 

.başlamış 10üre~kcn, hakim: 
- O halde zabıtların okunması 

Iazım ... 
D.;.yerek Ayşenin gözleri içine 

lba<kiı. Ayşe Ül'P€nmeler geçiri -
yordu. Bu ürpermelel'de bir ruh 
sarsıntısının içi dışa doken bir 
ıztıraoın ifadosi vardı, hakime 
titreyen ve .. mırıldayan lbir se5le: 

- Çok müteheyyicim reis bey 
emir ve müsaade eclerseniz za -
bttlar bir hafi celısede cıkunsun 

ve izahatım da gizli olsun, dodi 
ve .. devam etti: 

- Bir genç krz•m, 
ugranu~ bulunuyorum .. 

iftiraya 
Iz~U"ap ve 

tecmürüm dilimi tutuyor. Huzu· 
runuzda konıı.şa.ınıyoruım. 

Hakim: 

- Demek ki., gizli celse teklif 
edyİOISWIUZ. 

Diyerek Ayşenin toklifinı bir 
kere daha kendine teyit ettirmek 
istedi. Ayşe: 

- Eve• reis bey .. 
DiY<> teklifi teyit etti ve .. ısrar 

eyledi: 
- Bunu sizden mut!aka istiyo. 

rum! 
Ayşenin bu teklıfini hakim 

müddeiumumiden sonnağa ha • 
zırlanırken avukat Muzaffer; 

- Yüksek hey'eti hiıkimc mü.. 
saacie buyururlarsa şahidin sözü 
üzerinde tıir talepde bulunmak i,.. 
tiyorum. 

Dedi ve mahkemeden söz söy. 
!emek müsaadesini alan Muzaf . 
fer: 

- Şahit gizli celse yapılmasını 
istiyor .. 

Diyerek sözüne başladı ve .. de. 
vam etti: 

- Şahidin tesadüfen ortaya 
attığı havancn tesiri altında katil 
suçu ile kolaycacık suçlandırı ve -
rilen ve huzurunuza getirilen 
masumun kızı ve kendisi hakkın. 
da mürettep beyanat ve izahat nı 
yaparken hafi celse is!ememiştir. 
Güzin ise Ferdi ve Ayşe hakkın. 
daki sözlerini söyliyebilmt'k ve 
nihayet kendi dilile kendl3ı d.ley. 
hinde ve havayı izah edebilmek, 

CDevamİ Var) 

Hulasa hen üz ,,.azli e ,.ıJsr 
ğild' r. Maamafih Fr•

1
';ja <°!' 11 

dd ratın l'ır , 
rupanın muka e . tflıııe ' , .,. 
vük rol oynamıs bır - __,.p. ( . . ~n~~ 
mağlup olmaların• 0 d~ 
'büyük rol oYflamakta 
deceklttdir. , 

B. . . . ~e"'"' lrl!f'l.'11."~ 
epımız"1 le' 

• ı,e 
B.. ..k da 15"' 

uyu a Jll'' 
sinde yolcll j'1'e 1 

bekliyen teb ~""$ 
3p "' Büyükadada otur. ırıiY' ' 

larımızdan Bayan SB 1_.ıı yazıyor: j_,_e ( 
Bfıyjk.ada Vapu~p çı~~e 

halkın vapurlar.t '' dsJÔ .,ı'~ 
tımln deniz ıara1•;.ı (>it 11ıf 
parmaklıklaro•n ıaıı ıo•"'ı ~· ~ 
uzunluğundakl bır aı;ıtırıl-irfl"ı.~..&I 
kopmU.":j \'C bur~Si. )Cll ,o,..-4",ıı·· 

b ·ına-i!'o. ,, ' 
eukların ve ı · b .. -~ 

ıl• rı .,,y ıf 
ge('Cnlerin haya edir. 1-1 "J 
her vakit tekllked ı"ğıl •'· ıtl•ı~, 
İskelesi Başmerııu~ ırıilf~1 ,-or . 

. d --'pln ··rO'" ... nizyoUarı I il~ et.l ıo flı.I ~ 
aylardır bu vaz.ıy. rJ'lııff'., f 
mı?. Pek ıcüçük bI~u derı.·\,e ı 
pılmac::ı kabıl ola.o urdır 
maklığt acAba ay o~ıd'"" 1 
gQı-müyorlar? .• /o.Y - C'' 

SON TELGR ıııı1<1td 1' ~eJ 
muzun suall cok .1eflt 

beınJl'' 
yaıuıınasınr. ~ 

ru;ı. 
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• 
\8u 7i1Zının metınleri Anaaoıu • r, lh, Ajaııs; lıül:cnlerlodcn alınmışt1'! 

ıı eden: Muammer Alatur 
~! ' 
~ <ı:ıva rad; c.<u Bulıgarısta • 

Bulgaristan Almanlar 
tarafından ifgal edile • 
cekmiş - Eaki lran Şa
hı mücevherat meselesi 
balledilinciye kadar 1 • 
randa kalacak - lngi • 
lizlerin, Fransız Soma • 
lisine girdikleri bildiri • 
liyor. 

Cılj ı\l1tıanlar tarafından tam iş. 
niQ fazia gecı·kmiyeceğini söy. sının ·bir ilanı harbe muadil ol. 

!~ 'ttır. Bu radyoya göre, Bul • duğunu. söylemiştir. 
, "1anda ehommiyetli Alman SOVYETLERE YARDIM 
"'alı harekata geçmiştir. İngiliz kaynakları, tam miktar. 
~ EsKi İRAN ŞAHI da iptidai madctenin ve silahın 
, ~erikan kaynaklarından ge. Sovyet Rusyaya verilmek üzere 

1.. "3berlete göre, eski İran Şahı şimdi hazırlanmış bulunduğunu, 
L'"'<iana ait rnilıcevıherat mese.. kış mevsiminde ve gelecek ilkba. 
lıia!'•liedilinciye kadar !randa har zarfında her ay, çok büyük 

8, •ktır. malzeme programlarının tatbiki 
~r İtıgili.z va.puru eski Şahı al. taahhüdüne girişilıııiş olduğu söy. 
lır, 1tızere Benderalibasa gelmiş- lenmektedir. 

./an hükumeti Şııhın ha • Sovyctler için imal edilen tank. 
~ ~ni kola.yl~tırmak için, va. !ar bilhassa arazi şeraitine en uy. 
!'il il ndaki Iran elçisinden Şa • gun gelen, ayni zamanda sür'atle 
•:.ııı ırleş,k Ameri.ka veya ce . imal ve sevkedilmesi mümkün o.. 

/\ınerikaya gidebilmesi için, lan tiplerdendir. 
~de alınmasını talep etmiştir. Röytere göre İngiliz tankları 
•qı . Şah tasarrufunda bulunan yakında Rusyaya gönderilecektir. 
ıı·?ı millete hediye ..tmiş'.ir. Moskovadaki askeri hey'et Sov. 
,~er taraftan İran Meclisi hü. yet kuvvetlerine en faydalı olabi. 
~' lın programını dinledikten lecek tipleri l::svip etmiştir. 

aa, ıttifakla hiikürnete itimat İNGİLlZ KIT' ALARI FRANSIZ 
1 n etınistir. SOMALİSİNE GIRMIŞLER 
~n Raı<biY.e Nazın 22 eylül Londrada çıkan ·Deyli MeyJ.in 

l<ıı Sovret, !~iliz ve İran ordu verdiği bir habere göre, Cibuti 
'llııı,~tıdanlarını askeri mahfil radyosu, İngiliz kıt'alarının Fran. 
~ arıııda kabul etmiştir. sız Somalisi hududuna girmiş ol. 

' ~lo di Roma'nın öğrendiği. ~uklarını bildirmiştir. 
g. ore, Tahrandaki İ'.alyan el • İngiliz kıt'alarının Cibuti ya. 

ı ırr 
<ilanın 20 memuru ile !randa bu- kınında bir Fransız mevziine ta. 
~.,~ 300 İtalyan tebaası İran • arruz ettiklerine dair olan Vişi 
ll hududuna gelmiştir. haberi Loııdrada resmen tekzip 

l°lq '-lra körfezinde bulunan İta!. edilmiştir. 
<!. b Vapurlarına ait 80 bahriyeli ÇÖRÇİL BEYANATTA 
4.ı~ka iıir kafile ile Tüı>k hu. BULUNACAK 
'-lif a gelecektir. İngiliz Bıı.şvekili Mister Çörçil, 
ıv:;;~A BİTARAFLIK Parlaınentomın sçılmasını mülea. 
Attı tımr FESHEDİLECEK Mİ? kip, cari usullere tevfikan harp 

lf. ll ~rıka Birleşik Devletler Re- vaziyeti hakkında beyanatta bu. 
'ara~Weltin, önümüzdeki hafta lunacak, ezcümle Rusyadan bah. 

~;q, lı~ kanununun bilkuvve sedeceklir. 
~i nı ısliyeceği dün bildiri! • Bu beyanattan sonra müzake. 

" ' relerin açıl:p açılmaması beyana. "~Q 
''kıııaunda laditat yapılmasının tın mahiyetine bağlıdır. Görünü. 
· n da. kongreye teklif edilece. şe göre, beyanat açık celsede ya. 
~tıırıa aı; dolaşan şayialar hak. pılacaktır. Ancak bir k:smının 
lft, 'b· ayandan Cümhuriyetçi gizli celsede yapılması hayret u. 

~nunun~il_g_a_·~~y_a_n_dır __ m_ı_y_a_ca_k __ t_ı_r._~~~~-~ 

~-"-•rnan-Sovyet 
~.~ine bir bakış 

~ •ru kaynaltlan Ukrıı7na ~arbl· 
~ 'lııa k sona erdı&ıoi bildirmekte. 

41_ -ıc~ rnukavemeU anca.le bir müd
C"'1oııı., devam edebilecektir. Halli 

lııı' iııflsııtı allımeUerinden bile 
~--· eıı:tedirler 

'-.... "1 . 
~""' b _aıı1ı alınan haberlerden Rus-
1, t1ı.;;!uo pyreUeriııi .artettllr.leri· 
b!ı.t. atı,nde mevcut her nevi tank.lan, 
~~ıı r, nıhayet " tonluk en ağır 
~ti d.a d..._l&aLar halinde Ueri sUr

,,_,, liııla 0ılı7or. 
·!>" lı.ıı· ka~nakl.artna eöno, önümüz· 
."!it, ·•!arda cereyan edecelt mutıa. 
C d; ftus aeferırun kat'i neticesi. ü.· 

''d tnuessir olacak: ve- netice kıı 
ı..~n~ •lıııac:ak<ır. 
• ~'t >'~n gelen bir haberde, 
"<ı<lt,u 1<ıt alan Siblrya LsUkametlne 
\ •b -"'•ktO<Jir, Şangba7a aelen bir 
lı, bıı :"'•laıenin beyan ettiğine g(). 

,ı. ıt'aların Mançuko hududunda 
~~!arı tahmin edilmektedir. 
"1ı,Q a çıkaıı Pikkolo ismindeki 
) :ıq~G Raz.etesi, Rusyanın asker mcv
~ln Yarı yarıya inmlf oldugunu 
.~tt ı.r. Bu _gazeteye cöre, ölen, yK-

") \.e esır edilen Sov7et askeri
'~l altı milyondur. 
-.~, ta.d cephesinin bertaraf edil
~tld 0 "e Don havzasının 7ak.ında 
ı..' ~ ""· Gonra, Sovyet ordu.su bir 
~lt.tıt 'l 11t edilemiyecek vaziyete dil
it '<ı, · l\bon bölgesıne ka~ 7apılaıı 
ı,. ~· cepheainiıı diğer aksamı· 

' ı>etrot ıevkiyatını kesecek· 

~.l ' 
t , ~\.r~e Ingiliz k:aynaklarına ee-
~~ '-<tı 1~u 70,00G mevcutlu dbrt 
tt;;:ıııı.. ~ lahmln edilen Alman kuv· 

'lt,i . ~a müteveccilı bare
~ill<i.at hal!ndedır. 

~ ~itı "•Pbes!nde faaliyet artmıwtır. 
ı~ lıoı.~ c .. phesinln Cenubu Gar. 
~ ~e k 'tı.de Aimanlar tanklarla ve 
ıı"' 1 lt'alatı ile ıiddetU bır taar
~'ılı~~llıişler ve Sov7<1 hatlarına 
ıı..~'llC de, Sovyet tanltlarl7le kar
l;~ilti ' •ıık! mevzilerine çekilmek 

.., .~~tinde kalmışlardır. Şehir 
\1 tt Glrtı\t t't"ik ve sudan mahrum kal
:"\ t"<l.•la beraber (aatiyete devam 
~ •tır ~r. Almanlar, bu mıntakada 
~Cdik!erlni itin! etm~k-
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Almanlar Harkofu 
çeviriyor 
(1 inci Sa.hileden t>cvam) 

!er püskürtül~. diğer Rus kuv
vetleri imha edilmiştir. 

İki Alman kolu ayni zamanda 
Harkof ve bütün Doneç rnınta • 
kasını çevirmek için manevrada 
lıulumnaktadırlar. 

Merkezi cephedeki Sovyet mu. 
kabil taarruzundan hiÇlıır malü. 
mat alınmamıştır. 

Leningrad mutıarebesi şiddet
le devam etırıekl.€dir. Burada bu. 
lunan 4 buçuk milyon asker ve 
halle fasılasız bir surette deva.m 
eden topçu ve hava bombardı • 
manlarına uğramaktadırlar. 

Burada kat'i muharebenin pek ya. 
kında en son haddine ve oonuna 
varacağı hissedilmektedir. 

Mookova şidKktle ıbombardı • 
man edilmiştir. 

lngilizlere göre 
(l inci Sahüeden Devam) 

ıtddetlldır. Almanlar binlerce tank ve 
tayyare kullanmakta, fakat hede!leri
ne varm.Jya muvaffak olamamaktadır. 
Düşman çok ağır zayiat veriyor. Sov

reı lopç uu Almanları mülhil bir a. 
teş altında tJtıruıktadır. 

Dün. Lenln&:rad mınakasuıda bir 
Sovyet mukabil taarruzunu mütea
kip, Almanlar 10 kilometre mesafeye 
püskürtülmilflerdlr. SovyeUer il<ı kö
yil işeaı etmişlerdir. 

İngiliz avcıları ile takviye edilen 
Sovyet luyyarelerl Leniı.crad bölge· 
şip.de.ki kara kuvvetlerlnin barekltına 
müzaheret etmektedir. 

Cephenin diğer mıntakalarındı va
ziyet ~öyledir: 
Şimalde Murmansk'a yapılaa hü· 

cumlar Sovyeller tarafLndan muvaı
iakiyetle pilı.;kü.rtülnıüştilr. 

Merkezde Mare§al Tlmoteııko mu
kabil taarruzlarına muvaifaklyeUe de
v~am ediyor ve :1imdi bütün gayretıni 
qomeı i.stik.ametine teksif ediyor. Smo
Jensk mıntakasında Almanlar Dvlna'
run Ot.esine atı.lınışlal'dır. 

Ukraynada vaziyet karanlıktır. 
Ker.son mıntakasında, Alman iddia

larına göre, tamaınen imha edilmiş-o
lan Mare1al Budiyenl kuvvetler! mu
kabil taarruzlar yapıruya çalışmakta
du. 
Kırımda Almanlar hilcumlarına de

vam ediyÖrlar. 
Odesa, diljman t:.opçu ve tayyare

lerinin ateşinin şiddetine rağmen, da
yanmaktadır. Sovyet !ilosu Karade
nizde hlıkimiyctini muhafaza etmek
tedir. 

Uzak yerlere gidecek taksilere 

KIŞ HARBİ 
ASYA 

Lenin Yrad'daki idama mahkum VE.~ MISIR 
..> d"l G l" ti (Başmakaleden Devam) Çetin bog"' UŞma e l en 0 lS er ıı:en İtalyanın da ~'.sır hu~udun. 

CI d F d, 26 (A.A) da harekete geçecegı ve Orta, Ya. 
Lonclra 26 (A.A.) - Son bir CJ ermodn F errandan k • .ah- kın Şark İngiliz ordularının bir 

h be .. Le . dı ·b ermon err as en m • k k . . 1 k . .. a re g-0re nıngra n cenır u k . b b h it ır , ıs aç ıçıne a ınma ıstenecegı 
şarkisile cenubu ga!1lıisinde çok b et~esı ~sa auh ak ı go. ıs.,,.~:· muhakkaktır. İtalyan ve Alman. 
çetin mu.Jıarebeler olıwuştu.r. Bü· lı:m~;;;·a n m a emesıne ~ lar şimdi herhalde Trablusta talı.. 
tün cep!ıede insiyativ'i ele geçir. Bunlar ihanet firar ve :<µiisti. şidat yapıyor ve harekete geç. 
mek için ha11bedilme~edir. Bu mal cürümler.inden dolayı askeri mek için Kaf.ka~y~ya ~\aşacak 
harp, Almanların tahkim etme • rütbelerinin alınmasına idama Alman kuvvetlcrını beklıyorlar. 
!erine meydan vermeden onların ve halihazırda ve istikbaJdeki mal Bu vaziyetin tebaddüsü takdi. 
ellerindıeki .köyleri' geri almak ve mülklerinin müsaderesine rinde Almanların yalnız Kafkas • 
için yapılan ani gece baskınları ve mahkum .edilmişlerdir. İran • Irak ve Trablus istikamet. 
dü:şman kollarının şehre karşı o· 1 ti .. (erinden huekete ge.;mekle ikti. 

Eski Şah Yeni Bir Sine
ma Açılıyor 

(1 nci Sahtfeden Devam) 
da eh~rrmiyeUi miktarda mevduatı 

bulunduğu hakkındaki şaylalann ta
hakkuk e!medilini bildirmektedir. 

. BeJed~ye, Tcpeba~ınd kendi malı o--Son günlerde Iran parlamentosun-
da yapılan açık flhamat ile sabık Sa- lan sinema binasının etrafını açıp gü-
hın yabancı memleketlerae büyük bir zelle~Urmeğe karar vermiştir. Haber 

serveti olduğu öne sürülınüş ve mat.- aldığımıza göre tamir edilip boyanma .. 
buat hfutümetin bu büyük servete ja başlanan bu bina yenıden döşene-
vaz'ıyed etmesi ıazım e:eldiğini müna- cek ve pek yakında ıehrimiz: yeni bir 
kaşa etmişti. Tahranın yarı resmi P- sinema kazanacaktır. 
zetelerinden biri sabık Şahın zevce- ı--------------
sinden maada bütün mensuplarl!lın 

kendisiyle birlikle İranın Cenubu Şar
kisindeki Kermanşah'da bulundukla
~nı ve pek muhtemel olarak gideceği 
yere kadar refakat edece.k.Ier.ini bildi

riyordu. Bu gazete sabık Şahın Birle
şik Amerikaya gitmiyeceğini ve ı:ev

cesinln T1hran'a, oj:lunun yanına dö
neceğini ·la.ve ediyor. 

taarruz yapabilecekleri mevzilere ıp oma ar mu· fa etmiyecclderi ve İngiliz kuv. 

b d 1 d·ı· Beylerbeyi Sarayının erişmeden evvel bu kolların ha. a e e e 1 ıyor vetlerini dağıtmak için Suriye ve 

Devredilecek İhtira Beratı 
.Demir yollar traverslerinin 

biribirine bağlama usulünde ısla. 
hat ve bu ıslahatın icraat;. hak. 
kındalı:i ihtira içfo İktısat Vekale. 
tinden istihsal edilmiş olan 8 Ey. 
lul 1938 tarih ve 2706 No. lı ihtira 
beratınrn ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir ve yahut ica. 
dı Türkiyede mevk:i fiile koyır.ak 
için salahiyet dahi verilebi'· .eği 
teklif edilmekte olmakla b~ hu. 
susa fazla malumat edinmek is. 
teyenlerin Galatada, Arslan Han 
5 inci kat l • 3 No. !ara müracaat 
eylemeleri ilan olunırr. 

rekatına mini olmak için batar- Li:ılbon 26 (A.A.) _ 12 İngiliz Filistin üzerine de akınlar ter. bahçıvanı yaralandı 
yalar tarafından gösterilen faa • diplıomatile mübadele edilecek o- tip edecekleri muhakkaktır. Beylerbeyi Sarayın n bahçivanı 
!iye! şeklinde tezahür etmekte • lan 12 Alman ct;plomatl perşPm. Bu devre içinde Japonyanın ve Mehmet Gelgel 2 '™'lre yüksek. 
dir. lbe günü ingiltereden iburaya geı.: J'ımerikarun vaziyetleri de ağlebi liğindeki duvardan düşm~ ve ba-

Sovyet kıtaatı, düışmana karşı miştir. ihtimal tevazzııh ede<:ek ve harp şı olıüyük bir taşa çarparak yara. 
fasılasız hücumlarda ibuhınmak • İngiltereni.n Brüksel sefiri Sir 1912 de lıütün dünyayı saran bir ı,mmış ve Haytlaııpaşa Nümune 
ta ve mevzii insiyativ'i muhafaza Oliphanl'ın dahil bulunduğu In. ateş halinde her tarafı kaplamış hastanesine kaldırılmıştır. 
etmeğe çalışmaktad1rlar. Bu da gifü ,grupu büyük l:ıir ihtimalle olacaktır. Bu ihtimali bertaraf e- '---------------·' Bulana Mftkatat 
en ıbüyük mes'ulıyetin Sovyetle- Fransız • İspanyol hududun.da debilecek iki ümit ancak: 
rin Karadeniz keşif müfrezelerine kain İrun'a cuma akşamı gelecek. 1- Rusyanın füll Lıgiliz ve A.. 
terettüp e'.me-kte olduğunu gös • tir. Almanyadan yola çıkan bu mcrikan yardımı ile Alman sav. 
termektedir. grup cumartesi akşamı L>?::bona Jetini durdurnııya muvaffak ol. 

Birkaç gündenberi cepheden 
alınan telgraflar, harekatın or -
manların ıslak topraklarında ve 
bataklık yerlerde yapılacak mev. 

zii harekatın muvaffak olmasının 
ıstfik.şafa bağlı olduğunu göster
mektedir. 

:Uııırda gıda mad· 
delerlnde taıarrul 

Kahire 26 (A.A.) - Reuter: • 
Dün akşam radyoda bir nutuk 

söyli)"'n Mısır Başvekili Sırrı 

paşa bütün maddelerin ve bilhas. 
sa gıda maddelerinin isti:hl.itkinde 
büyük tasarruflar yapılması lü • 
zumundan bahsetmiştir. * Berlin 26 (A.A.) - Alman 
radyosu, dojiu.munun yıl.dönümü 
münasebetile Danimarka Kralına 
Führer tarafından 'bir tebrik tel. 
grafı çekildiğini bildirmekledır 

Harp Vaziyeti 
( l inci Sahifeden nc ... ·am) 

muvaffak olmuşsa da, Rusların 
mukabil taarruzüc geri püakür • 
tülmüştür. 

2) İlmen gölü cenull>unda va • 
ziyel~t .bir değışiklik yc.!<lur. A. 
caba Almanlar neden bu mınta. 
kada Voroşilof ve Timoçenko or
dularını ayırmak mak!:adile ta • 
arruz e:Jniyorlar? Bu teşctbbüsü, 
Leningradın S'llku' undan sonraya 
bırakm:ıı olmaları muhtemeldir. 
Bu bö!g,,de 7.8 Rus fırkasını im
ha ettiklerini ve 53 bin esir al • 
dıklarını :ddia eden Alımanların 
ilk teşobbü.sü Rus mukavemeti 
karşısında Valdai le-pelerinde a • 
kamete uğramıştı. Demek isteriz 
ki Almanların Gomel'de oynadık. 

ları oyunu, İlmen gölü cenubun. 
da tekrar etmeleri varittir. 

3) Merkezde Timoçer.ko ordu
sunun mukabil taarruzu artılc 

durmuşa benziyor. Mareşal Timo. 
çenko'yu arlık cenup cephesin
deki harekatın fazla alakadar et. 
rnesi pek tabiidir. Zira, Alman -
!arın, Don nehrine varoıktan son. 
ra Moskova ve merkezdeki Rus 
ordularına yi1kler>meleri kuvvet. 
le muhtemeldir. Kurek ve Harkof 
.istikametlerindeki Alman ileri 
hareketini önlemek maksadile, 
Timoçenlro'nun merkez ve cenup 
Rus orduları ara hattı istikame • 
tinde yeni ihtiyat kuvvetleri sü
rüp sürmediği malum deği1dir. 

Muhakkak olan 'binşey varsa o da 
şudur Cemıpta cep'lıe, Mookova 
etrafına doğru bill<ülecek vaziye. 
te gelmektedir. Almanlar İlmen 
gölü cenubundan yapacakları ta. 
arruzda da muvaffak olursa, Mos. 
kova şimalden, gaı,ltQll ve ce • 
nuptan bir yarım çember içine 
alımnış olacaktır. 

4) Cem.ıpta Almanlar biri Don 
nehri istikametinde şarka ve di • 
ğeri cenup istikametinde Kırım 
yarımadasına teveccü§ı etmişler. 

dir. Almanlar için bütün mfu;kü. 
tat pek dar ve müdafaası kolay 
olan Kırım berzahından geçmek
tedir. Şimdi bu berzah şimalinde 
~iddetli muharebeler cereyan et. 
mekted.ir. Don nehri istikametin. 
deki Amıan ileri harekeli tekrar 
Rus mukavemetile karşılaşmıştır . 
Böyle olmasaydı, Ahnan ınotör!ü 
lbirliklerinin şimdiye kadar Har. 
kof'a varmış •bulunmalan lazım 
gelirdi. Fakat Ruslar, kat'i ve mu
annidane müdafaayı daha ziyade 
Don nehri sol sa'lıilinde yapa • 

hareket edecektir. Alman gruıbu. 
nun içinde Almanyanın eski iz. 
landa Başkonsolosu Von Gerlach 
da bulunmak~ad:r. 

~lmanyaya gftnde· 
l'llen Hırvat amelesi 

Zürih 26 (A.A.) - Bkaccher 
Zeitung'un bildirdiğine göre, Zağ. 
rcp gazeteleri, 46 bin Hırvat ame. 
lenin Ahmanyaya gönderilmiş oL 
duğunu yazmaktadırlar. 

Bu tedbir, nakil vası:alarınıia 
vukua getirilen kaııgaşalık ve tah
ribat neticesinde Bosna maden • 
!eri istihsaliıtının azalmasından 
dolayı tatbck edil.d:ği söylenmek. 
tedir, 

Shı[apara takviye 
Sıngapur 26 (A.A.) - Dün bu· 

raya mühim takviye kıt'aları gel. 
mişlir. 

.'• - ~ 'r ' 

Dil Bayramımız 
(1 inci Sahifeden Devar.1) 

rumu merkez heyeti tarafınC:an 

bu sabah Ebedi Şef Atatürkün 
muvakkat kabrine bir çelenk kon. 
mu~ ve büyük yara'.ıcının ma • 
nevi huzurunda eli.ilmr,;tir. 

Sarıyer Halkevi Rclsligindcn: 
Bugli.n .·aat 17 de Evimiz salonunda 

Dil Bayra1nı münaseb~tile bir tören 
yapılacak ve bunu müteakip temsil ko· 
l'.lmuz tarüCından (Andaval palas) adlı 
bir piyes temsil ~ilecektir, herkes g~· 
lebllir. 

SOVYET TEBlfÖl 
(1 inci Sahileden Devam) 

rafından düşürülırüş, 68 i yerde 
tahrip edilmiştir. Biz 32 tayyare 
kaybettik. 
Tebliğde bundan sonra 24 Ey. 

lüi tarihli Alman tebliğinde Ki. 
yef mmtakas:nda 570 tank tahrip 
edildiğine ve 380 'bin esir alındı. 
ğına dair verilen haber tekzip 
edilmekte ve şunlar ilave ediL 
mektedir: 

Bu mıntakada şiddetli muhare. 
beler devam etmektedir. Şüphe. 
siz zayiat varsoa da bu aralık bu 
hususta bir rakam zikretmek 
müşküldür. __ .....,,__ __ 

Yedi muhtekir 
tüccar 

( ı inci Sahifeden Devam) 
jet sattıklarından, Beşiktaşta 
tramvay caddesinde tuhafiyeci 
Bedros makarada ihtikar yaptı. 
ğından, Nişantaşında Teşvikiye 

caddesinde 145 numarada Fevzi 
tereyağ.nı pahalıya sattığından, 
Heybeliadada Şafak gazinosu sa. 
hibi listede yazılı fiatlerden fazla. 
sına içki ve yiyecek sattığından 
adli~·eye verilmişlerdir. 

Galatada Haraççı sokakta iki 
numarada yazı makineleri ticare. 
ti yapan Pirenistaki'nin ihtikar 
yapt.ğı anlaşılmış ve adli)'1'ye tes. 
!im edilmiştir. Dün yapılan du. 
ruşma neticesinde suçlu İkinci 
Asliye Ceza mahkemesince tev. 
kif edilmiştir. 

---<>--
Hem suçlu, hem güçlü 

bir şoför 
2104 numaralı takısi otomobili 

şoförü B. Hüveseryan bir hastayı 
istediği yere götürme\oten imtina 
ettiği için vaki şikayet üzerine 
hakkında takibata gr;,~lmiştir. 

Aynca muayenesinde sariıoş 

olduğu da tesbit olunarak bu ci· 
betten de takibat icrası kararlaş. 

lır 

ması, 

2 - Bir uzlaşma sulhunun vu. 
kuudur. 

Fakat, daha bir iki gün önce de 
izal.ını yaptığımız gibi sulh en 
zayıf olan ihtimal ve ümittir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Çı ftçlnin malı 
!lorunalacü 

(1 ine! S:ıhifeden Devam) 
,_ Kanunun tatbik şekli izah. 

name ile gayet açık olarak ifade 
kılınmıştır. Kanun ekili veya ken. 

diliğinden ~tişen bütün nebat • 
!ar, dikili veya kendiliğinden ye. 
ti.şen ve fa.kat orman kanununun 
şümulüne ıı:irmiyen bütün ~ğaç. 
lar ve ağaçcıklar ve bunların hu. 
sule getirdiği ağaçlıklar, ziraatU! 
kullanılan veya ziraatle alakalı 
menkul mallar, :ıiraatte kullanı· 
lan veya ziraatle alakalı her nevi 
gayri ınenkul mallar, su arkları, 

setleri, 'lıentleri, hendekler, çitler , 
duıvarlar, tel maniaları veya da. 
yamalı benzerleri, tarla ve bah. 
çe yolları ve bunların üstün~ki 
küçli!k köprüler, pınarlar, çeşme. 
Jer. su havuzları, yalaklar ~e her 
nmrı kuyularla bunlardan su çı
karmağa mahsus vasıtalar ve bü.. 
tün benzerlerini da'rei şümulü • 
ne almak•adır. Koru.m meclis • 
1"ri ve mürakabe heyetleri teşek>
\oül (decek, koruma bekıçileri bun. 
!arı korıryacaJ<lardır. Vilayeti • 

miz dahilinde de bu kanuna göre 
!bütün icaıbeden tedbirler alın • 
mıştır. Kanunun tatbiıkatına der. 
hal geçil~cektir. Toplantıda b;.! • 
.bassa umumi ziraat işleri görü • 
şülmüş, istilısalatın arttırılması 
'hakkında esash tedbirler alın -
m.ştır.• 

Diğer taraftan B. Tahsin Dilek 
vilayetimize ait muhtelif ziraat 
işleri hakkında d• şu ilah.atı ver. 
m~tir: 

,_ Muzır hayvan mücadele • 
sine devam cdilmek'.edir. 528 do
muz öldürülmüştür. Bakırköy, 
Yarova kazalarında 39 hektar fa. 
rel·i arazide mücadele yapılmış ve 
temizlenmiştir. Yalova, Çatalca, 
Bakırköy, Silivri kazalarında 86 
hektar arazide zuhur eden çekir. 
ge sürfeleri tamamen imha edil. 
miştir. Üsküdar<ia 1531, Şilede 
452 adet muhtelif meyva ağacın. 
da ki ökse olu temizlenmiştir. 

vtLAYETİN ZİRAAT 
VAZİYETİ 

Vilayetimziin ırmumi ziraat va
zi)'1'ti iyidir. Harman ameliyatına 
yardım eden 5 kombıne teraktör. 
den mürekkep bir ekip Silivri ve 
Çatalca kazalarında sürme işle • 
rinde çal~a.ktadır. 

BAÖCILIK VE FİDANCILIK 
Bağcılık mütemadiyen rrıki~af 

etmekted·ir. Büyükdere meyva ıs. 
lah istasyonu fidanlığında yetiş~ 
tirilip tevzi edlien muhtelif çe. 
şitte meyva fidanlarile meyva. 
cılık hızla inkişaf göstermek • 
tedrr. Islah istasyonu amele yur
dunda her altı ayda bir yoklamaya 
tabi tutulan talebe yetiştirildik. 
çe yerlerine yenileri alınmakta. 
dır. 

TEZYİNAT AÔAÇLARI 
Beykorz ağaçlama fidanlığı muh. 

telif, yaprağını döken dökmiyen, 
çam, sedir, gülnar, ladin ve sair 
teeyinat ve yol ağaçlarını yetiş • 
trimekte ve her sene istiılıısala • 
tını arttırmaktadır. 

26 Eylfıl 1941 
18.00 Program 
18.03 Konuşma 
18.30 ~revler 
19.40 Svi~g Or. 
19.00 İktisat Saall 
19.15 Sving Or. 
19.30 Haberler 
19.45 K. Tilrk Mü. 

20. t5 Rad. Gaz. 
20.45 Şarkllar 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Teınsil 
22.00 Orkestra 
22.30 }laberler 
22 . .ıs OrY.estra 
23.00 Ka9anı3. 

24 E1!0l Çarpmba ıünii saat 13 
raddelerinde Yedi.kuleden Sirke
ciye gelirken tramvayda Güven 
Sigorta Şirketine ait \'e hiç kim
~nin işine yaranuyacak bazı ev
rakı havi bir zarf dUşürdQm. Mez
kür zarrı bulup aşağıdaki adresi
me getıren kimse nakden mem
nun edilecektir. 
Galata: Güven sıııorta Şlrketlnde 

Kemal Gündoldu 

ZAYİ - 2455 numaralı otomobW. 
mln pllkuını zayi etlim. Yenislnl ala· 
cağımdan eskisinin hiilanii olmadığı 

IJAn olunur. 
Alı.met Pehlivan 

------~-----~~-~---

Çemberli taş Sinemasında 1 Büyük Bir Sürpriz 
Bugtin AfaUnelerdcn İtibaren 

1-ŞEBVET KABiNi 
j()SEFH CALLERA • DİCK FOR o\N·DONALD MECK ve ANNE NAGEL 

tarafından yaratılmış emsalsiz: bir şaheser 

2 • clL'OM YABlll 

Bu Akşam T U R A N Sinema • 
ŞEHZADEBAŞl Tiyatrosunda ~ 

TIY A TRO - SİNEMA VARYETE ~ 
San'atkar NA Ş 1 T ve Arkadaşları 

ÇOC1JK FABl!IBASI Komedi 3 perde 
Büyük Varyete Numaraları 

Sinemada: 2 Büyük Film Birden 
1 - AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
! - ÖRtJMCEK ADAJII: 

devirleri. 

TÜR\< TiCAR~T QANUASI A~ 
1'UPONLU VAD~L{ Ml;VOUAT 
PAAAMI BURADA ULET 

~ A. • ...,.. • llllıııı..ll İ 
r-916.11~ 

' • 

ffl 

,J/JllQ!~~Q~~~ıoı~ Bl~GtlN 1\IAıiNELERDES İTİBAREN:~ . ' 
T A K S 1 M Sinemasında · 

• Mcvıoımin ilk macera Süper Filmi 

Ölüm Gemisi 
Büyük Deniz ve İhtiras 0ra.,,, Başlıyor. 

Baş Rollerde: 

DICK ARLEN • AND Y DİVINE 
llAvetea : KARIM ve PATRONUM 

Büyük cSVİNG.t Dansının M 1a!fakiyet: 2 güzel Film birden 
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Bir Casu s un 
Gizli Defteri 

No.121 -J 
Yazan: Ftanci& Machard Çeviren: lskender F. SERTELLl 

Vazife, sadakat, fedakarlık... neticede 
yirmi yıl sonra elli frank zam 

Mü~afatlı Bulmaca 

Bu sırada kapımın önünde bir kısa 
konuşma oldu .. 

Resmi bir komiser, biraz önce bana 
izahat veren gardiyana: 

- Gozünü aç .. Bu adam tehlikelidir. 
Eğer gayritabıi bir hal görürşen, he
men polis muha!ız1ığına tele1onla bil.. 
dır. Haydi, göı-eyim seni.. Müdüriye
tin en eskl. en tecrübeli bir ııardıyanı-

.. şın sen! Onu adliyeye teslim edinciye 
kadar iyi muhalaza edersen. talt11 edi
leceksin. 

- On beı ıenedlr bu taltif Jı.ikaye
ıini dinliyoruz, m3syöf Ben vazilemi 
ıadakaUe yaptım.. Bundan sonra da 
yapacağım. Fakat, maaşıma biraz ol
zun zam istemek hakkım değil mi?. 
Tam yirmi senelik gardiyanım.. Dört 
cocuk sahibiyim. Şimdiye kadar wku
•t cetveHme takdirden başka bir şey 
7azılmadı. 

- Müsterih ol.. Maaşına elli frank 
daha zammettlrmek içln ben çalı~ca
lım .. Söz veriyorum. 

Komiser uzaklaşınca, ıardiyan ken
di kendine homurdc.ındı: 

- Vazifede ndakat, fedakAr!ıJı:,. 

Neticede yirmi yıl sonra elli Frank 
&am .. 

Gazetelere hasret çekiyordum. 
Acaba benim mevku.1.iyeUm ve Ma

aam Gastonyanın tiran hakkında mat
buat neler yazıyordu. 

Mevltu!ıyctimin dördüncü ctınü .. 
Polis neurethanesjnde sıkı bir ta

rassut ve .inzibat var. Koridorlardan 
kuş uçurulmuyor. 

Ben.im bulunduğum nezarethanenın 
kırk sekiz hücreslnin hemen hepsi de 

• dolu. Hatta bazı hücrelerde iki üç, beş 
kl~ı yatıyor. 

Tek yat.tın. daha doğrusu tecrit edL 
len yalnız benim. 
Zabıtanın Madam Gastonyayı ~d

detıe aradığı muhakkak. Polis Müdü
riyetindek.1 heyecan henüz devam edi
yor .. Koridorlarda dolaşan ıardiyan 

ve polis cavuşlan hep ayni meseleden 
bahsediyorlar. 

içimde manasız, garip bir şüphe 
var: Ayak sesi veya bir kadın feryadı 
duyunca, eyvah diyorum, acaba Ma
dam Gastonyayı yakalayıp tekrar ~ 
)is nezarethanesine mi getiriyorlar?!.. 

Madam 1irar edeli tam yirmi dört 
saat oldu. 

Me\.·kuftyetimin dördüncü günü ak
famı .. Henüz madamdan bir ses yok. 
Art.ık on~n ele geçmesi kabil değil. 

Çok lyi makiyaj mütehassısı olan İs
panyol ıüz.eli şimdi lcimbillr ne &a
rip, ne tanınmaz kıyaleUere girmiş.

tir. 
Polliı onun giizel fotoğrallal'1llı hiç 

şüphe yok ki bütün gazetelere ver .. 
mlş olacaktır. Eğer onu kendi folol-· 
rafı üzerine ararlarsa, :yJ.llarca değil, 

ebediyen bulamazlar. 
Madam Gastonyanm kaçtığı dald

kadan beri, ondan akla, hayale sıinu-
7an bir 7ardım bekliyorum. 

Bana nezaret eden gardiyanın ko
misere verdlği cevap ıa kulağımda ü
mit ver1ci akisler bıraktı. 

Acaba ben de yüz bin frank vadet.. 
sem, maaşına ayda elli frank zam va
adine se1inen bu adamı avhyamaz 
mıyım?. 

(Devamı Varı 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Sarıyer As. Şubesinde yoklamalan 

yapılmış olan yerli ve yabancı bilCı.
mum 337 doğumlu ve bu doğumlular
la ınuayenesl yapılan diger doğumlu 
erler scvkedilcceklerdir. 

Toplanma günli 30 Eylül 94:1 sah gü
nu saat 9 dadır. 

Toplanma yeri Yeniköyde As. Şube 
binaSJdır. Bu erler 29 Eylül 941 pazar
tesi gününden şubeye gelerek elbise
lerini alabilirler, 

Kibrit çöplerini yukanlı.i şekil.. 
de tertip edeceksiniz. 1! ukanlri 
şekilde beş murabba vardır. Üç 
tane kibrit alacaksınız. Geriye üç 
müsovi murabba kalacaktır. 

HEDiYELERiMiZ 
Bilınecemizi doğru halledenler 

arasında çekilecek kur'ada : 
Birinciliği kazanana: Talebe ise 

bulunduğu sınıfın tekmil ders ki. 
tapları ile bir yaldızlı hatıra det. 
teri hediye olunacaktır. Talebe 
değilse yaşına göre muadil sınıfı 
hesaplanarak bunların bedeli ka. 
dar istediği hediye alınacaktır. 

İkinciliği kazanana: Marul bir 
sinemanın 2 aylık meccani duhu.. 
liye kartı. (Hususi mevki). 
Üçüncülüğü kazanana: 3 liralık 

ltitap, defter ve yahut da bu kıy. 
mette oyuncak alma hakkı. 

Dördüncülüğü kazanana: Kız 
ise komple dikiş takımı, erkek ise 
büyük perger takımı. 

Beşinciliği kazanana: 1 aylık 
Son Telgraf abonesi. 

5 k.işıye: Maruf hır sinemanın 

15 er günlük meccani duhuliye 
kartı. (Hususi mevki). 

30 kişiye: Birer k:ymetli roman. 
15 kişiye: Birer şık yazı kalemi. 
10 kişiye: Birer düzine kalem 

hediye olunacaktır. 
NOT: Bilmeceınize resim gön.. 

dermek suretile iştirak etmek is.. 
tiyenler fotoğrnflar;nı cuma gü. 
nüne kadar göndermelidirler. 

BEYKOZ MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Sıra No. Mükelc.t:..n Adı ve Soyadı Mahalle sokak ve kapı No.su Matrah 

L. K. 
Vergisi Verginin Nev'i 
L. K. 

İ:ıi 

Osman Abacı JJ•ykoz Fevzipaıa 27 

2 M'lhlar AkbudJ > Çeşmeba:tı 17 

3 Mustafa Gençel Yalıköy Yalıköy C. 24 

> > > > 24 

5 Sait Bikan J•aıabahçe Beyaz Erguvan 5 

6 • > > > 5 

7 Enis Kab.raman Göksu Baruthane 12 

8 Halil Birlik A. Hısar Kızı1serçe 1/2 

9 K~ıım Köse l,.ubuklu Çayır 8 

10 H. Necip Gördes !'aşa bahçe Kayabaşı Ada 1 /l 

il Hasan Demirel Paşabahçe Saip Molla bila 

12 > > > > > > 

54 00 6 48 Kazanç 
3 24 Fevkalade 
1 30 Buhran 

60 00 7 56 Kazanç 
3 78 Fevkalade 

. 1 51 Buhran 
96 00 3 09 Kazanç 

77 Fevkaldde 
62 Buhran 

96 00 6 83 Kazanç 
1 46 Fevkalade 
1 17 Buhran 

48 00 '4 40 Kazanç 
3 60 Fevkalade 
~ 88 Buhran 

48 00 1 45 Kazanç 
36 Fevkalade 
29 Buhran 

Terzi 9U 

Aktar > 

Pastırmacı > 
;f'eynrcl 

> > 

Kunduracı > 

> > 

6 00 44 Kazanç Hallaç > 
11 Fevkalllde 

9 Buhran 
120 00 17 26 Kazanç K.ahvehaııe > 

4 31 Fevkalade 
3 45 Buhran 

60 00 2 82 Kazanç > 
70 Fevkalade 
56 Buhran 

54 00 6 66 Kazanç 
1 66 Fevkalade 
1 33 Buhran 

18 00 84 Kauınç 

17 Buhran 
15 % 15 Zam 

18 00 3 39 Kazanç 
68 Buhran 
61 % 15 zam 

Bakkal > 

938 

> 

Yukarıda adı soya~ı ya.z.ılı mükelleilf.r yenj adreslerini bildirmemiş ve yapıtın araştırmada da bulunamamış olduk
larından hizalarında gosterilen :yıllara ait kazanç vergileri ihbarnamelerinin kendilerine teblığl mümkün olam\llIUşhr 
:692 sayılı kanunun 11 inci maddesi muc:ibince tebliğ yerine ıetmck üzere keyfiyet UAn olunur. c8537> • 

TA RiHI TEFRİKA: 4 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: 1\1. SAMİ KARAYEL - -----·' 

c. İsl[lmiyet biç zuhur etmemis ol
sayclı, bu mürted ruhlu ortodoksluk 
o tar n.ten bu zamana kadar hüküın -
ran kalıp da orta çağın en fena asır -
larında bütün diınyayı tenvir etmiş 

olan o muhetşem r;ark medeniyetinin 
dogmasına meydan vermeseydi &-ya
ın garp taraflarile orta çağ Avrupa
aı acoba ne halde bulunurdu? 

Leone, tamamile Hırlstiyan oldu
iunu bir tarafa bırakarak tam bir ı. 

J.m adamı &Ozile davayı pek canlı ve 
vcız.ıh. bir surette izah etmiş oluyor .. 
ve. Rum, Rus ortodokslufuna ylilc -
len,yor .. ve, biç bir kıymet ibraz et-

' medığinl ortaya koymakla beraber, e
jer, İslamiyet zuhur etmemiş olsaydı 
ne yapabilecekti diye de alay ediyor? 

Burda sözü Leone'ye bırakalım: 
• .... Şarkta se,,ahat eden bir adam 

ortodoksların ve kalolikliğln1 protes -
1.anhk gibi sair Hı.ristiyan mezhepleri 

· di rııe 

Daha İ:;himiyetin zühurundan ev\'el 
şarkta ortodoksluk her türlü inkişaf 
ve propago.ı.nda kuvvetini k.:ı.ybctmiş

ti Yedinci asırdaki Rumlar, bütiın fa
aliyetlerini hiç blr kıymeti olmıyan 

iiahiyat münakaşalarına vermiş bu -
lunuyorlardı. İlk hıristlyanlıgın ga -

yet yüksek mefkuresi tamamlle baıka 
kalıba &irerek .. unutulmuştu. 

Diyor ve mütaleasını şu cümlelerle 
bıtiriyor: 

« .... İsJAmiyet, Hıristiyanlığın esa
ıatından daha az yüksek esasattan ha
ıeket ettiği halde doğduğu günden lü
baren mukavemetsiz bir kuvvet ikti
sap etti. Jlıristiyanlık dinine karşı ko
lay bir zafer kazandı. Yeni din bütün 
kavimleri elektrikledi. Onlan canlan
dırdı. Muhtesem bir medeniyet yarattı. 
Bugün bile İslAmiyet imanı sönmüş 
gib1 görünmekle beraber, dünyanın en 
büyük manevi kuvveUerlnden biri o • 
Jarak A • r bulunuyor ve As:yada, 

lebeslne karşı zaptolımmaz bir kale 
\~kil e<Hyor. 

Lltin müsteşrıklarından ve İsliim ta
rihi müverrihlerinden Ka'teno Hazreti 
Muhammed (S. A.) hakkında açıkça 

ve hiç çekinmeden Hıri.stiyanhğa kar~ı 
şu fikirleri kaydetmiş bulunuyor: 

c, ... İk l iman arasındaki (Hıristi -
ytınlık - Müslümanlık) eski husume
t:n bakayası henüz hissolunuyordu. Es
ki müdafaa ve takip edilen fikir, ya -
1rı.ncı bir adam olan 1'-1:uh-ammedin (5. 
.A .) nasıl olup da muasırlarını aldat -

ınağa muvaffak o1duğunu izah etmek. 
• ten ibaretti. Sonraları mesele daha 
başka türlü vaz'edildi: 

Muhammedin (S. A .. ) şahsı hakkın
da bir hüküm vermeden evvel kim 
olduğunu bilmek. ne yapUğını güzel
ce anlamak, mezhebinin iyi ve fena 
tarafları hakkında bir hüküm vermek 
ve ls13.miyet müesslsinin vücude ıe -
tirdiği Asara dair bir hükUm vermek 
için bunlardan istinbatı ahkAm etmek 
tariki takip olundu. 

Muhammedin (S. A.) etrafında ne
ler cereyan etti? Neden onun sesi a
f ırd1de bir rehavete dalmış bulunan 
bir kavın! sarstı. (Arapları) ve onu 
dünyayı tesbire sevkeyledi? 

Muhammedin (S. A.) bir yalancı 

· · ile ~e bas-

Fotograf Gönderenler 
l 

Bulmacamızın halline fotogral 
göndermek suretile iştirak eden 
okuyucularımızı biribirlerine ta. 
nıt.ıyoruz.. Fot-Ograf göndıeımek 
'istiyen okuyucularımız önümürzı. 

MASAL 

Mavi Tilki 
Tilkinin biri sen derece aç 

kalın~tı. Ne olursa olsun diye, 
karnını doyuracak bir şey bulmak 
için ekseriya civarından geçtiği 

bir köyün yolunu t.ıttu. Köye 
yaklaşt.ğı zaman, daha hud\lda 
gelmeden iki azgın kepekle karşı. 
!aştı. Köpekler hemen tilkinin ü. 
zerine atıldılar ve ric'at hattını 

bile kestiler. Tilki fena vaziyette 
kaldığını anlayınca, köye doğru 
koştu. Ambar gibi bir yer gördü. 
Oraya sığınmak istedi. 

Fakat köpekler peşini bırakma. 
mışlardı. Tilki ne yapacağını şa. 
şrrmıştı. Sağa baktı, sola baktı. 

Bir köşede büyük bir fıçı gördü. 
Hemen kendisini oraya attı. 
Meğer fıçmm içinde mavi bo. 

yalı bir su varmış. Tilki boğulma. 
dı amma, kendisini craya atmak. 
la da postunu kurtardı. Köpekler 
tilkiyi bulamayınca uzaklaşıp gi1.. 
tiler. Tilki de başını sudan yuka • 
rıya çıkarmış, d~arıya kulak ver. 
mişti. Tehlikenin geçtiğini ana!. 
yınca, yavaş yavaş fıçıdan dışarı. 

ya çıktı. Baştan aşağı masmavi 
kesilmişti. 

Ambardan çıkıp da tehlikesiz 
ormanın yolunu tuttuğu zaman, 
uzaktan kendisini gören köpek. 
ler bile saldırmıya cesaret edeme. 
diler. 

Tilki bunu hissedince, kendi 
ievkaHideliğine kendisi de şaştı. 
Hele ormana döndüğü zaman, bü. 
tün diğer hayvanlar ona karşı, 
son derece ihtirnkar bir vaziyet 
alnı~lardı. 

Tilki artık ne oldun delisi ol. 
muştu. Arslana bile çık.ışıyordu. 
Artık bütün hayvanlar bu görüL 
memiş mavi tilkiyi baş tacı et. 
mişlerdi. Köylerden tavuklar, pi. 
liçler getirirler, onu beslerlerdi. 

Fakat ... Bir giin tilkinin yavaş 
yavaş boyaları dökülmiye başla. 
dı. Ha-yvanlar arasında bir fiskC6-
tur aldı, yürüdü. 

Alt tarafı, bir gün boyaları büs. 
bütün dökülünce, tilkinin tilki ol. 
duğu anlaşıldı. Bu sefer zavallı 
ormanda da yer lrulamıyarak, 
kendisini başka yere dar attı. 

lamaktan vazgeçildi. Dünyanın yüzü· 
nü deiiştiren bir imanı iğfal diye telAk. 
ki etmenin mümkün olamıyacağı tes
!Jm edildi. (Hırlstiyanlarca) 

Pctgambcrln neşrettiği dinin kalbi 
beşerde derın bir teli ihtizaza getirmiş 
olduğu ve peygamberin sesi sönüp git
tiği halde on üç asır sonra el'an bil -
yük bir şiddetle o lhtizazı husule ge
tirdiği bissolundu. 

Diyor, ve başka bir tarafta fikirle -
rine şöyle devam ediyor: 

c .... Pek az yahut hiç derecesinde 
hıh:·ı görmüş bir adamın birinci asır
daki Medine gibi cahil ve iptida! bir 
muhit içinde kısa hayatının bütün 
bütün dünyaya ıAmll bir inkilap için 
en mühlm ve en asil bir Amil olabile
ceğini isbata kalkışmak insanı behe

mehal hataya sevkedecek ve isbatı ga
yet müıkW olacak bir davadır. Filha
k·ka bu, o kadar müşkül bir dava idi 
kı. buna te~ebbils edenler esbap ve va
kaylin mefkut olduğu yerlerde bu nok
s:ını hayalleriJe telAfi mecburiyetinde 
kaldılar. 

Diyor, ve Hıristiyanlık kümesini ~
lmde tutan papazlarla Hıristiyan ule
masına gülüyor. .... 

(Devamı Varı 

de.ki cuma gününe kadar çocuk 
sahifesi 'bilmece memurluğu 11cı.. 

resine yollamalıdırlar. Yukarı • 
d.aki !otog:raf sahiplerirun adres. 
leri: (Yukarı sırada sağdan so • 
la doğru) ÜSküdarda Sultante • 
pesinde Yeşilbaş Bayırında 

19 numaralı hanede Üsküdar 
4 üncü ortııt okul 3 üncü 
sınıf talebelerinden Bayan Ada. 
let İnanç. Kabataş lisesi 5 inci 
sınıf talebelerinden M. Baıhaet -
tin Müslim, Haydarpaşa lisesi 
5 inci sınıf 1 inci şıılbe talebe -
!erinden 2590 numaralı Hüsnü 
Dardağan, Üsküdarda Tunusba. 
0

ğında Dolap sokak 40 numarada 
M. Gökman Yurdöver. 

(Alt sırada sağdan sola doğru:) 
Fatihde Fevzipa<a cadd<lSiruie 
Halıcılar sokağında 2 numarada 
Emin Görer, İstanbul Gelenbevi 
orta okıulu 1 inci sınıf(" -ubesin
de 41 numaralı B. Şinasi Gürerk, 
Büyükadada İsa tepesinde Hı • 
ristoo gazinosunda Fener Rum 
mektebi taJebelerinden B. An • 
dıon, Mavridi, Tekirdağ orta oku. 
lu 3 üncü sınıf talebelerinden 
!Malkaralı B. Remzi Gürcan. 

NOT - Ba.z:ı okuyucularımızın 
gönderdikleri resimler net olma
dığından kılişeye alınamamış ve 
ırnaalesef neşredilememi§tir. Bi • 
naenaley'h gönderilecek olan re. 
simlerin çok koyu ve çok açık ol
maması ırnercudur. 

lstanbul Deniz Komutanhğındaıt: 
Deniz Gedikli Orta Okulu için h•r iki müsabaka imtihanına gir<" 

lann kabul IJstelerl eelmiştir. Allıkadar okurların acele İstanbul J)CJ!ll ~ 
\anlığıııa milracaatıerl. c8468> 

[ IST ANBUL BELEDiYESi iLANLAR' -Kabataş pisvarının noksan talan lu~ının in~aa.tı açık eksiltnıe1e 'Jf 
mllitur. K.eş!f bedeli ~77 lira 49 kuru& v• tik teminatı 43 lira 31 kutu11 

lif ve ıart.ı:ıame Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görüleblli';,,ı 
29/9/941 Pazartesi sa•\ 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. TaliP1' 

~min_at makb~. vey~. mekt~plan, ihale tarihinden sekiz gün evvel ,fll' 
len işleri Mudürlüğüne muracaa\la alacaklan fenni ehliyet ve 941 ~ 
'!1carct Odası vesikalarile ihale ıünU muayyen saatte Daimt Encürıı 
lunmalan. (8168) 

.----•iLK - ORTA - LiS E __ _, 

Ku 
Erkek İSTİKLAL LİSESİ 

Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
Şehzadebaşı, Polis karakolu arkası 

~--------Telefon: !2534 ______ ,,,, 

İstanbul Belediyesinden: 
27 Eylül 941 cumartesi günü büyük Türk Amirali Barbaros'un ~ 

ııüdür. İtaanbulda bulunan Mebuslarınıl71a teşrifo.ta dahil zevatın ssa.t 
:Desiktaşta Barbaros türbes-ini teşrif bu .. urmaları rica olunur. (8606) 

YATILI - YA TISIZ - KIZ - ERKE1' 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESi 
ANA iLK ORTA ve LİSE 

Nişantaşı: ÇINAR SOKAÖI 

Talebe kaydı için hergün müracat edilir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
misyonundan : 

Afekteblmfz için ,şartnamesi mucibince ve depoda teslim edilrtl~ 
500 ton kok kömürü kapalı zart usullle alınacaktır. Beher tonun 111 
bedeli 24,30 ilk teminatı 912 liradır. 

Eksillıne 2/10/94 l 14,30 da yapılacaktır. FazJa malı.imat i('in rrıeJC 
ıes!ne müracaat. (8195) 

SAHİP VE BAŞMUHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRtl: 

SON TELGRAF 

ETEM İZZET BENİCE 
CEVDET KARAB!ı.GİN 

MATBAASI 

1 HEDİYE KAZANANLA/( 
Bilmccemiıi doğru halledenler ara

.sında çek.ilen kur'a neticesinde he
dlye kazananları yazıyoruz: 

ı incllıgi kazanan: Şehzadebaşında 

Fevziye caddesinde Fevı:ye apartıma
n1nda 2 numaralı dairede B. Ahmet 
Erim oğlu, (Yaşına bakılarak muadil
lerinin bulunduğu sınırın ders kitapla. 
rı bedeli kıymetinde hediye alınacak
tır.) 

2 incilifi kazanan: Kızıltoprakta Thı

lamur caddesinde 122 numarada ]'vfe
saliha Ak.kay. ( 1 düzine 20 kuruşluk 

defter.) 

3 üncülüğü kazanan: FaUhte Ak.
gören m:lhallesinde Şah Ali sokağın

da 3 numarada Cümhurlyet Kız Lise
si 3 üncı.i sınıf talebelerinden Vildan 
Sakrak, • 1 düzine ı O kuru~luk def
ter.) 

4 linctiltiğü kazanan: Aksarayda Kü
çük Langada Bostan sokağında 67 nu

marada .Hayan Cevriye Sevenay, (1 
kilo akide şekeri). 

~ 1ncilıği kazanan: Maçkada Kağıt
hane caddesinde 58 numarada K~mil 

1 Geçen 8 u 1 m a camızın 
halledilmiş şekli 

[] 

Korkmaz, (1 Aylık Son Telgraf abo
nesi). 

Birer kıymetli Roman kazananlar: 

(30 kişi) - Üsküdar Kız EnsUt!lsü 

!>-4 talebelerinden Bayan jale Kilçük

yalaz1 Aksarayda Kemal Paşa cadde-

Edebi Tefrika No: 23 ------. . -
Hatır için Oldürdüler 

Yazan: AKAGÜNDÜZ 

- İşte hanımefendi de biliyor. 
larmış. Ömrünüze •bereket. Ney. 
se, sadede gelelim. Peki amma 
evladını. dedBm, ben sana ne ya. 
pabiNrim? 

- Vekaletimi alınız, beni mü • 
dafaa eiliniz! demesin mi? Kanım 
beynime sıçradı. Vay çapkın var! 
Bütün hioddetimle cevap verdim: 

- Sen beni, ahlaksızlıklarını 
itiraf edenlerin müdafaacı ba -
şısı mı sandın!? Ben cinayet suç. 
hılarının bile masum olduklarına 
dair madcfi, ilmi, vicdani kana • 
atler peyda ettikten sonra vekS,. 
leUerini alırım . Sebepsiz adam 
öldürmüş bir sarhoş milyoo bile 
verse kabul etımem! 
Ayaklarıma kapandı. Çoluğun· 

dan çocuğun.dan ·bahsetti, Ahlak
sızın kayınbabasını tanırım. Vak. 

tile defterdardı. Tekaüt oldu. A. 
linin yüzünden sağına inme indi. 
Bunu da duyarsa ölür adamca • 
ğız. Hal'Cmi de ne kibar namuslu 
bir ka.d:ırıcağızdır Bir iki aylık 

çocuğu gözümün önüne geldi. 
Ben de babıryını, aHe, yeğen sa • 
hibiyim. Vekaletini alınam amma 
sana son 61r iyfük yapmağa ça • 
lışırım, dedlnı. Gitti. Ben de 
(X) paşa ile (X. X.) Değe gitliltı. 
Meseleyi .açlım. Davadan, şahi 
tal<ipten vaz geçiniz dedim. Bu 
adam hiçbir ahlaks:zhktan çe -
kinmez. Mahkeme karşısında 

(evet, bHe brle yaptım! cezama 
razıyım.) deııse ne yaparsınız? 
o ceza evine girer, fakat siz dün. 
ya yüzüne çıkronazsın12. Dört ço. 
cukJu, iki çocuklu masum yuva -
Jarın ızı düşününüz. Neyse, zar 

ıinde AzımkAr sokağında 10 P 
da Byan Muzaffer HergiH. ~ 
Değirmen sokağında 10 nur11 
Adnan Yalkın, Taksim Erke~ 
!ebelerinden 430 numaralı ı:;tı 
leymanlyede Demirtaş mu.JJ' 
Mutasarrıf sokağında 3 nuJJl• 
Mustafa oilu Ali Nevin, 34 U 
mektep talebelerinden B . .f'1 
şansu, Şehremini Orta okuloJ'.I 
113 numaralı Muza!fer Ya1J11,r 
tiye Köy EnstitüsU talebeıeril1_ 
clız Kurttepe, Taksimde 'fll 
Qe Topçu sokağında Biral -~ 
nında B. Hamit Öz\ürk, Üsk" 
sıklıda )iamazgahta 9 nu.Ol~ 
Mah.ir Ünal, Şehreminlnde ) I 
mahalesinde Elektrik sokaıl~ 
maralı hanede B. Fe\·zi, J{ı.J 

taokulu talebelerinden .il· ı!' 
Nehri, Pertevniyal Lisesi 4 ilp 

B şubesi talebelerinden 166~ 11 
Vehbi Günçol, Beşiktaşt:ı ı<' r 
halelslnde Mescit sokağınd' 
marada Gülen Derin. f' 

(De~• 

zor meseleyi •kapattını. r 
Bu masalı dinliyenıerı 

sınıda Aliden çok avukat• 
!ar vardı. 

O gece ıböyle birçok ı:o 
dinliyor görünen FatrnB 
gün Modaya bir sabah & 
yapmak bahancsile erJ<eO; 
tı. Müddeiumumi ba.,""'I 
nin e'fİ mektep arkad~ı 3 
nice evlenm~lerdı. QO 
'bu meseleyi açtı. KoeaS'• 
eşnin başına yentln €ı~t 
ı;özle, ne yazı ile Adli;~) 
ıbir dava gelmemiştir. st 
maşhur taharri şefi l{aY 
Osmana gitti. BabasınıO ' 
tirmesi, elinde büyürnil~ 
dolayısile a.kra:ba gtbiY~ 1 ;ı 

- Osman Bey aanca· rıı'' 
paşa ile (X.X.) bey ad•, 
seleri tanıyor mu.sunuı· 

Guya ağı<ılardan ıkaÇ~ 
reslerini de verdi. Kel #' 
rım saatlik bir hususi D · 
yenesinden sonra yertı.ifl./ 
değil İstaılbulda. TürJıı?ıl. 
ıbu adresfP.. 'bu isimde 1t.1:; 
t ur. - IJJ4'r ' 
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