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..; EN SON TELOBAFLABI VE BABEBLEDI VEREN AilŞAM GAZETESİ Sahıp ve Ba~muhan:lri: ETEM İZZET BENİCE 

1';;_,.k - Alman 
TiCARET 

lfuahedesi 
Muahede Türk - Alman 
trıüşetrek deklarasyonu
nu tamamlıyan ve iki 
devletin haldeki ve is • 
tikbaldeki mütekabil 
l:lıünaaebetlerine bir kat 
daha vuzuh veren par • 
lak bir eserdir. 

t . 
~ETEM iZZET BENiCE 

U~,000,000 liralık Türk • Alman 
1-ı •t n:ıuahedesi dün Ankarada 
~'.aland1. Muahedenin havi ol. 
>.,. tu lniibadele ve tediye şartları 
~ adolu Ajansının tebliğinde ka. 
·~ Vu>ııhla aolatılını~ olduğu için 

larııarı tekrara lüzum yoktur. 
,1 '• iktısadi olduğu kadar geniş 

fiide s· • h"' · t ·r d d Pııı. ıyası u\'ıye ı a e e en 
lt ak bir neticedir. Daha açık 
d aydın anlatış ~ekli ile ıuualıe-1; l'iirk • Alman müşterek dek. 
d, ~·~0ııunu tamamlıyan ve iki 
l.ı 1 

•tin haldeki , e istikbaldeki 
~~1lıkJı münasebetlerine bir kat 
dı a \·uıul \·eren parlak bir eser. 
ı:ı:: 1943 yılının 31 l\Iartına kadar 
~ 1 olacak olan ticaret muahedesi 

tıe · 4.J' Yın başında yeni \'e fcvka-
1 ve ~ıiıdisdere gebe olan dünya 
~ alınin iktisap edeceği hadise. 
1,ı', ınu\'acchesinde Türk • Alman 

. ti 11 ıkh münasebetinin herhan. 
ıı .. hır şck:lde tabii dostluk ve 
"'t\e. 

ı4 rış rabıtasına bağlanmış bu-
ılt~du~uııu gösteri~·or. Sulh için. 
~tt llıış gibi iki devleti normal 

~;11;•t \'e dostluk münasebetleri 
~e, • .. bulunduracak olan bu ne. 
~ 'l'urk milli siyasetinin harbin 

ı~.,,~danbcri muhafaza ettiği 8.. 
ti 

1 
dürüstlük, bitaraflık \'e se· 

l;:• liıhetinin bir zaferi ve Tür. •• ·ı 
ııııı, 1

1 e Almanya arasındaki kar. 
ı .... 1 ınunasebet hesap ve ölçü. 
""'n· ı,11 ;ıı taın bir tevafuk ve tcva-
ı\) iade etmesinin delilidir. 

411 'llanya ile normal şeklini bu. 
t<ıg hu münasebetimizin diğer 
ili~~~ n:ıüttefiklerimiz ile de ay. 
~i bııliği muhafaza hususunda. 
lı\iı~'llıimizden ve milli siyaseti· 
• 111 u ' h . d ") •tnı_ ınumı vcç esın en mu .. 
lıt •lduğu şüphesizdir. Bitaraf. 
it '~•da, dürüst , . ., sedyeli gidiş 
~a11 •kiki durumumuzla harbin 
~Ydndanheri kendilerine bilhassa 
ıı,~ 1t11. olduı:,'llmuz lngiliz dost ve 
lıt111;11kkrimizin de bu eser kar. 
ıı.d, a meınııuniyet hislerini ifa-
t· •n g · ı ıear· erıye kalmıyacak arını ve 
~-t~ 1 

.münasebet ve muvasalada 
~ •. n 1 ınkimlarını esirgemiyecek. •n· 

){,' U~ıımak yerinde olacaktır. 
\~la 11 dı hesabına bütiin milli da. 
it~; ' 1 nı İstiklal Harbinde ve onu 
lıı;1 Pb •den safhalar içinde hallet. 
~i . ulunan Cumhuriyet Tür ki· 

ıı,; 1 nın kendisini hiç alakadar et.. 

lıı ~~ bugünün harp mevzuu ve 
dlt 

1 
•!eri dışında kalması ne ka. 

ti lr •bii ise yine onun işgal etti. 
'"liıı: sathının bir sulh cenneti 
l1t111 e kalınası nıuztarip insan· 
ııı,,, Umumiyeti için bir takdir 
d, .~u ve bilhassa harbin sonun. 
~•h;~a sola sulh nimetini takdim 
~•tiııd•eek bir ülkü kaynağı vazi. 
lıı~11 e. bulunması o derece arzu 
}i~e ~dı olmalıdır. Herhalde. Tür. 
Q4 ii u arzunun içinde ve bu yo-

~erind d" e ır. 

~TEM iZZET BENiCE 

~il ' 
ÇOCUK il 
IABIFESI 

Cü~I sözler ve eğ
le o celi fıkralar 
flıükafatlı yeni bol-
tnacamızı bugün 

4 inci salllle
lf e okuyunuz. 

İngilizlere Göre 

Timoçenkonun 
sol cenahı 

Orel'de kırıldı 
• 

Budlyeal Barllol lı
tlkametlnde Alman 
ilerleyişini durdurdu 

Londra 10 (A.A.) - Sovyet 
Cephesinden gelen son haberlere 
göre, Rus kıt'aları düşmana mu. 
kaveınet etmekte ve intizamla 
çekilmektedir. 

Timoçenko'nun sol cenahı O -
rel'de kırılmış omakl:ı beraber, 
Sovyetler Viyazwaya doğru Al
man ılerleyİıjini bertaraf c:meğe 
muvaffak olmuşlardır. Viyazma 
hala Rusların elindedir. 

Şa-rk cephesinden resimler: Kiye fin müdafaasında şe1ıı-iıı dört yol 
ağızların.da Rusların viicude getirdikleri barikadlardan biri 

ALMAN TIBLIÖI SOVYET TEBLIÖI 

Almanlar, m•ıharebeye yeni 
tümenler atmaktadırlar. Alman 
kuvvetleri adeden Ruslara faik
tır. 

Sovyctler Moskovndan ~20 kı. 
lometce mesafede bulul'an Orel'i 
burada devam eden muazzam bir 
tank nnıharebesinden sonra tah-

(Devrı.nu 3 üncü Sahifede) 
---,~-

&iman Maliye Nazı .. 
rı Solyaya geliyor 
Sofya, 10 (A.A.) - Sofymıın 

iii haber alan mehafilinden çı. 

kan malfımata göre, Almanya 
lllaliye Nazırı Yon Krossig, ya. 
kında Sofyaya gelecektir. 

Timoçenkoson 
ordularını 

da feda etti 
• 

Cç auı ordusu im
ha edilmek Clzere 

Bcrlin, 9 (AA.) - Alman Orduları 
Başkun1andanlığının tebliği: Dnyeper
petrovsk'un Şark kesiminden hareket 
eden kU\"Vel!er Azak Denizine inerek, 
Me1ıtopol ;>-akınlarında mağiıip cdllen 
9 uncu Sovyet ordusunun ricat.lni kes
miştir. lier U.roft.an sımskı sarılan al
tJ, ;edl tümen yakında lmha edilc-

(Devamı 3 üncü. Sahi!cde) 

Odun Faciasının Son Perdesi! 

Halkı aldatan sekiz 
oduncu, bir mürakıp 1 

Adligege veriliyor 
Narhın değiştirilmemesi kararlaştırıldı 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
Valinin reisliğinde saat 14,30 dan 

saat 20,30 a kadar devam eden 

allı saatlik bir otplanlıdan sonra 
• birkaç gün evvel haber verdi • 

ğimiz gibi • şimdiki odun narhının 

değiştirilmesine bir sebep göre -
mcmştir. Şimdiki narlı yanlış ma
lı'.imat veren oduncuların ifade • 

(Devıunı 3 Uneil Sabifede) 

PAZAR 1 Tramvay 
Yer 1 eri ' Seferle.ri 

---·---
Nakil vasıtalarının 
pahalılığından seyyar 
esnaf dükkancılara 

rekabet edemiyor 
Belediye, mulıtelif semtlerde 

nıunta'3m ~ekildc ve haftanın 
muayyen günlerinde kurulmak 
iizere pazar yerleri tesbit etmiş. 
tir. Buralarda pazarlar kurul· 

maktadır. Pazar yerlerinin kurul. 
masından maksat, halka ucuz gı. 
da maddesi tedarik imkanını ver· 
mektir. Ancak son zamanlarda 
bu maksat basıl olamamaktadır. 
Gerçi buralarda satılan sebze fi. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Üç muhtelis me· 
mur on dörder 
yıl hapsedilecek 

Ankara, 10 (Telefonla) - Kı. 

zılay veznesinden 45 bin lira ihti
Jas eden Cemiyetin l\lerkezi U. 
ıuuıni veznedarı Celal, vezne ka. 

tibi Sami ve muhasebe katiple. 
riııden Şemsettin hakkında şehri
miz Ağırceza mahkemesinde dün 
gece saat 22 de karar verilnti§tir. 
Bu karara göre her üç suçlu on 
dörder yıl bapsolunacaklardır. Ay. 
rıca Celal 9977 lira, Sami 
36 bin lira, Şemsettin de 20 bin 
lira ağır para cezaSJ ödeyecekler. 
dir. 

---·---
Umum Müdür ba.zı 
hatların 2 - 3 ay son
ra kaldırılacağı-

nı söylüyor 
Elektrik Tramvay ve Tünel İda. 

releri Umum Müdürü B. Hulki 
Erem, <'Skiden 25 milimetreye in. 
diği iç!n çıkarıbn bandajların 

yeni baştan kullanılma usulünün 
bulunduğunu ve binaenaleyh hıç 
cie/tilse daha altı ay istifade olu
nabHeceğini söyliycrek: 

•- Bu suretle. şimdiki halde 
daha ıki fü; ay müddetle Bebek ve 
Yedikule hatlarının kıaldırılması 
ihtimaıi kalmamıştır. Halen yüz 
kırk üç arabamız çalışmaktadır. 

(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Solya elçimiz Şevki 
Berker'ID 

ııcııı doQru delil 
Bu sabahki <Cumhuriyet. ve 

<Vakit> refiklerimiz Ed<irneden 
aldıkları bir telefon haberine at. 

fen, Sofya Elçimiz Şevki B~rkeril'. 
vefat ettiğini yazmışlardır. 

Bu sabah gazetemize telefon 
eden Sofy a Elçim!zin hem.şire2a. 
desi Ferit Barar, haberi okur o· 
kurnaz, Sofya Eiçmğimizin tele. 
fonunu açarak. bizzat Elçi Şevki 
Berkerle konuştuğunu bildirm~, 
bu hab\">ril) konsolosun vefatından 
galat olması muhtemel bulundu. 
ğıı.ıııı ilave el~Ur 

-
• 

Pek anudane 
muharebeler 

devam etti 
---ı•---

34 Alman tayyaresi 
tahrip edildi 

ll!oskova, 10 (A.A.) - Sovy<>t gece 
yarısı tebliğ,; 

9 İlkteşrb günü kıl'alarımız, bü
tün cephe b~yunca, Viaz.ma, Bnyansk, 
ve Melitopol !s!ikameUerindc duşman
la bilhassa anudane muharebeler yap
mışlardır. 7 İlktcşrln günü 34. Alman 

tayyaresi tatırip edilmiştir. Bizim ka
~ıbımıı. 17 tayyared:r. 

11=======" 

CUMHURİYET 
BAYRAMI 

ŞENLİKLERi 
-~ ----Parti Genel Sekre-

terliği kutla111a 
programını yolladı ı 
Cılmhuriyeüınwn 18 inci yı!dö

nümil kutlama programı hazırla

narak Parti Genel Sekreterliğin
ce tekmil teşkilntına gönderil
miştir. Buna göre Bayram günle
rinde şehir ve ka...;abalarla tek
mil daireler, caddeler süslcnecek
tir. Hükümct konaklarında devlet 
namına yapılacak olan kanuni tö
renler bittikten sonra Cüınhuriyet 
n1eydanlarına gidLec k merasim 
ve geçit resmi yapılacaktır. Gece 
de fener alayları, müsamereler 
tertip olun3caktır. Her yerde halk 
hatipleri CümhuriyeUmizln bil
yilklüğünü anlatan nutuk1ar irat 
edeceklerdir. 

\. ..J 

Panama ihtilali
nin ilk akisleri 
Vaşington, 10 (A.A.) - Paua. 

ma hadiseleri, dün matbuat top
lantısında, bunun Amerika ınüda. 
basında akisler ıe,·Iid edebile.ek 
kabiliyette olduğunu s()yliyen 
M. Kordcl Hül'iin bu beyanatın. 
dan başka şimdiye kadar resmi 
hiçbir aksülamel nıkuıına sebeıı 
olmamıştır. 

Siyasi mahafil, Birleşik Ameri. 
kaya karşı hasmane tcmayiilat 

(Devamı tiçüncü Sahif•de) 

Panama'dakl hü
kumet darbesi 

Nev)ork 10 (A.A.) - Panama. 
dan verilen ve burada dinlenen 
yeni haberler, Tribuna gazetesi 
mensuplarının tevkifini haber 
vermektedir. Bu haber, burada, 
hükümet darbesinin Mihv€rden 
ziyade deıookrasiye müteınayil 
bir hareket olduğuna alamet sa· 
yılmaktadır. 

Bütün Birleşik Amerika asker. 
leri, son 48 saat 2arfında hüku • 
met merkezi dışında alı.konulmuş
lardır. Subayların bir müddet ay. 
rılmak için aldık1 :ırı bi•t;;n mü
saadeler ilga edihrıi~tir. 

• 

Beyoğlunda Bir Kadını Kaçırddar mı? 

Novo i Birahane
si sahibinin kızı
nın bir iddiası -Genç kadını otomobille Edirneka· 

pı mezarlığına götürerek taarruz 
ettikleri iddia edilen üç kişi 

şiddetle aranıyor 

Müddeiumumi ve Tabibiadli ne diyor? 
Polis lUüdürii ve Müddeiumumi 
Başmuavini B. Sabri ele tahkikata 

cne,·amı 3 ilncu Sahl!ede) 

Müşterek be. 
yanname 

ve Bulgarlar 
Sobranya Reisi Ka

lov'un geçenki 
nutku hatırlatılıyor 

Str./a 10 (A.A. )- Tüı·k •. \,. 
man müşterek beyannamesı Sof. 
ya sıyasl mehafilinde çok musait 
kar~ılanmıştır. Bu mehaf'l. be • 
yannamc>)C bü' ük hır ehemmiyet 
atfetmekte ve bundn Türk ve Al· 
man hükı'.imetlcrinm, Balkanla • 
rın cenup doğusunda barışı mu • 
lıaiaza için gösterdikleri iyi nı. 
yctlerın bir delilini görmektedir. 

Bulgar siyasi mehafili, Türk • 
Alman müşterek beyannameSı • 
nm, Bulgaristanın Mihver dev • 
Ietlerile blrlikte Türkiyeye müte. 
veccih bit· hareket yapmak üze-

(Devanıı Üçüncü Sahifede) 

Beyoğlundaki Noyotııi biraha. 
nesinin sahibi l\f. Janııı kızı ve 
ithalat, ihracat konıis)·cncuların. 
dan M. in karısı 30 yaşlarında 
Bayan J polise müracaat ederek 
bir iddiada bulunınu~tur. İd. 
diaya göre, evvelki akşam Sü. 
nı('r sinemasının 18,30 matinesin. 
den çıkmı~. Kurtulustaki evine 
giderken J:lnıadat:ı )'oluna sapa. 
cağı ~ırada arkasından gelen bir 
otoınobil ;t. anında durınu~ \'C için. 
dcıı çıkan iki kişi kendisini oto
mobile almıslardır. Araba hızla. 
ııarak Edirnekaııı nırzarlığına git
miştir. İddiaya güre iki kişi ile 
şoför burada genç kadına tccaviiz 
ettikteıı sonra kaçmışlardır. 

. -

Polis ve adliyeye YBtıılan nıü. 
racaat üzerine bu iddia hakkın. 
da ~hemnıiyetle tahkikata geçil. 
nıiştir. Miitc~avizler şiddetle a
ranmaktadır. Genç kadın dün ad. 
!iye tabibi B. Enver Karan tara. 
fındnn nıuaycne olunn1uştnr. B. 
Enver Karan bu sabah kendisile 
görü~tn bir ınulıarririınizc kadı. 
nın yüziirıde ve ellerinde bazı 
sıyrıklar gördüğiinii •öylemiştir. 

Altmış Sovgef 
fırkası çenber 

içine alındı 
Vişi, 10 (A.A.) - H. O: Sovyet 

Rusyada her tarafta lıarp deb~etli 
bir surette cereyan etmektedir. 

Rusların Leningrad'da yapmış 

oldukları mukabil taarruzların 

hepsi Almanlar israfından pii,_ 
kürtülnıiiştiir. 

Viazma ve Briansk arasında 

büyük Rus kuvvetleri Almanlar 
tarafından çember içine alınmış. 
tır. Bu suretle vücude getirilen 
cebin içinde kalan Rus kuvvetleri 
60 fırka olarak tahmin edilmek. 
tedir. 

\Jkraynada l\lareşal Bııdiycni 
kuvvetleri Rosto( istikametinde 
ric'at etmektedirler. 

Londra, dördüncü Alman bü. 
yük taarruzunun bundan evvel
kiler gibi nıuvaffaklyetler ile baş. 

(Devamı s ıincü so.1fl<la) 

KISACA 

Şu Aıkerl mullarrlr
. terimizin garip ıuall 
j SoVyet Ru.sya cephcleı-fnde harp en 

1 
mi.ithis ~eklini alınıs olarak de\•am 
ediyor. İki tara! ta cölüın kahın> har
bi içinde bulunduklarını son cemrl 
yevmt> 1eri Ue i!adelcndirmls bulu
nuyorlar. 

Vaziyet böyleyken biz.im harbin ba ... 
ı şındanberi hi<: bir tahn,:ı:nlerl ycrjni 

tutmıyan ıneshur askeri mütehassıs 

muharrir!c imiz garip garip sualler 
soruyorl31'. Bunlardan biri: 

- MosJ;ova önlerinde neler olu
yor?. 

Sorusunu yazısına başlık yapın!:;:ıtır. 

Biz:m rrahnt da bunu okun1uş ola
cak kı 

- A .. Pca:~am neler oluyor, mubcıre
beler oluyor 

Diyerek •13,·e etti· ' 

1 
- D•ho Ağustcs ayı içinde Son Tel

gral Başmuhar.-iri Almanyanın hedefi
ni tahmin ,·e müt.a~ea e'imiş ve •Al
manlar hc··ı~-lde kara kıştan önce 
Mas.kova, H rko! ve L<'ningradı r.a
şünnek ve Il:Jz Dt"nlz.;ndcn Hazer Şi

mallne 1nrn bir hnt tesis etn1~k ve im
ha harb·ne tu!uşrr.::ık te5ebbü!'ünc ha
zırlanyorla!· .. > dc-mışti: İ~te, günün 
nyür"th·l linu(-k: c;:r •;e lı de! .. 

A. ŞFKİll 

.' ·~ ,. - -- . . .. ' . .,..~~- . "' . ' - . . .) .... ' .. · ... . 

. ;~ff'A_ ff ,,p,-.. :v ,A· Z J,YE~T- IJ~~ 
~· '" / --·il'~ f'. ;,.-- .... ...,. ' • .. ....... "- .-;;,..~ ... ,,; ...... · 

Alman taarruzlarının ilk neti
celeri ve muhtemel hareketler? 
(Ya.zan: 

• 
Alman piyadesi 1ıarekiit esnasında 

Muharebe meyda
nından kaçan kartlar 

BuJ.ıpeşte 10 (A.A.) - Ukray. 
na muharebesinden sonn büyük 
mikt.ııda kurt ve ayı sürüleri 
Tra.ıs lvaııyaı·a iltıca etmişler • 
dir. Transilvanyaıııı: birçok mm· 
takaları» ~ bu son günler 2ar • 
fında kur lar iki yüzden fazla 
hayvan boğmuş ve :el~f etm~tir. 

~~. 

lkı, Oflnllk Emir 
NECİP FAZIL KISAKtlREK 

(llitler), ordularına şu gün. 
Jiik en1ri , -erdi: 

- Kış başlaıııadln diişmanı 

imha edecek son darbeyi indir. 
mck şartları lıazırlandJ! Bir 
insanın nıuktedir olduğu ka· 
dar hazırlıklı, ileriye atıldınu! 
Bütün memleket nefesini kes. 
nıiş, sizi beklivor! Siz yalnız 
zaferi değil, sulhu da (???) ge. 
tireccksini:ı! 

::\fareşal (Timoçenko) da şu 
günlük cn1ri veı·di: 

- Topraklarınızı karış kanı 
koruyunuz ve bulunduğunuz 
noktalarda can veriniz! Geriye 
çekilecek her er ve subay öl. 
diirülecl'ktir! _ 

Ayni li.na ııutlıyan im iki 
günlük emir kadar, şark cep
lıesindeki vaziyeti canlandırıcı 
bir nisbet ifadesi bulun:1111a1. 
Artık bütün a•kcri teııkill<r. 

tnlılillcr. miilahazalar. tahmin. 
ler ve saire, hcp~i boş ..• \razi. 
)'Pt tek ve l>asit bir ciiınlcnin, 
!-'11nc;ıkı de151et cert:evesi itin. 
de: 

Her türlü edebi tefsir "" 

SUBAY) 
Doğu cephesinde büı .. k A'rnar. t:ı-

8'1 JZl., !ahmiı:: el''ği:-:ılz t:lrzd~ be
lirmiş ve aydınlan nı tır. Dünku y.ı.-
2.JJ"nızda şu lh imaller vara. .• 

cMcrkczdcl...i At an or<i.~ l 
kuv\ otıerlyle Viaı. .. 1a isL;tame!inde 
taarruza gctm - degJdL.. Bur.\1 dnh:ı 
Ceıı •. ptan On1! Uzcı nc.Ic:ı tck'ıcm .. 
lazı:n4ıJ'; Cenupta da Re :.o! lstlk0 • 

m-nlnde tir Al. n . ı hareketi var
dı r F.1cat bu cephe de a .:ıarr .... _.. 
zu \" roneç - Kurs.;" ıstikarnetindc 
bek c nrk dahi< doğr oıur 

BltgUn anlıyoruz ki Ruslar 8 
1. Tc~rifı o.ıı giluu n1C1K<Zdc Orc~ \e 

CDP\' 3 ii..,cil s ! ·'ede) 

Çin CumhuriyeU· 
nin 30 u~cu y h 
Çung.K.ing, 10 (A.A.) - Çin 

Ctinıhurjyetinin otuzuncu yıl:Jö. 

nümü ınünascbetile Çang.Kay
Şek Çin milletine bir mesaj gön., 

der<rck harbi kazanmak itin mil • 
Jetin fe\'kaladc bir hamle ~upıııa· 
sını isteıni. tir. 

Dört sinema B fe
diyece kapatlldı 

n· Zabıtaı BcleGıye T:ı n:ıtnaı1 
deki hükümlere uygun oln:ıyan no· 
mala.mı kaputılm na Lıaş?auın •ır 

Ka Jr.paşada Geyikli, Be t t.:: Su
at Park, Ortakoy ve Aınavı. •. - ·oy S!ll~
mnl;: rı h:Jkkında d~ı k::ıpo.lma kar.:ırı 
verilır!$ilr 

tC\'iJC rağınen kı~tan e\'vei ne
ticeyi almak için biitün kun c. 
lilc ileriye atılan ,., bunu açık. 
ça bildiren :'\ln1an:ya; \'e son 
glirile, ~on nl'ferilc dayanmak 
kararı iizerindc ~e~ini .}'ilksel. 
ten Sov:yet Rus~·a... Asni llna 
rastlı) an bu iki güııliik eınir, 

kar~ı karşıya o kadar ın:inalı 
ki. -..nde ~u andaki \·aziyeti de
i:il, neticeyi de karsılıklı ola. 
rak belirtir mahiyette ... 

En son \'e e-n kesif ~.ıarrıız. 

hnınJesinin itUrasını fırlatan 
Ahn:ınlarl:ı, bu haın1e karsı~nı .. 
da rn son ve en tiı muk:ı\'~tnct 
sayhasını yükselten Soyyctlr. 
rin hali, 1941 sonbaharı içinıl<. 
birinden biri hesabına, dün) a 
muvazenesini değiştirccrk, btis· 
biitün bozacak \·eyn tanı ınU .. 
nasile diizeltecek çapta topye. 
kfin bir sukut manzarası scyrr. 
deceğimizin kat'i delilidir. 

l~te 1941 sonbalıarının için
dt ki bu nıanzaradan SQnradır 
ki (Hi!ler)in. a'kcrlerine: 

-- ~i~ ~·ntn 1 ıaferi değil. 
sulhu da getİTf.'t'c-ksiniz! 

llitnhındt.1ki ;,ırıı anlanlt~ o. 
1acnğız. 

NOT - Oku_,..,:uın (DJ ye: 
Hergün 13at 10 • 12 aca;;nda 
"llı.tb"a<layım. 



HALK FİLOZOFU 

EVVELA HANGİSİ? 

Selami İzzet Sedes doo.tumuz, 
artık hu memleketle bir felse.. 
le •·e sosyolojya cemiyeti kur
manın zamanı geldiğine kani, 
ona göre, böyle bir cemiyete 
muhtacız ve bu cemiyet mev. 
cut fikir ve dü§ünce faaliyetini 
oraanizc etmeli, böyle bir kül. 
tü; did~eıoiniıı. mib:rakıoı !eş. 
kil etmelidir. 

Temeııniııiıı. ceniş bir büsnü
niyete ve memleket kültürünü 
seven bi:r arzuya dayandığı 

muhakkak. 
Fakat, dostumuz da bilir ki, 

bilhassa ilmi cemiyetlerin te.. 
,ekkülü ilmi faaliyete tekad. 
düm etmez. Henüz pür iliııı 
yapmıyan bir muhitte vücude 
getireceğimiz doksan dokuz 
türlü ilmi cemiyet neye yarar? 
İlmin herhangi bir branşı üze. 
rinde mütekasif bir faaliyet 

ADİSELER 
. · KAR5151NCfA . 
SONTE ··GRAF 

iKi DEFA 

ÖDENiR IUl? 

Şu mahut odun meselesinin de. 
dikodusu devam edip gidiyor. Ba· 
zı gazeteler, fazla narh yüzünden 
halkın ödediği yarım milyon li.. 
r~yı kim ödeyecek, diye feryadı 
baı ıyorlar. 

Bir arkadaş şöyle dedi: 
- Bir kere ödenmiş, iki defa 

ödenm~ ya? Bir malın bedeli iki 
drfa c;denirse, işte asıl o zaman 
ihtikar olu.r?. 

DAHA NE 

iSTiYORLAR? 

Gazeteler yazdılar: Fatihten 
Çapaya giden yüzler talebe, her. 
;:-ün dört tramvay değiştirmek 

mecburiyetinde kahyormuş. Tram. 
ny İdaresi bu talebeye bir kolay
lık yapamaz m1, deniyor. 

Bu çocuklara ne mutlu? Her. 
ke , a~mları binecek bir tek 
traıın·ay bulamıy~r, bu çocuklar 
dört tramvay değiştirip hcve;le. 
rini ah,yorlarmış.. daha ne i~ti ... 
yorlar~. 

ALT TARAFI 

NE OLACAK?. 

Dostumuz J.l.lurad Sertoğlu İk
dam refikinıizde •Şimdilik bu ka. 
dar. adı altındaki fı.kralarma baş. 
ladı. Bizim Osman Cemal hana 
~ö) le dedi: 

- Peki amma, Sertoğlu alt la. 
rafııu ne zaman söyliyecek?. Ha· 
la, ~imdilik bu kadar deyip duru. 
~-or'!. 

Kl.SK \NÇ 

FlL.llNE DAiR 

Bu yaz, birkaç yerli film daha 
~rapılnıı~.. bu mevsimde sinema ... 
!arda göreceğiz. Bunlardan bir 
tanesinin adı Ertuğrul l.\>luhsinin 
ba~ rolü oynadı&ı •Kıskanç• isim. 
li kordela imiş. 
Arkadaşlar arasında ,rör~üyor· 

duk da, biri dedi IU: 
- ;l>lcvzuu herhalde ihtikira 

ıit olacak?. 
- Neden, diye, sorduk., 
- Mesela, manilahıra tüccarı, 

odun tüccanoın yaptığt son ma. 
rifeti k1Skanmıştır. 

AHMET RAUF 

/fEŞAT FEYZi 

var da bir cemiyete mi muh· 
taçtır?. Hayır. Zaten, felsefe 
ve sosyoloj)'a babında böyle 
bir hummalı say olsa, arzula. 

nan cemiyet kendiliğinden ku. 
rulur, çünkü, bu hareket, o 
zaman bir zaruret halini alır. 

Bilfarz, dil tetkikleri iizeriıı. 
de geni~ kadrolu bir mesai 
sarfına bafla.ndığı vakit, bir dil 
tetkik cemiyeti kurulması lü
zumu aşikirdL Nitekim bö1le 
bir cemiyet de kurulmuş ve 
mesaisine devam edegelmişti. 

İlmi bir cemiyetin .. teşekkü. 
lünü istemek, kanaatimizce lü. 
zuınsuzdur. Ferdi ilmi çalışma. 
lar istemek yerindedir. Ve bu 
ferdi ilim araştırmaları yeku
nu arttıkça, ilim cemiyetlerini 
kendiliğinden kurulmuş görii. 
riiz. 

Yardım eşyası 

Kızılayın getireceği 
eş yalarda gümrükn 
resmi ahnmıyacak 
Kızılay Cemiyeti ile harp ve 

afet \'Ukuunda onunla birlikte 
çalışmak üzere hükümetimizin 
müsaadesile geleock bu türlü sıh. 
hi \ 'C insani yardım heyetleri na. 
mına geti"ilecck olan ~kmil eş. 
yaların gümrük resimk!rinden 
muaf tutulması kararlaştırılmı.ş • 
tır. 

Yine• Kızılay tarafından ıleri . 

de ıes:s edilecek olan müessese • 
!erin tesis malzemuinin, işletm<. 
ievazımı ve iptidai maddelerinin 
de gümrük resminden muaf tu. 
t'Ulması kararlaştırılmı~tır. 

Diri diri yanıyordu 1 
Kadıköyünde Moda ca<idesinde 

238 numaralı evde oturan 70 ya. 
şında Yuda kızı Ester evV{!lki gün 
mutfakta çamaşır yıkarken etek. 
leri tutuı;mu;;, diri diri yanmak 
ÜZ'l!re iken kurt3rılmı.ş Haydar • 
paşa Nümune hastanesine kal • 
dırılmıştır. 

\ ( HALK SÜTUNU ) 

Bir genç İf arıyor 

Ünivenitenin Hukuk kısmına de
vam eden genı;, h.:ıftada 2 - 3 gün 
öğlenden sonra, diğer günleri akşama 
kadar ça~mak Uzere hususi müesse
se, yazıhane ve avukatlar yanında ha
yatını kazanmak ve tahsilini ikmal 

etmek i~tiyor. İş sahiplerinin Son 
Telcraf Halle Sütunu vasıtasiyle (0. 
O.) rumuzuna bildirmeleri rica olu
nur. 

Daktilo da bilen <>~ta mektep 
mezunu genç bir kU: if arıyor 

Ortamektep mezunu genç bir kızım. 
Yazım, hesabım, ıfadem düzgündür. 
Daktilo da bilirim. Allevl vaziyelimln 
bozukluğu bayatıını çalışaı-ak kazan
man1ı icap ettirdiğinden kanaatkar bir 
ücrette i; arıyorum. LO.tten Son Tel

ırar Halk Sütununda Boğaziçili rumu
zuna yaz.malarmı hünneUe ı·ica ede
rim. 

Genç bir /uz İf arıyor 
Kimaealzlifl dola7ısile ilk mektebi 

bitiremeden hayala atılmak isteyen 
1~ yaşında bir kız fabrika ve mües ... 
seselenie ve 7azJ.hanelerde iş aramak
todır. Muhte~m iş salıiplerinlıı Son 
Tetıratda (Adile) rumuzuna müra -
caat etmelrri rica olunur. 

Tefrika No: 82 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHlT UÇUK 

- Bur1.daki yalaklar, yorganla:-, t 
bakırlar, her şey, aramın yadig.&rlarf .. 
El ~urn1ediği, hep "..u ev içın sakl.t -
d•"ı eşyayı blı kullcu.ırken, onun ı ~
hu se1.·inecek. Belki her ı:ece, biz: 
.her' tehllkeden, be~· kötillilktn kvı"u
mak ıç'-n. burll'.\ a ge:l-e~kler, evhnizin 
ı'ı.oında do~c&klar ... 

Bir zamanlar mlna.sız bulduğum. ö
li..:.m perdesıylc gizli kuvvetleri; şUndi 
Recei.>ln sesiyle dinlerlreu yadırgama
dan ı.n.ınıyoruın. Melek kadar temzi. iki 
ruh, bizi uçurumların meş'wn cacibe-
91nden kurtla!'l:fı:ı.n, dlıimanlardan korl!
m.:ık icin. bu mlıtın içine ge!ecekler, 
dolaşacoklar ... 

Rrcep, orr.uzlar1mda sarılı kollarını 
çözerek. 

liurada y;.ılnu:. kalmıya korkar 
mı ın' .. 

D:ye sordu. 
- Korkacak n~ var kl? Fakat niçln 

90ruyorsuu" . 
Bir an d·Jtii.ndükten sonra gülum ... 

•"<! 
- B!ı>ım c;;ucuk1ar. cAltın Dere.> de-

ki evin eşyasını da ıetireceklerd i. E
ğe..- sen kork.mazsan, gidip onları kar
şıhyayım. Buraya kadar gelip, seni 
görmes.nler_ . i~tersen buray.a, diledi
ğın biçiıni. \·er .. . 

- Git Recep~ •. Çok kalmaz.:;.ın değil 
mi? .. 

- Rüzgar olup u<;arım! .. 
Çıktı. D!iardan sesini işiltlrn: 
- «Kurt> seninle ka1ıyor ... 
Ont.Ul ayak seslerinin akislerin du

yuyoruın. Sonra sesler eridi Yalru.ı 
cam fısıltıları ve havuza akan :.uyun 
~lrıltısı kaldı 

Pencereni~ yanındaki minderlerden 
birıne olurd;.ım. Geniş karelerle bölün
müş ıarı talı.ta parmaklıklardan, c;am
ların aralık!,rından görünen, uzak uf
ka bakıyordum. Kısa bir zan1an sonra, 
bütün ömrü..n burada geçrnek üzere, 
geltteftlm. Atık pencerelerden rüzga
rın ıetirdiği. reçine kokulu havada tit
riyen c.SUrü Çll\gıriikları> nin fesin! 
dinliyerek günler geçecek, sonra ya
\'BŞ ya\~l· yıllar vılların Li.stuııe yıkı

lacoık, .. 'l~larım kar ıfbl beyaz teLerie, 

[~r!rnr!liil 
IJI~ 

Bir gazeteclaia 
bllmesı ll· 

zım gelun şey ı e I" 
Bit· muh:ırrir arkadaş, geç·enlrrde, 

nasılsa, .Be~iklaş scıntioe ugranıı~. 

Yolu d~ arktıdaş, bir öğle ~anıanı 
buraya gelnıiş olacak ki, karnını do-
7urmak üzere bir lokanta aranl.ı.ş .. 
Nihayet, bir aşçı dukk5.nını gözU.ne 
kestirmiş, &ırıniş içeri, Ala bir kuru 
fasulye, bir piliıv ve ekmek. .. 
Karnıru doyurup hesap vermek za

nıanı ıel.ı.nce, kendisine söylenen ye
kQn, bırden hayretini mucip olmUJ: 
25 klıruş .. 
Bwıu, sanki, tevlral.ide bir lıWise 

l:nüş gibi, gazeteye yazıyor. 
Tasrih ediyor: Hayır, diyor, bir 

porsiyonu 25 kuruş değil, ,.ediğim bil.
tün y<!meğln h<>psi 25 ktınJJ. 

Bizim bazı arkadaşlar \•ardır; Yü
rüyüp gezdikleri yerler muayyendlc, 
kon~tukları insanlli.r ınuayyendir, 

Hep ayni lokantaya, ayni &az.inoya, 
ayni kulübe giderler. Oralarda bir 
kaç bin kişi yer. içer. Bi.E' yemek içın 
2 - 3 lira vermek l;iz.ımdır. 

Bu arka-daşlar, lianırlar ki, bir m.iJ... 
yon nüfuslu bütün İstanbul halkı, 
hep bu şekilde yıyip içmekle, eğlen

n1elctedir. Ve 25 kw~ yem.ek yenile
bilen bir lokantayı &ördükleri zaman, 
Hotanto'yu ziyaret etmiş t.e seyahat 
intibalarınt yazar gibi, garip yaı.ılar 
yazarlar. 

Bu arkadaşa ben, şunu söyliye-
7im: 

Eğer, bir ,·atand~, yalnız kendi 
şahsı ıçin, bir tek 7omek için 25 ku,. 
ruş verebilirse, memleket namına dü
iun bayram yapmak !Azundır. Btiyülı: 
blr ik:tısadi kalkuuna var, demektir. 
Çünkü, &ılnde iki yemek b11 hesaplan 
50 kuruş eder. Ayda 15 !ıra. 

Aylıgı 1.·eya kazancı 45 lira olan 
bLr vatandall düşünün. Eline bu ka
dar para sağlam olarak geçs.i.n. Evli 
ohun. Çocu.&ı.ı da bulunmasın. 45 Lira 
ile iki k.1,,i yiyecek, içecek, bir e,·de 
oturup kira verecek, üst baş alacak, 
~lık köıtıilr teıni.n edecek, sigara, 
kahve içecek, tramvaya binecek .. 

Böyle bir vatandaş, her yemek için 
yal.aız şahsı içi.o. 25 kuruş veremez, 
pahalı geliı-. 

Deıiı.:11 söyllyeyi 111 ki, bu ni.sbetin 
içinde ya:)3lıııya 1necbur olan İstan
bullu.!ann say1..:>1 yüz binlercedir. Eli
ne geçen para 60 Ura olan bir vatan .. 
da~ın geçindirmiye mecbur olduğu 
insan adedini Uç olarak kabul edin. 
Ayni. hesaba varırsınız. 

Binaenaleyh, gazetecı, he.rşey:den. 
ev\·el, içinde yaşadığı n1emlek.etin 
biltün şartlarını iyi bilmeli. her nevi 
halk tabakası üzerinde tetk!kleı- yaP
mış olmalıdır. 

R. SABiT 

Yabancı okullarda sosyoloji 
türkçe okutulacak 

Li~ derecesınde bulunan ya • 
bancı mektep!erin son 2 sınıfında 
okuyan talebelere sosyoloji ders. 
lerınin de badema \ürkıçe olarak 
gösterilmesi Maarif Vekaletince 
kararlaştırılmıştır. 

Yeni yapılan apartımanlarda 
oturanlar 

Yeniden yapt:rı!an apartıman 

ve evlerde rutubet geçinceye ka. 
dar oturulmaması hıfzıssıhha ka. 
nunu icabatından olduğu halde 
bazı semtlerde buna riayet olun,. 
madığı görülerek kontroller ya • 
pılması ve ce~a verilmesi kayma. 
kamhklara tebliğ olunmuştur. 

izcilere golf pantolon 
yasak! 

İzcilerin uzun ve golf pantolon 
giymeleri Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünce menohmmuştur. 

Parti kongreleri 
Şe-hzadebaşı Cumhuııiyet Halk 

Pal'tsi Direklerarası semt ocağının , 

yıllık kongresi ayın 13 üncü çar. 
şamba günü alqlam saat 21 de 
Şchzadebaşında Letafet apartı • 
manındaki merkez binasında ya. 
pılacaktır. 

7ilzüm 7alruz cillıimseyia lladesil<o çi
zilen hatlarla dolacak. Daha M>nra, da.
ha sonra, b1r etin &On saatin1 e:elecek.. 
Recebin koliarında ölcoeğim ... 

Titredim. Niçin, bu ıilzel dakika
ları, uzak &ünlerin siyah düşünceleri .. 
le karartlyorum? 

Mazi.den. nefret ediyorwn. İnsanın 
ruhuna çoken kabuslarla yüklü. Gele
cek gUnlec bizce meçhul. En yakın 
maziyle, günümü, ve en yaltın ı:eleceği 
düşünüyor, seviyorum. Biraz gerilere 
bakmak insanın başını döııdüıi.ıyor. 

Recep yıllardır ayrı "mi im g!bi, 
gönlüme hasret ııztyor. Onu bir saat 
gönne~nı, r;ı!gın ıibi üzülüyorum. Ve 
Uazan onu kaybetmek ihtimali başı

mın içine doluyor. Bu kötü duyguyu 
kovn1Rk, on..ın karflnlığından kurtul
mak i<;ln çırpınıyor; Recebe, onun ö
lüm düşündüt·miyen varlığına ko~u
yor, ancr.k o umn.n rahatlıyorum. 

Ş.nıd 1 y:.Oe bylC'yi.m. Bu dağ ba~Iarı 
onsuz bir mezar glbi korkunçmu~. I<e~
ke bırakm.:lsnydıın, yuhut beraber in
seydik!. 

Birden akluna 4K url• geldi. Yerim
den !ırlıyarak d~arı çıktım. Evin ö
nündeki ('ilrdağın kena,:ında iki büyük 
pençet;I üzerin.,. tnışrn1 koymuş uyuyor. 

·- KuY't! .. 
Başını kald1rL1rak, kocaman güzel 

'öz!("ı·;yJe bana baktı. Sonra gerinerek 
dıı~rltldu. Yanıma gC"ldi. Diılerime sli-

(MA'_H_1'._" E_M_E_L_E_~_D_-E·v-UÜ-SETIN_Y_a;_;_CETJ 

Benim dükkanıma ne marya, ne 
kızıl karaman adım atmamıştır 

Ön!..!ndckı beyaz ônlüğünü kı\•ırıp 
belıne sok.Jnuıtu. O önluğe de beyaz. ı 
~errıek doğrusu bühtan olurdu ya! Et ve 
kan lckel'eri Uc kirden, renk tayin ' 
etmek ehh hibreye duşen bir lşti ad.e .. 
ta .. . Kahramanımı bır kdsaptı ... 

Adliy korid.onında, alfı. Kayzer siın 
siyah: bıyıklarını büke buke dl.. .•. yor, 
sırasuu bekliyordu. 

Beri tarafta, yüzü &özü kan içinde, 
bqındakl i>eyaz aarıınm. üzerinde 
kan awnWarı, üstübaşı yer 7er kanlı 
bir adam vardı.. Biçare halsh baWz 
dolşlyordu. Bu da, matdurd11. 

Biraz sonra aıalon açıld.J . .88f1 S&r'llı 
m.agdurla kahra .anımız kasap mah
keıney& cirdiler. Hakim hüviyetlerini 
tes.bit etUkten sonra, knsap Hayriye 
sordu: 

- Nedlr bakalım Hayri, nası.l ol
du bu "ı? Anlat bnkallm! 

Hayri anlat.ı.mıya başladı: 
- Efendim.. Ben Çarı;ıkapıda ka· 

sabım.. Civarda da en iyi eti sata
ı·un. Benim etime, şhndiye kadar 
Kimse •fcna1 dememi~ü.r. Bu zat gel
di. İk.l yüz elli gram et tarttıracak. .. 
Etin Şll tarafından isledi.. Olmadı, b11 
tarafından istedi. Olmadı, o tarafın
dan isledi. Hepsine peki dedim. Hiç 
bk-ine sesimi çl:karmadun.. Bu sefer 
döndü efendim, 

- Bu e:ler kızıl karam.an.. Yok, 
hem de ınarya .. 

Filin gıbi te!evvühnla başladL Ali· 
mallah, vallahi, billahi, benim dillc
klnıma ne kızıl karaman, ne marya, 
adım atmamıştır. Ben yirmi senelik 
kasabım, b:ına §İmdiye kadar kimse 
bunıı söyleınemiştir, Herkesin bir 
meslek haysiyetl vardır. Do!rusu bu 
laflar dokundu 

- Efendi, dedim: senin, aj!zından 
çıkanı kula,;ın ~itmiyor. SözünO soh
betini bil.. Senin bildig!n haysiyetsiz 
f>snaftan de,:tfllnt. Beıı et filan satmı-
7orum. rlaydi 7ilni bakalım! 

Bu sefer de kabadayılığa başladı .. 

Horozlandı.. Böbürlendi. Artık bıçak 
kcmiği.ı.ne dayandı.. Dayanamadım. 
Kolundan tutup dükkdndan dışarı a
tavun, dedinı. Eline duvardaki asılı 
masadı aldı. ilzcrin1e yUrüdü.. Artı.k, 
~i.,, olsa.cız. ne yaparsınız? Ben de. 
kcn.d.iınl müdafaa için eliındek.l bl(ağ,L 
şöyle havada salladım; ba~ına tesadüf 
elti .. Küçük. hat!! bir Yllt<ıl açıldı. Hal 
ve kevfiyet bundan ibarettir. aK.aba
hat ölende midir, öldürende mih der· 
ler .. İşte ölendcd.ir etendlm. 

Kasap otıırd11. Mağdur kallı:t.. 

- Erendim, dedi .. Bir parra et ata. 
yun dedim .. Etimden et kesmiye kalk
tı.. Hakikaten kasD,p .. Eğer k()fup dılk· 
kandan fırlama.saydım, alimallah, cl
ğerleriıni bir tarafa, barsaklarımı bir 
tarala döıtecekti. Bereket versin kaç
tun da. bu kadarla kurtuldum .. Veril
miş sadakam varmış, 

- Şlmdi ne istiyorsunuz?. 
- Evveli bunun cezalandırılması· 

nı, sonra da, maddi ve rnarıevt zara. .. 
nmın telA..fisinl isterim. 

- Maddt ve manevi zararınız ne 
kadard•r' 

- li:h! Şöyle bir -ne desem?
Elli ml di;reyiın, yüz mü diyevim, ar
tık urtıMınlz ne mUnaslp görürseniz ... 
Re7i ilintze hıavale ediyonım. Hal.mi 
cörüyorsunu~ .•• 
ŞahiUer dinlenildi.. Mahkeme, ica- l 

bını düşündü; kasap Hayr!nin bir haf- ı 
ta müddeUe hepsine, otuz lira para 
cezası ve on lira maddi zarar ödeme
sine karar ver'd.L 

fı.'lağdur mahkemeden çlkmca, ken
di kendine, 

-Peki, d<"di. Haydı maddi zarar di.
ye on lira t.dkdlr etti.. Neyse ... Mane
vi zaran tki(: kale bile alınadı. Nerede 
kaldı bcni:n hay-siyetım, şerefim!. E
lAleınin ortaıı.ında iki paralık oldum. 

Sonra ylne k.endi kendine söylen. 
di; 

- On li:a, on liradır., Bereket ver
sin .. Buna da şükür ... 

Haldeki infilak hadisesine 
Adliye ve Belediye el koydu 
Hadise mahallinde bir keşif yapıldı. Suçlu 
kabzımallar hakkında takibata geçildi 

Sebze ve mey' a halinde evvel. 
ki a~am vukua gelen infilak hiı. 
disesi tahliikatı için dün mahal
linde bir keşif yapılmı.ştır. 
Keşif sonunda anlaşıldığına gö. 

re Rüstem, LUtfi ve daha 14 • 15 
ortağa ait olan düllinda. toptan 
olarak limon satılmaktadır. An. 
cak bu 17 ortak işin kolayını bul· 
muşlar ve yemye~il olarak getirt. 
tikleri limonları, dükkana koy. 
duldan sonra, bir teneke karpitin 
üzerine su dökerek bundan inti.. 
şar eden gazlerle limonları bir 

l\fahteklr damgası 

gecede sarartmıya başlamışlar
dır. Evvelki gün de getirttikleri 
külliyetli miktarda limonu mağa. 
zaya yığmışlar ve bir teneke kar. 
pitc su dökerek kapıları stms.kı 
kapadıktan sonra çıkıp gitmişler. 
dir. 

İnfilak hemen birkaç dakika 
sonra vukubulmuş ve o kadar 
şiddatli olmuştur ki mezkur dük
kan tamamen yıkıldıktan başka 
civarındaki dükkanlar da kısmen 
hasara uğramışlardır. Hava taz.. 
yilti yüzünden halin bütün cam.. 
ları kırılırnştır. Müddeiumumi 
muavini dük.kan sahiplerini sor. 
guya çekmiş, bunlar: 

- Eğer bu yeşil limonları böy
lece bırakırsak, ancak 1 ayda sa. 
rarırlar. Halbuki karpit gazi bir 
gecede hc;.:ısini sapsan yapmak. 

YENi 12 
CEZA EVi 

12 ceza evi ve bir 
çocuk 

ı5 lahhıJ.nesi yapılıyor 
Bolu, Elazığ. Konya. Balıkesir, 

Denizli, Manisa, Güm~ane, Van, 
Ağrı. Dalaman, Muş, Sıvas Ceza 
evleri inşıa~iyle Ankara mahkUm 
çocuklar ıslah evinin genişletil. 
mesi ıçln faaliye~ geçilmi§t.ir. 
Bunlar tamamile yeni modem bir 
halde olacaklardır. 

Y cıbancı mektepler ı•be 
açamıyacalr 

Maarif Vekaleti verdiği 90lll bir 
'.karara göre hiçbir yabancL okul 
yen:den şube veva ihzar! smı.f 

açamıyaoaktır. Vekalete bildrir • 
d:klcr sınıfların sayısını da art. 
tıramıyacaktır. __,___ 

Taksim • Cihangir tulaltı 
fİmdiden bozulmufl 

Yenı yapılan Taksim • Cihan,. 
gir yolu üzerınde bazı çöküntü. 
!er husule geldiğinden yol mü. 
teahhit tarafından tekrar yapı • 
lacaktır. 

Mürakabe Komisyc:ıunıla 
istilalar 

Fiat Mürakabe Knınisyonun • 
da Ticaret Odası azalarından HiL. 
mi Naili ile Sabd Tütenin istifa 
ettiklerı söylenmektedir. 

Amonyak ve gaz getirtiliyor 
Romanyadan mühm m•ktarda 

gaz ve amonyak getirtilmesi için 
t,e,;ebbüsf..ere geçilmiştir. 

BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

+ Üskı.idat tramvaylannn Beledi1e
ye devı·edilmesi. ~inin ay a.onuna ka
dar bitlrlln1eslne (alı.:;ılmnktadlr- Şir ... 
kelin Evka(d. olan 468 bin liralık bor
cunun 15 mi.ısavl taksitle ödenmesi ka
rarla~t ırılrn LŞttr. 

+ Vali.ı"l'zin nliaafiri olan. İı.:mi.r Be
lediye Rei:ı;.ı Behçet Uz dün tzmire gıt

m~tir. 

MÜTEFERRiK: 

* Bükte' Sefirimiz Hamdullah 
Supht T&.r"növer dün hususi otomo
bil ile ve So!ya yolu7la Bulrre;e 
hareket etrrJştir. 

+ ŞPhr1mizde bulunBll Stok.holm 
Sefiri A~ioh dun Ankaraya citmiştır. 

tadır .• demışlerdir. 
17 ortak hakk:nda da tedbirsız.. 

lik ve dikkatsizlik suçundan ta
kibata b~lanmıştır. 
Diğer taraftan Belediye de iL. 

monları bu şekilde gayrisıhhi ola. 
rak sararttıkları için haklarında 
ceza kesecektir 

Zarar Vi? ziyanın yirmi btn lira 
olduğu söylenrr.ektcdir. 

Her fiat artışı karjı ·ında ihtikar '':==============================I ., --damga.~ını yapıştırmak ta doğru de-
EDEBl ğildir. MeselA, geçenlerde gazeteler 

yazmıştı: Kadıköy civarındaki ara.
bacılar, fiatleri bir miktar arttır
mışlar. 

Gaı:eteler bu hiidiııeden: cYenl bir 
nevi ihtikar1 di.ye bahsettiler. İyi 
amma, arab3cının t.5bi olduğu tarife 
kaç yıl evvelki tari!edlr. Beled1.7e 
İktisat Müdürlüğünün aklına gelip 
tarifeyi yeniden tetkik ve tesbit et
miş midir?. O zamındanber1, saman, 
ot arpa. !iatleri yükselmiştir. 1

Her zaman tekrar ediyoruz.. Bu ti
at artışı ve hayat pahalılığı karşısın
da daha ~il ve wnuml, esaslı teı.. 
kiklere ihtiyaç vardır. 

BURHAN CEVAT 

rünü.3ordu. 
- Kurt, Kurt, dedim. Bak 7alnu; 

)Q\ldlk:. Senin de canın sıkılıyor mu?. 
Birden ıilkindi. Başıru havaya dik'8· 

rck, orta lığı kokladı. Sonra, kalın se
siyle, beni korkuyla ürperterek, iki ilç 
kere uludu. 

İçime meş'um hisler hücum etmişti.. 
- Ku_rt nıçln ağlıyorsun?. 
O, havayı kokluyordu. Okşildım, 

~vdim. SWcUnet bulmıyan bir hail 
var. Acaba yakınlarımuda bir tehlike 
mi n~evcut? Ne ol.:ıbillr?. Fakat niçin 
ulud u?. 

Kurdu bırakarak, tekrar içer: eir
d.Lnı. GUz..:t duygularlml ketybctmi:j;t:m. 
Onlan yenkien bulmak lflzun. Penbe 
eğe I..• -muarenin Türkçesi- yorga
niyle geniş yatağımız, insana uyumak 
b:ssi ver:yor. Bir &tin gelecek onun 
1'.;indl', !-essiz, &akin gecelerin sabahına 
ka\'u~ın::ık i.iı:ere uyuyacağız.. Bu oc:ık
'· ateş y~k.<oır;ı.k ısınacagız. Bu ıninder
J~rde oturacetız. 

Akluna mutfak geldi. Ar& kapıxı a .. 
çara~ girdim. 

Orada da her taraf dolu. Yav~ ya
vaş yOreitimdeki n1eş'um hisleri unu
tarak. evimin güzell!ğile avunuyorum. 

Mı.:.tfak \'e kiler bir arada. Anbarla
rın içi un, bulgur, buğday, daha torba
larla bir ı;ok şeyler; büyük bakır ka
bın iç; yag d.:Jlu. Basit hayahnıız için 

(Devamı v·ar) 

HOiHAN: 1 3:l 

Bir Cinayet Davası 
Yazan ETEM l7ZET BENiCE 

- Kıskanç değildir. 
- Aile bağlarının ve teessüsle. 

rinin hararetli taraftarı nlldır? 
- Evlenmek istediğine göre 

olmalı. 

- Kadın ve erkek münasebet. 
!erinin bilhassa ailede nasıl olma.. 
sı fikrindedir? 

- Mutaassıp değıldir. Biıribir
lerine karşı alaka duyan her er. 
kek ve kadırun birl~mesinde ve 
sevişmesinde cemiyetin geniş 
davranması fikrine mütemayildir. 

- Bu fikrinde samimi olduğu. 
na inanır mısınız? 

- İnanırı:ın. 
- Çapkın mıdır! 

- Görünüşü, bakı§lan çok çap. 
kındır. Fakat, dalına bana sad:k 
olduğundan, sadık kalacağından 
bahseder. 

- Hakikaten sadık mıydt? 
- Sadakatsizliğini görmedim. 

- Çok para sarleder mi? 
- Ne gibi? 
- Bütün kazandıilın; bir bütçe 

telakkisine bağlı olmadan harcır
yan bir karakterde ıııidır? 

- Aj;ağı yukarı öyledir. Cebin. 
de ne kadar parası varsa hepsinı 
harcelmek~n çekinmez. 

- Kazancı ile mas~a{ı aras•n. 
da bir fark gözünüz" ~arpıyor 
muydu? 

- Son zamanlarda biraı faz. 
la ptrn harced:yordu. 

- Buna nasıl hükmediyirsu.. 
nuz? 

- Hükmetmiyor, goruyar ve 
kavgasını da yapıyordum. Hatta, 
end~ ett;iın. Bu kadar para ne 
~çin harcıyorsun, yoksa Amerika. 
ya gitmekten vaz mı geçtin. elin.. 
de birikmiş olduğunu söylediğin 
parayı mı yiyorsun? diye de sor. 
dum. 

- Ne cevap ~"CI'CÜ? 

- Annesınin bir işini görtlüğü. 
nü, epey bahşiş aldığını, onu h~r. 
cadığını, Amerika için ayırdr&ı 
parayı yemediğini söyledi. 

- Zevkleııiııe düşkün miydi? 
- Hangi zeYklerine? 

- İçki içer mi? 
- İçmez. 
- Sefahat yapmayı sever mi?. 
- Böyle bir şey görnıedim . 

H<!m, olsa bile tabüdir ki benden 
saklar. 

- Hayatı muntazam mıdır? 
- Ne itibaıla ... 
- Yeme.si, içmesi, g'yinmesl, 

çalı.şması, uyuması... 
- Karakteri kendisinin çok 

muntazam olduğunu anlatır. Fa. 
kat, galiba buluşmak, gece kona
ğa gelmek ıstediği vakitler uyku 
saatleri elbet~ ki değişiyordu. 

- Onun sizden ayn olduğu ge. 
celer v<?ya günlerdeki hayatını 
da hiç etüt ettuıiz mi?. 

Azami nezaket N 

Yazan: Ali Kemal 5lJt'd~ ı 
eı 1 

Amerikalıların, Papa n ıoli~i>' 
bir mümessili vardır ki. ka ~,ır 
rin ruhani hükümdarı ıle d• 5o1' 
ka Devlet Reisinin aralaflU ~l•~ 

..,. fi 
lenecekleri söyler, yı•~,ti 
yaur. Vakit vakit On ,,.ııt
tarahndan kabul edilir .. ~
tanlık ilemi ile katolik kil diPI~ 
reisi arasındaki münase~~1;,..;ı
matlık sahasında pek > ,~ır 
pek nezaketle cereyan. ·~,.ı~ 
dir. İngiltere ötedenberı ~ 

CiiJllhU ;ıi ile dosttur. Amerika tıııı1' 
de Vatikan ile münaseb• , i ~ 

tnıeS'n ~ bir surette devam e. gıı"' 
istiyor. Bu harbin önun• rt~ 01 

için gerek Reis Ruzvelt, gt .~ jlf' 
ikinci Pi tarafından ınüşltf d•l''' 

t rl•r •• !edilen mesai daha ha 1 .11 "' 

Bu mesai Vatikan ile B•l !'~~ 
. rıh• ı• ray arasında esaslı bır . bU 

husulüne amil olnıuştıır· 

malum. ·ıe,_,4> 
Fakat harbin önüne geçı dt1.

Üçüncü senedir ki ha•P b•,;r 
ediyor. Acaba Papalık 1~~1 •" 
leı 'en biri aleyhine ~~ııY 11'~ 
ra!> katolik alemini ~,ger cı _ ... 
rip tara[m lehine çevırcın. ıJİ'. 

"h'rn b•r li Son haftalarm mu 1 fıl 
sesini de Reis Ruzvell tır• "" 

~f Jr '-
Papaya bir •namei nıahsUli~ r"" 
derilmesi teşkil etti. 1<• 10 ~ı1' 

y• sinden istenen de Alın•0. ııu 1~ 
hine bir vaziyet alması id\i;t~1 

h • ııı• . "' zılan nameler ususı . Jetİ t· 
sayılıyor. Onun için ınetıneııtil"'' 
zete sütunlarına kadar ~el,si ıJ' 
Fakat nesrcdilsclerdi ısıl I •if'1 

• 1 "ı> 
biyat ııoktasından ~~1ect~ 
nümune oldukları go d•" O' 
Yalnız dünya matbuatın b•",JI 
ikinci Pi • Ruzvelt mub• 

10 
ı"' 

·kan ıı" 
dair SlZ&D nıalümat V~ll ePi 
ancvi diplomatlığı i~ıu ~ıı''~ 
fiki:r vermekten gerı lı• b~ı" 
tadır. Katolik ilemiuin en ,,,. 

.. ,.,oı• ~' 
ruhani ...,isi Yeni Dun, Jt•l 
testan oe,•lct Reisine: _. pııı·"' 

diyor, biz bu işlere k•'~~ il~ 
Muhariplerden şu ve)'• ,.,ıi) 

fın lehinde, aleyhinde. derıfll P 
alamayız. Çünkü iki ı. 
milyonlarca katolik v•': , 1,.ı~ 

L "k" b b" .. lcY'l ,... a m unu ır so) . ırıt 

En büyük nezaket bir•5

1 
•• rıı'~ 

r o· ıı· cevabı verilirken bel 1 ııo••' 
On ikinci Pi de ~eis b•r ı~;; 
böyle bir cevap verllk0.? ı: 0tO 1 

k . .. c gor• ··" lü neza etın en goz diV 
g öriiumiyen teferrüatııı• 

. ı'" etmiştir. ıo 
1
• 

Sonra vine ögr" enili)·o' ... ,ıı , , ,.,, ,.ıl', 

tikan'dan gide n ce\'aP k ~ J 
dan gelen mektuptan ço ,i)1 

1 •ı u (P dur Bu da diplomat ıg 
1
· • . ,.~ . ..ı 

nezaketin ba,.·ka bir noı. ·1~1" 
k. IJI Jı" vap daha uzun olac• 0 ı J 

Ö k" bOD JıJ' red cevabo. yle 1 ;5 ı ıf 

kendi teklifinin ned"1:'g;oi •'ır 
neticeyi temin edeu1ed•. ç•~ • 
torırken cevapnaınede b>I ti' 
lil•ler bulabilsin. al•~ -ıııl 
Şimdi Ruzvcltin P~P 0 'l'''ııll 

dindeki mümessili l\fır•ı.ıoıfe ti• 
Vaşingtona gelmiş "e. tU'· ıl ~
uzun uzadıya görüşo1'iş J# 
halde bu görüşmelerd~ır· 
yakınlarda bir sızınh ç ~ 

Üç sahte k O" ~~ 
·"'111 o ,4 lör mahku ıı .;eıı,,; 

Şevkı Cihanoğlu! ~,;rı~,ıı' 
Hasan oğlu Remzı. ~~r ~ 
kisi kendilerine Fıat süsü ,-e &:f 
Komsıyonu rıwmuru d3ıo ııfO 
rek Anloarada Atpaza~'~, ıı•ıcf~ 
kanlarda zabıt varakada rı st ıvı>' 
etmeğe kalkıştıkların ~~r11 c 
yediş<r gün hap•e nıah 
muş.lardı.r. 

1 

Biri!"i.zi.n~ 
epımızın , 

-B - " k da vıı.f'ıl 
uyu a . de ! 

iskelesııı 1, r kapalı kaP 1 tit"'f'' 
blf 

Büyükadada oturaıt f.' 
·t ı: cumuz yaz.ıyor: JO geı. 1-

Sabahları saat 6 yı t ed'"' ~ ~ 
dadan Köprüye hare!<~ ya S .,;.11 
vapur y'llcuhırı ~aal kit it; ı~' 
i~keleye geldıkleri \~aU bı.ılt11 ~ rsıl 

' killi '" ••• kapılarını c\o.1.tn1a b·ıet pfY. 

dırlar. Bu yüzde~ne;..ı, t.~pP 
gerisin gertye do I< ' ıtt" 

11<•"' ·,< r dolaşıp nhtıma ç l~ı eıl· 1r;' 
girm0ktedırler. Ha pııa.rt:P 
ı....--c tamıak içın bil ka 
ma ı lAzımdır • 



(l:lu Yiil:7.1nın metlnleri Anadolu 
Plh . .\ıans, bültenlerinden alınmıı;tır) 

A. 11 eden: Muammf'r Alatur 
l\s:.:r.a':lva .le ıremleketimiz a • 
~ nctak( yeni ticaret muahe -
IU~n~~ Ankarado. imzalandığını 

l.ıu •her vermiştik. 
au u •lıectenn esaslan şunlardır: 
'1·ıurı vadeli anlaşma ile ik -
·~h: ıtıünasebetk!r 31 mart 1943 

ııı•ne kadar tanzim edihniş bu.. 

1 ,•ktadır. Bu müddet içinde 
,,., <ı lara6tan takriben 100 mit. 

•t ı· 
•ratık ihracat tesbit edil-

"' s lı 1. · u had dahilinde Alman. 
lı~t'"'.ından Türkiyeye, mem • 
lııQİ •rrıız.ı bilha;ı.•a alakadar eden 
ı. •. ll"ıaınuıat ve bittahsis demir 
~ ""i\'1i 
ı ~l \"e ~arp lcvnzı.mı da da. 
Y~ak uzere, demıri işleyen 

~llrk 1 mamulütı verj!ecektir. 
l.1t~~Ye. ~ Almanyaya, bu .rnem
lııuh· ) apılan ihracatın daima 
L •ltı b" '~n . . ır kısmını teşkil etmiş 
t ~P1Ldai maddeler üe zahire, 
gı •n Pamuk, tütün, zeylin • 

'ık :~ maden cevherleri vere • 

'°'•n ~ l>ıa. zamanda bir tediyıe an • 
~'ıııı '. 1 da imza~anmıştır. Iki 
\ <ket arasında ticari mübıı
le•ı,1 ~· ~air <inlaşmadan müte. 
~Jıe. Ulun tediyat ile iki meın. 
ııı~n· arasındaki d4,~r her türlü 
111( ·~battan mütevellit tediye 
~Ilı !~rıış bir esas dahfürnie tan. 
ın 11 m'.ş bulunmaktadır. 
CQ~RlN ASKERLF.RİNE 

''-'ERDiGi MJHİM BİR 
lı EMRİ YEVMt 

•· ıtier d.. R h . k" .. , ti : un us cep esınde ı 
~ •ruı.. gündelik mühim bir 
it:•~ göndermiştir. Bu emirde 

Yeni Türk - Alman tica
ret muahedesir.in esas • 
lan - Hitler, orduya 
gündelik mühim bir e • 
mir gönderdi - Ruz • 
velt Kongrede.• bitaraf
lık kanununun tadilini 
istedi. 

Jikle 15,000 kilometrelik demir -
yolu yeniden yapılmıştır. 

Elimizde muazzam yiyecek, 
benzin ve cephane stok4rı var • 
dır. !I , .. . 

Askerlerim, 
fiç buçuk ay i~ nihayet bu 

düşmanı kış b<işlamadan evvel 
imha edecek son darbeyi indir -
mek şartları hazırlandı. Bu .sene
nin son kat'i meydan muharebesi 
başlamıştır. Düşmana ve dnlayı... 
sile bu harbin büyük mes'ulü o.. 
lan İngiltereye altından katka -
mıyacağı darbe >ndiriLecektir.• 

RUZVELT BİTARAFLIK KANU. 
NUNUN TADİLİNİ İSTEDİ 

Birleşik Amerika Heisi Ruz • 
velt, dün Kongreye gönderdiği 

bir mesajda bitaraflık kanununun, 
Amerikan ticaret gemileııinin •tes
lihine imkan vermek üzere sür • 
aile tadilini istemiştir. 

İleride Amerikan gemilerinin 
muharip memleketler limanla • 
rına gitmelerini yasak eden ına<:I,. 

denin ilgasını da istiy"l!<'eği an. 
!aşılmaktadır. 

Ekseriyet lider:eri, derhal ha • 
reke\.:> geçerek Ayan ve Meb'usan 
Meclisl.,rine projeler vererek, A
merikan gemiler:nin siliinlandı -
rılmasını ve bitaraflık kanununun 
tadilini istemişlerdir. 

SIRP ÇETELERİ 
FAALİYETLERİNİ AR'ITIRDI 

"Sovyel dava
sına yardımı
mız az olacak,, 

Londra, 10 (A.A.) - Tirnes gaze
f> i yazıyor: 

BUtün İngiliz milletinin mantığın 
kabul ettiği hudutlar dahilinde 1nüm
r.m olan en büyült cür'etkArlılda ha· 
re.ket edilmesi lehinde olduğunu İngi
liz hü.kfımetinlo anlamış bulunması 

iyi bir şeydir. 
Maamafih, muayyen bir vakit için 

dahi olsa halihazırda Rusyanın dava
sına pe\c az yardımunız. o1acağl ve hat.. 
ta içincen çıkılmaz maceralara kendi
mizi atmak.la Rusyaya zarar vereceği.. 
mız de aşikiirdır. Ba;'Veki! ile teknik 
müşavirleri icap eden bütün tedbir· 
lerl almaktan çckinmiy-ec-eklerdir. 

Daily Telegraf gazetesi, Rus ordu-

A meri k B d 8 tank 
imalatı artlyor 
Vaşington 10 {A.A.) - lime -

ıikada tank imalot, artmaıctadır. 
Pensilvanyada şimd: bır fabrika 
500 • 600 tank yapmaktadır. Bu
rıı.nla beraber tekıdl ima·at gizli 
lutulma'<tadır. 

----o---
60 Sovyet fırkası 

(1 inci Sahifeden Devam) 
lamış olduğunu ve Rusların çok 
ağır bir imtihan geçirmekte ol. 
duklarını bildirmektedir. 

Muazzam harp nuntakaları im. 
tidaılınca Rus orduları tamanıilo 
aşınmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Moskovaya kadar olan mesafe 
200 kilometreyi geçmemektedir. 

Vogla ile Don arasındaki Rus 
müdafaa cephesinde takriben 600 
kilometrelik muazzam bir gedik 
açılmı~tır. 

•D r bilhassa şöyle diyor: 
, ~ı~u Cl'phesi askerle: i, 

l !ıı.ıı.t: . ' 1 • . l"k ~t ~mızın var ıgı ve ıs ı • 
~i 'ndişes•le düşmanın son an. 
it .~~~dıt edici taarruzunu ön,. 
lt>ı, .uzere 22 haziranda siz -

Londradan gelen haberlere gö. 
re, Sırp topraklarında isyan git. 
tikçe bir cephe harbi şeklini al • 
maktadır. 

Sırp çeteleri Saray-Bosna ya. 
kininde bir dağı i~gal etmişl<'rdir. 
Bir Alman gazetesi, bu çevoı • 
deki bütün köylülerin kcımünist 

şeflerin ve eski subayların ku. 
mandası altında seferber edildi -
ğini yazmıştır. 

Beyojlunda bir 
kadın llaçırdllar mı ? 

l\ llıuracaata karar veriiim. 

>.ııı-'•ıtı!indekilerin fikri yalnız 
ı\~nYayı değil, ayni zamanda 
fıııı/a:,, da imha etmek oldu -
il bugün biUyoruz. 

4tı~ düŞrnan en büyük korku • 
~l.idızı b~le aşacak ~r~cede !ev. 
~ d'.. sılahlanmıştı. Eğer bu bar
b~ uşınan on bini-erce ~ankını 
~ ~~ evvel harekete geçirebil. 
b•~u0ısaydı. bizim milletim.iz de, 
~Q~ lnedeni)·et alemi d'e mah. 
il. lttı. 

l!ııı;, 'lun tarihın kaydettiği en 
'•te ~Zam asker! kuvvet ve kud
tııtıı arşı savaş altındayız. Buna 
~tf •n üç ayda.-ı az hir müddet 
~uı~rı~a duşmanm zırhlı teşek -
•·. r. n i birbiri ardından imha 

~ 
11.· • sayısız taa'Tuzlar>nı kır -
il ~k &a~·ısız esirlerini aldık. 

, •c. hafla içinde düşmanın 
h . J UÇ endüstri bölgesi elleri. 
~n ~olacaktır. 2 milyon 400 wn. 
1.ızıa azıa esir aldınız. 17,500 den 
ta~,, taıık, 21,600 den fazla top 
ı.l>\:P •ainiz veya aldınız. 14,200 
r n :re dil~ürülmüş ve yerde tah
~aı dılıniştir. Kuvvetlerimizin 
lılr,, •tııu.ş olduğu toprak 1933 
•na •.nYasının iki misl.i ve İngiliz 
l(,lltıı~tanının dört mislidir. Müt. 
l':n 1 n"rınuzı-e dü..=an toprakla • 
tırtıı 100o kilometre derinl.iğine 

C'e ı, bulunuyoruz. 
lfle, llhe gerisinde de muazzam 
te.ıı, gorüimüştür. Boyu 12 met. 
~n~ fazla 2000 köprü, 405 şi -
~.Sııo•fer köprüsü kurumuştur. 
'ır i. ltı!ometrelik demıiryolu tek. 
ıl.ı u ~•tneğe başlamıştır. Avrupa. 

llıumi yetle kullanılan geniş.. 

Sırbistanda asayişi tesis için 
Yunanistandan üç tümen gcti • 
rilmiştir. 

Amerika'dan Mih
vere harp malze
mesi kaçırıhyordu 

Vaşington, 10 (A.A.) - Cuuı. 
hurreisi muavini Wallas, Birleşik 
Amerikada müteaddit antrepolar. 
da bulunup Mihver nüfuzu aL 
tındaki memleketlere gönderil
nıek üz.ere hazırlan:ın nıiihinı 

miktarda harp malzemesi k .. fe. 
dildiğini ve bunların ıniisadcr~ e. 
dileceğini söylemiştir. 

Wallas, yalnız Neyyork linıa· 
nmda yapılan ilk tahkikatta, bin 
kadar kamyonu doldurabilecek 
.miktarda nıalzemo meydana çıka· 
rıldığını i!aye etmiştir. 

Panama lbtllAllnln 
UIE aklılerı 

(l incl Sahifeden Devam) 
besliyen Panama Cüınhurreisi 

Arias'ın nıemleketten ayrlışından 

mütevellit nıemnunıyetini gizle
memektedir. Bundan maada Pa. 
nama bayrağını taşıyan gemilerin 
silahlandırılmasının men'i hak. 
kındaki kararın neşrini miiteakip 
Cümhur Riyaseti Sarayında ihti. 

lıil çıkmış olduğu ayrıca kayde· 
dilınektedir. 

~ lıeykoz Malmüô.iirlüğünden: 
..... ~eı~" .'l.dı İti İş Adresl Matrah Verıi Senesi ,.____ ---

Müteahhit Pa~ubahçe Müs. 423.20 
kirat F•b. Ol tel.it 
an barı 

14.08 K. 
l.26 B. 

14.96 M. 939 
8.44 M. K. 
3.88 c. 

Müteahhit Çubuklu Gaz 156.60 4.97 K. 
Depoları Minat 5.29 M. 939 

... <j dıvarı 3.013 1-I. K. 

" 1.33 c. 
~~ a~lt~rıda adlan yazılı mül<ellefler yeni adre:;ler!ni bildirmemiş ve yapı
~~~ ttrad:ı da bulunanıanı.q olduklarından 939 yılına. ait mü:-;tahdemin 
\ .,C9 ·~·t.'l'gtsı ihtarnameleri kendilerine tebliğ olunan1amıştır. 
e,;-r.,.,; ~.Yılı kanunun 11 inci madd~l mucibınC' .. tebl!ğ yeri.ne geçınek üzere 

~evı;;·o:~oıı;;;~ Limanları işletme U. Maresi ilin~rı 
ı ~lub 
ı,, b &nımen becreli (1171) Ura (64) kuruş olan muhtelit tip ve eb'at!a 43 

~~rt:e ~aj •rabalan için lastik bandaj (27.10.1941) Pa1.artesl gi.ınü saat (14) on 
&ı.lı.tı aydtı.rpaşada Gar binası daru.lındekl komisyon tarafından aç1k eksiltme 

au.t: _satın. alınacaktır, 
~"~ıı~ ı.ış~ l•rn•ek isUyen!erin (87) Ura (88) kuruşluk muvakkat lemlnat ve ka
l'\ct:ııııa Yuı ettiği \.·e:;aikle b!rlikte ekslltme &ilnü sa.atine kadar kom.1syona mo

r, ıa1ımttır. 

iı.e a 1t ;sa.rLnameler 1ıwnılsyondan parasız olarak da,ı::ıll~ta.dlC. (9051) 

(1 !nci Sah!!eden Devam l 
devam olunduğunu v~ kadının 

mücevherlerinin çalındığının doğ. 
ru olmadığını beyan <!tmişlerdir. 
Diğer taraftan Beyoğlu ile istan.. 
bul arasnıdaki ınesa(cnın uzun
luğu ve \'aklin hcniiz pe..k geç ol. 
ınaması nazarı dikkate alınarak 

kadının otomobilde bağıramıya. 

cak vaziyette olsa bile çırpınmak 
ve sair hareketlerle haricin na. 
'Zarı dikkatini celbetınenıiş olınası 
garip görülmektedir. E.asen asa. 
yiş pek 1naıbut olan ~chri nıizde 
bö~ le bir vak'anın hadis olması 
ilk defa vukua gelınektP, adli)'e 
ve eınniyet tt~kil3tı iddianın içyü. 
zünü aydınlatmakla ıııe~gul bu. 
lunmaktadır. __,,___ 

Tramvay seferleri 
( ı inci Sa hileden Devan1) 

Ye'.rru~ iki arabamız da depoları. 
mızdadır. Eğer Romanyadan ban. 
daj gelmezse 2 • 3 ay sonı • her 
iki ayda bir on beş arab<i seferden 
kaldırılacaktır. Maamafih bir mc· 
murumuz Romanyaya giderek 
bandajları getirecektir.o 

Pazar yerleri 
(1 inci Sahifeden Devam) 

atlerinde, dükk3nlara nazaran, 
ufak nisbette bir tenezzül varsa 
da diğer ta·.,ftan yağ. pİ"rinç, sa. 
bun ve diğer maddeler bazı pazar 
yerlerinde, bilhassa büyük dük. 
kı1n fiatlerindcn fazladır. Ve mal 
da, dns, yani kalite itibarile a
şağıdır. Ayni zamanda halk, pa. 
ur yerlerinde tartılara iyi bir şe. 
kilde riayet edilmediğinden şika. 
yetçidir. Binaenaleyh pazar yer
lerinden halkın istifadPsi tPmini 
için fiat işinin, tartı meselesinin 
sıkı bir kontrole tabi tutulması 
icap etmektedir. 

PAZARCILAR NE DiYORLAR? 
Pazarcılarla da konuştuk. Bun.. 

)arı da iddiası şudur: 
- Fintlerin, dükkan fiatleri ka. 

dar yüksek olmasındaki sebep 
nakil vasıtaları fiatlerinin yüksek 
olmasından ileri gelmektedir. Bu 
vaziyet karşısında biz ne yapa • 
biliriz?• Belediyenin bu me\Zıı· 
da esaslı tetkikler yaparak pazar 
yerlerinin tesisinden n1atlup fay. 
dayı tenıin etmesi liizımdır. 

İktısat ve Ticaret Ve
kaletlerinin birleşti
rilmesi düşünülüyor 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
lkt!Sat ,. Ticaret Vekaletlerinin 
•l\tilli lktısat Vekaleti. ismi aL 
tında birleştirilmesi hususunda 
tetkikler yapılmaktadır. 
Yapılmakta olan tetkikler neti. 

cesinde varılacak k•rar yakında 
anlaşılacaktır. 

Cephede 200 
Alınan tümeni 

çarpışıyor 
Londra, 10 (A.A.) - So' yet 

donanması. isimli Rus gazetesi.. 
nin yazdıklarına göre Rus cephe. 
sindeki Alman tümenlerinin sayı.. 
sı iki yüzdür. Ruslar memleketin 
sınai merkezleri için ciddi bir teh
like teşkil eden Orel'in kaybedil. 
.miş olduğımu kabul etmektedır
ler. 

Pravda gazetesi, bu bapta şun. 
ları yazıyor: 

Rus milleti ve Sovyet İttihadı 
için bir hayat ve memat mes<'>lesi 
meydana çıkmış bulunuyor.o 

Kıskaç şeklinde beliren Alman 
taarruz hareketi yalnız Rus dev
let merkezine varmak için değil, 
ayni zamanda bu mıntakada top. 
lanan Rus ordusunu çevirmek ve 
ihata etmek için yapılmaktadır. 

Timoçenko, Almanların bu ni.. 
yetlerini anlamış ve bir delinme 
hareketinden kaçınabilmek için 
ordularına yaptırmakta olduğu 
ric'atile Alman planlarını suya 
düşürmek maksadını istihdaf et. 
miş bulunmaktadır. 

_..,-

Rus saflarında lspan
yollar da var 

Helsinki 10 {AA.; - • ..>etros -
koj'un zaptı için c~rcynn eden 
r:ıuharebekr esna.ında Fin kuv
vetleri, aralarınd~ on beş yaşında 
~ocuklar bulunan b.tç~i< renç is. 
panyolları da esı: almışlardır. 
Bunların İspanya d.ı.h'.Il harbi 

esnasında İspany"I Kızıl idaresi.. 
!Cin tensibi ile M•drit Kızılordu 
kumandanlığı ta• ıi:r:nan 1"ransa 
<arikile Rusyaya ıı<;r.ı:erı.rr.iş o
,anlardan .buet .:ı!:.uğu a'll:ı.şıl -
rr.ıştır. 

Mlllvercl Mısır ge
nerali mahkemede 

Kahire, 10 (A.A.) - Mihver taraf· 
tarl olan ve geçen Temmuzda bir as
keri t.o.yyarc ile kaçmak teşebt>üsünde 
bulunan M1.;ır ordusunun Genel Kur .. 
may Ba~kanı General Azizülmı.;ri'nin 
muhakemesine dUn Kahirede başlan
mıştır. 

Mumaileyh -Harp halinde ıdam 
ceza.sı ile tecziye edilmesi icap ıeden
ordu subaylarını firara teşvik ve bir 
askeri t:ıyyareyi çalmak suçlariyle 
maznundur. 

Almanlar dtln 20 mıı 
dalla ller!edl 

Londra, ıo (A.A.) - Alman taarru
zu dün ?\foı;kova istikametinde yirnli. 
milLk bir tecr.J~ki kayde~ştir. ).luh· 
• f r.:ıporLıra gö~. bu son h.:ırekf"t. 
ıerde Al!lıan ord1Jlarına "tacar, Fin
Jfındiya, İtalyan ve Slovak ordııl..'lrı 
da refJkat elmekte ve bu sııretle ade~ 
den üstUnlük. temin edilmiş bulun
maktadır. 

~·--

Londraya göre 
( l incl Sahifeden Devam) 

!iye etıneğe mecbur olmu,Iardır. 
Orel ric'ati Rus!orı Briyansk • 

tan şimale doğru da çekilmeğe 
mecbur bırakmışLr 
Almanların muharebeıe baş • 

lıca ihtiyatlarını, son modeldeki 
büyük miktarda ta'lklarını mu • 
ha~beye soktuk 1 lrı anlaşılmak
tadır. 

Mare<al Tirrnıçcnko kuvvetleri 
üzerindeki Alman tazyiki devam 
ediyor. 

Cenupta merkezde oldufo ka. 
dar şidde~li mu.h2rebt>Ier devam 
ediyor. 

Mareşal Budiyrni kıt'1ları, Har. 
kof istikametinde Alman ilerle • 
yiş,ni durdurmağa muvaffa': ol
mu~ur. Almanlar Molitc.run şar. 
kında bir mevzıe va•mı~lardır. 

Kırımda hiçbir de~işiklik yok. 
tur. Odesa mukavemete devam 
ediyor. 

Leningradda Ruslar b ' raz daha 
arazi elde e!mi.ş!erdir. Almanla -
rın, merkeze !:Jndermek üzere 
Lenfngrat mınta!i2~1nı:icın hır kı... 

sım kuvvetlerini ~eki'kkri zan. 
nedılmekledir, 
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Harp vaziyeti 
t ı ınci S3h:teden Devam) 

Cenupta .hie1 topol'u lJhliyc etmı~
lerdir. Ei.l hurctlc Alrr:an orduları 
ırıcrktzde ~ıaı ;oal 1·ın10<,·enko ,.e Bu
dienı orduları ara haltında ve Ce
nupta Budleni ordularının sol cena
hında ilk 11.uva!iakıyeUerını kaydet
miş bulunuyorlar. 

1 OR ANLAR 
ı 

ı HAKiMi 
*1-.TU• .. R•K•Ç•E• SÖZLÜ İLK E ÜYÜK FiLM 

Acaba Oreı ve ll!elitopol"ıi alan Al. 
man kuvvetleri ne yapacaklar? Flk.
rimize göre, ~öyle ,hareket etmeleri 
muhtemeldir: 

1 - Orel ~ehri Mosk.ova ile Kursk 
arasında ve Moskova - Hark.of de
mlryolu üzerindedir. Bu şetıri alan 
ilk kuvveUerln doeruca Don nehri 
kaynakları ~kametinde ilerlemesi 
ve geriden gelen kuvvetlerin de !.1..os
lı:ova Cenubunda Tula llı:er!ne yürü
tneleri muhtemeldir. Bu sureUe Moa
kova ıebri ve Mareşal Tlmoçenko or
duları Cenup cenahından ihata edile
bilir; ve Mare~al Budieni ordulannın 
Kursk bölgesindeki Şin1al cenahı da 

• açık kalır, o da ihata. te!>likeslne dü· 
jer. 

Z - Mehtopol, Azak Denizi Ş>rna.
lindedir. Buraya varan Alınan kuv
vetlerinin de Mariapol - Rostof ılı.e
rine atılmaları muhtemelcUr. Alman
ların Harkof bölge~ıne hitklm olma
dan Rostol'a yürümeleri cü.r'etU bir 
harekettir. Fakat Kalk.as yolunu kes
mek ve Budieni ordularnın Cenubi 
Doğuya çekilmesine manı olmak mak
ııadiyle Rastof, Harkof'tan daha mü· 
hi.ın tıedetUr. Bununla beraber Cenup
taki Alınan ordular grupunun asıl 
kuvveUerlyle Kursk ve Harkof üze
rine yüklendiğini tahmin ediyoruı. 

Merk.ezdekl Alınan ordusuna yard.un 
için böyle yapması doğrudur. Ancak 
Kursk ve Harkot istikametlerindeki 
Alman taarruz.lan henüz jnkişat et
memiştir. Budıeni'nin bu 1stlka.met
leri sıkı tuttuğu anlasılıyor. 

Hulasa: Rus müdafaası oynak ol
mak mecburiyetindedir. Bu itibarla 
Rus ordularının şimdi bulunduk.lan 
müdafaa cephesinde Alman taarruz
larını kırmalarına ihtimal verilemez.. 
Bu bakımdan merkezde Vu&rna, Tula 
mevkilerinin, Cenupta Kursk., Bark.ot 
ve Maryapol şehirlerinin di.ışmesi va
rit olabili:-. 

Alman Tebliği 
Cl inci Sablteden Devam) 

cektir. Rosto('a çekilen dilşınanın za
yıf kuvvetleri takip edilerek Mario
pol'a varılınışUr, Merkezde üç Sovyet 
ordu~u Brlansk kesııninde imha edil
melerin! bekliyorlar. 

Viazma civarında c;evrilm4 olan 
Sovyet teşekkülleri de buna il!kve 
edilirse, Afareşal Timoçenko so ... -yet 
cephesinin heyeU umuıniyesin.de tam 
verim.le çar._)J.şabilecek son ordularını 
da !eda etmlj bulunmaktadır. 

Leningfad'ın Batısında düşmanın 

tanklarla yaptığı yarma teşebbüsleri 
düşman '-cin ağtr zayiaUa ak.im kal
ntlştlr. 

Mtlşterek beyanname 
( 1 inci Sah~!edcn Devam) 

re askeri hazırlıklarda bulundu • 
ğuna dair olarak ecnebi kaynak. 
lardan sızan haberlerin tam ve 
kat'i telcrihl ihtiva etm.,kte oldu. 
ğunda müttefiktir. 

Bütün &aze-.elEr, Berlin ve An· 
kara hüki'ımetlerınin bu beyan. 
namesine baş sahifelerinde yer 
venntktedir. Bulgar matbuat~ 
Türkiye ve Bulgaristan arasın • 
daki iyi münasebetler üzerinde 
ısrar etmekte ve birkaç giln ev. 
ve! V ;ırnada bir nutuk veren Sob
ranya Reisi M. Kalov'un Sofya 
ile Ankara arasındaki miınase • 
betlerin dostane vasfından daha 
yüksek ve şimdiye kadar oldu • 
ğundan fazla iyi niyetler,e meşbu• 
olduğu ve ne Bulgaristanın ne 
Türkıyenin biribir!cr;ni kar~ılaş. 
tırabilecek müsellah bir ihtilafa 
sürüklenmeği ıs·ememiş bulun -
dukları hakkındaki beyanatını 

tekrar etmekten meınnur. görün. 
mektedir. 

Odun meselesi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

!erine ve Bdediye müra • 
kıbı B. Süreyvanın raporuna 's
tinaden konulan narhtan elli ku. 
ruş yüksek olduğundan bu odun. 
cutarın ve mürakıp Süreyyanın 

Adliyeye tevdii dünkü içtimada 
kararlaştırılmıştır. Vali Muavıni 
B. Ahmet Kınık bunların bugün 
Adliyeye sevkolunmak üzere bu.. 
lunduklarını söylemiştir. 

Son dakikada aldığımız malu
mata göre mürakıp Süreyya ile 
birlikte bugün Müddeiumumi • 
liğe verilenler ~unlardır: 
Kandıra odun tb.c'rler:nden B. 

Niyaz!, Yelk-enc!oğlu, Raif Evir, 
Hüseyın BayTak, Nafiz Güneş, 
Fikri Konçel, Mustafa Tunç. Ni.. 
hat Güvenç, Et"'m Buroğlu . 

1

11111 iJll\\'l\lllı' Şehir ti ya trQsu 
i 1 l'ı·lı· ııııııı; TEPEBAŞI DRAM 
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1 
'· KISMINDA 

1 llıllllı\ıı~ı· Bu akşam saat 20,30 ıla 
H A M L E T 5 perde .. 

İSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu ak,anı saat 20.30 da 

KİBARLIK BUDALASt 

Pek yakında SARAY Sinemasında 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

l\ladlen 28913 hesap No. siyle Sandıjımızda.. aldı&ı 15000 fü•ya kanı Be· 
yoğlunda eski Kımerbatun mahallesioin Hamalbaşı sokatındak:i. ki.i.n uç ayrı ie

neUe tasarruf eyledlii üç ıa:rrimenkul(lııu birinci derecede ipotek elml0tir. 
Do87ada mevcut tapu lı:a7cllnda Beyoglunda Hilseymağa mahallesinin Ha

malbaşı sok:aj"ında eski 48. 4.1 )'-eni. 4.8. 50 No. lu h1.1dudu Şarkan ev 11 apartı
man 7 Şimalen pasaj 13 ev 14 Garl>en pasaj, yol Ceıı.uben apartım&n ne J111.ah
dut işbu U pal'Sel Ue 14 par~I arasında müşterek l 7 parsel bulunan 70 metre 
murobb:ıı miktarında dU.kk.an ve ev ve ayni mabaae ve sokakta eski 48. 48. M.Oı 
)"eni 52. 54 No. lu Şark.an ev 12, g, 17 Şi.rnale:n ao>arlıman 15. 16 yol Gaı1Jen 

apartman 15, 16 Cenuben pasaj 13 yol ile mahdut 115 metre ınurabbaı m k a
rında ~bu 14 parsel No. lu mah:ıl ile lZ parsel ara;..;ında mü~lelc:.k 13 ı. ·sel 
bulunan dükıdln ve ev ve ayni mahallen.in Tutl C'ldal;ı.r1 ç1k.n.&az:nda c.~kı ..,ı.)/1, 

2 l\fü. yeni 6 No. lu Şarkan çıkmaz yol ŞUnalen ev 14 Garben ev 12 Cer.uben 
apartıman 11 ile mahdut 41 metre murabbaı e\' ikraza esas olan muhamnün ra
porunda ayni mesa.hayl havi olup umum blna!.ar kigi!·. çatı ör~üsft ahşaptır. 
l{er üç ev dtirder buçuk katlı. ve bölme dt\·arları mii,terektir. Her üç evde 
8 zer oda, dörder sofa üçer heU ve bfr_r dükk~n ve n1l.q;tcrek g~çitten geçilen 

arkada ikişer katlı 18 dükkan ve lerko~• e!~ktrik ,.e hrvagazı. tesisatı vardır. Va 
desmde borcun verilmemesinden dolayı ~ıak.kında yartian takip UT.erine 3202 
No. lu kan ınun 46 cı ınaddesinın matufu 40 ıncı mad~esine göre satıln1Mı icap 
eden yukarıda yazılı dükkinları ol.an üç evin b.nıamı bir ş&rtna.ıne He ve ütü. 
k-ül hallrıde ve bir buçuk ay müddetle aı;ık arttırınaya konn1uştur. 

Sat1.1 tapu sicil ltaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya. girmek fsliyen (4750) 

lira pey akçesi vetteek.b.r. 14.il.ll bankala rantı.dan birinin teıni.n::t mektubu da 
kabul olunur. Bl.rikmif bütün vergilerle beledıye resil"llleri ve vak.1! icare-sc ve 

taviz bedeli Ye tel.lAliye rüsumu borçlıu• aittir. ArtUrma şa.rtname:;i 9.110/941 ta .. 
ribinden itibaren tetkık. etmek bti)'enl.ere sandık hukuk işleri ~rvı:-;inde açık bu· 

tundurulacaktır. Tapu sicil kardı ve Alr lüıumlu malüınat ta şartnamede \'-e ta.
itip dosyasında vardır. Arttırm3ya. glrmi.I olanlar. buınlan tetkik ederek s.aıt.dı~a 
çı.k..a.rılıın ga)rimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve tetik.ki olunur. Biriıı~'J 

arttırma 1/12/941 tarihine mili>adi! Paza rlesi günü Cağaloğlunda k5in sandı&t

mızda saat 10 dan 12 ye kadar 7apılacakb.r. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 

teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden eayrımenkul n1ükellefiy~tile 

Sandık ala :ağını tamamen ıeçmiş olma.sışarttır. Aksi takdirde son arrttıranın taan_ 

l:W.dü baki kalmak şa.rtile 17/12/941 t..lrih;;,e müsadif Ç:ırşamba eJ.nü aynı mahal 
de ve ayni saatte be>n arttırması yapılaca ktlr. Bu ~rtlırn1ada gayrımenk.ul en çok 
arttıranır iıstiınde bı.rak.ı.l.acaktır. Haklan tapu ıicillerile sabit olmıyan d-lik.adar

lar ve irtifak hakkı sah.iplerinin bu bak lannı ve hususile faiz vt ırıaS4.rife dair 
lddialannı ilAn tarihinden itbaren 20 cÜD fçtrn1e evrakı mü-?bilelerile berabe-r da
iremize bildirmeleri Jhımdır. Bu suretıe haklarını bildırmemiş olaaJ.Mla haklan 
tapu aicillerile sabit olmıyanlar .atıı bedelinın paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malOmat almak istiyenlertn 40/1527 dosya No. sile sandığunıı. hu

kuk i;ı;lerı servisıne müracaat etmeleri hız.umu ilin olunur. .... 
DfltıtAT 

Zmntyet san'11ı. undıkta:ı alınan pyrtmenkulü ipotek röskrmek Lsteym• 
tere "1\uhamminlerimizin koymuş oldul u kıymetin y\i'7.de 40 nı tecaVÜz etmemek 
üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suret.ile kolaylık göslermekt,e.. 

d!r. (9()24) 

il'! _______ Bütün Şehir Halkı,-------• 

1 R E N 
Süper !ilıntndeki mw:.k'.yi. teganni edecek ve danslarını dans edeceklerdir. 

flütün İstanbul Kadınları, 

1 R E N 
Süper filmini yaratan A N N A N E A G L E ' nin giydiği 

SON MODA tuvaletleri gıyecekleniir. 

Bu Salı akşamı SÜMER Sin(masında 

lstanbul Belediyesinden : 
Hesap ı 1-eri hfüdUrlti~u kadrosunda münhal bulunan 90 Ura ücretli ve 15.

Lira nıaaşlı tnemurluk1ar ıçln 15/10/941 tarih.ine m\.l.:Xldl! \arşamba. ııi.nü saat 
ikide yalnı.ı. Ortameklep ınezun1arl arasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

~ğıda yazılı e\·safı haıı; olanlann 13/10/941 Pa?.artesi günü akşamına ka
dar Belediye Riyasetine isUda ıle mür.acaat ederek isLenilep vesaiki \'ermeleri 
ve t..lyin edilen gün ve saatte Belediye merkez; binas~ncla ha-ztr bulwunalan li.·. 
zlmdlr. 

1 - Türk olmak, 2 - 18 ya.şını ik.m ı! elmiş bulunmak, 3 - fuilı:erlikle all
kas bulunmamak, 4. - 30 yaşından yukarı olm,amak:. 

İstenilen \·esai.k~ 1 - Hüv~yet oüzdaı ru, 2 - Askerlik vesikası, 3 - Mtktep 
diploması, ~ - DQğruluk kAğldı, 5 - (,5 X & eb">dı.ncta l adel !ototnıf. (9009) 

~-SES 
Sineması {EskiAsri) 
Baştanbaşa yeniden tanzim 

edilerek bir 
SİNEl\lA SARAYI Şeklinde 

16 lıkteşrin 
PERŞEMBE AKŞAl\U 

Şahane bir Film 

EBEDI AŞK 
(NIÇEVO) 
ile sayın miışı.erilerine 
kapılarını açacakt'r 

oynıyanlar: 
Willy Fritch ve Marte Hareli 

Bu bliyük bir sinema 
ıııuvalfakıyeti olacaktır. 

Devredilecek İhtira Beratı 

• Yünlü maddeleri çekilmez bir 
hale getirmeğe mahsus usul ve a. 
meliyede ıslahat. hakkındaki ih
tira için 1ktısat Vekaletinden is· 
tihsal edilmiş olan Hi/10/939 tarih 
ve 2958 No. lı ihtıra be<"a!ın:n ih

tiva ettiği hukuk bu kere başka. 

sına devır ve yahut icadı Türki.. 
yede mevkii fiile koymak için 

salahiyet dahi verile~eği tek

lif edilmekte olrr.akla bu husıısa 

fazla mali'ı~t edınmek i.Steyen. 

!erin Galatada Aslan Han 5 inci 
kat 1 • 3 No. lara müracaat eyle. 
meleri il.in olunur . 

.--

10 B.Teşrin 1941 
18.00 Progrom ve Memlelı:et Sa. t A· 

7a.rt. 
18 .03 Fasıl Sazı. 

18.40 Rad70 Svını Kuarteti. 
19 00 Konuoma (İktisat Saati) 
19 15 Rudyo Sviı•ı KuarteU . 
19.30 M"°'!ekot Saat Ayarı ve Ajana 

Haberleri. 
19.45 Klasik Türk Milziğı Program. 
!O.IS Radyo Gaı:eteııi. 
20.45 Suzınnk Makamından Şarltllar, 
2 l.00 Zıraat Takvimi. 
21.10 Tcnı il. 
22.00 Radyo Saloo Orı..~trası. 
22.30 Memleket Saat Ayan. Ajana • 

Haberleri. 
2!!..45 R'ldyo salon Orke.jtrası. 1 

22.55/23.00 Yannki Proıram, ve Ka
panış. 

F • 

e 
Büyük bir muvaffakıyet 

ŞARK 
SİNEMASINDA 

.. __ clevauı ediyor. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'-·------------------------------~No. 5 

Tiukçeye çeviren : ISKL ·nER F. SERTELLİ 

Korkuyorum, çünkü Filipin adalarına gelen 
Japon canbazlarının hepsi casustur 

Bizim insanlık d ~~ünce!crimize 
çok aykırı geliyor. mis! Benim aklım 
ve anlayış kablliyetlın bu intiharları 
iJ"ıata edemiye(..'Ck kadar dardır. Ben, 
bir insan fena da O.i5a, tenbel de olsa, 
remiyetin malıdır derim. Hiçbir fer
din kendi 1<endinl fınJıaya lıak.kı yok
tur. Bu. bir cinnet fır. 

- BJ#ka memleketlerdeki intihar
lar şüphe yc.k k.ı, olr l'innet eseridir. 
Ft..."'..t't, b!z.deJti bu nevi öhım bfı.dise .. 
lerı, ıızin yaptıjı.rı.ız intiharlarla ölçil .. 
lem<:-z. 

- Farkı nedir?. 
- i':ırk ~ud.ır kt, ı;..fıde inti.har. bil' 

nıh.1 teheyyüç, ciimaf:i bir ihtilal nctf .. 
ccsidi.r. 

- Ya sızde? .. 
- Bizd,e bunu ancak ıuunı tam, 

mantığı yerinde bir ins"n yapabilir. 
:]''ra, bu nevi insanlar art.i.k. cemiyet 
içinde kendilerinin ;yerı kalmadığına 
em.indirıer.. Kendi cezalarını -müs
t;ıhak oldukları ic.in- kanundan ev
vel kendileri verirler. 

Doktorun mantığı Bu izahatı kabul 
etmiyvıdu. 

Ilir arJ.lık salona bı.r ba ka yoıcu 
girdi .. 

I1Pyaz sakallı bir Arr:erlkan misyo .. 
nt" J. Galiba Fiiip.in ac::Jaruıdan aeli
yor. Sıgara içmiyordu. 

Kar.;ımıza oturdu. İlkônoo dik dik 
baıuı battı. İng!Jl:z doktorunun benim
le konu;tı. •nı.. t(lrunce, gözlill!iln!l 
duzc tu.: 

- Sız de Ncvy. .. mı ,eidJyorsu-
r.uz'. 

-· Evet. dedim .• ~ ·e··yorka. .• 
Dvkt.or da b~ını saL,vı:.ırak, 

rl ııı :le Nev,yorka çıkacağın. 
CttL 

ken-

'm.ı J 
J·ı )' r misyone: c:.ı~umsJyereA ba-

na • D c:J: 

- s:z de japon: · nı..;z, zannederim? 
s:n1anızdan bunu anlamak pek güç 
def-il. 

- Evet. TokyolltYUm. 
- Mesleğiniz?_ 

- Sinema artisti .• 
- Çok güzel. japonlar da slııemtı-

cılıi!a ehemmiyet vermiye baoladılar. 
Be)"az perdede jaPon artiıtlerlnin sa
yısı çoğalmıya başladı. 

- N:ısıl buluyorsunuz bu mesleği? 
_ Çok iyi, Çok heyecanlı. Fakat 

ben -kendi h0$abrna- Japonlardan 
korkuyorum. 

J;>oktot" hayretini giıliyerr:ecti: 
- Korkuyor musunuz? 
Ihtiya.r ağır ağır bn~ını salladı: 

- J::vt>t. Korkuyorum, Çünkü, Fi-
1.lp.i.n adalarına gelen japon cambaz:
Lllırıın hıeps! casustur. 

Sonra birden mfuıah bir gülü~le 
vüzüme ~ku: 

- Ben. japon c~sus1arından çok 
çekinirim. Onlar başka milleUerin 
~uslarına benzenliyorlar .. Hedetıe
rjne biran evvel var.ıbilmek için. her 
miişkülü yeniyorlar. Hem de yorul
madan, sarsılmadan .. 

İngiliz doktoru ben.ı.m h•sabıma ce
vap verdi: 

- Bıı, aşağı yukarı her casusun 
.c~yesidir, ~!ister! !lanı:::! casus hede
fine varmak istemez? 

- Ba:;lta milletler de. !rendi devlet
leı'l hesa.tıına binicrcc. dolar sarfedip 
te hiç bır iş görmlyen, fakat büyllk 
işler gUrüyorm4 gıbı görünen casus
lar da V3'"ID ş. Hı nları Mn. • sık 'a
zete'crdc ok;Jyorurc, 

Bo bahse karışmnk fc!e!ll 'yordum. 
Kadın olı.şum da vaziyet biraz em
niyet altında bulund .yordu. Amc
r!kah \'"C beyaz saka l m yoncrle, İn
giliz nıüstemlcke ..ıoktoı u bu vadide 
hey aı:ı mübahaseler g r ·~ıcrdl 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

NOvbcr ajlığında 8130/14461 hruap No. sile Sand.Jğ1mı2dan ~udığı borca kar
~ı Tiogazıçı. de Ort.'.ı.k.Oyde Palanga M>kağ•rı.da e!jkı "3 yenı 23 No. ~u bahçeli apür
t anı bu- ncı derecede ıpotek eıa.~tlr. 

Dosyada mevcut t:.ıpu K:&Jydı ~tinde (Bcı J.ziçlcdc Orlaköyde Palanga so
k.• 1 eski 13 yeıo 23 kap No. lu h"Judu sa.,ı Arn'rin hace \'e bahçesi solı. 
, O\:bCT hanc.:si arka41 Errı ... 'lki '\tılliyf'ye alt arsa t·r hesi P.:ılanga okafı Ue mat-
du• ~241 arş.n mıkt:ırı.nda apart :-nan oJJ.Jtu tıeycın ed:lmcktcdlr.) 

. ikraza 1>Sas olan n ut' ""1!l ın raP4Jr~ın.ı ~Oıt:ı unwn ın<..>sahası 1241 af)ln muka 
b.l b;,ılunan 713 ruetre mL. ~ı<>bi.11 olup bund n J"O .şırı ın l>ab ~ bu1uro.n 184 
m ·trc ın:Jrabb<.l iuerınc ınczkür ap:ırtun.:ın yapıı.. ı~t..; Bın:ı dort bı çuk k ttır, 
tavan ve döşeme ve ç:ıtı rtil! U ah..,o·,,tı Dört o etler. uıtire k mez .. uir ııpartı
nı:ı.n.1 da!relcrinin bi ın.de durt d.ığcrinde '·e,,. ,k; nde yedi _!" oda bı er ofa ze
m. "l ayrca dört oda bır mL.t!ak odunluk \C ('ttm:'.lszrlık ve u ntı :ı b..:nad.:ı elek
trlk \C ıehJr SLiyu t~atı vardır. (H!.isey!ıı I.: • t:ana 8000 !ıraya ık ncı dı.:rcce-
de ıpotektir, bu ipotek s:ındıgı0 ve mtlşlerıle:rin hukukuna nıue degildir.) 

\'adesinde borç ödenmedığinden 3202 No. ~u kanunun 46 ın~ ır.addc ının ma
tufu 40 ıncı maddeslnc giJrc ı;atılm:\.51 ıcalw"de-n ınaa ınustemil~t bahc;cli nu?zkilr 
apartımanın tamamı bir butuk .:ı.y müdd tJe J1ıı:.k. ıırttırnıilya konm~ştı". 

5atlJ tapu sicil knydına gOre y::.pıln·,aktadır. Arttırmaya gırrnt'k tstiyen 
(1250) lira P<"Y akçesi verecekUr. rwııuı bankalaruru.zdan bırtnin tl!'mın::ıt mek
tı.ııu da kabul olunur. Rırıkmlş bUtl;.n vergilerle belediye resimlerı ve \akıt ıcare
Sı ve ta\'lz tutarı ile tcUAllye rüsumu borı;luyil o:ıilLr.Artt.:nna şartnamesi 13.10.941 
tarı~ ndcn itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuri. ışlerı servi
!- ı4de açık b~lundurulacaktır. Tapu sicil ko:ıydı ve sair Juı.ıın1h ... ma ümat ta şart.na 
mcde ve takıp dosyasında vardır. Ar~tırmaya girmiş olanlar, bunlan t<:tkik ede
rci: satılığa çıkarılan guyrimenkul ha:çkında her şeyi öğrenmiş ad v~ telfı.kki 
nluı.ur. B:..:-inci arttırm::ı: 1/12/941 tarihin~ mls:ı.di( Pazartesi gun,i Cağaloğ
lunda kf,lıı S.ı.ndığımızda soıat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır l\t JvaLkat ·hale 
yapılabi!:ne~i içi:1 tekl:t ctfılecelt bMclin tercih::ın a' nma!'iıı icabcdP-n 

6
. vrJ~cnkul 

n k Uefıyetlerile Sandı!c ::ılacağını tama ·1en gecmiş olması şarttır , ksi takdir
de son artıranın taahildli ~akı kalr.:ıak şartılc 17.12941 tarihine n ad ı ! Çarşamba 
C: JIL.i aynı mahalda ve aynı saatte SQn arttırması yapılacaktır E.u arttınnaı!a 
li. ıyr. nenkul en çok arttıranın üsltınd@ bırakılacaktır. IIakl.:ı.rı t::ıptı sıcıUerile sabit 
olmıyan alrutadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu.sile Caiz 
·.re masari!e d::ıir iddialarını ilc\n tarihinden tib:ıren 20 giin ir.i(lde C\'rakı müs
t-ite!erilc ber;:,ıber dairemı.ı.e bildirmeleri lazımdır. Bu suretıe h<ıklarını bildirme
miş olanlarla ha.\ları tapu sJcillerile sabit olrnıyt:!n!ar satış bedelinın po:ıylaşma
ıınd " hariç kalırlar. Daba fazla malQmat a~ıak lsttyeııltrın 40/1:!47 dosya 
No. sile sa~dığuruz hukuk ~leri tervisin e müracaat etnıeleri lw:unıu lHi.n olunur. 

... ... 
Dİl[KAT 

Emniyet Sandıiı, Sandık.Lan aJı!ıa.n g1'yrlmenkulil ipotek gö~termek lstiyen-
tere muhamminlerimlzin koymuş 
üzf're ihale bedelinin yarısına 
nıektcdir. (9023) 

oldutu kıymetin "f, 40 ını tecavüz etmemek 
kadar hort vermek suretile kol:ıylık a:ôster• 

= 
'fARfIJ} TEFRİKA: 18 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL -------' 

- Hayır andan iy.sl gelmedi, çi.uı
kl bOtün halkı fı.1crn benim davet .. ~ 
tı blııatı vakıama yaıan nazarllc bak
tık ları ıaman o bana inandı. E\'\·elfı. 
iman getirdi. Ve hi!rkes benim eza .,,., 
c.efama yürüdüğü ,.akit o. yarı canım 
oldu. 

Cevabtnı verdile:-. 

Hazreti Hatice ve kerin1eleri Hazre
ti Fatımetüzzehra'ntrı bütün cihan ka
dınlarına müreccah ve e!dal oldukları 
hadiı;f sab.ih ı.ı., musaddakhr. 

ırazreü Haticenin Rcsulüllab'ın af
ı.ından i;sililen muhassenatı saymakla 
bltme7. 

Hazreti Afuhammed.n (S. A.) Ka
sımdan Honra Zeynep nanıında bir 
kerhnelerl dünyaya a:eldi. O zaman, 
kendileri otua YGalarında idi. 

Otuz üçlll1cü yaşlarında. dahi Ru
k.jye isminde bir çocuklan dünyaya 
a:clmiştir ki bununla üçüncü kerhne
Jeri olan Fati.metüzz~hra ar:ıSL,da yaı. .. 
ıu:ıı t\mmüaüJsQm vardır. 

Cenabı Fahri K;1jnat~n nUbCvvetten 
vvcl kLıvmi Kureyş arasındu. pek zi

yade :ere! ve itibarlar varrlı. 

Genç o.dukları halde dah.ı pek 
çok ıantan cvveidenbcri btilün kav
min hoıkem1 mahsusu nıakamında idi
ler. Bu sereti rii<:han i:se zanıan eeçtik
çe ne~ıcınckte idi. 

Hatta kendileri otuz beş ya~ına he
nuz gelmişlerdi ki1 bl!' aralık sel ba
sarak Kflbenin bazı yerlerini yıktı. 

tlıından sonra tamJrine bJ. lanıp 
imar hizmetinde Hazreti l\.fuh.:ı'MJlet 

tc (S. A.) haz.ır bulundular. Vax ta ki 
bina ,>·nrısına kadar çıktı. Hacerulcs\'e
d.in yerine korunası zaa:anı geldi bu 
ise büvük bir sere.f olduğundo:ın ht'rkes
te bu J in :ah.sen yapılır.ası h<-)·ecanı 
arttı. Binaenaleyh, arada rnese'e uza ... 
yarak ni.hnyet kılıçla cL1\·ayı f~sia ka
dar yürüdüler. 

Halbuki, Kureys 1alfesı haddi za .. 
tinde adalete meyyal idiler Bınacna

leyh hakem vastas!ylc kabıli !:al ve 

COCUK 
' -

1 ~ 
Dişlerinize dikkat Canavar düdük-
ediyor musunuz? lü bisikletler 

Siz yaştakiierin en çok dikkat 
edeceğiniz birşey de, dişlerinizdir. 
Hiç ihmale gelmez. Bu sebeple 
ağzınızı ve di.ş!eriwi mütemadi 
6UI'etı.e korumak Jiizımdır. Bir 
defa yemek yed.kilen sonra, sa. 
bah, öğle, akşam d.islerinizi fır • 
calayınız. Bu suretle dişlerinizin 
arasında kalan yemek artıklarını 
çıkarınız. 

Ağzı sık sık su ile çalkalamak, 
dişlerin temizliği ve iyi muha • 
!azasını temin eder. Gargara edi. 
len suyun içine bir miktar nane 
suyu ilave ederseniz, daha iyi 
olur. 

Sonra. ele alınan şeyleri ağz1. 
nıza koymadan evvel, mutlaka 
yıkayınız. Kimbilir onlan sizden 

evvel hangi pis ve hastalıklı el
ler tutmuştur. Bu yfuoden hasta 
olınanız ihtimali d>e vardır. Hu • 
lıisa ağzınızın temizliğine çok 
dikl<at ediniz. 

LAi ve ceıaret 
Bir gün bir ÇOC'Uk: 
- cBen kurttan korkmam. O

nu ayağım la ezerim. Parça parça 

ederim. diye böbürleniyordu. 
Bu aralık kapının altndan kü. 

çük bir fare göründü. Cesur ço. 
c'j!< titremiyc başlaıiı ve hayk:ı.. 
rarak kaçtı. 

[Cesaret ağrzda değil, yürekte 
olmalı.) 

Geçen bllmecemfz'n 
halledilmiş 9ekll 

Şimdi Alman işgali altında bu
lunan Danimarkayı bilirsin.iz. Ha. 
r taya bakınca görürsünüz. Ne 
kadar küçük bir meml kettir. 
Harpten evvel bu memlekette o 
kadar çok bisiklet vardı ki, üç 
nüfus başına bir bisiklet isabet 
ediyordu. Böyle ()lduğu halde se. 
nede on bin bisiklet hırsızlığı o
lurmuş. 

Bu hırsızlığa karşı koymak i. 
çin, Danimarkalılar bir usul keş. 
fetmi;;ler. Bisildetin ön tarafına 
takılan bir alet. bu bisikleti ya. 
bancı bir adam götürmek istediği 
ızaman, alarm ışareti verir gibi 
ciyak ciyak bağırır ve: cBeni ça. 
hyorlar> diy>e sahibine haber ve. 
rirmiş. Bu alet kilitli ve anah • 
tarı sahibinin cebinde olduğu 
için, hırsız bağırtıya mani ola -
mazmış. 

lvveıce tanklar 
aaııım? 

Tanklar, daha doğrusu bugün
kü muharebede kullanılan hücum 
arabalan tarihte de yok değildi. 
Fakat onların şekilleri bambaşka 
idi. Bilhassa şimdiki gibi zırhlı, 
mitralyözlü ve toplu değil idiler. 
Güldaniler ve Mısırlılar zamanın. 
da kullanılan hücum arabaları 

Milattan 4000 sene evvel Anado. 
ulda harp zamanlarında kullanıl. 
dı. Aradan geçen uzun asırlar 

içinde unutuldu. 
Fakat geçen Umumi Harpte gö

rülmiyc başladı. Frans•da, bu. 
günkü heybetine göre, daha ipti. 
dai şc-kilde ve 7,5 luk bir topu ol. 
duğu halde harp sahalarında gö
ründü. 1918 de ise bu arabaların 
toplarımn puslan fazlalaştı. Bu 
toplar mül.eharrik kuleler iç nde 
toplarını her tarafa çeviriyorlar. 
zincirli tekerlekleri şimdiki gibi 

' ar,zalı araziden geçiyorlardı. Hal. 
buki bugünkü tankların ne ka. 
dar çok çeşitleri var? 

f Hediye Kazananlar l ı 
Bılm<eemızi halledenler ara • memuru B. Ahmet haneS'irdc B. 

smdan Ç1?1<ilen kur'ada hediye ka. Fin.zan, B 'k aşt" Yrnimahdk. 
zaııo:ın'an y~zıyoruz. de Balıçivan sokağ;nda 12 numa. 

1 .nci ,ı kazanan: Ankarada ralı haned~ Ba) .ın Nem 'ka Tan. 
Maliye Vekaleti muntazam borç. 'yo, Kailıköyünde İbrahmağa ma. 
Jar Müdürlüğü muhasebesi me. hallesinde ZüUikar sokağında 

murlarından B. Enver Erkan kızı bakkal Hami oğlu Ersava~. İzmir 

Mükafatlı Bulmaca 

• • • 
• • • • • • 
• • • 
Dört kardeşe babalarndan mu

rabba şekilde bir arsa miras kal
mıştır. Bu arsanın içinde yukarı. 
da ru:ıktalarla gösterildiği şekilde. 
ki vaziyette on iki tane de ağaç 
vardır. 

Dört karde.ş geçinememiye ba~
lamış. Bunun üzerine arsayı ara. 
lannda müsavi olarak paylaşmıya 
karar vermişler. O suretle paylaş· 
mışlar ki, arsaların dördü de bi
ribirinc müsavi olduğu gibi, her 
arsada da üç ağaç bulunmakta. 
dır. Acaba nasıl paylaşmışlar? 
Müsabakayı hal için resmi ke. 

sınız. Dört müsavi parçayı bir 
kurşun kalemle işaret ederek •Son 
Telgraf. gazetesi bi!m<'C(' me. 
murluğu adresine gönderiniz. 

Not - Arzu edt'nİcr fotoğraf
larını da gü:ıdcrtrse, neşroluna

cakt,r. 

Hedi elerim iz 
Bu seferki bilmecemizi doğru 

halledtnler ar"_mda çckılccek o
lan kur'a . ı. 

J incilıgı k"zanana: Herhnngi 
bir mıicssc ccıcn 5 !ıral.k müba. 
yaatta bulunma hakii.,,. 

2 ncı!ig, kaza~ana. :Maruf bir 
sint nada !: ay11k mcLcani hususi 
k t'.luk karlı. 

:.ı üncüye: Bir saatli) uz1 takımı. 
4 üncüye: Kız ise komple dikiş 

tak.mı, er ekse küçük yağ! boya 
takımı. 

5 inciye: 1 aylık Son Telgraf 
abonesı 

5 kişiye: Maruf bır s 'le .ada 
15 şer güıılı..1< meccani hususi kol. 
tuk. 

30 k 0 !\·e: Birer roman. 
15 k~iyP B·rer şık yazı kalemi. 
10 kı;•ve Birer d~zine kumun 

kalell"İ. 
Hediye olur acaktır. Arzu eden. 

!er fotoğraf gonderirlerse bunlar 
ncs-rolunacakt.r. 

Ve/ a Bozası çık~J 
lstanbul Defterdarllğından : 

Dt> ya No. Ne\'"i 

3/5380 

52159/581 

52301/87 

52301/223! 

52301/2069 

55100/2444 

Galata Yenicamt n1ah . Zinr:ianküp So. E· 1 3, 
5 No. 3 adet balıkçı Mağau:sı. 
Küçükpazar Sal'ıdemir m J.h. E: HaWpkJpı 
Ayazına Y: Ker-cstccilcr İğJiş So. E: 467, 469 
Ye: 57, 59, 35/l kapı No. lı mağazanın 148/ 
5760 hissesi. 
Büyük Ça~ı Çukur llan üst katta 12 No. lı 
oda. 
Mer~nda İğneci llan alt katında 3/4 kapı 
No. ıı iki oda. 
Büyük Çarşı Astarcı Han alt katında 12, 13, 
14 No. 1ı kagir oda. 
Fenerde Tahta minare mah. Köprübaşı caclde
sinde 7. 9. il No. 1ı 96 M23 arsa. 

S2301/2259 Beyoğulnda Bülbül rnah. Kavlın So. E: 16 Y: 
8 No. lı 132 M2 arsa. 

52301 /2715 

52301 /2716 

52301/2714 

52301/2721 

122/12498 

2/66 

Kadköy Osmanağa mah. lCu'idili So. 57, 59 
No. lı dükklınlı evin 2/48 hissesi. 
Kadıköy Osınannğa mah. Tayyareci Sanli 
E: 54 Y: 2/1 No. lı kagir ev. 

So. 

Kadı:köy Osmanağa m.ah.Sögiıtlı.i Çeş.ıne S. E 
159 Y: 304,2 No. lı odalı dükkanın 2/8 hi•scsi. 
Kadıköy Osmanağa mah. Çilek So. E: 122 
Mü. Y: 59 No. lı a.~"P evin 30/1024 hissCfl. 
Tahtakalede Balltilpanı Han üst katında 12 
kiıpı No. lı odanın 45/270 hissesi. 
Ü~küdar Murat Reis mah.Çıkmaz Binba~ı So. 
E: 8 Y: 10 No. lı 920 M2 arsa. 

5~301/1908 Eminönü Yavuz Sinan mab. Mahmudiye cad-

2/2518 

desinde E: 4. 6 Y· 2 No. ıı dükkanın 269/4224 
hissesi. 
Fcneııde Küçük Must.:ıfapaşa mah. Küçük 
Musla!ap,..a caddesinde E: 19 Y: 69, ~9/l kapı 

Muh.i;in1men Tt 
Bedeli 

3720 

270 

1800 

540 

225 

)30 

55 

3240 

85 

so 

320 

86 

839 No. lı odalı dükkanın 1748/2520 hissesi. 
3/217 Galatada Yazıcı mah. Dib ~k - Hoca Ali So. j 

E: 58 Y: 34 No. lı evin 1/2 hissesi. 360 tı' 
Yukarıda yazılı gayTimcnkuller 13/10/94 ı Pazartr~t gün il saat 15 de ıvtiJ_l~ ı 
Müdürlüğünde toplanacak olan komi.~yonda ac;ık arttınna ılc ayrı ayrı .sJ 
tır. Faz1a izahat oiçin Milli Emlft.k 4 üncükaleminc r.ı.ürrıca!lt. (8536) 

1 İST ANBUL BELEDİYESi iL.ANLAR~ -----Temizlı:k amelesınin w._.csi lçın nıı.. acak 1500 kilo Sudey ı ı t c 9.ı. 
kon:...1m~~tur. Tahmin bedeli 1612 lira 50 kuruş ve Uk temln::ıtı 120 ll~. r 
ruştur. Şaıtname Zabıt ve l\JuamcJjt l\!üdür üğii kalt'mı.....,".le goı uleb r ı ! 
13/10/941 Paz.;;ırtesi günü saat 14 de Daiıni Enctimcnde ynııılac 1\.tır- ilC.· r 
ilk ~ıninat makbuz \·cya mektupları ve 941 yılına ai' 1'lcarc• Oda•:ıı ve 
ıh" le gtini.ı nıurıyyc.u saatı.e DoiIT'i EncO r.cr.de bul nmnl.ı ı. (Rti38) ..... ..,.. 

Dfyazıt - Koska yolunW1 sağ tarafında is1im1:ik edilen bınalardS.~ ~ 
molozı.;ırın nakli ~i açık eksillmcye knnulrrw tu.r. K~Jf bedeli 8935 ıır Jıl 
ve ilk tcmlnatl 6i0 lira 13 kuıuı~ur. Ke~ if ve ş.artnnme Zabıt ve 1\.tu .. f!ıede O 
dürHiğü kalcnünde görülebı.!ir. ihale 13/10/941 Paz.art 1 günu S<l:tl 14, 

111 
Enclinıendc- yaplac::ıktır. Talipler.in ilk teminat makbuz \'cya mektuP·~~ 
tarihind<'n 3 gün evvel Belediye Fen işleri Mudürlüğünc nur L~3tl~ :ı~L ~~ 
fenni ehliyet ve 941 ılına ait TjcarE't Odası \l'sjka1'1 ·lylc ih, le gL.l.r.U 1 

sa.ı.tte Daimi Enct.ınende bulunmaları . (R63~, ..... ..... 
.1anııı 1 

ZJncir'.•kuyudaki asri mezarlıkta ye 1i y<ı:pla..'l kapı OnUüd k1 k rı 
ve tanzimi i<:i açık eksiltmeye konulmuş tur Keşif beöe 1354 l a 90 t ı.ill' 
Hk _teminatı 147 lir~ 38. kur~tur. Keşi! \'C şar 1aıne Zabıt \.'C ML.o~ cip :. i 
lüğu kaleminde gurulcbılfr. Ih le 13/10/941 Pazarte gün~ t 14 tc !b81, 13 
m('ntle yapılacaktır_ TalipleY'ın ilk ıe~\.inat makbuz veya rnekt_.,ıpları, ıo.c 
hinden ın:klz gün evvel Belediye Fen Jşle:·i :ı.tüdürlüğlınc muracaa•~':' ıı111ı.ı»> fenni chlıyet Ye 941 yılına ::ıit Tjcaret Odas vesik. larlylc ır· ıe gUnu 
saatte Daı ni Encüınendc bulunmaları. (8670) 

.__ __ SATILIK DEMİR BORU---.,, 
« ıı:ııc.t 

Muı-.telif genl;likte 2200 metre demir boru açık •rthrna ' c sa z dC 
1ı1üıayC'deyc iştirak etrrıek istiye'llerin 12/10/941 Pazar günd sJ.:ıt 1 il!.11 

Şüşrüye Erkan. (Yaşının muadili İkiçeşmelikte 2 ineı iik okul mu. 
sınıfın ders kitapları b€delı ka • allimlerinden Bayan Piraye Gül. 

1 Kartalda Şıhli kö}ünde yapılaca'c müzayedede hazır bu1unm.nto:ın 
olunur. / 

------Fotoftraf gönderenler 
dar hedıye alma hakkı). .. gun. 

2 inci! ği kazanan: (Maruf bir 30 kişi birer kıymetli roman 
sinemada 2 aylık meccani duhu . kazananlar: Leyli Tıp Talebe 
l y~ kar~ı) TaksiTPde Ab<lülhak Yurd:ı sube: 5 numara 2005 B. 
Hfl!Y it caddesı Nigar apa t• na'1t Cevdet Yeşiltepe, ü.ki;iar 4 iincii 
2 nurr.arada Suzan. kız orta okulu sınıf ı Bavan S0. 1 

3 ü cülüğü kazanan· (.l ·ralık vim Torunoğlu, J):arngümrii c\e 
kıtap, -ldter alma hakkı) Sarı • 
y r DertbG} u 90 mı arada Ba • 
ya Avs 1 

4 üne lüğü k:ızanan: (Br per. 
ger tak mı) Alpullu şeker şırketı 
çıltlkı memuru B. Halil lbralıim. 

5 inci: (l aylık Son Telgraf a. 
bonesi)· Çall"lıcada Kavak bayı. 
nnda 2 numaralı mi.thendıs Rıfat 
BC'y kii5kıinde Semra . 

6, 7, 8, 9, 10 nuncu: (Bir sine. 
mada 15 Er günlük meccani du. 
huliyc kartı) Gala;acta Voyvoda 
caddesinde Kamil Bey apartıma. 
nında 2 inoi katt<ı Rebia. Bü • 
yükadada TepcköyündP pol's 

Draman carnıı soka~ı 28 nııma · 
1 

rada Bay Kema. Bliy ikakın, Pan. 
galtıda Do}apdere N lı! .nrı 269 
numaralı han"'1° Fikret Fınel. 

Aksarayda Horhor cadde- nde 
J 18 numaralı hanede Bayan Mü. 
rıevver Beria, Üsküdarda yaldc 
Cam ı karşısında bakkal Orncr 
oğla B. Bürhanettin Önder. Ü<. 
küdar<la Nuhkuyusu caddeslnde 
55 numarada Bayan Dcrnu !),. 

nizcioğlu, Çapa kız orta ok:ılunda 
2 inci sınıfta Bayan Nilüfer, İs -
t.anbul Erkek Lisesinde 1657 nu
maralı Neş'e Ernul. /Devamı Va.r) 

Bilmecemizı halledenlerden Io-
toğraf gi:i. dcrenlerin 
nn nt'Şrohınaçak!ır. 

resimleri ya-
SAHiP VE BAŞMUHARRİRİ 

NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

ETE.'I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGİN 

MATBAASI 

8 , DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Der hal J{eset 

İc~bında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

faslolan dava ve me-seleleri cebrl bir 
~urctte lıillrrnek lstt"mezlerdi. 

gamberi ahirüzzamanın gelmesinin 
yal:laşması her tarafta ı;öy lenmiye 
ba=:lamıştı. 

ıfi" Edebi Tefrika No: 36 ______ , 
'""4C iıll eı.u· 

(nna karışmam - ben 
(gelmezdi. (f (!$' 

Öteclenbri aralarında sahabet ve 
merhan.ct oluo herkesin hak.kını v-er
mek için c~rafın revine ınünıcaat c
derlerdl, 
Hatt~ ~v\'elce büyi.ık hır meclis teş

kil olun:ırak hakkı diferinde kalma
mak icir. lAıım gelen muam<'le yapıl
mak uı.ere büyükler orasında ahdi mi
~ak olunnıü.tu. 

l[acerule::;\·cdin mahallL'1e konnıası 
iı;'n \ .:kn bulan münazaa dahi kılıç 
jJc raslolıınmak yolunu tutmuş jkcn 
jclerind<'n baı.ıları hakem tayini cihe
tini iltizam edince cün11cs! ra7' oldu
lar. Ve Cenabı ResulUllahı hal<.f"m 
yaptılar. 

Resulü Azam Elend!miz. Hazrelieri 
ise büyük bir be-'.l getirtip Haceriıl11s

vedi i<;lne koydu. '\re, her kabile bezin 
bir kü~esinl tutarak taşı yerine koy .. 
du \"(', arzu olunan şereften her ka~ 
bile ~eref hls:-;esini almış oldu. 

Cenabı ResLılılllahın bu bapta göq
terdiğl h;.:.rika ve hüsnil tedbir unıum 
Kureyş taifeıı;fnin n3zarı dikkatini 
açtı. \~e rrıuhabbctlerint bir derece 
daha arttırdı. 

Buhcyra, Nastura ve ermall gibi 
klır.sr:lerln \'<' ~-"kdit:erlni kovalıyan 
fe...,-kal."ıdt vukuatın ieb • \ e iınola
rından nı~ ~da munU)zır olwı.n Pey-

Arap sua~ı içınde de bunu tebşir 
ve ihtar edenler bu!u.nnnıştur. Bu. A
rap jlua ıuu1dan birincisi Kas bini 
Se>de'dir. 

M.üşariinileyh Aı-ap şairlerinin en 
meşhur ve münıtazı olup çok zaman 
yaşa.ın~ \·e Cenabı Risaletpenah Hcız
rt"Ueriyle nübüvvetten evvel nıi.i~er

ı·c-r olmu~l::ardır 

Halt5. fe\'kalade ihtiya r oldugu hal
de kız.ıl bir deve üzerinde henüz aslı 
ve tercüme~i mahfuz olan Pelig bir 
hutbe okun1tJ.5tur. 

TJutbenin bir kısınının trrcümc su
rf'ti ;iudur: 

Ey nıl.c::, geliniz, dinle) niz, bclleyi- j 
niz. ibret alınız. Yaşıyan Ölür. Ölen rena 
bulur. Olacak olur. Yağmur yağar. Ot
lnr l>ıtcr. Çocuklar doğar. Analarının, 
babaJcırının yerini tutar. Sonra hepsi 
mahvolup gider. Vuk.Üatın ardı, nrası 
kcsilınez. Hemen birlbi.rini velcyedcr. 
Ku13k tutunuz. Dikkat ediniz. Gı1kte 
haber var. ı·cnıe ibret alacak ş yler 
var. Yer yüzü bir Ferşi Eyvan, gôK)·ü
zü bir yüksek taV"an. Yıldızlar yürür, 
denizler durur. Gelen kalmaz. G;rlen 
gelnıez. Acaba vardr.kları yerden hoş
nut olup ttl. mı kalıyorlar?. Yoksa ura-
d blrJkılıp ta uykuya mı daltyorlnr? 

(Devamı var) 

(Hatır İçin Öldürdüler 
Yazan: AKAGÜNDÜZ 

(Baıı gece annem babamın 

(dizJ,,rini nasıl uğarsa ben de 
(mulıtucm hayat yoldaşunın diz
(lerini u,;acağım, bununla da kal· 
(mıyacagun, dizlerini uğduktan 

(sonra mübarek ayaklarını k<.ndi 
(elimk· yıkayacağım. Suyunu da 
(hanemi7.e berekettir diy>e ba !ı • 
( t'edeki güllerine dökecej;>im. 

(Liğen ibrikle yıkayacağı l'lini 
(yüzünü, kapıdan çıkarken arka
(smdan savur;ıcağım Devlet .C::ı'.ı · 
(rasına veya dükkanına sağlı • 
(cakla gitsin, sağlıcakla gelsin 
(diye. 

(Fakat amcam, ben bun1arı söy, 
(lemedim.. benden haberi c•lını. 

(yan ALde başladın1, Alide b< -
(tirdim. Şu dakikadaki aklım ol. 
(>aydı, öyle yapardun. Amma A
(liyi gizliden gizliye yjne sever • 

(dim. Onlar da hepsi bana cMe
(liıikei kiramm ma..5allah dediği 
(ev kadını d<'rlerdi. &n de fu. 
(sat buldukça Mevlidi şerife gi. 
(diyorum. kasideye çağırdılar ba. 
(hanesilc mes'ut aHe ocağımdan 
(sıvı~ıp Alinin ı;arsoniyerine ka
(çardım. 

(A~amüsti.t de eve yorgun ar. 
(gın dönünce yine hepm bana 
( ·kızın vüzüne nur gelmiş• diye 
(diye bir olurlardı. 

(Ben böyle birşey yapabilir 
miydim Ça\Jk Amca? Bir kc.. 

(cam varken kalbimde gizli bir 
(Ali taşıyamazdım. K imse bil • 
(mese bile ben kendim in ne ol -
(duğunu bilirdim de ölünciye ka. 
(dar aynaya bakamaroım. Hele 
(Mevlıdi şerif arabasına bın ip bir 
\ııarsoniyere g;itmek • b~ • 

(İşte bunun içın açık. t oıaıı· 
(randım. Ne yazık ki A 1 

· 

(Hatır için öldürduler~a l 
(maceramızı bu adın al~oı~r' 
(kaşları çatık, knlbt ~ 

(amcam. Jda ll"' 
(Sana bunu Y• zdırm3dirıW~ 

(habr için öldürülenı . 8ııı11 ·' 
(viz. Fakat öldürenlerııı ,,,ıerı~ 
. ı· .k~< \ 
(yapıştırma fazil~t ı bı şırı1 

(biraz olsun vicdan azıı 
(ederiz ya bu da y('!er. ·Jf· ~· . . bCnı ~ 
(Canımali madem.kı .. orı'' ' 

(tırım için manen oldu. ııeıı 111 

(nız bırakamam. Yalnı~u:ıu~ ''· 
(nen ölmcği istement·. "Jiiıt"te 
(onun ölümüne maddı 0 

(tirak edeceğim. .ptı~ 
• ·1 \. 

(Yapacaklarımı de!(' ' ". 
t vıı!l· '\ (!arımı kısaca anla a. kırı o. 

. ---~ Sa c' (intihar etrrwuını. ıJl'l 

(kötü bir zanda bu·tunı~~ıd ığıl~ 
(Ben aklı ba•ında. 0

. ·ırısaP 1 

. b'l 
( anlamış, ha:mıetnı •~ · h~;tB ıf 
(İntıhar; c;n t' k ru~uı~~;ıı i~r ) 
(mağuı, iradcsız 1 %,~•'' V 


