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tlarpvePoliti- Cenupta 
ka cephesinde geniş bir 

Moskova'nın bizzat ken· 
disini müdafaa vaziye • 
tine geçmesi hareketi 
baslerken japon ileri 
hamlesi için görülen ha
zırlıklar da kıvamına 
geliyor •• 

~ --- z=r 

~ETEM iZZET BENlCE 

tirı~'lilctlcr mukavemet ümitle. 
lıt 1 kaybetmemekle beraber ar. 
lltt 1ttoskov:ının mahsur olduğu-
41 .ve bizzat l\Ioskovnnın da kcn. 
et •nıkanları ile kendini müdafaa 
lf~ek Yoluna girdiğini resmen 
.\tı. e ctıniş bulunuyorlar. Ancak 
Ilı ltınların hususi te'bliğlcrlo 'fi. 
llıi °tenko ordusunu da imlıa eyle. 
ti ş hulunduklnrım ilan ctmele· 
~il~ rağmen Ru!'lar bu nokta ii. 
~tinde sükutu muhafaza etmek. 
~e l\Joskovn ile Alman ordusu 
~I llıda yer yer daha 100 • 160 

1111 
°nıctrelik mesafe hulunduğu

lli ~.tbarüz ettirmektedirler. Ya. 
lo ır tal'ufa göre lHoskovayı \ ' C 

'il~ ~us ordusunu tutan 80 tii. 
~ lık Tiınoçenko ordusu da son 
tci ~un.u oynamıştır, öbür tarafa 
,,~ lSe mukavemet ümitle be. 
~ r devam etmektedir. Bu mu· 
~ "eırıetin l\foskovayı son damla 
,11

11-ına kadar müdafaa etmeyi \'e 
dik:k en son imkfmlar kaybedil. 
,, eıı sonra bırakmayı tnsarlı. 
>o' ll'lukavcmet olacağı anlaşılı. 
~· llükıimeti Samars'ya taşıyan, 
~ldarı çıkaran, sivilleri şe
~'n en boşaltan Rusların, l\fosko. 
'-t 111 düşmesi takdirinde 129 yıl 
''»'.e N'apolyona yaptıklarının 
ıı.1 .. "•nı yapacakları, şehirde taş 
tı;e taş bırakmıyaeakları kcn. 
~lı rı~en göze ~arpıyor. Şark 
' tsırıde Moskova bakımın. 
ı-., \'aıiyet buyken n Alman· 
\o, ltUs kibesini iŞ"gal edip Ural 
-._~ııu ve Kafkas şimalini tut. 
illi-. hedef ittihaz ederken gü. 
~ ~olitika hadiscl<'ri itibarile 
' tı derttede hususiyet mulıa. 
~ eden cephesi de yine Japon
ıtı; :'rnerika ve Uzak Doğu mc. 

Sidir l . 
llli~f0nyada l'aziyet tavazzuh et. 
~tı r. 'Yeni Başvekil, aşağı yu· 
lıtt lıkeri kabinenin sulhu mu. 
,1a Ve Çin meselesini tasfiye 
t~lı en Japonya için Şarkta bir 
114\t h~lgesi tesis edeceğini de 
''-' e~,1emiştir. Japon matbuatı.. 
ti,.,r~ı vaziyet karşısındaki neş. 
'-tn •ııdan da yeni idar<-nin tu-
~ ~ •nlaşılıyor. Bu tutum; bir 
~h n önce yine bu sütunlarda 
' ~ltiğimiz gibi İngiltere \'C 

tııı:"ılcaya karşı şimdiki halde 
~ıt•kı hareketlerinde muhayyer 
~ arak müdafaada kalmak ''e 
~tr hususatta serbestii hare. 
';'Uhafaza eylemektir. Bu ser. 
,)

1 hareketin başında Sovyet 
~ ·~.•n biraz daha inkişaf ede. 
I\~ ~U~takbel ''aziyetine baka
'~ loıbırya ve Şarki Asya So\'. 
~il Praldanna ayak atmak ve 
ı..ııe~elesini cezri bir surette 
")' ll'lek gelecektir. Ancak, Ja. 
~, •nın Sovyet Rusyada nasıl 
't"akit harekete g~çeceği he. 
ti~ lli değildir. Harekete Ame· 
>•~: Ve İngiliz yardımının Rus. 
ttçi} a~nıası başlamadan önce 
()Ilı llıesı muhtemel olduğu gibi 
~li~t:ıııarın Moskovayı düşür. 
)tti dtı sonra hasıl olacak vazi. 
llı-.1 • e gördiikteıı sonra başlnn
'tth ;htinıaı dahilindedir. Fakat, 
>--.,: de Japonya Sovyct Rus. 
""'• l\loskovanın sukutundan 
lh. -· .. ~eni bir cephede toparlan. 
~~ ..... 
tll h ıyıden iyiye fırsat \'erme. 

areket etmeyi ve Uzak Şark-
~l>-n-a.nu 3 üncii Sa.JıJt~) 

~oınanya'dan 1 

"aril ve vagon 
Scltın alacağız .. 
'troı 01· . U M··. el"" ısı • u 

~._:rü bu sabah 

taarruz 
başladı 
Bu hareket, Mos
kova ta a r ruzun
dan daha mühim 
addediliyor 

Moslıova laflade 
Sovyet mlda!aaıarı 
bir çok yerlerlndıa 

1arıldı 
Vlşi, 20 (A.A.) - Gecellyin nlı.ruın 

tclgrnfüır, Alman ordusunun Mosko
vn istlknmctindeki tazyiki davam e
derken, Cenupta geniş mikyasta bir 
taarruzun teressüm ctmiye b~lııdığı
nı gösterir gibidir. Bu mıntakadal<l 
tnaruz, Mosko\•a mıntakasındnki ta
arruzdan daha çok muhim olarak gö
riınmcktcdir. Çilnkü Donetz sınnl 
mıntııknsı geni: bir stratejik kıymet
te~lr. 

MOSKOVA l\IÜDAFAA DATLARI 
YARILDI .. 

Vlşl, 20 (A.A.) _ Gccdiyin alınan 
(Dcvanu 3 iin.cü Sahifede} 

Moskovada 
örfi idare 

ilin edildi 
• 

Stalin bir beyanname 
neşrederek, şehrin 
sonuna kadar müda
faa edileceğini bildirdi 

(YQZ'lS\ 3 üncüde) 

ALMAN TIBLIGI 

Briansk ve Vi
azma muha

rebeleri bitti 
---·,---

Taganrog şehri de 
elimize geçti 

Fil.hrerin umumi karargahı, 19 
(A.A.) - Alman orduları Başku
mandanlığının tebliği: 

Azak denizi ile Donetz arasın
da düşmanın takibine muvafja • 
kiyetle devam edilmektedir. Hü.. 
cum müfrezeleri ~okak muhare .. 

(Devama 3 iaci SallllccJıe) 

[i:aJMsri••il 
Taganrog'un işgalinden sonra 
Cenupta muhtemel hıırekô.t 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Doğu cephesinde t•ereyan eden 

yeni harekat şöyle hulasa edile
bilir: 

Ruslar Moskovayı sokak bOkak 
müdafaaya hazırlanıyorlar. Bu 
müdafaaya halk da hummalı bir 

şekilde iştirak ediyor. Rus bü. 
yiikleri kışa kadar Moskovayı 
kurtarmak veya hiç olmazsa kışın 
Almanların istifade edemiyecek. 
leri bir hale getimıek ümidinde. 

(~'"llmi 3 üııeii Sahifede) 

Sovget hükii· 
meti Samara· 
ga nakledildi 
Pariı 20 (A.A.) - Sov

yet hükumeti Volga üze
rinde ba,Iıca bir liman 
olan Samara'ya nakledil
miıtir. 

''Saydam,, ve 
''Çakmak,, 

Caddeleri 
Başvekilimiz ve Mare

ıalimiz Adanada iki cad
deye aoy adlarının veril -
mesine müıaade ettiler. 

Adana, 20 (Hususi) - Şehri. 
mizde Tarsus Kapısı c:addcsinin 
Ba~vckilimiz Doktor Refik Say. 
damın soyadına izafeten •Say
dam Caddesi• ismi verilmesi, 
Dörtyola~ından Tarsus Kapısı 
meydanına kadar uzanan yeni as. 
faltlanmış olan caddenin de Er. 
kanıharbiyei Umumiye Reisimiz 

Mareşal Fevzi Çakmağın soyadı. 
(De,·amı 3 tindi Sahifede) 

Çamhkların sateln a
sına Parti kongre in
de itiraz edildi 

Ada halkı neler istiyorlar ? 

tarafla.n 

SOVYET TEBLIÖI 

Düşmanın bir 
çok taarruz
larını def ettik 

• 
Çeteler muvaffakıyet
li faaliyet gösteriyor 

Moskova 20 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 19 illcteşrinde kıt'alanmız 
ccp1ıe boyunca ~etli muhare • 
beye devam etmişlerdir. Mosko • 
vanın 100 kilometre cenubunda 

(Devamı 3 iıncü Sahifede) 

Cumhuriyet Halk Eartisinin 
Büyük.ada ocak kongresi dün sa· 
at 11 de Büyükada iskelesi üs. 
tündeki Parti Merkezinde yapıl. 
mıştır. Kongrede Adnlar kazası 
idare hey'eti azasından Ccr.rnb.. 
paşa Hastanesi Sertabibi Doktor 
B. Esat, Emin Ali, Avni Yağız ile 
ocak azasını teşkil eden kalaba
lık bir halk kütlesi lıazır bulun. 
muştur. 

Konın-e reisliğine B. Rauf se.. 
çilmiştir. Evvela idare bey'eti ve 
hesap r.ıporları okunup kabul e
dildikten sonra dileklere geçil
miştir. Dileklerin başında •Çam. 1 
lıklann sattırılmaması• temen. 
nisi bulunuyordu. Bu miinasebet. 
le bazı azalar ''apur ücretlerinin 1 
yüksekliği, vapurların sür':ıtleri
nin yavaşlığı, Adalardaki pahalı. 
lıkla diğer bazı amiller yüzün. 
den Adaların da Boğaziçi gibi ya. 
vaş yavaş sönme tehlikesinde bu· 
Jundnğunu SÖl lcmişler ve çam. 
lıkların arsa halinde sohlıp bura. 
larda ev yapılması nsulü de gü. 

Yeni Japon 
Kabinesinde 
i 1 k toplantı 
Vişi, 20 (A.A.) - Tokyo kabinesi 

ilk içtlınaını nkdctmiş ve vaziyetin 
müstacellyetine binaen mesaisine re

(Dcvamı 3 Uıııcu Sahifede) 

Trlkotal rabrllıatlrlerl Dert Tınıyor 1 

Sümerbank iplik tev
ziatını ıslah etmelidir 

~~-~--~-.. ~~~--~~-
Fabrikatörlerin şikayet ettikleri 
aksaklıklar nelerdir? 

Bu ise iplik fiatlerini sebepsiz o. 
larak yükseltiyor ve neticede bir 

(Devamı 3 iiııtli Sahifede) 

ÇE~~E 

xel çtımlıklan azalttır,>'lndan bunu 
men'ini istemişlerdir. Bu dilekle 
diğer dilekler meyanında bulu. 

<~·amı 3 füıcü S:ı.hifcde) 

Yeni bir 
Hava gazı 
Faciası 

Fatihte iki çocuk 
zehirlenerek hasta
haneye kaldırıldılar 
Bazı havagazı borularının es

kiliği veya tamır esnasında bo • 
rulann delinmesi yüzünden vu. 
kua gelen havagazı kazalarına 
ilaveten dün de facia ile net.tee
lenmcs.ine ramak kalan bır kaza 
olmuştur: (Dcv:ımı 3 ti.acil Sa.hlfede 

Kurtuluş va
puru yarın Pi· 
reden geliyor 

Kııılııym Yunnnist.an halkına yar-
dımlaruıı götüren Kurtuluş vııpuru 
nun yarın veya öbür gün Pireden li
manımıza dönmesi beklenmektedir. 
Vapurdan henüz bir haber alınama 
rnıştır. Faknt Yunanistanla tclgra: 
muha.beratı olmadığından gemi yüku 
nil bo.,<-:ıltıp avdette kora sulıınmı 
gırdlkten sonra telsizini işletip babc 
verebUeccği.nden bugün veya yarın 

haber beklcnmcktcdı.-. 
cKurtuluş> \ :ıpuru ikinci parti yal' 

aım eşy:ısiylc ayın 28 inde limanımız 
dan tekrar Pireye hareket edecek lir 

Cumhuriyet 
Bayramı töre
ni öğleden son
ra yapılacak 

(Y-azısı 3 üncüde 

Ham maddeleri mamul iplik o. 
larak ~al-şan şehrimizde mevcut 
trikotaj, perde ve sair fabrika -
lara Si.ımerbank tarafndan tevdi 
olunan ipliklerin vakti z.ama -
nında verilmediği iddiasile birçok 
fabrika sahipleri tarafından şi -
kfıyetler yapılmaktadır. Bu ~ -
susta kendilcrilc görüştüğümüz 
bazı fabrika sahipleı ı diy<lt'lar ki: 

Sistem mes'elesi •• BI 

•- Bizim iptidai maddemiz iP'" 
liktir. İplik tevzii ise sa.kat ve 
yanlış bir usulle yapılmaktadır. 

r 
Almıa - Sowyet 

Harbine Bakıı 

Moskovada 
sokak mu

harebelerine 
hazırlık 

Kalinin bölgesin
de Sovyetlerin 
mukabil taarruz
ları akim kaldı 

Odesa Romanya
ya llbak edildi 

Stal.n, dün rnllletc hitaben ~
Hik bir cm~r ncşretm,şl:.r. Bu emir
de Mosltov. tn sonuna kadar mü
d. :taası içm ha.lk Kızılorduya yar-
dıma davet cdilm.ıştir. 

(DeV&ml 3 iinc\l Sahlfe4e) 

Galatada, başı miğferli, \'8• 

zife üzerinde bir polis mcmu. 
:runa sordum: 

- Affedersiniz efendim! Bu. 
ralarda (Sen Benua) isimli bir 
mektep varmış, Fransız Lise. 
si ... Acaba nerede, biliyor mu• 
sun uz? 

Polis memuru, \'erdiğim 
mektep ismini birkaç kere he. 
celedikten sonra cevap verdi: 

- Elli adını ilerıde bir ar. 
kadaşım var, o bilir. 

Elli adım yerine, beş yüz 
adını ileride bir başka polis 
memurundan aldığım cc,·ap: 

- Bilınivonım kardeşim, ben 
bu mıntak·a~ a yeni geldim. Bir 
başka memura sorı;anız ... 
Başka memurun ce\abı: 
- Buralarda bu isimli bir 

mektep duymad1m. 
Vapura koşuyormuş gibi hız. 

lı bızlı ~ üriiyen dördüncü po
lis memuru da, ellerile garip 
işaretler yaparak. cevap ,•er. 
miye \'nkti olmadığını anlattı. 

Rastgele bir mağazaya gir. 
dim. l\fağazanm ekalliyetler. 
den birine mensup sahibi, bü· 
yük bir alaka. hizmet zevki ve 
bilgi sermayesile, sorduğum 
adresi, bana elimle koymuş 
gibi buldurtacak surette izah 
etti. 

Yolda ,giderken gözümün ö. 

NECİP FAZIL KISAK\JK 

geçti. O tarihte (Paris)de tah 
silde bulunuyordum. Bir giin 
bana lsıanbuldan \'erilmiş, 
müphem \'e çetrefil bir adresi 
bir polis memuruna sormuş
tum. Memur, ben lafımı biti 
rinciye kadar, eli kasketinde 
selam vazi;yetindc beni dinle. 
miş \'e mesela (Edirnekapısın. 
da Baldıran sokağı) tarzında· 
ki bu kaybolmuş noktayı he 
men tarif edemediği için mü. 
teessir olmuş, kendi kendisine 
hayretler etmiş. benim çekil. 
ınek nrzumn !.afi~ en ı azı ol
mamı , cebinden memurlar 
mahsus bir (Par s) rehberi ('I 

kararak (Edirnckııpısındn llal. 
dıran sokağında } eşil çiz mel 
Agah efcndih i bulmanın çar 
sini göstermiş \ e arkamdan bi 
kaç kere seslenmişti: 

- Affedersiniz efendim. reh 
bere miiracaat mecburi~ etin 
de kaldığım için affeder5iniz 

Kusur, birçok ıniikcnımeli 

yet ,.e fcdakftrhk temsil ede 
Türk polis memurlarının şa 
sında değildir. Polisin, her ba 
kımdıın mulıafnza ına memu 
olduğu şehirde. herşe~ den ev 
vel, esaslı bir mekan "'e içti 
nıai hizmet ~uuruntı nıalilc ol 
ma<:ı, belli başlı Qlet 'e tel 
kinlerle elde edilecek bir öf' 



HALK FiLOZOFU 

Suçta Kast Aranmalıdır 
' [MAHKEMELERDE} ıdlıını:":c.:r] 

Yiizlerce vatanda~ Cumha. 
ri) et Muddeiumumıliginia ta. 
ki t maruz bulunuyor. Suç 
f'"lur. Rabsataa radyo kullan· 
mak. ömrüatle karakol kapı.. 
...... ipri strmemfı Hll1e 
mninalerinl tmnanm .... 
barçok tlilrilst ve 1.tamuslu va. ............ ilk..., •ir 111Ç ia. 
••• kar,wadacbrlar. Bakla· 
nM8 maanaele )'Qlinuf, rica. 
de sele• evrak tomarları ö.lre 
uire, bıaW karakol 4olap. 
.. ı..iJllr. • evrak teman 
içiade tö1le liiıtlar da nr. 

•Filan emniyet komisedili
•: S.çhıaua sabıkası olup ol· 
madlğıa1a Mralmuı. 

Belki, bu noktayı s1•ualat. 
mak, ubatama vazifesidir 
amma, )'llkarıda tavsii etüiim 
U,teki Wr ia&aıaaa, hakkında 
böyle koca bir takibat tomarı 
ricuM setmiş olmasa, ve ba 
evrak ar.-ıada lti1le Wr sualin 
bulanmas1, cllrilst bir vatancla. 
pa elbette ciicüae ~diyor. 

~ nlerde ajaular halter ver
Ru ya•aki ıenit muharelte 

sahalarmcla, sllrüler~ kurt ve 
a da ormanlardaki mferinclen 
ıkm 1a mecbur kalmışlar Tran. 
ti n a a doiru akın etmişler .. 
Göri onunuz ya, harp, canlı 

o a lu kimseye rahat yüzü gös.. 
ter · or Kurtlar, insanların ne 
b r d ha çok kurt olduğuna 
ıor~e, tqıp kabnqlanhr. 

BIB ŞARKI 

BATIBLATIYOB 

Sebze hllilltlekl infililma sebe. 
iti yuılmqtı. Onda lttl7ft ve o-
rijinal bir .... ,ı mii•ı•a'aia 
kurühlP .... , ..... kta. u.. .. 
lan sarartmak l~n bir llMi kim. 
7evl liltontar faaliyette İlllİf. 

tas.. haJQt ediyor ve: 
dl aaranam earauu 

Si1H1eceii ıeliyor. 

KİRACI 

EV SAH1BI 

Yent ıap edilen a,.rtunutara, 
hen rutulaetl kunamaclaa ldna 
kon• enD8f, hu lfhiler ..... D .. 

takibat >., .. fak. 
Fakat, ltir •..U bnra ıöre, 

kıra ıyı M'clea çıkarmak ev salai. 
.... Ukkı •etlWr. Şimdi ae 
elaeak?. 

Bari, kiracı rutubeti kurutm.11• 
~aı..., ltir taraftaa da otarsaa! 

lfEŞAT FEYZi 

Geçenlerde, İkdam refikimiz.. 
•e bir arkadqınuzaa da yazdı· 
iı gibi, nQo rubutiyeal aL 
mak işi daha kolay bır hale ge.. 
tirilmelidir. 

Sir yelm11m, api •çtan ta. 
ki .. ta marn b,aluaayor. Bu, 
bir kHıMlr. Baclyo saba al· 
D11f ltlr ..atl9t tecrilte edi
yer. Soma, rahlall')'e alacatı 
saman u.talaai7or ve bu e!!

nada koaa nsifeye PR7or. 
Şimdi. nMlyo sahibi maclcll, ma. 
aeyl ltlrpk mlfkill'da bqı 
~ ltalan117er. 

Böyle fevkalade ah\'al ve te
sadfiflere r-tmea, birkaç ay 
seara po11taae1e mlraeaat eden 
kaclm, abone ücretini, ıeçmif 
zamanın eeusı ile birlikte öclL 
7or. 

Artak, ~ ltlemekle 1ıiçbir 
ita.ti klWUIUJU bu vataacla. 
... ötledili fula parıa, ki& bir 
eeu telikld olunmalı. ballm. 
ela takibat dosyalan ac•lmama
hclır. 

Doktor olmıya 
rağbet çok! 

Bu yıl en fazla Tıp 
Fakültesine 

müracaa t edildi 
İstanbul Universitesine kayıt 

ve kabul muamelesıne devam e
dılmelc edır. Universite bu ayın 
31 ınde açılacaktır. Bu sen Tıp 
Fakiı te ne yazılanların sayısı, 
diler (akultelere muracaat edeo
lelden çoktur. Doktor olmak is • 
tıyen g nçlerimızın yekünu her 
yıl muntazaman arttığından Sıh
hat V ka eti meccani talebe yurt
larının sayısını ve kadrosunu ge. 
n~tecektır. 

---ev.-

Tok. acın halinden ne anlar, delil 
ıııl?. iki aQaın evvel. sıcak bir aa
loııun yumupk koltuklarına 10mü1-
milf, ded.lkodıı )'8PAn kadıplı erkekli 
lllklız kıt arasında ben de vardım. Bu 
aekiz. itiş~ üçü erkek. ~i kadındı. 

.K.oouiulan mevzu. pçenlerde, bir 
dok1onm verd1jl bir bepnattı. Hatır
lanuua, doktor. -.kiden bellrlar an
anda eok dDlrlller vardi, timdi. evıı.. 
ıer anamda eok. cli7onlG- Bia. o mec
liste evlilerin neden linırli olabllece
iinı konUfU1'0r'duk. Hazır bulunan bel 
ba7andaıı dlrdil evU. biri. 7ani ea 
ıend. benüa bekardı. ~· evli. 
erkeklerin na'ut oldululw. COnkt. 
bu suretle muntazam ve temi& bir bl.-
7ata .kaVUltuklannı. blnaenale7b ai
nirll olmamaları 1bmı aeWllni iddia 
etUJer. Bllhns , Jçlerillden bır paç 
ba7an llddetU bir aırette evli erkek· 
lerln içinde bulundukları IUdeti mQ
dafaa edVoıdu. 

Uç eıt:ekten biri - 71111 kırk Jedl 
IUlannda idi - b\l bQ"'1la t1e7anat& 
bl'llllDda Jua kls aaı~. Olllll1 -
&erini hiç clddl.1e a!mıJordu. NfhQet. 
h teerObell eıtııelE ~: 

- Peki ....... bammlftndl. dedi. 
bll'ÇOk eıttekJer ıaıunm ld. evJeadllr,. 
t.en ...,.. IGqQ9ll 4DIGk bale llri-
70rlar. Arpacı kuınruau &ibi ~ 
7e d&lqorlar. Bir eYın maddi, .....,. 
vl bütan mes'uJiTeti edtet onumma 
70ıklml1'or. Buna katlanmek ~ 
mı•. 

Ba7an. bQID .ıııaana ~ bank
~ kadının, erlııelln &qldıta her Ulrla 
mıea'uUırette iltiraki oldUluDu •ledl. 
Sonra, W ba7an1ann munflDa mU
kal n•ı. ııuraı kellmell. bhU petn. 
ce ı.r:ıfa inkılAp elti. Birtakım keli· 
me OJ'Wllarlle, ba7anlan.Q baddlndea 
fazla masraf 7apbklan anlatılmak Ja
t.endl 

B7aalar1 bu lddıa7ı bittabi 1icldetle 
cerbetm ~ utraworlardı. Ve onlara 
söre, uü müar f erkeklen:Ur. Kadın 
olm;a erkekler rnetf.tolur, perlpa 
olur. Erkek besabıııı, kltabmı bilmez. 
.,_.. bir evll erkete ilzünt618, kederli 
v 1ı ile, kabahat kendlaindedlr. 
itlertn 70 una k y 7or, ç lap.au-
7oc, i.Y ita namlyor, alleaini mes'ut 
ede yor. 

Mev u çok ıen~1'edl, dal budak sar
dı iki t rar, birbırlerlne bir takim is
natla da bu! n yorlardı Netlcenln bir 
türlü hih olarak tesbit edilenu;yece

n ıldı. 
Bent , bu meclisteki konufmalar· 

Benim maymunum terbiy elidir; 
bunları dünyada k abul etmemi 

İyi 117 nrnlş, hali k barl*la kok.et- 1 den lçerı siıwk• ıörmQf. Aklıma 
lik anaalnda bır tuahur arzeden, aenç, ,etird.l; 
güzel b r kadındı. Kucajında mini- - sakın mayın n almasın? dedl. 
aWıJ pmpame tafı;rordu. Kuçucük B r iki gün sonra da, apartımanın en 
ba)"V&ll, zeki ı6z1erini fıldır fıldır et- alt kabnda oturan Arilti a6)'Jedi. Be-
rana d&ıdQri17or. arada aırada, pnç nim küpeleri Zaflrull'nm kulaa;ında 
kadm.ın ıötsQn.e cloiru ııokuhqor, tilr- ıönnOt . JtüpeJerlml m&7mun& çal
ın mukaralıklar 7aPl70l'du. lılenkh· dırdı. Ben ldlpelerimi faterim! •. 
~ amç kadının .uafmda toplanıp lılaznun Zaflrull, uabl bir har:tret-
~unun malkaralaklanm ~- le &7aP kallı$.. yırtuureallna, 
JOl'laı'dı. Genç bd&n, arada sırada ce- - ffa7ır efendim, dedl; kabul et-
binden çıkardJlı fmcbk ve bademleri mem!.. Ben ~ beal4'onım am· 
oaa ver170r1 o, fmdıklanıı ubuklarmı ma, bırmlık için delil! .. Merakb7un .. 
kınp avıırdlal'laa ~. avurd- MVl.1onunw onun için besliJOrum. 
lanm fil 7or, aoma, bunlan birer Amma, ba7van bu ... Eter ıitti de al-
bier çlkanp 717ordu. Hulila, pek _.. da7sa, onu bllnaem. .. Amma. )'Ukan-
vimll bir hali vardı. Genç kadın, ko- da Allah var_ 7alan 81J7lemem. Bana 
ridordaki kanapeleJ'den birtnde, ,...ıı- ıetlrmedl Hem JD&7D1Ul1Un da kUpqi 
ca bir kadının )'anma oturdu. Rumca, aldı&uu kim aömıU.? BWm maymun 
tellılı tealflı bir 191ler konlJllDl.r& terblıeUdir. Blılka 7erden bir f#IT al-
baf,ladı. Ma7JQUQ da, bnapenbı arka- mu. Her 7ere misafir ıfderiz; bir 
sana ÇtluJor, pencerenin kenann.a ~ fe7e dokunma&. Sade, ıeçenJerde ka7· 
llJOr, bo,)'llunda takılı ve bir ucu nan•ma kızmlt. KQpelerini almıl-
pnç kadMıın elinde bulunan zinc1rta ~ b07Qk bir dut atacı var; o-
milAwlMf nlabetbıde maldaprak ıor- nun o.tOne çıkmaa • ldlpelerl sallı-
Ul hokıkaba1hkgr, ea,,..zhldar, pe- JOl' ... Biraz orada oturdu. Soma ndi.. 
rendebazhldar 1•~rclu. ıeUrdf, verdi kflpelerf... Benim rııay. 

Bir aralık. mübaflı1a, ..ı .lfWJdi: munum terb'1elldir. Bu *1erl dün-
- SvJeni7a. Zaflrulll 7ada kabul etmem. 
Genç Udm. 7ertadm ftrladı.. mq- Zaflru)l bunları anlatırken ııamiler, 

mumm dDddal pDIDda oturan 711111 batti bAldm ele b171Jıc alUndan ,Ul-
bclhnın ellge ~ Zlplar si- mekten kedini alamaınıftı. Zaflrull 
bl kolarak mabltemqe lirdJ. Bu. .adelllnl bltlrdtien eonra, blldm, da-
maznun Zafirull idi. Yanında da, 71- vact ~ 
ne senç bir Udan .,er almlf&ı. Bu da. - Senin. dedi, phitlerln var, de-
davaeı EY)'enl7a idi. ~. çetre- lfl mi? Onlann adreslerinl ver de ça· 
fil bir Rum tlv..U. davuını anlatım- tınp bir de onları c:Unllyelim ... 
ya bqladı: BvJ-eni7a, mqmunun pencereden 

_ ZafiruU'nm bir küçUk m&7munu ılrdfllni ve kendl küpelerini Zatıru-
var. Şekerle, ftDdıkla besllJOr •. hırsız.. lA'nın kulatında gören 11ti Qç phl-
hk ~iyor. Biz, QDI aputlmanda din isim ve adreslerini sö7ledi. Bun-
otwuyoruz. Ma:ymun, biitün apartı- lar n c:elbfae ve muhakemenin bqka 
manda. herkesuı namı bulursa alıp ıune bırakılmuma karar verildi. 
eve ı tOr(boor. Oeç-.ı gGn de, evde be- ZafirulA mahkemeden çlkuıca, 7aşh 
n m upeler m kayboldu. Elmas kQ- JuMfın1n kucatında türlU maakarablc-
pe 350 liralık ••• Aradım aradım, bu- l lar 79pmakta olan Jna71N11iu tekrar 
ıaıı'.ıadı Karpk k qu, ma;rınunu ~uca.tına a dı.. sevip okş 7arak yilril-
au bo dan çıkıp bizim pencere- m"7e bqladı •. 

Beyoğlu caddesinde gezinen 
genç kadına takılan sarhoş 1 

Her ili •elıtepte ltılıüler c1an edinciit m tnt&ba "' oldu: Erke1t
ıer, evlendikten SOllra mirli OllJYOl'-

igÜI tabldot )'Gllllamlı laraa, bwıun kabab tı. hakikaten kıen· Evvelki akşam Beyoflunda sar-
Jlaarif Müdur4üğü halen birçok dileruıdedlr. Demek kl, f7i bir izdlvaç hoı 01arak dolaşan Mucliros adın. 

Mardiros isminde biri mahkemeye verilerek 
31 gün müddetle hapse mahkUın olundu 

saf ıTeten oturan Ahmet oğlu Meh. 
met Sirkecide fstuyon caddesin
den geçerken 3124 numaralı yük 
arabası çarparak muhtelıf yerle. 
rinden yaralamşıtır. 

ilk Okun _ _.._ .ır-ı..:- ve ı.. --· 7apmaml.fla , ha7at etini iyi seçme- ..,. .., •-
~ a.JUC ., ~ ndı..,ıltr. ve b t&7t. • e-41 im ~ • •-• 

talebelere llCak öfle Y~ ve. temin ederftem.lfler, eski bir tabirle adıncb bır ne sarkıntıhk yapmış 
rihned ğini, gomnilnde katarak Ak.ah ele vermiflerd r. Bu da, o er- ve yaka.anarak meşhut suç mah· 
Viliyet dahilinde bulunan tek - keğln ırade ve m h lc<eme kabılıyetı- kemes ne ver"lmiştir. 
mil ile okulla~ derhal fakir ta. n n noksanlltma ".le! Jet eder Dün nöbetçi bulunan Asliye 

1 
lebeler ft>in bir talebe tabldotu. Fakat, ıunu da söylemeli, evli er- .. Jh mahk eaind 

ır keklerden ainlrli olanlann bu ha,Une uçuncu su em e ya • 

1 

nun tes s olunmasını emretmiştır. k dıntar d lm l de ldir, denemez. pılan duruşmada suç sabit görü.. 
R. SA.BiT lerek Mardiros 31 gün hapse mah-

IUı MelıNplerde talebe Hlil..i -=====ı===========- kWn edi miştir. 
6ir artqe ,.,_._.. Acı' if o. ıneınııri)'eder ARABA ÇABPTJ! .. 

Türk Maarif Cemıyetin n An-
Şehrıınzideki ilk mektepler tııılü. kara merkez le ubelenne memur. -=•S•ı=rk=ec=ide=-V-iy=anaaı:=•o=tellndıewı::::ı::=::ııa:mı=· --

durlerı yeni ders yılının lık top. Iar alınacaktır. Talip olanların 
lantma evvelki gün F.mınönü Ankar daki cemı -et merkezine 
HaUcev nde yapmışlardır. müracaat etme rı lcabe~ lemek. 

Bu toplantıda mekteple!'de ve-. tedir. 
lilen b r araya toplamak .ıçin Karabuk dem r ve çelik fabri-
cana baba günlen• tertip olun- ka arına 10 b r ncı sınıf tesv yeci, 
ma11 kararlqtırılmıştar. 10 tornacı, 4 frez ci aranılmak • 

t dır Muracaat muddeti 15 teş.. 
r nısanıye kadardır. ( HAl.K SÜTUNU ) 

...... lll•ld 

----
Adalarda lllr 1111-
paıer aÇllaeall 
Çarpkapıda Kocamustafapaşa 

medreses"nde açdmı~ olan Çocuk 
Dispanserinin muhite çok nafi 
olduiu gönilerek bu kabil dis • 
pansedenn çoğaltılması için faa
lıyete geçilmiştir. Adalarda da bir 
dıspanser açılacaktır. 

Edirne SıMal Mitliirii 
delilli 

Edirne 19 (Hususi) - Vilaye -
timiz Sıhh ye Müdürü doktor B. 
Haşim 2 ·nci umum müfettişlik 
sıhhat nrilışavfrl"ğfne tayin olun
muştur. 

TALEBE 
SALONU 
Üniversiteliler için 
yeni bir lokanta ve 

salon yapıldı 
Universite Rektörlü!ü önümüz

deki ay başında faal'iyete geç • 
mek üzere Jıerıün 360 talebenin 
bir anda rahatça yemek yiye -
bilecekleri geniş bir lokanta yap
Dllflır. Yeni lokanta e9ld lotan. 
tanın yanıbaşındadır. Yemek sa
atlerinden sonra burası talebeler 
için bir istirahat nJonu halinde 
kullanılabilecektir. Bu suretle ta
lebeler kısmen olsun bhve, ıa. 
zino kötelerinden kıurtanlabile • 
ceklerdir. 

Harfçten mal 
talepleri artb 

Son günlerde harj.çtu iJ ve mal 
talepleri yeniden artlJllltır. Brük
selde bir firma inc"r ve yer fıs • 
tığı, Bratislivada muhtelif fir • 
malar üzüm, incır, fındık, tatlı 

badem. yatlı tohumlar w alehl. 
mum yiyecek maddeleri; Bat • 
datta altı firma Şam fıstlğı, -zey
tinyağı, sabun, yerli manifatura 
~yası. yün, milm ve porlel iste. 
mektedir. K-eyfi~et tacirlere bil. 
diribni.§ ve teklif yapmalan tav
siye edibniştir. __ .,._ __ 

K.öaele liolleri nifin 
yilı..Uyor1 

Son günlerde kösele fıatlerinde 
ve binnetice ayakkabı fıatlerin 
de mütemadi bir ter.effü kaydo . 
lu.nmuştur. Fiat Mürakabe Ko • 
misyonu bu yüksel" ·n sebeple -
rini tesbıt etmek ı.izere tetk.ik • 
lere baılamlflır. 

KGÇCK BABDLD 

ViLAYET H BELEDiYE: 
* ŞeUr Bayramı müıııuebetiJ'le 

kurulacak ba;yram J'@rlerinde slkı korı
troller yapılmuı ka7makamlıklara bll
d rllm ~t r. 
* Şehir Mecll&lnln 'l'etrinllani dev

re.inde Dannl Encilmen ve diler En
cilmenlerc ,.eni balar intihap oluna
cıaktır 

TiCARET oe SANAYi: 
* Diln ,ebrlmizde balık beten 

bollaşmlfl r. Adalarda bfle palamut 
12,5 - 15 kurup AblmJftır. istanbul
da toptan 118 pelamutun tUU 12 - 30 
kuruştan muamele ıörnrllftür. * l'lat MQrakabe Komil,Jonu bUl(bl 
toplanarak muh'8llf me.eleleri 16rü• 
ıecekUr. * Yufka7a narh korıulmuuıa ral
men eaerl ;yerlerde 71ae 50 kuruttan 
satıldıtı h kkında şiklyetler yapıI
JIUIQr. 

llVTEFERRIK: 
+ Şoför lıfehmedlıı ldareıindekl 

1848 nu ralı otomobil lsttkW en~ 
desinde vabnan Huanın ıclareshıdflld 
Kurtuluş - Emln&lO. tramva7ile çar
pışmıştır. * Dah liye Veklletı köyler z nü
fus esasına ı«Sre sıraya ko7makta
dır. 

BOZULAN , , arıyor Uskudar ve Kadıköy havalisi 
Halk tramvayları ıdaresı bir kay

Kömür deAt ıeçme~ Buıün is
taııbu lda, on binlerce evin kı.şuı tee
hin va ıtası manıal kömilrüdur. Bu 

evlerde, ne kalorifer, ne de 80ba var- !::=========================:! 
dır. Yaln!& JdllnQr •• maDPl ortasına 

YE t YOL 

Taksim • Cibanp ufaltnun 
fim6lea hnlduiu .... verilL 
1•· MtH•lalait Jel• ,.mMn ya
paak. e.... Witfia ,.U.rmm 
M1ı. çaMk .._ .. ..,.., aelea 
..a.1. 

Yeba, - · lrta ;rlrtlrkea, pek 

- ........ ·---- Alua ~-... ~ ..... 
AH•EI' ltAUF 

18 7atında ]tbmeslz fakir bir kızım. 
Ha7atum cabPrat bzaamam icabet
tiiinden yaZ111ane. fabrlka1ar1a pasta. 
hane ve manifaturacıların 7aruada 
.kanaat.Ur bır ücretle her banal bir il 
aıvorum. Talip olanlann b1tfen Son 
T.ı,nt H.ık .....,_da (YUJ7ıl) na
musuna )'8Zllll&lanm hOrmetle rica e
derim. 

Gelm it y_... Mektuplan 
XMl1er - BeJoih:ndaa •6ncledl· 

... bir il weıme met~ ıelmif. 
tir. ı.atten aJdınnam& mereu«lıar. 

Tefrika No ı 92 2 "\ 

Sürü ~~!akları J 
çtede kuruntu dolUJOr, bil7\l70r, 
~ Zllft Jsadmı. kata bir a
t btle dolru pllyor ıörü-

Jerlmi kapqarak: 
- Eveti Dedim. ... 
Sabah. Recep, ocak )'8IUllda duna 

UJUDuk'un C7ttl eılmnnak ere sat 
blriktlrU. kap) a.wndeki kapatı a
ÇU'&k baktl: 

- ....._ 1111 CJ~. Süt u
~u Buna ._ 7apM9btn Fljen 
ba&un •• Benim bllka ~ var. 

Dolaptan bir te)'ler alıp .taktı. Ocak 
;yanında duran ve sula 'tıh--,oturt ha• 

11ne celılft IOtd. tahta JaJllln iline 
boflllJll\* dlvpalre bqladım. a... ke

intib6 ettil m hayat. ~ llil'•• bana hlldıııl\ oldu. Sark! 
7JU*~ ... Büt 

e 1Mra& • ~ olan bir 
fllllrUala b~ kolq delilMn, 
her fe7I mewkle. Dfl e)'le 7.IPIJOl'UDl 

~ bAJA rQ7alarla dDJıL Aplıemf, 
....-mı, y cUllQDOne.& ...... blr 

~:..._....w111ıı1e ........ ı..fıı11ız....._....:...~-...11R.----1-----.a.ı .. 

nakçı ustası aramaktadır. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

diırlüğu muh,elıf dersler ıçin mu. 
allımler alacaktır . 

Oem1ikte bir fabrikaya bir mü· 
dfirle bir muhanp aranılmalda. 
da. btanbulcta A.wnaaııtında 22 
numaraya yazılması iea~ • 
tedlr. 

BeJıoila 4 üncü Nderfiği eski 
ve yeni harfleri bilen bir daktilo 
a!IDÜtadır. 

Tolanatını dunnadan. vurmdulum JaJ.. ICJkuim, f!klrtah ..ıer tata-
70r.. Bıraz evvel hafit olan 1ı1ran. 

·mdi beni "or8Calr. kadar atırlaşta. Ya
>"*8 darac.ık alhıa cdw'dıiun '*
malan ucunda, 7a' benekleri var. Kı
• bir aamaıı. ııoon bu blaekler küçük 
topaklar halinde bn lefee*. Y•Yttı bır 

Win ~e bofaltaralt, tabta ka§ıltla, 
yat topaklanıu bırıe.tirlp. pınardan 
ıetfrflen IU7un içine atacatım. 

Bu. tepe hill karlı, ortaları çam
larla örtülO 70c:ıe da!dakl, klifilk ev, 
uana kadınlılm ıazeı. kudsl balerini 

tatıırı,ror Bir mebat iclo çabtmak, 
uğraşmak ve bellci de 7orulınak bile ( 
zevk Hakiki ha7a&ln kOne ulaftıtı· 
mı ıötü;ror, 71lf&lıcı bütün buletle-

1 rin bizde mevcut olduluna, kalbbnJe, 
~ınle inanıyorum. 

..... düf(lnceterimhı derinliiine o 
kadar dalmıtım k ; )'akınlardan du• 
7ulan b07ük blr tarnke, beD1 durdu• 
tum 7erde ıı rat ı. Y&7•1m lokmalı 

• melen d6't Sakın mea'ut ruhuma, 
kork 7 la karı.an binb r Jüphe bileum 
etmftti. Bu 1e1ıin nereden ıeJdltinl, 

bir felü.oet habercisi olup olmadıpn, 
kendi lleadhne 90rarkeo; açak kapıdan, 

konan bır kilo kömür. Kömür pahal.,_ 
dır. Başka )'&kac&k madd-1 olmıyaıa 
ve 7alnız kömürle ısınmak, yemek pl
alnnek, 7ıkanma5 ınecbufi7etinde o
tan aileler ı&nde blrb~ kilo kömür 
sartederler. Ve bu aileler zenain de 
detWerdir. 

lılan9al UrnürQnll daha ucuu mal 
ettirmek. daha ucuza l&ttırmalr, içi
ne ıu. kum. marsık kanftınlmasuıın 
&söne awemet llaımdır. lt&rıür, İs
tanbul için mObim bir maddedir • 

llORHAN CEVAT 

ıeçıttekl kanbll dinamitle attık. •• 
Ora1a köprü 7apacallz... ciatıerse .. ı
alrı~ dl;ror ... 

Aceleyle 7atı toparlı;rarak, soluk 
ıu siUlinln .Jçiııe atıp, kOçOk HManla 
beraber çıktım. 

Pat kanın çamlıta ıirdıil yerdeki 
kayalıkları uçuran Recebin ;yanına ıe
ılnce durdum. Orada ~nn b r uçuna 
açılmıt\. 

Recep ellle karşı k.,.ıyı eöstereret: 
- AramlZda botluta ataçtan bir 

klSprü 7apacatım Atalı lrimek iste
dikçe bu köprQ;yil k079eatız... Bqka 
'1 ak t er klmae bisbn yana ,.eçemlye
cak U7. lmeden, pQl rahatlle yaJA
Jft&n ı n bu çare:rt buldum. Nasll ho
fUD• 1 tt ml" 

- Demek ld, datımızda kimle biz\ 
rah tsaz edem~! .. 

* O ıUn ben, ovln de ltlerunle utra-
ıırken: Recep, KW:Wt Hasanla akşama 
kadaı ça 11tı, utı ştı. Ve bıze yabanel 
büt n ha7a la aramıza açtıtunaa UC&a
rum ted ğlmız vakit bql17ac:alJ· 
mu: bir köprü 71t1>l lar. Sıra ra çam 
dalla blrlıltme8l ile rieude ıe-
len, Ü tahta dllfell kenarı parmair-
lı lı n1 köprfl, 7.orbaban'dül 

EDEBi R01'1AN : 143 

Bir Cinaget Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

lUfUP bulupmıyacatımı sordum. 
Seni tam 1aa\ bette Rwnelihisa. 
rındaki fulya tarlasL"ıda bekliye. 
cep. Ne bet dakika eVYel, ne 
bet dakika 1011ra. Salyn. beni bek· 
1etme .. dedi, ipe ben de bu vazı. 
yette Ruınelihisarına gittim: 

- Yani tam ıaat be§te .. 
- Evet tam saat t>ette! 
- Doğru fulya tarlasına öyle . ., 

mı. 

-Evet.. 
- Ayşe orada mıydı? 
- Orada idi. 
- Ne )&pıyordu? 
- ~ki sonra? 
HMDimin bu aualinden sonra, 

Cevat ıçıni bopltan bir nefes ve 
tleSle: 

- O yalnızdı. Fakat, mütehey. 
ykti. 

Dedi, ilave etti: 
- Halinde hiçbil' vakit g5r • 

medijkn bir gavrltabillik vardı. 
Sordum, ne var, ne oluyol"8UD, 
ni.ye böylesia? Di~. Bana, blJ\"17 
yok, ıyiyim, Sı!ni bek!iyordum.. 
Gibi cevaplar verdi. Fa.kat, bütün 
cevapluını verirftıı ona daWan. 
clüfilnce1ıi, binz da flfkın balu
ywdum 

bqbsile selmit olm•ı, pklilf 
adamın beııinı tarafımdan ıörüL 
müş olması ilatlmalılnin venl:llf 
korku oluycriu. Sıkıftı-rdım. Ba. 
na her teYi, cfoiruyu, dolrunun 
doğnılunu söyle .. dedim. ztea', en 
dolnıyu söylemezsen, dedıal sen. 
den aynlır, ne olursa olısun artık 
loon\lflllam.. dedim. Bu tazyaim 
karşısıDda 1endeledi1 dunldadı 
ve .. aramızda afalı yukaa IÖY~ 
bir konU41Da oldu. 

Ben - Halindeki gayııitabtilik 
her halde en bön bir adamın bile 
hoş göreceli gibi dejil. 

O - Ne var halimde?. 
Ben - Halin şöyle dursun. Ko. 

n111uıun bile ıenın benden sak.. 
ladıiın bir teY oldutunu açıkça 
anlatı)'«. 

O - Hiçbir ,ey ,-ok. 
Ben - Hlli saklıyorsun! 
O - inan ki hiçbir teJim yok.. 

aenin bu -üstüme düflllen ve .. mut· 
laka bir teY varmış gibi beni taz. 
yik etmen daha çok beni pprtı.. 
7or. 

BP.n - Buraya blriai ile bera. 
ber mi geldin 1 

O - Hayır, hiç kimse ile delil 
Bfın - Biri8l ... t.Mrnız, te--. . ._ . . 

Ba iki dmre 
c:Hele i~lade 
meti üimUflm. a.•-• 
nUi Ye a,.ı umur 
ailesiae meu11p oW 
tün zümrelerin U. 
bsia bakk•ada 
)'Üsek ltir phsiyet 
Konoye, baa1ID ht!lill" 

-- ltik6rnti 
IİIÜ i..tae aNa. O 
1teri •• ..... kasa fMllll!l!I 
rafa ltlrablaak ehlllll!ll 
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•• 

.. 

(Hu ;raztnın metinleri Anadonı 
'r Aiansı bültenlerinden alınıru~tır) 

elhis eden: Muammer Alatur 

l<abi[ radyc>sunun bildil'diğine 
~01'1', Alman ve İtalyan tebaaları 
fganistanı terkede<:eklerdir. Ef. 

~arı hı.kümeti, Alman ve İtalyan 
~baalar nın memleketlerine Hin. 
~lan - Irak • Türkiye yc-lile ser. 
;""l\:e dönmeleri hakkında Ingi.. 
~ t;k.;nni kabul etmiştir. Efgan 
ı\Uıtı:ırnetini_n bu yoldaki kararı, 

1
rn n ve Italyan elçiliklerine 

~11 ~ilm.ıt.r. Elçilikler bu me • 
l e '-Zerinde mutabakatlarını be
•n etıni>krdir. 

g l<:.oı[ radyc>sunun bildirdiğine 
cro, Efgan hükfımetin!n bitaraf 
ı 'ı hareketi müteaddit vesile • 
~le beErtilmışt'r. Efgan hükıl • 
. l. bitaraflığının memleketteki 
»ancı unsurlar tarafından bil-

' -ısa ·lll<!iki harp esnasında ihlal ;i. rne::.-~ hususi bir dikkat at. 
' ~k·e ve korr-şularile dootça 

~iırıasebetlerinin muhafazası ve 
evaını ıçın elinden geleni yap • 

ltıakt.ı.1ır. 
Jı\t>ONy ADA HARP HAV ASI 

ESİYOR 

lı JaPln gazeteleri, yeni kabine 
ıııaltkında uzun mütalealar yü.rüL 
lı '"kte ve Japon milletinin yeni 
& Ukiımellen halihazırdaki ger • 
, •n ~in emrettiği azimli siyase -
'lın •kıenmekte olduğunu )'az -
· •kl~dırlar " . 

•oıımırı gazetesi, Japon mille. 
n , '<tanberi böyle bir kabine 
'k <'<! ı vazıyor. Nişı Nişi ga-

<e•osi bu defak. :ıazırlar intiha . 

1 
'n her türlü ihtilafı bertaraf 

lu k ok,Jde yapıldığını söy • 
Yor ve diyor k : 

lı.ı ')ış .y1sct sahasında, harp 
D tr> iden me\•cuttıır .. 

b ' r bir gazc!e de yeni ka • 
ıno 

~ ~ kuvvetli bır harpeu hava 
··Gı n&1.1.ta.eas!nrla bulunu .. 

l 

Jap. ' Bahrivc :><1zırı AIT' ral 
~ a. Jün r~dyoda ınemlt'kete 
~ b'n vrrdı ;ı hsa beyanatta, 
'dt>nanmasının yalnız Çin 

Sümerbank 
t (1 inci S>hifr.Jen l'.,:wı) 
, ~ '.k,11Jıklara t.Çıyarak za -
c:. 111121 \·e ma6dUr.)'1f"l irnizi mu· 

1 'luy.or 
ip k t .. ,:,., rrıJ~lescf ne her ma. 

ı-. 'nın sl;hsal kudret mıktarına 
n,. de istihsal edilen iplik mik. 

·~na giire yapılmaktadır. 
crbank Yerli Ma!lar Pazarı 

'' •nd, n tevzi edilen ipliklerin 
<' d"l . t. F ' t a M('nC' ı nı:~ 1 r aKa 

<lla. mened•Imem:~tır. Eğer 
·~ n ra da ağır ceza verilecek o
l!> 'sa satıcının karşıs:na onu sat. 
ı., ,. k ve •rcylcttırecl'k a. 

<-. aınaz, Sanıyen dağt•.ılan bu 
t 1 --ı rnamull~r•nı de Yerli 
;tl!a.r pazarı tdr .. r·ndan tasdik 

1 ""ek hır de(tıer tutma usulile 
~81"'J konlr•ıl etmelıdır. Çünkü 
t ır. •k "•na;a verilen iplikler def. 

r ' l • ·ı 1 ı r l'l{t < ir. 
r t:l"i. '° . !.Ialatya, Tarsus ve sa

' Y 1 k d• bulunan iplik fabrika. 
~ r "lıız·n itslihsal ettıği iplıkleri 

• L 'lıerbank bir elden idare ede • 
1" " fi tnıaktadır. Her iplik ist!!ısl 
~.~ 1 . • '•lnde fabrıka arımzı hısse. 

·~e diışen i.plıkler için banka ip-
1'\ı kontenjanı geLd. diye pura 
·~lor. _Bizler dr. verıyoruz. Faıtat 
t> lklerı.mizi vaktinde alamıyo • 

il. 

~"~<İplik sattı• dıye mücer· 
P~t b:r ihbar üzerine fabrika ka. 
·~lı~ak doğru değildir. Esaslı 

-kat vapılmalıdır.> 

~h80rı Teİgraf - Bu şikllyetleri 
•ı ~t'r\ıniyrtle Sümerbatlkın naza. 
ı,~kkatine koyuyor ve yııkarı • 
ı, l<lıalar hakkında cevap lıek
t~~rrı.. tevziatın ı.slahır.ı :Stiyo. 

'-· 

~eni bir Facia 
!> (1 inci Sahifeden Devam) 

' ıt de l!a<an Halire mahal • 
~ ,'11de 14 numarada oturan Mü. . ~ . 
, , tııın 9 yaşındaki o~lu Hay -
~~ t lle 4 yas;nda Erd·oğan dün 

o. • 

Efganiıtan, Mihver te -
baaaının çıkarılması hak· 
kındaki İngiliz teklifini 
kabul etti - japonyada 
yeni kabinenin kuruluşu 
bir harp havası husule 
getirdi - Alman Tica
rel Nazırı ve doktor Klo
dius Romaya gittiler. 

hadisesini halletmeği değil, Ja. 
ponyanın göğüs germeğc me<:bur 
olduğu her türlü vaziyet deği • 
şikliğini de hesaba katmağa mcc. 
bur bulunduğunu söylemiştir. A
miral, gazeteeilerle yaptığı bi.r 
mülakatta, donanma ile ordunun 
ileride daha sıkı bir iş birliği ya· 
pacağını söylemiştir. . . . . 
AMERİKA SULH ÜMIDINI 

TERK.ETMELİDİR 
Nevyorktan bildirildiğine g<;re, 

•hürriyet için mücadele. komite. 
sinin himayesinde radyo ile Ame. 
rikan milletine hitaben Vandel 
Vilki tarafından söylenen bir nu· 
tukta, hatip Amerikanın her türlü 
sulh \:midini tcrketmesi Iiizım 

geldiğini söyledikten sonra de • 
miştir ki: 

,_ Bizim zaferimiz herkesin 
zaferi olacaktır. Biz artık Japon 
askeri şefleri ile Berlindeki dik. 
tatörlerle sulh akdedemeyiz. Bü· 
tün kıt'ada, bütün Okyanusta, o. 
nun ancak şeriklerini tevkif ede. 
biliriz. Onlar şimdi harbi kazan
mak üzere bulunuyorlar. Derhal 
harekete geçmiyecek olursak, geç 
kalmış oluuz.• 

İTALYANIN İKTISADI 
VAZİYETİ 

Aman Ticare\ Nazırı doktor 
Funk Romaya gelm~tir. Funk'un 
ziyaretıne dafr olarak n~rcdil'!!n 
resmi bir tebliğde, Alman Nazırı. 
nın Romada birkaç giin kalaca. 
ğı ve İtalyan ricali ile iki memle· 
keti alôkadar eden iktısadi ve 
mali i§lerin tedkik edileceği bil. 
diriln~i~tir. 

Doktor Klodiüs de Atinadan 
Bükreşe ve oradan da Romaya 
gitmiştir. Doktor K1ooiüs Bal. 
kanlarda iki aylık bir seyahate 
çıkmış bulunuyordu. 
Diğer taraftan Alman Maliye 

Nazırı K•ınt Svcrin Fon Krozig'in 
yakına" Sofyaya geleceği bildi. 
rilmektedir. 

Alman Tebliği 
(1 inci S::hlfedotn D<"Vam) 

belerinde ve erden eve ııarnlmı 

mulıarebelerden .~oııra Taqanrog 
şehriai i{gal et-nı i...5lerdir. Husu.si 
teb!irjdP de bilclirildıgi veçhıle 

Briwısk ve Viıı:nıa mul,aı·ebeU>ri 
sorıa ernıi.ştir. 

Mareşal Von nock'uıı yüksek 
kumanda"'" aıtındaki kıt'alar, Ma· 
reşaı Keserliııg kuın<ında>ö<!daJd 
hav<ı kııvııetleri ile sıkı lıır i.•lıir. 
!iği yaparak Mareşal Tim0~,,.;,l;o. 
nu.n Soeyet orduları grupuna hn
h<ı etmişlerdir. 

Harp sahasımn temi.:leııınesı e. 
sas itibarile bitını~tir. Dun aksam. 
ki hususi teblıgde ril.:rroil"" ~-a
ka1nlar, aradaki ge,·~n -anuı1ı zar • 
fıııd.a artmı§ ve G37,943 esır, 1211 
tank ı•e .5396 topa balı<; .,!,,ı,,ştıır. 
Mııa:.-anı miktarda gaııımet eli. 
mize geçıııiş veııa talırip edılmiş· 
tir Dt4nıanın yeııidım verdiği in. 
sanca zayiat pek mii.lıiındir. 

---.r---

Çamlıkların ıatıımaıı 
(1 inci Sa!ılfedeıı D•v.un) 

nan Büyiikada veya HeJhelid~ 
bir lise açılması, itfaiye motöı J.. 
nün sür'atle yaptırılnıası. bir ce:. 
naze arabası temin olunn1ası, me
zarlık yolunun yaptırılması da 
kabul olunmuş ve yapılan yeni 
idore hey' eti seçiminde Adal ır 
kazası Belediye Başhekimi Kc. 
nan, tüccardan Avni, nıalnıiidürü 
B. Niyazi, ilkokul ıuüdiirıi inli. 
hap olunmuşlardır. Adalar kazası 
kongresi de bir ay sonra yapıla. 
caklır. 

"Saydam,, ve "Çak
mak,, caddcl~ri 

il inci Sahlfrd"11 Devam) 
na izafeten •Çakınak Caddesi• 
olarak adlandırılma" Şehir Mec
lisince kararlaştırılmlljlır. Her iki 
büyüğümüz de bu adlandırılma. 
)ara n1üsuade etnıi,ıcrdir. 

Cenuptakl taarruz 
lı ~de sızan lıavagazı ile 

t ~~ •nmişler ve baygın lıir halde 
dı h >tancsiM ka!dırılm~lar. 

( t lııci Sahllcd.t"n Devam) 
habert•iere göı·e, Lcningradd.:tki Sov
yet garnizonu, tanklaı-!n hiına.yesinde 

bir <;·ok çık~ t~ebbwsieriode bulL:n
n1ll.)tur Bıltün bu tc~ebl>üsler püsk.ır
tülmü~tür. 

8 
~a,i Te'graf - Sık sık bu kabil 
t nı <r Olması haYagazt borula • 
t, ı~ı b.r 1<ontrolden geçıril-
l'~l 1~abett ,ını güstermekted:r. 
~ "'iıyl'n n Ha\'agazi Şirketine 

~ '<bti celbe mesi liızımdır. 
'>l"gat v~"r-'at. ve na • 

CeraJpta Alınanlar Taganrog:'u ~ı:al 
etn1i~lerdir. 

?tferkezdc Tinı~enko ordusu, a~u
dane bir mukavemet ıösterrr.ektcJir. 

Bununla beral>t-r, Mo kov:.l onüı" ie, 
Almanlar Sovyet n1ud.lfa:,_.•a. lıı.r 

c~k yeı·lerlı)Qıen ya,ınıya m:ı\•a{(;,.k jJ.-

Vişi'ge göre 
A 

umu mı 
harp vaziyeti 
Vişi, 20 (A.A.) - Moskovadan 

alınan haberlere göre Almanlar 
gerek Ukraynada ve gerek Mos.. 
kova öniiode tazyiklerini arttır. 

mışlardır. 
Bu iki haber birbirine uymak· 

tadır. Çünkü Viazma ve Briansk 
mıntakalarının temizlenmesinden 
sonra mühim miktarda bulunan 
Alman kuvvetleri serbest kalmış. 
!ardır. Bunlar l\loskova üzcı·ine 
taarruzlarına devam eden kıtn3tı 
takviye etmiıjlerdir. 

• 
Almanlar /tal· 
yadan 1 milyon 
asker istemiş 
Londra, 20 (A.A.) - cB. B. C.> A· 

meriJta Harıciye Mübteşarlarından B. 
Lang dün Anti Fa~lst cemiyetlerin 
içtimaında söylediği nutukta Alman· 
yanın Rusyada uğradığı sayı.ı;ız zayi
atı telifi için İtalyadan bir milyon 
~ker istediğini, bu kuvvetten üç\e 
birini Yugo,.o,Javyada, üçte birini Fran
sada ve mG.lebakisini Rus ceph.esin
de kullanacağını söyleınlşllr. 

Romanga'dan 
varil ve vagon 
satın alacağız 

Harp ve Politi
ka cephesinde 

(Basmi.lkaleden Dev~m) 
ta İngiliz ve Amerikan huzırlık .. 
!arının tecaviizi bir şekil alnıasını 
beklememeyi tercih edeceği mu.. 
hakkaktır. Japonya, kan dökme. 
den ve dönüm noktalarındaki 
kargaşalıklardan ve yalmz kalış 
fırsatlarından istifade ederek ha
reket etmeyi kendisine rehber it. 
tihaz etmiştir. Bu defa da ayni 
sistem içinde hareket ey lem ekte 
ve Alman ordularının Moskovayı 
düşürerek Kafkaslara ve Hint şi. 
maline inn1esinin yaratacağı buh.. 
ranı beklemektedir. Buna muka
bil Amerika da hummalı bir ha. 
zırlık içindedir rn fakat, .Tapon. 
yanın Sovyet Rtısyaya ilanı harp. 
siz bir şekilde tecavüz etmesi tak
dirinde bunu •sebebi harp• te13k. 
ki edeceğini i~aret eden ortada 
henüz tebellür etmiş vazıh hiçbir 
kararı yoktur. 

ETEM iZZET BENİCE 

Sovyet haberleri bu iki mınta. 
kadan bahsetmekte vcı buralarda 
harbin pek büyük bir şiddetle de.. 
vam ettiğini bildirmektedir, 

Leningrad'dan gayri Almanlar 
her tarafta ilerlemekte ve l'llos· 
kovaya karşı teveccüh etmekte. 
dirler. 

Türk - Runıen ticaret anlaşması 1 =============== 

Sovyet radyosu Almauların •B• 
mahalline vardiklarını bildirmiş 
ve burada beş gündenberi çetin 
muharebeler cereyan ettiğini bil. 
dirmiştir. 

Bahsedilen •B• mahallinin Bo. 
rodino şehri olması pek muhte· 
meldir. _..,__....._ 
+ Madrit, 20 (A.A.) - Duc de 

Glouccsler Pazar günü Ccbelütlarık· 
tan h::ırekEtle İsp.'.ı.nyayı ziyaret c'
miştir. Dün olomobil!e Lallnea'da hu
dudu geçnü~tir. 

Harp vaziyeti 
( l inci s~hlf<den Devam) 

dirler. Diğer taraitan Almanlar 
Moskovaya hücum için hazırlık 
vazi)·eti alınıya başlamıılardır. 
Bunun çok sürıniyeceği şüphe
sizdir. Alınan Devlet Reisi, l\Io&.. 
kovanın bir atı evvel a)ınınası u 
Alman milletine müjdelemek is. 
tiyor. Bu sebeple Alman ordusu. 
nun l\loskova etrafında ihata \"C

ya ınuhasara ile "·akit kaybetıne. 
si hckleucınl"L, Zaten cenupta 
Dnyeper boyundaki büyiik mu. 
vaffakıyeti yüzüstü bırakarak o. 
radaki kuvvetlerin merkeze nakli 
ve )loskovaya taarruz edilmesi, 
başka türlü izah edilemez. 
Mareşal Timoçcnko Kafinin ve 

Tula istikametlerinde cenahları
na yaııı~an Alman kuşatmalarını 
henüz kıran1an1ıştır. Bu vaziyet 
karşısında RIL,\Jrın l\toskova ba. 
sında büyük kuvvetler bulundur. ' . 
ması tehlikelidir. 
Ceuu~ta J\zak denizi s3hili bo. 

)·unca ilorliycn Alman kuvvetle· 
~i Taganrog ..:chrini i~gal etn1iş
~r. Ruslar Roc.;tof etrafında n1ü
dafa3)'a hanrlaıııyorlar. Rostof, 
bütün Rus ccphe-'i-İnin sol cena. 
hıdır, burası nıiihinı bir sanayi 
nıerkeıidir ve Gakti'dan uzanan 
petrol boruları hıırada nihayet 
buhnaktad1r. P.·~stof, n~hir geri
sinde huluoduğundan nıiidafaası 
kolaydır. Fakat Alınanlar bu 
şehri .şiınald<'n j!ıat~ya te-şcbbiis 
edeceklerdir. Bunuıı için de önce 
KuT'k \'e Harkof'daki Rus 1.ııv. 
vctleı-ini inıhaya <:alı~acaklar \'O 

Don nehri boyuna uzanacal iar. 

dır. 
Kı~a kadar Almart"ların elde et. 

mck istedikleri hedef yalnız Mos
kova değildir. Onların bir hede. 
fi de İran • Kafkas mu\'asala yol. 
]arını kesnıck için Don nrht'i do~ 
ğusuna geçmektir. Bu itibarla 
bundan sonra Alman siklet mer. 
kezi cenubi batıya doğru kaya. 
caklır. 

Hulasa: Moskova önünde çok 
kanlı bir ı"uharebe hn~laınak ü. 
zeredir. Cenupta Kursk ve Har
ko[ üzerine yeni bir Alınan taar
ruzu beklenebilir. ·----

ıCamhar!ret bayramı 
Cumhuı,,yet Bayramı Programı 

bu sbah kat'i ~Pklıni almı~tır. 
Daireler ayın 2~ inci günü öğle
den sonra avın 30 uncu persembe 
okşamına kadar tatil edilecekkr. 
dir. 

Mera.im bu sefer ayın 29 uncu 
günü öglt-den •onra saat 14,30 da 
yapılacaktır. 13,30 da Vilayette 
tebrı)der kabul olunacaktır. 
Merasimın Beyazıtta başlıya· 

cağı do~ru d~ğildir. Yine Tak • 
sımde yaptlacaktır. Gt>ce saat 21 
de Ş"hir Gazinosunda bir balo ve. 
rilecekt:r 

Bir çocuk bo ·;uldu 
~taıteµede GuLuyu caddesinde :ı.

,. ·k:ıt E. Abd11l!::ıl~ N;ırtnin ('ocuğu 8 
ya}ırıC-a MUnır tun ..,a-..-uza dtiŞT!":Üş 

hükümlerine göre Romanyadan sa tın 
alınmakta olan petrol, benzin vesaire
nin tıeslimat ve nakliye l~ledni kolay
laştırn1ak için alıiltadar Rumen n~a
kaml.ariyle f:'Örı.işmek üzere bir müd
det evvel Romanya.ya gitmiş olan pet
rol ofisi umum müdürü Talha Sab:ın
cuoğlunun avdet ettiği yazılnı.>1l, 
Umum Müdür şehrimizde durmıy.:rak 
doğru Ankaraya gitmi~ ve Romar.ya
da yaphğı mü7,akereler ve alır.an 
neticeler hakkında Vekalete uzun bir 
rapor vermiş ve bu sab:ıh t.a şehr;rn.i
ze dönmüştür. 

Paraşütçüle
re karşı 

MÜDAFAA 
Paraşüt.çillere karşı yurdun her 

yerinde hazırlanan ınüdafaoı ekipleri 
takviye edilmektedir. Par~üt.çl.: ·e:rı 
haber \'erecek ve yakaltyacak oian 
bu ek.iplere genç beden terbiyesi ır:il
lrelleflednir kabulü nı.uvat1k görül
müştür. Beden terbiyesi mükellcf;eri 
bu i~lcrde vaz:Cedar edilecektir. 

Haber aldığımıza göre Umum ~1ü
dür Romanyadan servis vagonu. 
petrol ve zeytin.yağı nakliyatı için 
killliyetli miktarda varil satın alın
ması hakkı.nda da Rumen n1akamla
riyle mutabık kalnuştır. Vekalet bu 
satın alma tiartlannı muvafık gördü
ğü takdirde varı ve vagonlar kısa blr 
müddet içi.nde memleketimize geti
rilecektir. 

Kamyonla tram· 
"'Vay arasında çe· 
nesi, kolu kırıldı 

Moskovada örll tc!c
re ilin edilt'11 

Mo.:ıkova, 20 (A.A.) - SO\'Y" tıer 
Birliği l\lüdataa Komilesınin bir ka.
rarnamcsinde ~öyle denilıneklediı .. 

ı - l\lo:-kova \'C civarında 6rfl 
.idare ilan edilmiştir. 

2 - Gece yorıslndan sabah s.'lat. 
5 e kadar ışıklar söndürulc~-ektir. 

3 - Dahili intibat scr,·isl N. K. V. 
D. kuvvetlerine tevcii edln1l:;;tır. 

4 - tŞaşırtma hareketler> i!lde 
bulunmağ& teşebbtis eden!er derhal 
idam edileceklerdir. 

Baska bir kararname ile General 
jonkot Moskovann harict c, ... phesl ku
mandanlığına Layin cdlln11ştir, 

Ayni ka.raıııamcde hUkllmet mer
kezi müdafaas_nın ganıiz.nn kuınn.n

danı Art~mie!'e te\'di edildiğini bil
dirmektedir. 

STALİN'İN BEYANNA-'tESİ 
Londra, 20 (A.A.) _ Slokholın'den 

ahnan telgraflara göre Stalin bir be
yanname •1eşredereıc Moskovanın so
nuna kadJ.r mi.idaf cdllec.:-ğiııi bildir
n~işlir. Beynnaınedi? halkın sUklıneti
n:. mııh ~faza et~ ğl ve Kı:ıJorduy.:ı e
linden gelen yardımı yapmağ:ı. hazır 

bulundugu kaJdedJmektedlr. 

Alman Soyveıt 
Harbine Bakış 

( l inci Sahifeden Devam) 
Kalınin bölges!nde Sovyetlcrln gi

r:';'ın.:ş oldukları "e beş gür.denberi 
devaın e..ıen ~Jdcktli nıukabil taarruz, 
Berlirıdcn gelen habCrl,,;:rc göre, Rus
Jara ağır kayıplar \•erdirilerek pü.Rkür
ti.ilnıü~tür. 

,,~!şıdeıı bi!dir:ldigine göre, 1.:Iosko· 
va Radyosu St>~kcrınln cDüşn1an Mo:;
kova ki:.Lpıl;.ırınd.;.ı.dır' şeklinde \--erdi
ği haber, Moskova ahalis;ni dehşet 

içinde bırakmıştır. Fakat f Pravda> 
gazetesinin Viazma istlk.aınetindc de 
başUca. mevzileri tutan Sovyet cüzü 
tanılarının mukabil taarruza geçmiş 
olduklarını hs.ber vermesi uzerine., 
ümitler yeniden tazelenmL.tir. 

Mo:>kova Çf'\rresinde bütün muka
venı.et tedbirleri alınnltştır. Amele ta
burları ateş hattına gitmekte, halk 
ise İslihkAınlann noksanl.artnı ikmale 
çalışınuktadır, l\losko\'a sokaklarında 
yapıln:nsı muhtemel ınuharebeler 

hakkında halka talimat V"erilıniştlr. 
R!1slartn icap ederse, Moı;kovayı da 
yakacnklı:ı.rı anlaşılmaktadır. 

Aln1.an kayn~klurı, Briansk Cenu
bunda çen1bere alınan So\'yet baki
yelerinin tl'miz.lendlğlni bfld4riyor. 
Rusların Almar.tarın ileri tınrl'keUe
rini durd:.ır~ı-:ıya c:alı~tıkları bir çok 
noktal~rda :.;t:hklıınlar yanltnıştır. 

At.ak C'cnizi ile Donetz arasında 

Ruo::l<lrın taldbıne devam cdilınekte
dir. OJesa mtn~~kasına gelince, Ru
meıı ordı:"u Başkumandanı Mareşal 
Antoneorko ne=;-rcttigt bir kararname 
i!e 0..3esanın Romrınyaya ilhak edll
d-ği~! ·ın etmıştir 

Krtt::tenlzdek.i Sovyet donanma::;ı Si
' a"tQpolda. bulımmaktadır. 

Lordr.ıd:ın bildirlklijtinc göre, Har
biye Nezareti Müste-şarı Kroft, Al
manlcırın önümü1.cieki İlkbah:lrda Ba
tunı \'C Baktı kuyul:ırına ct11y<1nmala
rı hemen hen1i'n muhakkak olduğu
ruı, İran hudutlarının İng;ıtere iç!n 
bayati blı ehemmiyet ka?.anacağını 
söyleınlştır. 

Boğulan t>üf ccinin 
cesedi bulundu 

Topkapı • Sirıt 'C• hattına iş · 
!iyen Salibin lctare-sindekı !ram. 
vayın 5-lo6 numaralı römo<kuna 
Taşkasapta Mollaşucf mahalle
s:nde Simsar sokağında 3 ~uma. 
rada oturan Hasan atlamış ve sa
hanlık\a giderken Divanyo:unda 
kum boşaltmakla olan 3~52 plfıka!. 
kamyonun arası"a sılu.şarak çe -
nesi ve sağ kolu kırılmL~ ve Efal 
hastanesine kaldırılmuıtır 

-----<>- -----

Çaldığı 750 
lirayı mezarlığa 

gömen hırsız 
Beykozun Ömerli köyünde değir

menci ~1ehnıel Soyg3n dUn gece ı.tc
ğirmenınde yatnrken yastıg,Lnın a ın
dakl 750 lirası <,·alınmış 8 s:ı.ıt s n.ra 
Beykoz jandanna KunH>.ndanlı( :-un 
sıkı taharr'.yatlyle liasan isminde bi
rinin çaldığı anlaşı~m:şiır 
Hasanın ilzer~~.de 70 lira c;ık111ıştır. 

Diğerlcrir.l de ın\""•zarUğa gOmdüğünü 
söylenüştir. Paralar gör.ai.lu olduğu 
yerden çı:..arıhp sahiblne •.arr.amen 
teslim olonınu~tur. 

ıwahuıatŞevkctPaşa 
öyilade yangın 

Beykozun }.tahmut Şe\'ketpaşa_ kö
yündc.ı deı,::irmenci l\.1ehmedin evuıde.n 
dün gece bır yangın çıkn1"~.ş. evle bır 
inek y1::1.ndıktan sonra söndürülnıi.ıs

tür. 

Yeni Japon 
Kabinesi 

(1 :nd S"'1lf- Devam) 
kor te$kil edebilecek bir zaman için
de başlareış.tır. 

General Tojo'11un Batvek.il ayni 
zamarıda Harbiye Nazlrı olmasına ve 
askerl faal.yettcn u-zaklaşmasına Tl'Ü

sahitler lslı:,nai bir mana attetmek
lecıirler. Böyle bir vaziyetin eşine an
cak 1914 te l\ı'Jareşal Teranch.i'nln 
kabinesinde tesadur edilmiştir. Yeni 
kabine Rus - japon harblndenberi 
japonya.da ıktidara geçen kabinele
rin en enerjik olanldLr. Donanmanın 
büyük şefleri tarafından .ıı:e?in~e ~lr 
Amiral ile iki Vls Aın1ralı.n 1thal edil-
1n:5 olması jap.ınyanın mukadderatın
da ordwlun pek mühiın b1r rol oyna
dıgınl göstcrınekledır. japon :>iyasell 
Tojo, Shl.moda ve Toıo tarafından 
id· re t:\1ilınektcdir. 

?ı.1uş~ltit1er Togo'nun Hariciye Na
ıır1ığı"\a getirlhncsini japonyarıı:n 
~1:ih\'e-ı-le tesanüdünü Leyid eden bır 
h~dı~e teifıkki et.ı.l·l·ktecCrler. 

'T' ., ,. ~ ı • .... n .. ı mu-

habbeti ve Almanya işlerindeki lhtı 
- .ı 1 a;ııı. 1 u n~. 1 1n<ie ı;cfaret 
~~lib~. rni.ıstcşnr nihayet 1937 de se
fir ol. .. ·-rıi< bulunma~ı dolsyıs1yle bu 
şehirde bir çok tanıdıkları vaı:aır. 
Ze\·cr!-ıl de Almnndır. Togo Vaşmg
tonda sr·Caret kfılibı, J\ıfc!.kovJ.da se
fir olarak bulunmuştur. 

SİNOAPUIUJA Mf'DAFAA 
ıuzmuoı 

SJı.i:apurdan bild!rildiğirıe . eöre 
Sing~pnr ıahilinln Şıırk ,re Garbınde
k ı arazonin sivil halkın icabında tah-

bngu ar.ık ı in• J'l\ ,(td,:,.- l:.hkil- a- ı 

Ge<'e-~ler<.:e Frenköy vapurundan 
d<?nıze .iu.,en bu(ecl ~1°1:--ı:1c-r.11 ce.;e

lıL.i ~ ... J h Kö tal Ç .~en:> ... ~.br -a
sı ouünde bulunm . .ıştl.ı.l'. 

ı . n.oıne müteallik hazırlıklar yapıl~ 
~- r ıı 

1~1şttr Du baLJta. e-~l. \'C. · • r .. VCT -

'" pı OJClC' .!} ta•blkine 'ır~Uecek-
tınJ. l~ıırwt J.Htd ra"...l K·Jnıutac!ığl el 
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Arsanızın önünden bir yol geçerse 

Arsanız kıymetlenir! 

• 
Cebinize bir tasarruf bonosu girerse 

Paranız Kıymetlenir 1 

• 
Bir tasarruf bonosu alınız. 

..ıııs--• İstanbulun İhti§amlı Gecelerine Karşı 

TÜRK MUSİKİ SAN'ATKARLA.RINI DİNLEYP.-iiz. 
Türk musikısinin ince nağmelerini her gece 

• 12. ye kadar terennüm etmektC'dirler. 
iııı••• ( Gündüzleri açıktır, Tiryakilere halis kahve )•anz~ 

filminde zafer kazanan 

ŞARK Sineması 
Bu Cuma akşamı HEKMAN SUDERllAN'm şaheseri 

• 

~~BALIKÇININ KARiSi 
( Die Reise narh Tilsit ) oynayanlar: 

~~ Christina Sönderbaum ve Fritz von Dongen 
Hayatın büyük bır h;, ;ı, ·si. 

r Tanıaı:>ilo tezyin edilen •••••••• 

ELHAMBRA srneması (Eski Sakarya) 
Yeni "llevsim ıçin Türkçe ve ilk vizyon 

Emlcri göot rmek üzere açuıyor 

ZALOÖR.U BGSTEM 
BÜYÜK TÜRKÇE 1''İL1'11 

Şarkın m~~hur aşk ve kahramanlık elsaııesi 
!Jamıcz:::ııı:m:ıı:a 20. Birinci t~ri u Bu nkşam ••ırı:ı::a:~~ 

Yarın akşam Sinemasında 

Hollywood Bülbülü, yeni DEANNA DURBİN 
GLORIA .:EAN'I -

Şarkı Kralı B 1 N G C R O S B Y 
ile ılk defa beraber oynadıkları 

Yı ızlar Şarkısı 

TAKSiM HA K 
GAZİNOSU 

~ ~ J: 

1 Ba7r2 ın ilk gOafl akşamı saat 
18 dan itibaren saat ı e kadar ~ 

Radyonun 
Biricik Yıl

S ES dızı 
Kraliçesi 

t~ 

MUKADDER 1 
SUMiH ~ 

~ ve muhteşem saz bey'etile be rabcr, her akşam seanslarını Y.a- ~ 
~~ kından görüp ve dinliye<:eğin izi sayın h~lkımıza te~ır ecler.z. ı 
ı~ Memleketin yegane san'atkir Kemancısı ı 

~ HAYDAR T ATLIYA Y İdaresinde ve 
·l güzide san'atkıir iştirakile saz hcy'etinıiz Keman MİTAT, Cüm. 
~ büş RAHMİ, Tambur İHSAN, Klarnet HİKMET. Piyano AN. 
ı JEL Okuvucu NUMAN ve MElit\fET, Okuyucu Bayanlar AY. 
ı~ DA 'söNMEZ, SAADET, ADVİYE, MUALLA, .:\IELAHAT, 

;, :or. :.ı 1'9'; :.: ~ F A T M A li!"':s~~-mıı:ıı:ı~~~~ızı~Sll -- "' 

Sovyet Tebliği 
cı in<l S&blfeclen Denml 

Mojaısl; ile 120 kilometre ceııu. , 
bundaki Mawjııroslaı•et istika. -
metlerinde. düşnıaııın birçok ta· 
arruzlan püskürtülmüştür. 
Düşman hatla.nmn geril erinde 

çete muharebeleri mıı.vaffakiyefü 
faaliyet göstermektedir. 

ROSLAVETZ'İN MEVKİİ 
Sovyet hududu 20 ( kA.) 

Ofi: 
Dün geceki Sovyet tebliğinde 

zikredilen Mııloya - Ro•lcıı•etz Mos. 
korıınrn 120 kilometre cenubu 
garbi.>rinde, Moskora • Kaluga de. 
miT"yolunun üzerindedir. ı 

Ru şehrin 11iiftmı 7 bin 1dşiden 
ibarettir. 24 ilkteşrin 1812 rene. 1 
rnde 1t?'"t')1trmt ,, ... ~, 'MI M°'l~kot•(la 

dan çı].;tıkıan son•·a burada Rus 

''q 

• TAKVA!i~ e 
l\wııl 13~1 RLMr H tı:rt t "8l 

B.TEŞRİN 
168 

l:.\..'l!!AZA.' 

7 2~ 

Yıl VH Ay 10 Va.salt ~r.ar-

S. D VAK11 5 r 

B. Teşrin 6 17 Günq 12 53 

20 
11 59 Öll• 6 36 
14 59 İkindi t 37 
17 22 Aksam 12 00 

Pazartesi 18 55 Yıl&ı ı :ı 1 

4 38 imotıt ı 1 ıs 

ı..-uııı~·lerile karşılaşmış ve cere. 
yan edrn muliııo elıPler Fransız 
kuı·~etlerinin in1ıUali ile nctıce. 
lenmı.stir. Bıı 1,.,,ı;petler rıc'at e· 
derke;ı erosen ileri 1ıareket e:ma. 
<ında harnp olan Sm'>!ensk ııo • 
lunu takibe mecbur o!muflar '. 
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Türkçeye çevıren : İSKE:-IDER F. SERTELLİ 

Pek yakın bir zam..:nda bir Japon filmini piya
saya çıkarmak mecburiyetinde bulunuyoruz 

Kalab«;Jt bir&Z azaldL 
Uzak tan sesler duyuyorum: 
- J•pon yıluızı Yokoharna geldi. 

Bu, gı.ızcl o.r haol:r. Baı.ıcı. 1 peıde 
de ~ r'lnmcdcn (:'" klız) dlyorlar. 

~ to .yrı dj"'ekk .1 t<'k kiba'I"' bir aı-

d. m \ A' J e d kwrnLJ. ş.r.ıdl .::>!.. 
nemocL..k 3 apıycn. 

YW:üme bakar'1k güldil: 
• Bugün mukaveleyi lmz;1lamıya 

' ~ iz v--r mı? 
- liay 1-a,.y,, 
- O halde heme:n lm7alaymız, Bil-

trın atölyedeki haıınlklar tamamdır. 
Itt .. ·:sörlf"'I; :zı bP.kliyorJ::ır 

Wa~ y .... lıuı. :r..ı...ster Hisso kaldı. 
Direktör iki nü.ıthadan ibaret olan 

n.ukavcleyl ma arım fi..ı;tüne koydu. 
- B'l)'Ul'Wlıu. .. 
Cl'k;..dum.. Aykırı bir SE'Y yok. Za

it'~ muk:ıvc'e Mistt'r H;.sso tar.ıfından 
haz·~lanmış. Jlemt"n 1nırıa ettim. 

Dırcktör: 

- B!r nfıshası sizde kals'C'&k, de
c!I, tete.r:ı1attar. bahtttmiye lütum 
gOrmQyorum MJstCT llfsso siz1 beT 
hususta tenvir edCC{'~:t,ir. Pek y<!kln 
brr 7Jlmanda bir j;ıpon fihn.i piyasaya 
çtkJTTTlak mecbu91yPttıı-rlryiz. İltı; 1.il
rrl hemen buııünden lt.lbaren çevirmi
yc ba~hyuc.daunız!. 

+ 
İI.K FİLMİ ÇEVİRİRKEN .• 

D..r1.&.torun oda$ınd.an - mu.k.<ı.veleyl 
ılayıp cıktıklan sonra _ doğruca 

dt yele.'"'0 tndik. 

dürü de E-lbisenizl h:ızırlıyacak. Bir 
sabahlık Japon elbl.eslle taraçada o
turacalc,nı,ı., ~klan 'bir Avruptıh 
&'-"J.\: Llı.ıl".ı.C...ı.~ :_. , ... ._tLC\. .. bu yabancı
ya ftşıl<ı olacmını.z.. ilk •al.neler 
1 .nlar -r. 

O " g rdun. 
MakyaJor df! hemen a.rKamclan gel-

dL 
- Mi• Yok ılı.amayı arıyorum.. 
- lll yu ·unuz .. benim 
- Arı, m-rre! oldwn, .Mi>, .Ben 

de sizi bt'ltliyordum. 
Boyuma, yilzilme dlkıkatle baktı 
- Cnk gUZ!'l vticııd 1 ınuz, ıwk mA

na!1 b~lnru:.iı. \ar. h1akyaj için sL
ı.inle o kadar fazla uğraşıruyacağınıı. 

T"tnJ a)·nnnın önüne ot ırttu .. 
LJne bir ailrü ponıa t, fırça ve baya 

aldı. Blr rcsstım.;.n tablo yü.pma~I ka
bilinden ben.:m!c uitraş?yor .• Pk ka
ba boya llrzı suratımı ÇOk çirkin"'ı;

t.inr..ı;tl. Fakat, biraz sonra kendim
den daha ıüzel olduğwnun farkına 
Viirdım.. 

Makyajör lap0n kadın tiplerini çok 
lyi bilen meşhur blr ressa~. Tok
yoda bulunmuş.. blrı;ok japon ailcl&
rir..., de t:ınıyur. Bana sordu: 

- Kaç yılda~berl Japon sahnele
rinde :,uiur.uyof'5tmuz' 

- İM üç yıl var .. 
· - Ml..ıtcr liisso bize sizden çdk 

bah.cıettt jsponyada büyük aü.kıseniz 

VaıtrJI •. it-brik ederim. 
- Evet. Halk beni çok sever. 
- Umarım kf, Amerfkah1ar da si-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji. Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

fro hmria J!iinde 3 lrn<e alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

KIZI AY Gaze*esi 
İlilnlarınızı vermekle Lem kendinize ve hem do 

KiZILAY'a Jardım etmiş ola<nksınız. 
Uan ı:; .. ııa •• :nJ~ Santimi 50 Kuru~tur. 

MÜRACAAT YERİ: 

• 

İstanbulda, Postane karşısında Kızılay satış bürosu, Tel: 22653 
lstanbul, Postane ur~;ısmda İlancılık Şirhti Telefon: 20094-95 

Devlet Limanları lşıe•me 
Umum Müdürlüğünd~n : 

Atölye ihllyacı Iç1n dört metre boyunda 20 H~ 30 santim geni~1.ğin

dc 5 !;anHm kalır.lığında 340 rr.C'tre mik.:ibı birincl nıal beyaz fabrika kalası 
kapalı T.arf usuliyle !'t:tın alınacaktır. 

Muhmmen bedell yirmi iki bin dört ;1iz kırk lira ve rnuvakk:ıt teminatı 

1683 liradır. 

İhalesi 31.10.941 tarihine rasUıyan Cuma günü f~.1t on beşte Galata rıh
trrrun&ki Uınuın Müdürlük binasında topla.nacrı'c Satınalma komisyonunda 
yap acaktır. Teklif mektttplarının bildiıilen vakitten t'n geç bir saat evveli
ne kadar KomL.<:yon Reisliğine tevdi olun~s.ı lt".i.undU". Şartnarue her gün sö-
zü geçen k ~ .... Jt-yc:nd:ı görülebilir cOl 75> 

İst.nbul Asliye İkinei Ticaret 
J\.j.ıjı kcıııcsindc n: 

Tür.'\. T~c ... re~ Bankası Anonim Şir

kot! vek li ONU t Atıf Ödül tarafm
tl~ı.! K -i1l· ·vünde !'ıiiihürdar caddesin

de T.;.·e yaj ticarethanesi sahibi Sü

leyman ai."yhinl! ikame olunan İzmitte 
ınukiın Öıncr biradE.r!eL· tıara!ından 

ke~.Ide ve davalı taraf·:ıtJan kabul e
dilrr.ış olJn l8/11/193.1 tarihU ve 
14/12/1933 v&deli alr kıt'• l'Oll~e be
deıil'i te:;kil c"<len (C31) liıa (81) ku
rtı·-..ın hulUlü vade to.tı:h!nden ltibnren 
kanu,.,i f~lz. icra masrafları ve takdir 
edL'ı..>eek avukatlık ücrtt:ylt' icraen in

klırı hll>cbiyle tazmınatla bklikte ıaıı
sill ı ıenmesi il.zerine: 

Mı.:.ddcaateyh SU!cyman namına gön_ 

deıilP:n dava arzuhali mwnaıleyhJ.n 

göstcr· ıen adr<.?Ste bulunmadığından 

bahisle bili tebliğ iade edilmesine bi
naen namına gilnderilcn ve bil~ tebliğ 

iade olunan dava arz.uhalinin llftnen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 

keyfiyet tıebliğ rn.akamına kaim olmak 
üzc .. e ililn olunur. 939/160 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. i~aresi İlaıı!a~ 
Muhammen bedeli (34.000 Otuz dörtbin) •• ra oıa~ 100 Tor p;.Ina ya 

10/941 Cuma fiini.ı saat ( 15) de k.apah .t..:ırf AS ~u le Ankaro.ı.da İdare b 
da satın a hnacaktır ı.f; 

. .~· Bu lşc girmek lstiyenleıin (2550 Jkı b·n beş yW: elli) Uralıı. rııu t ,ııl 
temin t ile kanunun tayin ettiğ v~a ~arı \'e tek1!f1erini ayni gün sn 
rie kadıır Ko~7on Reisliğine vermeleri !cizll dır. d' d ,rJ>·• 

Şartnaır.cler parasız olarck An.karada. Malze~nc Da esın<len. HııY 
aa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır, (91-19) 

,, 
.~, 

Muhammen bedeli (1171) llra (64) kurJş olan muhteli! tip ve eb ·l) 

adet bac:~, :;;rabalan için 1.5.stlk bandzı:J (27.10.1941) Paz.o1rtesl gürui ııaat (ı . ' 

dörtte Ha.ydarpasada Gar binası dahilind~k..i kvm..:.:yon tar.ıtınd .. n eç.k ti'S' 
vsuliylc saUn alınacaktır. , " 'I' 

Bu lşe gin-r.ek istlyenlertn (87) lira (88) k.ıruşluk muvakkat tcınln · . 
nunun tayin etLğl vesalltle bırlık'.e okslit ıe gWıü saatine kadar komlsY "' 
.racaatıarı l5.zıc-dır. 

Tohmlıı B. 

553,75 

166,50 

İlk T. 
ti. 

41,53 Cihangir yangın yerinde ı<1•ırıt·ıs ~ 
hallesjnin I<:ır::ıdut suktı .. d:l f1!C" 
adada 45/1 nun1aralı ve ~ 1 
munbbaı ~~halı ıırsa. ~· 

12 • · ıes~ııı r' •"'8 Aksarayd.J. !l'Cbf'y rncha 6-1 .. 
çibey Kıiçük Llınga so~ı}ındS 1 

cü <ıdada 16 - 38 barit• ~ _,,. 
34,50 metre murabb;ıı sah.all ,. 4 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarh ı yukarıda ycı ·:. 2 parÇ~ı ~ 
sahI.m..lk uzerc ayrı ayrı açık. arttırmaya kQntt!muştur. $aı:tnamclcrl Z ·oil ~ 
1.ıluamelcit Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 31/10,'04i Cuma gu "' 
14 de Daiıni Enci.imende yap14.cak.tır. Taliplerin ilk ten": nat m:'tlt~~ıat" 
mcktuplarıyle İhale günü muayyen saatte Da'rnl Encilrncnde buill>")gt) 

(9 ~ 

Sahip ve Ba~muharrlrl Etem İzzet 
Benice - N~Tiyot Direktörü 

Cevdet IL'.RAEILGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

M~ ter Hl=o koridorlarda ku:ağm;a 
:ııc·· da ' 

-- ll<"l"lc:rı biliyormuısı gibi davra
nm.ız.. ~ak bir acemilik ıösterirse
r...z, •üksenizl .kaybedenıiniz. 

ze ayni ttmpa tlyl gösteroceklenlir. 
- Bu bir t:ıllh işi.. 

- Hayır. Si~ slnema t.lemlnin tek 
Fakültesi Ahm Satlm Komisyonu Başkanhğından: 

20 B ·ı· 1cc~l 

- Mcr"'"..;.. ciıoı< y uı!~, M.lster! 
- Ç'ev rd.fğlm.iz !i!min mevzuu ıo-

dU!'· Tokyoda bir kadın, kocasına Uıa.
rct rrliyor .. çocuJdannı terked·p lr.açı
)'('r \rr neticede kt"'nd[ ceza!l'ını km .. 
disı veriyor .. japon Met! veçhlle ken
din kuru bir ağaç dalında asıyor. 

- Bı kadııı rolünil kim yapacak? 
- Siz.. 
- Çok mühirn. 
- Zannetlğlniz kada'r m!lhlm de-

tH Sahneleri bff'ı tertip edlyortım. 

Filmi çeviren benim. Siz, ben ne 
d~ o suretlr hareket ediniz .. öte
ıJne karışrna;rınız. 

- Prkftlft. 
Mister HL.so beni bir makyaj oda

•ına soktu: 
- l:hr81Z bekJeyiniz.. ıimdi mak'ıı

YöJOni gonderecegim. Aksesuar mü-

bir yıJduJ olarak pek çabuk ı;;tllıar 

.. clecekliiııiz. Bilhassa bakışlarınız.da 
insanı çeken. iilırükliycn bu cazibe 
var. 

- iıti!a.tımza teıekkür ederim. 

Aksesuar mildüril ııeldl: 
-~ ~Iakyajınız biter bitmez ya.nda

IU süloDA goçuız, Mb! E.bisenU. man
keo üzerinde sizi be!tli;yor. 

- Teşekkür ederim.. fi mdi geliyo
rum. 

Biraz 80!lrO yandaki salona geçt.lm. 
Tıpkı benim boyumda genç bir !._ 

gtlrana ı:ok güz ı bir Japon sabahlığı 
giydirmişler. Ayni elbisey. ondan çı· 
karıp b&na giydirdiler.. 5açlarunı bir 
dlğcr salonda hazu bekliyen kuva
fOr yaptı. M.akyajör tekrar umwn1 
gör0n0ş0m'1 tedk.Jı: ederek, tabel.'iya 
c:tama.rn> ipretinf yazdı. 

(Devamı Var) 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
1939 - 1940 yılı ikma1 imtihanında muvaffrık olamadıklarından naşi yı.ırl

tan ('tkanhp nehari olarak tahsillerine devam ed~ talebelerden 1940 - 1941 
yılı ınıUhanlannda mııva.tıak olup yurdaielmelert .icap edoo yurt ta~ebelerinin 
31.10.1941 gwıu Fakı.ıltede derslere b~Jan~c<t~ı c.ıLetle 20.10.941 &ününden iti
barpn 1.11.941 gUnüne kadar yurda gelip kayıUarı.nı yenilemeleri bu tarihten 
10nra gPlecekler!n ,-urda kabul edilmiyeceklefi i!An olunur. •9216> 

isrANBUL ÜÇÜNCÜ İCB.A ME· 

MUB.LUGUNDAN: 

Mukaddema Galatada Voyvoda cad· 
de..nde Boz:luırt Hanında dördün
cu katta komisyoncu Saul Ov~clş•;
Türk Tica.rel Bankası Aruınlm Ş4'. ı 

:Miktarı Cinsi ~fuhamrnen Fi. 

22000 Kg. Ekmek 
(Belediye Fiatlna 1 K. 25 S. nakliye zammiyle) 

Muvakkat TeminaU: 

8000 Kg. Dailıç Eti 
(Belediye Flatın:ı 5 K. Nakl!ye zammiy le) 

Muvükkat Temlnat.i: 

(KAPALI ZARF) 

2000 Kg. 
2"00 > 
200 > 

30 > 
18000 Ad. 

3000 ' 
60 Kg. 

400 > 
200 , 

2000 Ad. 
100 Kg. 
700 > 

2000 > 
1000 • 
~00 > 
800 Ad. 
250 Kg. 
400 > 
150 > 

1500 Ad. 
1500 De. 
500 ~ 

1500 Ad. 
5UO Kg. 
600 Kg. 
300 Ad. 
1~00 Kg. 
1000 > 
1500 > 

Kuru Soğan 
Patates 

Salça 
Sarmısak 
Yumurta 

Limon 
Sırke 

!J.ma Amasya 
Ayva 

Portakal EO tik 
Yaprak Salamura 

Taze Bakla 
Taz.e Ay~e Ka. F. 

.;,~kız ıç abağı 

'l'aıu Beze!ya 
ı;ı ginar 

Taze Biber 
Domates 

Serniz Otu 
PaUıcan 

},iaydanoz 
Taze Soğan 
YeşH Salata 

Havuç 
Kereviz 

Karna.bahar 
Ispanak 
Lahana 

Prasa 

Muvakkat Tf'minatı: 

K. 

67,50 

6 
10 
30 
60 

3 
5 

15 
16 
12 
4 

30 
ıs 

20 
16 
?O 
10 
20 
15 
6 
fi 
1,51 
2 
2 

10 
12 
15 
12 
6 
6 

Yekun .. 
217 Li. 

Tu. 
L. K. 

1135 L. 

405 L. 

12~ 
250 

60 
18 

540 
150 

9 
64 
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 Kg. 
600 > 

Cinsi 

Urla Birinci Sadcyaf 
ZeyUnyağ Ayvalılı: 

Muvakkat Teminatı: 

1500 Lit 
2000 Kg. 
100 > 

Sili 
Yoğurt 

Tereyağ 

J.fuvakkat Teminat?: 

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 > 

Jduv~kkat 

Pirinç Tosya 
Toz Şeker 

Kuru l'"asulya 
beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Zeytin Gemlik 

Nohut 
Sıyah Mercimek 

Kırı .ızı Mcrc,1nek 
P~rinç Unu 

Kuru Ozüın Çe. siz 
Tuz 

Bulgur 
Çay 

Çilek ReçeU 
Vlıne Reçol! 

Konserve Ayşe Ka. 
> Türlil 
Kuru Kayı~ı 
Kuş Üzümü 
(,:aın Fıstığı 

Buğday 

Ceviz içi 
Kuru Bamya Amas. 

Teminatı: 

Beyaz Sabun 
Soda 

444 IJ. 

(KAPALI ZARF) 

100 Kg. 
500 > 
~00 > 

rı~ıuvakkat Te!nlr.ab: 

Şehriye 

Makarna 
İrmik 

l\.luham.men Fi. 
K. 

178 
VJ 

335 Ll. 

20 
30 

180 

81 LI. 

48 
48 
30 
65 

1•0 
35 
30 
25 
17 
35 
60 

7 
26 

!50 
65 
65 
50 
50 

160 
30 

110 
20 

110 
90 
~o 
10 

Yekfuı ... 

40 
50 
40 

Yekün ... 
34 Ll. 

Tu. 
L. K. 

3916 
540 

4456 L. 

300 
600 
180 

1080 L. 

864 
1296 
270 
325 
600 
lO:i 
90 
50 
17 

17,50 
120 

28 
104 
170 
130 
130 
350 
300 
320 

u 
27,50 
10 
55 
!7 

480 
25 

5920 00 

40 
250 
1eo 

450 

keUnın aleyhinize Sultanahmet BH-in
c1 SU'lh Hukuk Mahkemesinden istih .. 

sal ve infaz için dairem.ize tevdi eyle-. 
mlıj olduğu biri 14/10/1941 tarlh ve 
937 /259 nınnaraoıına multayyet ve 220. 
liranın dava tarihi olan 10/3/1937 ta
rihinden itibaren % 6 1alz ve 3 10 

ücreti vdoillet ve 1567 kurut masar!fl 
muhakemenin tahsilini ihtiva eden 
i!Am ile ylrıe ayni mahkemenin 23/12/ 
1936 tarbll ve 936/1000 sayısına ka
yıtlı ve 100 liranın tarihi dava olan 

22/5/1936 gilrıimden muteber olmak 
üzore % 5 faiz ve % 5 avukatlık üc
reti ve 942 kW'U$ mahltemıe masrafl .. 
nın tahsilini mutazanunın diğer il!ma 
tevfikan berayı tebliğ tarafını.ıa gön-

derilen icra emri ik.ametgaıu hazıranı
z>n ~huli~t.ine mebni tcbllı? kılma· 
mıyarak bu husustaki tebligatın bir 
ay müddetle llAnen t..bliğjııe kra M
ldmliğince !<arar verilmiş olmakla ta
r;hi Undan itibaren mezk1lr müddet 
zarfınde. 941/2644 dosya numal'll';iyle 
mahJtiıminbih borcll?luzu vermediğiniz 

veya icranın le!ıirl lı"1<.kında tetkik 
ınerciinden veya temyiz mahkemesin
den veyahut iadei muhakeme yoluyla 
a.iı olduiu mahkemeden bir karar a:e

tlrnıedijılniz veya bu müddet ıan'.lııda 
maı beyanında bu:lurunadıl!lnız veya 
kanuna mulıa.li! beyanda bulunduğu
nuz takdirde mez.kQr müddetin hi
tamını müteakip e<>brl icra suretiyle 
lhım celen muamelei kanuniyeye te
vessül kılınacağı m:ılümunuz olmak 

ve bu husU'Staki icra emrinin tarafını
za tebliği ~kamına kaim olmak üze
re keyfiyet ilAnen tebliğ olunur. 

ı - BUylikdere Bahc:;cköyde bulunan Orman Fakültesi için yukarıda müfred ":.tı yazılı erzak ves~ıre ayrı ayrı yedi ~artnamede eksiltıne~ çıkarılmıştır. 
Bunlardan (2) kısım -Daglıç eti lle Kuru Erzak- kapalı ·.:.urf usuliyle diğ~r (5) kısın1da açık cksiltıne suretiyle tlınacaktır. 

2 - Eksiltme 21/10/941 Salı günü sartt 14 den itjb1;1r-en yukarıdaki sıralarına göre İstant.ul Beyoğlu. ?ı.'laliye \~ck<lleti Liseler Muhasel.ıcciliği Dairesinde top
lanacak olan F.1külte Ahın Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - "F'ksiJ.meye iştirak etrr.ek Uitiye 0 Ierln yukarıda her kısmın altında yazılı muvakkat Teminat kart"tlıklArının mezkUr MuhaselJe Veznesine yatınldığına 
dalr makbuzla eksiltmeye girebilmek şartlarını haiz olduklarına dair ve~aik ibraz etmeleri ve 2490 sayılı Kanunda yazılı evsafı haiz oımaları ve dağlıç eU He 
x.uru enaka iştirak eımek 1stlyenlerin LJ'!,ulüne tevfikan tanzim edecekleri teklif nH:ktuplaruu teminat makbuzlarlyle birlikte n1uhUrlü olarak saat 14 e ka
dar koml"'yona vermeleri Hizımdır. 

941/2644 4- - Şartnameleri görmek istiyenleri n tatil günl<'.'ri iınrlç Orman Faktiltcslne müracaatları. Büyiikdere - Bahçekoy. (8933) 

TARiHI zünden Şama eidcrkcn kendisini bir alarak azat eytercll. 
arslan paraladı. Bu muvaUakıyet yalnız Hnueti 

TEFRİKA: 26 Edebi Tefrika No: 
Hazreti Mu.haınmet (S. A.) tevkalii- Sıddika vergi idi. Diğer e:shabı kira-HAZRETİ MUHAMMED 

VE MUHAREBELERİ 
de kuvvet:i oldukları halde bu gibi mın gı.ırdü:k~Cri c.ıa ve ce!a hadden 
hiicu.rnlara ve lisanen v;:ı,kı. tariz~ere çok :;..şu·ı idi. 
kat'iyen ... obrile mukabele buyurur- llazreti DilSli Habe~inin (R. A.) gör-

il •• 

Hatır için Oldürdüler 
laıd~. llazreti Risa~eL'penah:n sinirlen- dUklerl eza ve cefa bLiyükh.i. 
di.ği görülıncm~ti. Halim ve selım idi- &. r Jp takıp sokaklarda do-

Yazan, i\l. SA:l1İ KARA'tEL -------
Yazan: AKAGÜNDÜZ • 

ler laştı.rc..;ı.kl:ırı ve Ebu Cehlin bir kadını 

Hazreti Muhammet (S. A.) daima t B" sı.rada Ebu Lelııeb Ham!tl Mu- At.benin Hazreti P<ygambere hü· 1 .A.nlye!..ı kabul et::ğinden do4yı _ Aman bcy:m, bu kız yere. 
cesur ıdl. ller hirlü hakarete ve her hammede (S. A ) karşı aPza yakış- cum edip ötesini btrirint yırtmaları h:.rl. • l!e şehit cıt.gi mCihu:-dur. 

alça~ça bir hartk~t idi. İnkisar ile ce- Cenabı Peygamber, bütün bu zulüm min daniskası! 
tü:rlü fal! !z'ncata ıılküt ile muık:ab&- 1 mıyacak derecEde cür'HkArhk göste- D kto be d d m? 

za.sını bulmu tu. ve hakaretlere karcı fütur getirmiye- - o r musun u u •. le buyururlardı. ı rerck taarruz etti. • w • 
Umrnu CcmlıenJn zevci Ebu Let)eb, V-c Cenabı Re:;;ulUlloh Ievkalade AH:ıc-rıt~ yaptığını b~kaS"I yapamaz- rek n~rl dine calı.;:~·lardı. - Öksüre, öksürt" yastık örtli-

Cenabı Peyeambere nhıl uUn Ayeti m 4 kcssir o!du Dunun l:zcrine, dı. Nihayet amca.z.ıdellk vardı orta- İşin garibi ehll n)üslim çoğakL.kta sünü :kan jçirıde bırakm1ş. 
Kerimeyi h>lka ilham ederle:·lı.en di- (Teblıet ·.:eda Eb, Ltlıeb ... ilah.) ı da.. mı.işrilderin zulmü de o nhbette art· - Bin kilo kanı yok ya, akar 
~er taranan dol"f8l'ak. Ayetl Kerl'1l<'Si nh ı oldu. k!, Ebu Sonra, Hazreti Muhammet (S. A.) mı.ş olurdu. akar bıter. Sabun var .mı? Tamam. 

_ Ahali tııMmayın_ Muh.:ımmet Leheb:n ron derece h'rkt~t ve inkısa· _ .Ebu Tal bln hlmay~inde lcU. Ebu Ta- KLtbtılü iman edenleri yollarından ·· 1 ak ? 
Jip "''~ iken Hazreti Mulıomınede (S. . Ortüleri yıkarsın. Bu aşm mı. 

Bin Abdullah bız.i aldatıyor. Baba.la- r:rnı celbetti. 6 geri ~evırm.ek ve etnılyenlere ettirme-
A.) harl~ten taarruz o deerce kolay mek için hatırına geleni hi• tereddüt- Vay iki gözünün elifini sevdiğim 

ruııztn ve dedelıeri.niz.ln taptığı din- Hat!;l, Cenabı Resuliıllah Hazret- ... Se · ı be · 
den ••rı· <·e·,•ırınıve '"lı<ovor. so·yıe- değildi. süz yaparlardı. Bu da .Muclzatı Nebe- duducuğum vay! nımıe nım 

•" • ,, - "..., lertnln iJ<ıl ker'meleri k~dlslııin jki dikl<>ri ynla'ldlr . Şerefi i:..I.irn i~ mü~errer olan sa- viyeden rnndL1.ltur k!, kocJ. bir :r.Iekke- ya.'i:.tmız ·v~remi mi k0abul eder, 
o"u.rı.a n..t.K.!h oluoırıUSi iken bundan h '· · k' ·ı · K t k ~- "' aueı ıraın, taı eı ur<)'> en pe c~ nin o za,,,anı cahillyette Peygambere k"lerayı ıru?. Bırak ef-c-..,'m bu 

Der idi. Halbl:ld Ebu Leh~b. Haz- n .... :• h'lMlı! hidrJ.tUeri üzerine anlan ""' cııN.J eza \'P cefa görürlerdi. karşı toptan dü.şman oldukları halde 
.... tı Peyga.nl:>erin . amcası idi. İşin tatı:•, ettirdi. Yalnız Ha7.r<·tl Sıddlk nu·'fu7.unım masalları! Kız Y"Cmek yedi mi? b hir bir Ş{y y;,ı.pmak ell<.·rinden gel- , 
ııarı i Hazreti Muhammet (S. A.) Bunlardan b!rl Hazreti Ruklyedir yüksekliği ve taraftarlarının çokluğu mezdl. Ala, sen ona bak. Kız uyudu mu? 
en ziyade hakaret! amcaaı Lebeb'-- ki dan H t u dol A. ı ~ ·· · k ~ ac llJ.W'a az.re i ıtn.ana ve- r.yısi!.e bu gibi taa:ruzlardan rr:a- Yt.!nız Jiazrctı ResulUll:ıhın Ka;~ım a, ot€9!T1ıe arı. ma. 
'" dü. r"-··tir. D.ğeı:I ıse Hazreti "mm·'- l ~·"" v ~ sı>n ka ırdı. ve Abdullah namındaki mahdumları Bilmiyorum kaı; gü.n ka:klı. E.. 

Hat!!: rütilm le• Halta gFr!ılen mezolimin şiddetine birbirini müteakip ı·c!at etmiş ye bi- · d d b'-~ b' k '-' 
\~fi' Enzfır{} A ... tretik<") 1J' ügiPsüm'ün kocaıeı Attbe wal- bın· aen dı·nı· 1's••mı kobul edenler ka- lTiı!IlC U U uuen tre ayb01UU. 

,, l.d n.acnalcyh erkek evlilUarı kaln~amış 
Ayet~ Kerhnfi't,-i nAztl oldutu ıaır.ı ruz tatlik ile kanaat etmiyerek hu:zır bulietlni giLlediklrrl halde, Hazreti o!d· "unı~:ın kcnr ~erinin vrr- ti'" nam Ben iki sene sonra Malta esirli -

Cenabı ~·abrı Kainat, Deni Haşimj ru Re$Uliullaıw ıı•ıt. Sıddlk fütursuı. olarok açıkça i.laml· ye şanlarının unutuli;ca.ğına Lükme- ğ.nden diinünce Toka'luun lo • 
Harcmı Şerife top •. yarak orada vazı.- Ve Hacz:retl Peygambere hücum ey- yeti ~abı' cH ğ;ni ~Oyler .• ve. g:zn ola- derl"r ve burn.mla mC~ll~ olurlardt. kantas.::nda ras;,ladını. B r n1ıüta_ 

o,:ı. ______ reı;,;;~d.a;;;;;v~<~t.i:..;tclı.;;;;;•~ar;;..o...:l~edl.:::.--..-__ ~--.....:l~ecii.=:.~B~un~uıı::ıı..~ilzer~~ı...:=.~a!::!~·~ır.~:k~ı..~r~U.:_.ı_ınık!!:-ls~IA~rnl!....~o:lanl!!>!iani!!l..2i..ll.ilı&.Jl!:...ııı.1iıı...;.. __________________ ..ı..ı;ı....,..._~ı..w--!......ıırlte..;;ı;<ın,ır.ıııı.i;n.ı 

Krauçelcr g!bi y~ıyormuş. İyi 
kızmış doğrusu; onca kalabalığın 
içinde koşarak geldi, boynuma sa. 
nldı. B:r utandım. bir utandım 

ki ... Görenber kimbihr n~ sana -
caklH diye. Bereket \Xrsin ~küz 
yapılı sevgilisi adammış, o da gel. 
di, bana te.~ekkür etti; Niçin? Bil. 
mem. 
Uzatmıyayım, bit. bir~ gün 

içinde Na>oik'le yazılanmıı.ı biti!ıı

d.ik. Şimdi altlı mı betli bir üzün.. 
lü? İşi bilen Nazik bacıyı ne ya
payım? Tekirdağı meb'mru Ce -
lal Nu~:yc yalvardım. İle>ri ga 
zetesinin abone bantlarını yaz -
mak i\irı }irmi beş lira ik aldı. 
B<n Fatmr ya verdiğim rozu tat
bik rnhasına çıkarmak Ü7.Cre mim. 
Ben söylecı.:m Nazik yazd1. Kop
·aiaruıı tomarladım. B dm=LiUIJ .• 

. eşrın , ,.. 
;:ı .. • 

18.00 Prcgram ve Memlel<" 
yarı. 

18.0J 
18.30 
19 30 

Dans Muz.gi (Pi.) tJ 
Fas.ıl ~azı. re # 
Meın!cket Saat Ayarı ' 
Jla.br.rif n. 

19.45 Serbest I O Dakika. 
19.55 Keınan Solola ı. . , 
20.15 Radyo Gazetesı. . . tO:J O> 
20.45 Müzik: Bir lla.lk 1 il! .• 

reniyoruz. h Jr?ı • 
Ar.bamın atlar\ (Deh de 00 ;ı 1 

111 (• 

•"'"" ••' Boyalı kanatları (Deh deh , 11.;.11 
Yılmaz Mahmudum (Gel gel 
Tekrar l 
Arslan Malunudum (Gel) 30 d 
Arabanın lspiti (Deh deh nJ1l ' 
Dol~şalım Kc-p! . .lti 1 

Tekrar 
Arabanın marc'.:ık başı 

Aşar gelir d:ı.:l ta:ı 
Tekrar 

• , 
' 
' 
' , 

Şu derenin takıl ta~ı 1 

ı.rahn:ıut Efelerin başı 1 
1,r. 

21.00 Ziraat Takvimi. ŞJr~ 1 

21.10 Buselik J...fak .. ınıodall, 
21.30 TeınsH: Kimgil 1' 1~ ırı: ı;, pı 
21.45 Radyo Senfoni (Jrk 1 J'J 

22.30 Memlckel Saat ,\yllJ'' 
Haberlf'ri. 

22.45 Dans Müıiği: (Pi.) 
22.55 '23.00 Y~rınki progranl 

paniış. 

,,.rı 

. ..ıaıııc: 
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