
J' , 

e 

i' 
; 

: 

" 

PAZARTESi 

29 
EYLÜL 1941 

-5 

TELGRAF 

İllan bul 

Son Telça1 

1 

.. 
Teı,Js Tariht 

1936 
AD•Zll: --

C•ialoilu 
'to.'uruo::.ınaniye 

Cıd. No. H 

. .... 
IAYlll Pil !tutusu 

No. 

5 AJIO!'il!; ---
Senelik. : 1400 

KURUŞ e A;rllk: ı~o 

3 A;rl.ı);; 400 

Gazele ye ~öndf'rilen evrak iade edilmn. 
L 

S•hıp ve Ba mııharrlri: ETEM İZZET BENİCE iN SON TBLIBAFLABI VI •ABBRLBBI VERiN ABŞAll 8AZITlll 

M O S K O VA "Bitaraflık ka
Mü z ak ere si nunu her şeye 
IJAŞLARKEN engel oluyor 

Moıkovada Ruı • Jngİ· 
liz. • Amerikan mümeı· 
•illeri araıında konferanı 
kuruldu. Ancak bu kon
f eranıın Ruıyaya yar· 
dım bakımından ne de
receye kadaT faydalı ve 
ınüe11ir olacağı bogiio
den ıneçhuldür, fakat 
Ruıyaya ıür'atle yar· 
dım ihtiyacı günün bi
rinci derecede ehemmi
yet iktisap cdeıi mev· 
ıuudur., 

~: ETEM iZZET BE.NiCE. 

_ ...... Ne lradar _, 
çaltalr lraldırdır· 
ıa o lladar IJI 

oıacall., 

AMERİKA BAHRi
YE NAZIRI BÖYLE 

SÖYLÜYOR 
Hamillon (Berınud), 29 (A.A.)

Albay Knoks beyanatta buluna. 
rak demi~tfr ki: 

•Bitaraflık kanunu benim bez 
{De."m• 3 üncü Sahifede) 

Çi>rçiJ • Ruzvclt miilal..alından 
10nra Moı.koutda ıoplanmıısı ka· 
••rlaştırılan konferans için ingil. ı• ı k Ok U 11 a r 
:orc •e Amcrikaııın la~ in l.'tıik. 
der; ınurablıaslar Mosl.ovaıa \iar. b u sa • 
1 
ılar. Konkraus düııdcnbcri fii-
eı, \·c rc~ınen JllC~ai~ine başlamış 

Olt~alıdtr. b h 1 d 
d llu koolcran,ta her şeyin ba~ııı- a aç 1 1 
1 

3 lıusyanın askeri vaziycli, ne. ---•---
•·re ve ne gibi harp rnsıtalarına •111 derste talebe..,, 
lııulıtaç olduğu. bu bakımdan J\.. 1 J 

ltıcrilıa ve lngiltcrcniıı yapacağı llaarll VeklllDID 
~'"dıın bahis mennu olacaktır. 
ı Sovyeı • Alınan harbi ba,Jadığı b 1 ta be a I ok. D d. 
ratihtcn bugüne kadar her lki la.. Şemimizdelıi tekmil ilk okul-
a( için de bir baı li oğua malol. Jaı- bu sabaılı açılarak yeni ders 
~uştıir. Alınan ordusunun da, yılı tedrisatına başlamışlardır. İlk 
ovaı ordusunun da insan \'C derslerde talebeye Maarif Vek;li 
~81•enıe bakımından biiyiik ka· B. Hasan Ali Yücelin hıitabesi o-
~Plara uğradığı muhakkaktır. kunmuşhır. 
1 
~•ak, Sovycller ayni umanda 1---.:;...------~--- ı 

bra,; kaı·ıbına uğradtklarına güre 
d u hakııııdan hurnsi bir ziyana 
•ha tabi olmuşl:ırdır. O do, harp 
~113~i müesseselerinin hemen ·he. 
di~ıı. ~ İizde 40 • 50 sinin imha c. 
cıtış bulunmasıdır. Cephelerde 
d' •ıı gelebilen fedakarlığın had· 
\ 

1 8•aıni~ini .göstermek ıııretile 
t ~ heı- lürlü harp \:asıla ,.e mal. 
t t~csinio sarfından çekinmiye. 
n~~ düvü~en Rus ordularının ye. 
, Ot\ nıuhtaç bulundukları harp 
a~ıtaı · k ı · ııı .. arını gerıye a an sanayı 

• 
11 "•cşclcrinin "Ctistirmesino yi-

•t lı. " • 
• ızıat Rus kaynaklan imkan 
~Cıttn . 
!; ıeınl'kledirler. Londradaki 
,;~Ye.t Uii~ük Elçisi bunu _bütün 
\ ' lıı:ı ile söylediği gibi, Ingiliz 
ltıt Auıerikan resmi dillerinin 

11hter f h d 'b tın 1 eyanlnnıı au, nt:h ua. 
,

111 
neşriyatından da bu hakikat 

deı:~ılınaktadır. Sovyetlerin yeni. 
r.trh bilhassa tank, tayyare ,.e 
'ııJ lı Va. ıtalara muhtaç oldukları ' 
lla ~ıhyor. Alman \'e Avrupa sn. 
i~;Yıı tephedeki kayıpları telafi 
bıı\ Çalışırken Sovyrt sanayiiniıı
llıtlı; alııından noksanını telafi et. 
Yii Amerikan ve İngiliz sana. 
'' ~e kalıyor. İlk İngiliz tayyare 
tepb31lkları Rusyaya gelmiş ve 
ta tda vazife alııııslardır. Anw. "'• . -Ilı Ve Ingilterede sevkedilmek 
11 ~e Pelı çok miktarda tank, zırh
\aı •aba, top, makinelitüfek, dafi 
•iı;;•h bulunduğu da haber ve. 
''Pbor. Ancak, büliiıı bunların 
'•Iı.;~Ye kavuşabilmesi vakte ..-e 
t,çt Va'iltasının bolluğuna muh. 

ır "r·ıı · t · · ~ · na ı e erın anzımı ve 
"'VYtt da .\ ,. itt aebzul aikw. 
•ıı, llıerıkan ve İngiliz harp ..a· 
lııts'\~ malzemesinin akıtılabil. 
ı ınııı . . . 1 
ı~ 3 ıntızam ve enmıyet n • 

•lınabilnıesi i çiıı muhtelif 

~(Devamı Üçünc·.i Sahlfede) 

l~ı...--...-.... 
llaftabaşı 
'1USABABESI 

r;):Yazan :
eman. Cemal 

Kaygllı-

nu çolı. nefis ve eğ
leacell yazıyı bugiln 

1 4 inci ıalılle
Ge okuyaaaz. 

Bııl>Mı ~le birlikte Hiıı.dista3la 
lıarcl•ct eden İTan Şelıinşahııı.ın 

kardeşi V c!ialıt Ali Rıza 

TAHRANda 
askeri bir 
konferans 
toplandı 

Tahran, 29 (A.A.) - İran Pa
yitahtında n1Uhim bir askeri kon
ferans toplanmısıır. Genero.ıl "lay
, .• ı ile İrondaki Sovyet ve İngiliz 
isgal kıt'aları kunlM.nJ.anları JwJı .. 
feransa Jetirak etmiılerdlr. 

Ki SACA 

BAdlıeıerln cevabı 
Bizim mahut arkadaşla gazete

lere göz gczdiri~·orıluk dn: 
- Hüseyin Calıit Yalçın'ırt da 

ha zan ne gar;p meıakları , ·ar .. 
Diı erek, bugiinkii başmakale. 

sinin adınt okudu: 
- ltalyaıılar nerede?. 
Gülerek, şu cevabı verdim: 
- Üstadın merak etmesine ne 

hacet var? Sualinin eevabı yine 
kendi gazetesinde var: Şarki AI. 
rikada Nolşefild garnizonu teslim 

oJmuş .. 
J\lahut, buluşumu ve cevabımı 

bel':e nıııiş olacak ki: 
- Hakikaten hadiselerin parlak 

bir revab• ... 
Dedi ve .. ilave etli: 
- Afrikada İtalyan talii har. 

bin 'başındıınberi hep •teslimi. 
yet.ten bir adım dahıı öhıye git. 
medi! A EKIB 

r 

.-· 

Himaye altında giclen 

SOV'YET TEBLIÖI 

İki rft1şman 
harp gemisini 
batırdık ____ , __ _ 

·İki destroyeri taıa
rlp ettik 

• 

Moskova, 29 (A.A.) -· İstihba
rat bürosu tarafından neşredilen 
Sovyet gece yarıı;ı tebliği: 

27 Eyh'.ı.lde kıt'alarımız bütün 
cephe boyu!lc:ı dlişınanl;ı. çarpış. 
mıya devam etmişlerdir. 

26 Eylülde 98 düşman tayyarE. 
si tahrip edilmiştir. Biz 36 tayya. 
re kay btetik. • 

(Devaır.l 3 üncü Sahi!edc) 

Roma Büyük 
Elçimiz geldi 

Be r l in Sefirimiz de 
dün Almanyadan fs
tanbula hareket etti 
Ronıo BHyUk Elçimiz B, Hüseyin 

Ragıp ınezunen Ankaraya gehni5tir, 
liükümeUc ıeır.aslaruJı bitirdikten 
sonra tekrar vazifesi başına döı1ccek
tir. Dit;er taraftan ır.ezıır.en ~<:hrimJze 
gel<'cci;lni haber verditimiz Bc1·lin 
Büyük Elçimi> B. l!uc: ev Gerede de 
dün Berlinden ha.rcket chnljUr. İs
Uınbula geldikten sonra doğruca. An· 
karay gidecek \·e tekraı· vazifesi ba~ 
ıına aydet edecektir. 

lzmite kanath 
karınca yağdır 

hmlt, 29 (Hususi) - iki gün evvel 
schrlmlıc ba\•adan kanatlı karınca 
vağnuş ve muhtelit yerleri istila et
;niı:lir. Birr.z ronra eEen bir rüzgar bu 
hayvanları sürük.leyi!> götürmilştü.r. 

-· 'l · Japonya, Rus· 
larla harp için 

' , ~ 
1 

./ 

' 

bir gemi kafilesi 

ALMAN TBBLIOI 

Kronştad'da 
Rus z:;.rhlıları· 
na ateş açıldı 

ıır kruvazörde 
yangın çıkarıldı 

Führerln umumi karargahı, 28 
(A.A.) - Alman orduları Ba~ • 
kunıandanlığıııın tebliğl: 

Le.Dingradı ihata <>den cephede 
ordunun ağır ba:.:ıryaları Kronş. 
tad önünde Ye bu şehrin sahilin. 
de !bulunan Sovyıet harp gemile
rine muvaffakiyetie ~te~ açmış -
]ardır. 

(Dcvao'1 3 ilncU Sah!Ied•) 

sıkıştırılıyor 
,_..,,,. Almanya ...,,,.....,.. 
lapoa ordaıuda
lri FaflıOerı 6ae 
"- ılrl1ormaf -

TOKYO HÜKÜME
Tİ iSE IHTIY ATLI 

DAVRANIYOR 
Şanghay 29 (A.A.) - Sa.hip • 

loeı·i Antt!rikalı olan .cıuna Prcss• 
gazetesi tokyoda bir japoıı mem• 
bama atfen bazı beyanl'.tt ne§ • 

(Devamı 3 fu1cU S.hl!ede) 

istanbulun 
Kurtuluş 
Bayramı 

------
6 Te,rlalevwel glnft 

bQylk 
meraıım yapılacak 

istaııbulun kuıtuluşuna tesadüf 
eden 6 Teşrinıcvvel paıartesi gii. 
nü her yıl olduğu gibi bu yıl da 
büyük p·.rretrimle kutlanacaktır. 

Merasim programını hazırhimak 
üzere \'il;iy~•tc l>ir komisyon teş· 
kil oluıur.uştur. 

O gün sabahleyin Vilayette, 
Kulord uda tebrikler kabul ()!tına. 
cak ve bilfıhare saat 10 da Tak. 
simde büyük bir geo;it resmi yapı. 
Jacaktır. Gece ıle kahraman ordu· 
muzun komutan ve subaylarına 
Belediye tarn!ınclan Taksim Şc. 
bir ı;azin0<--uncla blı· ziyafet \'<Tİ. 
leccktir. 

Be r ı in radyosunda 
bir Ttlrk ıan•atllArı 
ve Necip razı ın şiiri 

En·elki gün B<'rlin r~dyosun. 
da, Türkiy<> saalilc s~at (·l) ü (45) 

(Dc\"arr.ı 3 üncü So-ti:tJe) 

• 
Alma•· Sowyet 

BABBINI 1 
\/ aşe Müsteşarı 
Şarka gitti 

aıa BAllll 

HARKOF'a 
doğru yeni 
bir hareket 
bekleniyor 
Leningradın mu
kavemeti gün geç
tikçe artmakta
dır. Jelinada Al
manlardan on ka· 
saba geri alındı 

°{Yazısı 3 ür.eü S..hi!ede) 

'"-------,.J 
1 

İstanbula gönderilen 
kasaplık hayvan işi
le de meşgul olacak 

İo~e Miistc~arı B. Şefik Soyer Şark 
mıntaknsmda bir tetkik seyahatine 
çıkmı~hr. Dün saat 10 da Ankarado:ın 
Erzunıına lrnrcl<et eden B. Şefik So· 
)·er Şark h~valt~indcn i~tnnbula ve 
An.karaya göhderlhnekte Qlan ka~<ıp
lik koyun ve E>ğır meselesiyle de 
meşgul olacaktır. 

Necib Ali Kü
çüka'nın nişı 
tahnit edildi 
Cenaze yarın Anka
ra•ya nalllolanacak 

(Yazısı 3 üncü Sahi!ede) 

Sovyetlerin Alman tayyareleri tarafından batırılan •Karı Marks• ism incleki mayin krıwazöril. - TaJırip 
eıli!en biı: Sovyrtı <Leıniryolu 

• 

lran'daki ltalyan 
Elçisi ve maiyeti 
bu sabah geldi 
Sefirle 470 kişilik kafile 
Hagdarpaşada ita/yan kolo
nisi tarafından karşılandılar 

Iraııdalr denen Almmı teba= Haydarp<ı>a garında f. 
!star.bul, 29 (A.A.) - İtalyanın 1 sından 470 kişilik bir kafile bu 

Tahran Büyük Elçisi Ye elçilik sabah Erv.vrnmdan treı;ıle şehr•. 

erkanile İrandaki ltalyan tebaa. (De,.>:1-.ı a nncü s.hi!cde) 

· -.- -. . - . 

. · H. '" ... ,R .. ,~P'~< v;~i ··~z· "I •. y··.:-E·· ;.rr -;.;;. ~ 
.-. ___ ,.H ~ .,_~.": -~:/ .. ·.:. ~~· ~~ - -'.~··".:· ... 

. . • • . . • . ·- .-' · - .... ,,, ,._,,_.._ __ _,-_A,- • 

~ . . . · .. 

Cenup cephesinde şark istika· 
metinde büyük bir Alman taar 
ruzu pek yakında başlıyabilir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SOBA i) 

Bugünkü tıebliğlerc göre Şark 1 
~;:.~rsir.dc vaziyetin hulil~ası şu. Mİ 11 İ Şef 

l) L<:ningradın 10-15 k.llom(:re ı 
etrafındaki ımnt"kada muhare • A k } 
beler d~v~..,ı ctnwkt~d.:r; Rus is. n ara at yarış 8• 
tihbarat şefi Leni'1grad • Mosko- , tını şeref} endi r d İ 
Ya irtibatının kesilmediğini söy. 
}ernışt•r. Ru&1nr, mukabil taarruz. 
!arda bulun~rak, Alman hücıı • 
nrnmın bainmasına meydan ver. 
miyorlar. 

2) Merkezde T'mO\"f'nko ordu • 
!arı ağır c~phe taarr~zlanııa de. 
.vam etmektedir. J elina mmta. 

kasında Ruslar 10 kasaba~ geri 
almışlardır. 

3) Cenupta Kiyef meydan mu. 
harebesi· bitmi1;Ur. Almanların 

(Devamı 3 üneü Sab.l!edc) 

ÇERÇEVE 

Bep weya biç ••• 

Anlara, 29 (Tclc!onla) lll ı 1t Şe!i 
miz İsnıct İntınü, dün Hipodromd3 
bcışl1yan Soııbohar at yarışlar:nı ,.,eo
l'Cf lcndirnı i$lerdir. Cün1hurrelsimjz. 
ı;cJişleriıcdc olduğu gibi Jiipudrorr~d3n 
;.yrılışlarında d.:ı t...ılk t11ra!uldan COI· 
ııun tezahür.Ha ve itddeUe alk~laa. 
mı~larUır. 

----<>----

Bir günda 128 tay
yare düşürüldü 
Berlin. 29 (A.A.) - 27 EylQJde 1211 

Sovyet tayyaresi dü~ilrülr.'ilztür. 

bir hamlede dcvrild'ler ve hala •1-
nj ruhla J\rafatt:) bekliyorlar. 

c 
NEciP FAZIL KIS KCREK 

İııgi)jt1l"r, n;eıclenhı bir (hep v., 
y;ı hi(' .•. ) 4.J;,ıyas1 o!ctı~'UJıu kestir
nliş bulunuyor. 

So\'yetlcr nctjcı yi k3z:ınırsa.,, 

Bir {hep yeya ıı:ç_ . .) ben,~me· 

şindeyiz. 

Günürr.üıün rn ır.ahı·em, fakat 
en mutlak dü:;1turu bu: Ya hep ya 
bit! .. 

Kader bütün ins:ın toplulu:kları

nı, lf.)·ık. oldukları fif!)·lerjn y~ hep .. 
sine blrdcn naillyetc, yah-ıL nıalık 
oldukları :eylcrdcn bile m:ıhru.rr:f ... 
yete Cavc.:t ediyor. Aı tık hiç blr hl
ıcii ve n1u\ tız:ı.:ı.lı n.J1iki~etc 1ınk~ 
kaLnan.ı;,tır; lfep veya hiç! .• 

Bll kıyamet hcngi:meslni açan ve 
kolay kulny kapataınıyacak oJ::ı.n, 

Almnnlardır. On1ar pek fı.JA kestiri
yor ki, neticeyi kaı:ı.n<lıklnrı tak
diı·de yekp<!re bir ~hep) ulacaJ..1ar1 

kaybederlerse de, tecezzi dcrdin
dcıı uzak bir (hiç) ..• 

Al:nanli.1:·ın, b;ı~Jırına bu t~•pta 

bir da\'a o.ıı;ırıaları, artık o dayn ö .. 
nünde, o cla\·aya karsı her lıJıt;ın 

topluluğuna ister itte~ez ayni 
çapta b!l· imtihana sürüklilyor. Al
noanlara. karıı bu imtihanda ka· 
z.ınmanı:ı srrrı, tıpkı onlar g,bi, 
icabında {biç) i göı.e alarak (h.e:.) i 
aramakta .•. 

FransıılGr, (hiç) i göıe nl;.ınudık. 
Jorı, (hep)e de cesaret edemedikleri 
için, ez.eli ve ebedi ::ıra buluculuk. ... 
ları ve nn.ı\ a~;;cı1Udarı yüzCnden 

biıtiın Garp ilJerl JtqınUnizına b:i· 
lnm111d:ı11 b:r (he~). kayb.eders<. 
!{01nuni2ınt:t, ınüı"eııcı blr fel:;ef(: 
ırıcbhosl ol•rak d• bir (hiç) tir. 

(Hü:') le Uı<'P) arasında tedbir Vl 

5l!ı;ln<.ık urıy..ı.nlardon bır çoğn d& 
cenı:yanın ı>e.,mdcn ı:-itmek, (hep) 
lll .kJ.ıı..l,la!1 :.Utında iıar;.nm .. k !ste· 
di. llu na )'<I de~il... (l!qı) oln~y; 
azmf'-tmlş b ; ı. J:~tbu::ı ycnı:ı::!a. 

(hep) c;lrr 1ya rı.ıukt~ctir olnuyar: 
\arlık.ların ne olucat"..nı k!!ia ;.kh 
mızc:ı bildırd:t:. 

Har.J. b~.:::ı.n odun ylğuı1arı dev· 
rilir de nJtnı<la kalan insanlar ö-
lür, !0ıık:ıt us!lıslc c;aprcıı:vari dü~ 
bir kaç odllntın ha,·a bo~luğund.. 
bir kedi ~Q\oJıısu H.u1 tı>l'..lr, kenJı~ 

sıne ~vrc bıl' h;,..t payı clJ.t! eder ... 
Artl!'" O~ taı'"l.<.la halat haklan 

arn.ın.ının n~C\'~inıl ge.~tiğ:nı saw
yorı.;:r. Z ır.aıuınızu1 (hlp vcy:. 
h.içı) t;cklindcld acı ıHi~hıru bu lh· 
1iıneli kOküı;den kaıımış ve heJ" 
kcs-e, tıır~bır.e. paıısıııa ve ruhun
doı.k.ı ttkC ı,. \'Llll cc•·h" ı .;-.l.! gOrt! t ı 
bcUcf gO~!Cl :.~. stL. 

Ya hl'p, ) a l'J~l.. 
DuyOk Alınon ş· 'ri (Şiiler) e 

na~ıl }'ak ,·rrmıyey'ın ki, ben d• 
onun Vbi, h:ıyil:.1 ~özden çı'kar:·na

d'1n lıayoıtı kaı..:.nm~n;:'I ilT'~t:ı:ll.l 

;.:.kıl trcUreolcrde{l riej;.linı ... 
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HALK FİLOZO ·U 

OMAN 

İtiral edeyim, çcli!ı:ulıcri ro
ınan okumu)·oruın. Ze kiı-:c ,.e 
kılltiirüne itimat ctth!un ':ir 
arkadaş, bana ingilirccdeıı ~(Ov. 
rilmiş bir kitap tani) c etli. O 
eseri gidip, arayıp bulat'eğıını 

aklı kesmediği için olacak ki. 
bir gün, eliıade bahsettiği ki.; 

tap, çıkageldi. 
Artık, okumak zar 1 idi. 

1 yüz kisur :sahifelik eı.cri, 
iki alq&nıda bitiriverdim. Dik. 
kat edin: Yıll,..dır roman oku· 

REŞA.T FEYZi 

Bizde romanın neden hafif 
bir manaya alındığını, şimdi, 
daha iyi idrak ediyordum. Çün
kü bizde roman, muharririni 
mahkeme kapısına adım attır. 
mıya nmak bırakacak kadar 
müstehcene kaç rak, erkek ve 
dişi birtakım insanların mace. 
ralarını mahalle karı ı dili ile 
aıılatmak ınAnasıaa alınıyordu. 
G&nliik ya'Zllan, halli mev· 
zuu, kahramanlarının ka.rak. 
teri, öd bile so a; tesadüfle. 
re bırakılarak 1 e alınan 
tefrikalar biliyoruz. 

K(jın~m 
ur~ 51-~ ~ ;f r,; 

Kibar a.ıemıerlnde 
geçen hayat 

Benim yaiC.dJLlm muhit kibar Ale-
m.i olmadığı JÇin, yuksck s~yete de
nen yerlerde, kadınlar, eı:kcklcı.: na
sıı yaşarlar, nasıl hayat ::;ürerier, !ar
kıılda degilimdir. O ınuıı.:ıe girmek 
içiıı, inaatun ke1ıd:sı de kib r, zen
gin olmalı. Hatw, bazı arkada.;ia,ı' 

var. Ailelerı sınıflara aylrQrorlar. 
M ell, lstanbttlun birinci sınıf, ikin .. 
et ~ilnıf, tiçü.ncil ilh .. aüelerl varnuı. 
Ttpki Shu.flara aynlao anta• .. .r, 
eğıeuce yerleri g!bi, bu ailei.~J· in de 
&•çim tanı başl<a ba,ka .. 

Ki n1uh de ytıt,lYilll lJaı 

· ~e:;lek..hıŞtar ro.r. Onıar, k.lı;ır ln.s:ın

!aruı ,jl. ' k«ht•<:r ıı 1 lµya
t.ını 7..;.kında.n b~J:ytıı-, ~ nıyorlar. Boy-
~ ö:. Ö(r.ı. k. ."tı a. ve :;;os-

(MAHKEMELERDE) 
~·----------------------------

y 1 
·CE ETi Mücevherleri def ine sanarak 
( Fabrika ve müessese

lerde faydalı birer 
teşekkül kuruluyor 

kuyumculara satan kadın l 
O• dikp3.fada .ı.~tt.ncvver isminde bir 

kadının ev sah:binin küpe sakl.:>.d4.,>1 
.milcc\ hcrlcclni doiline diye aldııtlfli 

ya'Znu~tık. Münevverin n1uhakcıl'!csine 
d\Jn B!r;uci Sulh C'e:..:'1.cla başlanLlm.ış

tır: 

1'.'Iü.rıe\•ver yaka!aı.ct.:~ı zaman çal
dıılı nıü.cevberlC'rd<'n bir kısmı üze
rinde bulunmu.;tur. n,ıunevvcr kendi
ni Jöyle müdaraa etm!ı;tir: 

- l\futf.ıktan su alırken küpün 
i·;;nde bir define buldum bi.r sürü mil
cevhe-r gö~ler~ınl kamıı.~hrdL Madam 
l{omik'tn olctu:unu. bilırdyo,·dum, al~ 

dL'll. 1 
B:r kuount sattın1, harcettim, blr 

kı..sıt11nı da dv . .Jm Aliye dilğtia 7ap
rr.a.s1 .ı.çin \•erdim.• 

A-lilııevvtrc mücevherleri sattıb 

\·u)"umcu1ardan 9 tane5i bulunmuş ve 
satıu ı;.ld 'kl.aı ma11"r i;;tirdat olunarak 
kendileri de ?-.1ünc\·,·erle beraber ayni 
nıah:temPye lur:>lZlık n1alı blL?rtk al .. 

Z?ak sucundJn verllm~rd;r. 
Ancak, ?ııtüne\'ve-r te\~kifhancde oı ... 

dı.liu i<:~n 1nalıken1e)·e geUrllerr·eıı.Uş,. 
ılavacı ~.'Iadaro Hornlk diJılenmfş, ku
yunıculıır da sorguya çeldlnıi,jlcrdir. 

85 ya.ı;ında olan Madam Hon1'k n11l
ce\·herlcrine «tk: yanıyordu. Ai1ar gibi 
bfr ~esle ır.ücevherleı·i., kl\'rnetltrlnln 
çok yülcsek oldujlunu aıılalarlk ıöyle 
demh:•tlr: 

o- K!lp(l muttaktald malta taşl>rı 
am altll18 gö..T.tcuslum. Uze-rinl tek· 1 
rar kapalını,ş. sandık il~ de örtrr:.Uştüm, l 
Münevver beni gijzkmaş ve m(lceovhec-.;. 
!erime buarkeıı g erek biliboı-e çal· 
mış • 

Mali msruku salın almaktan ma.z
ntın d· ... ktra kuyun1cu da, bunlann htr.
SlZlık old-.J.tl:.r.nı btlmeden aldıklaruu, 
söylem~lerdlr. Nc'icede mehkeme, 
mazn~lll ).tü!"~ev\ erin te\·k:n1aneden 
celbed~lerck sorguya çekiler.esi içil\ 
başka Lir güne bırakıltnıştır. 

Devi-et f.abrika ve müessese • 
1-erindeçalışan memur ve müs -
tahdemlerin aralarında cyardıın 
cemi ı·etler kurmaları faydalı 
giirüİmüştür. Bu .meyanda Tür• 
kiye §"k-er fabı:ikal.arı memur ve 
müstahdemleri aralarında bir 
cyıardım cemiyeti• ~dl etmiş
lerdir. Bu cemiyete aza olanla nn 
ölümler! ha lnd<? ailelerine as • 
gaıi 300 liriıö.an •afi olmamak 
üz-ere müt.e\·etfanın aldığı son 
maa..-mıın 6 misli ni9betinde ve 
5 yılı. tEcaviiz hizmet müd
detinin h'ı:her yılı .için ynrım maaş 
ilk.\·e olunmak .suretile yardım 
parası tediye omnacaktır. 

a iUyadını bybcünit bir a. 
damım. Es , ni öyle k:n-n. 
dı, sardı ve sürükledi. SGe. sa. 
hifenin son satırını okudum, 
Kitabı kapadmı; Kafa ve 
gö11.Iüın romanın kahramanları 
ile lı<'raber .. ınllthiş bir düşü•· 
ee Alemi icindeyim. Sonra, y • 
vaş yavaş kendime gelıniye ~·· 
lı~hın; Bu cfer, hazin ha•iıı 
düşündüm. 

Biz, ynln.,, okuyucuy3 fena 
~er vermekle kalını ·or. bir 
edebi ne\·i olan roman ismini 
istismar ediyor. •l'O n•ı hem 
ınüıı \Yer, heaı lı.alk nazarın• 

da hafif bir ~ey, ne bileyim, 
meseli, bir pana. JT lınl<kabaıı. 
cılığına benzetiyoruz. 

Yeni bir ziraat 
kongresi 

toplanacak 

yeteyc g.r-::nl; b.uıJ.ı •! t>ır nuıharrir 

arkad uı - e.ıı .m liu1 ac:ta ı kad~J 

dey.yıınç Lak .ı..-ı:·~r.ıl. Daha zıya<ie 1 
m;.;; ~t:kd· demek lJı;ım. Ar~"'·.lasun 

olııa~ Çünkli, tınJn yapdıtı k:uar 
fıiera.u& ben Gırıp çıkan•m 4 ıı.ı.dia~;na 
,eôre, :t:ent: ., kıb .. , h iht.7acı ta
ınaın bazı Jük:1 L>, yanlar \·akit i"f!\:İr. 

-mc az -e kenJÜeru~c )'1111 egıcncl'ler 
icat diyol·lanı1tş. Bu ;>Cnı cg.en(..'i.."1cr
den bir1 de, akıl kltn.icrıııl Uolaş

mak, t.l<:Lleı-le konuşu . .Jı.., onlarl.n. ga ... 
rip hare,\.Cl ve s ıierı k.trşı:J.nda sa
atlerce hoşı_.n va!'"lt Jt.~!rnıek. 

1Döşemeleri tamir için getir ·ıenj1 
marangoz meğer hırsızmış! 

Oemiyet f.7a>t ikçn malül dü. 
~en~ere de ayni m;k.tarda yar • 
dım y.apıl:ıcaktır. 

Ayr.t'll lıastal,k ve ilıt.iyaç Jıa. 
linde de nakdi muavcnetlerde 
bulunulacaktır. 

BASIN 

KARTI 

Gazeteci arkadaşlara dağıtılan 
basın kartlarına dair bir fıkra ya. 
'Zan bir meslekdaş bu kartların 
hiçbir fayda temin etmediğini id· 
dia ediyor. Bir başka arkadaş: 
•- İns•f yahu, dedi. insanı a. 

vutınnyor, te~clli de mi etıni. 

yor? .. • 

İMZA 

HATASI 

Geçenlerde, arkadaşını Burlıaıı 
Ce\'a.:m bir fıkrasının :ıltına, yan· 
lışlıkla mürettiphanede l>enim im. 

zaını koyı:ıııııılar. Sağ .ılsunlar, bi. 
ziın ıniirettipler bu Jıatayı sık sık 
yaparlar. 

Bizim Osman Cemalle bu bahsi 
k<>nuşuyorduk da: 
•- Kinıbilir, dedi, l elki arnnn. 

da teklif, tekellüf gôrmemi~ler
d~r• 

K1RK PARANIN 

KIYMETİ 

Za\'allı bir müskirat bayii, kırk 
paralık ihtikar yii2ündeıı geçen.. 

!erde takibata uğramıştı. Kırk 

paralık ihtikar .. 

;\luktesit ve tanınnuş bir zat 
şöyle dedi: 

•- Kırk paramn kıymetini bil. 
m iyenlere, bu hadise bir dersiib. 
ret olmalıdır. Bakın, insanı mah· 
kemeye kadar siiriildüyor.• 

f,J .\TURKA 

SAAT 

Bir meslekdaş, bizim \'lktile 
f..u.landığımız alaturka >aati med. 
hcdıyor. Bu alaturka saat bey. 
ndmılel olsa da, ) ine onu kuL 

lansak diyor~ birçok faydalan 
\.-IltllŞ •• 

İJi amma, alatıuka saat kulla
nınca, kibarlığımıza, mondenli. 

ğin.:Ze, lüks hftyatıruıza (!) halel 
gchnez mi!, 

AHMETRA/,IF 

Ziraat Vekiletı geçen hafla 
içinde Ankıırada toplanan Ziraat 
Müdürleri toplanlısmda bulun • 
mıyan Zıraat Müdürler,ie diğer 
zirai t~şekkülkr miidürl.,,-ini An. 
karada yeni b' r ziraat kongresine 
çağırmağı karada~tımıı§tır. 

Zıraat Vekaleti hu hu ;usta yap· 
tığı bir tamiml-e toplantıya g<>le. 
cek ziraat müdürü ve dı~r zira. 
at te,,ekkülü müdürler'.nin 1J?aat 
mevzuu hakkındaki düşünce ve 
dileklerini şimdıden hazırlama -
larını bildirm::Ştır. 

Hapiahaneler Umam f,füdürü 
Anadoludaki Ce7~ Evlerini 

teftişe çıkan lhpishaneler Umum 
:Müdürü B. Sadullah İzmiTe ve 
oradan Mallisaya gitmİ1tıir. 

Erz:incanda yeni mektep 
binaları in:;a olanayor 

Erzincan (Hususi) - Vil3yet 
merk<zimzide 60.000 lira sarlile 
yeni, modern bir ilk -kkp .bi • 
nası !nşa olunması kararlaş:ırıl • 
mı<lır Peyderpey diğer m<>ktep 
binaları da i~ olunacaktır. 

(HALK SÜTUNU ) 
Daktilo da bilen orta mektep 
mez:unu genç bir kız: iş anyor 

Ortamektep mezunu g"nC' bir kızım. 
Yazım. hesabım, ıfcı.dcm düzgilndür. 
Daktilo da bilirim. Alle\•1 \'n.İyeti:11tn 

bozukluğu haya~n·.ı çalı:arak kazan
marnı icap e tird:ğ!nde:ı kane&t.kar bir 
licretl~ i;; arıyorum. LU'-ft'"n Son Tel
graf Halit Sütununda Boğııziçlll rumu
ZWla yaznıalarını h'i-neUe rica ede
rim. 

f f arayan bir genç kız 
Kim :c:ıizligi du!ayı,;le ilK mektebi 

bitirenıeden hayata ..ıl•'ıı: ı.. i!teyen 
15 yaş:nda bir kız fabr.ik.ı \'e mües -
seselerde ,.e yazıhan"~er e ı:) aram::tk
t~dır. Afuhterem i• sahiplerinin Son 
Telg. af da (Ad:Ie) rurr.uzuna müra -
caat etn:elcri rica olunur. 

Der• vermek istiyor 
İngilizce ve Fransızcayı iyi bilir, İn

ııliz llsesinden mezun, çrıcuklan sc -
ver, ciddt, bir aile b~yanı, çocuklara 
dt:n vermek ve onların tAh il ve ter
biyelerile m~gııl olmak Litıyor. Jı.tüna
sip teklifleri kabul eder. İyı \'e reıilı 
bır mürebbiyeye ihtiyacı olanları, ~ (So( 
Tel&raf) a blzzat veya :mc:-ctupl<.ı mü
racaattan. 

Tefrika No: 71 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT t:ÇUK 

nec,..bin eli yavaş yavaş sertliğini 1 
kJ.yl>ede~· ~, avu.ı;ioı-ı.nıa tesl~!n oldu. 
Ün·~n ellnı bl!'G!\.madan dÖndu ır. z·un- 1 
da!ık!ar;n eteklerime dolanınasına, ba-
c ... k larınıı ttrmalan1a.Jına aldırmıya

ı-ak, yUrüdUh:. 
YIII 

Ktıy yolunun ba~ına &irdiğ'.miz ı:a· 

mPn, )'aylı arabd coşkun bır 1,ellı:ı or .. 
tA:.ıaıla haklı. Daj,tlan ı.ncn ;;uru, ka
lın b.r to;.; bulutu Lie kuranlJ~J, beyaz; 
si:. ,c:n. ·r.e lxıyıy::.ı ~~. köy yolı.:na ka
' l .. n Ljt.U. 

Göz'el·i 1 t:ı ka~Jun. GUbre, toz, ye
:Ji! ot, kuı·u yun kokusu aral>a.nın t('i

ne doldu Çıngırakların ötü:jen s~-

1 r':, tozlu yolda yürı.ıycn d ... \·arların 
eyok ~ilriılttilerfne, koyunluı-ın, ku
zul~-ın, kf'çılc.-rin, oğl::tk:Iat :n melty~:;
ıer~ne ka r:ıyordu.. 

Araba, relin ağır akı . .ıoına takılıruı 
gibi, :sürünün orla3lnda yava~ yava.J 
yüıi.iyoı-d·.ı, Bu yabancı seslerin, yü
reilme &:c..L plik veren yağmuru a1tın-

1 

dif bır müddet devam etU. Sonra, sü
rü çıngıraklarının bir büyük ~ olan 
akı:>ı, belirsiz bir dağılnı.ayla tek tek 
bölünmiye parçalanmıya o, .. ıadı. ses 
damhıları biribiriuden çüıülüyor, ka
ranlık köy yolut1".J, hzyaH ışıklarla be

nekli}·en çıngırö.klar sönüşord1.1. 

Gözlerimi açtığım vakit arabanın 

1lri taraiıada yanan fenerlerin, titrek. 
kırmızı ışlktanoda, tahta kapılı, al
çalt bahçe duvarlartndan t~şan ataç 

dallarını gördüm. Havada hAlt toz, 
giibrt!!, yesU ot, kuru yün koku:su; or
talı.ktl derin bir srss-izlik \"ardı. 
Kırmızı ı$lk1arın titrek kırpmasiy1e 

boyanan köy yolund<;kİ, örtülil kapıia
ruı, bahçe duvarları üstünden tapn 
meyva:ı ağaç dJ.Hanna bakıyordum. 

Bunlar rüyada görülen, masallarda 
dinlenen hayal! dekorlara benziyor. 

Atların nal, arabanın tekerlek ses
leri yıJlun tozları ~rasına gömülerek l 
sumıuştu Yalnız koşı..:.nılardaki çını:ı... 

rak1aar, Mfi.f, kütük cırpını~l;,ırla ötü· 

Deli saçınası diye bir sôz \'ardır. 
Deli saçn1ası dediğımiz svı. insanı gül· 
düren SözdUr. Bu hanımefendiler de 
böyl~ birtakım saçmaları dinliyor, eğ
leniyol"lamı ! 

Ben, bu hfi.dlseye pelt şo.şmıyorum. 
İşi aücü olm!yan, \'akit &:Cçirecek yer 
aray.:tn ınsanlar, baıka ne yap:,ınlJr?. 
H~rgO.n siJlerua, hergün çay, poker, 
4edlkodu, teı·zl ohr.az ya .. 

Yahııı: meı·ak elti.ğimb: bir nokta • 
vaı·: Acal.>a, deliler, bu bayanları na
sıl karşılıyorlar? Kimbılir, bu ziya

retleri yapan bayanlar arasında ne. 
kadar gUzel kadınlar vardır. Kendi 
k_cndhılC düşünüyorum. Allah verme

sin amma, insanın o delilerin yerinde 
olacağı geliyor. 

Aslını ararsanız, arlık, dünyada deU 
ile akıllı arasınd.ı pek büyük bir fark 
~almadı. Akıllı geçiı~en öyle insanla

rın hareketleri ortaya çıkıyor ki, zır ... 
deliler ayni şeyleri yapn1azlar. 

ü~tad l\1J.Llıar Osrnana sorarsanız, 

delil""r, yalnız tımarhanedeki insan
lardan ibaret değı1d1r. Yüzlerce ve bin

lerce ak\l hasta$\ sokaklarda serbest 
serbest dolaşmaktadır. Aklından zoru 
olan birlalum hafif. -zaraı-sız hastalar 
\~ardır ki, tın1arh:ıneler bunları kabul 
etmezler. 

İioite, delileri ziyarete giden bayan ... 
!ar da herhalde bunlar meyanında. 
olsa ıerek ... 

R. SABiT 

Karısına göz ko
yanı öldürdü! 
Kemalpaşa kazasının !'9.rsa kö

yünde evvelkıi gün feci bir cina. 
yet Cılcnmiştir: 

Mis çayı ccvarında •, 25 
yaşında Bn. Cemile Fidanl:ı bir. 
liktc bulunmakta olan Boldanlı 
Ali Fidan i>minde bini Gerdeme 
köyünden Sabit oğlu Osmanla 
karşıla;;mı~tır. Burada bir müna. 
kasa ve kavı:;a olmuşsa d~ l'!'ahi
yeti belli dei;AJ!d.r. Ancak Osma. 
nın Cemile Fi:iana göz koyduğu 
v-e onu mutlaka elde etmek iste. 
diği tahmin edilmektedir. 

Neticede Osman, 38 yaşında bir 
adam olan A;i Fidanı katletmi§ 
ve genç karısı c~mile Fidana ta
arruz ederek onu çok !i!Ci bir hale 
düşürın~tür. 

Hadiseye derhal jandarma ,,.. 
Adliye vaziyet etmiştir. Hadi • 
seyi müteakip kaçan Osman ya • 
kalanmış ve hakkında tevkif ka
rarı verilıni§1ıir. 

Uzaklardan davul sesleri duyu!mıya 
baflamı,ıtı. 

Yılda, dayanamıyarak: 

- zetıra Nme geldik mi?. 
Diye sordu. Zelu·a kadın, içlnl çe

~er gibi: 
_ Daha biraz var! 
Dedi. Bu, Yıldı~ beni zorla r.ürük

liyerek grtırdıgi dU~ün, içime tatsız 

bir tıyuşııklttk yeriyor. Nezik'in ka
ranlığın 1çıdde yaylının bir k~csine 

büzülen vücudü ile ben azap duyuya. 
rum. 

Yıldızın karanlıkta parlıyan gözleri 
b:ircr yıldız gibi neş'e 1ç!nde: 

-Ko;/ün köpekleri bile düğüne git
miş caliba'? Ortalıkta ses sada yok. 

Kıptrdu:ız oturuyorum. İçimde, öl
çilsüz, çeşidi değl::k yabancı ı.:.ıer 
dolu. Hiçbir ~yin !arkında dcgılım. 

Davul ıırc:Jerlne doğru ko~uyonız. Ni
~&ye~ da\·ul zuma se:-;leri ~"0k y;:ık.ın

dan duyulc.hı. Kıa.1 alc\·lerle yanan 
meş'alelerin llydınhğı arabanın içine 
do!<lu. Bfiyük bir kalabalığın kaynar 
tıG.ı köy meydanında arabamız durdu. 

Koşu~tular. Aro.ıbanın dört yanınL 

saranlardan biri, ihtiyar, sakallı bif 
adam ı.onıcme yardım ederek: 

- Hoş geldin klZım, dedi. Düğünü
müze sağlık eetirdln!.. Anıma niçin 
böyle geç kaldınız~ Biz, sizi daha er

e li orduk. 

Sahte marangoz çağırıldığı evi bir kaç saat 1 

içinde soydu fakat ..• 

Kurulacak olan diğer mümasil 
cemiyetler de bu ga;'E!terl-e ça • 
lışacaklardır. 

--..r-·-
Jç fındık liatleri yükseliyor 

N i§antaşında oturan Suphi is. 
mimle bir zat evinin dö§Cmelerini 
tamir için evine Veysel isminde 
biı· maıangoz usta almıştır. Fa. 
kat eski htrsızlardan olan bı~ sah. 
te marangoz birkaç saat içinde 
evi soyarak savuşmuştur. 

Zabıta, hırs:zı kısa bir zaman
da yakalamış ve derhal adliyeye 

teslim etmiştir. Çaldığı 83 lira 
kıymetindeki eşyalar da k;tirdat 
olunmuştur. 

Makara ve culaki saklıyan iki 
tüccar tevkif olundu 

İzmirde hırdavatçt Sait Ertuğ, 
dükimnda makara olduğu halde 
s~tmaktan imtina etmiş ve dük. 
kanında yapıbn araştınnada e. 
peye~ makara mevcut olduğu gö. 
rülerek hakkında milli korunma 
kanunu geregince muamde yap.ti· 
mışlır. Mahalli adliyesine veri -
!ren suçlu muhakemec-e tedcif o. 
lunmwıtur. 

Yine İzmirde Mimar Kematet. 
tin caddesinde manifaturacılık 

yapan Ala'10hil'li B. Mustafa Sü
leyman Sağıroğlu' 1533 metre çu. 
lakı sakJ.adığı.ndan oovloif olun • 
muştur. 

Nakil vaııtaıarı 
tzdlbamı 

Traın\'ay azlığı karşısında, daire~ ::<

rin, mektt-plerin ve diğer büyük mil .. 

essese1edn n1esai7e başlayış ve hitam 
verif saaUerini ayarlamak n1 lihim bir 

mevzu haline geliyor. iıdU1an11 önle
rpek iı:in, muhtellf müesseselerin açı

lış ve kapanış zamanla.rtnl ayni saate 
tesadül ettirmen1iye gayret etmek ll

zımdır. Aiektep1et.·in sabahları derse 
b,a.şlama saati dairelerdea ayrı olarak 

tesblt edildi. Geçen kış çekilen zor
luklar daha zlyadf' bu nokta7a ebeın ... 
mj~t verilmeyişinden doğuyordu .• Bu. 

kış, ayni _nüşküAllın tekerrürline mey
d.an vermemeli. 

BURHAN CEVAT 

Gülüır..»edim. Yıldız, ıeç kalışımızın 

Sfbeplerini anlatıyor. O, heınen bü... 
tün köylile ahbap ... 

- Ah Hasaıı dayı bilmer.sin b•şımı
;a gelenl~ri. .. Yolda arabanın t ... '"ker
legl çıktı ... 

Sonunu dinlemıyorum. ~1t!ş'aleliler 
etrafıınızı sarcl1. Bana, ::;1rtımdak1 sır ... 
qıalı yeşil urbaya bakıyoılar. Saı.;la.

rım, köy ktzları gibi ince örgülerle o· 
muz!aıımdan sarkıyor. Bajtmda Zey ... 

nebin caıtın başı, var. Be1in1de onun 
ıü:nüş keme~. Bütün gözlet· tistüınde. 

Arkamdan ko-1aı-ak bana yeti.şen. 

Yıldız, koluma gii·c-rek: 
- Ah Figen bacı!.. Düğünün sultanı 

oJacsksın ... 

Dedi. ~Ieydmın bir köşesinde çifte 
davul, çitte zurna, insanın yüregiue 
ürpert:, ve oynam· k iste(:ı \:eren kıv
rak bir oyun h::avası çalıyor. Oı tada 
omuz omuza veren delikanhlar Haley 
teop'yoralr. J 

Bize yol gö:;ıtercn ihtiyar düğün 1 
sah:binin pe,Uıra. meş·aıcıerin kızıl, f 
titrek ışıgında yürUyerek, _açık bir ı 
balH;e kapısından içeri girclık. Orası 

kadınlarla dolu. Etrafımızı sardılar. 

1-Icpsile ayrı ayrı sel~mlaştıktan sonra, 
ileride ~rilmiş haıi.!rların üstündeki 
minderlere oturduk. 

Suçlu muhakemesi sonuııda bir 
ay hapse mahküm olmuş \'e der. 
bal tevkif edilmiştir. 

İKİ l'ARMAGINI ~IA..XlNEYE 
KAPTlRDl 

Azapkapıda oturan l:J y~ın. 
da Nişan çaLşmakta olduğu Zaier 
şekerleme fabrikasında bir ma. 
kineyi idare ederken kaz&en sol 
elinin 2 parmağını kapltrmıştır. 

Yaralı derhal hastaneye kaldt· 
rılmıştır. 

Kendi arabasının altında 
ezileTeh öldü 

Tirede Bogo.zcı nal'i,)-c-. nde 

Bu yıl fındık mah.9ulünün çok 
bol olduğu ve fiaUerin de müte. 
nıadiyen yükselm-ekte bulunduğu 
Giresun ~e Trabzon bavaEsinden 
~ehr'.mize gelen mahlmattan an. 
Ja'°ıiın.ı~tır. Giresun ıoor:sasında 
iç fır.dıklar 81 inıruı;tan mua • 
m~le görmü~tür. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Şelırimlı poli:> kom!ser ı·e serka

nı6erlcri ar~.~ın<la. esailı naıc:ı ve te
bedd1ıtl42'r yapı:mışt:r. * \"all ı·c Be!ed;ye Re.,! B. Lü!!l 
Ktrd<!r i.->t.aı;ıbl:l ka:":ılar:.ııın ihliyaç
lar:nı n1ah.ı°'llerinde tetldk. iı;ln te~<mil 
kaıa!:ırı dolaşacaktır. 

Çiftlik.kale köyünde Ömcrin ya. 
nında çalışan HaHl oğki İbrahim 
Arslan, öküz ar:ıbasına koşulu 

öküzlerin ürkınesinden yere düş. 
mliş ve araba rekerl-eklni al~. n· 
da kalarak e2'ilmi§ ve ölmüştür. 

1 TiCARET ve SANAYi: 

Pamuk rekoltesi 
Şehrimizdeki alıi.ka<lar;ara ge. 

len maltlmata göre Çukuro,•a pa
muk ekim durumu ilkbaharda iyi 
gitmemekte ik.q sonradan i;·: b!r 
durum almıştır. Önce ~·apıl~ 
olan tahminl~rde Çuhro\'a pa. 
muk rekoltıeııir.!n 118 .bin balya 
ol:ıcağı sanılmakta iken bugün 
bu :rekoltenin 150 bln balyayı 
bulacağt an \aşılmaktadır. Egıe 
böl'gesinde pamuk maluulli .se 
her vakitki gibidir. 

Giresun Valui ıehrimiz:de 
Giresun valisi B. Muhtar Ak • 

man m-ezun.en şehııimize gelmiştir. • 

EDEBl HO)IAN: 122 

* Şehı·lmize ;reniJen 2000 otomo-
bil t:titigl it>lmI~tir. A7ılca İ ·ende
runa da 2000 lAstlk ıehnl1fu, Kara 
Bor.uda 7SO tirJya çıkm4 olan l.blik. 
fratleri 4_.0 lirayc1 ;n~tir. 

..tr Adala.r Se~<liy~I lek.nil n~anav 
\•e _,cbzec.let·ı stkl blı· kontrole geç
m4tir. nu uı ~Ue ."tCbze \•e nlcyv!l !i
atlerı Ad ıl3rda f; ; ı ;ız UCU;"'!:tnlljttr. 

MÜTEFERRiK: 
+ Ar.ıpeo.nl!tndl', 1' yıi;~nda De:nir

taJ a.Jlı tocuh, şoföc Alinin sürdü~ 
'3G29 c.umara~ı l:.~nıyon çarpnlıştır. 

Çoc4...ık, ba;ındon yar.Alarıınıştır. * tl~kilda~da 4. En'.inUnünde 35 
esnaf Ye muhtelif s:emtlerde 10 şoför 
bakları~da Be!ediyl! cezaları tayin o
lunr:-:\.l~tur. * Ay\·ahk \'C h.:ı\•:ıll.sinden alınan 
rnalltıt'.atıi göre bu yıl zeytin mahS'.ılıl 

ç-c.!t bettketli \'e tok nefi~tir. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

Ayşe bütün ümitlerini kaybe. 
den insanların zaafı ve solgunlu. 
ğu içinde ce'-ap verdi: 

- Nasıl isterseniz! .. 
Bunun üzerine bakim, Ay~en 

sordu: • 
Bu söyleyiş öyle bir hayktrıştı 

ki bütün dinleyıciler ay. 
- Güzin burada şahadette bu

lunurken Ferdi ile aranızda e:;ki.. 
denberi de\·am eden bir gizli ra. 
bıta olduğundan bahsetti. Siz ... 
Hakim henüz cümlesini ve soru. 
sunu bitirmeden Ayşe hücuma 
uğrıyanların koı-unma atılganlı· 

ğını andıran bir kımıldanma ile; 
- Yalo.n, bunların hepsi yalan .. 
Di~·e bağırdı ve .. de\'am etti: 
- Güzin bunları beni çekeme. 

diği için söylemiş. Benden inti.. 
kam alıyc·r. Söylediklerinin hepsi 
iftiradır. 

Sesinin göğsünü deşen \'e dışa.. 
rıya veren bu çığlıi!a kendilerini 
kaptırmışlardı. Hayret ediyor
lardı: 

- Aktörlük mü ediyor? Yoksa 
Güzin ile aralarında gerçekten 
intikam mevzuu olabilecek böyle 
büyük bir hiidise mi \'ar? Mahke. 
mede Güzi.ni dinlemiş olanlar da 
tereddüt içindeydilor. 

- Güzin hakim önünde çok dü. 
rüst, heyecanlı ve samimi bir ka. 
nuşuş görüyordu. Onun Ayşeye it. 
tira edebileceğinden nasıl şüphe 
edilebilir? 

n:nleyicilerin kafası içinde bü. 

tün bu dü§ünüşler geçerken Ayşe 
haykırışlarına devam ediyordu: 

- Ferdi ile benim aramda onun 
konağında yetişmiş Şükriyeniıı 
terbiyesi altında büyümüı olmak· 
tan ba~ka hiçbir bağlılık tasav. 
vur edilmez. İmkan ve her türlü 
ihtimal dışında bulunan böyle bir 
baJlılık tasavvuru ancak Güzin 
gibı yarım akıll .. ne söylediğini 
bilmez birisinin ağz.ından çıkabi. 
lir. Güzin bu sözlı>rile yalnız deli.. 
!iği odaya koymuş olmuy3r, ayni 
zamanda en feci bir his ve in ti
kam hezeyanına da düşmüş olu. 
yor. 

İftira, beni en 2liyade sarsacak, 
içti mal haysiyet \'e gü \•enclmi kı. 
racak tarafımdan yapılmıştır. 
Tasavvurum sinirlerimdek.i bo. 
zukhık sırf bu noktadan geliyor. 
Yoksa, herhangi bir başka vesile 
ile Güzinin taarruz ve iftirasıııa 

uğram.ş olsaydım, bu derece tees
sür duymaz, hatta hiç aldırmaz. 
dım bile. Fakat. söylediği sözle. 
rin ?ir genç kız için ne kadar ağır 
ve vahim olduğu gözönüne getiri. 
lirse teessür ve asabiyelime hak 
verilir. 
Ayşenin bu isyan ve hiddet 

dolu sözlerinden sonra hakim: 

- Güzin ile aranıııda geçmişte 
herhangi bir hadise mi var ki 
onun sizden intikam almak is~. 
diğinden bahsediyorsunuz!. 

(Devamı Var\ 

Şimal sabt 1111 ıııl 
laallyet.. ~ 

Yazan: Ali Kemal SU~ ı· 
şf~ 

Evvela 00- şayia çıkıY11r, eJi • 
sından bir tekzip onu takrpyi3~1' 
yor. Fakat sonra o ilk şl. _,'.il 

·· 111Y'" 
mahiyeti aiılö.Şılınoa görU · 
b ,,...._ .. t'. ık yalan deği~ t? wruU un . tı.I 

·~'- b".;.;\lc ~if .• .t Böyle kar~~. u,-. 3yeır 
cereyan ederk'en türlü rı\' rŞ 

b"..., u er ta .ıı 
çıkması da ta ıxnr. " fi!"'' 
kendine göre havadis ~~ .• ~ır 

O ıçı .. -'. 
bir hesabı wrdır. nu~ atlı"'. 
haberin I<Arşısında jhtıy l<~ 

td. """' te'"" mak lilzım ge •ı;0~ ~ 

söylememiş}er.. . .. ıeril ~'. 
Finlandiyanın bır mu~ al< ;J' 

aktc<ierek Ruslarla barışııt ,rtlS • 
. .. den sıl (P 

retile bu harbın ıçın 13ıı 
ık <a' ·• cnih etrafında Ç an ' · bıı"" 

~ d~ ' 
evvela doğru olup 01.rn3 ~n f" 

k 1ı11rı • 
ortaya çıktı. Amer a · ·p \1 
landiya~'l bu harpten ~cP ~ 
karmak için eUcr:nden. ~acal>\8:1 
şebbüslerden ge;i kalo·~us • f 
görülüyormuş. 9:19 • g40 ·ıı fi' 

rkaf.' -~ii# 
t-arbi sıralaz:~nda ~~ e,..,ceo 
ı •diyaya gosterdıgı • , , f:V

g.?•e• _.t • 
kar<ılıg"t olaı-ak da bU , . ·11""" 

-~ ·011ı.ı1 • 
liındiyanın Ruslarla. 0 

-' ~'J 
•'le ,.. eti' 

ten vaz geçmek sure:: d'rıli~ ~ 
Sakson tarafın sözüııu · ı:.ır .ı 
ğini ümit -edcnkr vard~;s;ı11 
bahsin mevzuu sadece .,r.1e~, 

,·u> "D 
karşılıklı dos'1ukların i~ıld'~ 
dakikaların nasıl an ·;ı )<01 V' 
dc"il Amerikanın crt3~»"'nı!l ,,.r 
sö;ı.,nen teklüi Fiııl:ın . ıri!C ' 

. . . aıcırıı . 1\# 
bul etm<>sı 11,-ın . . fP p' 
sebepler gös~'r;ımesıd.r· zaP ı' 

ı ·"" er IJI' diyanm muhtaç ole us r; k ed 
cak Amerikadan tcda · , 

lec-eği gibi. . ;rııtıl'~· 
Finland!yanııı çe.tırı l.ilı·~ 

'b. b·r ta 
!.ar geçirmek gı ı · ıcre s , 
VakWle çok uzun harf ııe ol~I. 
olmuş, açlık ve kıthl<. f:P• .t 

·· t·· L3\<1l1 • ? ğunu görmuş ur. . ı~l<f'~ 
b .. · k fe . 

diya için en uyu g :..o 
.. , _ _;, aıtıııs 1"" 

Petronun huıu"u s<'ıır' ~ 
olır.u~tu. Artık arıdan. ,1 J\"':..J 

. . . F' .o~~dt'a) t;(!I". 
çartarı ıçın ıı>-• . · ıf! · el' 
Finleri de Rus ha1ı;e1eşı;:I ~ 
,.n esaslı <biıo poJttıl< ıariJı ı' 
ıniştir. Finlandiy.aııtll üeS0el:. jJ 
iki yüz senelik bır rıı ç~rl~ı 
ri \•ar ki is'.er ;steJJlez tarıl 

11 Finlerin hukukunu•. 1ıer İ r 1<ırı ,;. 
mecbur kalmışlar, 8 11 ,r.rı' s'I 
düştükçe bu haklar ta ıı~ ~·J' 

k carlı\< ..JJl.JO muştur. Anca . f'nl.D· p, 
yt14ıldıktan sonra · •·!Sol f 

. :ıJl13~ ·~:~ , 
kaç atsrdan'bcrı ;.r < ıa·.~1 
istikL:ıline kavu~rr."" ı·Je ı 

s•'S .ıı sefer de So,-yet Ru • t<' 

eksik olmamıştır. ,. ,-:v ~' 
. ğra•' JeC .· 

Finlandiyanın cO ~ı!i ıl' 
k'U\'\... "1 ' 

icabı olarak iki •esİ'ıc ıı 
·· ·· ·nd~• .,~, 'f 

~unun nufuz mu: uJdil· '\~iV 
alttnda kaldığı gor 11r~ 0 

I 
rafı geçen ·harp:eıı sD l\ııl" ~ 

JıCJ' ' !~~· A 
kil Finlandiyanın d,ı• ~f'', 
kanıharbiycsi t.ırafııı 0 ,,,;rıt rıı . .. ı..~n ,.·e • 
edilerek bır gun eıı"'l ıı 
ileri sürül...:cğinden ııııaııS'i' 
vor görünmüştür. P. Jııı-' ~' 
;afı da Finlandiyada ,-erl ;I' 

,......, . suretle •,,er 
zumın '""""$ ... ır "'ıfll ~ , 
sine raz:ı olam1yacııg· . 111 

ile göstermiştir. . el r~~ 
Bu mücadele nıb'Y e 13 ~ı"'ı • , seo • 

diyanın şu son il<: #oe 
iki defa harbe gırt' seı'r' rl, 
,,arnn~tır. Bundııll ..,sı~..ıl 

ah sı 8 kırı' 
Avrupamn o s .8 tıe .,... 
disinclen ebemın1Y1' 
rece~ betıLiyor. ~j 

8 iri !"i.%i.rı~ 
epımızlf" ~o' 

· ile 
Bir tek işÇ~11 ı.: j? 

ca so ·jif ıf! 
tamir oluıı11~,,t>',; 

Bir okuyucot'llUJ l'l'ı1J" tı 
Kadıköyünde 8" 11'' ... 

ı ,., .... , 
Bademaltı ıokai 1, ıf· <". 
i~i ay evvel Ul~ot Jırr uı 
sökOlrnUştlir. fnbU ,,.,~ ~ 
hAIA ynpılmıya.n.·ıı• 1~ f 
ları evlerin unu ..,ıeıLıl 
halk bu yUzd•0 e 

1 
lf 

' . ı hale gelmi>ıl'·:· d•ol>'' ı<' 
Halen ilci gun bır .1, " 

)<tfl • ı l 
başlana!.I soka it hçs 9' 
çalışmaktadır. a "'""' ,,J 
!arca bttıniyeccl! c;0ıtl'~• 
nin iıçl sayısını }tllru•:f . 
ri mü0külôltall 11', 
ederim.> ııJ>f "' ~ pJ 

SON TELGptl,~~f., 
'
I· 

Reisli •inin ve ıi1 
" .. herflJl 

kaınllğının .. deti't· 
dikkatini celb<' 

' 

t 

1 

ı 



=======~ı~~-~~~~,~~~~ 
A man İ§gali altında bu- .., t:."'l<;;.ıc~1'Y"i•~~il~~~~ 
lıman AvrapaJa hep bir • j ~ 
d n isyanlar çıkarmak 
iç"n Londrada planfor 
haz.ırlanmıı. ee 

ı r.10 KO 
• 1 

. o N T E L G R AF - :;'Q EYL '('rı, ınn 

7. :nd Tertip 3. !ln"'-1 Çek. r· r.ı 

B;.. ı' :· ngo 7 '101 rı,;ı ele .\f,·orda 
, ıı, ,.02 :un metinleri Anaaoıu 1 

İtl L . "~Ji.Ul.!ü büit.enlerlndC'n alınmı~hr) Valiiii B:.ron Fon Nöyrat'm ,·az:. 
fcslnd ıı affedilerek, yerine Al. 
man S. S. kıt"aları lideri Ilcyd
dh'in \"tkaleten bu vazifeye tayin 
edildiği yazılmıştı. 

Uç Sovyef 
fırkası. da 1ıa 
imha edildi 

lMoslcova mÜzG 
·kere/eri 1 haf· 

\ !D"l .. rr: cd~tı l)C-.a.mı 

tahn~ı t!cr 11 \.t:-aah he '!lr1arın.:ı 

.;Üt~ (.uiıa en az iki, iki btı<:tı~ U}

hk hir za 1 nanın gı' ·n\C3.i icap ed'-a 
ceklir. Bıı vakle k"dar Ru,ıarm 
b:'tzat kendi sa:.ı~.vilerindcn 1·c 

kendi imk'itnlarından i~ti.iadc ede ... 
rek Alman sa•·lcti kan-ısında hı. 
tunnıafarı icap ediyor. İngilizlerin 
Rus ordıLı.,una en seri ya:rdınıları 
ancak Hindistanda, Mı.;U", lıak. 

İrnnda uçuşa hazırlanmı~ olarak 
bulunan hava kuvvetlerini So\'. · 
yel <<>phcsinde harbe ı;okmalıırı 
seklinde olabilir. Bunu yapıı> ~ap. 

~ııyai'.akları ise ancak Mo;o,kova 
kon!eran'\u1dan ~onra b._l!i olaa 

caklır. 

Çek: 'ec-ektır. 
İkr:ı n!;re İl>:l'am y< İkran-:'.y~ 

Tutarı 

I...ira 
'illa eı!en: Muammer Alatur 1 

~·Cbsen'E , isınınJcki l:ıir İngi.. 
&azetesi, Danimarka müstesna 

~ liıere, Alman ışgali altın. 
it lıuıunan dokuz Avrupa mam. 
/etir.de hep birden isyan çıkar
" 'Ya nıatuf proje1erın hazır ol. 
u:.1nu 

• nu yazmıştır. 
~ llu gazeteye göre, .Şimdi Av. 
~Panın bir ucundan öbür ucuna 

1 Utahhaslar gönderilerek, bunla. 
ııı .\Jınan işgaline karşı başlamış 

1ı n isyanları idare etmek için 
lt~llıiteı r teşkil etmeleri imkan
• 11 "lüşünülrr.ektedir. Şimdi mu. 
ııı 'l"cr olan projelerin icrası 
~ •Zuubahis!ir. Rusltrın kun. 
~" ~ık san'atında üstat olduk. 

kabul ed:lmekte<Er. Avrupa 
ı. anına yapacakları ve yapmak
~ ,"lduklan yardınun çok mü.him 

!) ~~ !~!im olunuyor. 
t , n;marka, müttefikler arası 
~ .. rnnS'ı1l mümC's:;il gi·nr'e:r .. 

Ci lir. n:ıtcr do'<uz mcmleke. 
nl .• ' l d Bl' ~ ~:' ı.iorveç, Ha ~'n a, c \I· 

\' lJ\ ~1Jks€mbur(', Yugoslavya, 
, •nıstan Fransa Çeko>IO\•ak-• ' . e l'olonvanın J.ondr da mu. 

asları vardır ve memleket. 
re ~ eki i.•yaıı htrekelleri ile şu 

, ~ bu lnrzdR temas halinde bu. ... r 
},' •ktadırlar .• 

ı~ • p birden yapılacak olan ra· ' 
"' ~ ~ıareketinin işareti hcnliı 
1,. l'ıs değ;Jdir. Almanl~rın el. 
d' ~~o bulunon rehineleri ürha. 
• teldüt etmiyeceği de iLh-e 
Un1' 1 t ·• ;tadır. 

Il.6JiStillA 20 KOMÜNiST 
!> KlJRŞUNA DiZlLDİ 

gı,..:·ıs nı3tbuat~ 22 _ 23 Eyllıl 
dan""· _bir mühimmat dcposun
ıı-'-dd kuHiyetli miktarda infıliık 
~-k'- es•nııı komünbt olduğu mu. 
t "<lk tııüsellah havdutlar tara. 
"'.:ı (jn çalındığını ;·azrr.aktadır. 
1 .; katten sonr3 '"' bu hır.11.. 
il'. i •pıldığı mahdle yakın bir 
~ı ~ ·d~ "4 - 25 Ey ıiıl gecesı ve 
lr•nl~ luı günü askeri nakliye 
~~ ı rıne ve Fransız trenlerine 
laraıc ınevatldı iufılakiyc kullanı. 
~t.n S'Jikastıcr yapılmıştır. Has.. 
~ıı-.,1••1 20 komünıst işga 1 ma. 

ıl' taraf.ndan, mukabelei bil
"'" li 

011l>al!' üzere kur~una dizil. t. 

Ç~l\\' ADA FEVKALADE 

~!o TEDBİRLER 
~"Ya ve Bohemya Umumi 

~ -
1 llrafhk k anunu 

ı.ıı, n ( 1 •ııet Salıüeden Dc;·am) 
"lund ıtıraz ettıgim :;aç:na bir 

· ·gı~ınur Bu kanun, harbın baş
ı. da Aır.erikaLların muha. 
n alacağı <ekli tahmin ede-

. ~ckı • 
"" bi.ı sırada kabul edil. 

~ •t. 
%ka 
ıı, • bitaraflık kanununun 

~ t Ye engel olduğunu ve müş-
~.;hdas dtiğini söylemiş ve 

· ~~ ~ıı ııe kadar çabuk kaldırı. 
· ·, 

0 
Ursa o kadar iyi olacağ.nı 

ı,. e tııişlir. 
\!tl\.suLARı HAKKINDA 

l\iq BİP. KARAR 
t -do.J. . A s· 

• ~~; k:r.~:· ~: ~~ş~~lola~ 

lnndradan bildirildi" ine ı;öre, 

Bohemya •e Moravyada örfi ida. 
re ilan edilmiştir. Umumi valin.in 
değiştirilmesine seb.>p Çek işçile. 
inin ya,·aş çalışmaları ve sabo. 
tajlandır. Temmuula ;rulat yüz
de 30, Ağustosta yüzde 40 düş. 
müslür. 

RUS MUKAVEMETi ARTIK 
ENDİŞE TEŞKİL ETMİYOR 
Vlşiden bildfrilcliğine göre, 

Fransız Devlet Nazırı Benua Me. 
şen gazetecilere Frnn~ız • Alman 
münasebetleri hnkkında beyanat
ta bl'lunarak ezcümle d~rı:iştir ki: 

·Siyasetimiz, Frans.z • Alman 
münasebetlerini Avrupayı yeni 
teşhlfıt çerçevesi içindo düzelt. 
n1ek i~in sarfedilen bir gayrett~n 
ibarettir. Avrupa barışabilir ve 
buna ihti,; acı Yartt~r. 

Rus mukavemeti meselesi haL 
ledılmiş dPğilse de, o kadar kuv
vetin<ien kavbetıniştir ki, artık Al
manya için c;ddi bir endi§e te.;
kil etieır.ct.. Alman orduı;u yıkıl. 
dığı takdirde ise, derhal Bolşevik
liğe iltılıak edecek korrJn:st pro. 
pagaııdasıııa alet olacaktır ve Av. 
rupa kıt'ası \amamile &ı4evikie. 
şect.ktir. 

Ruz.,-.ılt • Çör~il müliıkatını 
müteakip neşr.uilı>n 8 maddel:k 
uekWrasyonun A,·rupa milletleri 
ars.Jın<la an1aşmıya bir esas ola
bileccğ!n: zannetmiyorum.• 

AMERiKA YAKINDA 
HARBE GiRECEKTİR 

Berl.n, 29 (A.A.) - Sovyet cep
he. inde cenup mıntakaoıncb iki 
Sov•:et fırkası imha edıimişt!r. 
Me;kczde Alman tayyareleri mü
naka!a iltisak noktalarını b•)m. 
bardıman etmi§lerdir. 

Helsinki, 29 (AA. )- Finlan. 
diya Başkumandanlığı bir Sovyet 
fırkasının imha edildiğinı bildir. 
mektedir. 

İsviçre Azer nde tay. 
yara kaf_lelerl 

Bem 29 (A.A.) - İsviçre kara 
ordusu 1rnnı.andanltğ,ı bildiriyor; 

2&/W eyliıl f.«'csi saat 23,15 
drn itibaren ecnebi tayyare -
li!ri bil'OOk da!g.1\ar ha';1.1ı;ı.~ L'.ı

tin Jsviçrenin g~rp kısmı ÜL"e -

riııde şimaWen cenuba dt.1gru, 
sonra saat 24,30 a dl}ğru aksi 
istikamete pek yüksekten uç -
rr1uşlardır. --- -o----
Italyaga geni 
hava a/,ınları 

Londra 29 (AA.) - •B.B.c .• 
İngiliz tayareleri cumartesi gii • 
nü, Akd·znizdeki İtalyan üskri -
ne mu,·affokiyctli taarruzl.ırda 
bulunrr.ıı<lar Sardunyada.ki <lrniz 
ve hava üskriııı bombardıman ey. 
lemişicrdır. Hava muharebesinde 
ve yerd-e h'rçok dii,'"lnan tayyare. 

Cenubi Afrika Başvekili Gene- !eri a;:ır hasarlara uğratılmıştır. 
ral Srr.a'.o söy!Edıği bir r.utukta Ayni gün Jngiliz tayyarderi Si. 
der.-ıi:ıtiı· ki: cAmeri-kanın bu cilya adasıılda Marsalad.aki han -
h:.ıept.e yanımızıda yer alac-al!"1 .;a. garla telsiz istasyonuna hücum 
al p:ok yakındır. Mütteril:ler bel. ederek hangarı, ~.'isiz is ' asycnur.u 
ki b'rçok çetin muharebel<erP da- ve yerde bulunan dürman tay -
ha gir<ceklcrdir. Fakat tehlike - yarelerini hasara uğratmışlardır. 
!er'.n en büyükleri atlatılmıştır.• Bori~oda yerde duran dİİ.liman 

ESKi İRA."< SAH! t:ıyavrekri aj'.:ır bir sure'.te sa -
AMERİKA YA GİDiYOR katlanır. ı.ş. dü:mcn taYJ·are tc k -

Eski İran Şahı &nderabbasa nisycn!eri de mitral}ÖZ a!Eşine 
ıhareket etmiştir. Saltanat 1-rne - t.utulmuştur. 
danından bir çoğu kcndısme refa -1 ----~' ----
k , etm kt.edir. F.ski hukümdar 
evvela Hınd:stana \'e oardan Ce. 
nubi Amerikaya gidecektir. İki 
kızı ile simdik.i Iran Şehiıı~ahmm 
küçük kardeşi olan Veliaht Ali 
Rıza kendisinıe refakat etmekte -
dir. 

Sovyet tebliği 
( 1 inci S:ı.hıfedcn ~vam) 

Şimal filosuna mensup tf nıuer 
düşm•n n 8 bın ve 4 bııı luniuk 
iki nakliye vapt~r~nu batırn•ı~ .. 
!ardır. 

Sahil bataryal:ı.rile Baltık fılo
sunun gemileri bir düşman kru. 
vazörü ile bır destroyeri batır. 
m;şlar ve diğer iki destroyeri ha. 
sara u[~ratmışlardır, 

1000 wnluk bir düşman petrol 
gemioi Karadenizde batırılmış

tır. 
27 Eyliılde iki Alman keşif tay. 

yaresi MoskoYa üzerinde ve 28 
Ey!Ulde de diğer iki bombardı. 

man löyyaresi düşürülrnüştür. 

;LeDIDgradda lıarek4t 
bir ıeı halinde 

~1'.os~uva ~9 (A.A.) - Röy~erin ı 

hus\J.~i muhsbirı bil<liriyor: 
L€n'.ngrad etrafındaki !'f uha -

re~, birçok nı:n~aka!arUa, mtlte. 
mudi bir hareke; muhar'O'besi ha
line geiın:~'.ir. Rus1Jr Alman ış • 
gali aitında l:nıluııan toprnklara 
der'.n akınlar yaprr~atadırlar, 

Lenlngr:ıd cepbcs:nde bu!unan 
I'ravda gaz-tesiı::n muhablri Al.. 
man hat!ar1nı açıp kaçmağa mu. 
vaffaj: olan ı;Pn\ blr Rus k.zınııı 
Rw tank'.ı:ının b;r akın yapma -
sına imkan veren blr haber ge -
Llrm'~t':· .. "ı.kıncıı~r birbç Alman 
erkiınıharp zabit:ııi y~mck yerken 
yakalamL~lard;r, Bu l<[ıdiseyi ta. 
kip eden çarp~a 'Esnas.nda bü. 
tün Almanlar öldürülmüşlerdir. 

:tada hitirilece/.. 
1 

l\!osko,·a 29 ( -\.A.) - ıııgili..: 
ve Amerikan hcyetl<-ri ;i.za-;ı Krem. 
lin saı-avır.da St::ıllni ~ivnn:~ e~

tikten s~nra kendiler.i ,~:n kllnı.;l 
resimler:nde hazır bu!unmu;lar -
<lır. 

B!,·erhrr~k ile İngiliı h~y·cti11!n 
tlsk-cri 5zr:sı. İngtlterer.in MM!<ova 
büy-ük ·elçisi B. Krlpps ve General 
Maciarlaııc ill• uzun müdd~! gö -
rÜşnlU~lcrd:r. 

Amerikan heveli reisi B. Har -
riman. gazet-eciİerc beyana.'ta bu
lı.:narak konf-eransın derhal müza. 
l;erelere b2şJar:1asının ve müza -
;: n-~erin !Ti(' ııbahs :meseJ.ele.ıin 

eh~nmoiyelin• ve bunlan sür'atle 
'ıallelmck 2arurctıne ı,;n3eıı "bir j 
lıafta lç!nd~ sor.a ernıes l'ln umıt 
ediimekte olduf'unu söylt~ndştır 
Harrirr.an Jıh-c etm~tir. 
Çalışmamız süı •:ıtıı olac"k·"· 

Çünkü zaır.an, ~k bü,\·ük bir 
kıymeti l ~izdir. 

Daha şimdiJ<>n Rı.:syaya Arne. 
rikan !ayayrclcri !le .'..rr:erikan 
(J"lrolü gelmişlir. 

Harrim:rn. Almanların M<>.>ko -
,•a ib-.rine yapmak teşebbüsünde 
bulunmuş oldukları hava akın • 
ları n~ıicesinde bu sehiroe hiç-bir 
hasar vuku gelmemiş olmasına 
mü~hayyir olduğunu da söyle -
m'.şlir. 

Londra, 29 (A.A.) - •B. B. C.• İn
glltereflen bu ha[la Rusyaya gönde
rilecek tınklar geçen haft.::ıkilerden 

yUzde yirmi nlsbelinde: !azta olacak
tır. 

Harp Vaziyeti 
(1 inci. Sahifeden De\'am) 

iddiasına bakılırsa, e~ır mik.arı 
665 bın kişidır. Ruslar bunu tek
zıp etrm!,te ve Mare~al Budiyeni. 
nin, ordusunun rl0rtte üçüntİ kur
tardığım söylemektedirler . .Ha -
k!ki vaziy-etI ancak bit· nıüddct 
sonra öğrenmek kırbil olacaktır. 

Cenup C<'pl:ıe.sind~ Şark 3ti -
kametinde bü.yük b'r Alman ta. 
arruzu pek ~·akında ba~lıyabilir. 
Bu taarru?. RostO\', Harkof ve 
kuvvetli bir ihtimal :ıe Kursk 
ist kanı<etl<>rird.e tevcih edil~k
tır. Eğer Ruslar bu mevkileri 
kat'i müdafaa kaygusi!c bunla -
nn go~ı:.ird"n reçe11 bir halta tıı. 
tuıımai;a çalışırlarsa, müdafaa va. 
z.iyetleri. sağlam say:lamaz. Bu 
vJriyet aşağı yukan Dnı-ep.r gar 
bindeki \'aziye'.in tekrarı da 
cak!ır. 

Yani, Aiman ?rOufü ga bı L"k.. 
raynada Rus oduıarını rn,ğlüp 
\~c irr .. ha. edı:~edJ, R:ıs ort~ular1 

1 
mu!'!azam ~k'ler•k Dn cp:r ç,ar., 
kına g~çti ,.e ıı;üci.ıfa.ı içiıı yer
leşti. Bu SC'fer ,\in anların ayni 
ha+a}ı tekrar elmekri beklene _ 
mez; Dnyeper mulıarebe!er:nden 
ald:idarı derslere istinaden Rus or. 
dularının icabında Don rrıohı11 şar. 
kına çckihnekrıne rnani olacak 
"'f'kilde hareket edecektir. Bu ba
kımdan Ruslar için bu sefer leh.. 
like daha büyüktür. __,,____ 

"(;.lılıııon, karasuları hududunun 

* Şikago, 29 (A.A.) - Dük ye 
Düşes de Vind:-;or, diln Şikago'ya gel
mi~l~r. ek~·erisi kadın olmak üzere 
~akriben 21000 kişi t:ıra!ından kar:sı
lanni1ilaroır 

•r •sı hak.kında aşağıdaki A lman tebliği 
.lıe, ~ur~tini kabul etmiştir: cı inci s .. "Jcden Devam) Alman-Sovyet 
~ 1len e~etin hakimiyeti, müte. 26 eylülde bir kruvawrde yan. harb ine bir bakı' 

4_ıı.. endi ühilleri açığında 
l~ V ki gın çıkarılmıştır. Harkof ve Mos. Alman kaynakları, Moskovaya yapı-

Necip Ali Kü
çükanın cenazesi 

lıı l d l eya milli topra · ara kova mıntakalan ile Vilna'nın lan son Alman hava akwının çok e-
~ Çıı( .: ~ııı sahilinde suların meınbalarında tayyal't'lerimiz nak- heınmiyetli olduı:unu bildirmckıedlr-
4'• h\ ltitdıği zaman hasıl olan Uye gemileriıü \"C dcmiryollannı ıer. Burad" &keri eheınmiyettckı he-
'·. h;r ~ tından itib;ıren 12 mil- . deflerdo bir çok yangınlar çıkarU-
~dı ıne bombardıman etmışlerdir. 
~'· l'i:' safeye kadar uzamak. mı~ı.ır. 
';. ''ler Orfez~, k05'1ar, haliçler, So\•yetier, 1-adoııa eöliloün Cenup 
r.~~ ı.1• boğazlar, kanallar ve J"kı" kardeşı" hı"..._ ~J..>wa a.sker çı.kaı·arak, bu ı.ıcı~ede 

... tl 'lı n hLtk ı - çevrılm.lş bulunan kıı·aı.arının du•·u .. 
~· l•tbik. uku düvel kaide le. munu düzeltmiyı> çalıpn~larsa da, bu 

~ lt~ft ıne devam edilecektir. den biçakladı baı'Oket vaktinden evvel serilerek, Al· 
ı.}"'i~ b· ı\nıerika murahhası man hava ta;ı.rnızları araoında ai<im 
~iı >:ılır •.n'ane olarak kabu ! Samatyacla Marmara caddesinden kalmışlır. 

ı, ıt~a an ~ç millik mesafenin geçen 1''1uharrem oğlu Cemal ile kar~ Lening~·adda muharebeler de\•am 
~·~ıı;•-ı;· daır aynca bir karar deşi Hikmet Kumkapıdn oturan Ertu- ediyor. AlmanL.rın Kıyef'ın Şarkında 
"'l'l(llıı ıstemiı;tir. hi oğlu Matyonla kavgar-ı tutuımu~- bitirdiklerini bildu·dik/'eri büyük mu-

Q l'adJOIDDda !ardır. tııırebelerdcn svııra, ı •rkoı isti.kame
tinde yeniden urnwr.i bir harekete 

( ~fatyon bıç~ğını ~kerek her iki 
~ 1 i ge<.:ece-ği .:.annedili.yor. • b· t\ci &.hileden De»am) it d şl de ~• Ji! ı · d 
t lt t·· k ar e mu·ı~ yer erın en yara- Pari _ Suar ismindeki Fransız ga-
~lıl\ Ut bayanının beste- -:.amıştır. Yaralılar Cerrnh;>aşa Hn:sta- ze~c.~i 1sE', Alınan ordula.rlnıu KafKB.S 

~ llerı~ış ve teganni edilmi;;- ne.'ine kaldınlınıı;lıır, ıruçlu ;yakalan- petrol kuyularuıa arlık 300 kilometre 
~ 'e !l n konsolo.umuzun kızı mı~ır. ,.akta.şıuı;; bu•undaklarını kaydederek, 
~ tıı,b!ı, •tlindeki yüksek musiki bu kUJ>ul.mn işo yaramaz balo ııetırll-
teı \h t! dev d b me:ii ih.tiınalini derpiş cd~rck şu suali 

.... ~a-·. am e en u genç A g"'' sinemasında '- f Ars u.& .>oruyor: t.Sovyetler, jeolojlk. bir f.ıfet 
.~iııd e al, bir~ok bes. husule getinniye teşebbüs edecekler 

~ (":.-u~ :.~ıymetli arkadaşı - J a D g 1 D mı?.• 
~ l\'i " :r Necip Fazıl Kı • d 7, , Sovy~tlere göre bütün cephede mu-

ı·ı·~ıı <.Aı. ..• m) ;<-<mli şı·ı·rı"nı· Topkapı tramvay ·ura,;ı o:arşı. . So dl ün 
"' ~ ,ft).I. h. ?-e-b~ler rl~van1 ed:yor. n ye g· tnı sındaki 42 numaralı cAkgü\, si • 

Büyükadııda misafir bulun • 
duğu baeanağı Röntgen müte • 
h~ssısı doktor B. Edip Barkmanın 
Ziyapaşa sokağındaki evinde kalb 
sektesınden ;-.,iat eden Denizli 
meb'usu B. Nec;p Ali Küçüka'nın 
.!Pnazesi Büyükadad.a doktor B. 
Musaı,:ızım sanator)l'Omuna nak. 
!olunmuştur. Merhumun naşi bu 
3abah hastanede doktor General 
tarafından tahnit olunmuştur. 
Naış a)Tın Ankaraya naklolu -

nacak \"e ccna:ze merasim; Anka. 
rada yapılacaktır. Büyük :\<Ji!let 
Meclisinin ilk içtimaınd~nberi 
Mec1iste memlekı>ti olan D~n'zliyi 
temsil etmiş ve İstikLil mah. 
kt!mesi n:üddeiumumiliğir.de J:ıu. 
!unmu olan B. Necip Alinin ö
lümü her tarafta derin bir teessür 
uvandırmış'ır. Mcm}ekd bu ö • 
!üınle mert ve ça!ış.1<an b:r evla. 
dını kaybetmişlır. Taz;yc!lerimizi 

- ... ·ı 

Herhalde, gerek Sovyellerin 
ifadekıiııdcn, gcıck Amerikan 
ve İn~iliz matbuataıın ncşriya. 
hndan l u riin için anla. ılau şey 

şudur ki, Sov)cil re yardnn nıcv. 
~uu giiniin n mü~tarcl \'C chenı. 
nıi:vetli m• •I i lmu~tur. i\los
ı..o,·a konfrraıı>ıııa da hakim ola. 
tak nelire .de herhalde ortada 
ve g-örüni.ir halde hıı lunrıu hu ne ... 
tic:cdt·n "• 00 k'i1Z ol:Jf·aktır. Vaziyet 
bu oldu:-.una gör<•, Alın.onların 
hülün cephetle harekata verdik. 
!eri hızııı manası hiç şiiııhe yok 
ki, daha iyi anlaşılıyor ve lngiliz
Am ~ikan yardunu\ın muntaı.aın 
hir seyir ile Rusya~·a akruıya baş. 
lamasından önce Alınan ordusu. 
nun in1ha muharel1,.lerini kaza .. 
narak muayyen hedefleri tutına
';ı birinci r.ayreti lPşkil ediyor. 
Bu ga~·reti kırmak herhalde l\fos. 
kova konferansının neticeleri ne 
olur~a olf.un şi ındiki halde ve 
yardım okını hasla,·ıncıya kadar 
muhakkak ki yalnız Rus ordusu. 
na ve oiıun mukavetnttinc nıün· 
hasır kalıyor. 

F.TEM i ZZET BEl'llCE 

lrandaki !talyan 
Elçisi 

(1 inci Sahifeden Devrlm) 
mizc gelmi~tir. 

Kafile Haydarpa~a istasyonun. 
da İtalyan konsolodugu erkiını 
ve İtalynn koiunisi tar;;.fından 
karşılanmıştır. 
ALMAN SEFİRİ VE TEBAASI 

DA DÜN GELD1 
Diğer taraftan yine !randan 

dönmekte olan Alrnanyan.n Tah. 
ran Büyük Elç;;i Ette! ile Alman 
kolon:Sir.ckn 47 l ki5iJen mürek
kep kafile dlin husı.:si \reele şeh. 

rınıize gelmi~ler ve Ha,·darpaşa. 
da Alman başk.onsohısile Alman 
kolonisı ıarafından karşılanmış.. 

!ardır. 

Bunlarla beraber Hulgaris anın 
Tahran rr.as!ahatgüzarı D:mitri 
Dofmof da şehrimize gelır.'.~tir. 

Japonya harp için 
s;kıştırıhyor 

( ı inci Salı-!~en Devam) 

rctmekteıiir. Bu ıb<;yanata göre 
AJmanya. japon ordusunda~i 
faşist ?.abitLer ı·as.ıtasile Sovyet.. 
!er Birliğ'ne derhal harp il5n eL 
~i İ\'in jl!pon::ay1 tazyik et -
rne!·tediT. 

Ayni habere göre japonya Baş
vekili Prens Konoye'nin ctaamız 
y<>lile gencşlerne• .ayasetine olan 
itimadt a>almaktachr. Pocnsin gö. 
rüşlerile ordu ve donanma zabit.. 
!erinin görüşleri arasında sarih 
blr !ark vardır. --Hediye llaıaaanıar 

Mükafatlı bilmecemizde hediye ka
tananların son Lstfli yerimizin dar
hğından bugün konaır.amışlır. Yarın 

ne;;rolunacakt:r. Öı.ür dileriı . 

1 Kadıköy 
Muhammen Muvakkat SemU 
Kıymeti Teminatı 

L. K. L. K. 
---
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T.110 n.?et Yar!m B!Jct 

-4 Lira ! Lıra 

·y t: hllt:ttc 42,GS UJet k.31..ana. 
cskttr. J-f ... ıl.,_t!Jl % 60 ı k:7 1niyro 

Emniyet Müdürlüğünden: 

@) --

Müdüriyet sUval"i, hayvanlarının 941-942 yıh yiyecek ve yaWcak.lı.ırı iı;f.n 
alınması. kapalı ;.arfla eksiltmeye konula'1 azı 70000 tolu 75000 kilo yulafla a;:ı 
f.0000 toilu 85000 kilo ot ı·e azı 60000 eoit,ı 45000 kilop sap saman ihale gunu o:an 
:l3.9.941 de talip zuhur etmediğinden işin bir ay zarfında pazarlıkla intacına ka
rar verilnı_l:jtir. İsteklilerin 2!.10.941 Per~Embe günü saat 15 de Mi.Jdlıriyel bina
!"ında k:unıJu komisyona n~ilracaatla.~ Muvakkat teminatı 1425 lırao!'". •8669> -- - ---- --

lstanbul Deniz Komutanhğından : 
Denfı Gedikll Orta Okulu için h•r 

lana kabul listeleri gelmiştir. AlAkadar 
iki müsabaka imUhanına giren okur
okurların acele İstanb•tl ~niz Komu-

tanlığına milracaatlerl. <8468> -
YENİ AÇILACAK SİNEMA 

Bu m evsimin en yeni ve en güzel filmlerini getirmiştir. 

Tepcba~mda yeni açılacağını bil. sinemalarma • çünkü Tepebaşm-
dird!ğiır.iz sinernan.n müdürlü. da pek yakında açılacak olan si. 
günden aldığımız mektubu aynen nema lstanbul halkının sineması 
~şrediyoruz: olacaktır . • güzel bir ad buln1ak 

Muhterem gazetenizin dünkü için adeta biribirlcrile müsabaka-
sayısında sayın halkımız,n Tepe. ya girişmislerdir. 
başında pek yakında açacağım.z Bu alakayı karş.lıksız bırakacak 
•inemaya bil} lık alaka gösterdiği degiliz, hiç mernk etmesinler, fev. 
\'e sinemamızda yeni fılm olup ol. kal.ide ahvale rağmen buyuk fe. 
madığını merak ettiği yaz:!,ydı. dakiırlıklara katlanarak bu me\'-
~luhtcrem halkın sinemamıza simin en yeni, en güzel. cıı ra"ıp. 

gosterdıği yüksek alakanın med- en 3.şıkane (ı!m!erin! temin et-
yunu şükranıyu:; bu büyük ala. mış hulunuyoruz. Bu fılml, r hiç 
ka her türlü tahminin kat kat üs. bır 5lr.emada gös erilmeden en·d 
tü.ndedir. Sıneır.aır.ıza bir isim Tepebaşın:la yenl açılacak <ı 1 ~n 
bulmalarını rica ett'girr.iz müs. sir.ernanuzda gösterilecek, halkm 
tnkbel seyircilerimizden binlerce en sevdiği erkek \"e kaJm sinenca 
rr.ektt:p :Idık \"e almaktayız; yıldızlarını halk ;ık iince sinema. 
muhterem İstanbul halkı kendı mızda seyttdecektir. 

~~~~~~~__.;..~~-
·--~--

ıuı•••••ll Sinemacılığın yeni bir harikası 

GÖRÜ MEYEN 
ADAMIN İNTİKAMI 
Korku ... He,·ecı;n ... Dehşet ve esrarengiz 
Fi!ır.ler yar~t3n BELA LUGOSİ 'nin yeni 

bir şahe~r·ri 

Çarşamba gür.ünden itibaren 

ALKAZAR 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden: 
1 - ÜnI\•ers.ite tedrlsatı 31/I. T~.'941 de başhy&<."8,l!n " ~JJ • bulıırıaıı 

M. t.alebemiıi.n. sıla Wıl Biruıciteşri.nin 28 we k.adar temdit edildig;. 
2 - Btt sene yeni kayıt ve kabı...l ed.ırnl$ olao talebelerin be 1~ Bir1:ociteş.-

nnde okuta iltihak etmeler} ilan olu.nur. "'-8'1~1.~ 

Vakıflar Direktörlüğünden 

1111aı..:-.llesi Sokaiı No. 
CiruJ 

Y. E. 
-----

932 00 70 00 Kınalıacla Kı.ıı&lıad& Aklll!ya Alsancal< 5l 5( Ada 61 par!el 1 numaraıı ve l:IJ~ 

metre ııturabbaı saha.·ınd3ki arsanın 

tamamı. 

lZl 25 9 25 

343 60 26 o~ 

741 04 55 S8 

• • 

> • 

Ü•ltüdar Selôml Ali 

Telr.iaar N~içe&i 22 :ıı 

Çarşı Es: 100/78 Ye: 98, 
ıco 10011 

Ada 69 parsel 1 nu·ııcırnlı ve 2"8 
metre murabbaı !aha ... ınıJaki a ;anıu 

tamamı . 
154: Ada 19 par<;Pl 19 namaralı \~ 

metre 50 desimetre nıurabbaı 

dahilinde ıkl bölfiklU ahıoıp eV.n ta-
manıı. 

3 odalı yarım kf'ı.glr ev·n tam mı. 'tı tı~ ş Şiir mec-h·ur bir Al. i~ind 18 Alır.&n bölüğü imha edilnıiş, 
~ \~ arıtı.iye · t -:. f :d nemasının makine daire~inje ev- bunlar ını..hart:be meydanında 2,300 

73 17 
• Alt.u.nızade Takriben 1550 metre murJbbaı ~:ı-

'-1 l'etı.. Sl ara ır. an mu- ı d s· k · 2618 numaralı taksi •·Jlörü B. Nu•- 875 60 k 11~ . teRanni olunm~tur. velki gece bir yangın çıkmış ve mal<tul bcrakmış ar ır. or ço esır ve ~ ıı.;,.nda ve iç'nde k· Inbe ve • "Y' .u 

Bem ıuçıa, hem 
glçlft bir şolir 

Karalı:olhane 54 ~'!ü. 

76 No, tııj 20 
Nuhl<uywıu 48 61 

/./•~ 1'urk kadın san'at - 3000 J.iraya sigortalı olan filim • gana!m alınmıı;tır. ret ll.:ngöl bir milşter<den tak•! saa- ve n>ebwl meyva •&•<lırını navl 
"t~ i\ Len!ngradın mukavemeti &ün geç- tinden fazla para taler ettitinı:len ya- bahçe, ~·~ı ~al'ın besteleri, Ber. lerle 500 fuııya sigortalı bulu - tikçe arlnıaktadır. kalanmı•llr. Bunun k"rnesiz oaiı~lı;iı 

-'...ıll..,~..r..ı..._~.ıı.ı..._..._...._..-._._......,,~1-~-·~....ı...ı.~~~.,,,.......ıLw.~~~~~J--" ..... ..__,..._,,aUna.-m..U,al<aıruoda.~.ııı-L.-d.iı..Jıe.ı!I11-Wll~Mt;!..!k~a1~1~1c~a!...5b~u-..li:ci~h~et~ıe~n!_J~~...!Y~u~k:•n~d~a::....:_m~ev:;.:k~i-v~e'.__.':cın:·~ı:!•~rl:._::Y:•:ı:ıl.ı:;:~g!:ay~rı~·~m::._"'~kull;:_::;~erin:;.::.i!"~~u~lk~ı~·7~e~ti9ııaJ.;tı~Jmdi;_~kcl..·iız~·=e~,~·~ı~s~gu:·~n~m~u~'d~d~eAU~e~a~ç~lk;.,.,a_rı_'_·"'..ı.,8:·•566#~Y~~~ç-ı·~~~~_J 
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Ben çeribaşı mıyım? 
y AZAN : Oımaa Cemal Kaygılı 

EdcblJı&tc:ı d:::Jr !:>On t:ı' :ın ldteıp!~rdan 
bıı .1JC, n:: sılsa ben1rrl Cc adırı1, s.nınl. 
ginnış. aınnıa n~!ılJ g.rnıj: biliyor mu
BUDUZ, (ı.(]etu bir çeribaşı olarak! 0 
kitapta benim ıç;n y;;ıılan parç• tu· 
d_ur; 

•Nev~ı t4ıhsına n·ıW•hus-~r, Abıueı 

Mithat, Jlü~cyin Rabrr.i, Ah1ı1et Il.a

ıim ccrcy;.ırıının k-endi isUd..,dına a ü
re husv~ı t.ara!Jaxını aJarrut ccn'bj d·l 
bJ1mE-diğı iı;in garı1 te!h-lcrinden oıza
Ue, l::ıkat bu yULden de d:ılıa çok bi2 

kol•m' ve bı:..c bilhaz:.. 'inGcn•lere 1 
dair canlı, nlahall1 1 ayn1 :ıanıanda nıi- • 
zahl mail::ılc1er, k\.tr{ilc b.ikAyeler ve 
roınanl•r veren lıir slın:. ""'llrdır: Os
man Cemal KoygıJJ .. :. 

Demek ki 7jrJu.i be:1 y1lu yakın za .. 
rrıa.ndır l)('rÜPl )aztnJS ol<hıı;u~n n1a
~a~ler1 fıkralar, hik;lyelcr, roınanlar 

bilhasra t1nı:enc1eı~ dairmls! 
Oyle L;e vah benim bunca err.ek

lerime, bunca cserleriı)le vah! Ayol, 
ben yirmi bu kadar yıllık ~azıc1hiıun· 
da ç1ngeneıcrc dair topu topu Uci1 'O.; 
Jriıçük hikiye, bir o kadar röportaj, 
uç beş nnıkalc1 fıkra, bi;.· tek dr: tu 
mc~hur ve m~hut çingeneler ı·oına.nı
n.ı karalan~ı~ıındır. JJay, )<;:ıleınitn lu
l ılaydı da on~an t.?a yazanıaı. oloy .. 
dını. Benim 'imdiye k;;dar }·az.ılmı, 
yüzl•rce m3kalcm, hikayenı, yilzlert>e 
1ıkrrım, roporlaJım, mıuhi, )'ôlrı nıi

~ahS, ciddi yaı.ıları1n1 ) Uzlcr hanesin
.(feıı f1tk d~ a.. ı ctn 1y:111. belkı de 
fttt!a bu?u, n .rr.ruı-mmt :er· l, t... ! k 
ıılye ,e . d ıırken ni bütii:n ya11 
çeşiil~rürıdc b'l!.~ $Sa cinten~Jcre dah· 
y:uı yazan b r n1uh rrir d·ye gu: ter. 
m•lt reva mıd ? K m ş "" oba 
~<ıu, Ista11bul cıugenrleri:ı .,, e }. -
lem !utan bir klhl a~ı 'ey3 çerıb:ısıs1! 
d ye o k1t.."'lb1 yazan s. yln n,e<:lekd;ı~ ve 
Ust::d ... ? 

Başta fAydede>, •Akb::;ba> olm;ık 

üzt>rc bir ı.an)anın en nıc:hı.u" \.C en 
gUzde gazetf:lerir.dc t'df'bi m z..Jun 
b1..1rı(';:ı çc;jtlerlni, henı de en seçme-, na 
dide \:e oroj!nallC'rlni, di.:i<'r haftalık 

'" gundehklerde de bütün edebi ç<
şitlernı tt.irlur-un4 ltara13ır.ış· olan ka
le:nim, ne yazık lı:i bugiln lJi: tiı1gc-

ne 1.,·iHc ıı~~1fls:.ıun dcğneğI ayarına .lıı
dlı·ili3 or. V l\ı:\ bt:nioı en çok betıteni
ı.cu c~eı·lcrwHiCn bJr: \ c bc!~J en baş
ta geleni 4:Çingene1cr> romanıdır. Fa
k' t ben blıt~in y;.ı1.ıhırııı.ıda blJhasea 
~ingene,er m\lharriı:• de-ı;lliındir. Son
rn ~ayın ır.e.sle.kdD' \·c U~t::ı:clJnıız sunu 
da siıy IÜ) o ... 

llikfı.y~ \.C romnııhıru1dn nıuasır tek
nik belki yoY.1 fa.ktt.ı b+lyôtın Bohem 
11tbrıkv lotr•ndtı.ı a.lıi.~cto1i~ ı;!(aJ~hk pek 
çoL .> 

D•JJ1en4 ktlfuıe~tnln ~>;ıi z~nı:ı'lda 
b;;tşıbo:, çul tutn1a.t:, çapaçul, serseri 
n1:ı>1asJTıa $'eltliliı.; ll jıe'-1..aıa bilen üs
tad, benin1 ya!.Hz ~ingenelcr romanı .. 
l)ın \Jlaktetek b•.-:; ptırçahu·ı~dan baş
ka h~n&i hik;.i!·e ,.e roınnnd~ b~1 keli
m<'nln del&let t•tbf;i tab~ık:ılı\rdan nk
El't.ınJ' sıcaJıJLidar (J) t•u·n1ü:r \'C bul .. 
nıu, '1Cabu? H.ıtt~. 1-E"n diytl.-..iLrin, ki 
bcflın:. Çu)geneic~:·uc b~lc lıoheın J.ı.<i.

~··tı hiı.; )'Ok. ı;ibidir, Çünkü ron1auın 
bütün kabram::nlarJ \~~ }.;ıtti orada.ki 
işsi7., güçsu:ı "'e avflntürye görünen 
G<.l\'tır }..'tem bile bohr-m kelimesinin 
"-"·rupai m:loo.ısile bir boh.cn1 değ:IJ, 
geçi!lmCk için, kendin'! göre bir i~, 
gGç sablb!du. Zaten İstor.bıJda o zo. 
ın;:1nlal'1 Parj~tc Ye bi•ır.ein nerede 
o1duğ:u gibi lHl' bolıCffı uayatı yoktu 
~~ h~!t:ı. ;.:rrıdi de y..,ktur. 

A.in n:ı nedir ki, bıziın sayın ıncs
lekd;:ış ,.e üstad, bizinı .Çingeneler~ 

Ue- •Aygır Fatn~a} ron1anlarını gör
mu-:, butılm-ın ~imtt-rinc bakını<{, beni 
cingl·ne-ı .ım eli k._ le tut:ı.n b r çeri .. 
l :ı..1ı.<:1 'e ~nrrtdc ~abah, orarla ak-

m': •Blr nh;mı var, eta.rım, nererlc 
< Jı:a yatarınU d . .\ e l.J r çeşa bol1en1 

<.ı)'JU yu,,ı}J ' ı.n Tcıcüm.:ını lıls

si.y..ıt1:..ırl.) s.ıru.1,1~, kitabında b~zc de 
1Xly1c ılt'f t bt.:Jı1rmt iyi aır.mn 
k<'nd ·n1 h:in yaz:ıln:.ış l•lan bir yaı.ıdo.: 
Ben ctc bana ben.ı.clcn1ez <:n1 b«ni, o
ı y.ıc la~ ıı&.,ıl ~nısın1al· bu abdı 
fr zi? Ne l·P, t1u::ı tfn tr.,ekkllr! Rah
metli Ahmet Haş!•n, b<>ni çok Ee\'diği 
l>a1de arasıra ;tka1aıı:-r. t kızınca, b;;.
na k::ırı.ı olan teveccüh \ e Hti!atların
da cltıha ıcok Beriye gider, ı\yv<ınsa

rJy ve: rr.cı ... arlık,ar ı. uharriri fiJWı 

d~rdi. 

Deleıt f f11 iryı!lırı ıe liıanlırı iıletme U. Mıresi İlinlırı 
Muhamınen bedeli ~4~00} ıiia o1~n üç Halem 8 k~e barrun1n çeliği (13/10/ 

P41 Pazartesi) giı.nü saat (15) de ko:ıpalı ırı.r! ı;suhi ı!c Ank~~oda İd.lrc bia.a~L''J ... 
da satın ahnac~khr. 

Bu işe girmek lstiyenlerın (337,50) l:ıa!ı< n •;vaklıat teıı:inot !le kanunun 
tayin ettiği ..,eıika1arı \C lekli1Jerlni ayni tün saat (14) c kild.ır Kon1h~yon Reis
litinc 'ermeleri ıaı.ıındır4 

ŞarbıamclEr parasız. olarak Aııkarada ~!alı.eme D<.11reii.lııdcn 1 Hayl!arpa~::ı-

da Te.ell~m 'e Sevk Şe!lib~nden dağıtılo.u.kUr. •8629> 

Yeni Teneke kırpıntısı Satılacak 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZİNDEN : 

50 ton kadar t~:ıekc kırpm tısı satıiacaktıı· . Taliplerin numu. 
neleri gönnck ün·rc Ankarada Ycnişehirdc Kızılay Umumi 
Merkezine ve iotanbulda Kzılay Cemiyeti Depostı Müdürlü
ğüne mür:ıcaatlar·. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Orman, Veteriııer '° 7Jraat Faluillelcrinc bu ;yll kabul edilecek talebele. 

rln seçim imtihanları İetıınbulda Sultanahmette Yüksek İktısat ve Ticaret 
Mektebi konferans salonunda ve Ankac•da Yüksek Ziraat EnslitGsilnde aıa. 

iı.da yazılı gün ve saaUcrJe yapllacal'lntl<ın naıru.et talcbenln imtihan komis.-
1onuna n1ü.racaaOarı. c8377> 

Ders Gün Saat 

Fl:«k 
Türk\'<! 
Kimya 
Biyolwl 

< Cebir 
Y•bancı dil . 

0.10.941 Pazartesi 
O.l O 9U Pazarte<I 
7.10 941 Soh 
7.10.941 Salı 

ti.10.9H ÇarŞ<ımba 
9.10.941 Pe<~embe 

-12 
14,3ı>-17 

-12 
14,31>-l 7 

0-12 
ll-12 

f TARhıt TEFRiKA: 7 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELER İ 

Yazan: 

De: 'nt:t, Abdillmesıb, sustu. O da, 
Nc1tş rva 11:1 Kad.:J

0

t(;J'Z4.atı g.bi her
ıeye ~g~btı .. 

F:ıkat nasıl olı;p ta Nevşirv:ına 
suyliyebılirıti?, B'J, hftd ıscleı· ınlihını

di, Arabı..:t:ında.n bir ay doğ.ıC'~k, ve. 
bi.ıtvn di.lnyayı i~tilil ettiği gibJ Nev

~irv-;ın İı..par;.ıtor!uL'l.lllu da mah•ı ve 
har~p f.'yliyel:ekti. lliç İıı-pratora bu 
ı;uıcUe 1 bir ... tta bulunulabd r nı ydı'. 

Ne\ı;irvan ısr:r etını~t:: 

- l\Iadem kı her ::r::den Lub.rı;:n 
ıoyle b.>kalıD .. 

Diyordu. 
.llbdülıııe•:h, kaç. rr.ak b"r yol bul

du. Ve ~oy:c ct!v::ıp verlii: 
- Hu}ı;un·darım, yak .. yıden h<Jlıer .. 

darın1.. iak ... t L:.ı da\'3l'.1 halledecek 
1 cvJcide cieı; l.m .. a. c.~ d:yar.; ş., .n
Cu blr doıyım v; rd1r. ismi Sat;h'dır. 

re· 

Dunun ü::!'eri.:e Ne-. iryan, şu irade
de buJu..'ldı;: 

-Dc•.h'ı Şama g, llip S:ıhh'ı bu
ra) a getire~1ıı! 

.llodillmesll:, yola c .tı. Şanıa ,eldi. 
Filhakik<J. Satıh zam. :n kfıhlnleri me
) anında en mUmtr.:c ı.ır. Te!errut et
n1i3tl. Çok ihılyada,ı 7 bır .:ıdamdı. 

E.,ki Arap tarihleritı 'e rh:ayct ol• n
duğuna 1;ö1·e Siilıh'ın blıtün vücudu 
h~rekct!iz iın!~, yaln dı:i söyJcrın!;- •• 

S tıh'ın \'ucudo;nd. C:n:k yokn1uş .. 
d;-i•ntı arka Ü t') ) '.r \'t' bır )'Crc 
nakli lfızım gelse f" gibi h:ıy\'ana. 

) ukt('nerek ıötünıhi• ış. , Hiç şıip

te yoi\ ki, bu tarafı t. '··ilnedir .. filk:tt 
bliJlc bir k~l'. ?nln mc r ıdiycti sahih
tlr. 

Ancdk. Satıh g2yet 
konu~an bir adan:ıdır. 

lcnıi gayıpt.:n haber 

13. ih ve bclii: 
iklı::ılden1 u

\ ;en biı- k~-

~.~· soGAiiÇi iJs;LERi y~:::,:· {i°j.\}2'kQ1 
/ 

Arnavutköy- Tramvay caddesi: Çiftesaraylar ı -
Kayıt tçlD ber gl n mlracaat edllebUlr. 29 Eylfıl 1941 · 

TllLEFON: 36 - 210 J 
18.00 Progr;;;rn, \'C J,{emleket St.tat 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Satılık apartıman 
Esas No, Klymeti Cirul M.csal'..asu 

1018 Beyoğlu, Firuıajia mahallesi 7068 Lira 
Baht,cknpı çık?:'.ı&Zl sokaKı eski 

Dört daireli 
apartım•n 

t4.l50 M2 

num0trası 14. ınükerrer 16/1 
ct,)ln1di Yu\·a ıc::okağl taj 2<i> 

Aclıesi ve 1afsilfıt1 yulınnda 7a21lı gayri menkul pe)in para ile ve nçık ;rt
t.;.rn,a uıuliy\e satJlaeakhr. 

Miıw) edoyc ıŞ!irak edecekler mukadder k•ymeUn yüzce onu nlsbctindc ıc
m~nat yatırmaları lfl2ırndır. 

İhale 6.10.941 Pa1artesi günG snaı H dedir. Satı, esnasında verilen bedel 
!Y''..'ketlder l<11met1 ge\'tigi takdirde temh\at 81'.<;fti derhal arttırıln1ayorak jha:lo 
)tiırıjn uhdesine 1cı" cJihrse ıeın.inat alq;c!:l ona ikmal eıı.rllecekt!r. 

hte!tliler.in JX'Y ak~-esi, nüfus tezkeresi ve üç k1t'il lotoir.afla birlikte b1Jdi ... 
rilcn gün ve saate k~<~c.r lfU.bemiz EınUi!c Servisine müracaat etmelerJ. . 84.94> 

Tahmin B. 

526,00 

Glll,00 

111< Teınlnal 

39,45 

61,08 

Fatihte Kırk •;l'şn.c ırıahallesinin Sek
banba~t İbr~hun .Ağa sokcığlnd::ı 19,21 
numaralı kagir ev ank~ıı. 
rnu tc l{ırkc,;eşrrıe n1ahallesi.niu Kırk
{eşme caddesinde ~?, G9 nuınarülı ev 
hJJk31.J. 

Tahmin bedellcr;yıc ilk teminat miktarları yultrirlda y-..zılı jkl parça ankaz 
~atılnıak fr-lcre ayrı ayrı açık arttırn1aya Jı"on1.1lmuş!ur. Şartnanw1cri Zabıt ve 
Muamerat Müdürlüğü kaleminde görillebillr. İhale 2/10/941 Pereombe günü saat 
14 de Daimi Ene·· ~Ddc l·~tır." ·raUp1erin ilk trminat nıaklıu:l veyo. 
r. (\ttnplarlyle ibale g nü m..ı;;ıyycn saatte DallTıj l:.J~cuır.er.ıdc buh.aın.:llarr. 

(6215) .... 
A. tur .• n ı. o.mı Ş.:·l:ı>•<lt~. ·ı~can lt"bıı.'·cn 568 ır.ctrtli kısmı<ın topıok 

te '.y <ı:i nı.Jıadam ş:otı; c gıranıt OOrdo.Ur ii:ıfaii.tı k .. ıı:th zarf U!;uliylc ck~:lt
ımo,e kon liı ştuı K it deli '19.U'l fr:a 42 k!.lr ... ve 1k tcP1tn:ıtı 5224 lira 37 

AyLlrı. 

18.03 Dano Jl!üıi~i (Pi.) 
ıs.ao ı: Jsu s::ız.ı. 

19.30 Memle~.et Saat Ayarı, ve A· 
ja.ns lJab"rlerj_ 

19.95 Subco: JO Dakika: 
19 .55 Tanınmış Film Parçaları 

(Pi.) 
20.1 Radyo Gaıctcsi. 
20.-15 Bir 11.Jk Tiirkiisü öğrcııi10-

ru.a. 
Ştt Dalmadan geçLln mi, 
Soğuk sular ktin rı111'. 
Efelerin ı<;i.n<le 
Yörük Abyi <.t'çtin mi?. 

liey gıdJnin c'esi, • 
Eft:lc;ıiu Erc;;l. 

21.00 Zlr~at Takı.-hni. 
21.10 K»1~ık Şaıkılor. 

21.30 Temsil. 
2l.f5 Radyo S<>nfonJ • Okestraoı. 

22.30 )femlek•t Saat Ayarı, Ajans 
Habeı·leri. 

22.45 Dons J\liwı~: IPl.) 
22~3/23.00 Ynnnk.l Program ve 

Kapar1,. 

A. MAZHAR 
ÖZEVREN 

Les Oalllcf ımeı 
Leı Plaı usueıı 

kuru~tur . !\.1 ' avcl<? ek iltır.e, Ba~ ındırhk 15leri genrl ı-.u u~t \·e fcnnt !)3rtnar:1C- ~ S'\'LLABAIRE PRATiQUE 
lf1ri 1 projt,: kC~if hül. a ... ylc: bu.: n ;nlinJeii diğer C\"f<ık 297 kurllş mukaOılind-.! 
&:-le?<liyc F('n İşleri MUllıirluğ"i.trıden ,·erilf'cektir. ih::ılc 2/10/!:.141 Pcrı;eınbc gU
ıı.U ~aot 15 de Daimi Encüınende y.ıpJhıcalr.Ur. Taliphrin ilk teminat ına~buz ve
ya mek!\ p~oıı '• ihale ı .... ·Hıindt::n .st·k ~ gün ev" el Bclccliyc Fen j .. 1eri J-1üdUrlüi;ü

ve 
N. METJIODE de LECTUlm 

nc mia~a:.:ı.atla alacakları fenni ehUyct
1 

941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları, 
iınwh :artna1ne ve kanunen ibrzz.ı l:V.ım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı ~ 
t-:aııunu.n tarifatı çcvı c.sındc haıırhyacaklan tekli1 ınektuplarını ıbalc günu saat ~~ 
14 de k;ıd:.r D:ıiıni Encun1ene 'crn)elcri ı.ıı.,ındır. (8068) J~ 

~ 

lstanbul Kız Öğretmen Ok~lu--ı:: 
Direktörlüğünden : 

Çlntl Ton Muhammen Bedc!J İlk Tc:n.·1ntı '" 
Ll K. LI. K. -

Krlple Maden kömürü 250 4395 404 62 
Nakliye» 250 1000 

5395 

1 - Okulur.ıuzun ihtiyacı olup yuk anda miktarı yaı.ılı m~den kön1ilriyle 
nak.Uyesi ~2/lX/941 güniln<lc kapalı zar ilil eksiltmesine Jstek11 çıkmad1&1n

da11 on gföı uzatılarak 2/X/911 Pcrşcm be gilnil saat 11 de Bcyoğlunda İ .• tik
~;.ı caddesinde İstanbul Lireler lltuhasc becil!giade toplanan Okul Konıisyo· 
ııundo. Pazarlıkla ihalc!i icra edilecek tir. 

2 - İttckliler teminatlaruıı bcfll g Un '\"C s:u::ı.ttcn evvel r,·,c:kür Muh:ısebe 
\'tzncsinc yatırılarak teminat makbuzla ıını ve yeni yıl Ticaret Odası vesika-
:nriyle birlikte Komisyona. geln::ı.elcrl i!ftn olunur. c8532> 

GA YRIMENKUL SATIŞI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece c1 konu lan tasfiyesine karar verilen ölü 
madenci Mehmet Arif uhdesinde bulunan Eyüp Bolu·iye mahall<>Si 
Şahsultan sokağında eski V'e yeni 4 numaralı sazlık mahalli ile Va. 
ııiköyünde Van:.köy cnddesi eski 8,21 numaralı araıinin 161280 df, 
900 hisS<:si açık arttırma sun:tilc 25/10/941 tarihine müsadif cumar. 
tcsi günü saat 10 da saiılacaktır . Yevmi mezkurda sahş bedeli yüzde 
yetmiş beşi 'bulınadıi;'l takdirde 4/11/941 tarihine müsadif salı günü 
saat 10 da ikinci arttırması iera edi ı~cektir. 

Tafsilat: Me.~Jıur Sazlık mahalli Eyüp önünde bir ufak ada olup 
içinde kayık ile dolaşılacak kanal !arı mevcut ve gayri meskundur. 
Mevsiminde 15, 20 kayık palamara yapmaktadır. Mesahası takriben 
S5,000 metre murabbaıdJr. Tamamının kıymeti bin liradır. 

Vaniköy caddesinde 8 numaralı mahal sahil olup içinde bir bekç.i 
kulübesi vardır. 21 numaralı mahal d'l dağlıktır. Mesahai sathiy<:>si 
27043 metre murabbaıdır. Tamamın m kıymeti 18282 liradır. 

Tellaliye resmi, ihale pulu, ylr mi senelik taviz bedeli müşterisine 
ve satış gününe kadar ""rgileri terekeye aittir. Arttırmaya gfr.,bil. 
mck için yi.izdc yetmiş beş nislıetin de pey aloçesi yatırmak lazımdır. 

İstekliJ.erin yukarıda göstcıtilen gün ve saatte Beyoğlu 4 üncü 
Su!h Hukuk MaM:emesine gelme!e ri ilan olunur. 935/30 

Dcucdilccelı İhtira Beratı 

•Demir yolfor travcrbl<>rinin 
birib!rine bağlama usulünde ı'J;ı. 
hat ve bu ıslahatın ıcraatı. hak
kındaki ihtira i\'in İktısot Veka. 
!elinden lstihsa 1 cdilmi~ olan 8 
Eylul 1938 krih ve 2706 No. 1ı ih. 
tira beratmın ihtiva ettiği hukuk 
bu kere ba~hwıa devir ve y~hut 
icadı Türkiyedc mevkii fiile koy. 
mak için bal~lıiyet dahi verfü'bi
leceği teklif edilmekle! olmakla 
bu hususa fazla malümat edin. 
mek isteyenlerin Galatada, Ars. 
lan Han 5 inci kat 1 • 3 No. !ara 
müracaat eylemeleri iliın olunur. 

r e TAKViM e °' i 
I Ruml 1357 Hıııır Hicri 1390 

EYLUL 
147 

11.\MAZA.'i 
16 7 

yıl 041 ay 9 VasaU 
VAKİT 

Ezani 

EVlOL 
S. D S. D --
5 55 GUntı 11 .57 

29 
\2 04 ötıe 608 
15 24 İ kindi f 28 
17 56 Akşam ı:ı 00 

Pazartesi 19 28 Yatsı ı 31 
4 16 İm.Ak 10 19 

Sahip ve Başmuharr!: Etem İzzet 
BcııJce - Nef'rlyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

AKŞAM ; 
' 

.ı. 

• ;ııı.; • • """' ; 

iL~ 
1
SABAH; OGLE VE 

- - - -4·~· 
Der 1e•ılıı. _,. rflnde ~ .ı..ra muı.n••• 

di•leriald ~ ______ :::.-----
GAYRiMENKUL SATIŞI 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hikimliğiadeo : / · ıcıı> 
Tcreketirıe n:alıkeıı1<'ce el JtonuJup 1.bstiyeıinc kaı~r vt'rilcn ölü Jtu~çı) ... ~ 

te~tlc buhı11an Kasıolp:tşa Çatına n1esclt n1ahallesi Cc~i Atjk (fiDYr3 vfiY 
kak eski 15, l5 ).I. ycnt 19. 21 1ki ev açık tı!"thrma suretiyle 25/l0'/9<11 ı 
?"tıü~diJ Ctnnart.tti gUnü saat 10 &ın 12 re kadar satılaookhr. 

411
s1' 

Satış bedeli yü.ıdc yetmiş beı;i bulınal';ğı taltdir<le 1kinl"i arttıru1 :ı 5 ı 1flJ> 1p' 
tal'jbJne ınUsadjl S;ılı Kfinü :saat 10 Ua icıa <:!dilecektir. DeUUH)"e resnıt ~Jel'~ 
de 3.?5 ile Jhafe pulu ıa"·:&z bedeli müştcrıtine satış gününe kn<ln.r ,·eı!.t a)~ 
l1cye aittir. ArUırın;ıy< • gü-ebilnıeJt için ;,Uzde )'eı.Ji bu~uk uı~lıctınde l· .,ır 
:Y&tı.rmak 1~21nıdır. .

0 
~aı ,;s 

rat:ı:iJ.Ht: 19 nun1aı·alı e'-'in tan;.an1ınb1 kı:yıı.ıeti 1300 1lr.:ı oltıp ze.01
;11' fl 

~ntrc bir od.:ı bir nnı1fAlt bir hcllıdan ibarettir. ttsı kat il\i oda b·f 3 , a ~.Al· 
h!Man lbarettır. . ı.f1" 

21 Nunıaralı ev: Tli,11aını 1300 lira 011.Jp takslı>1ab 19 numarab ''iJl .. ~ 
Her iki ev tamamen ah,aptır. . rl••J Jl".. 

İpotek sah;b: :ılaco.ı!ilılarhı diğ~r al3rr..khların gayrhr,cnkt>l üı.c..rlfl,c ~ jl 
1ar1nı hu~us:lyl<' faiz \'C m::ısraJ:ı dair olanid<l~alarııu evrakr milsbıtcırrul<l~tı"" 
i~·indc n)ahkemcy(' b1Jdirmelcri li'ızıınJ;r. Aksi takdirde P·

1
' tJ,\ıı ~ 

hariç kalocakl;ırdır. Bundan b~..-ka satı:i bell<'li ne dcllrU.iye ıeı:;nıi ~:c 1110.bi> °' 
dell tutarını ihale tarihinden iLbaren mtid<lcti ktnuniyf>!-·i zartınr.;ı rıuJ'•~ 
vcznesjnc yatırni:ık. şarttır. Y::ıtırılı11o:ıdığı takdjrde İora \iC lfl;Js ~~ıerf.ıl ~ 
121, 132, 133 üncü maddeleri hüld.imleri tatbik ediJe~ktir. Jste~. bkC~ 
1·1ô:1 göstrrHen giln ,.<' raatt.c Beyoi:lu Dördüncrı Sulh JJnk\ık . r. '\ı.ırııot• 
ı;rhr.ıc1cri \'e gü:-mel< i~tiyenierln içindCkj!cı·e müra<'aat ehnclcrj ıl.·.P ;331 1~3 

i- ------

l 
l 

DeYlet Uenizyolları işletme Umum Müdürlüğü ııaıılan 
Eyi t en 6 E lrlıl ı te rwe ııa•" 1 

. ıııı.ilı ' 
2 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iaimlerı, 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar· 

~
Earadenis hatıına 

Imroz hattına 

Ayval.ıll ıuı.ıtuıa -
bm;r B irine! ıilr'a 

İJ.mlr D<lnol oür'al 

J'Crl n' 
Pazartesi 17 ele (Güneysu), ·ı}lll 
be .17 de (Erzurum). Go.ılat•iı 1 

rlon. ı;ı;~ı<' 
Cumartc i 18 de (Anaıort:ı) ~ 
nbt1m,ndan. bit ıı;ı:.. 
(iş'ar! oh'rc kodor Jı•fta~" gi~~_,. 
yap1lataktır. incboluya ıaı.ıi· r ;v·~' 
olan bu posta gidis vP. dOnU 
koeölya uğnyacoık,tır.) 

11 
ıc t~ 

Pe~embe 8 de (Carlın). T<P el" 
tnnındnn. ~hsııs ;> 
(NOT: Yolnız bı: ha!laya ~~ . r 
mak U.erc 30/9/94! Sall G " 
yapı:rnıy.:.caktır.) 1 ıcs:i 9 ,sJ 
Salı1 1 1cr:-.rı~bc ve Cıffl~f\far"lttJI 
(Çauakknle). raı.ar 8 de h:ıll<"'ı 
Postalar Galata ııh.tıını•f30 cııJ111":1;' 

(NOT· Salı Per ... ·cL""ıbC "'c •....-ı . ' , ·ı '\'f l;•" ı: 
gtJ.n.leri <>sas postalarn 1 

·:1r.\"rtefl t-' 
ıo lla Galata nbhn1ınd~1n 1 ""'Pıı.~ıı' 

ıı·ve ı'r vapur kaldırılacaktır. Oj 30 d'1 :ır-t.::1 
ayni etin Mudanya,lan JG. retle ~r..I 
bu1:.l Gönccck1crdlr. Bu .~ti!l , .. 
da.nyadan ıst~nbu10. ı1cı 
vnrriır.) ~ 

,~e 6 
P:l7.artesi1 Salı, Çarşaır.b~ılltııtı~~ 4' 
8 de (Marakaz). GaJato 31ıe>İ • 

Aynca Çnr~amba ve curıı 1rlsı1· y")· 
(Konya). Topl..an<? rıııtoın" . )· 'f 

(
c;:.,.)Vl• 

saıı ve Cuma 19 da ~" · ırll' 
ne rıhtıınından. tı"ııc 1 

J';ızor 9 da (Bart:n). TOP • ıcıl ıl 
romdon. cırııı" 
Çar~amba 12 de (ÜlgcııJ. rıJl'.µıı• ı:' 
de (Saadet). Sirkeci rıl>11 '. 1, r) 

oııı• • J'azar 16 da (Tırban). ~· 
mından. c;.ı!ştl 
PEriembe 13 de (Katlcş)· .,e~' 
tunmdan. ı-:.s' 

· rı Il' .. 
NOT; SO Eylul 9H Salı ııünilııden itibaren Jzmir F a 

yopılmakta olan il;he sürat postosı knldırılmışhr. 

N OT: .ıetoP 
Vapur eeferleri hakkında her türlü malılmat aıaitıd• t ti''~ 

111araları yazılı Acentelerim.i.ıdeıı öğrenilebilir. :ıııl• ' ı~ 
Gal- BOf Ac<ııl<!iil Galata rıhtımı, Ll";ı"3 • ııJI ~'1,ı MüdürlU~ binası aJhll ı,iP' ıO jl 

Galata rıhtımı 1 Jlıfıntak9 ,fı • liii binaH altında. 
- Sirkeci, Yolcu saıoııu. ~ 

- ca';ıf" 

• l!lrktcl Şube 

;raya gell.şlnde Satıh ~ayet ihtiyar 
imi: ... 

etmesi bundan naşi idi. 
S:ıtıh, kasideden nıUtecssir olarak 

gözlerlni açtı. Abdülmcsilı'e hitaben: 

- Bunu nezaret ,i • 
soı:ıra çağıracağıf!l · f.1if1· 1~ f,-Edebi Tefrika No: 26 -----• 

!IHatır için Öldürdüler 
Abdülmeıtlh, her ne kadar kemoU 

sür'atle Satıh'ın bulunduğu Şaına gel
<4sc de SaUh. ölUm döşeğ!nde bu1unu-
7ordu. Ve, kimse ile ko.ıı-a me
cali yoktu. 

Abdulmcsllı, bu halt görünce §O· 

""ırdı. NC\."Ş rvandan korkuyordu. S:ı
tıh'ı söylctmiyc ve yahut alıp y::ınına 

gitın·yc nouktedir olamazsa ne yapar
dı? 

AbdUlınc_ih, Satıh'ın yatağı ucuna 
gel~ı·ck gayet bcli.a. lıir kaside oJ;um~
~·a ba~ladı. 

Ka~idc şudur: 

• \"enıenJn ekber ricali acep işiti
~:or ınu?. Yok~a sai;ıt nndır., Ve ya
lıut ölciU mü? ... Biz büsbütün mah· 
nırıı ve n1fy\ıs mu kaldık? 

Ey faı.ilct \'C faslı müşkülJe meş• 
huru enam olan pen.'.lh. ve mülteca ... 
Jle1nioe::enln o[::lu da t:ınınnllş bir kav
n::ı.ın rPisldır. Padic:ahı Acemin cınrü. 

feroıanı üıcrlne huzuruna geldı. 

Yolların n·,uhatarasına ve ~cddi rah
lin müşak ve n~üh:ıliklne tahaınmül 
elti. Sine gerdi. Umun1 ktihinlerln hal
linde fı.ciz kaldıkl:;rı bir nıe.:;cleyl sen .. 
dC'n o~/~nip hal1etn1Ck isteı ..... > 

Satıh, San1dn oturuyordu. Fakat 
?emen ahali~inden Jdi. Abdül-

cAbdı.iln:eslh bır niesclenln halli 
içln koiiarak Satıh.'a geldi. Halbuki 
Satw"ı.n eceli yakla:;.mıtır. Bılıyorum 
ki, seni ııı: Sasan llükümdarı gön .. 
df'rdi. Ve, ı;öri.i!en g.ıraibi halatın es
babını anlamul;. h;tcr. Yokta ki, bir 
sahip zuhur eder. Ve bir gôl b[ttıp dl
ğer yt:ri su basar. Ve, Eyvan Kesri 
yıkı:ır. ve, hlobdan o miıtWs ıilyayı 
görür. Artık Satıh i\iıı Şam yok de· 
rnektir. Ya Abdü1mesıhl Seni gOn
derene söyle ki Ey\·andan yıkılan 

saray parçalarının .ndedınce haneda
nından hükümdar gelccektır .~ 

Satıh.'ın sözleri bur;.da bitti ve, göz .. 
!erini cberlıyen yumdu, son nefesini 
yererek Oldii. 

Abdülmesih. Satıh'.n sOyledik:lerinl 
nynen zapletti. A\·det ederek Nevı:ir
v;.Hıa nnl:ıttı. 

Nevşirvan, korktu. Gelecek !elü.kc
tln ne oldtı~ıınu tıil< :)İyorlı:ırdı, Bfr 
fcl!ıket vc:ırdı. An1ıı1rı 1 ne 1di? 

F1.1kaf Ncvşin·anın c. 1s cndi~csi yal
nız kendi ~Jhfl ldi, Abtlülnıt'sih'in, 

Satıh"a. atteıı söyledi:..lc 1 on dört hü· 
kümdar gelecek JTılljd~si üzerine on 
dört hilküındarın ~clfp geçınesı asır· 
lara nıu!ıtJ~ old,ıi:urıu ciil~Uncri>k mli-

•·.amı \';.ı.r 

1 

- Yazan: AKAGÜNDÜZ 

- Böyle bir sorguya çcki~ce • ı 
ğimi ummazdım. 
Vak'ayı olduğtı g:bi anlattı. Ac1 

sözler söylemekten çekinmedi. 
Şefin sahte so!llıl;ri!rnnlığı yumu. 
şadı: 

- Bunları da ~·zi de pek ıyı 

'bılirim . Bilirim anma verilen bir 
\"azifeyi de ya.pm<>". mecburiye • 
tındeyim. Bunu da s.iz takdir edi.. 
niz. Rahat olunuz, lıenim vazr!eli 
olduğum daire ile h.çbir ilişiğiniz 
yoktur. Olmıyacağına da eminim. 

Teşekklir ed~p \'11.ınca ıb:r sivil 
kendisini ah!iııki 7a:>ıta şefliğine 
çağırdı. Bu şd gHç<,kten urat • 
lıydı. Aliye yer göst.:rmeden ko. 
nuşmağa bru;ladı: 

- Adın ne? 
- Ali. 

- Musiki muallimlıği. 

- Sen maarif •hocası rnJsın? 

- Maarifle allıl<alı d-eğilıim. 
- Kimden izin aldın? Çalgı. 

cılık chliyctnamcn var nu? 

- Var efendim. Viyana kon • 
scrvatuarından pek iyi derecede 
d:plomam var. istanbul Edebiyat 
Fakültesinden çıktım. 

- Viyana hize ne karışır? E
debiyııt fakültesi dediğini Maarıf 
Nezareti tasdik eltl mi? 

- Viyananın bize karışmadı • 
ğını biUyorum, fakat Edebiyat 
Fakültesini Maarif Nezareti tas. 
dik etmiş midir etmemiş midir 
bilmiyorum. 

- Bunları sonra 
Muavin e fendi! 

hallederiz. 

- Ne ~ yaparEın? ı _ .- Buyur beyimL 

Saatler geçtik<;C 1,:•
1/ 

lığı gidiyor, y~r;rı~ı-s.ı", Ç· 
1 

y<ırdu. Bu ne ı.ş · Jab;ır~~ 
sırla si:, asel ne u .· ile 
F..d<•biyal Faki.ille>ı rP 
zareti! ~$f 5 

Nezaret odasınırı ,..tP 
nn]'iS~ • A ~,. .J ran ,,.. •· ı. ı• :ıı ı . 

- Arkadaş .. de · ç~ı~~~ırl 
Evime gidec<'µırrı·. ·JC ç-

. , s •Y .~ 
bekler. Şdinızc 11~· ~ 
~ağırsın. ~ ,

1 
:ı;·r1 il'~ 

- Ben burao~ ,,.esı 
. b"f Ç• 

Oyleyse · ı:.Jı' 
ver. . ..... , .ef 

Dur bal<~~ ..... r ' 
1 }ı~·· . 

çersc onun a JJıı.V 
!\laca karanlı!< .Ja" ,. f J" 
• ıtl 1 ~'~ 

dılar. Şd h011 
1 ~JJ"" ~ . f 11nSI ' 

- Bır şC! e -~r ı . 
ı·ileceğini biln11l ı:;eıı ~ · 

b ri 1 
' - Ne lıa e · &it .• 

. ıJl " , , 
Kahv0cıı\ıli~ . .ıı> 

Ali anladı. J. ,.,,1' 
l" !"~ 

kurtarmak içn · 
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