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iade t'ı.lilın~:: ._ ; 

'10SKOV AYI. 
DÜŞÜR

PdEK AZMİ 
Moıkova dütürülebile · 
cek mi? Buna evet ve 
hayır ..• cevabını veren -
ler vardır. Fakat hadise· 
!erin seyri ne olursa ol -
•ıın Almanlar Moıkova· 
J'ı dütürmek azminde • 
dirler ve hesaplarının 
tenıelini bu tqkil ebnek
tedir. 

\' . 

'~'ıı: ETEM iZZET BENICl.. 
~Şark cephesinde büyük Alman 
h~rr_ıuu bütün gücü ve kırasıya 
Ctl 

1 ~le Moskova iinlcrino kadar 
ltu ~ş ve dayanmış bulmıuyor. 
•e' ar kahramanca dayanıyorlar 
diı· .\lınaıı ordusunun misli şim. 
iııs e kadar görülmemiş derecede 
~i ~~ ve. malzeme zayiatı verdiği
>e, .~•rırkcn Moskovanın düşmi. 
de ~gıni ve düşürülemiyeceğini 

S •de ediyorlar. 
tii,.

0
VYet lıükfımetinin resmi söz. 

, u l.ozov•ki: 
lir._ .\Jnıanların Moskovayı hiç. 
>o, •aıuan alamıyacaklannı blli
tiinllı •. Alman ileri hareketi her. 
ııeı- hıraz daha yavaşlamaktadır. 
llıalo~en gün, düşmana pahalıya 

ı:ı •ktadır.• 
ıı,, 11~0>ektcdir. Buna mukabil AL 
leli -k: da Moskovayı düşürecek. 
>otu naatindedirlcr ve bu inan 
t..Q~daki azimle çarpışıyorlar. 
~h b 8 harekatın seyrine göre 
~~ edbin, kah nikbindir. Kali
ı.,:hri cihetinden inen Alman 
llttııılttunu Moskovnnın akıbeti 
-,;1 •ndan bilhassa tehlikeli gör. 
~ e haşlamıştır. 

l.~11 resnıi Rus tebliği ise mer
le ~ Vaziyeti vahim görmekte 
~li ,nıaııların Rus lıatlarına gir-
l~~.kabul etmektedir. 

C ili li~ltatıe Mosko\"a düşecek mi, 
lin .' lebilec:ek nıi?. Bunn har
~ba;nüınlizdeki kısa seyri bize 
'in, edecektir. Fakat, hadisele
ı "'~ • Qr h tı ne olursa olsun Alman. 
l;)i,~tta büyiik ve tahammiilsüz 
\ı)ı d·~ı_ukabilindc dahi .Mosko. 
lır v uşurmek azmi peşindedir_ 
~~\;1• hesaplarının temelini bu 
l~ij 

1 
•h~ektedir. l\loskova düş

~·•ti ~kdırde belki Rus mukave
'q~· ~ıne Ural gerisinde ve KaL 
••n • 8 devanı edecek, Asya için. 
ı. \e s·b· "'\u ' 1 ıryadan toplanacak ta-
'''d Vvetler Amerikan ve İngiliz 
''ln,~ 1 ile teçhiz olunauk ''e 
1'\tir ••da cepheye s!irülebile. 
1l ı.;, llerhalde bu anda .Mosko. 
l~dQ, ndra, Vaşington'un hesabı 
~11~0; ~•kat, görülüyor ve anla. 
~nu11 kı .\lmanyanın hesabı tam 

"ıin 1/•ddıdır, Berlin, bolşeviz
liv ıı:hesini ele geçirdikten ve 
~1%d 8~•tınun kesafetle meskQn 
~b •. uını garp biilgesini baş. 

ı •şa. 
~ ltu ı~ı:ali altına aldıktan son. 
~"lıa 'Yanın baş!ız kalacağı ve 
ı,I d-:•~da ile, ekalliyet ve istik. 

1.~ı; .~ •rı ile, kurtuluş mücade-
1' \-~ • _dağılacağı ve bölünece. 
) l;ı atındedir. Sovyet Rusyayı 
1 lıliai t<len dokuz Cumhuriyetin 
' ~!;. -'vrupa kıt'ası dışındadır 
''r •V I: ı~ ~- tınsuru bu Cumhuriyet. 
~ln0\~tılarında batta pek azdır, 
, ~ , 011 hunların Umumi Harp. 
~ Sutııth birer müstakil devlet 
ı 1•nar Uriyet teşkil elmiş ve 
ı1'1;~l!ı• Sovyet Birliğine girmiş 
~ tı,,~ •ları Almanlurııı yeni bir 
ı· ~ ı,01\'. iftirakı nıiimkün kıl. 
'"•i ~ 1 •nı d ·ı · ·· 'ti b l~q i n an en ı er' unıı c. 

ı o iı-h 1 •lnı~ktedir. 
; h,

1 
arta l\fo~korn:rn saldırış. 
ahın birinci J1rdcfini hu 

f" <n .,. 'nu 3 ürcü Sahife.de) ""'-------
~, " ~- ,.,., •~ ··• v-.-'lf 8TIL 

1
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1.0BiL YA 

b: 
•YA rörmtk istlyenler 

tı!r,ı KAR
I.ER L!mlted 

\ı.~ .. Ş llKETI 
"I t'tnı b" i "dllir ır defa &tzmekle tat-

11 'loı,b ••r 
\ tı.ı. ~ Fincancılar, Rızapışa 

· 59/61/63. Telefon 2206 
..... J 

:Alman tank ve motörıü kuvvetlerinin tıerley~ 

Almanlar 
Tula, Rjev 
şehirleri -
ne vardılar 

Moskova muhare
besi hiç görülme
miş bir şiddet 

kes betti 

Ruslar mtltemadl· 
yen cepheye llatlyat 
kuvvetler geUrlJor 

r-------
Allll•• • Sowyet 
Harbine B a lıı: ı ı 

Alman hede
fi: Moskova
yı kuşatmak 

• 
Şimalden ve cenup
tan Alman tazyiki 
ve ileri hareketi 

devam ediyor 
(De....., S üncü Sahifede) \,, _____ __, 

Şimdrsıra 
ingiltere -
nin istilası 
na geliyor 

Alman kumanda 
heyeti istilanın ta
rihini son derece 

gizli tutuyor ,_____ _ __ __, 

Bitin Avrupa ln
glltereyo lıı:arşı se-

ferber edllecolıı: 
Alman Hududu, 16 (A.A.) - O!i: 

-, 

Londra 16 (A.A.) - Rusya mu
harebesi gıttikıç<'> Jıi<; görülmemij 
bir şiddet kesbetmektedir. 

Buraya gelen haberlerde, Sov. 
yet mukavemetinin :ııayıfladığını 
gösterecek hiçbir şey yok>tur. 

(Dev:u:ıu S tin<:ü S..hlledo) 

Moskova rad
yosu tehlikeyi 
halka bildirdi 

Alll\anyanın Sulh tUtllJlennd~ bu
lundağuna dair dol~şnn haberlerin J 

uydurma olduğunu bu kere daha. be

yaa eden Alınan Hariciy<? Nezaret!- 1 

nin organı cLa Corrcspondance Po
litik et Djplomatüu gazetesi, nskerl 

, Yazısı 3 üncü Sahifede) (Devamı 3 üncü Salılf<de) 

BEYOGLUNDA BİR İNHİDAM 

Yenişehirde 3 ev tamamen 
yıkıldı 3evdehasara uğradı 
Evler boşaltıldığından nüfusça zayiat olmadı; 
enkaz altından bir beygir sağ çıkarıldı 
Beyoğlunda Yenişehir& Dere

\ıoyu caddesinde Vehaba ait 67 
numaralı üç katlı Vtı her üç ka
tında da aile oturan harap bir e. 

ALMAN TEBLIÖI 

Çi/ te meydan 
muharebesi 

bitmek üzere 1 

---•ı---

Merkezde Alman kül
li kuvvetleri başka 
h~rekata geçiyor 

vin dün akşam Eaat 19 da yanın. 
daki hanenin üzerine doğru mey
lettiği görülereık her i.ki ev de 

derhal bo.şaltıhnıştır. Biraz sonra 
67 numaralı hane büyük bir gü.. 

rültü il-e 69 numaralı evin üze • 

rine çökm~ lbu esnada yanındaki 
71 numaralı ev de yıkılmış!ıır. Ayni 

zamanda arkada-k; Vişne ookağında 
. bulunan Bahanın 10 ve 12 numa

ralı evlerile 14 numaralı Pepo'nun 

evleri de kısmen hasara uğramış

tır. Enkaz altın.da iki beygir kal. 
mışken itfaiy~ mucize kabilinden 
bir beygiri enkaz altından canlı 
olarak kurtarmı~lır. Evler tahliye 

J ettirilmiş bu_ıunduğun?a~ bu i~ • 
hroamdan ınsanca h?çbır zayıat 
olmamıştır. Yalnız bazı eşyalar 
enkaz altında kalmıştır. 

SOVYET TEBLIÖI 

Merkez cep
hesinde vaziyet 
vahimleşti 
Moskova 16 (A.A.) - 15 t~ş -

ı'inievvel tarihli SO\·yet akşam 
tebliği: (!)<ivanu 3 üncli Sahifede) 

Bcrlin 15 (A.A.) - Aıman or. 
duları Başkurnıındanlığııun hu • 
susi lt>lılig:: 
Brian~k Ye Via:ııma çifte mey. 

dan muharebesinin sonu yak • 
!aşmaktadır. Bugün Briansk'ın 

şimalirıdeki cephede çeımber al. 
tına .alınmış bulunan diişman 
kuvvetleri de Alman kuvvetleri 
tarafrntlan mağlup edi·lmiştir. 

Bütün Rus ordularının çekilme-
1 
1 

si zamanı geldi mi, gelmedi mi? 

Alman kuvvetleri dii~mana <kan. 
lı zayiat yerdirmişlir. 1 

Briansk'ın ceırnbundaki orman. 
lık bölgelerin, mağlüp cdil·mi~ ve 
orada çenber altına aluımı.ş düs. 1. 

(DOV2.lll,;i 3 üncü SahiCede) 

! . 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Doğu ceııhcsinde lıarbiıı seyri. 

ni değiştirecek hareketler büyü
miyc başladı. Son haberleri 3 • 5 
satırla hıılfısa edelim: 

1 - Merkezde Kaliniıı istika. 
nı"linde ~iddetli ıııulıarebe. - Bıı 

mevki !lfoskovaııın 180 kilometre 
batı şimalindediı·. 

2 - .Merkezde otomobil )·olunu 

takip eden Alman ku~\·etleri Ma. 
şaisk şehrine \·armıJ. Bu ~ehir 

• (Dc,·am:ı 3 üncü Salıi.!etic) 

Ankara 
Yıldızı 

---·!---
Rasathanemiz yeni 

Hasta vizite ücretleri 
-iç·n Bare ne 'i 

den bir usul konacak 
bir seyyare bularak 
bu isimle tescil ettirdi 

İstabul Üniversitesi Rasathane.. 
si 2 yılltk bir araştırınadan sot. ··a 
yeni bir ı.cyyare bularak ·Anka
ra~ ismini vermiştiı'. 

1 Etihba Odası ·Reisi, Avrupa
daki gibi sendikalar istiyor 

Bıı isim Beri in Ası roııomu ile. 
sap Enst.i liisü tarafından da ka. 
bul olunarak 1457 numara ile tes. 
cil ohtnmu tnr. Bu seyy8Te, gu. 
neşin etrafındaki devrini 4 yıl 

158 günde ikmal etmektedir. 

1 

1 

Beşikt ş/ 
o obüsleri ( ---· Tramvay Şirketi se-

ferleri tatil etti 
Tramvay İdaresi tarafından Be

şiktaş ile Taksim aTasıııda işleti
len otobiislcre kiiii miklarda ben. 
zin vcrHeınediğindeu seferler diin 
tatil cdilıni•tir, Fakat bilhassa sa. 
hahları Bcşiktaştan Beyoğlu sem. 
tine talebe gelmekte olduğıından 
bu bal şikayeti mucip olmuş, 

Tramvay İdaresi de vaziyeti Vi
layete bildirerek kitli miktarda 
benzin istemiştir. Seferlerin baş. 
laması için istenilen benzin veri. 
le<!ektir. 

Merkezde Rus -
lar silahlarını 

bıraktılar 
Vişi 16 (A.A.) - H. O. Sovyet 

Rusyadaki harp vaziydi hakkın
daki Havas • Ofi ask ri muharriri 
şunları bildimıektcd!r: 
Aıman taarruzu her iki cenah

tan ilerlemeler kaydetmektedir. 
Alman cenahları Moslmva • Le. 
ningrad tlemiryolu üzerinde bu
lunan (Tver) Kal•nine ve Tagan
roga wmıı,şlardı r. 

Merkezi cephede •bakiye Rus 
nrkaları slalılarını terket.mi~ler. 
dir. Bu hal Moskova etrafındaki 
Jı.5disel<er üzerinde tesir icra ede. 
cekt'r." 

Yugoslavyada 
harp mukave
meti artıyor 

Londra 16 (A.A.) - Balkan • 
hırdan gelen son haberlere göre, 
Yugoslavyada Alıman ve İtalyan
lara ka"§ı muil<avemet artmak • 
tdır. Almanlar, şimdi İtalyanları 
da müdafaa etmek vaziyetinde 
.bulunmaktadırlar. 

Bu sabah adli· 
yeye verilen 

muhtekirler 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

kömürcülük eden kömürcü Ah • 
met, Aıziz, Bekir 7 kur~ nar.h ko. 
nan kömürü 7,5 kuruşa saltıkla -
rmclaıı, Gediık:paşada ·kömürcü 
Kiı'1<:or kw Osana da 8 ku-ru.~a sat. 
tığından cürmümeşhut yapılarak 

bu s3bah adliyeye vt'rilınişlerdir 
Papa Yorgi isminde bir kösele 

tüccarı kilosu 550 kuru~a olan kö. 
sEleyi 800 kuruşa sattıgmdan Ad. 
iyf:·ye verihniştır. 

irll idare lıı:omatam 
~a sabab geldi 

Örfi İdare Komutam Korgene. 
ral Ali Rıza Artunkal bu sabahki 
ekspresle Ankaradau şehriınize 
gelmiş, Haydarpaşada konıutr.n. 

lık .. rkanile Vali Mııa\ ini ve Em
niyet Miidfüii tarafından karşı. 

lanmıştır. Diğer taraftan Vali ve 
Beledhe Reisi B. Lôtfi Kırdarın 
bu akş~nı Ankara.ya gitm~si muh. 
tem<'ldir. 

• 

fcrayi tababet Kanununda tadilat yapılacak 
Zaman 7.3!1J.an orta~·a atılan b ir 

mesele vardır: 
- Doktorrar, haslalru·dan fazla 

para alıyorlar. Dokt<>rlar ise bu. 
nun aksini iddia edcrlo-: 

- Hayır, aldığımız para çok 
degildir. gayrikiiiidir. Hatta bazı 
hastalara fisebiliillah bakarız. 

Fil%ki iki. tarafı da ayrı ayrı 
dinler;en iz. yine iki tarafa da 

hak vcr<me\k iktıza eder, eder am. 
ına elhcl bir taraf haklı, t>1:ıür 

tara! hai-.sızdıı-. 

Fakat hız, şım<li haklı ile hak· 
sı~ı araştırae«k \~ büküm vere
cek rr>€vkidc- değili:<. Ancak Sıh

hat Veka!e:t:nın tle bu maks~tla 
tet'kik'er€ gc~ iğin, \'e J\.Yrupada 

oklu.itu gibi doktorla hastanın va
zi)"'.''lHini t~it eden bir n ·v: 
•baremi andıran usuller korrr •Si 

için tet:kıkat yaptığını öğrenr ı. 
Filhakıka rand~vu ile lıaft" ın 

(Devamı 3 üncü Soht(e. e) 

=lvENİ ANKETİMizf=·\ 
Yemek yapması ~ 
bilmek aileni•1 ve ı 
neslin saadetidir 
Şimdiki yemek tarzımzz 

bugünkü nesli 
bodur/aştırıyor mu? 
Doktor Osman 

Şerafettin 
Cevap Veriyor 

AııketJ.m.i.ze devam edfyoru:z. 
Yeni nesil bodurla~ıyor mu? Eier 
öyle ise, bt.l'llda boslenme tarzımı,. 
z.ın ne gibi tesir oluyor. Dün. 
Proft~.sör Doktor Kazım İsma1lln 
:tik.irlerını yaanı:ı;tım. Bugün de 

Gureba hastaııEsi sari hastalıklar 
mülel:r.ıssısı ve l~ratuar ~fi 

Doktor Osıııau Şeretcttln Çelllt•ir, 

!ikirlerınl ve kanaallerlnl 1azı
yorum: 

Dokl<ır dedi ki: 
- Mesele halr.ikalen telktı; e

dilmiye dei;er. Çok gcn;ş mevzu- Dr. Osman Şerafettiıı 
talışabilmesı ve la görebilmesi 
için muayyen miktarda gıdalara 
i.htiyacı vardır. Yemeklcrintlzin 
içinde yağlı, albüminli ve n~•s-

dur. Evvelil gıdalanmak babslnl 
ele alalun Gıdalanmak meselesi 
basit bir iş <ieğildir, Ve bugün 
1ennl e.:;;ıslara. dayanmaktadı:r. 
Sağlam bir vücudün mwıtaznm (Devamı 4 üncü. Sahıfede) 1 

'-=========================~J 
-

ÇERÇEVE 

İMDAT!!! 
Ceroadda, nebatta, hayvan

da ve insanda müsavi bir has
sasiyet ve teessüriyet hayal e
delim ... 

O takdirde ... 
Ayasofya camiinin temelin

deki son taşın altında, yüzüko. 
yun inliyen bir tuğla par~ası ... 

Muazzam bir anbarııı ta di
bindeki sırada çile dolduran 
bir buğdaycık ... 

Balıkcının ka~·ığ'ında. ıçı 

dcııiı s~~-u dolu bir knda•de 
fıkırdı~ an iJ:nıaritler ... 

. J<'raıısız ihtilaliıııle. bir ,a. 
man arabasına iistii,te doldu
rulmu~. (Giyotin) nltına sürii. 
len idam mahkumları ... 

Evet blitiin bunlnr, biitün 
bunlar, i.tanbul tramvayların. 
daki İstanbullular kadar işken. 
ce altında değildir. 

Sırnl Köprüsünden daha ~e
tin bir gcc;it iizerind<', hergüıı. 
İstanbul tram\'aylarının ktı. 

caklaunya çalı~tığı mah~er ka. 
labalığını dağıtacak, po,talara 
ayıracak. düzene sokacak ida. 
re melC'ği nC'rede? 

Harp var, ~-cdck parça yok. 

NECJP FAZIL KlSA.KtiREK 

birçok·araba ataletle, tamirleri 
\'e~ a siparişleri imkansız, oto
mobillerden hayır ı..atınadı, da. 
ha biubir nıaz<'ret. hcn1 de 

haklı ıııazercl ilCi'İ) c ~iirii1cbi. 
lir. Fakat, içind,• i~ ve hareket 
huınma~ı çekenler ınazet,·tten 

ndr<'! eder. Sadece Ji~ akal•;z. 
lik n1az11rdur Ye i"tanbul Şehir 
İdaresiHrfc ınnrttl' kitH ,·t ~ok .. 
tıır. 

l\ic ~ ed k porça, ne (,d,ı ara. 
ba. 11<' . u, ne hn ... }fi\'T1iı ~ey 
~·oksa, tron1\ oı~ a g ~ kalnıt!} ın ... 
sanları, kendi Aliah v•·rı.:1,i 
tahan\'3)' rnakinri('rınj i~' ı_ 

mi~·e ıneınur c-dccct ,.l' lrf\m· 
'a:' Jara anrak nıl·dcr.i. hava 
pa:vları he!.ııahilc inı..an girnıesi 

işini tnoziın edecek poJi,Jer ıle 
ıni yok? · 

İşte beıı bııgiiıı, !;i~liden Sir. 
keci)e gelinci~ e kadar, her 
durakta, kafatasııuın içinden 
bir yun1urta ~arı:çı g;Li dökül .. 
nıcınesine gayret f'ttii!in1 hey· 
nhni giiçbel;l kurıaraınasa'.' .. 
dıın. bu çığlığı da kopar.;uuıya. 
~oktını' 

İmdat!!! 
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VA r,:, ANDAŞLIK TERBİYESİ 
il' f y- Yuu- "\ A A YUT ! 

i1ft1A IMAHKEMELERDEı llOSEYİN B~ÇETJ K 1 d uu• [\.. ____ .....;.. __ ""'""'· --~- a 1 r 1 m 1 . 

D~m'>kra yada, .-ata!ld~şlar 
r~~ında :-uııı larkı .) oktur 

uıuın:ıJ bu den1ck, l .. iıno;e had... 
lilDı bJınesin, demek degildir. 
fJalıa ıldn. uyağ"!Hda takttıı.}~, 

uğıında ~akız, basn1a <"ntarilo 
Yç~iitul11n1ha çıkın3ı sokağın· 

do <.,.(,.re tene-ke teneke su ta. 
.. ıyan baran X. Uç sene sonra, 
tı:tuı<.ıtı,,1.!'ı bakk!il ~ırağnun zev. 
tei nıuhlcaeınl'si olunca, bak... 
kali)~ ""'"ası da pahalanıp, bi
l"az par:ı, r~h..at JÜZÜ. görünce 
~~ liıalık pabuç giyınl"k se\da. 
~ıua dü iiyt;r. 

'l'ckrnr edi ·oruın: Demok... 
ra5 ~da, \'alauda~tu:· ara ıada 
c:•n:r rarkı ._\okt~1r ;ınına. bu 
dı:111,•k, t·cıni:rcli. n1iithi~ bir 
foühalilik he\' a!ına lerke<lelinı, 
d.euıck dt.'~ildir. 

İn-'l~HJ:u·, huhuıduklarl ic::ti .. 
1nı1i nh?\ kiin, kala haınulcsi .. 
nin, rtıh \'e zel.;:;1 terbiyesinin 
dt>~c.-ri uisbetindc bir ha~·at \C. 

·----- .. 

Mf.Tt\ 

Bil" arkatla~. ki1apr1lırla ~Öl'HŞ.. 
nıiı ?· di~·nr "iti: 

• Ragiin İstanhulda ıuü~terisi 
rn ·ı·! ul~n n1eı.a ~iir kitabıdır.• 

llen._c- bundun dolayı hayıflan .. 
' lnao1ak l:iL•nl<lır. Çünkii.. ~iir ki .. 

ı, !ıı ebrdi~elc kadar fiati üzerin· 
tlc a la i~.ıik:lr j·apıhntyar.;1k tl'k 
ıueta olarak, mrs1ut ve hahti_,·ar 
Jft)l.)-'ar:ık {,r. 

. .f3und~n hii~ Uk saadet olur 11ıu:' 

KAU!N" 

• 

REŞAT FEYZi 

\"iH~İnc müstahaktırlar, 
İlizdc, maalesef, bahsettiğim 

Iaühalilik gittikçe daha salgın 
bir !ıalde, tesir ve niiiuz saha. 
sını ~enişlctiyor. Dünyanın hiç 
bir memleketinde, bizde oldu. 
ğıı kadar, ınuhte)i{ insan tip
leri arasında bu derece müsa. 
ınahakar bir laübalilik yoktur. 

Vaııurda giderken, karşınıza 
g~lip oturan terbiyesi kıt bir 
vatandasın, nıiitemadiyen lıur. 

nunu ka'n~lırmasuıa elbette ta
hamnıül edcnıezsiniz. Bu va
tanda,. vapurun bir başka ta. 
rafınd:ı oturn1alıdır. 

Ti~ atroda, arkanııdaki kol. 
tukla nıiikmadiyen fıstık yi. 
ycıı vatandaş, ti~"atroya değil, 
mahalle kabv0>ine gitmelidir. 

Herkes yerli yerinde olunca, 
cemivet ııe kadar rahat edecek. 
Bütlin insanlrırı ycrl • .. koy· 
ınaJıyız. :\Iünevver k~,!alal'ın 

vaıife~i bu oln1a1ıdır. 

MAHALLE · 
BEKÇİLERİ I 

Bunlar ya 1 n ı z halk 
ı işlerinde çalışacaklar 

'Mdlıall!' ~>rkı<;tle'fir-in a: ıkfarı 
ha:k l,ırafıııdan \"<'!"id<l.<4i halde 
b~zı n;• r>lak.ılard:ı bu lx !:ç:le'rin t ken1" m:ıha'leteı doia:;tırıl;nıya • 

1 
rak 7ubıla i~ler'nde · " ihd:ımı 
sure\ı le C:>at) vaziieJer!r .. d~n a)~ -

ı rıMık.'arı şikay'-'' olunmu,tur. Ez. 
1 dmı.e Cumlıuriy!'t Ha \k Partisi 
J)irekleıv.ırası S.·mt Ocağının kon
r,re; ı;cieki te:menn ler arJsm~a bu 
hususta görfu;ül:mü~ür. N etıCt'de 
bur4n temini ;çin ;cabe<len te;;eb
büs,erd bulunulması kararlaştı. 

Afalum ya.. i.,tanbulun e.skidenberi 
devam edegelen bir meselesi de hi.z-

Ey meyyit! Onlara Bekri 
Mustafa imam oldu de, yeter 

ınctçi buhranıdır. Şöyle eli yüzil le- - Merhaba Şadi... haft..'\. sonra munt..uan1an aşırıp taş--

mia, namuslu, sıhhatli, işgzüar, sa- - .I\lcrhaba sekerim .. Nasılsın? Ne rada bir mecmuaya gönderiyor. Be· 

d var ne vnk?. nim imajlaı·lm, benim sansasyoııı.ımı. dlk: bir hiı.metçi bulmak ne ka ar ""' 
_ Yallahi uğraşm:ı.k l;;\e .. Ne ola- hcılasa, bütün &iirlori benim ... 

müşkül.. cak' B'r taraftan vazife, bir tara!- - Aklrmn bir hlkiıye ı:eldi .. Anla-V<Aktiyle, on yıl kadar evvel1 Bele .. 
tan r.e;riyat .. Dt'!'hşeUi Sü.nnene-y:.m.... ta.yıın da dhıle!., Bekri Mustafayı Os-

diyede1 bir mili:.tahdeınin ;,llbesi var- - Ben de mü1ıhil RiE.eyim. n\an Cerool Son Tels:ratta yaWı am-
dı. li!zmet.çi, dadı.. sütnine, aşçı vesa- _ o da ne demek?. ına, g.aliba bwıu unuttuydu. Bekriyl 
i-re t('min eden c.l\f{i.ı;tahöern..:n •idare- _ Sürmene Ofun UC"rislnde, Rize zorla.. 'llı.ahalle.,.e imam yapmışlır .. A-
haneleri> ni kontrol ederdi. · de berislndedir: danl<:".ağız her ne kadar kabul et-mele 

Daha ~kl İslaubulu tanıyanlar, _ Canım, e;<'n Karadenirocki Sür- İ.F.ıtemetnifse de, zorla kabul ett~nnio· 
hlzn.etçi benr:ını, diye bir hilc!Le b,I. mooeden balı.sediyon;un•. !er. Günun birinde, bir cenazeye git. 
me-zler. Eıt:\.id<'n hizmetçi toktu. Ah.- 'ui . ntN· '"ap •lıni•. Zorla S'ürük~ey;n gD-- .t\kdenı e de Siı.rmene yok ya... 1.:m. - ... ~ '"("' 
rettik, :nC!ithk, hizmetçi, halayık, ya- Süıı.-ııene, biz.lrrı. bıliliğimiz Karadeniz.. türmt!i~r.. Cena7.e defnedildikten 
naşma, t Ak, kaJfa1 dadı, sü.Lnin~ na- dedir. 50f\ra da, 
mı aıtıncf3, herke.:>, evine C.tedtğ:f ka.. L'ti! .. ~ı _ Haydi bakalım. denıişler.. Geç - Mon;ıc".. • cyı buak" . Y~., 
dar h·zmC't görecE-k 1n~an bt!.labllirdi. diı-nağın' yorgun deınek isL.'yonnn. meza.nrı. ba.~ına da telkin ver! 
Zan;anla herşey değ ~ti. Gittikçe k.1- Sünn~ıJj yo~ mu? 1'a'bı dima.::1.. l.)te Biçare Bekri, telkini ınclkini nere-
barla:şhğımıı1 kac deCa yazdın1. Gali.. ond.3n geL11e bu .t.Ütıne'le. d~n bilsl.n! geçrniş mezarın başına; 

bJ., urtık. b'Llt n>e.~lek !a2ljı rağbet bul- - NerOOen gt'lil"SP gelsin.. Ontın denıL~ 'l<i: 
nıuyor. ŞiJndi öyle hizrr:.et.çiler ·;'ilr Jd , n~rcden getrt:grnı b!rak ıa, bltroıda. ne - EJ.· Oleyyi1! Öbür dün.yada düa.-

. ici.Jı \'ar, or.lı ıto:>y;e ... Parayla yalancı va a.h1:alini sorarlarsa, 
{!Vin hanımından daha lüks gczıyor. - ~ _ B<:kri Mnsta!a İınam ol<h.t.. Ar-
A d 0 o 2· 30 40 u· a •--dar n·a ~hK-U~i ct."U~ge mi geldin?. 

Y a ... ' ::>, ı ray ~ . .. """ hk siz "·arın kıyas edin! tle.. Onlar 
aş ;ı,.'\:.n ht.~!Y'.('tçiler v:ır. IIafL:ıda bir - 'l"eessii! eJcrlr.ı. s<ına n.zizim... dünv1'Dın halini anlari.ar .. demiş. 
gün tatil tst!yorlar. Ayrı yemek ~ti.. - Canın, lAt.fe ed.yor .. m.. Neye _: Bu hıkjyenln ;~ rr.lın..ıscbetl 
yorlar liizmctçJ, d::ı.ha eve geErken kızıyorsun! \•ar sanki şimdi? 
hang. 41C":-i ynpaı:agını tasrih ediyor. - .ı\~una. )Öyle J.it~e olmaz .. L:'itlfc _ İşte> ben de senin ş°'ıir okluğunu 
l\ll":tc:a, yalnız ortalık h:Zmct .. Ço- ıatu 11-'l'l'k, dı.ıyı..ır~a. ,:it·in nf! hale geldi~.nt va .. 
cuga bakınam, diyor. Çoeu,k '!çın ayn - SJ.hı ne ıiln \-at~. rıp kıy35 ett:m. 

_ B!r intihal davalı ;.çaca·ı~.. l • · r • v>htı bir :ıdam tut.:ıcaksınız. ıreıe yemek 0 _ Ser~ c e PCiC ırısa s ·m ., · ··· 
baMi?. - iutib.ar d v.a:.ı ını :\("ilc>k ;ın!. Benim şaU"liğim, Be-krinin iir·'aın1ığı 

- Yoic canım!. İntihar da\"\Sl olur Yt"mCk ptşinr.!ye yanaş~n 1 zmetçi gı:Ji rni•. 
m .. •. ı· o'ihal dava~ı... d bil b-pek a7.. Yeınck için ayrı aşçı tuta- " - B'.lna ı.;orarsan. on an e ...... --.o rla ne;:;:?. İ11tihal r:e demek!. 

caks:ıntZ. J!i:m0 1.ç!lik te bir tak!m ih- bat ... 
Bı· ımı"yor musun yalıu? '-'a;o:·'· sa- _ Yaı>ıı"•" bo '·a•"Cleein\... Haydi ıı~lS §ubelerine .nynlıyor . .l\'feseld, or- - • · ı. , 1.(\,. ... J.lı. " 

na! .. int:!ıal den.ek, !-irk.ati edebiye gel biraz. k<.ınuşa?ını da, ~u ~n:.rliği-
lalık toplan1ak i(:n tu.~tujunuz; h:z.. d~rrıok.. ml sana da kPbul Vl" testiın ettire .. 
met.çfye- (;ömaŞlT yık.atlmazsınız çün.. -\r~y pcyetendl!. A. · rı odc>biyl'nb: yinl .. , J{aydi :;u isUduyı l\ti.ıddeiumu-
kü, p:ıt"Tl:>.kları ınnr.'kür1 0.dür, bozu-

1 

var da, ontnrı mı <ı.~ırıy1lrlar·: ınili~e vcrl"linl dc, sana .t;drl~.ı:anl o-
lur. _ Ne zaıu.ı:-tini1. ya".. Gene· şa.;.r- lıaıy.ıyım ... 

HPr c 1 hl-.:metÇ'i L~tiyacı, o evin Jp~· :\l~nlUM!nI gallb.ı h_iç okumu- Ey•·ah! Yanriım dot.l~ .. Bir ~ 
. -.lt \·az:y .. Lrc gllrc bittabi ricğlşir. y~ntı..ınuz .. ')rc.t.dakı ştıderinti •)ıme~ be?.:C'yan dinliyeceğlm ... 

llek'.lr fn~ıı'arı:ı htzn1elçileri ise. da- , dit'J.Z m. '! İ LC' cnları , J1uh·ı::.i l\ta:·atl')n nero.lJ.etl.·e yürfycip ~fV.~ei•.ınıumi-
ha ba._,_-a oarti3n ht1İ7 olmalıcür. Ona isrr~dc bir nevheveJ, •nti~rınd3n iki lu.dıl 1:~pı ~ıt!d:•n ı~·~ri datdd:ır. 
gOre d<' ayrıca ınütcha3SIS hiz.ıne1çi 

1 
==================""'============== 

tip!eri \'<rr 

m~.~ma~:,. ~:zt;ı;:,'. ç~~iz;:~~; :~ ! Hürriyetleri Tahdit Edilen 
sa h'r Lrlu. ~k c•rk:n o'.5'1 y;ne bir d *) 
tli~~;ı hlzm~lçiler!n de eli t:7.un o- vatandaş var mı l r . 
lur. Bıı, felakettir. Tıpkı y-ıl,'ınl koy-
nunda beill'":niyc br'nzcr. • 

Ş: 11d,, tut.D.c~~ınız bir hızmetçi-r~--n· ~: ır. ----o----
1 

den, s;izin n.e11ın~n katıp kalınıyata-

Müddeiumumi Baş Muavini bu husustaki 
neşriyat ve haberleri tekzip cdiyer ı 16 k 1 k 1 A b 100 gın:z ııokia" ikıncl pl.ina düşüyor. 

i UrUŞ U am a Daha OVl'Cl, hlzmelı;ir.in siziıı eyden 
Bir taıa(tan fiati lıoyıına ar. 1 kuruşa satılır mı? ve o:Je efradından n'emnun olup olıra-

1.ırken. bir taraftan da miktarı I dığı noktası geliyor. Cünkli, i"YCt ~e-
DJn bir gazete Adliyede Baş Miıd

deı.umunıl l\Iua\•inl Sabrı Kösebayın 
P..eisliJinde yapılan toplantida hergün. 

n~i r~YüJdeiı..rmuml ~İUU\•:nte-rlıf
<lm b:nnln polıs ~ube , •• lcaı·akol
lar.1a giJerek kontrollar yapacak.lı-

Iarın hürriyetlerinin gayri k.am.ınl ı 
t~h<lil roilip edilmed'ğinın .... ~tml
ma.st, ortaya b6yle bir ,n:e:;elenin 
olup ol.:11adıguu koynıaktadır 

aıal:yorınuş. Bahsettiğim bıı ınıd.

1 
Şeiırimi?.in m~rtıf bir radyo şir- l,"'11ır.~;we, çıkıp ,,dıyor ve siz hlz-

de kadın çoraplarıdır. kt't, 16 kuru;ıluk radyo liımbasınt me:<i.<;z kalıyo1'11t1uı" 
O lıalde, ne l apmalı?. 

1

100 kuru~a sattığından cürmümeş.. l'~Meu, b:r •• c hizmelti alınır, o 
. 'vl!e o k!l sar·l:ı.rını su" P"rg• va•"r •- ı " " ti " hut ~·Jpliarak Adliyeye vttılm4- " "" ... · ~ .. • nn.J. bnı vata.ndaş""rı" turrıye ert-

KadJn çoraplarının (iatinin art- otv.rur, ı:.alLtırdı. Sonra, sacları agar- nırı gayrt k~nt.tni tahdit c.lilip edil-
ruatnaı;ırnı tenıin için yapılacak tir. mıya y:iz tutunca, kcnJ.lsine bir teyiz 11 m., iiı!inın :ıra~ttnlac-ct.ğlnı y3ıın1.1ttr. 
ycgioe ~ey, bu n1elanı r'iat !'rlü· llraz.ı i.tenen çiltlilı.ler yapLlır, ya eve su g~ti.re.n ~k:ı, ya- Ayui 1:3.zet.e • . Fiat ?wiurakabe Ko-
rakabe Komi.\yonunda ledkikine Bakırkôy, Elytıp, K~!!köy \'e h>ıl, ı,skkal:n ~" ğı i!e •~lcndir!l ir, m <yonvncı ı~rt'p cd·leı: cümıiı meş-
nıitni olnıak ''e serbc~ı bıraknıak- ctva-rınôaki e;iıasa. ait nıetrılk 98 ınc . .."ı.t <1lurdu. ş;ı:vfi, l>Oyie karr.:ı.at- h·..ıt'~rın kanuni ekHlere t.aın uygun 
tır. çif' liğır. civarlarında bulunan ktır, C'eCak~. sadık: hizmt-tçi nerede~. oln,~yar ) ~ t<'rtip ro:ıd:~~ı~i. bundan 

YA{;, tt:ftLU 

flA\'ALARDA 

G~çenlerde Kapalı~arşı 

~ikayet etli~ ordu: 
. Carsı t<\1nire ınubtaçtır. Yoğ. 

mur!ı; h~valarda dükkanlarımıL 
<la şenısi.' e ile dola~1yoruz. 

köy•!üiere ifraz olunmasL ;stenil- Haft:J.d:ı en aı. b!t· defa s'uemaya ı bLıyl~ E1at ~tur-..ıktı·..>l" Bı.irosu n1emur-
gltme<ili?i jçin. e\·den tıkıp ı:fden h'z- l:ıruıı-r. ".\lıiddeiumtunUikten alac~kls-tnşiti. K~vfiyc' tedk:.k <>lunırnuş 
metıçilcr ı:ıtt:ı.nah dcvrjnde y~ıyo- l rı dit"lct. ·ıer:~ h:ıre!,et ~dc~~u1L kay-

fakat ş;qanı kabul giirülmemi~ • ruz. 

1 

detn.ıol•r. 
tir. Huf.l<.;fıl, yed1ınziden yetınişinı '. z-e Pot<s k<trr.h:oUarında lıazL \'üt.ınd;rş-
( HALK SÜTUNU ) ~~!ar,.:.:~~~:. kibaı· olduk, Hıi<> o!- J 

1 Bir ka&iycr aranıyor '==· =· ==" ·===R=. ==S=A==B=l==T= ı ı·r~•ı 
Sırk~cıde yeni a\·ılan ln.l.yük bir lo- s J ~~~ ~ ~ _ 

kanlada Ka<iyer olarak çalışmak isti- erseri çocuk ar 
yen ~::?bt kuvvetti bir bayan aran- 11'1' 
maldadır Halk Sütununda Kosıyer 2diköy ve Ulkftdar 
n.m• .,,a .ceıe yazılması mercudur. Bu sabah ve du-·n ak

Bunu ve mUrakahe işini B.ış Müd
deh.ımuıni l\'luav-i.nt S.ıbrl Kö..icbaya 
!;Ordı.ık:. Bi7.c §U iıahatı vemü~tir: 

- İç-tiın:umı.ı:. ınutad içlunadır. O 
g:ı?tenin yau:iıiı şey!er ne konus ... ıl
muş, ve ue de bu şek.ilde karar vcril
miltir. Kat'1y('a doğru deı.'ildir. Tek.
zıp C<kl>i!ireiniz. 

POLİSİ KOllTROL SAL!Ulİ\'ETl 
Kİ!ltiNniu 

Diğer taraft::ın ald:gımız rr:alüınata 
ve iWl:..hiy.cttnı:: nıak;.utıl..1.rtn beya
natlarına göre polis :jubele-rinı \re teş
l:il{ıtııu kor.lı-ol sal(lhi:yeti polis mü
,iettı;)Prıl~ rnuUdye Jı}lifetıi.jJ ... r:ne ait 
lıir \•a.zıfcrt!r. MUdcteiu!n'.ımi!er ise 

~ade:e bir \'::.k'il. \'Ukutınri:ı t~ıhk:katın 
iC'rasl em.1..'jında. merkt'~ terde rf'ıeşgul 
oimaktadLrlar. -

EUEBI HOJUAN: 139 

Badema şehrin hiçbir 1 
semtinde arnavut kal
dırımı yapılmıyacak 
BeJcd,ye Reıs'liği yoil inşaatında 

cArnavu !raldırımı. usulünü ta • 

mamile lco'lretmoği kararl~tır • 
mı.ştır. Bu seklideki !kaldırımlar 
kısa bir zamanda bozulmakta ve 
parkeye nazaran da cüz'i ni.ıl>ette 
uouz ohnaktadı:r Batl<rna ydl in. 

şaatı }ll parke, ya asfalt ve yahut 
da mwayiok parl<e olarak üç ~ • 
ikilde yapı!acaklır. Tamirat d.a bu 
<Şekiıllere göre alac:ı.ktır. Ancak bu 

lka.rar:n tatbikatına 1 kanuııtıSa • 
niden itibaren bıışlanıfacaklır. 

----<>-- -

Y efilköy orta olrulu 
aç damı yor 

Yeşi\ki)yd~ bir orta nkul açıl. 
ımsaı ve Kadıköyü-nd<> bir füıe kü

~at olu!"lrr..as• hakkııı:da yapılan 

talepler Maarif \'clciıi<'liooe led-

1d.k t'dılrni;ıtir. Net:ccde şimdi.li:k 
bunların açılam:yıocağı an1aşıl • 
ımışlır. 

TramvaJı durakları yeniden 
tcsbit edilecek 

Ba7J tram.vav lcYakkuf ma • 
hallerinin kaLd•rılmış olması ~i • 
kayetl<"ri mııcıp ohnU!Şlur. Bunun 
üzer:ne: tckınıl tramvay tevakkuf 
ıtiahaUcri hakkında ~ttiden esas~ 
lı tetkikat yapt!ına>ı karaı-laş • 
1 1r·}nııştır. 

Tekmil ahırlar icin 
ruhsatname alına~ak 

Belc.:ly Rt' ,liği ah:~lar ıçın 

zabıtai be " .. ı~ve ialirr~atn.am~i -
n~ yeni ban l .ıkumler koymuş • 
tur. 

Sokak arabnıı<la ve kalabalık 
yericrde ahır inşa olun.a.ı:n11.va • 

cağı gıbi tekınil ahırlar .ic:i.n Be
lediyeden mhsatname a'lmaoak. 
tır. 

BABDLE8 

MAARiF, UNIVERSITE: 
+ Mıuıtıf \•elkill HaJ'.&n Ati Yücel 

dün Ankaraya gltı • ştir. 

+ İUc Okull<ırd..ı hıiff•3Ye 
talebe tn:kt.Jrıov• ~ihae 

m~tır. 

MÜTEFERRiK: 

etlilecck 
başlan-

* Ra.saU1a~ 11.tudiirü Profesör Fa
tin, Ro::athanede yJpılacnk baz.ı ısla-

hat haki;tnrla l.eııı . .a. l<trda bulunınak 

üzere Ankraya gitnıiştir. 

+ Tcıurak ıvrah!4ut!eri Ofi3f Umum 
l\iüdürü Aa:C..:ıraya gitrniştir . 

+ İnhisarlar \'ekili. t<>tkikl~r~nt" 
de\';.:n e!uıt:ıo:tedlr. Bugünlel'de Anlca
r8ya gid('ı"ekFr. Ha yır .. mübnllgadır, Böyle o

lacağ1111 hiç zannetmiyorun1. Ka
ıı.lıçar~ı, J(ocamustafaııaşa oto. 
biı~i.ı nıü ki, içinde şen1siye açıL 
s.ın?. 

ASRI 

KELll'lfüSI 

Der• vermek istiyor 
İng:l·ı.:1..-e \•e Fran.-;ızcayı iyi bilir, 

İngili" :.d<tebindcn mezun bir ba
yan, tocui<lara decs \'Crmt>k \·e on1a
rın terbiyeleriyle nıeşgul ·.11tnak U;tı .. 

yor. 1\ı1üna~ip t.ekliGeri kabul f'der. İyi 
ve nezıh bir mürei:>biyeye ihtıyacı o.. 
tanların !lıtfen Son Telgrrıf Iialk Sü
tununda cl\.Iürebbiye> rum\ızuna mü .. 

şam 12 çocuk toplandı 
Beyazıt ve civarındaki .kahve. 

hanelerle gazir.oların ve sint'ma
lar:n önlerir.dc serseri çocukla • 
nn dola'!lığı Belediy,e Reisliığine 
şikayet olunmuştur. 

N'<ılı.ı Vek.ı.leti Ü~kud:ır \'e KatiLköy 
clh~ttcrinin kar.nlfıas) onuuu y3pttr
mıy:ı katar \·ertnr.§Ur . . B:.. ~<i .ı.çııı blr 
pro~rctın ha1.ıı·Iuı~tyı)r. It-~j:J9t ~v S<t

hiplt'!'riı~e de b;,ı.Zl rnaddl feJalc.1.rhklar 
tahnı:ı edecek. 

l Bir Cinayet Davası 
Asri kelinıtsine ne kadar sinir

lendiğim malilıım ih~aııınızdır. 

Geçenlerde bir gazete ~ylo yazı. 
yordu: 

Bcyazılta bir asri hela yaptıl'L. 
!arak. 

Sen sabır ver Yarabbi! 
Yahu, hcllnın •asri•si olur mu?. 

Heı.l, her zaman helıidır, İ}te .. 

AHMETRA.UF 

racaa~ etrı eleri mercudur. 
Genç bir kız İf a;·ıyor 

Ki111 ·t-~i7h~l dolayıslle ilk ınektebl 

bitiremeden hay .. ta attlınak isteyen 
ıs yaşıoda b~r kız fabrika ve mües .. 
s~selerde \·e yazıhanelerde i1i aramak
tadır. I\tuhterc-m iş sabıplerln1n Son 
Telgra!da (Adile} rumuzuna müra -
caat et:.leleri rica olunur. 

Tefrika No : 88 

Sürü Çıngırakları 
Yızan: CAHİT UÇUK 

Kap1..nın örtuldü&linü, demir sürgü
nu y~~ll bir esle kay;..ra.k .t.ürüldü
C:'Jnı dcydıım. Kapımtz, önünde Kurt 
Dckçls yle, c;.mların fıs;,lda~ıCl ser.n 
dağ gec .11w kap:.oırıış, beraber gece
ceic ~r1.anı.izün sU1irli a.~k saatleri
run, riJyalar hapı.&ı açılmı~tı. 

lt~ccp, bir fırtına, bir k3s1rca gibi 
cs«>rck lıJt'l.a ko~tu. 

iV 

CO..;.tfor!ıol aç:nca, altın günej ışıkla
rıı.ııı . d.:.i.nıı.zın ıcir.e, yataj:ın11za kadar 
:J7.::ınınJ, olduğunu görerek; geceyJ, 
J><'nrerete-ı-den n.a\·i ay hlizmelerinin 
'->tııulnltlş c.\duğu, geç, aıe:ş saatlerini 
iıı-pertıh·rle d~undliın. Dönerek, sac:
Jarı;1 gı.uıeif ~ıkları tutuşan Recebe 
h;;.ktJJ'r1 . Al1as1nın perr.b& ı:eıi yorganı 
altın°da. l>ir kaya parça~ı heybet!yle u
yuyor .. \ı:-ık kal.ın sol omuzunda, koyu 
~ r k:ı.ıı darr.arına benziyen bir çizgi, 
b r !z var. Ce di değişik me~·urn bir 
ftre~ne ·ucudüme çarpıp gec;eı·ken, 
gö ~erimde Nf"zik canlandt. Recebi öL 
dı.:::-ın"k, hem de k2lbı.nd~n vu.rıı1a.k is-

te?nr. t. llalbuk.i o, sularda bir Nilü!er 
g;bi !•nuştu. ölüın Neıik'c na.:ıll kıy .. 
m~tı•_ Onu ölmı.i~ olar<1.c hayatimde 
canl;ı:ndırmak iste-dikçe, göz:!erime ru ... 
yada, ~uların yılan \ ilcudünün dolan
dığı n::ızlı küçük Nt"'zik geliyor. 

Bu düşüncelerin kalbime gi~esjnj, 
istezniyorum. On!arı kovmak 1<,:in b;;;:ı;ı
mı ı;aUad·rn. 

Reccb .n uzwı kirp:.ıt1eri aralanarak 
göz~r; ylc ben1 aradı. Yüzünde, mah
mur b!r gülüş dolaşarak, başını bana 
u:1.attı. ~nemin ucundan öptü. 

- ~czik'l dü:$ünmek istcn1ıyorum. 
:S.Coeep. Hı:ılbuki Oaiım on;,ınla doln ... 

Daha J>özlerlnı bitmem~tf, yal<t~ın 
icinde doğruldu. Uykudan tarnan-ııyle 

sıyrılnuş dipdiri bir ne.,;'eyle &ülüyol'
du. Beni san;tı: 

- Geç .kıt Idık! .. Gc:!-c.'! .• G•üneş b;zi 
yatakt.a bulmamcılıydı... İşleriıniz 
var ... A~ıhmızı, s:uriimtizü unuttun 
mu Fiğen? .• KüçUk Ha.san, onlara yet
mez kt.. Ben Hasana, ~n de lıana 
Yard!JD edceeksln:ı ... 

Bunun ürerinc dün akşam ani 
bir arama yapılarak 12 • H Yll§· 
Iarında dört çocuk bulunmUıŞtur. 
Ayrıca Beyoğlunda!u kontrollar. 
da da 8 çocuk bttlunınuııtur. Hep-
sinin haklarında serseri 
melesi yapıiacaklır. 

mua -

YMaklım fırl•dık" 8lr kaç dakika 
sonra, g;yTnmt;, dı~ar1 çlkmı.,.t:k. S.arL 
gunıeş J.,jlklariylc bt17anan zümrüt 
rengi çamlar, yc:;Jl altuıdan ctökühnü.ş 
rüya ağ.açların?. benziyor. 

Ayvanın önünde, l.Jiı· ınıısal perisi
nin !iihirll de&ncgl ile dokunaı·ak can 
vr-ı·ctiğl r;!çekler, tatlı göı.lerle bize 
b3kıyorlar gilJl. Bühin gt"'ce bir a~k 
türküsü okuyan billCır suylUl dökül
düğü havuzda yuzürnü yıkarken, be
ni okşlyan serin dokunUŞlarında giz
li bir hatır sorus varmış hü;sine kapıl
dun. Sonbah:ır, Zorbahanda, ilkbar..a
ra bürünerek bize hoş geldüı diyor g'.bL 
Tab:atte bir bayram sevinci esiyor. 
Taze yeı;:ill!k!er: altın yaldızla tx-.ya .. 
nan gÜt>f"...ş, ruhuma dolarak, oradan 
ölüm ha\'nsını, Utrek kanatl?.rla bana 
süıi.inE"fl: soğuk k~rleri yıkadı. 

Bu yeni hayatın aydınlık -.abahın.da, 
Jcalblm cJ.Jr.c hamlelerle dıJltı. 

Recep, yüzünü y:kadıkl:ın ~onra, 
Ayı,rvııda duran ilrJ büyük ko~·iının 
saplarına yapı~rak: 

- Haydi' Dedl ağıla! .. 
Duda1tlarında n"'Ş'elı bir ıs!ıkta yü

rUyon:iıı. Onun p~i sıra iJerl~im. 
Şıpş•pı"··1n !lağlndaki düzlüge ulaş

t:ınca. a~1lımızı sevinçle c:ördum. Pen
ceı·elerl ,al<>ına yakın, uzttn bir bina. 
Büyük çift kan:ıtlı tahta kap:ya yak
ıa..,lıkça., çamlatuı ha.vay· dolduran u-

İ;1anlJulun kanı11Liz.;..,yonıı blr acait> 
m&\''ZU oldu. Vaktıylc İstanbul tara
fında yap!lan btr kı.:51n1 kaoaliza.;yon 
h;ll~ t~leıniyor. Muhtelif sebe;>le-ı-ı var. 
Şüplıe..;iz Üsküdar \'C KadLköy tara
fında da k:Jnalizasyona ihtiyaç \~ar. 
Fdkat, acaba, diyoruz:, şeillr pliınu1a 
göre kat'l şekil \'e ı~tikametuı.ı alan 
yollal" tamaınen tesbit edilmiş midir•. 
Kanalt syonu buıı..a ci)re yap~ak .. 
Son··a, •,e yarıın1az ho.le ge?nu~se 

BURHAN CEVAT 

ic'ultuLırına, yeni .;esler ltarı...,tyordu. 
Hu Urperll veren &C::iler, Recebin ba ... 
na' n~ı'v-iııV- he>·ecan, ve y~r..i sevg!nln 
SC'Jlcriydi, Süı ü Çıngırakla.r1-.. BütUn 
öınrUn1Uıce hit.ıe atkada~lık, yoldaşlık 
edl'<.:ck, ı;eçiın va:)ılanıız ol<.1ca-k ko~ 

yunları.ıuızaı c;ınıırak ~e:,.leri. 

Recep, kovaların saplarmı gıcırda

ta gıcırdal.;.ı yürüyord;.ı. Ka~~G.lu ya
kınlnda durdıı. Berabf'r, çıngırakların 
aben°'!r.e karı.ş.r.o n~ereıneler~ d:ı-ııc

d'k" 
On;.:n sr-\·gili yüziü~e. sevinçle bakl

yordum. 
- !\te 1nnun munın~. 
Defi!. Gözler:nıt yarı örteN"k , ba

şın:ta, yüı~g:ınle, bütün variıı:unla 
cevaı> verdim; 

- Çek'. .. 

E~ilc·rek ~-enem!ıı ucunu i.iptu. A
ğılın ı:itt kanatlı kapısının Jı:anddlua 

nçtı. KP··Jdn bir yün, ula&: blı- ~ubı:c 
koku u dısa.rı taştı. 

İcl'rir ıı ioşluj{ıı. leµc penctı.rf"lerden 
girerı ı;ı-ne~ ... ıklariyle yer yer lıöhi

r.en~k $efCaf 111tın duvarlarl:ı :;;ydın ... 
lannu.ş . B•>ylu boyuna yl'ıtıliktcrin ön
leri l.."\:ıyunla:-la d·Jlu. Kn.pının ,;ol tar:ı
!ııı.<la tahtada ny~;pılnlış, etrafı par
ın:.klıkh, tt~ basamak b!r :ı-:"!'."rdivenle 
cıkılan bi..~ ~t var. Klic;-U!t OC31ı, '.ki 
yandaki rr. nde;·ledy1e bura. ı -şi:-in bir 
odsı.:ık. 

(Devamı Var) 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 
Dedi. Hakim, 
- Cevat .. 

Sensin ha .. 
Dedt ve dikkatli dıkkatli ona 

bakarken, Gii~in de ~a.jk:n şaşkın 
na bakıy<:<", 
- Ne oluyor? 

S..n burada ne arıyorsun.?. 
Der gibi btı bak~larında bir eda 

muhafaza ediyordu. Hiıkiın: 
- Peki ne istiyorsun? .. 
Diye Cevaltan sordu. Genç a

dam, sanki kendi.sinden başka bi
risi varmış ve o konu~acakmış 
gibi dalgın, yalnız hakimin gözü 
içıne bakıyor ve a_yaktıı duruşuy. 
la bir heykeli andırıyordu. Ha -
kım tekra.r etli: 

- Niç:n buraya geldiniz, ne is-
tiyorsunuz?. 

Ce»at sendeledi, sarsı:dı \'e: 
- Hıhhh. 

D: ·e geniş bir nefes a'.dı. Sonra, 
1 sanki bu nefesin ardından ciğer

ler;. j ::;aran bir ıztır:ıp yumrusunu! 
d:şarıya Mlıvermi5 gibi ferahladı. 

- Ben her şeyi öğrendim artık .. 
Diye bir cüml<' soyledi. Gözle. 

· rinde!ı::i donukluk yavaş ya\·aş 

silinJi, ) üzündeki gerginlik azal. 
dı, reng! tabiıleş-ti ve Güzinin 
gözler içine baka baka: 

- BPn aldanmışım. Bunun böy. 
le oldu~tımt bilmiyordum'. 

Dedi \"e .. birden hakimlere dö
ner~k: 

- Ay~e .. Ayşe .. onıı buraya ge. 
tirin"" 

Diye yalvardı. Müddeiumumi: 

- Mahkeme ı.:ıgal ediliyor. Ce
vat ne şahit olarak, ne de heri an. 
gi diğ<!r bir sebeple huzurumtza 
çağınlmamıştır. Kendisinın çekiL 
ınesınin ve muhaken>enin haleL 
dar edılmemesıni istiyorum .. 

Di!di. Müddeiumu.mi böyle "ÖY· 
leyince Cevat: 

- Şahitl<>rın h"?>inden üstün 
ve mülı:m ııOylıyeceklenm var .. 

Diyer:>k hiıkımlere baktı ve .. de. 
vam etli: 

- Gtizinın ~öylcdikleri doğru 
il!<! katil A,vşcd!r! 

Bu cümle birden mahkemeyi 
altüst el ti. Her agızdan bir ses 
çıkıyordu. Salonu gürültü halin. 
de bir uğultu kaplamıştı. Hakim 
de şaşırmı~tı. Müba~ire: 

- Ay~e nert'de? 
Diye sordu. Mübaşirle birlik. 

le sanki, bütün göz:er salonun 
içinde Ay eyi arı.ı•orlt--dı. Ayşe 
Ferdinin Y•nında bir kö~eye sın
mhjti ,.~ baygın bir halde idi. Mü. 
b~ir. 

- Burada". 

Dedi '~: 
- hte .. 
Diyerek parrr.a~ı 

bulunduğu kö~f'ı•i 
hakim: 

ile Ay~enin 
gösterirken 

- Çağır onu bana buraya". 
Emrini verdi. '.\1übaşir hemen 

Ayşenin yanına gittı. O ne kadar 
bitkinse Ferdi de o kadar sarar. 
ffiJii bir haldeydi, 

(Arkaa Var) 

JngJltere, ilasJ• ff '!' 

Elganııtao ,1~ 
Yazan: Ahmet Şükrii f;S" ,ı. 

. b•'" Tarihin bir tekrardan 1 ~ pı., 

t. 
9 

dulu doğru değildir. fak~ ,,ı" 
1 uııı · ,. ayyen baıı şart arın . }ii' 

neticeler doğurduğu d• 10 .,V 
dilemez bir bakikatlir. ~\.,,ı' 
kat, lngiliz • Rus i~birligı~~ 
duktan sonra Orta şurk 11ı' 
kellerin in nıukadderalı 

1 
~~, ~ 

deki tecellisiyle bir deb 1 
• 

lirmiş bu'Jınuyor. ,-
İngilizler on dokuıı111 '" 1' .,ı.ı 

' ",. ~ 
sonlarına doğru, Ru:-.)Jl) .. 111 ıt 

bölgelerini tahdit eııııcı. '1ııo ' 
lifte bulundular. l?ak•1 "" ,,,. 

. . . kl'f" d tabıı ,. ıı! bu Ingıhz. te ı ın c, gibi 1 

leıucsinc engel olıuaJ.. ı.ııl ti 
d·-. d k9 J ~ maksat se« ıgın en ,o• 

" ·ı d u k il•'• ~ medı. lııgı tere e 'a k 
Ru~ tehlikesini (;ull'111e ıııı 

. d J ya il< ı~ 1902 ı,ene:>ın e aıJon. ıııı' 

tifak muahedesi im.aluJ'.· d"'-' 
fak Rus • Japon h•rbiıt~ 1,,ı', 
muştur. Bundan sonra "I< ır 
Uzak Doğudaki dıırwııı ~I ,ı. 

,,. 1t . 
tere değil, Japon~• '' ·ır 1 
mu~tur, Ru~)·a Jap.uı.r:• .1 

r JI 

tiği savaştan zayı~ ,-e ) 111
11,, 

bir halde çıklL. Bu ar••1" " 
•Pj " j J!O ,, lcr, Rn~.}-anıH ıs.,. ,'- 1• · J p; 

ittifakla oug!ı bıılııııdll ;il ıl•''~ 
1 \i' • ..r\ 

ilo de aulastıklara1< •.uı ·ıtıcr 

) anın ku\-~etlenınr:-ıi ınU~ ,ı#' 
ı•' ' ii<·iizlü ittifak lehine · "ıı"t 

- kı 
dığından Ruslar Asya" rgı 1 1 
zerinde lngilizlcrle ı~bır ,' ~~ıı 

r d "" '"!er \C .~ makta 3) a gocuu · , 
,pıO • 

ııeticesiude 1901 anla;ıu 11,~ • 

rıldt. Bu işbirliğin.o lı•l •'"'~, 
• ( ' {şfl T 

hedefi, ll'an ılc E gau•~ t:ı .. " ~1 
tıı. İ>tiklfılle~ini, İngiliı J~• b• ~ 
'·asi rekabelıne borçlu u .~ _,. ' ·ıe ı ,.. 
devle! 1907 anluşnıus• 1 o•· , .. .• - bıJ ,, ,ı 
bir duruma du~mu) lr' 

. ıtu~'fll• .. ı-
lardı. lngiltere ve dıl•'· ~• 
nüfuz bölgelerine ~ı·ır d• I"' 1. 

bıt 1 ı• mali Rusya ve cenu d• ~· 
tere alıyor, ı;tganistau kıl"" , 
terenin nüfuzuna b.ır~·i. }ı~~ 
1907 İngiliz • Rus i~bırl•li i bİf ı' 
Orta ve Uzak Doguda y•;ıt (l 11 
rum meydana getiri) ot ı~ı>'~ ı' 
ınan Osmanlı imııarat•' ıet• 

..ı·· . ' mukadderatını idare 1ı<• • noc;ll'' ·yeni durı11ntıu 1na · ) 
. 1 d' ~·

1 

se-zrn ı.ş er ır. • . . • i ~cı ııı il" 
ing-iliz _ Rus ış!ıılıg ,ıtı· , 

ihtilaline kadar d•""111 ıtıı•t' f 
dan sonra inı:iltcre ilt ı9P1 

. "' 1ıet1tr· ~· rasınd:ıkı ntuna.s~ ,..<'rı 

ık . d r'oıı;t ... 1 ı ~· lında11 evv(> ı u .. tfc ıı , • 
dii bir rcyrek asır t{uı. -ı·rı~r dı 

I ~ 'i7tH r 
uasebelter, bn )-Ol :, erıt ,~ 
riiıni.h:tiir. Şin-ıdi tugı t • r~i ,ıt' 

d i.-.,bıf ır 1 

ya tckı-ar nralarııı a ' .01P (o ' 
s~tini kurn1uş htıltn>ll! JırJ.: i ot 

isb!rliğ"i sinsetiııin ıl1<1 .c,, ık_,, · ' d" "a 1" t•r ı·ao oln1uştur. Şin1 1"' .11r. , ı 
" oJO) f' 

hedefi de Efganıstaıt 
1 

rti ,ı· 
k "" dcll ı Jlıl" •· çekten bir aç gun ,e . l•' 

haberler, İngillereııııı b•'' 1\1• 
nın, Efganislandan da ıııIJi'~;ııı 
terde buluııduklarııl' •• rJ: ı• 
tedir Bu isteklerle r• ı<rl• fi' 

. k' be•• 
teklifler arasında 1 dı" 

,ki• rtl 
bakışta göze çarpın ;

0
gill ,,,.• 

ber verildiğine göre, 
111

, d1;,/ 

Rıısya Almaııların. 81 '~ı• •• ~' 
' ıra11G 1i1" na atılnıalarını ve . ır',ı(I'' 

mültecilerin kendiler•~: .. , 1 , ,~ 
istemektedirler. Bir.·~. jJjf 
fı şu manalı sözlerı ,,.,, 
uıektedir: ... ti"1.r~' ger'~ .. ' ( 

•Dondan başka b•"~' "~il 1 
ve gerek sigorta ve •;it'' k lı' 

1 ktC" .,.11 ~ de i~liyen A mao k bi' . 1 ıt' 
kjlmcsini kar~dıysc:ı · c;ijt'il 
. . . k" da il•'' ıt' ıstıkra-ı 1111 ant ıt'~ Jı 
tedir.• , ıı fr.' ııı', 

f krnu• ıı "' Bu sonuncu 1 • "111'1 f'' 
· ' t clakt ,. fıC ~I nın, Efganıs an . tıı~· 1• 1 ..,.ı alakalarıııı tanıanıılc 1~~3 ,ıl•'' 

· 'Jiz 8 ~I l' 
omm yerir.c ıugı 

18
, 11019

1
, ~\, 

koymak istediği aıı ,.,,.r ı 1 

Loııdra ve Kabil bıt ıı fP~1 ıti' 
ki dırl3'· ,ıı• v rinde susma a ı<"lr ti 

·-rii~" • ~, 
dcl'clt arasında~~ ı,abt'1 rı~' 1 
distanda yapıldıg ,,ı ~ "t~Jt 

. . k• . :ıl1 , •• 
mektedir. Irana ·ırr 1 jl , 
t 1 '".. •" • h i drı ı .. ~' ~ e t!.ıuu~u ızn '\ ıriı• _., 1fl .. 

· tan · Jı"' ıı• 
sebeyler .Elg.~nı~ eke! s~ ,6 ~i• f 
ğildır. Cıınku har t.I~ .ıı( · ı ıall 1J 1

' t-rok uzakta bıt ııı j\IP 1 ~ı•' 1 ·. . . ı ketle ·ı t JI gıbı hır nıeın c te':I<' ri~ .. 
bu!unıııa.ı tehlike ' jjt< ıe J•' 

.. " ." ·f 1istoil .~ • /,! cegı ı:ıbı, E gaı . ıııı' ıı•~ f 
t )lif\ t ll ~I 

Rus ile temas eı ,
3
rt1'' 41,rı' ,~ 

zuınsuzdur. Bu ·. tnıilcl ,ıı" . ..t 
Efganistanın be)'"".cecd' b;i.•~ı 
nu değiştirecek de ıe•'b 4,r, 
lü gibi görünen . b1 .~,iııdeıı _,JW 

1 .1• • bır 1u " w Rus • ııgı ız ış . ~ır 
yeni mu\•ozeu~nıtl 
olmsk gerPketır. 

t, 
b 
Q 

' 
' 
~ 
ı 

,. 



,, 
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(Ilu yazının metinler! Anndoıu 
"" A:ansı bültenlerinden nlınnuştır) 
ı cth· 

l & eden : Muammer Alatur, 

1 A. nanya ile imza etUğimiz son 
•cureı 1 . . 1 9 .

1 
an a~mast ı:mza tarıhı o an 

lb 1 kteşrin<ien ıtvbar.e-n mer'iyet 
evk ı· . . . ' ne gırmıştır. 

.bliar"ciye Vekulcti Umumi Ka. 
b Numan Menemencioğiunun 
u nusUsta ~uıus. refhldmize ver. 
E: rnalumatı l ulasa ecliyoruz: 

91
1 
f:lu~ümet 3970 snyılı ve 14/1/ 
tar hli kanur>un verdiği sa -

~Yete müstenıden imza edilen 
a 11l3ları <krhal mer'iyet mev. 

1
/ L:oyacak hır hükmünü ka • 

etm"ştir ve bö) lece kanuni 

e• ras rn yine tabii seyrini takip 
'.t~ek ve kot'i mcr'ıyct Büyiik 

r ı>t Mec!ısin"n tastlBdn<len iti. 
en vukua gelmek üzere an -
"ltalıırı tatbi.ka başlamıştır. 
l b r~ 1 a.dele edilecek mallar şun. 
•ıır: 

.1\ n.~n lı.,·cs·: Harp malzerr.-csi, 
0 ·r \e celikl r, mtık:ncler, na
\ e ter \ cu.ıt. lı::m. bakır ma -

ri, tıbbi ~eza. kagı.t ve Sel
,, p 

'l' • a~ar tohumu. 
K lıst"esı: Maden ce\"İ1erleri 

~a.rrırr: .ıdenler, zeytinyağı, tırtık, 

1
. uk, yağlı tohumlar, palamut, 

ı :ı a afyon, deri, keten. k~ndir, 
:. }'l', b~'J.·Ja. nohut, d~rı, ke. 
~·. Paravra, sU• tozu. 

' it;lt-lcrin, muahedcde mü. 
" kıymetı 55 milyon rı·adır. 

l şekle dahil mübarlcle • 
•n 'c' . 1 n .unu 41 mi yon liradır. 

lı lede balık, tuttln, .kitre, J.;,u

rn, incır, fındık, ku-ru ye • 

.. r. ku vemi meyan kökü, yu. 

• sarap, ikon 'ilk, süngd, ba

t!.-; anac.oıı, ya~ne:t\•alar. bal
"" 

1
• derı ve saıre \' r<lır. 

.ı.t;ıık 
rın. •yeden ıhraç ec!Hccck m~l-

l' a ıtrasında hububnt yoktur. 
drt1..~th '.Pilrkiyc hububat ihrac e-
"oıJ · 
&tı Ocek vaziyette denildır 

LCAJtLARLA DA ANL~SMA 
C YA PILDI • 

c.>~n gün A1many~ya dônmc:c 
tı eh rimıııden ha roket l"den 

'ıa 1 IIcırieıye Nczare inin ıktı. 
·ı . ~ı şef ı ve • nkura la ti -

müzakere erlnı .!iart- eden 
r f<fodius Sofrada Su•gar 
B ı ·s tarafırdıın kabul -c 

Alnı.ı11l:lr aru
b:ıhsedilmiye 

Bulgariatnn da Alman -
hırla bir ticaret muka • 
veleısi imzaladı - Ame
rika kongresi H ariciye 
Encümeni gemilerin si
lahlandırılmasını kabul 
etti. 

d ilmistir. K lodiu.s Sofya<lun Be • 
linc hareket etrni~tir. 
Diğer taraftan Sofyadan veri • 

len h aberlerde, Bulgaristanla Al
manya arasında bir mü<ldcttenbc
ri devam eden ticaret anla.şn. •tsı 
müuıkereforinin sona eridği bil. 
dirilmektedir. Anlaşmanın dün 
imza edilmiş olması muhtemel • 
d!r. 
ALMANLAR ŞİMAL'I İTALYAY! 

İŞGAL EDECEK'MiŞ 
An.kara Radyo gazetesi, İlalya-

dan gelen h aberlçre atfen, ıbu 
memk/kette umumi vazıyctin git. 
tikçe fenalaşmakta okluğunu söy
J.cm "ştir. Son gli.nlcrdc tren -kaza. 
ları çoğalmıştır. Son 24 saatte üç 
tren kazası olmu§tu r. Diğer ta • 
rartan Almanların ısrarı üzerine 
on valı azledilmsıtir. 

Moskova r adyosu bu hususta 
verdiği malUmat meyanında, Al
manl:ırm şimali İtalyayı ışgale 
hazırlandıklarını söylemiş \'e de
miştir ki: 

«Bunun için Almanlar aşağı • 
daki tedbirleri ahyorlar: 

1 - Sanayi mıntakalarmı mu. 
hafaza bahanesile şimal1 İtalya • 
dı:dki ıgamizonları tak·viyc c<li -
~:orlar. 2 - Akikaya yapılacak 
sevkiyatı ileri sürerek, Sicilya • 
.claki garnizonları kuv:\'ctlcndir i. 
yorlar. 3 - Alman subay ve cr
le-rini öldürenleri ökiürm&k bak
kmı G slapoya \:er.mişl('r \'C b u 
teşkilatı takviye dm~leroir. 

BİTARAFLIK KANUNUNUN 
TADİLİ LAYIHASI 

Dün ak~am geç va/kit Vaşing • 
tondan alınan bir habere göre. 
Birleşik Arnerıka kongresinin 
harlci,ye cncilineni, Amerıkan ti. 
car.et geınıl-erinin silahlan<lırıl • 
ması 'hakkındaki kanun layiha -
sını tas\'ip etmıştir. Layihıı bu -
gün heyeti umunıiyeye sevke -
<ilie<-ekt ır. 

Diğer taraft a n Ameri kad'a grc-vler 
artıınaktı:ıdır. 011\·o'da Tolcdodaki 
fabrikasında anıet:enin g rC\' yap
ması üzerine tank :mal3tt yüz • 
ere yetmiş duımu~l.ur. Maden a • 
meles! ele grev tehdi-dind(' bulun. 
maktadır. Diğer bazı fabr.kalarda 
da grevler de-\•am etmektedir. 
İhtilafların .halledileccgi ümit c
<iilmektedir. 

Sıra lngllterealn 
lstlliıına geliyor 

( ı htd Sahifeden u .: ,·am) 
'vıı'- .> c'ti tetkik ederek Ru \"il sclcrıu
den hcınra İı gıl tıcrc aleyl ı~de itlih.;.: 
edilecek kaı-orJn GUnun flle.>Cle.:;i ola· 
cagını yat.nı~ klsdır. 

G zet<> l.ıu !ııısu t.:ı dikkate ~a) an 
mnlt 1 nt \ cı .nektcd:r. Mııkolenin ınu
har. rl Ô) 1~ • 'm<!k~t.dır: 

Ancak : ııl:ıı.ın tar'lıi AJıran yük
selt ~ uın:ınc.1 h yet" Wı :ıfıııdan b.r 
sır olarak saklanrmı!:.tr.dıı. 

MWıaı-rır bunda"1. sonra Ingiltcre .:ı
da s•ı1ın ne gibi ş:ll'llor :ılllııda istılii 
edilcccgıni anlat;ııak czciımlc şoyle 
demı;klcdir: 

ı\nglo - Sııı.suıı matbuatı Rııs he
zimdinın LHrıh n ··in;clıyı: kadar k-ıy
d elmed g! ınfklarcl ı malıcnıc lıiri'.ti
rılmiş oo~ııasiyle mıh edileb'.Jcce~lııi 

yaznı.•k ta oldugu düşUııulu ı c bulun 
bu malzeme İııg.ltcrcye kıı rsı kulla
nıldıgı takdirde 1.ondrnn ın h:ıl1 ne o· 
lacatı kolııy~tklıı nnlaşıhr. llolşevlzın 
ytkıldıkt.an sonı-a Alman ordusu ile 
birllkt.e Avrupa h emen kfımilcn İng !
t.f-reye karşı seferber edılcceltt ir . A \' 
n:p:; rıuı muuı:.ını silah eııdu lrilr:i 
bu taaınv.un hWiıL'>i Uıtiya~turını k. r
~ıl:ı.y~cak şekilde kull.uıılncakhr. 

İngilız 'e A merikan endüst rilcı-i , 
b ir arayn gı:-lsclcr bile, gerek keyfıyc t 
grek kemıyet ı tıbıı ı·iylc bu ıı.uazın n 
kııvvetc yuklıışma~a bile mm·a f{ak 
olıı.m ıync. klıı rd ır. Taarruza hıızlrlan
ma:-.ı için Ingiltcı eye vrrı l en imkan
lardan balısctınege bıie dcğ~z. 

Alman Hariciye Nc:L<ıretJıım organı 
nctit.-e olar.ık, Alınan kuır.ond:ınlığı-
1•111 ~ •nclly..! kndar da1ıNı duşınnn l:ı
rını gafil :ıvlanııya ve bu clilşman:.:ır 

So\"yetler glbl muai".zam hı zırlıklur 
yapmış ol ahır d.ılıi onları dcvınnegc 
muvaıııık olmuıı olduı;unu hatırla t-
maktad ı. 

o-

Alman Tebliği 
(1 iıw·ı S:lhif-01len D~vıım> 

m an ordularının bakiyc:er inden 
temizlenmesi dev<ını eylemekte. 
dit'. 

13,1 muazzam ya rma ve çevirme 
ınuharl'besınc iştircık et ıniş olv n 
Alman kıt'al arına kü!H kuv \'P • 
H ba~ka harekata devam için 
şimdiden ser best kalmış gulumı. 

yıorlar. 

Alınan kuvvetleri şimdiye ka
d ar 560 bin esir a'im!§lardır. 883 
tank ve 4133 top ya tahrip edil • 

lngi izler Hitleri 1 

ŞARKTAN 
Uzaklaştıramaz 

Nevyork, 16 (A.A.) - nD .N.B.• 
NevwYork World Te legraph gaze. 
tcsinde Joııson şöyle ~ azıyor: 

Sovyetlerin, Almanları Sovy et 
cephesinden baska h ir tarafa cek
ınek için İngili;lerin ucrcde olı•r. 
sa olsun taarruza geçmelerini ni. 
çin istedikleri kolayca anluşı lı r. 
Bunuula bcrabcı· İngiltere lıeniiz 
Avrupa kıt'asmı istihi edecek la
dar ku vvctli değildir. Esasen İ ı
gilizlcr herhangi bir )'erde t ıır. 
ruza geçecek ol ala r b ile Hi t1cri 
şark cephesinden uzaklaşbrm ı a 
mu\·affak olamıyac:ıkları nıul ·ıı '•· 
kaktır. 

Elganlıtandan Alman 
ve it lyaaıarın 

çıkarılması ıs ten d 1 
:Se\•york, JG (A.A.) - Ofi: I.oıı. 

dra) a Amerika n meı\bamdan ge· 
len bir Jıabcre giir c İngilt ere ·ıe 
Rusya Efganistanda. di ııloımı.tik 
hcy'etlerin azas ı miistesna olma k 
iizcrc bü tiin Alınan \ ' C İ!al,yan 
tebaasının memleketten çıkarıl. 
masnıı bteıuişkrdir. 

Harp vaziyeti 

Moskova çe n
ber içine 

alındığı zaman 
Roma, 16 (A.A.) - :Mc::;sagero ga

zetesi yn~ıyor: 
So\•yellerin taarruz kabiliyetlerirn 

kat'ı ı;.uı·ette kı.nmş olun ordu fa nn 
cephenin yıkılma .• uıdan v~ muazı.am 
Rus KUV\ ctıerını.ıı nıh:ısmdan sonra 
haııgi tiknmette harekete gcı,ccclı:
leri ınaliım değildir. Bu C"'nada Mos
ko\•ada \•ukuat, blrıbırinı sur'atle tıı
kıp cdcrt'kml.ş gıbl boıı-eket c • lıncltlc 
olclugu nınncdılıncktedlr n:ılk:ı ıl "h 
dagılılmekl-Odır. Yer >·er iıa ııkal ar 
\'UCUdt' set:rilın'(.'ktedır. Moskovaıun 
çember içıııe ahun :ı::;ı 1.akdirınde o
rada kalacak olan ıntlyoııl ırca in a
nu olıir.cıyc kadar harp etmek emri 
'erilmiş olduğu r,1.1ylcıılyo1·. ---er--
Moskovaradyosu 

Loııtlra, 16 (A.A.)- MoskO\'il Rad
yosun..ı.n pikerl bugunku Per~cnıbe 
sabahı erkenden Mosko\• ı.nın Gar
bindc bir ke.ıılmin Alınıınlnr lar:ıfın
dan yanlınası üzerine ciddi bır l:t h
likenin l>a..,gö3terdiğıııı bıldirrn.şlir 

Sp ker h •ı.a harp meydanının on 
binieı-ce ve yüz binlerce AlmJn a
b!t \"C ncferuıln ocsetlerıylc ,.e ~· .ız
lerce Ah ruın tankları ve tııyyare! "ıi
le dolmus olduğunu soylemiş ve ş ·1-
le dc\'am etmiştir: 
D~man Sovyet h::ı.lkınl kork 'a

cağını \'e silahını elinden :ılaca ını 
ümit ediyor. Fakat sonun:ı kadar ç lr
pışmağa kat'iyen ntmetmiş hulw an 
So\'Yet halkını korkulmaı,::l lınl.iıı 
yoktur • 

( l fnd 1'.:hifooen Dev:ıı.ı) 

Moskonuıın lflll k ilometre b tı· 

!·andadır. 

--o-- ' !Basta vizite ftcrltlerıı • 
3 - l\lerkezdc Ka luga, l 'ula is. 

tikam cllcrinde §İddetli ınulıarc. 

beler. 

1 (1 inci Sahifcdeıı Devıun) 1 
'ı mua\·ven günlerinde hasta .kabul l 

eden pro!esörl~r!n y!b 1ıtck:: di-

4 - Viaznın _ Brian k'da Rus 
esir miktarı 500 hin i bulınu~. 

5 - Ruslal' cenupta Mariupol'u 
boşnltm ışlnr. Rostcf istikametin
de Alma n t aarhı . ı dt•\·am l·rli. 
yor, 

6 - Ru. kndmla rı ve çocukla rı 
l\fosko,,.adan çıkarılıyor. Le nin'in 
nİİŞl U ral da~larında bir y e re n ak. 
Icdilıni;:tir. 

Netice -- Mareşal Tiıno~enko 
ordularının şimal t'ennhı da Ma. 
rcşal \'oro~ilof ordulnrından ay· 
rılmı~ \ 'c kuşatılacak \'a7.i~·ctc gel. 
miştir. l'rlcyd:ın mulıarebes i l\los. 1 
kovaııın JOO k ilometr" h:ı tı sında 'I 
tekrar hu!'lanu"?lır. Alman yar
ması ~eni~ mikyn!; tu nıu\·affak 
olmu.,tur. Dii;er ta ra ftan cenupta 
Rosto{ da n crcd<' r sc Alma n i~ga. 
l i!1c dfü~ccek, İren • Ktıfk:.ıs yo. 
lu kc,il N•l•k tiı. 

Arttk Rus ord ulnrmm oynak 
miidafaa) ı bınıl;nınları, oyalamn 
muharchcleri)o doğuya doğru çe
kilmeleri zanı:ını gclmi~ tir. Har. 
he deva m edebilmek için Yolga 
ye Ural d:ı ğlıırı. :- ardım gi)rcbil. 
m ek için dı• Ka fkas istikamefü·
ı· indc cckilnıclcri Hi.zınıd ır. Ruslar 
şimdi ~hulunduldarı lıölgdcrdeki 
sana\ iden i tifnd~ e tmeyi düll ii
nebilirlcr; fal.tıt hunlar artık mu. 
lıarcbc bölgcl<'ri içinde kalınışlar
dır; bir fa~·da lıckli!>·enıe:ıll'r. B u 
fayda kalmayııu·a ordularını nlRğ
lübiye t \'C huhnya götürmek h a
tadır. Artık merkezdeki mey.1:m 
ınuharı·hclc rine ~imdiyc- karl~n 
~eyirri k alan Voro"?ilof \"C Bı;di. 
yeıı'i orduhı rı . Tiınoçcnko ordu. 
larına ayak uydurnıah, harbe de. 
, anı içiıı daha geride yeni bir 
cephe tutmıyn çalı~111alı. 

ALMANLA• 
(1 lnd SahJfedf'n l>e'Yam) 

Ruslar fam hir ın t izam la çekil • 
mcktcdir. 

Rus ihtiyatları mlilemad iyen 
cephey g-~lrnek!cdir. A in an za. 
yia h müthiş bir sü r'atle artı yor. 

Leningratldaki So\·~·c l garni -
zorıu m u!<a.b.I taarr uzlara mu .. 
\·affaki,> etle devam ediyor. 
Vişi 16 (A.A. l - Leningrad 

muha::.arası de\·am ediyor. Sovyet 
garnizonu muvrıffskiyetsiz bir çı 
k1:ı teşebbüsünd" buhınmustur. 
l\Iosko\ a mınhıkasmda, mu hare. 
be i.şiti!mC"mis bir kesafet dere . 
cesıne varmıc:tır 

İngil z radyo'u Almanlaıın 
Rje\', Kalinin, Tuia, Mojaisk şe
h irlerine vardıklarını .kabul edi
yor. 

ğer m(-nı~a.1«tlcrdc de <laııı•a faz . 
ladır. Lakın mütohas. ıslnr!a Kar. 
tiye yam mah~Ui hı.:krınl-crttıın \ i. 
zite Ü<!retleri '{esbıt e.dilmişti.r. 

Bunu da bizde neden E"l >.l 

o.dalan yapma ınlaı? Bu tıbaı a 
anıntaka Etıbba odnsı Reısi kıd m. 
li doktorlarımmfaıı boğ.ız, buı .ın 
'"e kulak hasta' ıdarı müt\'!has:.ıs1 
B ahr; İsmet :tle göl'u..-mıeği muva
f:ık buldum. 

Doktoru-muzu zıyaretlc mrsck. 
yi an!altun. Fikırlcrini soı·du111. 

Bana !iU izahatı verdi: 

•- Hakikaten bu mühim bir 
meseledir. Vizite ücreti şimd.ki 
halde mcmkıketimizdc hastası ıie 
dok.oru arasındadır. Bu hus-u::.ta 
ıkayıt •·e kuyuda tiıbi bır usul 
maale!:cf ittihaz ed•lmemtştir. E. 
tıbba odaİarıncj oıı ısı.::ncJ·enberi 
ccrey:..n edegelmiş birço!-:: husus
lar arasıı!da .. nd •kalar m.!)illi ka r. 
şılıklı hasta kasaları; <:'Snaf, aıne. 
le, memur ~ullanan mücs::.eseler 
de te&SUS edccok olursa ooalrırla 
bu mtif'sse:scler arasında dan~tklı 
döı:ü~iiklü konuşmıı.lnr ·aprlarak 
Avru,...a<ia oldugu gibı bir usul 
vazedilmıs olur. 

Etroba cdaiı:ırmın bu husu-;J:ır. 
da birıız daha salahiyeti genişle -
tilmek artile birço1~ ho,.nut~uz
lııklarrn onünc de geçıl-eccğine 
~üplw ed!lmernehdir. ı\,yrıca halk 
He olan münasebetlerde de bu 
nisbet da iresinde b ir vizite ıkretı 
tayin l'<:iilebilir. 

Bununla b erab e r F.: ttblxı O<la. 
Jarın ııı bağlı bulunck.ığu Sıhhat 
Vekalctnın mevcut icrayı tababet 
kanununda •bu hususları <iü;?u _ 
nerek diğer mühim bazı tadilat 
:husule getirmeği dü;runrne4cte ol
dugunun da kaydodilme.5İni mü. 
nasip görürüm., 

Yaui on senclık tecrübelerin 
gfü,terdiği lüzum üzerine icrayı 
t~babct kanu nunda degişikliık • 
ler ·hu::.ule gclirılmP.sıne kat'i lü
zum vsrdır. Hatta, üzerinde ko • 
nuştuğunıuı ıne~leıı .n halli za
manı ge\'m~tir b ili'! .. 

Bununla bel'a ber hÜıkumcl bil· 
tün vasıtularilc hastuncler md e 
hastalara kal'Şı ~efkat kucağını 

nçmı~tır '\'C açrr okta bulunmu~
tur. 
Şunu da ilave elmC'k isterim 

ki. hek:m!erimi7 de müte\·aziane 
bir şckiiJ <:alışıyorlar. Hekhn . 
il'rimiz. h.'.ılen hnlkımızın mali va-1 
zivetınc göre hareke cdiywlnr. 1 
Bunu m:ııarla sôyliycbilirlm.• 

Tevfik Necati KOZOL 

, ' • u su 'W!I ıt ,..S., 

Ç E ~~.~;~~~ !ı~.~.,,~::emasında ı 
SON AYRILIŞ 

L:"nin ; mi dlinkii ilanlarda se]ı veu (SON YARIŞ) 
~eklinde yazılını~ lır. Ta hih olunur. 

İkinci ?: ilm RİO YILOIZI d lr. ---· 

Sinemasının 

Lüks Salonu 
BU AKŞAM 

Açıhyor 

3- S O N T E L G R J\. F - J 6 t inci 

BU AKŞAM 

om ı~ada 
GALA MüsaDlt!resi 

ve Mulıte~cm... Çarlık Jtus~·a. 

~ııı ı canlandıran Bir Film 

gö teril«ektir. 

ÜNiFORMALAR ..• KA DINLAR ... KAZAKLAR... ZENGİNLİK, MÜZİK. .. ve BALALAYKAI..AR 
\'c EMSALSİZ BİR ÇİFT AŞIK : W İ L L Y F R i T S C H - l A R T E 

1 EBED A 

1 AŞK (NİÇEVO) 
BİR AŞK .MENKIBESİ. Bu ak~aııı ıcın ,>crlerinizi giindü~dcn ayırtabilirsinİ7~ T elef: 49369 ~ 

Hamiş - İ t an bul \'e Şi li için otobüs en is) temin edilmişi ir. ~ 

MOSKOVAYI 1-TAKSİM SİNEMASI 
DÜŞÜR- " 

MEK AZMİ 
Bu Akşam Büyük M~samere ile 
Me\•sımin ili: (T{ukçe ı-ıozlü \'e Arapça Şaıiltllı) ,şa~eserini takd m 

rdiyor. Meml~lı:etımlz n ıllt defa tanayacağı iki muhim San'atk;1r Yıldi.Zlar. 

, 
(Basn:ıakaleden IJc> am) 

gayt! tcşl-il etınektedır. 1\losko\"a.· 
yı düşürmekteki birinci ga) c kn· 
da r m ühim olan ikinci nokta \'C 

guye de Sovyet ordusunun km·
\•ayi k iilliye ini imhadır. Ru~lar 
bolşevikliğin kabes ini ve bt"yniui 
m asun t ntmak için biitiin kuv. 
\•etleri \ 'e gi.içlcri ile lıu ıırn1' .. a t 
iiz.eri:ıdc ~e[crbcr olnıuşlnrdır. Ili
n aenalcyh Moskovayı kurhır:ı ı :a
ma ları ku vayi k iilliyclerir.in 
mağlup olması ncticesiııdc vukua 
gelecektir . Filhnkikn, Mosko\ ayı 
terket11tek Ye fakat orduyu kur. 
tarmak a skeri bakımdan en baş. 
ta diisiirıitecck tcdhir olmakla 
beraber b ıı harbin idenlo ' ik hu • 
s usi,reti 'l' iHosko~ anın sembolik 
\'aziyeli bu :ı.sk r ı lu.ideyi Ru 
Bnşkunıırndanlığınn ihmal ettir· 
m :stir. Delki, So') et Rus~ :ı As. 
ya icindl' Al ını:n he· ıılarmı boşa 
cıkararnk yeni lı azırlıkhır ,:!Örü. 
) or , .c fok~ıt m uh ukknk ld ) imıi 
scn<'dc nhcri hazırladığı ordusu. 
nıtn trımnnunı da gaqı saha!'ıncla 
ah.·~e siirıniiş bulun uyor. 

F..TF-.f IZ?.ET BENTCE 

Sovyet Tebliği 
(1 hıci S;ıbit«teu Dl'vam) 

14 • 15 t-c.,.rinie\·vel g~ces· mer. 
kez cephesinde vaııye.t \'<'"10.~t 
!kesbelmiştır. 

Almrınlar muhım m"kt""'rda 
tanklar ve m{ıtfü!ü piyade kU\•
\'C1llerılc harek--ete g<.omi~ler ve 
cephenin bır ke:;imlr.de Sov\ et 
inildafaainrınt yarmı_şlardır. S v
yet kıt'alan düşmanın ıl ri h::ı. • 
reketine karşı kahramau<:a muka
vem-et etmclae i,c'er de diisnl3na 
ağır za~ııat verdirerek gerıl mck 
mecburi ·etinde k .. lmışlard 1 ı. 

13 TeşrinieV\'elde ;;,5 Alman ta;:
yaresi tahrip edilm~fo. 11 So-vyet 
tayyar~si kayıptır. 

15 Teşrinıevvelde M.ı:ı ko\ a Ü
zerinde 9 Alman la~ ya-resi duşü. 
rülmi.ıştür. 

İki haftadanberi büti.in So\·yct 
şehirlerinde \•e kasabalarında eli 
silah tutan bütün erkekler askeri 
talim ve terbiye görmektedirler . 
Milvonlarca erkeğe şimdiki har
bin · usulleri öğretilmektedir. ----
Horti Bulgar Baş· 
vekilini kabul etti 

Badape~le, 16 (A.A .) - Bulgar 
Baş\·ekllı Filof diln Naip Uortl 'la· 
ı-aimdan kabul editm"ı;tır. I" 

Filof bundan sonrn, Baş\ekil Bar- j 
do.;;i tar,ıfından rrcfne \'Cl'il"n zi-
yııfellc hazır bulunmu:ıtur. 

1 Sult.anah n el 3 uncil Su•h Hukuk 
Hakimlıgindeu: !H ı /1197 

Davacı İsmail Hakkı \'C \•ai:desl 
Falına ,·ekilleri A\ lıkat Aş<ır Habip 
tarafından Sirkecide Hocapaşa malı.:ıl - ı 
lesinde El.ıııssuut c.ıddesinde 47 No. 
da mukiıu Mustafa kız.ı Hali~ ve 
Sureyyn aleyhlerıııe 9U/1197 Nu. hı 1 
dosya ile açılan ızalei şuyu dıl\ ası
nın yapıln:akta olan muhnkemc .. in- 1 
de n.udciel; .cyıhlerın ikamet.gahlan
nın meçlı.ıl olduğu enlaşılnr.ısına bl- 1 
n:ıcn 20 gwı mı..ddCll.! • .ını;., arzu
hal \'<' davetiye tebll • cdılo gı halde 
mahke~eye gclinmeınış ve \ek.l da 
hi gbndcr.lmeınl~ oldugltlldan ehli 
vuku! ın:ıri!etiyle gayri menkulleı ın 
kıynwtlcl'lylc ınlktıırl. rının ve vasıt
lıııır 111 uy nıne \'il kabili taksim olıı.p 
oln udız;ııııu takdirine ve bund n ba
hisle mlıddcialcyhlerin mahallinde 
yc\•mi ke~it olan 11/11/41 tarihine 
müsadü $ 1ı .glıniı soıut 15 de ve mu
h:ıl;eıne eiinii olan ld/11 041 Uırihinc 
müsadif Cuma gurıü s:ıat 10,30 da 
nazır bulunmalaıı ıçın gı.> .. P kararı
nın 20 gun ınuddetlc ilanen tcbl ğine 
m:ıhkcrr:cce karar 'eril mis oldugun
dıın miıddeti kıınunlyesi ıçlndc !Uraz 
edilmed.~i \'C mahkemede ha1Jr bu
lunulmadığı takdirde gl.>aben huküm 
\,.. kanır verU<:c L\l ılanen tcbug olu- ı 

\ 

Suriye Yıldızı Guz~l S!'s'i 
Büyük Art1.St 

MARI KUiNi 

\'e büyiık bir tem;,il hcy'ctimn m Jlıteşem dekorlar l~de oynadığt mu
ozznın Filin. Tw·J:çe •. fölü Arap~a Şıırkılı ve Saı.lı.. 

KIZIM DUYMASIN 
Çok ckldi b:r ı lC\"?:ua malik o~ ı;e hayatı hakikayl goslevcn ve her 

kesi aliJrndaT edecek derecede kuvvetli olan bu filın ş.mdıye k .. d r 
göriılen Şark Nmleıuuo ser ef andır. Flbndeki .. arktlar, ne;ı deler, ne 
l::ıd;ır ru~me\·az is~ Şark mus ki k r şt nlmt.Ş Tangolar \'e Uun b ldr 

da o l.aC:nr hoştur. 

Şark incmacıhğuun... T ür k musikisinin şaheseri ... 

Salahaddin Eyubi 
ve BOZ ASLA 

MÜNiR NUlU!:DDIN. SADEUDİr\ [iAYt AK . MÜZfYYEN Scnar 

Yüksek De11iz Ticaret Mektebi 
Müdürüğünden: 

- Sogutlü tatbikat gemhının mıı~t ne \ es .. ır taıu ralu ın 
kııpaiı Zilli ı.ı.:.uuyle eksilt neye konulm Jjtur. F.:tsill e 18 10 
güuu saat 11 de 'lul.-sek Denıı. 1'1caret l\1 ~tebı •• ıudi.irhl0unde t-Op 
tmıılma komısy M.nc.ı. y .. pılac:rt:tır. 

:? - Kc,sflne nauırıın ınuhaımnen tıedcll 142-10 !ı.ra oluı> ın• · ae.'\uı.t t.e· 
mi.natı 1058 lmıdlı". Şaı tmıme ını gönn~lı: arı.u C<knler Mekterı M ıl•.ı besı-ıe 
murrıcaat C'tmelidlrler. 

3 - Muvakkat teıniııat ist. Yüksek Mt.'ktıepler Muhasobcc:lı!!! vc-ı.ı esuıe 
yatır:lacaktır. F..ksıltmcyc T;ilır.ı.k cde{'C.K ;enn 2'190 sayılı k:ınunun 2 \ e :: uıı.-.ı 
madclclermtıeki şarllım haiz olmaları \ c 3:! mel mndde t:ı ı·ıratı o:ı:resuıd~ 
ıl"i'.a r cdeccklcı·ı zar!laıını eksııtme gunu saat omı kadar Koınlsyon Rıyasetine 
makıbuz mukabilinde \'f!m~cıeri lftum 

• 4 - Tlcnret Od:ı~ı ıgn belgeleri r:anlua konac:ı.kttr. ~8693, 

-----~--~~~------------ --
SARAY 

Sİ!\"EMASINOA 

Türkçe Sözlü 
İlk büyük mucera \ ' C a~k 

filmi olan 

ORMANLAR 
HAKiMi 
Şaheserini mutlaka göriıuÜ:t

Ua~ Rollerde: 

WAR~lm B AX'l'ER 

BRUCE CABOl' 

'Fc \ k alilde m izan.sen 
• l uaz1on1 v~ kuvvrtli m c \'ZU. 

Suad Davaz 
A ilesinin Tcşekkürli 

Tahran Buyük Elçisi &!.!ad Davaı'uı 
cenaze merasimine bıu.at iştırak ct-
meı, \''<1ya çelenk conderınek lülfundıı 
bulunan do~tıarınıu:a nunnet ve şfik
ranlaınıızın "bliiğı husu und:ı. mııhte
rem gazetenizin ta\':J'"P<ıtunu rica ede-
rız. 

SUAD DAVAZ AU.ESİ 

Devredilecek İhtira Berata 

• Yıinlü m addelel'i çekihr.ez bir 
hale getirmeğe mahsus usul ve a. 
meliyede ıslahat. hakkındakı ih. 
tira için İktısat V<!kaietindcn is
tihsal edilmiş olan 16/10/939 tarih 

ve 29;)8 No. lı ihtira beratının ih
ti\'a cttigi hukuk bu !{ere ba,.ka . 

sına devir ve ya hut icadt 11ürki. 

yede mevkii fiile koymak içın 

salahiyet dahi verilebileceği tek

lif edilmek te olmakln bu hususa 

fazla malümat edinmek i teycn. 

lerin Galatada Aslnn Il8n 5 inci 

kat 1 • 3 No. lara mürac:ıat eyle. 
melcri ilan olunur. 

r .. 
ı I e TAKViM 

Rumi 13~ 7 Hu.ar Hlcrı ızoo 

B. T;:ŞRİN 
164 

r..\..V.AZA.?11 

3 24 
Yıl 941 Ay lC Vasati 

VA KJT 
Euınt 

8. Teşrin 
s l) S. D -
613 Guneı 12 43 

16 
12 00 Öt ll' 6 31 
15 04 İkindi ~ 35 
17 2! Aksam J2 00 

Perşembe! 19 01 Yatsı 1 3 1 
4 3;,ı inuik 11 ('5 -· 



4 -- SON TELGRAF- 16ti•ci TEŞltfN lMl 

Bayramda Yalnız 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu ı--· - -·A. ._, ~ --1 •••.u u·p u•• • 
-9 .. "· o KIZILAY Gazetes:i 

YOKOHAMA ÇIKACAKTIR. 
İlônlarınızı vermekle lıenı kendinize ve hem de 

, 

16 B. Teşrın 1941 
~------------.~--------~---No. 10 KIZILAY'a yard mı ctıniş olacaksınız. 

İlün Sahifesinde Santimi 50 Kuruştur. 
18.00 Prvı~r;.ını, ,.e Mem1eket Saat AM ' 

Türkç~ye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 18.03 
ı8.30 

19.00 
19.15 
19.30 

yr.rı. 

Rodyo Cai. Ork.cs'tr<.,!)ı. 

İnce Saz 1'"'asl1. 
MÜRACAAT YERİ: 

Hisso stüdyoda hem hatırı 
kapitalist, hem kıymetli bir 

sayılır bir 
rejisördür 

:Konuşma (Dcrlle,sme Saati.) 
Radyo Cae Orkl-strası, 
ltenılekct S~at Ay;ın, ve Ajans 
Hnbcıleri. 

İstanbulda. Pnst~ne karcısında Kızılay snt.ı bürosu, Tel: :!2653 
htanhul, Postane arkas;nda İlancılık Şirl'.cli Tddon: 200J4.95 

- Buyurunuz Mis Yokohan1n! 
İçeriye glrdjm, Geniş bir salon. Or-

1.ada kunılmuş bir sofra. Kuru yiye
cekler .. Yemişler .. Ve j:ıpon içkileri. 

Ben, burada bir hizmetçi He kar -
~Uaşacağıını umuyordwu .. Karşıma ıı;.ç 
kimse çıkmadı. J 

)1ister Hisso'ya sordum: [ 
- Burada yalnız mı otunıyorsunuz? 
- Evel, Mis .. Yalruzlığı dalma ler-

eih ederin1. 
ı Hizmetinize bakan kim~ yok mu? 

Hlsso güldü: 
- Beklır bir tti.şiniın ne hlzıneıti o

lacak?! Banyom var.. Külüphanem 
var .. Tele!onkınm var .. Gar.:ıonlar ne 
istersem getirirler. Bu vaıJyette hiz .. 
.mc~i kulla:runak kü11~t değil midir?. 

- Hakkınız va.r. 
Hisso, stüdyoda hem hstırı sayıhr 

bir kapitalist, hem de bir kıymetli 

ttjisördür. 

Oı-tahk karan.yordu. 
Misler Hisso elektrJkleri yaktı. 

Buı.il ı rı.ıç odalı bır C1alre.. Salon, 
y:ı.tak ve kti.tlıpl},S.fle odaları. Banyo
ısu dJ '."ıyrı. 

Salondaki yemek ma.:.az\nuı. etrafı
na oturdu~. 

Her ş("y büyük bir itina ile ha.zlr
lanmı6 .• 

-Boolm lçin lutt.uğunuı; odanın bu 
katta o1uŞUJıa pek seviııdiın, M'ster 
m...,ı 

- Evet. Bf'n de memnun. o1aı.:o..gı
nızı ve tı)ni .aa.had3 ırıli.şl.crc-k bir me
saı f.e b.ribiriJrl.izi sık sık gönnek 
roecbur1yct.inde k.1.1.ncauınızı d\ıiL c
rf"k .stze o odcyı tı.ı•tum. ~.1a:ıma1:ıh 
kiltUphaner.11den her zaman i::.t.:!Jde 
c<leblli.n;iniz! Zaten siı.e dairemiıı 
ikinci anahtar;nı da verecci:\m. 

- Buna neden lüzurn gOrüyorsu
nuz?. 

- Yarın öbür gün sizi çok rahat!iız 
Cd'-'Ceklerin.i zannediyorum. O zaman 
benim daireme kaçar ve kütüph~ 
ncınc!c me-;gul olursunuz. 

Ve gülerek i.iAve etU: 
Zaten mU~terek çahşmalarınuz da 

olacak. Bir çak saatlerimizi bw·ada 
gC(: ireceğ:i m izi san ıyo ru.m. 

- Stüdyc..da muvaffak olabllece-
lf.nıden enıin misiniz?. 

- Şıiphc..iz. Rejiförler, bir japon 
yıldıı.ı yeliştirmiye karar verdiler. 
Ben cToleyoya ya;ı.eyıın. Orada. çok 
istidatlı bir ııan'atkar vardır. Gelirse 
onu getirelim.> dı..'<.liru. K<lbul ettiler. 
\' (' işte siz ecldiniz. 

- Mukavele falan yapacak mıyıı?. 
- Evet. Bu ı:ıene iki film «:Cvirmek 

teklifi kor~L•ında kalacaksınız. Şim
dilik: bunu kabul eden>iniz. Bırınci 

ıam çevrık.likten sonra, bu !l1m he
men piya$aya çı.kanlacak. Ondan son-

Askerlik işleri 
Boşikt.;;ş Askerlik Şu~si; 

ra ikincic::ini çe,..-irmiye başlıyacak-

iınJZ. 

- Ya birincisi beklenen sükseyi 
yapnıaısoı? .. 

- Knbil degil. Bunun propagando.-
1ın1 ben yapacağın1. Bütün ne§ir va
sıtaları elimde<Lr. 

_ Dcn"ıe.k ki, diğer işlerle ancak 
filtn ı;r\·inre saatleri haricJndc çalı
eabilecei;im?! 

- Pek tabii. O !)aatlerinlz muay-
yeexfir. Onun harlcJndcki saat ve 
e:ü.nlcı'Cle !:erbest.siniz. 

19.45 
19.55 
20.15 

Serbo:ıt 10 Dakik• . 
Dünya Şarkıları. (Pi.) 
Radyo Gazetes!. 

20 45 Yenl Şarkllar. 
21.00 Ziruat Takvimi. 
21.10 Peşrev, Besle ve Semailer. 
21.30 Konu.-sma (ŞHr Saati.) 
21.45 Radyo Senfoni Orkestrası. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri. 

22.45 Dans Müziği (Pl.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka-

- O işlerim Nev)·oı-kta mı olacak? 
1 
____ pa_nı_=-·----------- 1 

- Şinldilik NC'\·yorkt~(. F<tknt, ild 
ay sonra Vb.}lngtona da gitmek mec
btriyeti karşısında kalacaksını! 

- Vilson burada nu7. 

- lJayıı· .. Dört ay sonra bir &ana-
yJ sergi inin resın1 kuŞ&dulda hnzJr 
bulunn1cık üıerc Ne\yoı·ka gelCC'ek. O 

zaman da rnühim bir l<.ıaHyet dev
r~ine gi.rmlş olacaksınız! 

Yem<'.!i. ,liyorduk. r.tister HJsso önü
ne be.kar k deva."'\ etti: 

- :P.!a. lafih, bir ba.')1'.a vazlreniz 
daha v:.r· Bu-~dal ı AmPrJkcın dip10-
n1atlarlyle tanış .. 1ak ve do t olmak. 

- Bl.il,, kolay bir iş n1 diı·? 
- Başkaları için pek kolay değil. 

Fakat ~iz zorluk çek.miyeceksinlz. .. 
Cıinkil o diploınatların hepsi de sine
nıa ytldı4 anylc dost olıneyı seveı·ler. 
BIU1essa tek k::ılan bir japon yılduı 

ile. 
(Devamı Varlı 

En idareli 
.L Afı1 B~ 

Anadolu Gençlik Klübünden: 
KJübümüzün nıutad kongresi 19/Te~rin.ievvel/941 Paz.ar günü fiaat 

on birde yurl merkez.inde yapılacaktır. Sayın 3dnm te.şrifleri rica olunur. 

I Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme U. i~aresi İlanlan 
Muhammen bedeli (34.000 otuz dii<l bin) lira olan 100 Ton Pirina yağı 31/ 

10/941 Cınna gUnil saal (15) de Joapalı ıarl usulü ile Ankara&ıı İdare biııaSJll
da satın ahnacektır. 

Bu tı;e girmek lstiyEltlerin (2550 İki bin beş yüz elli) liralık muvakkat te-
minat ile kanunun tayin ettiği ves:kaları ve tckli.tlerinl ayni gün saat (14) de 
kadar Konüsyon Re.lsllğine' vennelerl IA~.ımdır. 

Şattnameler parasız olarak AnkBrada Malzeme Dairesinden, Heydnrpa$act.L 
TesellilJn nı Sevk Şefliıi:inden dağıhlacaktır. •914S> 

• Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Bayrı Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa· 

camii karşısında Hasanbey Apt. 
No. 33 Telefon: 43586 ••.I 

Sahip ve Başmuharriri Etem lızet 

Benice - Nea:riyat Direktörü 

Cevdet KARAllİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

İstanbul Dördiln İcra Memurluğun-
dan: 941/3972 

941/3n72 No. lu do,yada ınahcuz o
lup par.Jya çevrilmesine karar verilen 
17 parçadan ibaret 323 lira kıymetin
de hane cŞyası açık arttırma suretiyle 
21/10/941 Salı günü saat 9 da Gala
tada Necati.bey caddesi eski Parmak· 
kapı sokak 6 No. lu hanenin lkJnci k.a
l>ııda sawacağı o güıı tekli! olunan 
bedel luymeUerinin % 75 ini bulıruı•
sa 27/10/941 Pazartesi günü ayni 
yerde ve saatte ikinci arttırma. sure
tiy lc satılacagı mı.n olunur. (7429) 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu Başkanhğından : 
Milctarı Cinsi Muh.an1men Fi. 

22000 Kg. Ekmek 
(Bcl<Xlıye Fiahna 1 K. 25 S. nakliye ıammiyle) 

1.-'.lu\"3.k.kat Ten1inatı: 

8000 Kg. Dallıç Eti 
(Belediye Flalma 5 K. Nakliye zammiyle) 

Mu\:ak.k.at Tenıinah; 

(KAPALI ZARF) 

2000 Kg, 
2500 > 
200 • 

30 • 
18000 Ad. 
3000 • 

60 Kg. 
400 • 
200 • 

2000 Ad. 
100 Kg. 
700 • 

2000 • 
1000 • 
200 • 
800 Ad. 
250 Kg. 
400 > 
150 • 

1500 Ad. 
1500 De. 
500 • 

1500 Ad. 
500 Yo.&. 
600 KJ, 
300 Ad. 

1500 Kc. 
1000 • 
1500 • 

Kw·u Sol:an 
Patates 

Salça 
Sannıs;.k 

Yumurta 
Limon 

Sirke 
Elma Ama.s,a 

Ayva 
Portakal 80 lik 

Yaprak Salamura 
Tnz.c Bakla 

Taze Ay'je Ka. F. 
Sakız Kabağı 
Taze Bezelya 

Enginar 
Taze Biber 

Domates 
Semiz Olu 

Patlıcan 

Maydanoz 
Taze Soğan 

Yesn Salata 
ll~vuç 

Kereviz 
Karnabahar 

Ispanak 
Lahana 

Prasa 

Muvakkat Temfnalı: 

• 

K. 

14,25 

67,50 

6 
10 
30 
60 
3 
5 

15 
16 
12 
4 

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

10 
12 
15 
12 
6 
6 

YekOa .. 
217 Li. 

Tu. 
L. K. 

3135 L. 

235 Li. 

5400 ı. 

405 ı. 

120 
250 

60 
18 

540 
150 

9 
6~ 

24 
80 
30 

105 
400 
160 
40 
80 
50 
60 
9 

75 
22,50 
10 
30 
50 
72 
45 

180 
60 
90 

2883,50 

Miktarı 

2200 J{g, 

600 • 

Cinsi 

Urfa Birinci Sade7ağ 
Zeytinyağ Ayvalık 

Muvakkat Temin~tı: ---1500 Lil 
2000 Kg. 
100 • 

Süt 
Yoğurt 

Tereyağ 

Muvakkat Teminatı: 

1800 Kg. 
2700 • 
900 > 
500 • 
500 • 
300 • 
300 > 
200 • 
100 • 

50 • 
200 • 
400 • 
400 • 

20 • 
200 • 
200 ) 
700 • 
600 • 
200 • 

30 • 
25 • 
50 • 
50 • 

• 30 > 
800 • 
250 • 

Muvakkat 

Pirinç Tosya 
Toz Şeker 

Kuru Fasulya 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 

Zeylin Gemlik 
Nohut 

Siyah ll!erclmek 
Kırrıızı Mercimek 

Pirinç Unu 
Kuru Üzüm Çe. siz 

Tuz 
Bulgur 

Çay 
Çilek Reçeli 
Vl~ne Reçeli 

Konserve Ay5e Ka. 
> Türlil 
Kuru Kayısı 
Kus tizümil 
Çam Fıstığı 

Buğday 

Ceviz içi 
Kuru B3mya Aınas. 

Teminatı: 

Be-yaz Sabun 
Soda 

444 Li. 

(KAPALI ZARF) 

100 Kg. 
500 • 

• 

Muvakkat Teminab: 

Şehriye 

Makarna 
irmik 

ll!uhamrnen Fi. 
K. 

178 
uo 

335 L!. 

20 
so 

180 

81 Li. 

48 
48 
30 
65 

120 
M 
30 
25 
17 
35 
60 
7 

20 
850 
65 
65 
50 
50 

160 
30 

110 
20 

ııo 

90 
60 
10 

YekOn ... 

40 
50 
40 

Yek!ın ... 
34 L!. 

Tu. 
L. K. 

3916 
540 

4456 L. 

zoo 
600 
180 

1080 L. 

864 
1296 
270 
325 
600 
105 
90 
50 
17 
17,50 

120 
28 

104 
170 
130 
130 
350 
300 
S20 

9 
27,50 
10 
55 
27 

480 
25 

5920 00 

40 
250 
160 

450 

1 _ Bilyükd~re Bah~eköyde bulunan Orıoon Fakii1tes1 için yukarıda müfred ~tı yazılı erzak vesaire ayrı ayrı yedi sart.namede eksiltmey\! ~ıkarılmıştır. 
Bunla<dan (2) kısım -Daghç eti lle Kuru Erzak- k"palı "ar! usuliyle diğ•r (5) kısımc!a açık ckslllme suretiyle olınacak.tır. 

2 _ Ek!<Utme 21/10/941 Sah günü saat 14- den itibaren yukarıdaki sıralarına göre istanLul Bcyoilu, M;ı.Uye Vekaleti Liseler Muhasebeciliği Daire~iode top-

lanacak olan f'.\kOlte Alım Sa.Um Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - f.'kstı.meye i~tirak etmek.. jstiye0 lerin yukarıda her kısm•n altında yazılı muvakkat Teminat karşılıklarının mezkUr Muhasebe Veznesine )"atırıldığına 

dair makbuzla cksil~n1eyc girebilmek ~artlarını hai;ı~ olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri ve 2490 sayılı Kanunda yazılı evsafı b&iz olmaları ·ve dağlıç et~ ile 
ıcunı erzaka iştirak etmek istiyenlerin u~ulüne tevCikan tanzim edecekleri teklif mektuplarını tem!n\l.t makbuzlarlyle birlikte mi.ilıürlü olarak saat 14 c ka-

Subeınlzde ka7ı.tlı 328 doğumlu 43534 
kayıt ?"urrontlı yedek muhabere teğ

meni Servet oğlu Halil Senet pek a
i'E"l~ olarak şubemize nıürn.t.:aatı. Et
nıt>diği tak."dirde 1076 sayılı kanunun 
maddei n1 r.hsusuna göre halt:kındtı mu
&nele yapılacağı ll~n olunur. 

, .. . -.. . -
ch:ı:r komü:;yona \."ertneleri lizımdır. 

TARİHİ TEFRİKA: 23 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

"------ Yazan: l\1. SA!\li KARAYEL J 
J!attn,, Ahad gazlsında ağzınd:ı.n on 

ik dişi d up aldığı yirn:.l bir )·anı -
da 1 biri ayağına tcsadti! ~lnoC'klc an
dan sonra yürünıesinde .zahmet ı,.:ck
m!Jti. F~·k:tL"ldc cesur oln-.t:Y.la fev
kali•de de zeki idiler. 

Saad Haz.retleri Binl Ebi Vakas IA
kflbllô sôylenirdf. Şerefi isliım ile mfı
,erret olduk.lan zaman on ~! ya -
ilnda idılcr. Gayet cesur ve hususile 
ok t!"11aktrı ınahir idiler. 1-lazretl !\.fu
hammedin (8. A.) hemen muharcbeM 
lerin umumunda ınaiye-ti l'eygambe -
ı-lde bulunarak !evka.Hide y;:ırarlık1ar 
gOstemıişlC'rdi.r. J!!ct ve isUkan1ctler.ile ı 
rr,aruf ıdilcr-

Hayntları esnasında ve Peygaınbc
rjn \-etatır.dan sonra hlLlfet nıe ... ·ki -
in g ~· r. liuld<ıyı Raşldin. :Hazret -
ıerlniı\ nıuhaObct ve tevıeccühlcr;ni 

kazanmı.şt.;.. 

l·Iazret1 Osmnnın seh::ıdetlcrlı~den 
~nrn Hllr.ret.c rn<>yll g:östenncmis?er ve J 

l1~avlye tarafından mO~ar<Jr.!ley!ılo 

sr• •bi ı-+ hr1l!nderı do'!ayı vuku bula
cak t ebbme kl' ıdılerjnı .1 mı.r.avc
nrt talEp oıw.~du~u halefe ed buyur
muşlardır 

Hazret! Zfıbcyr'in \'alidr rt Resu
lüllah F:tendimltln halası s.ıfiye Bin
li Abdühnuttaliptir. \'e Haıreti Hati
ct-nin birndcn:adeleridlrle: 

İtlilmiyc-. kabul ettik zamm 
henüz on be~ yaşıorında ı.iiler. İ.sla
miyıc1tcn iiOnra ı:ok hizlnet erde bu
hımnu lr.rdrr. 

l'Jzreti Zübey, Jfazrctı :'ı.Tuh.ammc
d'ıı (S. A.) bir çok muh. ı cbelcrinde 
bulunmuşlardır. Kendileri .\1-erei Mü
beşşeredcndirler. 

Hn.z.rett Zübeyr, ser\•et ~hibi idL 
Sahabelerden bir çoklaru ~ yetimle
rine vn,.. tayin oh:nmı.ısl , '· Yetim
lere malını yedirir, onla. rıallarını 
mt>hafilza eylerltrd . FU. ...ya h~d

dinden faz!a ı.. .k~rlard~. 

Hazretı Osrruının ~t':'h~dlf'tlerinden 

sonra mC$ha? Cemcl \:ak'.. nda Haz. 

reli Ayşmin taraıtarları olarak Hak- l,f:' Edebi Tefrika N o : 41 -
reti Tallıa ile beraber Cenabı İmam ....,. 

Ali Haı.retlerme karşı durmuş ise de j • •• 1 
~:;.::::~~i~:~~::: k:~il:·~ ' ı Hatır için Oldürdüler1 
Hazretlerinin ~ıuzımında bir gün be- ı' - yazan : AKAGÜNDÜZ .; 
raber .dik. Cen<ıbı Peygamber bana 

1 bakıp grlidü. Bf:'n dr' lrendller"tıe ba-
kcrJ - tcbe im ryleG nı. Sen o vakii: , - Aile terbi~·esi yok k efen - Teslı ile, bakra~ıa, tuıeke ile 

_ Ali ıtıifeden vazgeçmez.. dim! Umumi ıidap ve crkiı~ r.e- su getıren getirene. Bu sıı, toprak 1 

Dcm~ik.. d.r r;r,rrnmcmiş ki efrndiın! Nis. örtü!dük!en ~onra kaymasın diye 
Cenabı F;-ıhrl K~inat ise: t · .. !ti d"k"l van için es.ettur... us ne o u ürmü~. Getirene para 
- Liıt;ıe değil. Bir zaman olacak Dalkavuk sıvıştı. adam homu,r- verilirmiş, 

ki siz ikjniz biribirinlzle mukatele 

edei'cksiniz ve sen 
ceksln. 

ana zulüm cy1iyc-

Buyuıınuşlardı. 

- O gilrıü unuttun nıu?. 
Hazreti Zubeyr1 Cenabı İmam Ali 

taTc.fından bn haberi alınca. derhal 
kar~l durnıadan ve ... nıuıharebeQen vaz 
geçti. 

Sonra Vadlülsaba.ha (ekilip namaz 
kıln1akta iken ı;:ehit eclılmiştir. sıra-

81 geldiği zanı-.'ln vak'<l yazılacaktır. 

ITazrctt 7..Ube?r, v0:tkti Risalette Ce- 1 

nabı Rc:-.üli..i K ibriya Efendimiz Haz
retlerinin pek ziyade hUrn1m ve te. ı 
veccühlc ... ;nc mazhn-r olrnu,.larclı. 

ııa:•et Talhn js<' Hızrctt J:bubeki
ril'sıddik'lıı akrnb&.sındandu:·. Ycdln

(Devomı var) 

danarak yoluna devam etti. Me. - Benim testimi de al r~yim! 
ı:arlığa geldik. M<'zarlığa değil, ölü. - Ben teneke ile gel'rdim e-
Jcr<mizi fılagrttıımız mezbeleye fendi! 
geldik. Sonra öbek öbek cüL.:e!iler, 

Aman Allah! O ne gömülüş öy. şalvarlılar, çt'şitliler. Habi <' oku. 
l"? Ben de böyle mi gömül.ece - yorlar. Biri bırakıyor üçü <ılıyor, 
ceğim? Tanrı yazdıysa bozsun' ikisi susmadan beşi başlıyor. 

Mezarcılar son kürek toprağını Iskatcılar, ıskatcılar' Pol:s zap . 
dışarıya atıy0r. Bırisi sokulup fı. tedemcz, Belediyeci başa çıkamza. 
sıl<lıyor: Para dolu mendilleri gezd t-..nler 

- Ben de kazdım, ber· de u. yağm~ edecekler diye ora<l>n ora-
nu!ma'. ya seğ!rtiyorlar. 

Bir ba~··ası yanaşıyor: Etraftan gelme pancar ' anaklı, 
- B<?ıı de bir iki kürek ~oprak donlates burunlu, havuç parmak!: 

çıkarayım. Ne vcrsoler şü'<rede- titt r ço ukl:ır Pnıı.ı~·ırda ~·1 ka-
ı-;m. rıııca, sabıcak se:yreder gıbi ce. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
• 

Der yemekten tonn ründe iiÇ defa mnotuaman 
di,lerinizi hrçalayıruz. 

____..,. 

• Emlak ve Eytam Bankasından : .,. 
~,. 

&.as No. Yerı ve Cinsi 

~ 
837 Yen.ikapı Yalı JnahaUesi Namık Kemal caddesi et;ki 39, 41 

ycnl 49, 51 kapı ada 842, pafta 210 parııel 21 numaralı 232 
meh·e murabbaı a.ı-oo. 

1400 Kunrkapı Muhsine hatun mahallesi Fındlk kıran sokağı es· 
iti 16 mülrerreı· yenl 26 kap~ ada 719 pafta 114, parsel 27, 
numaralı 44 metre nnuabbuı evin 8/16 hiS&es.ı. 

1557 Kadıköy Hasnnpa.)a m•haH<'6i Sara.y arkası sokağ~ er.ki 11 
milke1Ter1 yeni 85 nun1aralı 92.49 metre murabbaı nıtüre-.ı 
dük<kdnın 2/4 hi.>;oesl. 

1583 

2173 

Yeşilköy Umraniyc mahallesi eski Karakolhane. y<;?n: Dvı;:nı 
sokağı. eski 10 Yeni 12 numaralı 634 metre murabbaı arsa. 
Beyazıt Tavşanta~ı mahallesi Kalaycı sokağında •!Tasan Pa· 
ta hanı içinde> e!'ki yeni 19 kapı, ada 625, pafta 135, parsel 
34, numaralı 40 n1-etre murabbaı oda. 

2178 Eminönü Hocapasa m8ballesi, Orhaniye caddesi e!fki 46, 
~nl 21 kapı adli 11, pafta 21, par.;el 40 numaralı 65.50 
metre murn.bbaı dükJclnın 918960/3110400 hissesi. 

2577 Bcş!ktaş Teşvikiyc nıahallesi, eski İkin~i Karakolhane yeni 
Birinci Karakol ve flıl'lll, Kalıpçı sokağınGa eski 2 2 mCıker"" 
rer, yeni l, 3, 112, 114, 116 numaralı 34'i.50 ıootre n:.urablJ:Lı 
i.k:l dllkkan ve fırını rnü.itemll evin 1/8 hi95esi. 

2688 Be~o.zıt Ça~ı mahallesi «Büyük Çar§ı> Ka\·aflar sokağında 
eskı yeni 37 kapı, ada 2755, pafta 6, parsel 4 numaralı 14 
metre murabbaı dükklın 

2701 Beyoğlu K.ocatepe maııallesi Feridiye caddeai eski 95 yeni 
113, taj 113, ada 531, palt.ı 46, panel 51 nu1narah a2' mc-ıM 
re murabb:ıı kügir evin 1/4 h.issasi. 

2867 Eıninönü Tahtaknle mahallesi, Balkaıpanı ilan blrinc:i katta 
28 metre murabbaı, pa!ta 125, ada 285, kapı 15 nunraroh 
oda He Jkincı katta 16 kapı numaralı 23 nıctre nmrshb1U 
k:lgir otla. 

2891 Eıninönü Ahı Çelebi nıahallcsi Limon iske1e5i c::ı.ddcsi c..'fk.1 
G ' , 

66, yeni 35 kapı ada 4471 pafta 69, parsel 13 numaralJ 1 4 ız 
metre mUl'abbaı odalı kagir dükkilnın 146205/1477440 his«'>!. 

2~30 Fatih Mirahor İlyas rnnhi!llesi Eski Camii Şerle yurıi AJİ 
Efendi sokağı eski 17 nıüJ.:crrer, J'i mükerrer. 17 mükerrer 1 
yeni 1. 3~ 5, 17 numaralı 132.16 metre murabbaı 4 evin 11 4 

159 ...... 
hissesi. 

3050 1'adlköy Osmanağa mahall""i Bahariye caddesi ve Ali Su•· 
vı sokağında eski 3 mükerrer yeni ı, t.aj 1/1, ada 44, par- f 

ta 12. parsel 4 nWl1arah 84 n1etre murabbaı bah(,;eli J.h,,..:ıp c~ 4,6~· ~ 
vin 7/40 lı.lssesi. ıJ; ırt' 

YukJaTida adresi ve t..ıtslliltı yazılı gayri menkuller peşin para ile ve 
3~· " 

t)Ima usulü ile satıl:ı.caktır. dC tP 
Müzayedeye iştirak ed~cekler mukadder kıymetin yüzde onu nisbet!ıt .ı 

nat yatJTmal:ırı l!ı.zınıdır. ~eJi11 · . . ·eril<~ ııı' 
!hale 6.11.941 Perşen1be gUnü saa.t ondadır. Satış esnasında v nı" 

mukadder kıyll".eti geçt.1gi takdirde temirı::ı.t akçesi derhal arttır11ıı13Y3 , 
kimin uhdesine icra. edilmişse teminat a.kçe!)i on.a ikmal cttir!lecekt r. l1 ıti ' 

i:teklilerln pey akçcri nürus trzkeresi ve ü~ k.ı\'3 fotoğralla birllk.l: / 
len gıln ve saate kad<.lr §uben1lz l!:ml5.k Servi.sine gelmeltrı. .gı_::~ 

- ------- - -
Yeni Bir Anket Açtık 
il i.ncl Sahifeden Denm) 

talı maddeler bulunduğu gibi; 
madeni maddeler de vardır. Nor
mal ve tam gıda almak fennin 
gösterdiği muayyen gıdaları al. 

makla mümkündür. Çok yemek 
• faydalı olmadığı gibi, modaya 

uyarak kendisine lazım gıdaları 
almamak da zararlı ve hatta teh
likelidir. 

Fazla yemek mideyi bozar, ka. 
raciğerin, böbreğin fazla yağlan
rnasııu intaç eder, \'Ücudu şiş
manlatır. Vücudun ;rıce hatlarını 
muhafaza etmek ve modaya uy. 
mak için zayıflamak gayesilc az 
yemek yimek, birkaç dilim ek. 
mek veya bir iki sandöviçlc vü
cudu beslemiye uğra~mak, daha 
ileri giderek, bazı kadınların yap. 
tığı gibi, sirke içmek, limon ye. 
mek kadar tehlikeli bir şey yok. 

tur. 
Maaeesef bu fena yiyiş gençler

de mevcuttur. Bu ise vücudu kuv. 
vetlen düşürüp mukavemeti kı. 
rar. birçok hastalıkl<ıra karşı is
tıdat hasıl eder. Bunların içinde 

nazenin gömülü~ünü .<;eyrediyor. 
!ar. Susam helvacısı lle sahlepçi 
eksik. 

Fatma! Budablık <~ipte sakın 
b;;~ını tabuttnn kaldırayım deme! 
Gürcclğin man7.3ra. ~te a~ıl o za. 
rr.an sen! öldürür. 

Beyefendi babasının da ne çok 
gözya;a ile sümüğü varmış; hala 
hüngü"n"·or. Kongre gecelerın
dc l;üngürdeseydin şimdi bura • 
da bulunmazdın! 
Tanrının fanilere mukadder et.. 

tiği ölümle dini merasimin bü • 
yük ihti•amı vardır. Bunu baya

ğıla~tırmağa kimsenin hakkı yok. 
tur. Bu da mı an'ane? Hayır, ye. 
ter olsun! 

Tcessürüm o kadar büyüktü ki, 
öyle saklıyamıyor'Ciıım ki kimbi.. 

lir ne mana vermi§lcrdir. Vere • 
mez olsunlar! 

Kendimi az kalsın kayl:x:dccek. 
tiııo. Buradan kaçmalıydım. 'He. 
men ilcr1e<l!m, m<'znrın a;vak u . 
cundan ba ucuna do~.-ı.. b:raz c
ğiıd m. yüst>k s~,ıc: 

tD<.v•ıw varı 

··1 . . d cındİf· ,,,• en mu 11mmı e vN • b~lti'" 
Her meslek w: y.ış•a k ı' 

·eıııe· il' insanların ayrı vyrı : . p ett"' 
jimleri vlması fennin ıca ycıı't'r. 
diği bir zarurettir. y('ıneJ\'. ııııvı10, 
şimıli b;r usul ve bir ili.ın ° c>'l '·t 
Aksi takdirde yetisccck ~bi t 
lız ve kuvvetsiz oınıal> , ~ 
tehlikeye düşer. ,.en''k .,ı 
Sişmanlamak vali' z :, , ~> 
• • uU" · 

olmaz. Ekseriva ,·üct: . ,,ıu 1 - ·ı rı • 
olan istidadından da ı c u e~ ı 

. . ... aı-t ı r 
Her şışrnan keıı"ı ııf.l ., 

gibi zayıflamak içın oo!11!"6e ~,J.J; 
kaç usule müracaat ede .-e ı', 
ren buna muvaffak ol0(d~ re!', 
kere de hiçbir ı.etice e 1·ı"'Jt,·~ ··rıt11 '1 ' 

meden bilakis zarar go ııarııı • ~ 
Bunun için gerek z•Y 1 şı4'19 • 
maıılamaları ve gerc-.!<sC l< ,,eı;,r 
larm zayıflamaları aııc9 ıcısr• il , 
ı..,tleri altında bu.luııaca 0tıı1~ 
doktorun diırektifleril' pıf' 
dır. Ve bu şarttır. i)lııP1 ıt1 

Yemek pişirmek <'11 ~da ff ı' 
s.eleler<len biridir. ııura 1 fıl'' • 
sız müelliflerinden ı.e 7-2·e jO' 

1 ıl 
loJ"isi muharriri Brİ' ~ 1',, s'~-" . ı·a.~ · .J('".: 
bir kitabından başlı~.\~~ ~ 
manlarda yeme:< piŞ'_ "~·"', • , .,, ı ııJ",;~ı 
yapılan fenni tedkt.ı<·. tf..ı'~ 
barc alınız 15zım gelı:\a ~ ~~· 
zırda perhiz ve nasttı• 3 .ıs, 5' .. :ı -. ,,,sı,.. 1 . ,. ·, 
venmek ve avnı za e.;t' t teP · rrı · e 
beslemek fenni htr . e' C' 

ı]ıf1l 'ıfl 
!ine geLmislir. Bunun .. 1s~ rı~ 
lk"kl . o ı n bı• ,,. ., 

ı ere ıstınat -e< · • f"S•'" 0,v· 
. 1ı11ı '. • 

sasları vardır. Bu 1 . e~" 
bilinmesi lazımdır. B1ır od· .~, 1 r1 

_ ·ca ır 1u" • 
fngı. yatak ve rtll- ., eıı Jl 9~-t 
d~" daha evv<"l gele ' ,.e g ~ı> 
yerro'r. Buramn tc"' ı :ı,1uıl9 9~" 
sıhhi olması lazın:d•;: ıcusur ;,.~ 
yapılan bir ihmal. b.ı ~ııl' e~ 

. .• 11 r \'e 
tımızın, sıhhatınıııı e\:"'-t'.'l 

1
)11 ' 

mal olur. Kadımn en ~ ve :~ • 
iyi bileceği bilgı te~rrıck .~ şi:r• 
gaddi yemek yapab'·al< b•' b'ıil 
•idir. Bu s.ureüe an< et11lt ~ı' 

h raan .ıa 
nin sıhhati mu 3 . bl111tt•· 
Aile ve nesil saadc'ı ,/1 

imdir. t' bir ,,ı· ,.,. 
Bu meseleyi haY~ 1 ıı:ıll<"' }:"" 

telakki etmek biilı;"rc Jc~.()11' 
tand•~Iara m"ktCP c ı·ıe • l'' __, . a~o W" J 
va1ak ne ri\·ala1 rs \·r ,. 14 
~ 11:~ ,,,.-
feranslnrla buntı t_r ıieğil. ' 
kuk cttinn~ liz»D 
el~emdir.. 
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