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AZA.ll'D.& 
• EHAVETE 

Düşmekten 
Sakınalım! 

iki Sovyet 
_ 1 ordusu 
I>ünyanın p;k,.,..,s -kı-,a--b"l!!!!!!::--ınasıl ı·mha 
2anıan mesafesi içinde 
Yeni yeni hadiselere ge- e d ı• ı d 1• ? 
~ olduğu bu devirde 
Yine Türk milletine ve 
'Fiirk efkirı umumiye -
•İne dü,en birinci vazife 
aala rahavete dü§me -
llıek, titizliği ve azami 
dikkati elden bırakma · 
!na.ktır. 

~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

'°"tt't'tlıkiye - Almanya arasındaki 
tlae llıes'~t inkişaflar ba.kmundan 
~ ttc kı memnunuz. iki de\'let 
itti ~daki an'ane\i, hakiki ,.e sa. 
ile lni dostıUk bütün tezııhiirleri 
)·a :n enıin şekilde kendisini orta. 
lthe 0Yntuştur. Bn samimi müna.. 
)e b~ ~Yni zamanda Almanyanın 
ler· •tını dostlarmuz olan miJlet
tt~~ ~e memnunluitınu davet 
~~ Şlır. Bnşta Bulgaristan olmak 

ere bu•·t·· d ti ~ • ··L ..;: . un os arımız azamı o ... 1 • 
~IJ:ıde memnundurlar. 

ili cak, dünyn hndiselcriniu ye. 
)'en· h iıııc· 1 uhranlnrn namzet olan 

ili ~~f safhalarına doğru gittib.;· 
de 1Yıden iyiye gördüğümiiz bu 
d~:ede dünya meselelerinin ve 
~)'Ya buhranının sadece Tür. lh: • .Almanya münasebetinden 
tı11 ~t. olnıadığı da muhakkakhr. 
•ld ıtıbarla, her 11iıdiseyc la~·ık 
lttıı~ .ehemmi~cti \'erirken di. 
bl!l hadıscJeri ve onlann miistak
de t&'Yir ihtimallerini de göz.önün. 

ı. llhıııya mecburuz. 
Qarb· 

~~t ın nereye ve nerelHe ka. 
ıj ıı lltayııbileccğini, istikbalin bi
bııı t gıbi va:ıiyctle.r karşısında 
ltti"~duracağını, bak \'e menfaat. 
llt ;~~ himaye \'e müdafaa için 
~hı ıcaplarla karşılaşat"ağımm 
lı..~ ndeıı kafi ~ekli ile tayine 
•4ıı n ~·oktur. Harbin Rusyada 
~.,11~cak kat'i neticeye göre çok 
tıı it llıası ihtimal dahilinde oldu. 
&oıı;dar bu döniim noktasından 
\'e b" ~.ilakis çok daha uzaması 
~İllet Ulun dünyayı yıllarca ateliİ 
~Utıd~· ka\•urması da pek nıüm. 
llııı\ ur . .A\'rupanın ve diinyanın 
)ııı11 •dderatı şiıudi Rusyada cere
~,111 'tden tarihin \C insanlığın en 
•illi~' en dehşet ,·erici nıücadcle. 
~il nı~0nunn bağlanmıştır. Belki, 
._.llıt Ucadeledcki knt'i zafer Al. 
ı,41tıla~a nıuhasımları ile bi.r uz. 
•~ J l 1hlkanını getirecek, belki 
.\)111aPonya - Amerika • fngiJfere. 
'lııaa.rıy, arasında son kozların 
ltıı .. ~ınası ve bütlin dünya mil-"'• . lı1ı.. nın gırtlak ı:utlağa gelmesi 

"il lı 
tı· açacaktır. 

\'e ~I tıılaşma sulhu i~in İngiltere 
•~oll~an)•anın harp sebeplerini 
'~• 1 ~e getirerek karşılıkh fe. 
'ttctı," •gı ihtiyar ve ideoloji te. 
t~t~~ı l'a bale, yahut da telif 

tı tı li:ıınıdır. 
"ii •tbin •. k b t ttr ırıenşeını ı~ata te a-
'~, d •tınek istersek şu karşılıkla 
.\t 1 ''alara geliriz. 

:'.""~~~~:anın iddiası §U)'du: 
l\ılit~r·'ltun dünya ingiltere ve 
'lııtıllt •klcri tarafından istisnıar 
~llide 1-'lladır. Her nc\'İ hayat \'e 
~lıl;ıt tı llladdesinin kaynakları 
• •t, ara ında laksim cdilıniştir. 
it tı~~lardadır, tiuret onlarda. 
~q!ıy 1 

ll?. iddiası unlardadır, Al
~rıı ::·l hayat haklarından ınah. 
~t "a nıek isteyen bUtiin faali. 
~t tc}( sıtaJarı onlardadır, pazar 

İlıı libet onlardadır. 
~~'inı ttıenfantleri \'e vasıt:ılan 

t etmeı· · fltiı· ıyız.• 
l~l'd 12lerin mukabil tcıı.i de 

~: 

ı.' .t\t 
~~\U manya hayat haklarımıza 
,~._tlı: ı \e dünyaya tahakküm 
~t.diiıı ttnelindedir. Bunun için 
•· lıJ4li ~a h:.rbi ve dünya ideoloji 
~~i~i. aıırlamaktadır. Mcvkile· 
ı..~İ l\t •tıı:u(aat ''t' hürriyetleri .. 
. ~ ıı111n, ·ı d ..,. . ~· 
~ , titı· /a ı e cgışemıyecegı. 

~ lıtikia 1111 l~ellcriıı hak, hürriyet 
lt l\lt

1 
llcrınin Alınan tahakkil· 

"'1 .... lla geçmC?sinc de miisaadc .. ~ .. ce~· 
q~ 612 ... 

' 'ııa seh 1 bu ·· ·· ·· ·· t: tttlrj . ep er gun gozonu. 
~ ~it' lırse Almanya başladı. 

---·---
Alman kaynakları bu 
müthiş meydan mu
harebesi hakkında 

tafsilat veriyorlar 
Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B. ajan. 

sı Azak denizi nıuharcheleri hak. 
kında aşağıdaki raporu almıştır: 

Son zamnnlarda Mareşal Bndi. 
yeni, •Almanlar hiçbir ı.aman 
Dnyeper'in ıerisindcki araziye 
ayak basamıyacaklardır .• demiş· 
ti. Fakat bir miiddct scmra So,·. 
yetler mevzilerini terketmek ve 
Dnycper'in gerisine ~ekilmek zo. 
runda 'kalmışlardır. Diişmanın bir 
kısım kuvvetleri Nogay Stepin. 
den ge~erek, Melitopol - Laporojie 
demiryo)u boyunca .\·erlcşnıiştir. 

Bu hattın ilerisinde ve gerisin • 
de Sovyetler uzun zamandonberi 
Donctz haV7asnın ccnubunu mii. 
dafaa İ!;İn mevziler hazırlamışlar. 
dı. So~·yetler Alman ileri hareke
tini muhakkak burada durdurmak 
istemişlerdir. Sovyetler buraya 
alelacele takviye kıt'aları ve en 
başta Kafkasyanın gfüidc Himen. 

<Devamı 3 üncü Sahifede) 

Çindeki iki sene· 
lik muharebe 

Sanghay, 12 (.A.A.) - Domd A
jansından: 

japon makamlann.ıı U\hmınlcr"ne 

göre, Çindeki j:ıpon Hcy'etl Sfferiyesi 
iki scncdcnberi bir mı.yon sekiz yuz 
b!n Çin nskerlyle y. p' .ğı müttdclc
de 6.300 muharebe \'Cnniş, diişmana 
121.400 telef verdirmiş, 17.000 den laz
ln esir almıştır. Bundan başka G0.00-0 
Çin askeri Nankln hOkOmctinin bız

ır.etine gırnıı,tlr. 

Barblaı Bakı' 

Brianskdaki 
Rus orduları 
imha edildi 
Sovyet hükume
tinin Moskovayı 
tahliye etmekte 

1 olduğu anlaşıldı 

Sowyetıer, 1ıar,1-

ıa,tıkları glçllk.
ıerl itlral ediyor 

Arr.erikan kaynaklan Moakova
nın dil~esini bir ihtimal olarak 
kabul etmektedirler. Ankara P.ad.: 

yo Gıızet~Ine göre, Sovyct hü
ktlmeti Moııkovudan ya aynlmı~
~ır. ya ayrılmak Uı.eredi.r. Yabancı 

mürut'SiSller de hareket için ge· 
rekli haı.ırlıkları yapmnktadırlar. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Merkez ı:e şinuıl cephelerinde şiddette devanı eden Moskova meydan muharebesi dolayısile 
lsimleri geç-en şehirleri gösteri,. harita 

n 
Ruslar Orelde tekrar başlıyan 
Alman taarruzunu kıramazsa 
(Yazan: EMEKLi JlURllAY SUBAY) 
Doğu cephesinde meydan mu. 

harebeleri Alınanlar lehine inki. 
şafta de\'am e<iıyor. Cenup böl. 
gcsinde Alma\} tebliğine göre 
9 uncu ve 18 inci Sovyet ordula • 
r.ının büyük kısımlan imha edil. 
miş ve 65 bin kadar ~r alınmış.. 
tır. Eğer Mareşal Budiyeni rol 

cenahından bu der<?<!e bihaber 
kalmışsa Almanların Rostora var
maları, hatta bfr müddet sonra 
İran - Kafkas yolunu bile keın.e
leri artık ihtimal dahilind("(fa, 
Mareşal Budiy.eni şimal cena

hında da bir taarruz karş1sıncla -
dır. Alman kuvvetleri Or.el'e var. 

Odun işinde 
cezri tedbirler 
alınabilecek 

---·---
Vali ve Belediye 
Reisinin beyanatı 
Bazı 'oduncuların Ffat Müraka

be Komisyonunun tesbit ettiği 
fiatten odun satmamaları ıhti -
maline karşı, Vali ve B€Iedjye 
Refai Lutfi Kırdar şu beyanatta 
bulunmuştur: 

(Devamı 3 ilncU Sahlrede) 

dıktan sonra Dcsnn nehri şarkında 
Mareşal Tirnoçenko -orduları ka -
d.ar Marc~l Bu<liyeni o:rdulan 

(Devnnll 3 üncü Sahifede) 

1 

Sovyetler harbe 
devam edecek 

• 
Hükumet Moskovada
dır ve burada faali

yetine devam ediyor 
Londra 12 (A.A.) - 4B.B.C.> 

Sm yet istihbara~ bürosu Müdürü 
B. Lozovski dün gece şu bcya _ 
ııatta bulunmuştur: .:Merkezdeki 
muhareb1)ler Hitler'in emeller.ini 
elde edemiycceğ:ni göstermiştir. 
Rus halkı silahlannı ellerinden 
bırakmıyacaktır. Alman orduları
nın daha kilometrelerce ilerle • 
mesi mümküooür. Fakat ordı.:Jar 
bununla hedefe vnsıl -0lamıya -
caktır. (Ut-.-ıımı 3 uncil Sahift-::ie~ 

---<>----
Londra vaziyeti 
nasll görüyor ? 
Londrıı, 12 (A.A.) - (D.B.C.) Rus 

cephesinde mııhnrebı>lcr siddcUıı de
vam ediyor. Ruslar mUlıim tank, ı ._ 
törizc ve silnıri kıı'altırlylc tak,·iye 
edilın!şlerdl~. Kırım'n karşı yapılan 
t:ınrruz durrlurulmuştur. 1''akal ,\i
manlar Aznk Dcııızlı.in ~inınlindc 
büyük bir ır.u\·n~!ıık yet k: znndıkla
rmı bildiriyorlar. 

İngiliz avcı tayyareleri, Rus doı.an
ıır.as.na mensup a\·cıl:ııl:ı birl kle 
Murmansk üzerinde 7 Alm::ın tııyya
yun:sini düşürmil~ •• bu- çok tııyyare
Jeri s:ıkatlamıştır. Jngiliz tan are~erl 
zayiat vermemişlerdir. ilk İngiliz; 
tan'kları Rusyaya vlısıl olmuştur. ----.. 
lraa şabıaıa meb
uslara ltlr bltabeıı 

Roterdam ev
velden ihtarla 
bombalandı 

Londra 12 (A.A.) - İngiliz ha
va kuvvetlerinin dün geoe Roter
dam'a yaptıklan hücumdan biraz 
evvel, Holanda hükUıncti, Lon • 
dra radyoları Jle Roterdnm hal -
!kına şehrin bombalanacağı füt.ar 
edilmiş ve doklar ve askeri he -
dıef!er civarından çekilınel€ri bil
dirilmiştir. Roterdamın bombar • 
dımanına sebep, Hamburg ve 
Bı'Cmcn limanlarının İngilizler 
tar:ıfmdan bombardunmundan 
sonra bu şehrin Alımın nalrliye 
faaliyetinde mühim bir mt'rk~z 
haline gelmiş olmasıdır. 

Yerii kiğıt 
Paralar 

---·---
Berlinde büyük itina 

ile basılıyor 
Bcrlin sefirimiz Husrev ~rede 

yarın otornobil ile Sofya • Bükreş 
yoli~ Berline hareket ed~cktir. 
Sefirimiz zıyaa uğrıyan evrakı 

nakdiye yer.İ:I1<! .~lmanyad.a tabe
di:enler hakkında şu ızahatı ver • 
m. ştir: 

<- Zıyaa uğnyanların yt:rinc 
çıkarılan yeni Türk evrakı ı~k
<l.yesinh~, Alman)iacla talxıdılfllck. 
t<' olduğunu siuı haber veı·eyim. 
B mlarm tab'ına neL.aret etmek 
ULere, Merk-ez Bankamızın mü _ 

(Devamı 3 tlnt:ü Stıbltrde) 

KISACA 

Zamansız mevzuları .. 
Bizim mahut arkadaşla ararrı;.zd:ı 

ı.- ı konll.şma) ı yaptık: 

O ·-- Bllmem hiç dikkot ettin mi?. 
• rııda blr Hilseyın Cahit Y:ılçın hlç 
• "'mos ·etmedi~inlz n,cvzuları dn t:ü
ı ,ıl gıır(il ort:ıyıı atıverıyor. 

B,.n .• Atabilir de, yoz:ıblllr de .. 
: .... eı;cle yok. 

O - . Yorcs:ı bu b:ıhlsl<'r tizcr'l!' oe 
:or:ınızü:ı bir fıklr, gvrü", kana.at ay .. 
rılı~ı ıuı vıır?. 

Den - Huyu·, h:ıyır, ne münasebet! 
.t\rc.ıl , biz y:ızm:ıdaıı ônce bir kere 
sağ mızo, solumuza b:ıkmoyı, husule 
gct•reccği ııkisl!'ri ölçmeyi de faydalı 
göroyohıı . 

ırebiJrnek için heniiz yan 
<X>.~ımı Urtıncü S8h2fede) Tahliye edilmekte o1duğU Z4JlM "cH1en Moskcı:ad~ . bir cadde 

Loııdrıı, 12 (A.A.) - «B.B.C.• 
Y(\ni İran Şahı Mermer sarayın. 
da meb'uslara hifaht·n bir nutuk 
söyliycrek nıe~rnti prensipJcn· sa. 
dıJ.:. kalat'ağını beyan etmiştir. Ye
ni Şah, meh'uslar halkn kar:.ı na. 
sıl mcs'ulse 'kcııdi~inin de parlit. 
mentoya karljı ıues'ul ohıcat'ln. 
so' lem iştir. 

ı'I. .-:omııdaki fark lhtlmııl yalnız bu 
nokt.: clw geliyor ve bclkı o gnz!'te~i
n i:ı ınrnfaatini d:ıha ii hin tutuyor. 
~ • mmsız ırevzulnr fiz<'rinde konus
mrk tn z::ıır:ııı ız oln. 1. rnı?. 

A. ŞntİB 

Eski Dahiliye Vekili 
ŞUkrü Kaya'ya 

Bir Şant~j Yapıldı-
Tebdltıe 2500 Ura koparmak lıttyea 

tevkil edildi ealll bir Nabiye Mldlrl 
Müddcıwnumllik, eskı Dah,ilıye Ve

kili ŞL ru Kay. ~Jc3hınc, sabık nahi
ye nıu ırleıindı>n J\f<>hmrt Ali Dlııo
Jray isıninoe biri t.-ı:ırlmdıın tertip e
dilen mühim bir şanutj ve tehdit h!l
disesine eı koymuştur. 

Hıldisenin mahiyeti §Udur: Mehmet 
Ali epeyce evvel i~inden ayrılmış, 

parasız kalınca da F~ryolunda otu
ran eski Dahiliye Vckih Şükrü Ka-

ALMAN TIBLIÖI 

Azakta iki 
Rus ordusu 
inıha edildi 

---·---
18 nci Rus ordusu 
Başkumandanının 

cesedi bulundu 
.., Bcrlın, 11 (A.A) - Alm:ın Ordula· 

n Ba~kumand:ınlığının tebliği: 
Az.ık Denizinin Şlınallııdc, çok dnr 

bir ı;ah:ıda sıkıştırılmış olan dOşman 
nın imhası y:ıkınd:ı bltmlş o1ac:ıktır. 
lıfırbnrebc meydanında, 18 inci Sovyct 
Ordusu B<lşkumrındr!nlnın cesedi bu
lunmuştur. 

Brfonsk ve Viazma bölgesinde ~m
bcr alUna alınmış kuvvetlerin imhnsı 
da tcrakkilcr kaydetnıektedlr, 

Lcningrad <inundc, dün diişrnanın 
ne!cs almak fcin yaptıgı butün te
icbbüsler, muvaUakiyetsız.liğe uğra
mıştır. Ü~ gün silrcn çarplşmalarruı, 
7alnız bir piyade tümeni kesiminde 

fDev:ımı üçiincü Sa.tı!Ceclel 

yanın kbskJne gitml~ ve kendisini 
g()rerck: 
~- Ben eskiden s.zin ma.i.)"<?tiıılzt!e 

ç-alışhm. Bu.gun jse iss z ve paı asız 
kaldım. Bana Ank:ırnya git <:k içlıı 
biraz yardım etmrnl.d uc:ı ederim.> 
dcmışur. 

Şukru Knya, kendisıne acımış \IC 

be§ lirn vermiftir. f'nkat arad:ın bır 

(Devamı 3 Uncn Sahifede) 

SOVYET TIBLf Öl 

Briansk'ta Af.., 
manlar biraz 

daha ilerlediler 
• 

Sovyet kıt'aları 
intizam da iifnde 

ric'at ediyor 
l\loskova, 12 (Radyo 7.15) 

Gece yarısı neşrcdilcıı So\'yct teb· 
liği: Birincite~Tinin on birinci gü. 

(De\ amı 3 üncu &ıhi!ede} 

Avustralyanın 

harp masra~ları 
Canberrn, 12 (A.A.) - A\us

tralya hazine dairesinin 'erc1İği 
ra1ı:amlara göre, 11 Eylül ıs..:ı de 
nihayetlenen iiç ay içinde hıırca
nan harp masrafları 56 milyon 
İngiliz lirasını aşmıştır, 

Tahran Büyük Elçimiz 
Suat Davaz'ın cena

zesi bugün kaldırlldı 
Tahranda nfat eden Bilyük Elçi

miz Suat Dr.va%'ın l!{!JtnZCsi bugün 
mer:ı!imle l:aldırılmışlır. Merhumun 
l'Cnnzesi dlln "1-..şamki ');oros Ekspre.al 
ile Haydarpaş:ıya geUrHrniş ve Mer
kez Numune Hastanesine nnkltdil
~tir. 

Bu ımbah la hastanc~n Jcaldml
mış 'e Haydarp:ışadan İstanbul mo
t.Oriyle l:iirkeciyf. r.:ıklcdılınl:ıtir. Ce-1 
n.ıze merasim! bur:ıda bnşlamı:tır. 

Polis ve diğer kıt'alar hC.nııct res-

ÇERÇEVE 

JDlni l!a etm!ıılerdir. Bir çok çelenk
ler getirllmlstir. Vali ve Belediye Re
isi Lütfi Kırdar, şchriınlzde bulunnn 
Vekiller, Sefirler, İran SefarcthnnesJ 
erkWlı ile VUftyet, Belediye, polis er. 
kanı ve mcrhumı: tnnıyruı bir çok 
dosttan oldu~'U halde cennı.e Peyazıt 
camiine getirllınlştir. Namazı dn orı:.
da kılındık~ıı.n sonra Edimekııpıdnld 
Seh1Uiktc aile kabrine delr.edilmi~Ur. 
Merhumun ailesine tlıztycllt>rlmlz! 
tekrar beyan ffleriz. 

DİLİMDE TOY BİTTİ!!i 
YA.~LIŞ: 

Birsok yerler ... 
Siiri.i sürü koyunlar ... 
Böliik bölük ıı~kerlcr .. , 
Sıra sıra yalılar ... 
Yığın yığın altınlar •.• 
Muhtelit gazet-:ler ••• 
• 1 iiteaddit \'esikalar ... 
~ek çok emareler ... 
Ne akıl, ne likit' kalmadı ... 
Anl:mıa\ı.lığıınız knbiJ <eğil ... 
M<'mleketi seviycJeştireliru! .• 
Giiliinçlii mii, a1.·ıklı mı? .. 
Vnrlyelli bir nıiihcndis." 
'ftİCCcirl !lay:ıt ... 
Uınıııtı unidür .. 
Şanlı untını11 ... . 
Gidişatı kötü .. . 
J>a~bnhçc kıy.lara. •• 
Tupkapı surları ... 
J>arkotl'lin c;ı:tbandı ... 
Çnr.;ıkapıd:ı bir oiikkim ... 
Siiıurrhnnk müdiirü ... 
1'..3 riyeteıı yüz lira ... 
Muharrirler ya1dılnr ... 
Üç ahbap ça,·uşlar ... 
Anlaşmazlık bitti ... 
Görmezlikten geldi ... 
Orijinal ı;iir ... 
Modern bina ... 
Soı.yal harekf"t. .• 
Politik hadise ... 
Milli Şef ... 
Bütbn fra&Q.Ua kelimeler-. 

NECİP FAZIL KISAKÖBEK 

DO(;RU: 

Birçok yer ... 
Siirü sürü koyun ..• 
Bölük bölilk :ısk~r ... 
Sıra sıra yalı ..• 
Yığın yığın altın .. , 
Muhtelif gazete ... 
:rtliitc:ıddit \'esika .. , 
Pek çok emare ... 
Ne akıl, ne fikir kaldı .. . 
Anlnmaınız krıbil cfoğil .. . 
Memleketi Sf'\ i~~Jeorl rdlm! .. 
Giiliin~ mii. acıklı mı: •• 
\ :ırlıklı bir nıühcudis .. , 
Ticari hnynt... 
l 1mumi miidiir ... 
Sanlı erlerimiz .•. 
Cidişi kötü ... 
Paşahah~l·si kıyıları ... 
Topkapısı urları ... 
l1arkcıtcliniu cazhnndı ... 
Çur~ık:ırusııu.l.l bir dükkan ... 
.Siinwr lıaııkası miidiirii ... 
Ayrı en ~ ii1. ı:r:ı ... 
lulıarrirlcr ~·~dı .•• 

l'!: .ahbap çuvu~ ... 
Anlaşm:mındıl.: }lifti ... 
GörmcmcLliktcn gddi... 
Sah,ivetli şiir ... 
ı\ ri bina ... 
i~timni hıırdo.ct ... 
Si ·asi JıCıdi,c •.. 
1\1illi Ha~ . Ulus Başı ... 
Uiitün tiirk~e kelinıclt'r ... 



2-SON TELGRAF- l21ind TEŞRİN lMl 

HALK FiLOZOFU 

NORMAL 
Harp )·ıllBTının pahalılığı~ 

ve bugünkii şartlar bir ibret 
dersi •lmak mahiyetini de ta• 
şı)'or. Geçenlerde, bir sinema. 
cının, dün ve bugiin [ilm işle. 
riııin ne yolda cer"yan ettiğini 
anlatan izahahnı okudum. Bu 
!imi taciri şöyle diyor: 

- Normal senderde, Uoli. 
'ut tan bir filmi buraya getirt
nıek için ancak 35 lira navlun 
ücreti verirdik. Bugün, bir filin 
•iparişi için sade telgrafla mu. 
hahere ücreti olarak 500 lira 
\eriyoruz. 

tıu sinen1acı, söıüne devanı. 
la, eski y ıllardn daha birçok 
masraf kapılarının ne kadar 
ııcıız olduğunu güzel güzel an. 
hhyor. 

insan, ~Ö) le dü~ünüyor: 
•- Meğer evvPlre film de· 

n ... ıı ıuct:ı ne kadar ucuzmuş?. 
O lıalde, sinema biletleri bu he. 
Jaı~larn gijrc ınüthi~ pahalt 

TL{lARLAR 

1·,\CIHI.füt 

İk<laın refikimizin yeni sckre. 

lerı I~ punto serkvhalurla boyu
DM: •lücc;ular .. • dc)·İp duruyor. 

ltalhu.kı, utacirlcr- demesi ıazım .. 
Uıtiın 03man Cemal: 

•- Çvcuk haklı, dedi, ner.de 
u e~ka mu~lti1&1an tacirler? .• Şiuı

J,kil<re lakap olarak böyle bir 

)ttnlı~ kelime bile çok .... 

l';\fil'Ç 

K<ıı.ı r ı;:~·inı:su 

Bıı .1lJt:ar asılLadesi geçenler .. 
ele ölJı.. l!a adaıuc,.gız, pubuç ıne. 
r~klı ,, iınış.. hKyal:nda, hm 2800 
çift •)-ııkkabıd•u ıııüt~ş•kkil mu
t.zzam hır l..oll~ksi)'on \ ücude ge .. 

tirnıi~ .. 
Bu ~atırJ11r1 okurken §-Oyle dü. 

firndıiın: 

•- Eski yıllarda kolleksiyon yap
mak bir şey dl'ğil.. marifet şimdi 
iki pabunı bır araya ıetirmek. 
te .. • 

E..<;Kİ BiR 

SÖZF. DAiR 

Pabuçta·ı lıalıscderken aklıma 

§U geldi; hizım ettki bir sözün1üz 
•·ardır: İki ayağını lıir pabuca 
~o~ 1 e, -ferler .. 

~:ı 1.daıanda, bu ~i .şözün ka.. 

hili tatbık olup olmadığıw tet

J.i' f Lııek. bence, çok lüzumlu bir 
iktısadi harrk•tıir. Siz ne dersi. 
niı?. 

mn·uAN 

KUR!<USU 

0<hlumuz Seliimi İzzet Sedes, 

ikdamda y a.z<hğı bir fıkrada, •İm. 
tihaudan korlr.ulıır mu, lıiç?.• 

A[ huyur.;un, amma, &aliba, na. 

zik \'e ınünev\·er dostumuz hiç 

imt;han g çirmemişler .• tabii kor
kulur, yaha!.. 

SENELER 
REŞAT FEYZi 

imiş! 
Bıı film misalini, s.iz, daha 

birçok madde ve hadiselere k.ı. 
yas edebilirsiniz. Anlaşılan şu. 
dur ki, normal yıllarda, her ne· 
vi ticaret adamı, Türkiyenin 
ikhsad.i bünyesinin ölçüleri dı. 
şmda müthiş bir kar yolu 'bul
muştur. Türkiyede hayat, bu. 
gün değil, normal şartların te. 
nasübü içinde, asıl tliia ti.aha 
p•halı idi. Ve •ıııl ihtikiın dün 
yapıyorlardı. 

O senelerde, bu memlekette 
bayat müthiş pahalıdır, diye 
yazdığımız vakitler, fazla aldı. 
ran yoktu. Sadec~. bu mevzuu 
tedkik eden ilmi komisyonlar 
kurulu<'a tedkikftt ile meşgul 
olurdu. 

Artık, bugünkü muhtekir, 
ihtikar yapmıyo" hala, eskı fa. 
hlş kir haddini bulabilmek 
gayret ve açgözlülüğü ile ah. 
Uksızlık yapıyor. 

KÖYLO 
Çocuklar 

Tahsil çağındakilerin 
yarısı 

mektebe 
maales~f 
ver1lmemiş ! 

Külı~r.: \'e sosyal gayeleri is
t,lıdaf ederek mJrt ayı içinde, 
memleketımmie Uk defa yapılan 
tahsil mecburiye:indekı çocukların 
sa~~ımına ait neticeler arasında; 

okulu bulunan köyleı·immleki 

çocu'.<ların ekser: mın!akahrda 

vasati hesapla yan yarıya e>kula 
devam etlir'lmcdikkri esefle gô
rülmüg~ür :"ıaar!f Veka!~tı bu -
nun üzerı ne; ilk tahs ı l ı;agında 

bul·unup l::ı mektebe devam et • 
miyen çocukların okutulmalı.rı 

hususunda esaslı faatvete geç -
miştır. 

( HAL:K SÜTUN-!) 
Bir genç İf arıyor 

Ünh:~r.ıtf"nın ltuhuk ı,; s nra de
vam P'll~ lf'""C. h:ıftaıi<a 2 - 3 ı;:ün 1 
Oilenden 5outa. d:gcr guı.J.er; :.ı.lqama 1 
kaddr ç:ılışn•ak Uz.ere lUJ:.ıU·I mııt!.;;.ıoe

se, ,Y"B7. th::ı ı ıe ve Avui<atlar y;.ın . nd.l ha
V'1lln1 klz3nmak \•e ı...hsı.ıni ık:11al J 

ttnıCk Citiyor. İş Ulh!ple>dnin Son ı 
'Ielıraf Halk Sütunu vasıtasiyle (0. 
D.) runn.ızJna tılldirmelerJ. rica olu- 1 
nur 

Daktilo da bilen orta mektep 
mezunu genç bir kız İf arıyor 

Oı" amelctep mez.unu e .. nc b:r kızım. 
Yazım, he abım, ~ladern dlı7.gundür. 
Daktilo da bllırim. A11cvt \'_jziyetin1in 
bozukluğ:1 h~yatımı ~·al~şarak kaı.ao
manıl i<'nµ ~Uirdig:nden kanaatkar bır 
ücre'le Jş a:-ıyorum. Lütren Son Tel
graf Hal!i SutJnunda Boi3ı.lçill rumL:.· ı 

zu ıa yaı. a iarını hilrı.. le rica ede· 
run. 

Genç bir kız İf arıyor 
Kim.~esizhgi dolayısile ilk mektebi 

bıt'.reıneden hayata atılrr,ak isteyen 
15 yaşında bir kız fabrika ve müPc; _ 
~cselerde ve yazıhanelerde iş aranlak
ta.dır. l\1uhterem iş sahiplerinin Son 
Telgrafda (Adile) rumuzuna milra -
caat etMelt>ri rica olunur. 

. Ders uermek ütiyor 
Ingilizce ve Fransızcayı iyi bilir 

İngiliz mktebinden mezun blr ~ 
yan, çocuklara ders vermek ve onla
rın terbiyeleriyle metıul olmak isti
yor. l\1ür.astp teklif!eri koıbuJ ede-r. İyı 
ve neıih bir mürebbiyeye ihtiyacı o
lanların lUtfen Son Telgraf Halk Sı.i.· 

tununda 4.?.lilrebbıye> rumuz.una rr.ü

lt~l!EJC!Jrn 
il~1i :; f!JüU8 

Ormanda ateş yak• 
mauın zevki 

SLl od<;.n pahalılı~ ve odun dedi to 
öusu sıra!ında, size odunun zevkli. bir 
tarafını yazayım. Geçenlerde, ha\:.&nın 
au.ze~ ııeak olduğu bır gün-dt..1. Kış 
basttrmadan Boi~z;çj ıurtlarınd3 otu
ran bir e::ıki "'ş!nayı ?.iyarete gittim. 
Bu do.stum mal, mülk :;ahtbi, bağ, 

bah<;-e, korulı..Jc: rneraklı31 bir ıattır. 
Boğaza bakrn .ırtlarda güzel bir köş· 
kü, v ,i.s l arJziı:ıi \·ardır. Bir korusu 
\•ardır lıcı, siz, buna eğer orman der
seniz, hata etmemiş olursunuz. Her 
taraf, çam, n1cşe, kestane, gürgen a
taçlarile doludur. 

Oraya sabahın erken bir saatinde 
gltr.alştiır .. Alqaına kadar yedik, iç -
tik. Haı,·a kararıyordu. Ben eve gire
lim diye bir teklı! yapmağa hazırla • 
nırken dostunı bana 

- Hayır, dedi .. Drşarıda kalalım .. 
Sana blr orman ze" ki t:ı.tllra.ytm ki 
gör ... 

Az ilerledik, çamlar altında kuytu
ca b!r yere &eldik ~ Yerde ocaB:a bcn
ziyen birşey vardı. Dahcivan, ocağın 
yanınd:ıkl çalı çırpıl:ırı, kozalaklar& bir 
araya topluyordu. Biı·er şezlonga u -
z:-ındık, tçeıidt"n paltolarımızı getirt -
tık. Bahçivan, çukurun, yani ocağın 
içine, blr kucak çalı çırpı doldurdu. 
ttzerlne inre datlar, daha tl.ttüne de 
be,s on odun par~·nsı at~ı. ~Iübarekle
rjn hepsi kibrit gi!J i kuru idi. Kibriti 
ç:ıktı. Dallar, odunlar, çıtır çıtır baş
ladı yanmaga Guzel bir alev yük _ 
seliyor, artık iyice basan g.ece de, bü
yük bfr ı""? tk ınenQ.~1. h lınc geliyordu. 
C karl !l. r i l...ak yapıyordu ki, biz şez
lonld:l-;ını..zt lk t.şcr adım ocak ba§:tn
dıın d::ıha geri.ye alınağa m".'cbur kal
dık . 

Böyle ateşin ka ısında yan.:ın o -. . 
oL:nıa.rın aıevuıi ePy .. ~tmek re .. ·kc11.1de 
bir n:.,nzara ı·e zevk h'fkll ediyordu. 
E.ahçı ...-an, ;ılt'vler aıalmağa ytiı. tut
t . .kr-a, ate_,!n ;...z<::rfne yeniden çalı çır
pı atıyordu. /U. sonra, h!z:tnel(i sı -
cak ıhlan11ırl3r &etirdı. Yanan 9C&

ğın karşısında onları da lezzetle içtik 
Bızim oc.:Jkbıtşı ım'amız, beJki Uc.İ 

s3a yekı.n dlrciü . 
Hep·nize hbyle b?r a'r$ aafr.:ı ta'

s·ye ed~m yect'gım. Çii:'kü, bi'.iyorum 
l..I, r.e b•ıyle kof"·ı hlbı , ne böyle bol 
<.d tı n! 1 1 bir rırrnarı, nf"' de \'3k't bu!.ı
b:t ceks.inl7. , 
s ~ n di c ·k i e ı terin şö:nine ze\·kini 

d_ı tı ·ıt: }•o r m . f Ki insanlar daha key
f ııı bı :r ln.o;r. nl a •nı s Şijminenin man
ıarast1 bıı ~k" tıang L te>sh:.n ,·:-sıta.;ın
da ''a rdıı· ~o n a , tarlhde yaşamış 
ateşe t;tpıın n :ı nl;; rı ı~atırlayınız Bol
ca Ple1in k.ırşuın.ı ge('ip zrvltetmek 
o ifls.'.Anl.:ırd.ı l>ir Jin haline geinı :ş ... 

R. SABiT 

Mefruz paraşütçülere 
karşı tecrübe yapıldı 

İz'll r 11 (Hususi) - Dahiliye 
·Ye:ı.,lelı Sf'ferberLk U:num Mü. 
dtir;i B. llı:,amPlt;n şehrimize 

gelmişt i r . Pasıf korunma tt'<kila-
' tı~a mensup ekifllPri teftiş eden 

B. lfü !; ar.1rltının ijr,Gnde c\'velki 
gü:ı ç.;·ii kciyü civannda mefruz 
para,ıı'<;ül re kar~ı tecrübeler va. 
J>llmı~tır . · 

Tecrübeler murnffak.yetlt ol • 
mlıştur. Gorükn bazı ı:oksan!ar 
sür"atle ikrna! olunacaktır 

Beyoğlunun ekm~k imalatı 
yalnız fabrikada mı yapılacak 

,-------~~------------------""----------------
LMAHKEMELERo_:ı uos~a;:;cn 

"Dünyada seninle oturamam ... 
Doğru anneme gideceği"m.,, 

Adliye lrortdorunda, kanepelerden 
b rınde oturan eı>ey yaşlı bir kadıı:ın 
etrarLna toplanmışlar, dlnliycırlardı. 
Kadın, her halde pek komik bir şey 
anl~tıyı>ı·c.lu ki, etrafında toplananlar, 
u.ınan zanıan, kahk.ı..'ı.a l arla gilltiyor
lar, adeta gülmekten kat1lıyorlardı. 

Tam ben de kadının yanına E-J•~ du
gı..rm zaman mübaşidn tiz <sesi ka -
dını su...:ı.turdu: 

- Gülsüm .... Gilbtili.iüm! •• 
Kadın· 

- Üst tarafını da mahkemede din
leyin arUk .. Çağırdılar ... dedi. 

ırakim, Gülsümün hüviyetini tN -
bit edjp yemln ı.;~t.irdlkten 30nra: 

Söyle bakalım Gülsüm .. dedi. Sadi· 
yeyle kocası Nadir kavıa etmişler .• 
Nadir Sadiyeyi döğmüş.. Ne biliyor. 
sun'! 

- Efendi'll, diye söze başladı yaşlı 
k.'\dın... Gece yar:sının nısfılleylinde, 

- Yangın vart d\)·e acı bir feryaı. 
la tatlı uykumdan uyandım. Hemen, 
kacyolaınln başucundaki namaz be .. 
z ni alıp y&lanyanlış başımı örttüm. 
Duvardan hılyel şerifi aldım .. üç defa 
tpi.ip baışıma koydum. 
. - Y;;ırabbim seni hirzetN.eyip pen .. 
ce!eye götU1·düm .. Dayadım. P'ls:2.cere
dcn ş.l)yle bir baktım ..• Bizim 7anımız
daki değil, onun yanındaki eyi.o.. ..!vt~ 
bunların evinin önünde bir kalaba -
lık toplanmış ... 
.- Eyvah! Çocuklar .. Burnumuzdan 

tutu.şu,roruz .. Kalkın! diye ev halkını 
l.'Ylndırdım. Derken efendim, gürül 

gürül itfaiye otı ıobillerl dayand ı ka
pının <.inüne... Ben de, iki parça el
masla üç kuruş paramın durdugu kü
çük çantayı elime aldun .. Şa;jklnl1kla 

bir elin1e de bakır mangalı alnu~ım .• 
Kapının önüne çıktım. 

B;r de sonra öğrendik ki, Nadir 
S.:diyeyi döi,müş .. Sadiye de can hav· 
liJe .yanıın var!> diye bağırmış ... 
Allahın ..._ .. ulu .. insan öyle olur olmaza 
eyangın var!t diye bağırıp da bir ma. 
balle holkının yllreğini ağZın• ret! • 
rir mi? Bunun hastası var, &ebeosi var. 
çocuğu var, ihtiyarı vlll' ... 

- Neyse, şimdi onları bırak!. Nadir 
Sadiyeyi döğdü mü, döğmedl ml? sen 
bir,ey göt'dün mü? 

- Döğmüş dediler ımma, Allah bl.
!ır .. Ben lj;ittiğimi sÖylüyorum. Am • 
ma, bana söylıyen de görmüş mü, gör
memiş mt. orasınt da bilmem. 

- Yani sen görmedin? 
- Hayır .. Ne yalan 11:öyliyeyim? 

G_ördüm gördüm; görmedim, gönne • 
dun.. Yok yere günalwu mı alayım 
berkesin? 

- Peki.. Çekil de şöyle kenarda 
dur. 

GülsUm kanara çekildi .. Üç şahit 
daha dlnlenildl. Nadirin Sadiyeyi döl!· 
düğünü göre11 r.ıl<ltı. 

,p.;:,.acı ile mamun, e:ah!tler ve aa
ır.iler n1abkemeden çıktılar. 

HAklm ceza vermedi. Kan koca. dı
şarıya çıkınca, çeklşi70rlardı.. Kadın: 

- Ben artık dünyada seninle otu .. 
l'llmam! diyordu. Doğru anneme gide
ceğim ... 

440 kuruşluk bir teneke maden 
yağını yirmi dört liraya satmış 

Polis ve mürakalıe memurları ı 
tayin edilen fiatten _fazla mal 
satanları cilrmü meşhut halinde 
de yakalamak için tedbirler aL 
mı.şiardır. 

Dün do Yemişte madeni yağ ti. 
careti yapan Yani Cilonun 440 ku.. 
rıışa satılnıa<ı icap eden bir tene
ke yağı 24 liraya sattığı lıahcr 

Gündüz iki saat kapanan 
mağazalar 

-
Şehrimizdeki b.ız.ı büyük ticn. 

rethaneler her gün saat 12 dt!n 
14 e kadar dükkanlarının kıepenk. 
!erini kapayarak öğle tatili yap. 
mağa ba,ıamışlardır. Bunlar da. 
ha ziyade İstanbul cihetindeki 
manifatura ve tuhafiye mağaza • 
!arıdır. 

Tütün rekoltesi 
Eğe tütün pıyasasının bu yıl 

encak Kurban Bayramına doğru 
açılacağı öğrenilmiştir. Rekolte 
25 milyon kilo kadardır. 

Mozaylk par 8 

alınmış ve cünnü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

SEYRÜSEFERE RİAYET 
ETMİYENLER 

Polis ve seyrüsefer memurları 
seyrüsefer kaidelerine riayet et. 
miyeu bazı şoförler hakkında ta. 

kibata başlamışlardır, 

Belediye müstahdemlerine 
:venj elbise ileriliyor 

Belediye müstahdemlerine ye
ni 600 takım t-lbise yaptırılıp 

tevzi olıınma.ğa b~lanıruştır. Bıı 
yılki elbiı.-elerin rengi lacivertten 
griye deği ·tirilmiştir. 

Açık İf ile memuriyetler 
Devlet Denizyolları Zat İşleri 

Müdürlüğü vapurlar ıçın gemi • 
cıter ve kömürcüler aramakta • 
dır. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdarelerinin Şişlideki tamirhanesi 
imtihanla ve 280 kuruş )"evmiye 

ile 5 tesviyeci, 3 tornacı ve 3 fre. 
zeci ustası aramaktadır. 

Bolvadin Beledıy-esi 30 lira ay
lık ücretle, değirmende çal~ır. 
mak ü:rere )>ir ta:ıçı aramaktadır. 

Ülkü matbaası orta mektep me-

Kasımpaııadaki peksimet fahri. Bildi~•miz parke kaldırım taşları 
kası Belediyeye müracaat ederek o•ha küçük kesiniz. Ve bunlan dik· EDEBİ HOMAN: 135 

ODUN 
$TOKU 

Her tacir Salı akşa
mına kadar beyanna
me vermeğe mecbur 
Şehrimizdeki odun stoku mik:ta. 

Tının kal'iyetle bilinmesine za • 
ruret hasıl olmııştıır. Bunun ü
zerine dün Fiat Mürakabc Ko • 
misyonu tarafından her tacirin 
eli-erinde bulunan odun sloklan 
hakkında beyanname verme nrec. 
buriyeU 4<ot>Ulmuştur. Beyanna -
meler ayın 14 Ün<:Ü salı günü ak. 
şaınına kadar muhakkak veril • 
miş olacaktır. ----
Tünel kayışı 

Bir çfft Basra 'ya geldi 
2 çift daha ısmarlandı 

Bir çift tünel kayışının Ameri. 
kadan Basraya vardığı anl~ıl • 
nnştır. 
Diğer laraftan İngiltereye ıs • 

marlanan tünel kayışı için ihra. 
cat lisansı verilmemiştir. Ayrıca 
Amerika '"' İs\·ec:e de 2 çift tünel 
~ayışı sipariş olunmuştur. 

----<>---

yol ıskaraları 
Yollanl.aki yağmur ıskara ve 

demirlerinin değiştirilmesi karar. 
laştınlmıştır. Ayrıca yeniden 17 
yeroe ı.Skara yapılacakttr. 

BABEBLEB 

ViLAYET uc BELEDiYE' 
+ Aslrere ıııttiklerl için dükkin· 

tarını kapatmak mecbu.riyetmde ka
lanlardan veriıı alırunama.s1 Vilayete 
bildirllrnlşl.i.r. 

+ On sene "" daha az müddet 
taksitle r:atılınış olan hükUmete ait 
eml~k taksillerlnin de askere e:idcn
lerden yirmi seneye kadar alınmaması 
kararlaştırılmıştır. 

TiCARET ue SANAYi: 

* Ticaret Vekili şehrlmizdeld tet. 
!tiklerin bitirmiştir. Bu akşam Anka· 
raya gidecektir 

MÜTEFERRiK: 
+ Şehir Tiyatro;unda tevzi edilen 

ve son çıkan \ CUrk ~iyatrosu i,ı,lmli 
mecmuada rejisör Muhsin Ertuğrul. 
muharrir ve münekkit CelAletti.n Ez.i
ne hakkında bir J1lZı yazmışttr. Bun
dan dolayı Celi lelluı J::z!ne, Muhsin 
Ertuğrul aleyhine bir hakal"et davası 
açacağını söylemiştir. 

mnlanndan ve Use tahsilli genç 
kızlara linotip makil'elerinde iş 
verecektir. 

Ayak lşlerinde çalışacak bir 
genç aranmaktadır. Galata posta 
kutusu 1531 numaraya yazılması. 

Bir müessesede dosya işlerile 
uğraşacak b'r haran aranmakta. 
dır. Daktilo bilmesi şart değildir. 
Galata post kutusu 1150 numa -
raya yazılması. - -

ekmek çıkarıln1asına ınüsaade 0 • leme.sine koyunuz. Adı momylk par-
lunn1nsuıı, günde !)00 çuval un is.. ke oluyor. Bu şekilde yaplan yolla -

1
. k k k ' rın daha fazla dayandığı anlaşı.lmak-
ıyerc e ·nıc ya}laca~ını ve yıL tad1r. Yalnız masraf biraz çoktur. İn-

da Hava Kurumuna 35 lıin lira ;ası için daha fazla emek sarfedili -

Bir Cinayet Davası 
varidat vereceğini hilılirıııiştir. yor, çünkü, daha fazla vakit alıyor. 
Bu fabrikanın işliye<>eği un tek. Fakat, cüzeı ve daha mukavemelli 
mil Beyoğlu fırınlarının bir gün. olduğuna göre, bımdan sonra yapıla· 
de işlemekte olduğu una muadil. rak bütün parke kaldırımları bu şe • 
dir. Keyfiyet tetkik olunmaktadır k!lde inşa etmek daha. kArlı bir İl 

• değil n1idlr?. Yeter iti, ta~ dö~enmedeıı 
Diğer taraftan göçmen B. Ali Çor. evvel yolun tesviyesi iyi yapılsın, ça-
bacının Kuledibinde inşa ettiği bucak çöküntiller meydana ııelmesl -
modern ekmek fabrikasında da ue me,.dan verilmes.ln. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- GüUn.den bahsederken bana 
öyle söylemişti. 

- Demek ki hakiki d~n<:e • 
Bini söylemiş değil. 

- Aksini isbat edecek ·bir ha. 

- Kend'si şalı&an oesurdur. 

A.HMET RA.UF yıkında imalata başlanacaktır. BORHAN CEVAT 
==="'"'=====-=------==-===--=====--=-=~~=-c=-=-....._~~:;_:.:~~I 

racaat etmeleri ınereudur. dise de yok. 
Hakim biraz serilendi: 

Hem bir il<i kel'I! bu meseleyi. 
kendisi He lronuşJJ.llJl. Niha)"et 
tutulursam söylenecek söz mü 
yok? Sen genç hır kızsın. Ben de 
genç bir erkek. Sevişiyoruz, ev. 
Joeneceğiz deri.m. Buna da itıraz 
edemezler ya? D:yordıı. 

r~ - Tefrika No : 84 

l Sürü Çıngırakları 
_., Yuan: CAHIT UÇUK 

Dıycbuclim. O, l>aşuıt önb.u~ e&di 
lıep o d\!'&işik, ktsUt tonla: 

-· Tanrtnın 7aıısı!. 
Cevabın: verdi. Gözlerimin önüne 

r:ezli:n uazlı, ince vüru.dü, h.enı.i.2 co'
cukl.uktan ~.ıkırnyan güzel yüzü ıell

yurdu. Birden, Yıldwn &elditi günkü 

r\Jyana hatırladım.. cAlha. dere• &ü -
n1lş bir yı.ı.n glbı... onun :.tücudüne 
d1.>lanmış. boşluklara sürüklUyordu. 

- Re;:f-p, orı.u biz öldürdük: .. 
C8zlerin1den yaşlar akıyt>rdu. Ba _ 

ıın~ aW.a<ll: 
- ÔıurU bu kadarm14! .. 

IU:-c ev kudar, keodirtı ı muk.ıd<.lera -
ta bırakank, d~ilne:mJyordwn. I.sıran 

b :r dCl bütün benliğimi dişlerL arası
na almış, sıkıyordu . İnce saç örgüle -
rinde altınlar şı.kırdıyan, b!r Nilüfer 
kc.dar gü7.el, nazlı Ne:t.k, kendini 
t<;agr. a.,.a • nın beyaz ucıırumundan a
ııaıı• rırıatmı;;tı. Onun narin göğsu 

içinıle, fu-tınalar, kinler, ıztıroı.plarla 
çarp.o bir kalb. vardı. 

- Ne yap b'hrdik Rt'<:ep? 

Müte-ekkll başını •ildi: 
- Hiç! .. 
- Onu biz öldürdük Recep! .. 
llıçkırıklar, donuk, kt~iJc. hıç .. 

kırıklarla ağlıyordu:n. 

Recep, yan.aklarıır.dak:i ell.erimiA 
blrınl, avuçlarına a~rak, yavu~ça 

- Ağl•ma Flğen, dedi. Herkesin 
bir alın vazw, herkesin bir kaderi 
vardır. f!:.nlan insanların eöz y~lan 
ve hiç bir kuvvet deği.ştıremez .. 

DtlşUnfıyorum. Recebin hakkı var. 
Fakat ne de olaa, kendlm.izl mes'ul 
tutuyonım. 

- l'\ ,lsıl otn114 Recep? 
- Sor :l an ',, lırını. 
- Ihıydi gidel!m ayle ise ... 

Yüzilr:de kP k 11 , kat'i bir ifade be. 
lirdi: 

- Artı'!( dônf'mey1z Filen! .• Bura • 
da kalac~ğtz .. Nasıl olsa celecc:'- de
ğil miydik? . 

Ona hayretle baktım. Den.eK k , 1 
hayatımız bir raci:ıyla. b ş.hy'lC'aktı. 
Bu·a .. vveJ bL·te.jaıemız, Neziğ•n nJ.zlı 

haya!inln 1okluta katllllluile mu • 
lı:addenniş. 

Ba çok acı bir ba langıç_ 

m 
Gece. Ocak yanıy,:>r. Duvarlarda a

lcvıer:n kızıl şekilleri oynuyor. Açık 
pencerele~en, ha \'UZa akan stıyun 

sırı1tısı, çamların fısıltıları duyulyor, 
... e ocakta kıvranarak yanan me~e daı
larının cıtırdılarından a1ka ıea yok. 

Hayiltımın bu, U:C dağ gttesin!n 
töyle baş ·ıyaca •ırıı hlç dü.'jünn1eıni.ş
tim. Ruhum alçalnııs bulutlar gibi, 
karanlık, ağır b!r ked~rle dolu. 

Recep, oc;-ıiın önünde ayl 'rx>->tunda 
s:rtilstü yallyor, s:ıçlarında kızı: alev
ierin boyaaı titrt~iyor, yilzil, Nezi _ 
kin fel!lket habeı;ıe geldigi dakika -
nın manalannı taşıyordu. Gönülleri -
mizdeki kederin ağırlı1'ile yalnız dti _ 
şünüyoruz .. kıp·rdı ız duruyoruz. 

Buraya gelecejiıniz :tk günün ge -
cesi i(ln hayalim 11e güzel, ne ulvt 
ıahnt>ler hazırlaınıştı. Sazan ruhum
da rüz.eir gibi bir i~yan dalgası esi
yor. Başkat:ırının hayatın-.a keder dol
durınağa , en sıcarc: dakikalara, buz -
dan soluklar ifrteıne"e ne hakları 
, .• rdı? B..ı h:r.:ın dokunuşlarile kıpır

ci&ııan, dlrilnlek UfidildJ g:)steren ru
tum•, birden Ne1.1k:n. süzgün hayali 
geiiyor. Yannklartni çukurlaştıran. 
eöz.!er'.;.1i, ~ler~nde mavi L,jtk bıtlQr .. 

ldn parlıyan samur bker tizgiye bm
ıeyen gülüşlerile bana bakıyor gibi. 
tFiğen abam!• dedli!lni duyu70ruın 
sanki. .. 

Gözlerim h•p yaşlı. Fakat, Recebi 
o korkunç ıztırabın içinde yalnn: bl -
rakn1arr.alt. Bu, beraber hayatımızın 

ilk gecesi. Ne olursa olsun bu ıece de 
biraz ışık bulunmalı. 

Sırtımı da:radıflm yastıktan doğru
lart.k, bana yabancı ıelen neş'eslz. bir 
sesle: 
-R~,dedim. 
Bir uykudan uyanır gibi kıpırd.ıdı. 

Dönerek banil baktı. Yüzünün gergin, 
dcınuk ifadesi birdenbire degiştl. Bir 
kaybını bulmuş glby!dl. Kırık bir gü
Uişle: 

- Söyle Fiğcn! dedi. 
Ona ne söyliyeceklim. Teı!!elli ver -

m.ek istiyordum. Dilimin u-cuna geU... 
\•eren kfl!meleri mırıldandım: 

. - Tanrının yazısı demiştin ya. Ha· 
k!katen Tanrının yazısı ... Sornurt.a -
rak oturmaktan blr~ey çıkar mı? Ha
yatımızın, bu ölümle başlaması mu _ 
kaddermii... Sonra bhim suçum.uz 
yok ki. 

- Sucumuz yok!.. Fakat acıyon.an .. 
Sonra daha çok dü.$ünUyorum. Halam, 
bunun heJabtnı bizden soracaktır .•. 

- Nasıl sorabilir! .. 
- intıkam almakla! .. 

(Devamı Var) 

- Size söyledğii sözleri var ya?! 
Ayşe dalgındı. Boynunu büke-

rek ve Cevada siper olarak: 
- Belki lakırdı olsun.. cLi~ 

söylem.iştir. 
Dedi. Hakim daha bir başka ııey 

sordu: 
- Cevat Şükrüye ile ahbap 

ohnak, bu ahbaplığını ilerletımek 
.istiyor muydu? .. 
. - Farkında değilim. 

- Onun güzelliği, ç>irkinhiği, 
serwti hakkında ne düşünüyOO'du! 

- Bu mevzu üııerinde dıırdu. 
ğunu pek hatırlaıruyoruınl 

- Cevat evin içini biliyor mu!. 
- Her halde bilir. 
- Nereden bilir?. 
- Bir ilci defa eve, çaya ve zl. 

yarete gekliğini söylemiştim. 
- Bu gekşler evin içini, ter • 

tibatını bilmek için kafi midir? 
- Tabii her kı)'l, köşeyi bilmek 

için dt!ğil. Fakat, umumi tarzda 
bu kadar görgü il~ ev hakkında 
malılınat edinebilirdi. 

- Geceleyin eve gelip giderken 
görülmekten, butulrruıktan kork. 
muyor muydu? 

- Hakim bundan sonra GüzL 
nin ithamlarından Ferdi.ye ait 
olan kısmına geçti: 

- Güzin sizin için Ferdinin 
ıne~residir, dedi. Buna ne cevap 
verıyorsunuz? 

Ayşenin rengi yeniden sara • 
rıyo.r<hı. Gözlerinin im!rindeki 
kapaklar hiç açınn•maeasına in. 
miş gibi duruyordu. Hazin ve tit. 
rek geren bir sesk!: 

- Yalan olduğunu önceden 
söylemiştim. 

Dedi. Daha sonra; 
- Rica 1!'derim sizden, bu adi, 

adinin adisi iftiralara kıymet ve. 
rip bunlar için beni üzmeyin.. .. 

Diye hakime yalvardı. Bu sı. 
rada Güz.inin bir pars can havlile 
böğürüşünü andıran sesi işıtildi: 

- Hakimler bu. al<;ak kız, hala 
sizi maaum ve r.ezih bir rol ta • 
kınarak aldalmak istiyor. O des. 
sas hakkında söylemek sıresı ar. 
tık benimdir. Kendisine cevap. 
!arı ,·ereceğim, :tııa,,ılarımı last il 
edecegı.m.. 

(Devamı Vuı 

llaıya, ingtıter• f 8 ı 
rinlandlJS ~ 

Ya.zan: Ahmet Şükrü ESffl 11 
Rusya ve İngiltere Alnı~•~~:,. 

harp halindedirler. Fakat ık• {i~ 
!etin, üç küçük Alman nıiitt< 1 ı 
elan Romanya, l\tacarista• 

. . . doıı•'"' 
Fmlandıya karşısındaki tıf'r' 
ları biribirine benzemeıu•~1 ;ı 
Rusya, her üç küçük ded~111 lı' 
harp halindedir. İngiltere ':"#
devletlerle yalnız siyasi ı11""·ıi• 
betlerini kesmiş, fakat batP ~il' 
etmemiştir. Öte yandan '"gr •1 

ti<"" 
re Bulgari~tanla münaseb• .;of. 
kesmiı oldnğıı halde susı• ' 
ya~an elçisini çekmemiştir. İli' 

Üç aydanbCTi bir yand•" ıJ1 
giltere ile Rusya, öle yand•",10• 

Ahll!llljta ile ıııütte(ikleri •''bil 
da karşılıklı miinasebctferdr f 
değisiklik olmamıstır fak•' ~-
·ıt • F" 1 . . "•''' (?I ere, ın andıyaya ,. .4tt-

k •. 
durumunu ınuhafaza etn1t uııı.."' 
ınediğini anlatan bir adın• • \~ 
tır. l\laliımdur ki FinJoııdi) • ,'t"' . r"" 
manya ile işbirliğine gır". t•r 
1940 yılında RuS>·aya verdi~.' <#' 

. . ~ ' tııt 
.ral-. ~rın gerı ahnnıa'.')ıot 

her. alarrık ileri siirınii~tlir. dİ'' 
İngiltere hükiımeti, Fiıtl•~ r!' 

hükUnıctine bir nota , .. ercrC 'ı ı" 
• uJlil ,, 

ki sınırlara varılmış ofdug. d,~ı 
re, Finlandiya askerlerin"' · tir· 
ileri yüriin1eınelerini istr 111 ~ 11 ıı\ 
Yüri.inccek olursa, ioı;iJte~11ıf~ 
Finlandiyayı harı> iliın \;ıılr 
mecburiyetinde kalucaf:'ı d• 
rilmektedir. 11,,0· 

Finlandiyanın bu ııola ~at 0ıd'' 
da zor hir duruma düşuııı~ .. fil'' 
ğu tahmin edilebilir. Çünk~ii,u~ 
landiyalılar lngiltrre ile ,_,ı"' 
mek istemiyorlar. sonr• 1 ,ıod1 
paya ait her politika nıes• '~.111' 
olduğu gihi, f'inlandi~·a 01 

rr ili 
sinde de Amerikanın İuı:ill< f'D' 
birlikte olduğu ınuhakkaktı'iı·pd1 
landiya, hatta İııgiltcrcd• 0 ıf•~~ı 
Aınerika)·ı sayınaktadır .. İ'ti~ 
Finlandiya, Almanya il• gı~~ıl"' 
işbirliğinin bu safbo.,rd•~ \ 01Jf 
(iki ;le ortaklığını kola~ ,,ıı~· 
bozamaz. İşte Finlanıfü·ı 111 

d• b1 

dan İ'ngiltereyc ,·erilrn n° 1~18d•'' 
noktanın izahına ~afışıllfld.,,o•• 
Finlandiya notası, Finlan ~~r•'r 
İngiltere ile iyi grçiıııuel< ,,.,•'' 
nı bildirdikten sonra R~ · ıt' 
1939 yılındaki saldırışıııda",.a ,ıı 

'k• k R"'· .... a•ı şı ayet etme te ve ın'''" 
anlaşmanın şn sebepleri• ~tt<fi~ 
kün olmadığını ilôve etıu•fi"ı~"' 

1 - Henüz 1939 yıJıııd• tsil'"' 
diyaya ait olan toprakları.ti 
mı geri alınmış değildir· ,,.,~··' 

! - Rusya 1940 Mart b•~, P" 
sonra da Finlandiya hakkı",;ıi 11 

tü niyet beslemekte ıtevalflt ~0Jlıl' 
tekrar saldırmak için fırs• 
yordu. 10 b

1
" 

. . Jn<'" ,.r• 3 - Fınl3ndıya sınır . 1 1 •· 

sinde de kurtarılacak fııı c 
d 

"" 
ır. dır 

B 
.. 1 . . • of1f19 ~,. 

u so:z erın samıntı Ö• t 
. ""•"g ~· şüphe yoktur. Gerçı ''. f' ~ 

nüz Rusyanın c!indedır· ,,P0 
• F' 1 d' • 1011 

"
1 

eger ın aıı ıya sav~ ,o~" ·~1 
miye razı olsa, Rusların ti .~P ,ı ·11e > ~ 
Finlere geri , erecekler• ••"" 
yoktur. 1940 bnrışındatl Jr••"'' 
kötü niyetler de harbiıı1, J< ~ 
için bir ·~hep değil, bel ~.~r1 , 

' hanedir. C çiincii fıkrad• .:dr' 
" " ,, (ot'' 

len Finlandiyalılar dog 111• ' 1~ yası'ndaki Finler ol3<9~ J''r ı' 
çekten Finbndi:l'a d0~"' . ,~~,, . b•'' . , .. yası hakkında öted•0 bi•• ~ ~; 
bir ilgi beslemiştir. 120 I•" ~· 
kilometre genişliği?de ı:rıJI ~
memlekette }<'inlandıya~.ıı•t ~I 
daşları ya~ıııaktadır. relı9'~; 
yıllar içinde şarki ı<a ·•· 
nüfus Ruslaştırılnııştır. ~i· f~-

Sözün doğrusu şudu~at•~ il' 
Iandiya. müşterek hare p\' 11 1~ dsn ı' 
safhasıııda Almanya ~•' ,ı• 
maz. Küçiik bir de•:1 '\:;~ı .ı' 
büyük bir devletle ı~bı '""ı.r' "' 
parken, kendini harek•1 · Jll'~ ,1 
ğinden de mahrum edt'j.ı b"~~ 
içindir kl küçük bir d•' ~ di1' 1;,ıı 
bir ortaklığa girerken. ço orıs\i• 
mek mccburiyetind•d•r; 0rt•~ •• 
girmek kolaydır. Fak• ı·s 48

11,. 
hozmak zordur. AIJ11

811 ~9ı•1' 1,r• 1,. ıru " 
maideki harekat P an .. ,.tn'" , ~r 
ken bu işbirliğine gıı <~in 1 

•11 . .,..,.r r~' 
Finlandiyaııın çekıln1 '· • 1111 cn1 1 ,~ı' 
saba kattığı gilıi, ç~k'·rlt' 9 1ıı•· 
temin için de sıkı te ."' .ııJil· ıil 

b. ·ı (1111" ·~ 
olınas.ı yakın ır ı ~ . ~uı,:' 1 • 1,111 

yalnız Fiııbndi) a g. lıı • ~;bt J•'' 
d 1 . . d • ·ı ltoh •r•' · ev et ıçın egı , 'd · ,fo~ .r•' • . c ,, ,_ 
~·iik bir de. let ıçın ,t•" ,. 
ı 1 F • l d" •O' P·. • b~ 
~ r ın :ın t;\ ;ının · cbebı 
ına1nas1nın hakiki s 

ınak &-ktir. 



JOnZ4.18a.t · 
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HADiSELER ..• 

Hu yaı.ının mettnleri Anadolu 
·"-iazuı bültenlerinden alınmı&tır) 

tlJı· ıs eden: Muammer AlatUJ' 

~~~"Yet cephesındeki askeri ha. 

1 at,n son neticelerinin lngil • 
/de akc,1..,ri görülıneğe başla
g~llır Londradan bildirildiğine 
it ' 0

• Parlamentonun önümüzde. 
tı l<>plan\ısında. hükıimetten, Rus. 
it. Cl.ıkı aııkeri vaziyet hakkında 
ı:.u'.akereler açılması imkarunı 
41~.'.l~ınası istenecektir. Zanne
"' 

1
.g:ne giire, hükümet, Parla • 

ıu~odaki işler. buna müsait o • 
t n bu husustaki bütün fikirle. 
ı;~Yıl6ız ve şartsız ortaya a -
'.ı ına ve hatta Parlamento • 
~_::, batı cephesinde hemen as -

'<l b• ar ır harektte bulunulmasına 
~i •!tar olan azası tarafından be
~ t~ı ectil.ecek fikirlerin dahi bil· 
gi' l'nesıne memnuniyet\.c rıza 
· 

1 
~recektır. Bununla beraber, 

'uk.f ·krı müdafaa derecesinin 
~k Utııetin Parlıi.mento karşısın
bı, 1 Vazıı"etini nıüte-essir edecek 
'c.ctabıyeıte olacağı hakkında 
i·_'r alamet yoktur. 

~GILTERE DİZ ÇÖKERSE ... 
ftr.,1 ....... 

~·ar!.ın Stefanln<n bıldırdi • 
t 

4
" :Öre, Birle~ik Amerika bü. 

€• rt\an ·a imparatorluğunun 
ti;/i .ka;naklarını ele geçırmek 
4gi. ~izli bir maksatla hareket et
ltdı •zı neşriyattan anlaşılmak. 

r. 

ı !h~po Bo,·er• gazeteciler trös. 
ı ,

1 
·•rtıuası, Rusyanın yıkılma

n; ~- lngılterenin diz çökme • 
ıı-, 1 "ar:t görmektedir. Bu ihti • 
ı. J,r,lahak~uk ederse, Vaşington 

,_ n.~ıııun İngiltere Müst.em. •• 1 . 
\~ . tnparatorluğunda mevcut 
ltı;~ınalj A-rı~a emniyetini~ 
ll:ad~ !ıias.: ıçın luzumlu 1ptıdaı 
~ ~ elerın kontrölü ışine iştirak 
lh;ı' iltııd,den Londra ile anlaş -

1 ıraıı..ımekti'dır. 

Sovyet cephesindeki ha
rekatın neticeleri İngil • 
terede akislerini göster· 
mektedir. Bu hususta A
vam Kamarasında ya· 
kında serbest müzake • 
reler yapılması muhte • 
meldir. 

RUSYADA HARP BİLFİİL 
BİTMİŞTİR 

Tokyodaki Alman Elçiliği ba. 
sın ataşesi gazetecilere şu sözleri 
söylemiştir: cAlmanya ve Rusya 
arasındaki muharebe, Rusyanın 
askeri bir amili tamamile e:ıil -
mesi neEcesinde, biliiil bitmiştir. 
Artık or!ada Sov;"'t Ru.sya mev. 
cut değildir .. 

PAPANIN TEŞEBBÜSÜ 
Hemde çıkan Tat ga21Clesinin 

Berlin muhabirine göre, Papa mu
harip devletler n<'zdinde pek ya. 
kında yeni bir teşebbüste bulu. 
nacaktır. Teşebbüs ~u maksatla 
yapılacaktır. Muharip memleket. 
!erdeki kadın ve çocuklann iaşe
sine yardım teşk'Iatı ve gelecek. 
te muharilpler tarafından zehirli 
gaz kullanılmaması. 

AMERİKA • JAPON' 
MÜZAKERELERİ KESiLMEDİ 

Tokyodan gelen haberlerde, A
merika • Japonya konuşmalarının 
J,.-.,;i!diği doğru gösterilmemek • 
tedir. Bilakis Japon mahfilleri 
konuşmaların muvaffakiyetle ne
licelenrr.esi için ümitler mevcut 
olduğu kanaatindedriler. 

Sovyetler harbe 
devam edecek 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Sovyet hükümeti Mosko\'ada -

dır ve burada faaliyet normal bir 
şekilde devam edıyor. Hükümet 
Mosko\'adan ayrılmağı dü~ün • 
müyor.• 

Lozo\•ski Rusyanın mütareke 
ıstıy·eceği şayialarını kari ı;uret. 
te tekzip etmi~tir. • 

Gayrimenkul Satış İlin• 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 

Başkitipliğinden : 
~::Üse.Yin A\·ni oğlu Mehmet Cemil '"' Necip Akar ile Kemal 
it~; \ehbi Sa\ Münip Saıt, Atai Sait, Osman Saıt, Alıyc Sait, 
~•eı;11e Sait, Halide Sait ve Mehmet Muradın. şayian ve müş-

" en mutasarrıfı bulundu!ctaıı Beyoğlunda Huseyınaga mahal. 
1111,;~ .caıatasarayda İstiklal caddesi ve Tiyatro sokağında kiı:n 
ııı 11, akı Pasajı (Site dö pera) rıamile maruf, tamamı 1345 metre 
b 

1 
a~baı mesahai sathiyesinde ve (337500) üç yüz otuz yedi b'n 

Qtıı 'u.z l ra kıymeti n'luhamme nesinde olan htikl111 caddesindeki 
·ar un,, cephesi 26,60 metre uzu oluğunda ve 170, 172, 174, 176 No. 
~.~t llıuı·akkam dükkanlar ile tiyatro sokağında ve umLımi cep. 
1, 1 1~7.90 metre bulunan 2, 4, S, 10, 12, 14, 16 ve pasaj dalı ilinde 
k~~ • 3, 5, 7, 9, 11, 13 \•e 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 No. !arla ınurak. 
~". 1tiukkiınlar ve Tiyatro sokağında 6 ve pasaj dahilinde 4 \'e 14 

41
1 
~;ıa murakk:a.m olup her katında !kışer daireyi hav, dörd<r 

11-.;ı~ c:ç apartıman hükmen ~u yuun izalesi zımnında açık arttır. 
'h~~onulmuştur. Ayda takriben 1500.2000 lira kiraya nıüte • 

~lır ıl olan ve taksimatı vaz'ı yed zabıt varakasında yaz ıh mez
!l gayri lll<'nkulün heyet! um umiyesi birden satılacaktır. 

~u ~lllcı açık arttırması !Olll/S41 tarihine müsadif pazartesi gü. 
"ııı at H.30 dan 16,30 a kadar Beyoğlu Sulh Mahkemelen ka • 

lı tıı 0ı:sında Başkatip n~zdind e icra olunacaktır. Arttırma bede. 
tı,~ u ıtıınen kıymetın ~; 75 şi ııı bulmadığı takdirde en son art
~11 ~taahhüdü baki kalmak üzere ikinci açık arttımcası 20/11/ 
tad. 3' 1h:ne esadüf eden perşembe gıinü saat 14,30 dan 16,30 a 
ll1,ii.' i;ra t'dılerek en çok arttı rana kat'i olarak ihale edikcektir 
t.~,.tııış ve ihale tarihine kadar birikecek bina ve Beledlye \·er. 
~Qıt ~ ~e E\'kaf İdaresile hisse darlar arasında tehaddüs edıp der
~ıı ıı,uııan da\•a neticesinde tahakkuk ettiği takdirde E\'kaf !da. 
e ı!ıce talep olunacak alacaklar hissedarlara ve telLiliye rüoumu 
l\rtle pulu ve tapu harçları müşteriye ait olacaktır. 

lıılıJıa 1111rıaya iştirak edecek lı:i mselerin gayri menkulün kıymeti 
ll\i1ı; ~lllenesinln % yedi buçuğu nisb~tinde pey akçesini _veya 
·~ /\.~r bJnkanın bu. nısbetl~ . temınat mektubunu vefID"len şa;t
R.ınu11d lırzna bedelının kerıdısı ne ihale olunan tarafından ıha.e 
~llrn ~n ıtibaren verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ö • 
'l:ı; 11.;:,llı rnecburidir. Ödenmedi ~i takdirde ihale feshedilerek ken. 
htcıı,ll ıı evvel en yüksek teklifte bulunan kımse arzetmşi olduğu 
~~a : alrnağa razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı olınaz 
~~I Ulunmazsa heınen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarıla. 
ı· ır " 'rl., · ,apılacak ilıin alakadar !ara tebliğ edilmiyecektir. Müza -
~i ~t.unda ('on çok arttırana ihale edilecek ve her fki halde bi. 
~aq ~ ale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarar. 
'"'ı~ ~~uı tutulacaktır. İhale farkı ve geçen günlerin ~;. 5 faizi 
a tic Uknıe hacet kalmaks1zın tahsil olunacaktır. İkametgah ,..,_ l lr1,.~re.tgah adresleri ,.e isim !eri malüm olmadığından ve öğrc. 
~~~ !) l!1nden kcndılerine teb l;ğat yapılamıyan (İstanbul 4 üncü 
ı3 v:'"'.~'nin 933..2524 ve 937 .4531 ve 5 inci İcra Dairesinin 934-

(°"Yıe 3 uncü İcranın 37.1148 N o.lu dosyaları alacaklılarmın 
~a Sıdıka, Hamdi Konrat, Ondan kızı Yuvanna, ölü asker 

·~<ılı~ ~arislerinin) ipotek sah ipler'nin ve diğer aliikadarlılar ve 
~ ıle 1·~r ve saircnin gayri menkul Ü7.er:ndeki haklarını, hu. 
'•~ı IOıktar, kıymet. faiz, m:ı. sraf ve saireye dair olan iddia ve 

~~ ,,;tını evrakı müsbitelerile ılan gününün ferdasından itiba -
bıı<lir be§ gün içinde satış memuru olan mahkeınE Başkatibine 
~1~ııııı~leıi lazımdır. Ak•i takdirde hakları tapu sicil!eri1e sabit 
;,t:ı 0~dıkça •atış bedelinin paylaşmasından hariç kalarak müs. 

le.ah a;nıyacaklardır. Müzaye rieye işi ırak edenlerin bütün şera
ıalipu elmiş ve evvelden i:ığrenmiş ve bilerek gayri menku. 

. " 01 bulunmuş oldukları ad d1'dilernk sonradan itirazları mes. 
~l'ıııe~ın.1Yacağından satış gün ünden evvel gayri menkulü gezip 
•Iııt;erı \'e fazla malümat al nıak ıstiyenlerin 940.11 No. ile 

Jile Ba')katipliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (7374) 

A----------------,__. •• ,,,.. ı.uxız.vıu..wıwr.-..xıw..JJ.JWWLJF _JW 

"Bu savaşta 
Amerika için 
iki yol vardır,, 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Tayınis gazetesi yazı)'or: 

Hitlcri'in yeniden' batıya dön. 
mesini beklemiye hakkımız yok. 
tur. Ellınizde olan herşeyi ve ben. 
liğimizi teşkil eden herşeyi 11\U· 

hafaza için, bütün kuvvetimizi 
Atla.ıtiğin müdafaasına vermeli. 
yiz. Ticaret gemilerimizi silah. 
landH·mamıza ve ln~ltereye leva. 
z.ım göndern1emize mini olan 
modası geçmiş bir kanun altında 
titredik. Bir delilik anında kendi 
kendimize tahmil ettiğimiz bu ya
saklar, Hiller'e bin denizaltı ver. 
miştir. Bu denizaltılar, biziın mü.. 
da!aatnll için bir tehdit teşkil 
etmektedir. Kongrenin nilıayet 
bunu anlan1ış olduğw1u ve infi. 
radın bir çıkar yol teşkil etme· 
diğini görmüş bulunduğunu sa. 
nıyoruz. 

Bu savaşta yalnız iki ~·ol var. 
dır: Hitler'e boy un eğmek veya. 
but hürriyetin nıüd•laasnıda ro· 
lümüzü oynamak iiure safta ye.. 
rimizi alınak. 

--,-o---

lki Sovyet ordusu 
nasll imha edildi 

(1 inci Sahifeden Devam) 
!erini göndermiştir. Dnyeper kıt. 
alarmın geri kalan kısmile bu 
kuvvetler Bolşeviklerin 9 uneu 
ve 18 inci ordularını teşkil etmiş. 
lerdir. 

So,·yet kütleleri Melilopol ve 
Laporojie arasındaki duvarı del
nıiye bo<una uğrasırken mukad. 
deratları diğer bir kesimde ka~ı. 
nılmaz bir surette tahakkuk et. 
rnekte idi. Dnyeper'i şimalde 
geçtikten sonra tank tesekküllo· 
ri ve motörlü tümenler, Sovyct. 
ı~ri arkadan vurn1ak için cenup 

' doğusu istikametinde denize ı\oğ. 
ru ilerlemişkrdir. 

Sovyet generalleri, ordularının 
tehlikeli bir \•aziyette olduğunu 
çok geç anlamı~lordır, Ordulara 
alelacele ric'at emri nrilmistir. 

Bu sırada tanklarımız sahile 
doğru ilerlcmi~ler ,.~ Bolşevikle. 
rin ric'atini kat'i surette ke-mİ'1· 
!erdir. _ ____,,__ __ 

Alman Tebliği 
(1 inc:l S:ı.h fe<lc•n Devanı) 

28 a~tr ':'in~ t.:ınk tahrip edilıni,tl. 
So,·aş tayy;:u·eler! dün gece !\tosko

k.ova y~ Li'n:ııgrad ta ehemıniyl"tli as
l:e!"i tıes:..slcı·i ve ayni zan:anUa de
rniryollaı ını bon1halarr.ı.şl.ôırdır. 

A.zak: Der.izi n1uharebe,;i sona er
mh:t.!J'. OrgPneral Lohr kutn:ındas:n

dF.:I h a CIJosunun ~bırliği ile ha
re.ket ed~n General \~on !1~"ns~eL'l ku
ma: ja~ı, ~d3.kl :Jrdu. K 1r,;tencr ıl Du
mitre ı:o k-..:mJrda n d~tki RL:n.en or
duc;u \'P Orgeı~er-cıt \Ton Klc:St ku
mandasır.dak.i ztrhh ord-.ı, 9 uncu, 18 
inci Sovyet ord·"ılarının ki;,1li kuv,·et
lcrini n1~glü.p ve in1ha etıniştir. Pek 
ağır kan'.ı z.aylata uğrayan düşman, 

bundan böska, 6-1,325 esır ven~tir. 
126 tank, 519 t'lp ve tahrnini imk:"\nsız 
miktarlarda baiika harp nalzemesl el
de edilm ş\lr. 

Harp vaziyeti 
( 1 inci Sahi.teden Devam} 

için de büyiık bır tehl,ke belir • 
ıniştir. \'e Budiyeııi, Tiır.oç~n':o
ya yardım edecek \'azi,vette de • 
ğildir. O, kendi cenahlarındaki 
taarruzları durdıırmaja. çalışmak. 

tadır. 

. Merkez bölgesinde Alman ta • 
arruzlan henüz durdurulama -
mıştır. Mareşal Timoçenko'ya tak. 
viye ku\'vetleri gönder;lmi~ir. Al. 
man kuvvetleri 8 birincileşrinde 
Orel'e gimi~lerdi. Dört günden 
sonra bu kuvvetler, tahmin etti. 
ğimiz veçhile Tula istikametinde 
tekrar taarruza atılmışlardır. Rus 
kaynaklanııdan gelen haberlere 
bakılısa bu taarruz dur<lurulama
mıştır. 
Mareşal Tim-0t:enkoya gönde. 

rilen tahiye kuvvetler;nin Orel
den tekrar başlıvan Alman taar. 
ruzuna karşı kullanılması muhte. 
meldir. Fikrimize göre bu hare. 
keti müdafaa değil, ancak hesaplı 
bir mukabil taarruz durdurabilir. 

Sovyet Tebliği · 
(1 inci Sahifeden Devam) 

nü bütün cephe boyunca bilhassa 
Viazına ve Briansk böl~clcrinde 
şiddetli muharebeler de' anı et. 
miştir. Bu iki mıııt•kada Alınan. 
lar ağır zayiat ,-ererek arazi ka· 
zanmıya muvaffak olmu~larsa 
da So\)el kıtaatı iııti>atu dahi. 
!inde ric'at etmektedir. 

Almanların 
Groenland' da 
bir teşebbüsü 
Va,inglon, 12 (A.A.) - Birleşık A

:n~rika Buh"riye Nez.aretinın b.ldirdi
ğiı:e göre Eylül ayı zarfında Grocn
land sula:·ında karakol vaı..!esi yapan 
An1erika Bahriyesine nıeru.up btr 
harp genıisi ta.k.riben (60) tonll.1tolu.k 
bir Norvcc vapuruna teıiadü1 elnı4-
tir. Gemide yapılan bir Le(t:ı ınüret
tebatın 20 kadar olduğunu, Groenland 
da hava şartları vesair malüınatı ver
mek üzere bir radyo istasyonu te~ts 
için Norvetteki Natl makamları ta
rafından buraya gönderilmiş bulun
duğunu meydana çıkarmıştır. Müret
tebat arasında Atman Gestaposunun 
bir memuru da bulunmakta idi. 

Groenland sahiUerlnde yapılan bir 
arama, bir telslz memuru ile diger iki 
Norveçlinin idares:ndek.i radyo istas
yonunun keş!edilnıes~ni teınin etmı,,-

• tir. 

Alman Sovyet 
Harbine Bir Bakış 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Krasnaya Sveda Gazetesi, inctıb- ~ 

Rus kuvvetlerinin derh.11 hareket b.ır
llği yaparak .Alfr.an kuvvetleri.ne bir 
duba indir!n:ye çah~ınalarınt ısrarla 
istemektedir. 

İngil:z cDeyli Niyöz> ga.ı:ct<!.si, Ga.rp
te yapılacak herhangi bir hareketin,• 
hatta bir k;;prii lıaşı bile tutulsa 
faydası olac1tıilnı lk:Ar elmemckle be
raber, İngilizlerin bu büyük ad.uru at
mıyacak.larıru muhakkak göst.ermek

'. .. ~ir. Bu gazete, böyle bir teşebbüs 
için Amerikadan bir ordu gönderilme
sinin istendiğlnl, fakat bu teklife c<>
vap gelmediğini de ilAve etmektedir. 

Muharebe ,·aziyetıne gelince Al
man kaynaklar Briansk civarınJiik.i 
muazzam cephede Alınan kl'&llin ta
rafındn C,.-t:\•rilmiş olan So\·yet o.7dula
r1nın iıkıbet;nin taayyün etmekte ol
duğunu bildiriyor. Bu kuvvetlerin 
mezbuhane y.'.ıı·ma teşebbüsleri püs
kürtülmüş, büyük Sovyet kütleleri, 
Alman seri a~eşli sil<ihlart sayes~nde 
iır.ha edilmi.stir. Yüz binlerce So\'Yet 
askeri ınuh~rebe meoydanında kırık 
sil.ih.lar1nin yanLnda b1rlik>l:nı1lır. 

Bir AlY'.Prlkan Ajan!:ına göre, Al ... 
manların Sovyetlcre mütareke teklif 
ettiği ~ayiası dol~şrnıştır. Alınan kay
nakları, bu halıeli şln1diye kadar u
çurulmuş ol:'ln balonların en budala
cası olarak !.avsit etme-ktedlr. 

Sovyet knynakJarı, Ktzılordunun 
her üç ce"ht'dc çok güç bir vaziyete 
kar~ı koyı-cıya çalıştığını bildirmek
tedir. Orel'in Şimal!nd•ki Alman ha
reketi durdurulaınaa:ıştır. Azak De
n'zi çe\'resinde iıe Kız~lordu bir ha
yat ve ölüm sava,ı 'çindf'dlr. ..\iınan 
kaynaklarına göre bu muharc:bcde, 9 
ve 18 inei Sovyf't ordularl!lln ktsnu 
külHs! irnh<l eclil•n.~f-. ___ _,,__ __ 
Eski Dahiliye Vekili 

Cl inci SJ.hi!eden Devanı) 
kaç giın geç Lnce Şükrü Kaya l\ıtc.hınct 

Aliden lıir tehdit nıektubu alnı4tLr. 
l\1ektupla şö)ıle d-er..ilIT'.e ·tt!dir ki: 

ıtGeçenlt.~r<le bana tekli[ ett;.,::niz 
Ank;aradakJ ı,ı, l.7.ur u. ·ıın d.C tın
düın \,.e yapan11yı .. 6 ;.ı ~~adını. Z:
ra b1,; tok tl:!ı.likeU b ·· + .r. Sizi ih
bar etır!yeceK.m. Bund.ın korkmayı
nız. Ar.c::ık, har.a (.'.!500) l·ra kcıda.ı: bir 
para. vern~eniz l<\zın•dır. B...ına .ddetıe 
ıhily:ıcım \·ardır !>;..rayı bır adamla 
ve zart'ın ıç-~nde gör.de .. :niz n~ zat 
: ·ni gdrüııre: 

- Ş...:krü'. deS:n. BC'ııden: 

- Kaya! d~ye cevap ahncn p~rayt 

versin' .. 
Eğer_ B·" ded giıni y:ır.mazsanız, 

sizi Ankc:r::ıya haber vern-:.e.ı;:e n'ecbur 
kalacağıın!• 

Esk·i Dalılliye Vekili Şükrü Kaya, 
mektubu nlrnca h~kklnd ... bir c;;:..,taj 
tertip edildiltini 3.nlaını.ş ve ~emen 
Vali \.·e Belediye Re'.<ıi Lô.t!i Kırdan 
ziyaret e~crek \'&zfy0 t1 iı~1h o:?-tmiş ve 
mektubu gö~tem-:.işf!". 

Bunun Uzerine c 1rn1tl ;_ c~i'ut ter
t;p edihni!j, \'e Şükrı: K.~ya ~1ehmet 
Ali a;.ookay·ın t.ekl' C• ı kabul ettiği 
ta.ı·?ında bir mektup göndenniştir. 
."ı.yni zan.a'1d3 Mf'hı:.;.et Al;r.1n lste
c. ·gı sekli.de de bil'i,;,ln.a bir zart için. 
c.:~ paralat· konarıık vPr:Iıniş v" t.ıyır 

e-dilen poarola mucibince !.1ehmet Ali 
pa.ralar1 alukeıı cürınü meihut halin
de yakalanınıştır. 

Suçlu dür. Adliyeye get'rilmiş, Bi: 
rinci Sultı Ceza Mahkeınetıinde sor
gusu yapı!d1ktnn sonra l""'\'kif edil
m4tir. ?.tehmet Ali suçunu lnkA.r ede
memiş \•e: 
- - On parasız kalmııhm. Şüicrü Ka
yadan bir klç lir:.l koparm:-:ı.k iı;1 n bu 
isi tertip ett:m, demiştir. 

AC1 818 KAYIP 
Şehrimiz tücca:la'1ndıan Nec-

1111 Sünter'!n k:zı ~·e n1erhum 
MustaCa Arif Sür.tt'r YC Tıcaret 

Vekaleti blcınd<:rdizasyon l\1ü-
dül'ü Faruk Silııt<'r'in \'e tüc-
c~rdln Na7mi Akduman'ın ye 
ğeni, SUmcr Bank n~en:urların
dan Sen·ye Sünt('r'in kardC8i Be. 
yoğlu Kız Orta Okulu öiretıneni. 

Nermin Sünter 
vefat eı.miit:r. Ceı.aze;t yarınkf 
Pazarte . .:j günü ogle namazını 

n1ütcakip Beyazıt canı1 nden 
kaldu,ır rak Frrikoy aile kabris
tanına de!'""toTundcaktır. 

REHAVETEj 
tDüşmektenl 

Sa~!:!!~n~va~> 1 
~·ola )akla.jmaktadır. İnı;ılterc Je 
da..asına müzaheret eden eleman· 
ları kısmen kaybetmiş olmakla 
beraber da,·asını bizzat nefsi ve 
takatleri ile müdafaa etmenin hu. 
dudu içine adım ~tar lıaldedir. 

Bu karşılıklı 'aLiyet içinde bir 
uzlaşma olabilir ıui?. Olabilmek 
için yukarıda da söylcdi~in1i:ı gi. 
bi karşıLltlı fedakirlık ihtiyar e
dilmesi ve ideoloji le•adlarının 
izale veyahut da t lü olunması 
luımdır. Burada suali mulıadder 
şudnr: 

- Fedakıirlık nasıl olur ve ide. 
oloji tezadları nasıl izale veyahut 
telif olunabilir?. 

Bunun cevabı hakikaten güç. 
tür. Fakat, fedakarlık e'ası göze 
alınınea kolaylaşır. Almanya, İn· 
gillercııin müstemlclrelerine ve 
İmparatorluk parçalarıoJI. dokun. 
mamayı, htikl;Wai i<aybeden dev
letlere istiklal haklarını vermeyi 
ve fakat yeni nizam adı verilen 
nesne ile yine bütün bu hakları 
Berliue bağlamayı ve Anupanın 
ni•aın ve nüfuzunda lngilterenln 
hak sahibi olmamasını teklif eder, 
İngiltere de bu teklifi aşağı yukarı 
kabul ederse bir anlaşma ve uz. 
laş.ma snlhu ortaya ç!kar. Bu tak. 
dirde Rusynnın garbi, Polonya, 
Holanda, Belçika, Fransa, Yugos· 
lavyanın bir kısmı resmen Al. 
ntanyaya ilhak olunur, şeklen 
müstakil .e fakat siyasctcıı ve ik. 
tısaden Berline bağlı bir kısım 
Avrupa devletleri teşekkül eder, 
İngiltere Avrupadan el elek ~e
ker ve dünyanın Avrupa dı~ında 
kalan kısımları İngiltere • Japon. 
ya • İtalya • Almanya • Amerika 
arasında pazar ve iktısadi niifuz 
bakımından taksim olunur. Fakat, 
böyle bir uzlaşma İngiltere ve A. 
merika için münıkiin 111üdiir. hu 
imkan düşünülebilir mi?. 

Düşünülebilirse me>ele yok. Fa. 
kat, düşünülemezse harp devam 
edecek demektir. O halde lıer iki 
vaziyette de birçok meselelerin 
yeniden yeniye orla:va çıkıuası ve 

bihlassa harp dışı milletleri ali. 
kalandırınası tabii olacaktır. 

Bu meseeleler \'e bahisler arasın

da bi7.İ hak ve ınenfaatlerinıh 

bakınıından ne gibi \azi~·etlerin 
aUlı:alandıracağı hakkında ~im. 

diden bir ~e~· ~ö~ leneınez, her. 
hangi bir hüküm }iirütülemez. O 

halde; ın~li tarihle görülmemiş, 

nev'i 4;3h"\tna nıahsus bu ayni za.. • 
m•nda dövü~lü ve politikalı harp 
içinde ve bilhassa dün)·aııın pek 

kısa bir zan1an ınesafcsi içinde 
yeni yeni hadiselere geloe olduğu 
bu de\'irde yine Türk milletine 
\•e Türk elk3rı uınuıniye:-ıine dü~ 
şen birinti \'azife ~·alnıı bir tara.. 
fa, Türkiye ve Aln1anya ara~ında. 

ki mes'ut müna,chete bakarak 
değil; her tarafa bakarak asla re. 
havetc. düşmemek. titizliği ve her 
hususta azami dikkati eld~n bt· 

rakmamak, tam yekpareliği mu.. 
halaza ederek Milli Şefin çizdiği 

yolda daima istikbalden emin o. 
tarak itimatla ) ürüınektir. 

ETEM iZZET BENiCE 
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LÜKS ... TUVALET •• ZARAFET ... .MUSİKİ ... DA!'>S ... 
ŞARKI. .. Ve BİR ÇOK GÜZEL KADINLAR .. işte: 

ANNA NEGLE - RAY MILLAND 
Tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

E • 
1 N 

Göz kama~ltran muhteşem film budur ... 
Bu salı ak~amı 

SÜMER Sinemasında 

Ormanlar Hakimi 
Baş Rollerde: 

WARNER BAXTER - BRUCE CAEOT 
Türkçe Sözlü İlk Büyük Film 

Pek yakında: SARA Yıınemaımda 

Teknikte ... San'atla eşsi'l bir mucize yaratıldı 

Bagla L A L E Slaemaııaı 
Heyecandan titreten tamamen renkli 

Dr. SIKLOPS 
Bu nıudzenin en kudretli bir misali •• Dehıinı.ıı en bü) ük ~erefi ... 

inf'n1anın en parlak zaferidir. 
Numaralı yerler kapışılıyor, geri dönmemek için 

lütfen yerlerinizi evvelden kapatJUZ. 
Bugün saat 11 de tenxiliitlı halk matinesi 

TELEF~N: 43;;9;; 

Büyük bir ınm·atfakıy tle 

ŞARK 
SİNE~IASL'ID.\ 

lı••• devanı ediyor.••• .. 

Kiğıt paralar 
(1 inci Sahi!eden Devam) 

messil\eri Reşat ve Fetlu Oktan 
~imdi Berl!nde bulunmaktadırlar. 
İnt,hap edilen nümunel-cri ben 
de gördüm ,.e fevkalade b<-gen -
d 'm. Bu münasebetle, Rayşbank 
İkinct i\azırı Her Pul tarafından, 
enakı nakdiyemizin •ab'ına ne· 
zaret ıçin gel<'n hevetı-.ze karşı 
gösterilen kolaylıkları burada 
meınnuniy'l't ve şükranla anmak 
ıster:m.• 

Odun işinde 
( ı L'lci S:ıh.Ceden De\'am) 

<- Halkın od:ını. ·z kaimama.sı 
ıçin kanuni ,.e idari tedblrler:n 
heps;n: düşundü'.<. İcabcder.;e bu 
tcdb!r!crı cezri bir surette latb'k 

ebilmek ilzcre sayın Tıcaret 
Vekilimiz bize azami m..ı.ıaheret 

göstereceklerini vadetlil~r. 
Size bu tcdb'rJ.er hakkında 

• fırsat kollıyanlara malümat \'er. 
miş olmamak içın • fazla izahat 
yermiyeceğim. Yalrıız odunu, mec. 
bur kalırsak kendim:z gefütece • 
ğlmizi, yahut talıpl<'rine imkan 
ve vesait tem.ini suretile şehri o-

J BÜTÜN ŞEHiR ....... ~ 

Perşembe akşamı 1 • i K\e~
rin Elde eltiği -,efi. 'ı~.ıer 

arasında şahane bır fu:ı ılan 

(NİÇEVO) 
u seyre!- .. k iç•n 

SES 
(Eski Asri) 

Sinemasının a~ılına~ını 

bekliyor. 
Oynn 111l~r 

WILL Y FRİTSCH 
MARTE HARELL 
•Ve 
XİKOLSK· Rus Balet lıe)·eti 

l\luhte.şeın bir !;İnenıada ... 
lltuhleşenı bir film ... 

, --İPEK.-... 
SİNEMASINDA 

llayatınızda gülnıediğiniı ka. 
dar gülınek isterseniz dün) a 

KO)liKLElt KRALI 

LOREL - HARDİ 

AŞIK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Ve dayanıln:az derecede eğ. 
lenceli sahnelerle dolu fılmi 

görmelisiniz. 
Ayrıca: MATBUAT U. lif. 
l\fenıleket jurnalı ve renkli 

Seyahat filmi. 
Bugün saat 11 de tenzilallı 

matı ne. 

dunsuz bırakmıyacağımızı söyli -
yeb'.lir•m.• 

• • 
Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet-

meleri Umum Müdürlüğünden: 
1941 Yılının 15 Birinciteşrinden Yeni İlana Kadıır Pazardan başka 
Günler için lık ve Son Hareketleri Gösterir Kışlık Evkat Tarifesi 
No. Yollar 

Şiş!i - Tünel 
10 Tunel - Şiıll 

11 Şı;li - Beyaztt 
Beyazıt - Şlşli 

12 Fatih - Harbiye 
. Harbiye - Fatilı 

12/• Ab.aray - Harb•ye 
Harbiye - Ak.5aray 

H Maçka - Tünel 
Tünel - ~Ia<;k3 

16 Maçka - Bf.lyazıt 

Beyazıt - r.ıaçka 

16/a ş;~U c:depo• EminOnil. 
EnıinünU - ~tJ.çka 

l\ia('ka - En1inOnü 

17 Şişti - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

17/a Mec'd;yeköy - Eminönü 
Err,lnOnü - r.tec•d.ıye~c.by 

6.10 
6.30 

6.2' 
1.oa 
6 15 
7.00 

6.20 
7.03 

19.53 
2(1.14 

6.20 
7.05 

630 
7.03 
7.20 

6 55 
7.28 

6.20 
6 53 

Son 
Kalklf 

23.30 
23.50 

22.07 
22.50 

22.30 
23.30 

22.27 
23.10 

23.24 
23.45 

23.23 
23.05 

7.07 
20.08 
19.36 

19.35 
20.08 

19.20 
19.53 

No. Yollar 

- 1 "' 18/a TMaım - Beyazıl 

= 
Beyazıt - Taksim ... 

:! u Kurtuluı - Beyazıt 

"" Beyazıt - Kurtuluş 

';J 19 a Şişli <depo> Eminönil 
00> - Eıninonil - Kurtuluı ... 

K\lrlu\uş - Eminönil 

22 Bebek - Eminönü 
Eminönü - Bebek ....... Bebek - Be,ıktaJ 

i8 " OrtakOy - Aksaray 

""'"1 .ı\.k~aray - OrtakOT 

;~ 34 Beşıktaı - Fatıh 
FaUh - Beşiktaş 

3! T•)pkapı - Sirkeci . Sirkeci - Topkapı "' ... < "' 
~8 S3 Ye-diku1e - Slrkeci. "' = ~~ Sirkecı - Yedi'"-ule 

37 Edırnekapl - Sirkeci 
Sirk.ecl - Edlmekapı 

(9116) 

ilk 
Kalklf 

7.30 
8.03 

f.15 
7.00 

1.12 
1.45 
7.05 

8 30 
e.40 
-

1.ZO 
7.04 

6.30 
7.12 

fJ,20 
6.52 

6.!5 
6 47 

8.15 
•.41 

Son 
Ka'.klf 

19.32 
20.06 

22.15 
23.00 

7.0Q 
200;; 
19.33 

22.50 
%3.80 
24 iO 

19.35 
20.20 

ıua 
20.30 

2~.33 

23 05 

22 35 
23.IQ 

- -
22 ~: 
1.! . ı 
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·TÜR'< TiCARr;T QANUt\SI A.~ 
l<UPONLU VADt Li M'VDUAT 
PAAAMI IUAADA f.(LET 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

KIRALIK KASALAR 
Yeni PQı;Labane lw'llsWda Y•ni Valcte fü.r.ı altı.-ıda 7aptmlan Küçük Ka

salar kiraya v..-ilmeğe baflarum;tır. 
Talip olanlann ve fazla malumat almalı: JsliTenlerin mezkür mahalde 

Kiralık Kasalar Memarlııttma m'iirnca at etnıcleri. <8841> 

\. 
İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 

..... _...... - rtında il'~ .ı.r.--
ılltlerlniııi lırça]a,yum. 

~ <( • • • , ' ~ : -.. . ~ . . ' , 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
K!'.ğıt ve kartonu idare tarafından verilm~k şartiyle (18000) adet telef?n 

.rehberi tnb"ı eksiltmesi ı6/ı0/941 Perııembe günü saat ı5 le kapalı zarfla ls

anJ>ul Te1"lon Müdürlüğü binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel (6000) muvakkat teminat (450) lira olup şartnamesi her 
&ün LevaZJm Amirliğinde görülebilir. 

İstekliler mezk\lr gfuıde saat 14 e kadar k.anunl >esikalaıile tekli! mektup 
ve muvakkat teminaUannı ihtiva eden kapalı zarllanru komisyona tevdi etmiş 
bulunmalıdır. (8725) 

lstanbul Defterdarllğından 
Keşan ve İpsala kaulan dahilinde büyük ve küçük Gala gölleri He Enez 

d~anı ve l\ieriç nehrinin tamamı ile Enez kazası dah.ilındeki deniz ~ahili ve 
mezkQr ~ }cazanın hududu mlllJ dahilindeki bilcümle sayd mahaUeri balık rü
sumunun senevt iear J>edelioden % 20 ten7.il ile 3 seneliği kapalı zart usulü 
ile tekrar 20 gün mtiddeUe arttınnnya konulmuştur. 

ı - Arttırma ~.10.94ı Cumartesi günü saat onda Edime De1tcrdarhğın
da toplanacak komisyon b.uzt,ir~ yapılacaktır. 

2 - Bedeli ihale seneliii;i 2828 lira<ill' . .ı.ı:uva.kkat teminat akçesi 637 liradır. 
8 - Taliplerin bu arttırmaya girebU melcri iCi:r"A l.490 numaralı kanunun 4 ün

di maddesi mucibince arttırmaya girmeğe ınAni bir hali b~ılunmadığına dair 
imzalı bir vesika ibrazı. 

4 - Teklif mektupları yuk<>rıda birinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar makbuı mukab1llnde komisyon reisligine verllmelid.ir. Posta ile 
ıönderilecek mektupların iadeli taabhüilil olma~ ve muayyen günden bir gün ev
vel komisyona geliniş bulunması lazımdır. 

5 - Şartnameyi &örmek ve ıazıa malilmat almak istlyenler Varidat Mü-
dür.yeli.ne mür.ıcaatlan ilAn olunur. •9ı03> 

SAHİP VE BAŞM'UHAJUtiJıt 
NE!fRiYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

ETEM İZZET BD.'İCE 
CEVDF.T KJU:.ABiLGİN 

MATBAASI 

12 B.ı·eşrın 1941 
18.00 Program ve f\.ten1Jeket Saat A-

18,03 

18.40 

19.30 

19.45 
19.!>5 

20.15 

20.30 
2ı.oo 

yarı. 

Radyo Caz ve Teıngo 

trası. 

1\fuhteJif Makamlardan 
kılnr. 

Orkes~ 

Ş•r-

Men1Jcket Saat Ayarı, ve A
jdns Haberleri. 
Serblst 10 Dakika. 
Muhtelif Sololar. (PianD, Ke
man Violonscl.) 
Kont;şma (Meslekler Konu ... 
euyoı .) 
.Fa:-;ıl Hey'eti. 
Ztradt Takvinıi. 

• 
.. - "' 

Istanbul Dördüncü 
• IcrB 

·Memurluğundan : 0~ 
Bir borçtan dolayı satılmasına karar vcri!mi~ olan ,.c _yeııı~:" 

l üç ehli vukuf tarafından tamamına 2008 ıki bir: sek•z ıı;• ceıli: 
met takdir edilmi§ olan Boğaz! çinde Boyacıköyünde atık 'e J3of'' 
Maslak ookağında eski 21, 21 y~ni 21, 23 No. n mahallen ·dıP• 
cı.köyünün Tepe kısırunda Mas lak caddesinde ve tapu j<a)res<· 

. .. \e 
nazaran sol tarafı Asım arsası arkası arabacı Ismai~ aga, h3ue 
leri hane ve bahçesi ve hazan Hatice bahçesi sağı Jsnıaıl 1 :r.ıus

~ ve bahçesi önü Maslak caddesi le malodut 450 arşm miktar,ı 
taia Reşit paşa vakfından hah çeli ahşap hanenin, 

E VSA F I _10ır 
Zemin katı: Zemini taş bir taşlıkta sokağa 21 No. lı kaP~'.r bl' 

lunan boydan boya bir ahır ve bir oda merclıven altında ı•e ı• 
la zemini kırık malta taslı oda ocaklı bir mutfak ve bahçe) 

2UO 
2J.3Ş 

Ktu·ışık Şarkılar. 

.'t.ıık:ara Sonbaha1" 
Neticeleri. 

~ kılır kapı mevcuttur. · od J:ılr 
At Yarışları Birinci kat: Camek.iln bölmeli bir sofada kar~ı!ıklı dört 

3 

~) hala vardır. . . de b' 
21.45 
22.30 

22.45 

Dans Müziği (Pi.) 
Memleket Saat Ayarı, ve A
jans. Haberleri. 
Anadolu Ajanruım Spor Ser-
visi. 

22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka-
paruş 

Hediye ka
zananlar 

Bahçesi: Hududu kagu yıkık duvarla tahdit edilmi~ ıçın 
kaç meyva ağacı mevcuttur. taJl'jrl 

Umumi evsafı: Gayri menkul ah'iap eski ve harap ve bir'"' 
muhtaç olup zemin kat pencer ~leri demir parmaklıklı ol~Pr jSır 

~ ci katta göınme balkonludur. Iki yan beden duvarları kıjgl 
gın duvarlıdır. 146.50 

Hududu: Tamamı 258,50 metre murabbaı olup bundan 
metre murabbaı bina geri kalanı bahç~dir. ıar ıl" 

~ Yukarıda evsafı yazılı olan gayri menkul aşağıdaki şart 
~ 

iresinde satışa çıkarılmıştır. ribi:l' 
l - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 19/10/.941 

1
; 3if( 

den itibaren 41/1982 numara ıle İstanbul Dördüncü_ ı~ra a(ı~I 
~ sının muayyen ııwnarasında herkesin görebilmesi ıçın . ilJ:ıll 

Mükafatlı bulmaeamızı doğru ~ İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almak istiye~e;, Jilbf" 
halledenler arasında çekilen kıul'- şartnameye ve 41/1982 dosya nnınarasile <ı1€muriyetırrı'Z 
ada hediye kazananlarm liste • caat etmelidir. . ... de J" 
sini neşre devam ediyoruz: 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın yiıll 0,e~· 

Birer kıymetli roman kazanan. di buçuğu n.sbetinde pey veya mtlJi bir bankanın tenıinat 
lar: °C;küdarda Seluniycde Ha • tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) ,_ 

marn "SUkıığı 10 numaralı hanede ~ 3 - İpotek sahibi alacaklılarl.a diğer aliıkidarlann 'I'• il• ~ 
B. Mehmet Nihat, Ni,-antaşı erkek 1 lıakkı sahipluinin gayri mE'Tlkul üzerindeki haklannı busU• 

00 
ıf. 

<>rta o.iruiu sınıi 2 C den 471 nu· 1
Te masrafa dair olan iddialarını işbu ilfuı tarihinden itibareı:iır 

maraiı B. Muhittin Yo.ulmaz, Fa. ~1~ içinde evrakı müsbitelerilebirlikte mem~imize ~ 
t.ıhıl Akdeniz caddc.;;ııde 52 nu. ı ~! Icri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olı11 
maraıı han-ede B. Fıkı-et T~rgut, 11 satış bedc!inin paylaşmasından hariç kalırlar. 

3 
l'rl· 

Galat;;da Hocaalı mahallesı Ya - ,ı 4 _ Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttır.Jll ,ıP 
zıcı sokak Tramvay apartımanın· ı . . k 

1
.. ınl 1• t ım.. b !arı t~ıııııı' 

Orman Fakültesi Allm Satlm Komisyonu Beşkanllğından: 
Miktarı Cins1 Mubamn1en Fi. 

K. 

22000 Kg. Ekmek H,25. 
(Belediye Fialına 1 K. 25 S. nakliye zammiyle) 

Muvakkat Teminatı: 

8000 Kg. Dağlıç Eti 
(Belediye Fiatmr. 5 K. Nakliye zammi7le) 

Muvak.k.at Teminatı; 

2000 Kg. 
2500 • 
200 > 

30 • 
18000 Ad. 

3000 > 
60 Kf. 

400 • 
200 > 

2000 Ad. 
100 Kg. 
700 • 

2000 > 
ıooo • 
200 • 
800 Ad. 
250 Kg. 
400 • 
150 • 

1500 Ad. 
1500 De. 
500 • 

1500 Ad. 
500 Kg. 
6-00 Kıı. 
300 Ad. 

1500 Kg. 
ıooo • 
ı500 • 

Kuru Soğan 
Patates 

Salça 
Sarn11:ak 
Yumurta. 

Limon 
Sirke 

Elrn~. Ama-.,ya 
Ayva 

Portakal 80 hk 
Yaprak Salanıura 

Taz<ı Bakla 
Taze Ayşe Ka. F. 

. '· 

Sakız Kabağı 

Taze Bezelya 
Enginar 

Taze Dilıer 
Dorııates 

Semiı Otu 
Patlu.::ın 

Maydanoz 
Taze Sogan 
Yeşil Salata 

Havuç 
Kereviz 

Karnabahar 
Ispanak 
Lahana 

Pra.a 

Muvakkat Teminat.ı: 

67,i>O 

6 
10 
30 
60 
3 
5 

15 
16 
12 
4 

30 
15 
20 
16 
20 
10 
20 
15 
6 
5 
1,50 
2 
2 

10 
12 
ıs 

ı2 

6 
e 

Yekfuı .. 
217 Li. 

Tu. 
L. K. 

3135 L. 

235 L!. 

5400 L. 

405 L. 

120 
250 

60 
18 

540 
150 

9 
64 
24 
80 
30 

105 
400 
160 
40 
80 
50 
M 

9 
75 

, 22.50 
10 
30 
50 
72 
45 

180 
60 
90 

2883,50 

Miktarı 

2200 Kg. 
600 • 

Cinsi 

Urfa Blrlncl Sadeyağ 
Zeytinyağ Ayvalık 

Muvakkat Teminatı: 

1500 Lit 
2000 Kg. 

lüO > 

Sut 
Yoğurt 

Tcreyaj( 

Muvakkat Teminatı: 

1800 Kı;. 

2700 > 
900 > 
5-00 , 
500 • 
300 • 
300 , 
200 > 
100 > 

50 > 
200 > 
400 > 
400 > 

20 • 
200 • 
200 . • 

' 700 > 
600 > 
200 • 

30 > 
25 > 
50 • 
50 • 
30 • 

800 • 
250 > 

Ph-ioç Tosya 
Toz Şl'ker 

Kuru Fasulya 
Hey aı.; Peynir 
Kaşar Peyniri 

Zeytin Gemlik 
Nohut 

Siyah l\1crclıııek 
Kırr.1ızı Mcrclı11ek 

Pirinç Unu 
Kw·u tizüın Çe. siz 

Tuz 
Bulgur 

Çay 
Çilek Reçe!J 
Vişne Reçeli 

Konserve Ayşe Ka,, 
> 'fürlil 
Kuru Kayısı 
Kus Üzüınü 
Çam Fıstı!;t 

Bugday 
Ceviz içi 

Kuru Bamya Amas. 
Beyaz Sabun 

Soda 

Muvakkat TemJnalJ: 

100 Kg. 
500 > 
400 > 

Muvakkat Teminatı: 

Şehriye 

Makarna 
İrmik 

Mubarrwnen Fi. 
K. 

178 
90 

335 Li. 

20 
30 

160 

81 L. 

48 
48 
30 
65 

120 
35 
30 
25 
17 
35 
60 
7 

26 
850 
65 
U5 
50 
50 

ıao 

30 
110 
2J 

110 
90 
60 
ıo 

YekCın .. 
444 Li. 

40 
50 
40 

Yekün .. , 
34 u. 

Tu. 
L. K . 

3916 
540 

4456 L. 

300 
600 
180 

1080 L. 

864 
ı296 
270 
325 
600 
105 
90 
50 
17 
17,50 
ı20 

28 
ıo4 

170 
130 
130 
350 
300 
3~0 

9 
27,50 
10 
55 
27 

480 
25 

5920 00 

iO 
250 
160 

450 

d "' t d D" 1. . namesını o umuş ve uzu u ma uma ı a~·~ ve un a ı<O er am osyon ısesı son ık . . . 
1 6ınıf talebelerinden 158 numa • 1 abu! etmış_ ad ve ıtıbar olunud ar. .. . . iinii ~ 

ralı Bayan Sabahat, Ankara tica. !1 5- Gayrımenkul 3/11/941 t~ rıhııı_c musa.dii pa~artesı .. ı: defa b"' 
ret Jis~sı birinci sınıf talebelerin- ~ 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 uncu Icra memurlurunda uç t.Jlla V 
d-en Bayan Mualla Özcan, Bey - ! ğırıldıktan sonra en çok art!ırana ihale edilir. Ancak arttı 5,nı 
lcrbeyinde Küplüce cadd<'siııde !~ d!!li m'!hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veY8 vd· 
62 numaralı hanede B. Halil D?. lıstiyenın aiacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ıl• ııı•·' 
mır Türk, Kadıköy kız enstilüsü : bunların lru gayrim<>nkul ile tenıin edilmiş alacaıdarının fl'!~ ıı:ıl' 
talebelerinden 45 numaralı Ba •· ! dan fazlaya çıkmazııa en ç<M uttıranın taahhüdü baki kalı"~ııu~· 
yan Nihal Yüce, İstanbul erkek !~ re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 13/ll/S4l tarihı_rıc '.i jc' 
lis~si sınıf 4 B talebelerinden B. ~ dif perşembe günii saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 urc·~«•~' 
Kazım, Bcşiktaşta Türkali ma - memurluğu odasında art'tıırma bedeli salış istiyenin aiD' ,ci • 
hallesinde Tabakçı sokağı 10 nu- rüchanı olan di/;>"Cr alakalıların bu gayri menku! ile teıı11 ~11 ı 1ıl~ 
marada B. Faruk Pakiş, Emni_yct miş alacakları mecmu undan fazlaya çıkmak ve ınuh~·_,r•· ı 
Müdürlıiğii 2 inci şube komıscr kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmak şartile en çok 81 ,ı ,<t 

mua,·inlerinden B. E<ı.p Tengözün ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapıJnı. 
kızı Bayan Şükriye Tcngüz. Bü. ~a!os 2280 numaralı kanuna tev fitı:an geri bırakılır. ,.e~ 
yi\kçekmecc sıhhat d!spanstri 6 - Gavri menkul kendisine ihale olunan kimse derl:Ji T•;> 
ml·muru oglu B Halil Yegiıı. An- ~ .1 .. 1 .. d lh 

1 
k fesholun• , . '. . .. verı en muh et ıçın e parayı vMmezse a e aran · · • 

k~rada Hkıs."rddıbı2mahıılles1ı lüa • ~' kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arıeto~;,ııı 
goren so -agııı " numara ı ıane· ~ _ • buı~n,. ~' 
de nafıa hat <;avu~larından Şevki ~~dugu bedelle ~agarazı olursa ona, razı olmaz veya k art!'~> 
Mutlugün, B<yoğiu 2 inci kız orta ~ hrrr.e01 yedı gun muddetle arıt ınnaya çıkarılıp en co . , ,·~· 
okulu 3 B tal;,l:ıelerinden 251 nu. ~\hale ed!Er. İki ihale arasındaki fark ve geçer, r,ün~cr ı\ .rı 1,9ct1 

~ 1 ak f · · h "\J<Jllc ·•l maralı Bayan Nezihe J'ıkol, , 'u • ı 
1 
beşten hesap o unac aız ve dığer urarlar ayrıca u de ı,,.. 

ruosmaniyede Şerdefendi sok,, • ~ kalmaksızın mer..uıriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (M9d ıerS' 
~ında 48 numarada B. Nced.ct ~ 7 - Alıcı arttırma bedeli h aricinde olarak yalnız taP~ıısrıP1 
Ozatkan'. Beşıktaşta Abbas~ga ~~ harcını, yır.rıı senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pı 
mahallesınde Ma<uklar yokusun- • vermel!e mecburdur. .,,,,~o 

1 
da 77 numaralı hanede Bayan ~ Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye rP· ·ı ı 
Perihan. Karagümrükte Tahtacı. 1 ··t Jl"t L l d" .. ' .. 1 k' k f ·caresi ~ııc 1 ' 1 J • d 2 1 h :l ~mu eve 1 ·e e ıyc rusumu ve mu era ·ım "fa ı ı · }Cıı 

!Bar sokaRgın aG r.um~rAa 1
1

1 .ab~~r e ~ olınayıp artt•rma 1>edelindcn tenzil olunur Işbıı l!ayri n,eo .. r:J.ıe 
ayan ana u'1cso~ 11 • .,1{ .. ~ •• • . . •• •• . JTlC'zı1"" Jl"" 

kalda Ölçek &ok•ğı 146 numaralı ~~ karıda gosterılc? tarıha,e lstan bul Dorduncu • Jcra . cıa•" 
/ hanede N. Sayıramaa, Samatyada t~ odasında ı~bu ılan ve gosterılrn arttırrna şar ııam~esı 

Ağahamamı ca<ldesiııde 214 nu • I • 'atılacağı !lan olunur. 941/198~ "' , • . , 
mar::.ı.da Bayan _ Lcn1an Şt:şper. \,.~ ~.,.,.~'!r-..... -;fıi-,,... ~:.: ..... ;a;. '!'r.,..__..;a;. ... ...,Y.,,,..~ ....... ... ~J'fll 
Kınalıadada Tckınay sokağında Scfaradim Musevi Cemaati Vakfı 1 8 ~ 
73 numralı hanede Bayan Mıh • . l•"'"~>-'1 

rin1ah Demirtaş, Pendik orta mek- ih~ue Bedc.'li % 7.5 Teınınntı _rı. LJ~ 
L K Lira R.Ll 1 

tehi 2 B talebelerinden 93 numa. · · _ 
ralı B. HWay~t Büliıy, Yeni kol· 4922 36~ ı~ , •c ', 

l - BiJyilkdere Bahçeköyde bulW"Jan Orman Fakültesi için yukarıda rnü!redı::.h y;:ıı:ılı erzak vesaırc ayrı ayrı yedi ş0;rtnantede atık eksiltmeye konuldu. 
lej IO uncu &ınıf talebelerinden Gala tada Büyük Hendek sokağında 62,G7 No, lu bin,.n111 •" .. ~,d~ıi• ''' 
B. Semih Özsoy. mHütının proje, şartname v& keşfi uyarınca okulıı Jfr~ğı 15 r,Ur oıı• 19': t 

2 - Eksilhne 21/10}941 Salı günil saat 14 den iübi:iren yukarıdaki sıral5rına göre İstanLu1 Bc.yoğtu, 1.iallye \rek:i!eti Liseler Muha~bec.iliğl Dairesinde top-
1.Dnarak olan Fılkülte Alım SaUm Komis:onu huıur:.ı:~da yepı1acaktır. 

Birer ~ık yazı )>:alemi kazanan. siltnıcye konulınuitur. " ıO • ı 

lar: Bcyoğlund.a Topçck-enler Keşif bftl~H ile muvakkat ten1hıatı yuk;ırdt:. y3z!'_ıd?r ih1lr~I ,~~1 ,ıf1A1:-;.; 3 - 'Ek..~\J-.meye iştiraK etmek istiyenlerln yukarıda her kısmın altında yazıl ı muvakkat Teminat karşılıklarının mezk(ır l\.Iuha~be Veznesine y~tınldığına 
dair makbuı.la ek!iltmeye girOOilmek sarUarmı haiz olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri ve 2490 sayılı Kanunda yazılı cvsafi haız olnıa~arı elzemdır. zarcsi gUnü snat 15 de Beyoğlu Vakı(lar MüciOrl':~f~ ıhale kotn!~:) . ıi ;!• ~. -'·~ soka';·nda 7 numarada Bayan Sa. ..,, ,. ,, 

Ü Jaroıktır. Proje, Şart.nanı~ ve k~it evra'{uıı görnıek ı~tJ~ n;rrı~ c"''' ı i - Şartnameleri gurmclı: L!liyenlerln tatil günleri hariç Orman FakWtesine müracaatları. BO> ukdere - Bahçeköy (8933) bil':n elile 15.~r Tosun, Beşiktaşta Ziy;ı Pa~a yoku$u Lf'~,f.rdacı Sokak 12 nunıar.ıd .. Seın.rad!n~ ~.Jıı"'.j\r.ı~·:ı· 

TARİHi TE1''RİKA: 19 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: JII. SAMİ KARAYEL J 
Yemin ('der.im. Allahın indinde bir din 
vardır kl şimdi bulunduğunuz dinden 
d~hfl. sevgiLd;r. 

Ve AlWı;n gelecek bir PeygalJ!b<rl 
vardır ki gelmesi pek. yakın oldu. 
Gölgesi başınız üstüne geldi. 

Ne mutlu ol kimseye k1 ana iman e
dıp te o dahi ana hidayet eyliye. Vay 
ol bedbahta kim ana isyan ve muha· 
lele! eyliye. 

l.'nzıklar olsun ömürleri e:a!let Ue 
gEçen ümmetlere. Ey cemaat hant 
müzeyyen lcA.şaneler ve t.a.şlarJa hane
ler yapan Ad ve Nemud. Hani dün
ya varlgına mağrur olup da ka,·m1ne 
beı aizin en büyük Rabbinizlm diyen 
Firavun ile Nenırud? Anlar size nis
betle daha zengin ve kuV\·et ve kud
retçe &izden efzun değil ml Jdilcr? 

Bu yer an1arı d~irmende öğüttü. 
Toz etll. Dağıttı. Kemikleıi bile çürü
yiip dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. 
Yerlerıni, yurtlarını simdi köpekler 
teıılendiri7<>r. Sa1wı anlar ıibJ ııatıet 

• 

etmeyin. Anların yoluna gitmeyin. 
Herşey fanidir. Baki ancak Cenabı 
Haktır ki birdir. Serik ve nazJrj yok
tur. Büyük, küçUk hep göçüp gıdiyor. 
Giden geri gelmiyor. Ceı.mettiııı ki 
t1mmeye olan bana da olacaktır.> 

Arap şairinin bu hutbesi Aı aplar 
u~sındi pek ziyade şöhret Jw ... andı. 
De\•e üzerinde bunu okuduğu 1aman 
Hazreti Muhammet (S.A.) dahi orada 
idi Daha Nübüvvetleri tebşir olun ... 
mamıştı. 

Fakat bu meşhur Arap şair!, Haz
reti' Muhammroin (S. A.) Nıibıivve
t1ni görmeden vefat etti. 

Kas bin S.5.de intirarı di.nJ Muham
mediye kad.a.r yaşamadı)rsa da Cenabı 
Risaletpenah Efeıldlmizin gıyaben pek 
büyük teveccühlerine mazhar olmuş
lardı. 

Hat~ Nübüvveti HazreU Peygam
beriden sonra b1r gün Huz.urtı Risa
letpenalılkrinde Hazretı Ebubokirül. 
6lddlk ve .alı- &evaı. muhtereme bıı-

lunduğu bal<le kentlileri müşariın

i!eyb Kas bin SAdcnin bahsini açar
lar. ve, deve üz~rhıde okuduğu hut
beden ~ı.ı cümlel<'r henüz hatırı şe
riflerinden çıkmadığını beyandar.. 
sonra: 

- Acap bu hutbe tanıaınen kimse
nin hatırında kalmış mıdır? 

Buyurctular ... 
Derhal Ebubckinllsıddi.k (R. A.) 

Hazretleri ayağa ka~lt;:!rak tıulbeyi ta
rn:.ımen okurJar. 

O aralık Beni A>·aJ kabile~inin reisi 
olup ?ı.iuvo::ıhhid ve dini İseviye itika
ciı varken sonra it'.l!'ımiyeti kabul ile 
Huzuru Peygambertde bulunan Çarod 
dz.hi orada bulunuyordu. 

Çaroci''ım D.\'enesiı ıten bir zat kı
yam edrrek Kas bJn sadenin şiirlerin
den birkaç parça dtıha okur. ki bun
ların cün)lesi de B<:ni Haşimden bir 
Pey&amberi Zişan zuhur edecegi lik
rini taşımakta oldtı~lı görulür. 

Bunun üı.eı·ine liazre1i Muhammet 
(S. A.) Efendinııı: ır.üşarünileyhten 
mahzuı.iyf'llcrini b(>yan ile: 

- l!mit ederint hl, Cenabı Hak rüz1.1 
mahşerde Kas bin Sôdeyi kayınr. Ve 
a~•r:ra b:r ün-ın1et hi;Jinde bals ve ka
bul ed<·r. 

Buyurdular. 
Bir ~hir zaman P('yP,amberinin ge

leceiine dair birçok ulema, kiıhln-

Abbasni!r~ mahallesinde Kuyulu ıtüle\·ellilij.{ine ve eksiltnıcye gircceklerjn ih;llc günü kombyoni:I Jl 

ıer ve Mukaddes Kitaplar hıılı<>r ver- sokok 3 numaralı hanede N. Al - meler!. c85fl5• 

rn!şlerdi. tııwy. Tepebaşında Bahar aparlı- ,
1
, ·-

oZza:1:.ı~~r~~~·rı~:h,~;:~/s !.' ı · ~;~ı~.':ı~ı~;u;::~~~. ~~~·~k~ 1 Devlet Demı'ry"'ları ve lı'manfarı ı· ..ıırtnıe U. iıhresi Jfift , . 
&ün evlerind(' yaJuız başların:ı bulu- bec:incı ~ırui talebelerinden 120 UJ ~TGllll ., 
rurken ııa>·ıptan bir B<'S gelel'ek ken- numr?alı B. Fikrı Demir, İstanbul iı••••••11.1-••••••••••••••• ..... ".': 
dilerlne: . . .. fft~· ~' d ı 

- Yıl Muhammet. kız rrıualHm mektebi 2 inci sınıf Tarım I;ı:l('ri, bağcıl:k \<! yeril sanayide kullnnılacak kıik11.r~. 1 r""' ıl ', • 
D1ye hitap eyler. Bundan kendile- C ~ubcsi tnlebelPrinden 649 nu .. sül/at dö sut her nevi madent ve kiınyevl ıübreler ve anbJr b:U t~ı" ı 

rinde acip bir hal peyda olur. Tiaz- maralı BAyan Fahriye Geldiay, ne mah<;us olınak. ve 15.1~.941 ~ari~lnden itibaren tııtbık edi.:~r,~·.~i~· ~" .' 
reti :hluhaınnlet ($. A.) hayrete dü- Cihangirde Özen apartımanında No. ıu tarife yenıden tertıp cUılmıştlr. Ücretlerde rsaslı dcbış.ti. 
~trler .. ve vukud,tı c,'<Jk sevdiSi ve rn{lh- ta:-yeınlardan fazla tafsilat alınabilir. •7595, c9095l ,. 

f. ..,t ( 
tcı11ıl1 ~ .. 

remi olan Hazrell J!atlceye ~u su:elle Bayan Mualla Tayfun, Cibali 63 + + 
anlatırlaro iincü ilk mek'.ebi talebelerinden 

- Y5 Hatice, yalnız bulunuyor- 47 numaralı B. Şadi Agun, Liln.. 
dum... Gaipten kclo~una ı;öyle bir gada Karakol sokağı 36 nun:3 -
ses geldi: . rada Bayan Emine Çamer, İstan. 

- Yfı Muhammet. bul kız lisesi VI inci sıntf B 'u. 
Tevahhuş ettim .. Ürperdim.. Nedir 

bu hal acep? besi talebelerinden J 285 numaralı 
Buyurdular... Bayan Leman Tektaş, Anadohıka. 
Cenabı Hatice ise zaten beklemek- vağı Dolay sokağı 6 numara:la 

te oJdui,'\1 Z<1manı &ladetin vürud et- Bavan Adalet, Gazi OsmanpHşa 
mekte olduğuna hJkıneyler. orta mektı:bi 2 inci sınıf C şubesi 

Bundan !:onra Cenabı Fah.ri Kfılı:at 
baktıkları yerlerde gökyüzünden nur taJcbelerinden 39 numaralı n. 
indiğini ve alameUcr görmiye boıla- Nurettin Ehuran. (Deı:aını yarın) 
dıJar. 

Hazreti l\.'luhanımct, bu halleri de 
keza Cen;ıbı Tiatict"·ye ı::öyleı-ler. :\la
ı:ne-tler gün geçtikçe çoğalmıya bas
lar. ve bu luıllerın sıkl~şn~ası ve gö
rü• 1"relli&I vaktin gcld!ğjne dr ldlet 
ed~r. (Devamı V•rı 

iTiZAR 
Yazımız.ın çokluğundan (Yok:uha- ' 

ma) ve (Hatır İçin Öldurdüler) l<!r:i
k<.lar.mızı derceıj_eruedlk. Özür .ı;ı. 
riz. 

D.D/101 No. lu tarife mue1bince talebelere 1\1ayıs. ı-ıazir~~· yırı·r1 .0v• 
ğustos aylarında satılaeak Gidi~ - Dön üs b!lelleri BirlııcHe:;r:rı .'1• __ \° tı' 
lan gece yarısına kadar muteberdir. Me!"'iyet :-nUddcti 1c:iı:~r (;!<~ir ııY cı• 
reti yek11nunun % 10 u ı:;vrıra tediye edilmek ~;:utile bu rrüdilct ·cf1'· / 
tılabilir. Bu husustaki tarıfc z.eyll 15.IO.ıe.ıı tarihınd<'ıı 11nıtr1.>c 1 1 

/ 

ıı ıııııııııı ıııım r Şehir tiyatrosu 1 
111 \\Till\, TEPEBAŞI DRAM 

1 

ili: KISMINDA 

ll;;~Ji!;,;, Bu akşam saat 20,3(\ da ı 
H A M L E T 5 perde 

1f 
İSTiKLAL CADDESiNDE 

KO!IIBDİ KISJ\1INDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

JdJJARLIK BUDALASI 

<7594• <903D> 

- EVLENJ\ff: ,e>' ~; 
"' j .,.ı .. 'ıll ·' • p1 J7 

Bay l\ılazhar O/ı.tı;. ıtt1tt1 1.· ezı ( 
yan N~detle, DilY J\ıf .,~tc eı . 
nun mahdumu ply11dc ..-ııı Jl 1, 

dıJb'• 'fl: ' 
Necdet GtiJHlc.ı:td.u'n~ orci~ıC\ ,~fi 
\'elki gece Hc.trb~ycoı.: ·e i· 11.ı•' ' d ,.('(.: 
p1ln11~tır. Bu n1c.!;'u .;~ıl .ot 1' "~" 
dostlarından ıı1iJIC.iC1'·· J I , .'\ -~ , 
da\'etliler t:ı .. fından. ' ıe · >) 

dar, bi..ıyük u ııeôe ·~·;)J tt 
rnuşlur. Tar<.ıfeyue 

edera • 


