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Sahip ve Başmuhardri: ETEM İZZET BENiCE 
- - - -

Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez. 
- .. 

, iN SON TELGaAFLABI vı BABEBLElll VEDEN AKŞAM GAZETESi 
~ 

MOSKOVA 
Kon/ eransı 
BiTTİ .. 

• 
SovvETLER 
NİKBİN 
Molotof'un nutkunda ge
niı ölçüde bir nikbini 
Var. Kuvvetini Rus ordu
•undan ve ümidini Ame
rikan • İngiliz yardımfn· 
dan alan bu nikbinliğin 
tahakkuku için Mosko -
Va.da verilen kararların 
bir an önce· fiil halini 
alınası lazımdır .• 

•~1111: ETEM iZZET BENiCE 

bı~~lkasyanın müdafaa planları. 
~u 1 knıal edildiği, Hint ordusu
tdi~ ~n modern silahlarla teçhiz 
ti hnıış olarak bir milyonu geçti. 
.\kd ab~ri bir yandan verilir ve 
l~ı ~nız.de ltalyaıı üslerine karşı 
la,' lngıliz deniz ve hava hücum. 
da\ devam ederken bir yandan 
ı~ 1 Ioskova konferansı ınesaisini 

ııa1 t . . n e ıııış bulunuyor. 
,,,.Us . Alınan harbi Kiye! hiıdi
\·e inden sonra ayni mabiyc!te 
laı~•niş ölçüde yeni bir teralıki 
(}d •tınemiştir, Leningrad ve 
haı•sa mahsur vaziyetlerini mu. 
da •ıa ediyorlar. Her iki ordunun 
d 1ı 1hni hamleler icin hazırlan. 

' a • 
ıı •ı anlaşılıyor. 

•lk· hallı! 1• Alınan taarruzu bu yeni 
lııu •sııırle \\losko•ayı cenup 
'u~•. alasından taınamile mah
ı~, .'e tecrit edecek bir mahat 
'•n'1nde tecelli edecek ve hu su. 
~t • llfosko,·ayı ve cenuptan iti. 
IQ~~~ bü~·ük bir Rusya par<;asını 
4::ı.I\ ıı ve Aıucrik:ın :yardıının. 
• •lıkoyman temine ga,vret 
• le • 
lı '•tektir. 

ltd~na mukabil ittihaz olunacak 
h;, itlerin de yardım işleri ile 
t.,~'~da :\loskova konferansında 
~uı .ulnıüş olması ve Rus geııel
n,, ~·ı ının icap eden müdafaa 
lun~ •tlorini hazırlamakta bu. 
bUbd ası tabiidir. Konferans so. 
~ı.1 a So,yet Hariciye Komiseri 
\ Otof' • .•. t k Jı •'<ı un ırat ettıgı nu u u 
hai,:dan büyük bir ehemmiyeti 
li, ... ır. Sovyetler konferansın ne. 
d·,,1

111~•n memnundurlar ve ba
blıu;•ın istikbali üzerinde geniş 
1,ll\ ._• bir nikbini muhafaza ey. 

,\' 1•dirler. 

SON VAZIYET 

Harkof Al
ma~ tehdidi 
altına girdi 

• 
Almanlar bütün gay

retlerine rağmen 
Kırıma giremediler 

bmen civarında 

Ruslar dört 
kasabayı 

aldılar • 
gerı 

Londra, 3 (A.A.) - Rusyadaki 
askeri \·aziyet hakkınan. son ha
berler ~tl;ı l:ırdır: 

Dniyeper'dt·'i-ti Sıvyet filosu 
c.:üzütamJarı Leningrad mıntaka
sındaki düşman mevzJler:ne hu
cum etınişler ve riüşnıan kıt'ala

rını d?kıtmıslardır. 

Şimalde, bu son günlerde de~ 

ğişiklik o1mamı~tır. Cephenin di- ı 
ğer mıntaka1arında Alman taz.ylkl 
devam ediyor. 
Şarki Ukraynada Harkof Al- ı 

manlar tarafından tehdit ediL
(De\·amı 3 Uncü SaW!ede) 

ALMAN TEBLIGI 

Bir imha har
ı binde sekiz 
1 bin esir alındı 

---•ı---

BarekAt plAn muci
bince :nklşaf ediyor. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or. 
duları Başkıımaııdanlığının tcb. 
liği: 
Doğu cephesinde harekat pliın 

ınucibince dc,·aın etıncktedir. 

İtalyan kıl'aları 28 ile 30 Eyl\ıl 
arasında Dnycıwr'in ıloğıısunda 
Sovyet kıt'alarmı ~e,irdikleri rn 
imha ettikleri zaman 8 hin esir 
almışlardır. Diişmaıı kanlı kayıp. 

]ar \'ern1iştir. 

Ba sabah im tlhan 
olgn muılklşluasıar 

~~.:Ctikan n İngiliz ka) ııakla. 
dide ıfade ve iddiasına göre şim.. Alaturkacı musiki~inasların in1ti-

,·-------- ... -----;..- - 1 

:Alman hava iliıli 
toplarından üçü 

Hırvatistanda 
sükunet yo~ 
Zağrep, 3 (A.A) - Pavcliç Hır

vatistanda sükünet huküm sürmediğini 

dün kabul etJTıı;tir JIJyaneti vatanl
ycden suclu Yc.hudilcre ve Komü

n_istlere ka~ı lıir çok tedbirler alın

rr.1ştır. 

SOVYET TEBLf Öl 

Bütün cephede 
muharebe 

devam ediyor 
---···-----

Muhtelli çapta 41 
top ıttınam etUk 

Moskorn, 3 (A.A.) - SovJ-et 
tebliği: 

So' yet kıt'aları bütün cephede 
ıııulıarebe~e dcı·aın etmişlerdir. 

Sovyetlcr muhtelit çapta 41 top, • 
15 antitaıık topu ve ıııirtalyözler 
iğtinam efıni~Jcrdir. 

Mektep kitapları 
işi de mesele oldu 
Yayınevi Müdürü tekmil ki

tapların hazır ve satışa 
çıkarılmış olduğunu söylüyor 
Halbuki kitapçılar - " 20 den fazla kitabı 
Maarif Matbaasından alamıyoruz,, diyorlar! 

Maarif Vekili B. Hnsan Ali Yücel 
evvelki gün Anadolu Ajansına vfıki 
beyanaUnda tekmil mektep kitapları
nın hazır olduğunu ve artık mektep 

lloskovaya yeni bir 
llava akını 

Moskova 3 (AA) - Bu sa • 
bahk resmi bir tcblğde şöyle de.. 
niliyor: 

Dü ng<-cc mü;eadd·it Alanan 
tayyare grupları Moskovayı bom • 
balamağa teşebbüs etmişlerse de 
hava deri bataryaları ve Sovyet 
gece avcı tayyarekri mütqeb • 
bislere mani olmuşlardır. Iki 
dü.~man tayyarrs; dü.,<iirülmüş -
tiir. 

.......... __ 

1 
kitapları Meselesi diye bir derdin 
kalmadığını söyleıni~ti. Halbuki bu 
sabah çıkan gazetelerin bazılarında 
kitapc;ılaı 20 den fazla dersin kitabı
nı bir türlü bulamadıklarını, bu yüz
den de sat;.ımadıklarını iddia etmiş
lerdir. 

r.ıaarif \rekfıleti mektep kitapları

nın saUşı ve tevzii için bir Yayın Ev .. 
leri Teşk.il5tı':) kurmuş ve bunun Geh

rimizde Ankara caddebinde bir satış 

rnagaza~ı da me\·cut bulunmuş oldu
ğundan bu sabah vaziyeti Yayın Evi 
r.1üdürlüğünden sorduk. Oradan bize 
şunları söylediler: 

- •Atektep kitaplarının hemen 
hcp3i hazırdır. Yalnız bir iki tanesi 
bugünlerde hazır olacaktır, Jierhangi 
der• kitabını isterseniz satış mağaza-

<De\·amı 3 üncü Sahilcde) 

Dnyeper kenarında üs~ra kampına 
Ü:zere bekliyen Rus esirleri 

sevkedilmek 

lstanbulhalkımilli1 r iNöNO ı 
törenlerden niçin ı Abidesi 

• 
ma· rum 

Yanan bir Sovyel ıchrin de Alman nakliye kolu 

Sovgetlerin gardım için müra
caat/erine bakılırsa, harp 

malzemesi zararları büyüktür 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUB AY) 
Şark cephesinde Almanlar yeni 

bir muva!fokıyet kazandıkça, ar
tık bu iş bitiyor şeklinde büküm 
verenler oluyor. ·Harbin başın. 

danberi böyle karakuşiden hü. 

Ruzveltten ve 
Çörçilden 

Staline mesaj 
• 

Üçlü konferansta· 
ki heyetler reisle
rinin beyanatları 

küm nrenler epeyce oldu. Bun. 
lar şüphesiz, harp san'alı ölçüle
rilc ıuuhakcmc yü1·ütn1esini Lil. 
miyenlerdir; ya başkalarının fi. 

(Devamı 3 üncü ~hi!ede) 

Hırvatistan da 
suikastçilere 
karşı tedhiş 

··---
Her ölen adam 
ıçın 10 komünist 
kurşuna dizilecek 

Agram 3 (A.A.) - 11c r'iyete 
giren bir kanun ile komünistle, 

(Dev:unı 3 tineU SaP·!cde) 

) 

' 

Londra 3 (A.A.) - Bir Mos • 
kova menbaındsn bildirj]digine 
göre Lord Biverbrok ile Herri. 
man Staline, Çörçil ve Ruzveltin 
şahsi birer mesa!ını tevdi etmiş
lerdir. 

Moskova 3 (A.A.) - Üçlü kon. 
(Devamı Üçüncü Sahl!ede) 

100 Her gün 
Polonyalı idam 

150 Japon meb'uıu
nan istediği 

Tokyo, 3 (A.A.) - 150 meb·ustan 
mürekkep bir grup, hiç bir üçüncU 
de\·letin Şarkt Asyada müdahalede 
bulunamıyacak surette hareket edtl
mcsıni hük:~\metten istemişlerdir. 

' 

olunugorm u ş 
Moskova 3 (A.A.) - Moskova 

radyosu her gün takriben 100 Po
lonyalının ·idam edild!ğinı cDezi. 
enik Polski• i•imli Polonya gaze. 
lesine atfen haber verıtrekıed;r, -llıad: Sov;ı;eı Rııya~·a ilk yardım han~a bu sabah ta saat 10 da Es-

ı.ı0101eleri gelmiye baş1anııştır. nat CemiyeUeri merkez blna~ında de~ 
ediliyor? ı Beyazıt meydanı 

MilJi Şefin abide
sile süs) en ece k 

-L o[' vam olunnıuştur. Öglcye kadarki im-
~tar] un nutkundan da ifası lihanlarda Neyzen Gavsi, Kemençeci 
liQ• •ştırılan yardımların vak-a 'te Sotiri, Kemani Küçük Ali, Kanuni 
u ~ Yetişebileceği hakkında Ahmet, Hafız Yaşar, Z"k;r Cel:il, Ke-

'id~-•da büyük bir inanç mevcut mani Nail, Sabriye Tokses imUhan ol· 
tu anlaşılmaktadır. muşlar ve muvaffakiyet k:ıznnm1şlar ... 

~~~.--d-ır_._i_m_ı,_·h_an_1_ar_b_u_gu-·n_b_il_ece_k_tı_r. __ 

~•kı Amerika Belıl Vllıon'un evrak 
11•11tasıaı ç a ı an - --~ 

!j\PON r . 
~adın 
~mdir? 
i\.ıııer·k 
kork 1 aya delı~et salan en 

IUıç \·e heyecanlı entrika 
ronın.ııı 

laQo 
ııı,11 nyadan bir film arUsti 
tu._{1e Amerik: ya giden bu 
)G, kadın Amc-rikada neler 

Jl\1? }{' 
•ikoı · . 1 ınlert elde etti? Mek-
lia311 ;htilal!n! nasıl alevledi? 

ınerna yıldızı oldu?. 

lıu J 
lilı.ad apon kadınının Aıue. 
d1 ~ a l\lnri altıııda kaç cella. 
laaıt.'dı? Bu cellatlar nasıl 

hte geçtiler? Çeviren : İ. F SERTELLi 

~akiki bir maceranın içyüzünü • 
~D Telgraf'da okuyacaksınız~ 
~ birinciteşrin Pazartesi Günü 

Merasimlerin hep Beyoğlunda 
yapılması dün gece Beyazıt 

Parti Kongresinde tenkid edildi 
Cünılıuriyct Halk Partisi Beya. 

zıt senıt ocağının kongresi diin ge ... 
ce yapılmıştır. Merasime İstiklal 

On Odun tüc
carı n_ıahkemeye 
tevdi edildi ____ , __ _ 
Yanlı' rapor veren 
milra ıbın vazlleıl 

deQlştlrlldl 
Oduncuların yeni narha itiraz 

ettkiler:ni dün yazmıştık. Elle • 
rindeki odunları eski narha göre 
pahalı satın aldıklarını söyliyen 
bazı oduncular bu sabah da odun 
satmamışlardır. Dün ve bu sabah 
muhtelif semtlerde on oduncu 
odun satmadığından yakalanmış· 
tır. Bunl-ar milli korunma kanu. 
nuna göre mahkem<0ye vePilmek. 
tedirler 
Diğer taraftan yüksek maliyet 

fiatı göstererek halkı al<lalan top. 
tancı oduncular Adliyeye ver.! -
mektedirler. Fakat bunların im • 
zalarmı lıa\•i zabıt varakası bu • 

(De\'arr.ı 3 Uncü Sahifede) 

marşı ile başlanmış ve evvela es. 
ki idare hey'etinin raporu okunup 
ibra edilmiştir. Yeni idare hey'e
tine Necati Arsan, Hiisni.i Boran, 
Naim Alipek, İhsan Çobanoğlıı, 
Kiınıil Özkaya intihap olıınıııuş. 
]ardır. 

Dün geceki kongrede izhar olu. 
nan dilekler n1eyan111da şu tenkit 
takriri de bulunmaktadır: 

.ötedenbcri Beya .. ttan başla. 
ııarak Taksimde nihayet bulan 
milli törenlerin bu defa Taksim 
Ciimburiyet meydanına basrolıın-

(Dcva:111 3 ünrü Sahifede) 

8 muhtekirin 
dükkanı birer 

hafta kapanacak 1 

Kartalda bakkal Şerif beyaz 
peyniri 80 kuruja satmaktan, Ca. 
ğaloğJ.ıırıda kömiırcü Mustafa, 
Alemdarda kömi.ırcü Halil, Sul. 
tanahmelte kömürci.i Nuri kömü. 
rü 7,5 kuruşa yermekten. Ahır.ka
pıda bakkal Arlf ile Şak!r ek. 
mcği 13,5 kuruşa, Aksarayda süt. 
cü İstavro 25 ku:uşluk krema pey. 
noriıı! 27,5 kuruş~ sat.maktan, ka-

(De,•anu 3 ilntü lll:ıyfada) 

İstanblılun en kesit ve kültür 
sahası olan Beyazıt meydanının 

l\1.illi serimiz inönünün bir a
bideleriyle st.ı Jennıesi dün gece 

1 toplanan Cüınhuriyet Halk Par
. tisi Ocak Kongresinde alkışlar-
j ıa kararlaştırılmıştır. Se\'inçle , 
karşılanan bu dilek ve karar alft-

1 k~dar ır.akamlara lbhiğ oluna-

~tır. j 

2 rişvet suçlu
su tevkif edildi 

E\·\•e]Jci gün Niyazi i.sıninde bir po
lis memuru izinli bulunduğu sırada 

yanında s-eyyar ~atıcı K<imll ile bir
likte Yük~ckkaldırl!nda ıtriyatçı Ays-

(Dcv;.ınu ~ üncü Sahi/ede) 

KIS/ıCA. 

Dilin kemiği yok ya ı 
Hoşi Hoşi adında bir j1.ıpon gezclesi 

Rus-y:ıy"1 Alrr:J.nya ıle ittifak edJp İn
giltereye sald:rma::;ı )'olunda bir tek
lif yapmıs. 

Bizin1 gazeteler, bu ha,·adise cGa
rip Bir 'I'ekJiı > başlığını koymuşlar, 

Bızını nıahutla o nokla \.zerinde duL 
madık da g;ıı.ctenin ismi üzerinde 
görı.l~tük. ı'l'ahut: 

- Bu bun herhalde Türkçeden ja
pon diline geçrne olaC'8.k .. Onlar, sa
dece bir c.i> ililvesi ile t~diJ etmişler ' 
herhalde .. 

Diyerek, dcv:tın elti: 
- Rus gazrtlleri tahmin ederim ki, 

bu teklifın tıah.bi gazet<·ye ayni adı 

•İ> slz ve m lü:kerı<:- tekellün1 eden 
bır muk:ıbele<lc bulunac~klcrdır. 

A. ŞfKtn 

ÇERÇEVE 

ÖRÜMCEKLER ÇALIŞIYOR 

Örümcek kadar 
ruahlük olur mu? 

islihzaeı 

Evet, bana sorarsanız, örünı. 
cek kadar istihzacı mahluk yok 
bu dünyada ... 

Bu fikri, .şu hadiseden süz. 
düm: 

Kepenkleri açık bir otomo
bil garajının önünden geçer. 
ken, örümceklerin, otomobil 
tekerleklerile duvar arasına 

bir ağ perdesi çekmiş olduğu. 
nu gördüm. İri bir örümcek, 
bu perdenin üsliine doğru ta. 
vandan, sanki belindeki kuşa
ğın ucunu bir halkaya taktık. 
tan sonra ona sarıla sarıla inen 
bir cambaz gibi, hoplaya zıp. 

laya ini~·ordu. 
Manzara beni ürpertti. Ha· 

rcket ve faaliyetin remzi olan 
tekerlek ve onu sanki kopmaz 
bir bağla duvara iliştiren ö. 
rümcek ... Daha doğrusu hare. 
ket için yaratılmış bir aletin 
hareketsizliğini, dünyanın en 
güzel bulusile tcnkid eden is. 
tihzacı büyiik mütefekkir ... 

O gün. artık sabahtan akşa
nıa kadar bu mütefekkirin, ba. 
na sonsuz bir şuur temsil eder 
gibi görünen korkunç eserleri. 
ni takip ve tahan·lil ettim. Gö. 
ziinıiin öni.i ve haynliınin dibi 
örümcek ağlarile doldu: 

NECİP FAZIL KIS.\KÜREI\ 

iki makine dişlisinin arasın· 
da örümcek ağı ... 

· Gemiyle şamandıra arasında 
öriiıncck ağı ... 

Horfoyan bir adamın iki a. 
yak başparmağı arasında ô. 
rüıncek ağı ... 

(Sfcnks)in iki dudağı ara. 
sında örümcek ağı ... 
Ağaca tos \'Urmak üzere va· 

ziyet alınış koçun boynıızlarile 
dallar arasında örümcek ağı ... 

iki Ok}anus dalgası arasın. 

da öriiın<'l·k ağı ... 
Kalemini kiığala amudi Ş•'· 

kilde saplıyarak yazacr.ğı ciiııı. 
le üzerinde ınürakabr)-e dal
mış muharririn kalemilc lıok. 

ka arasında örümcek ağı ... 
Ve nihayet bir kır kahvesin. 

de hoşbeş eden avcılnruı, biri. 
biri iistiinc altıkları tü!eklerı 

arasında örüıncck ağı ... 
Sanki kulağıma bir ses çarp

tı: 

- Zaman o kadr.r yoman bir 
hadisedir ki, hareket \'e faa. 
liyet borcunun ödennıcrliği her 
yerde ve her rnziyettr, bu bor. 
cun en biiyiik ınuakkip ,·c mü. 
nekkidi öriimceği harekete ge· 
çiriyor. 

Ses dernııı etti: 
- Keyfine bak, zan1a!l geçi. 

yor ve öriimcekler çalışıyor! .• 
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HALK FiLOZOFU 

ICÜLAHI .. A ANLATIN 

f !nıılıul piyasasında iyi tere. 
ı aı;mı, ancak 250 kurnş tediye 
euert:k satın alabilir~iniz. Da
ha pahalıya, biraz daha ucuza 
•atılanları vardır. Fakat, ben 
\·asati bir fiat seçiyorum. Bu 
230 li.uru~luk tereyzğını şaya

nı itimat bir Iaboratuara götü. 
rünüz. GOreceksiniz ki, içinde 
en az elan madde blzzat ' dis 
tereyağTdır. Kcsafetin mühim 
kı mını t şkil eden diğer ağır. 
lık, tcreyağından gayri binbir 
maddedir. 
Grni~ tl"şkıl3tı, hatti kimya

haııclcri bulunan birtakım )·ağ 
imalathaneleri \'ardır. Ilııra

larda 111iitemadiyen sun'i tt.:re
yağ yapılır. Ve halka satılır. 

Bizim İstanbul garip mcmle. 
ketıir. 2:00 kurula tereyağı pa. 
halıdır, deseniz, bunu Fiat 
Murakabe Jfonıisyonuna ihbar 

MODIR~ 

A •. BAR 

Ilir ı; zcte ŞÖ)lc yazıyor: inhisar· 
Iar İdare i kapalı, modern tuz 
anbarları inşa ettirecek: 

Şu modem kclimeı;i de bizim 
elimizde ne hale düştü. Tuz an
barının moderni na~ıl olur aca .. 

ha?. Farı:cdin ki, uıodeıu dcğ\l, 

ne çık&r sanki? ... 

TEVFİK 

• "ECATi 

Eski do ıumuz. ağabeyimiz ve 
iislad 111:< Tcdik Necati bizim ga

zete) c geIJi. Ona herkes, burun. 
::,uı.; Tc\ fik, der .• halbuki, çocuk.. 

cağızın burnu bir değil, ikidir. 

Kcnd.-i burnunu inkiır eden bu 
~ohrettcn dolayı memnun mudur, 
de-gil midir. bihnem. 
Tnfiğin e,ki dostlarından Fuat 

Duyar'a me!ı.eleJi sorduk: 

- Tevfik hazan, burnunu değil, 
başmı bile kaybeder de ondan 

dolayı bu lakap kendisine Hril. 
n1iştir. 

AGUSTOS 

BÖCE(;i 

Harbin başındanberi Amerika

da dans merakı ve iptilası art
mış .. bunu, neye hamlctmeli?. Ka .. 

rıncanın ağustos böceğine sö)·le .. 

diği şu cümleyi hatırlars.ınız: 

•- Yazın çalan_ kı m oynar .. • 
AIIQ!ı vere de ağu..tos böcei:ine 

benzemeseler~ 

AMERİKA 

İMTİHANDA 

Uıf imtihandan açıldı. Geçen. 
!erde, sa)·ın muharrir Baban zade 

Şükrü, •Amerika imtihanda• ser. 
levhalı bir yazı yazmıştı. Şu gün. 

(erde herkes imtf!!.an oluyor. Yal
nıx Amerikanın, imtihandan na. 
sıl çıkacağı henüz belli değil .. ha
ni, eski bir mısra vardır: 
İmtihanın ıiddeUnden dalgalandı 

AkdE'nlZ .. 

AHMET RAUF 

REŞA.T FEYZi 

etseniz; tetkikat, tahkikat ya. 
pılır ve size şu söylenir: 

- Bu fi at normaldir. 
Hayır efendim, normal de

ğildir. 

Böyle, laboratuarda lıinbir 
ecnebi maddenin karıştmlması 
ile meydana gelen uydurma 
tereyağı değil, daha 24, 48 saat 
evvel inek veya manda sütiin
dea çıkarılmış halis te.reyağı 
bir~ok Anadolu ve Trakya şe. 
birlerinde 100 • 150 kuruş ara. 
sında ~atılıyor. 

Eğer nakliyat masrafı kilo 
ba~ma bir, bir buçuk lira bini
yorsa, buna sadece yalan de
rim, başka bir şey demem. Fa. 
kat, tereyağı fiııHerinin 250 
kuruşa nornıal olduğunu, siz, 
gelin de benim kiilahıma anla. 
tın! 

İçşi mahalleleri 
. 

cı-Büyük fabrikalar . . 
varında ışçı apar· 

•ımanları yapılıyor 
Swner Bank fabrikaları işçileri 

içın fabrikalar civarlarında yeni 
ve büyük işçi mahalleleri kurul. 
ması Kararlaştırılmıştır. 

!Jk ı: 1•ak Nazilli basma fab • 
rikası civarında i;ıc, apar'ıman • 
(arı ile bır cişçı mahallesi> ku • 

rulrıas1ra ba~Ianıl:.'llıştır. Bu lşe 

306 b.n lira sarfolunacaktır. 

Herekede de ışçi evleri inşaatı 
faaliyet·nc cçılmiştir. Bakırköy, 
Karamursel, Defterdar, İzmit, 
Beykoz fabrkaları ı. çiler, apar. 
tımarları için d~ projeler hazır • 
lanmaktadır. 

Gazete kağıdı ve ıah/ep satm 
almak İstiyorlar 

Beyruttan maruf b:r firma 
mem leketimzi.ckn gazete kağıdı 

ve d.ğcr ÇC.iı\ kıi,t.tlar satın al • 
mak 1 •tcdiğini Ticaret Odasına 
bıld'.rrr it.r. 
Mısırda bulunan b'r firma da 

ı mcmlekttunizd n sa,hlep tal<>t> et.. 
m~t•r. 

( HALK SGTUNU ) 
Bir genç iş arıyor 

tiniveNitenin Hukuk kısmtna de
vam eden gene;, hafla.da 2 - 3 gün 
öğ:lenden sonra, dig .. r gi.ınleri akşama 

kadar çalışmak üzere hu.'itl.~i müesse

se, yazıhane ve avukatlar yanında ha
yatını kazanın:ı.k ve tahsılini ikmal 
etmek lı.tfyor. İ} sahiplerinin Son 

Telgraf Halk Sütunu vasıta.siyle (0. 
D.) rumuzuna bildtrmeleri rica olu
nur. 

Bir genç İf arıyor 
Lise onuncu sınlfındaylm. Öğleden 

sonraları herhan&i bfr rnües:;esede 
ehven şer3it dahilinde çalışabilirim. 
İsteklilerin Son Telgraf (Ali Çekiç) 
rumuzuna müracaatları rica olunur. 

Çizği çizebilecek bir 
Bayan aramyor 

Resme kabili,-eti bulunan ve ince 
fı.rı;a ile çizgi ıoıeri 7apabilecek genç 
bir bayan arı.nmaktadır. Kendisine 
bidayette ulak bir haftalık verilecelı; 

kabiliyet ve isUdarına göre ileride bu 
arttırılablleeektir. Talip olanların sa,. 

at 13 - 16 arasında Son Telgraf Hallı; 
Sütunu Memurluğuna müracaat olun
ması. 

Tefrika No: 7S 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CABİT UÇUK 

Yine fısıltıyla: 
- Recep, dedim. Ya, biz c-Zorba

h3n>a gidince, bu kız ne olacak? .. 
_ Düşünmüyorum bile! .. Hem bili

yor musun, Nezik bır arkadaşımın kız 

kordeşlne dert yanmı~. Bizi fundalık
ta gördilKünil söyl~: .Şehirli ka· 

din, nasıl olsa çıkıp gidecek. Onunla 
gunü.l ei,liyor, eehir kadını bu, köy
lerde dL1rur mu hiç? O zaman Recep, 
bana kal~cak!:t demiş ... Senin gldece
ğinl umuyor. Karım olacağını duyar
sa, kıskanç!lilndan çıldırır... Zavallı 

Nezik, yilreli ne kodar ana.sına ben
ziyor ... 

- Seni öldürmek lı;tediği için ona 
kızmıyor, darılmıyor musun?. 

- Kızmak, darılmak için, onu gör
mek llzım, benim Nez.i.kle hiçbir ili
şiğim yok ki ••. Bu&un, onun halinden 

silphelenmlştim. Bıçak oyunundan dö
nerken yoluma çıktı. Zehir gibi bir 
ıeslf': «Recep dedi. Oynarken, kama-
laruı )i.ı.r iııe batma.sına du.a. ettim ) 

amma Tann dileğimi duymadı... se
ni hiç sevm.iyorum. Yılan gözlü!..> O
nu, gülerek dinledim. Guya ne demek 
isıediğinl anlamamı; gibiydim. Sana 
bir kötülüğil dckunacak diye onu 
kolluyorum. Fakat, iş bana döndü ..• 
Nezikten sakınmak l~zım ... 

O solgun yQzlu, tallı mavi gözlü_ 
ipek görünüşlü Jı;ı.ı, eşini blr b;ışka • 
sına kaplırmış dişi bir pars glbi va!ışL 
Bir gün beni de öldürmek istlyebilir. 
Ne garip bir gönül bu? Ben, beş yıllık 
kocamı bir başka kadınla gördüğüm 

vakit, böyle öldürmek istegini düşUn. 
memiştim bile. 

Re<:ebin mazlüm bir çocuk ıztıra
bile yandığt yanağın sıcak örtüleri 
aJUoda, yıldızlar sönünclye kadar kal. 
dım. Sonra, ilk belirsiz ı.şlk huzme
ltti, k.aranlı!a uranırken, yavaşça 
kalkarak, onu öptüm aynldun. 

ı 

Bir mQddet evvel, ince uzun sap • 
ları üstünde renk renk çi~ek açan 
haşhaşlar; ılmdi çicekleri dökü.lmüŞ.. 

Geçenlerde bizim gaz.ete haber ve
rlyordu: De\'let Dmiryollan İdarsi 
bazı mühim iltisak noktalarında, o -

teller inşasına knrar vernı~tir. Böyle 
)·erlerde bulunan istasyonlar, kasaba 
veya köyler, birer otele kavuşunca, 

buralarda geceyi geçinneğe mecbur
yolcular rahat edecektir. 

Anadoluda, otel ihtiyacının ne de
rnek oldult;ınu, i tanbuldan dlŞarı çık
maın,,ş olanlar bllnıez. Burada, pl3j 
ve sayfiye otellerinde yazı geçirenler, 
kalörifcrJJ ap.'1rtımanlarda kı:ş süren
ler, ı ..... adolu yayla!.:rında seyahat et
menin ne demek oldugunu pek kav
rayaınazlar. 

Vazı!e icabı, şehir şehir, kasaba ka
saba, köy köy dolaıı:rnağa mecbur ka
lan insanlar, Anadoluda otel ihtiyacı
nın ne olduğunu :.><'k Ata takdir eder
ler. Otel diy.ncc, gozunuzun onune 
ltiks bir yer gelmc!1n. Öyle kasaba -
lor vardır ki, yatacak, insanL misafir 
edecek bir çatı alh yoktur. Villıyet 

r.!erkezlerl vardır. Yatacak temiz bir 
yt.tak bulamazlar. K JZ31arı hiç hesaba 
kabı.ayın. Hele nah:yeler ,.e köyler 
bahsim .z dı ıncladu·. 

Ben Anadolu kazalarında öyle o -
teller gordum kl, bir gecede insan 
bitten-yor Diyeceksiniz ki, pek 3.lA, 
oralarda Belediye yok ml.l? Var, var 
amma, Belediye otelin nasıl olması 
icabettiğn1 nereden biL~:n'!. 

T1cvlct Demiryolları İdaresinin baş
ladı~ı iş, memlPket ihtiynçlarının en 
r.""Uh.iırucımden bir1dir. İdare, yalnlZ 
tren gcçE·n .sehır \'e kasabalara birer 
otel yap!U" a, buyük bir hizmet 
görmüş, hayır dua almıs olur. Bizim 
kanaatir1ızce, şı ndıden 70 _ 80 bin lira 

rfederck pa 1ı oteller yapmaktan 
ise. daha uc 7_ çü·acak, n1üLe\•azi o
teller ır~ etn "lidlr. 

Anad !ufa ihtiyat lüks otele değil, 
tRmiz ve rohat oteldir. l\feselfı, bir 
k;ıza n1erk<>z ne zittiğiniz vakit., mi
s:.ıfir kaltıcağınt;ı: iki üç gece, sağlık 

ŞJrt'arını haız bır cı.tı altında yata,... 
t lmeli .!ntz. Öyle kaza mrrkezleri 
\'3rdır ki, buralarda vücude get:rile -
cek oteller, pek lılA kazanç temin eder
ler. n ıgün, d3h.1 az mtsafir geliyorsa, 
hunun sebehı, ya aeak mi.ıs::ıit yer bu
lunmayL$~ndandır Fı;cr. o kazada Lşi 
olan V!J.tand::ış, kPndisini misafir cde
c~k tcıniz bir otelin mevcudiyetini 
Lilit"Re, işinı U ~;ca türlü tutacnk, bir 
k .. ı; gcN'sini orad,1 geçirecektir. 
Bl~ok kaı.:ı ve h::ıtta vlliiyet mer

.hezler1nde, tıpkı otel gibi, lokanta da 
büyük bir ıhtiyaçtır. Anadolud:ı herkes 
ycmeiini kendi evır.de yer. Ekmeğini 
ke.r.drsi yapar. Drşanrlan geleck bir 
misafir vatandaşın karşılaşacağı müş
kü15.ttan biri de yemek ve- ekmek te
darik lşid:r \fucude g<"tirılecck otel
ler'n konforlu bir lokantası değtl am
ma, hi~ olmazsa kann doyuracak te
miz bir mulfnğı bulur.malıdır 

Her ha1de. tıRr y ·rt kö:;,esi, bu mil
lı im ihUyeç üzerinde bütün imk..ıin -
1 trı gbzıien geçirmelidir. 

R. SARIT 

Bankalarda da 
pul ıatııaca~ 

Bazı bankalarda damga pulu 
bulunmadı.ğı ve civarlarında da 
pul satılan yerler mevcut olma • 
dığı şikayetleri mucip olmuştur. 

Para alanlara bir kolaylık ol. 
mak üzere badema Cumhuriyet 
Merkez Bankasile diğer banka -
Iarda daımga pulu bulundurulması 
ve ashabı mesalihe satılması ka. 
rarlaştırılm ıştır· 

Bazı Belediye ebelerinin 
bir kurnazlığı! 

Bazı Belediye ebelerinin ka • 
zanç vergisinden lourtulmak ga • 
yesile evLerinin kapılarına aslık. 
!arı tabelalara sadece isimlerini 
yazıp altına cBelecliye ebesi, kay -
dını koydukları görülmüştür. 

Halbuki bunlar ayrıca serbest 
doğumlara da para ile gittikle • 
rinden tabelalarında tashihat ie. 
ra olunması hildirilmi.,tir 

tepeleri brtıklt birer taç giymlş yeşil 

kozalaklar halinde tarlayı dolduru -
yorlar. 

Sobah. İlk aydınlık!& başltyan se
rin bir rüzg5.r. bu yeşil ba;,;Iı haşhaş
ları titrete titrete birbirine vurdukça, 
cionuk bir ses çıkararak çarpışıyorlar. 

Ha:haş yağı almak için, ycsil ko
z:ılakları bıçaklıyoruz. Tarlanın içi 
ça~n kadın erkek 1$çilerie dolu. 

Elimdeki ke:,:kin çakı ile başı taçlı 
afyonlann, yuvarlak kannlarmı ci. -
zi,yor, beyaz süt c;ıknıca bırakıyorum. 
Bu ilk bıçak. Yarın ikinci bıçaktan 
evvel, bugün akarak, siyah bir ma
cun halini alan haşhaş yağın1, yine 
çakılarla sıyırıp topl!yacak b!rer 
yaprak üzerinde bıriktireceğiz. Orta
lıkta acı bir o:ıfyr>n kokusu var. G·~n
zim yanıyor. KöylülerJe beraber ye
diğim birka~ k:ozal .. k bfyon tohumu 
başımı dndürdü. \~arı sarhos gibiyim. 
Bu keyifli bir şey! 
Güneş biraz ev\·eı yükseldi. Onun 

sıcak, okşayan şualarile ısındım. Ha
valar seri.nledi. Kı~tn birden ba~tıra
cağını ı-öylüyorlar. •Sarıca• yaban a
rıları !azla olursa, iyi bal yaparlarsa, 
kargalar çoğalırsa kı.ş erken gelir
miş ... Bu ck4• kelimesi yüreğime ür
pentiler veriyor. E!imde keskin çakı, 
haşhaştan haşha.}:ı dolaşırken, rüyalı 
başınırfa taze hayaller kaynaşıyor. 
Annernd~n, babamdan aldığını meJt • 

"Zenginlik yarım deliliktir. 
Bunların hangisi hizmetçi?,, 
Altın gözlüğü, iki sırnlı altın dişi, 

iki elinin hemen her parmağındaki 

elmas yüzükler ve iki bileğindeki. sıra 
s•ra bileziklerle ı;eyyar bir kuyumcu 
vitrini gibi idi. Elindeki altın topuzlu 
bastona dayana dayana, sallanarak 
ker:doru yarı yarıya yürüdü. Bir, 

1 
- Aman kardeş, dedi; lifı değiş -

tirelim.. Kendisinden bahsetitgirnizi 

- Ooooh! çekip bir kanepeye otur
du. Elindeki demode fakat giranbaba 
sLled çantayı açıp içerisinden küçük 
zarif, altın bir sigara tabakası çıkar
dı.. Aı;tı_ Tabakada ince kadn si.ga -
r&ları vardı. Onlardan birini küçük, 
zarif, kehriba bir kadın ağızlığına tak
t: .. Yakıp fost1 rrlatınağa başladı. 

Bu. oldukça yaşlıca, siyah kadife 
şapkasının yanlarından akı fazla kır 
saçları çıkını.J. efki rical halile ve 
kerimeler:ni hatırlatan bir kadındı. 

Kib:Jr dü$künü kıyafetli, yine onun 
yaşlarında görünen d1ğer bir kadın, 
yanına sokuldu: 

- \'ay hanıınefc-ndiciğim.. Esma 
hanımefendi.. Siz l;\llralarda ha? Kira
cılardan alııcak verecek da\.·ası mı? 

- H.ayır efendim .. Ne münasebet .. 
Ben kiracılıırımı yumurta gibi birer 
b;ı'C'r dl.şime vurur da öyle sCÇ('rim. 
Elhamdulillfıh, hepsinden hO;j:nudum. 
A ıah da hoşnut olsun .. 

- Ya? 
- Bizim hizmetçi $erminin bir da

\'ası \ar da ... 

- A hanımefendiciğim .. Siz hiz -
rrıetçi ıçin buralara kadar mı yorul _ 
dunuz? 

- Eh, ne yaparsın kardeşciğim .. Bu
nu buluncıya IG:ıdar ba.t-ımıza ne haL 
ler geldi. Eskiden on beş liraya hiz
t:ıetçi lbadullahtı .. Şimdi bunu otuz 
liraya, ricalar, minnetlerle bulduk. 
Hele böyle kalabalık yerler tekin de 
değildir. Ayartırll!r mayartırlar da 
kalakalırız. 

- İIJ..lı.i harumefendiğicim .. Tuhaf
~ınız .. 

Karşıdan, boylu boslu, aJımlı ça -
Iım1.ı. s..,rışın, güzel. iyi giyinmiş, hop-. 
pa bir genç kız göründü. O görününce 
hanııncfendi (!), 

anlarsa kızar, mızar ... 
Bahsi değiştirdi: 
- Evet hemşire ... Havalar da ar

tll< doğiımeğe başlıyor .. Eh .. Kış ge
liyor .. İşte böyle, sabah ola akşam 0-

la, yaz gele, kış gele, ömrümüz geçip 
gidiyor, bak şu yaşa ge!d;k .. Bir &ün 
gibi bile gelmedi... 

Bu aralık, hoppa genç kız, kadının 
yanına gelmişti.. Elindeki eldivenleri 
çıkarıp yaşlıca kadının kucağına attı. 

- Hanım, dedL. Bunlar si .... Je dur
sun .. Şu çantamı da alın .• Şapkamı da 
çıkarayım mı ncaba? 

Bu sırada, mübaşirin !'=:esi gürledi: 
- Şermin .. Nedime .. Nedime .. Şer ... 

miHiln! 
- Aman beni çağırıyorlar hanım .. 

Sen burada bekle!. 
Genç kız matı.kemeye girdi.. Biraz 

sonra çıktı. .. 
- Haydi hanım .. Yürü, gidelim ... 

Otuz lira para cezası verdller! dedi. 
Simdi o parayı nereden bulup vere -
ceğim? Ayba~ı gliyor ... Terziye. kun
ôuracıya vermeyip, şapka, çorap alma -
yıp ayhğı:nı oraya mı yatırayı~? 

- Sen üzülme kız! Dedi hanıme .. 
fendi.. Bir reresini buluruz. Haydi 
yürü bakalım!.. 

Hanımefendi, konuştuğu kadınla 

vedalaşıp yine ağır ağır, bastonuna 
yaslanarak yürümeğc başladı. KonuŞ
tuğu ktıdın, arkasından, yanında otu
rdn diğer bir kadına dönüp: 

- ~nginlik yarım deliliktir, derler, 
dedi. Şimdi şu hale bal:ın Allah aş.
kınıza! Bunla.nn hangisi hangisinin 
h:zmetçisi? Ilanımeferıdi kalkıp biz -
n1etçisinin davasında beraber mahke
n:ıeye kı.dar gcl:yor.. Eldivenler:ni, 
çanta~ını taşıyor. Üstelik de, para ce
u:.sını ödeyecek .. 
Diğer kadın, 

- Neden derler, dedi.. «Allah da -
ğına göre kar, bağına gört> b5r verir.> 
diye. İşte böylesine böyle hizmetçi 
15.yıktır da, ondan._. 

Emanete hiyanet eden bir 
hamal adliyece tevkif edildi 

Üsküdarda 
ifadesini 

100 Nalını 
ilk 

satan Ali polisteki 
inkar etti fakat ..• 

Tahtakalede nalmcılı.k yapan t 
Halil adında bir esnaf, .bir müddet 
evvel 100 nalındık bir sipaniş al. 

mış ve bunları tamamlıyarak Ali 
adında bir küfeciye yüklemiş: 

- Bunları Antalya nakliyat an
barın1 götürüp şu adres namına 
teslim et! demiştıir. 

Hamal Ali, nalınları anbara gö. 
türeceği yerde, Üsküdara götür • 
müş ve çiftini 10 kuruştan sata. 

rak paraları cebine indirmişti•ıc. 
Aradan bir ay kadar geçmlş ve 

nalıncı Halile Anadoludaki müş. 
terisinden bir mek:up gelmiş, ~ 
de böylece meydana çıkmıştır. 

Nihayet uzun bir ta.kip sonunda 
ha.mal Ali, dün yakalanmış ve 
hemen Adliyeye sevkolunarak 
bil'inci Sul•h Ceza mahkemesine 
verilmiştir. Ancak hamal malı.ke. 

mede suçunu inkar etmiş ve po • 
Iisteki ifadesini serscml:kle ver. 
diğini söylom~tır. Hakim Bay 
Reşit de: c- l'eki öyle ise şimdi 
ben de seni aklın başına gel • 
mesı ıçın tevkif ecliy<:ırum.• 

Diyerek tevkifhaneye göndermiş
tir. 
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MEMUR 
Çocukları 
T aşradakiler için ya
tılı, pansiyon şeklinde 

okullar açılacak 
Orta tahsil çağına gelen ço • 

cuklarını okuttuııınak için vali, 
mektupçu ve :kaymakamlarla nü. 
fus, hulouk ve seferberllk işleri 
müdür ve memurlarının orta 
mektep bulunan ~--erlere nakille. 
rini Dahiliye Vekaletinden iste • 
dikleri ve bu kabil müracaatlerin 
arttığı görülmüştür. 

Vekalet her memurun tahsil 
çağındaki çocuklarını anlamak 
üzere vilayetlere cetveller gön • 
dermiştir. Çocuklu memurların 

doldurdukları bu cetveller pey • 
derpey Vekaldçe esaslı bir tct • 
kik\en geçirilmekledır. Tetklk 
bitince tedbir alınacaktır. Bu me. 
yanda muhtelif mıntakalarda me. 
mur çooukları için yatılı. pansi • 
yon şeklinde orta oullar açı1mas1 
çok muhlemC'l bulunmaktadır. 

Veznecilerde yeni 
'bir baıtabane 

Veznecilerde bul'l.ınan Kız1lay 
Cemiyeti Beyazıt nahiyesi mer -
kez binasında 50 yataklı bir has. 
tanenin açılması için teşebbüslere 
geçilmiştir. 

6. meydanın tanzimi ıçm 
yeni proieler yapıldı 

Sülcımıaniye, Ayasofya, Ka • 
ra.köy, Tophane, Beykoz, Dolma. 
bahçe, menydanlarının lanzim • 
icri hakkında Belediye Reisliği 

tarafından yeni birer plan hazır
lanmıştır. Bunlar yakında Şehir 
Meclisine verilecektir. 

/Çağıthane ve civarınm 
imar planı hazırlandı 

Kağıthane ve cİ\·arının imarı 
ıçin bir tafsilat planı hazırlan • 
mıştır. Bu pliınd~ Kiığı'.hanenin 

ve civarının hususiyeti göz önün. 
de tutulmaktadır. 

lltlÇ'OB BABEBLEa 

ViLAYET ve BELEDiYE: * Halle İdarc;,;n:n kari tasfiyesi 15 
Teşrinie,. velde tamamlanacaktır. 
+ l\.'llstr Ç.arşı~Lnın tanzimi işi dün 

206 bin !ıraya ihale olunmuştur. * T::ıksi ücretlerine yapılan yeni 3 
on yedi zam yarın sabahtan itibaren 
tatbik: ol~ınat"aktır. 

MÜTEFERRiK: 
* Fiat Mürakube Komisyonu ma

lı:arn(lya amabl;.1j~ız topt.:ın 40, pera
kende 41. ambaliljlı toptan 41, pera
kende 45 kuruş narh koymuştur. * Ayakkabı tkıUerlnde yüzde yüz 
yirmi sekiz ihtikıilr yapmaktan suçlu 
Bcyoğlundaki B:ıker ınağazası ınüdü

·ü mes'ulünün nıunakemesine dün de
V2m olurımuştur. 'ltfüddeiumuml ceza 
t€nıiştir. Dava karara kalmıştır. 

Bazl kaı.alarda, Belediye doktorla
rı.nın me.sai zamanında yerlerinde bu
lunmadıkları görüldü ve bir tamim 
yapıldı. Bu şekilde gaybubet eden dok
torların şiddetle tecziye edileceği biL
dirUdi. 

Belediye doktorları lçin, bu tamim 
hiç de güıei bir şey değildir. Vazife
sine Lakayt Belediye doktoru varsa 
şayet, bilmeJidlr ki, mesleği, asla ka.. 
yıtsıılık götürmez. Çünkü vatandaş· 
!arın sıhhati mevzuubahsUr. 

Bir Cinayet Davası 

Biz, zannetmek istiyoruz ki, ortada 
bır yanllşlık vardır. Ve bütün Bele
dıye doktorları, canla b~la, vazifeleri 
başındadır, 

Aksini tasa \'VU.r etmek insana hazin 
gelmiyor mu? 

BURHAN CEVAT 

tuplarda, artık beni özlediklerini, Yıl
dLZla beraber gelmemi beklediklerini 
yazıyorlar. Onların çağnşlarındak.i 
kuvvet, Recebin aşkından daha cazip 
clsaydı, Recep, köyler, tarlalar, pı -
narlar, çiçeklerle beraber gönlüınde 

ya.şıyan bir yaz r\.ıyası halinde kala
caktı. Fakat Recep. toprağın ölı;üsilz 
kudretindeki adsız, tılısımh bir bağla, 
beni kend;ne, köyüne bagladı. Aı·tı.k 

buraların da esiriyim. Bu başı boş, 
uc;suz toprakların füsunu içinde, tıpkı, 
tabi.atin bir parc;ası gibi, riyasız, ya -
lan~ız, doğruyu ömriln sükünundak.i 
ateşle yanarak y~ıyacağım. 

- Hey Figen bacı!.. 

Döndi.i~n. Recep, uzaktan bağırıyor: 
- Durııyorsun!.. Burada çalışmı-

yanlara para yok! .. 
Yürr:ğimdeki sJrlıoşlukla ona ba -

kar-dk kahkahlarla gülüyorum: 

- Se-n de kim oluyorsun? 
Gayet ciddi1 yalnJz gözlerinde kı -

vılcur.lar tutuşaraıt cevap verdi: 
- Ben çiftliğin müdürüyü.m ... Bu

radaki her yolsuzluğa ben ceza verir, 
her güzel iş için armağan hazırlarım! .. 

Bütün köylü gülüyor. Şevkle ça _ 
lışmağa. başladım. Kollanm~ makine 
gibi işliyor. Ilık güneş, emd'.ği afyon 
kokularının, acı, buruk havasını bize 
sunuyordu. Yarı s:trhoş gibiyim. Ve 
hemen bütün gençler bana örnek ... 

(Devamı Var) 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

ısrar ettiği ıbir erkekten de uzak 
kalmak iradesini kendinde bul • 
malıdır. Ne hazin ~ ne çi:rkin 
bir şeydir ki, Güzin Cevat tarafın.. 
d&n :oerre kadar sıevilmemesiıne 
rağmn o cevadı tak.ip tmi!; ona 
sahip olmak için inat ve ısrar 
gösternıekt., devam etmiştir. 

Attık, bütün kirli çamaş:rları. 
mız mahkemeniz ve efkarı umu. 
miye önüne serildiğine göre h!l'l"
hangi bir şeyi saklamakta men. 
faal yok. Tersine fayda ummak 
gerek. Güzin Hay layfta Cevatla 
beni gördüğü günün akşam1 ko.. 
nakta kendisine fırsatlar hazırla. 
mama rağmen bu bahis üezrinde 
bana hiçbir şey söylemedi. Daima 
menfi kaldı. Fakat aradan on beş 
gün geçtikten sonra Cevadın ce
binde o gün uzun bir mektubunu 
buldum. Cevat bana bu mektubu 
göstermek istemedi. Sakladı, ka. 
çırdı. Fakat, o mektubu okumaz. 
sa artık kendisi ile hiçbir aliıka ve 
münasebetim kalmıyacağını ke. 
sin olarak söyleyince okutmıya 

mecbur oldu. 
Bu mektubun bir parçası hiıliı 

hafızamdadır, aynen okuyabile
ceğim. Güzin sıkılmadan şöyle 
yazıyordu: •Bay beni reddettiği. 
ne göre. seni benden daha üstün 
güzel ve daha yüksek içtınıai bir 
mevki sahibi bir genç kızla gör. 
seydlın teessüf etmezdim. Sana 
şaştım. hayret ettim. Nasıl l)(abi. 
liyor da evinin hammına deiiil de 

hizmetçisine gönül verebiliyor
sun? Nihayet Cevadm gözünden 
ve bilgisinden Ayşenin bir büyüt. 
me, bir yetiştirme olduğu kaç. 
mamalıydı. Seni beslememle se.. 
vişir gördükten sonra, hakikaten 
seninle n~anlamad:ğıma sevin
dim. Demek ki, yıllar \"e mektep 
arkadaşlığımıza rağmen aramız.. 
daki uçurumu açan bu seviye 
farkıdır .. Bu mektubu Cevat he. 
men: 

- Ne alçaklık değil mi? İnsa. 
nın bunu yazabilmesi için insan
lıktan çok u.zaklaşmı.ş olması 
liızıın .. 

Diyerek yırtmamış olsaydı 
mahkemenize vermekten ve Gü. 
zinin karakteri hakkında elinizde 
en kat'i bir vesika bulunmasını 
istemekten hakikaten zevk du
yardım. 

Ayşe, bunları söyledikten son
ra biraz açılmt1tı. Sesi ilk şahit. 
liğindeki tatlılığa ve gürlüğe gi. 
diyordu. Kelimelere kendi ölçü ve 
ahenklerini vererek devam etti: 

- Muhterem lıiıkimler, görü. 
yorsunuz ki, huzurunuzda bana 
taarruz eden genç kız ~te bu tıy
net ve seciyede bir kızdır. Yaz
dığı mektubun yalnız aynen ve 
ezberden okuduğum şu cümleleri 
o karakterin düşkün!i>ğünü bu 
aydınlığı ile vercliği için ilave e. 
decek tek kelime ve tek cUmleye 
ihtiyaç yok. 

Moıkova koaıet 
Yazan: Ahmet Şükrİİ 

i 
Moskova konferansı, -~ı 1 

Amerikan ve Rus ıniiııı';j,ı 
nin iştirak.ile yaptığı 10 ~f 
bitirdi. Hatırlardadır ki .~~it 
sın toplanmasına, Çör(ı .~ 
velt arasındaki Atlan~ıti. 
melerinde karar \'eriln11 ~ 

Konferansın toplao~•~;,rıı 
verildikten sonra İnll'ılıt ~ 
Amerikalılann uzun ııın;:., 
gelerini tayin etmeıncl ~ 
politika adamlarını bir•' ~I 
di · ı· Çünk. .. b arad" · rmış ı. u u ıM~ 

ya Rusyaya kar~ı çok '. ,ıı 
taarruza geçti ve öncııı 1.1 d'' 
bölgeleri Rusların ellcr•~,lı 
tı. Bir yandan Rusya b•·0ıı 
zayiata u!,'l'arken, öte yı 

. ı 
Anglo.Sakson de,·Ictinıı c4 
seyirci kalmaları. baıı d ts' 
ların ileri siirü1n1c~inr \ Jıı 

·ı· ar• muşta. Acaba, den• 1) 11 
glo.Sakson dev (etleri ka:,d 
ğin tasfiye edilmesine rılıı' 
yirci kalarak, bu iş b•Ş• ; 

ı·"" . sonra Almanya ile an d •il' 1 
relerini ıni arıyacaklar J1 jl 

• ·111' 1 şi.iphcnin u,\·anmn'.'t 

l p vardı: vr.>, 
1 - Almanya, Rıı•l•'.' r.ı ,1 

vaş açarken, lngiliılc'",ı~ ~ 
vasını bcninısetnckt~n eSiı~ 
ya çalışmıştı. Hatta Jlbild .~ 
Rus savasını önced'-'" . -A111" . ... . f'' ,.. , Üzere lngiltercyc gıt 1 

00 
d N' . .. . k•"' 

Jı'Or u. azı reJıını, . :tı-
leyhtarlığı ile b<"l<n!ll~ro ~ 
Ağustos paktını imıalar •J 
1 • ,.iıti' 1 
er, senl'lerdenbcrı . fı'Jl",J 

yoldan aynlıyorlardı. ,t t". 
nun su~unu İngllizl•rt .. ı"ıli 
sızlara yiiklemişlerdi. şıgt<~ 
yaya kar~ı harekete ğıt; 
Naziler tekrar 1939 ~ dı~ 
dan evvelki yola ger• iP•' 

k•'''' .. , oluyorlardı. Bıınuıı '"•" ., ... 
lc)·htarı olan Aııglo-· JO· 
iyi görülmesi bekleniY0~ıı-'· 

2 - ikinci bir scbcıı ıl .. J 
. ·ı k' k•rş "" Ingı tere arasında ·ı ·di· r· 
matsızlık duyguları 1 

•• Jı 
'!il"' 

1939 Ağustos paktını 1 tıııl! 
la bu itimat'1zlığı aııl• ~ ~ 
nuyordu. Bundan s00

' 11 ' 
. . ıu~vo 
lngiltere imparator ·" ır 1 

mak için Almaıılarlo ~~ıı•' 
!er. Ve bu politika .. ,~o·\ 
saldırışlarına kadar s• .1 ~·· d'lcf i• lizlcr, Rusların keıı 1 a.ııtt 
daki duygularının . ~~:rı•rô'· 
miş olınıyacağını bılıl . ~· 

f d. ~· şte bu yüzden ır 

Mosko\'8 kon!eransııı'"r"' ,fi 
··st• ,.. ti' -

masında _acele go rt ~'"/. 
dolayısile Ingilizlcrd•?ı,r. ~:/. 
kalılardan şüphelend• J'' · ı' 
rans, iki ay bir geciJ<ıll ~;tı 
şimdi toplanmaktad.'.r. ıııfı 
dan bildirildiğine gor•;,,,.e;?'. 
yi temsil eden Lor~ ~dtO ;/ı 
ve Amerikayı tenısıl ı1P,'f. 
Harriman konferaP5 ... ~ıı''.;J 

' bU• /'J toplanmaz, RusyaY• ,., ,!". 
adına tekrar yardııJI .• ıo~1 İ 
b B n• ·.ı " ulunmuşlardır. il ~011" '1 

r 
sonra konferans alil ~fSP ~ 1 
ayrılmıştır. KoınisY0P c•~'jJl;r 
bi işler üzerinde çaiışJ',s•• . (. 
önünde tutulacak ohl .. .fill'o /. 

. birili'· ~I 
Rus • Amerikan ış ıiıı'' ı 1 
etraflı olacağı anl•:0ı";;.# 
Bu haberlere gör•· p1' ;/,; 

ka.ra, deniz, bava, ~"":,c•• % 
nakil i (erile il~~~ b'' .ı I 
Londradan dün ver• f"/" 
de İngiliz propaı:;• 11d:p4' l ~ 
dürünün Rus prop•f ulP~ l; 
sile görüşm.,(erdc . 1~~;ıı1~ ıt~ 
zere Moskovaya gı ·,ar l", 

. . d ··sterı, ıP ı 
mıştır. Bu a go ı r• ..... , ı' 
kova konferansı, 0 ı·•f' i• ;J 
diği gibi yalnız Sıı5 Pf ıı'• 

' rıP· iı' işile ıne~gul ol".'"· i<birl ·ı~ 
1 arasında tam bır .•. 0 ;o ı 110 • 

edecektir Bu işbirlıl:''...ı;~0 oll 
• t dU"•- b'~ 

karşılıklı itima 0;ıe ı ıP , 
ratılınasıdır. Ve • •• o r ~ 

nfc~ P"" ıı · 
ki l\loskova ko I•eJI~ ~ 
!aştığı ilk ödev bU •

0 

1ao·, • 
feransın toplaııtı~kıo•'' 0ı 
nistlik ortadan l<• de''~ ı' 

vaşta ıı' . 
Almanyanın sa ,,;ı ~' 

·ıe b• Jı 
ceği ve Rusya 1 ı.~•·' . ı 
tinde olmadığı ba rPıo;ı F' 

. yııt 1 
01• ı 

de nC§redılen • s~· f".j 
olsa olsa, Aııgl~ y•rı' ri1' 
yaya daha :ıiy• e ısıt ı' ~ tut o ,., 
alıkoymıya nıa . ~fo5fı;O .~~ 
da gösteriY.or k'.· 'bir ~·' ) 
ran•ı toplaııdıı:ı . ıı•''ı· • , ·ııı. ~ ,. 
Almanya, bir İn~• ~ıır_,~ 
. (ıesirı•ll · ,.. 

nkan cep ·•'ıpı 
··anı .. 

mani olınak u 
miştir. 



'Bu yazının metinleri AnadlllU 
~ I AJan ı bültenlerinden alınm1~tır} 
•ı h' 1• eden: MuammP-r Alatur 

~-~l·.,,.ı,o\'ada üçlü konfransın ka. 

1 
•n.:ş, rnun.asooe\ile Sovyet Ha -

..,' l".: Ii:<nnıseri Molotof un bir 
, ,'i.uk söylediğini yazmıştık. Bu 
t •un dun gelen bir huliısasma 
.,:•ran. Molotof bilhassa şunları 

'iernb;tir: 
la · kı.nci zulüm yılı b.aşlıyor- Fran
h Yı, So"J·etJer Birliğine karşı 
~ırlıyan yeni maceralar için 
~ h ·•nıla.cak bir hareket ussun'E? 
,ı. \'ı] edilen Bul:garistanı, bütün 
t 'irııpayı soymak üzere Hi tler -
eı,er nek.adar gayret sar.federlerse 
~.nler, harbe devam etmek için 
t 1 lrıiktarda kaynaklar bulamı. 
liı~aklardır. Moskova konferansı 
İ< .ı,,tleri boyunduruğu altına a-
h n llillerin şanlı bir surette im. 
~ına Yardım etııniş olan bir bil
~=· olarak tarihte yer alacaktır. 

• <:tler, bukadar muazzam bir 
'ı.ltıi ~ nPtler ittifakına şimd!ye ka. 
b 1 Çarpmamıştır w bu ammette 
"'

1 llıukabil darbeye maruz kal
(' fırsatını bulmamıştır. Şüphe 
, !lııyoruz k!i, Hit!er'e karşı açılan 
t :he, gündengüne kuvvetlene • 
t ·k \'e bu cephc>yi tahrip edebile.. 
~ bir devlet bulunmıyacaktH".• 
~ Vvelki akşam İngiltereden A
n"kaya dönen İngilterel>İn Va

l:• ~ton büyük elçisi Lord Ha -
·•"" eı~e d_a Nevyorktan geçerken 
~il tecılere, şimdiye kadar Sov
llıaker birliğine yapılan ve yapıl. 
Gtı ta olan yırrdım ha.aminin ef
'<lt Utnumiyeyi hayrette bıraka
, Ilı kadar büyük olduğunu söy -

1$\ır, 

PA."<TELLARYA DENİZ 
l! . ~SSÜNE HÜCUM 

~Q •fıf Ingiliz dPDiz kuvvetleri 
lı,.,·"r Sı.bahı, S'cilya boğazında 

~- ı ~k "-· .arı!'I Panteliarya a<!asın -
· · den,z üssüne baskın yapmış---
ıvı~ktep kitaplan 
~%! (1 ıuci SahHeden Dcvaı .. ) 
tı::. n alabilırsiniz. Buyurunuz ve. 

'lı!., 

l\.l\tfll.PçILAR NE DİYORLAR? 
lır laı>ç!lar ise ~wıla.rı söy!emckt.e.,., 

lwievcut oldukları iddia olunan 
. lhar, almak için her kılapçı ta
. ·ldaıı. :a.ıaarif Vekalet;nın te~kil:i.

ll'ıer e;ı1 bulunan ~laarif l\.iat
ırıa gönderilen memurlar her 

. · :ııeı 1 bo~ dönüyorlar ve Yayın 
t- ~ l'tl bır şey alamıyorlar. Olabi

ll bu kıtaplar basılmıştır. Anka
l mevcutları vardır. Vekil gör

~aı.tr. Fakal şehrimizde bulunmadı.... 
._, n lalebe velileri müş)t.Ul.lt çek
~ •l!:Hrler.:t 

'" ·r elgraf _ Bu vaziyetten ki-
4.~~ bcuıldığı, fakat tevzi i.§inin 
• ~ yiızUnden her kltapc;ıya ve

Cl.iı· dıc:, anlaşılmaktadır. Bir kitap... 
her kitapla ki.ıır ve komisyonu

L .ICıtapçılara bu-akılmama~ı için 
...,t'ın yaloı.z Yayın Evinde satıl

~1 ~lbe-t,ne gldilmi.ş oln1asının muh .. 
!\ İ'J. • btılunduğunu sOylemiştir. BOy-
• 

1
r trıenraat dü.şUncesinl biz pek 

tt K<lrrn.emekle beraber hem aksini 
ı . ettne1ıc ve hem de talebe velile
)'tı trıü~w.attan kurtarmak üzere 
'"' n tvindeki kitaplardan kitapçı-
' ~. b' 1 ~ıltı tr an evvel tevzi o unması 
~~eliyor ve ... 

B&KLİYORUZ! .• 

~ tiş;;t'' suçlusu 
~"'-' (1 inci Sahifeden Devam) 
ı., > Un dükkanına gilmıştic. Bir fır
~. ~bir ı>aket jilet alarak fın;a için 

.,,,. :r Paket Jilet lçjn de 35 kuruş 
~ , .• dilkkancıdan fatura iste-

<\ r. 

~~VU$'un fatura vermekten im-
t~ "'•nne, aivU elbise glymil olaa 
~ dhuvıyetinl göstermiş, tel!ışa 
. '"t Gkktncı da kendilerine 50 lira 

'4 " "errr.lştir. Parayı K5mil al-
'·~~ dükkfı.nda.n çıktıktan sonra. 
~~ı.z• vermiş, b!lllıare de paylaş. 
' ~'. Dükklncının şikftycti üze
~ l\d 1Ya2i ve K5ımll yakalanarak 
~ İltt 1'.Yeye teslim edilmişlerdir. 

._'4r •Uı;lu, suçu kabul etmiyerek, 
~ 1·tt ... ı_ 
~ ,,.'"t";J··~lerse de tevkiflerine ka

, llltştir. 

~tt &IEVL'CD 
~oıtıı·sevd..ği memleketi iç>in en 

1 
"~i 1 Çağın-da ebediyen kay -

~k~ tr-,;z pek sevgili ve kıymetli 
~· ~~r·m Mü.nakal.lt Vekaleti 
~"ii ık ve su mahsulleri mü -
~:ı~;~ıı.; ıdealist hidroliyolog 
t:"llına . enıal Bayrakcının aziz 
'<:;ı.,_ 1tılıaf ~ilmek üzere bi

to. 'irııı;n d"rd" .. t . 
~~ aı... o uncu oumar esı 
1, ~a ı:ı~<mıı teravi namazından 
l: liQ; ey. •tunda Ağa camiinde 
ı ~~li :Nebevi okunacağından 
'iıı ~şlar tanıyan ve sevenlerle 

&el~ 1 nın ve arzu edenle • 
!er; rica olunur. 

Do:..tor Galib Zaı.moğlu 
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Moskova konferansın -
dan sonra - İtalyanla -
rm Pantellarya üssü to
pa tutuldu - Suriyeden 
kafkaslara kadar olan 
cephe takviye ediliyor -
Çörçil ka.bineıine itti -
fakla itimat beyan edildi. -

!ar ve beş dakika içinde hedefler 
üzerine 122 obüs atmışlardır . 
İtalyanlar tamamile şaşkın bir 

hale ~eldiklerinden. borda ate -
şıne ancak bombardıman bittik. 
ten sonra mukabele etmişlerd;r. 
Hiçbir İngiliz gemısine isabet ol
mamıştır. Atılan obü.sl<>rin he -
defterdeki tahribatı iy·ice tayın 

edilememı.şt.ir. Li.manda gemi mev
cut olup olmadığı anhı.şılamamı~
tır. Ancak at~ kesl<likten sonra 
hirçok noktalarda düınan sütun • 
!arının yükseldiği görülmüştür. 

JAPONYADAN BIR SES 
Tokyoda çıkan Hoşi Hoşi ga. 

zetesi başmakalesinde, Almanya 
ile Rusyadan münferit bir sulh 
yapmalarını istenıektc ve zama. 
nın buna çok müsait olduğunu 
söylencektedir. 

Gazete diyor ki: •Bu sulhu Mos
kova dü-'imeden evvel yapmalıdır. 
Şimdi her iki taraf biribirinin 
kuvvetini biliyor. Almanya ve 
Rusya müşterek roüş,..,an e>lan 
lngilterenin üzerine yürümek için 
kuvvetlerini birle~tirirlerse, iyf 
yaparlar .. 

ORTA ŞARKTA MİHVERE 
KARŞI YENİ BİR CEPHE 

Londradan hildirıldiğine göre, 
General Vavel ile Rus Generali 
ve komiserleri Bağdat ,.e Tahran 
görüşmelerinde Suriyeden Kaf. 
kaslara doğru MihYere karşı ku. 
rulan cephenin kun·etlendirilme. 
si için muttefikler tarafından ha· 
11rlanan planların birç<>k •pfer. 
ruatını tesOit ~tmiş!erdir. 

ÇÖRÇİL'E İTTİFAKLA 
iTİMAT 

ı\vam Kamarn.sı hükumete iti. 
mat \akririni ıttifakla kabul et. 
miştir. 

SON VAZIYET 
(1 inci S<:ıh:feden Ucvam) 

ınektedır. ı~t:ı.re~:ıl Dudiyeni kuv
vetleri, rnüstevlllt:re enerjik b~r 

mukavnıet göstc:rmekted.r 
Perikop b;ııgesinde, Aln~anlar 

Ktrı'.lıa ulaşmak için ne\·midane 
gayretler ~rfetnıekte, faknt pLk 
az ilerliyebilmekte, yahut hiç 
ilerliyememektedirler 

Odesa bölgesinde d< ~ ;'.klik 
yoktur. Sovyet tayyare\eri dü>man 
piyadesine ve motörE.i kuv,·etle. 
rint? ağır darbder indirmekte 
dir. 

BERLİNE GÖRE 
Bcrlin 3 (A.A-) - Alman top

çusu Oraniyenbaum'u muvarfat 
k·iyetle bombardıman etmiştir. 
Sovyetler Leningrad bölgesinde 
ve cenupta mukabil taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 

Alman tayyareleri cenupta ha
rekatı teksif etmişlerdir. 

MOSKOVA YA GÖRE: 
Moskova 3 (A A.) - fa <.;stia 

gazctesi:ıe gönderilm ve Mos -
kova radyosu tarafından neşre -
dilen bir habere !(Öre Sovyet kıt. 
alan Len•ingradın 200 kilometre 
cenubunda İlmen gölü civarında 
yaptıkları biiyük bir mukabil 
taarruz neticesinde S'.araya Russa 
mıntakasında dört kasabayı ve 
tabiye bakıımından ehemmiyeti 
büyük olan bir sırtı <stirdat et -
mi.şlerdir. 

Konsomolskaya Pravda gaze · 
tesi Dnyeper üzerinde anudane 
ve şiddetH muharebelerin cereyan 
ettiğini bildirmekte ve Alman -
!arın nehrin sol sahilini ele geçir
Tnek iç;n birçok teşebbüslerde bu.
lundu.klarıru ilave eylemektedir . 

Ruslar bu teşebblıslere karşı 

koyarken düşmana büyük zayi -
at verdirmektedirler. 

Sekiz muhtekir 
(1 inci Sahifeden Devan1) 

palı çarşıda tuhafiyeci ibrahim 
110 kuruşluk pazeni 150 kuruşa 
vermek'en dün mahkemece 25 er 
lira para cezasına mahkiım ol -
muşlardır. Bunların dükkanları 

da birer hafta kapatılacaktır. 

Hırvatistanda 
( 1. inci $<1.hlfeden Devam) 

tarafından tertip edilen ve bi.rçok 
kimselerin öli1müne sebep olan 
suikastlara karşı ~·iddetli tedbir
ler alınmıştır. Failleri 10 gün 
içinde meydana çıkmıyan bütün 
suikast vak'?larında polis mü<J.i. 
riyeti ölen her ~ahıs için komü. 
nizm taraftarı olan 10 kişiyi kur
şuna d!zecekt-ir. 

Dahiliye Nezaretinin emniyet 
müoorlüğü icabettiği zaman ()il 

günlük mühleti kısaltmağa sala
hiyettardır. 

Almanlar lngil
tereyi de 

işgal edecekler 
Vişi 3(A.A.) - Havas Ofi - Ro

madan alınan bır habere göre Po
polo d'İlalia ga,etes:n·in askeri 
muharriri Almanların İngıltere -
vi ıstila cdec.,klerinı temin et
:n,.ktedir. Muharrire göre İngiEz 
filosu artık müc"9ir bir şurette 
İngiltereyi müdafaa edemiyecek
t:r. Muharririn bu kat'i hükmü üç 
esa.:>a ~stinat etmektedir; 

1 - ing;liz filosu Girid adasını 
müdafaa edememiştir. 

2 - ALman hava kuvvetleri Ce
belüttarıktan hareket etmiş olan 
düşman filolarını müteaddit de -
falar dağıtımağa muvaffak olmu~
tur. 

3 - İtalyan bahriyelileri Ccbe
lüttarık ve Mal:a müstahkem li.. 
ınanlarına girmiş'€'rdir 

Muharrir neticede ne donanma -
nın ve ne c1e istihkama tın karaya 
asker çıkarılmasına mani olamı
yacaklarını ve binaenaleyh isti
lanın tahakkuk cdecE"ğini yazmak
tadır. 

Fransadaki toplar 
IRusyaya getirilmiş 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet tebli
ği zey1inde kıtaatla beraber, 1' nı.nsa
dan Rus cephesine ağır Alınan toP
larının da nakledildigi söylenmekte
dir. Bu zeyilde denilıyor k·'. 

Son gUnler zarfında, f'ransa'dan 
Şark cephesine nakledilen Alman su- ı 

bay ve erlerinül'n n1ürekkep bir grup, 
cephcnın Şanali Garbi »Lkan~ctinde 

b;r bö:gcde esir edıln~işlir. 

E!.irlerin söy:cd.klcr.ne göre, öyle 
<.ı.nlaşıhyor ki, Fransı:ıda, yalnız hava 
dafi bJtarya.;ı kalmı-ltır, o bile pek 
ınahduttur. Sahra toplarına ve ağır 

toplara gelince, bunlard,ın pek az 
vardır. 

., ~ ,, ~"' -. .. • • r' • ..,.... 

Harp Vaziyeti 
( ı .nci f.-.ıhıfedcn Devam) 

kirlerine it.det Üzt"re hamallık cdi .. 
)·orlar veya ı uhi ıncyillerine ka· 
pıhyorlar. 

Bay Çörçil, son nutkunda ana. 
,·atan ordusunun par('alanarak 
A\lnpaya ihr6:.ç t·dilemiyccei~iui 

veya yordr•ıı maksadile Rusyaya 
göndcrilcmil·ccc~ini sö;ylcdi. Bu 
beyanattan sonra, Rusya artık 
ölüm döseP.ine nerede i~e uzana .. 
cak hi;· h~sta adam halinde la. 
savvur ediliyor. 

Sovye\ orduları arazi ka.vbet
ıııekle, zayiat vermekle beraber 
n1uka\'emct ediyor. Rus askerliği 
ve siyaseti Alınan iradesine bo. 
yun eğmedikçe, Sovyct _ Alınan 
harbi bitmiş olamaz. Almanlar 
Rusyanın 'mukave-nıetini kırınak 

j('in, evvela büyük insan kuvve. 
tinden muharip olanları işe yara· 
maz hale getirnıeli, ikinci olarak 
Rus ordularının elindeki her tür. 
lü harp malzemesini tahrip ve 
imha etmeli, üçüncü olarak harp 
sanayi kaynaklarını tüketmeli, 
dördüncü olarak ikmal, takviye, 
sığınak ve yardım işlerine elvf'. 
rişli olan en mühim muvasala 
yollarını felce uğratmalı, nihayet 
beşinci olarak Sovyet merkeziyet 
sisteminin kalbgahı olan Mosko
vayı işgal ederek Sovyet rejimi. 
ni dağıtmalı. 

Almanlar bu hedeflere erişmek 
için harbe sür'atle devanı ediyor. 
lar. Fa.kat iki tarafın vuiyeti dü. 
şünülürse, bu iş artık bitiyor şek
lindeki hükiimler henüz yersiz.. 
dir. Sovyctlerin rard•m için ınli
racaatlerine bakılırsa, harp mal. 
zemesi itibarile zararları büyük
tü~. Zira asıl harp malzemesi çı. 

karan sanayi bölgelerini kısmen 
kaybetmiş ve kaybetmek üzere.. 
dirler. Fakat İran yolile yapıla. 
cak yardımlara Alınanlaı mani o
labilseler de harbin o \'aziyct 
içinde nasıl bir manzara alacağı. 
nı kestirmek kabil değildir. 

Kafkas, lrnn İngiltere i~in ileri 
mevzilerdir. İran yolunu muhafa. 
za için ve dolayısile Rusyaya yar
dım için İngiliz anavatan ordu.. 
sunun parçalanmasına lüzum 

yoktur. insan bakımından Orta 
Şark kolonileri ve Hindistan l·ol 
bol kafidir. 

Motörde yang•n 
100 tonluk üssü bahri vapuru 

KabatMta cami önünde pamuk 
yükile dururken bir yangın çık. 
mL~ vı- 140 balve pamuktan bir 
kı~!T"ı yandıktan sonra söndürül
müştür 

Almanlar Mur
mansk'ı 

işgal ettiler mi? 
Vişi, 3 (A.A.) - •lla\·Js• Ofi: 

Sovyet Rusyadaki harp \•aziyeti 
hakkında Havas Ofi askeri mü
nakkiı!i şunları söylemektedir: 
Şimalde Finlandiyalılar eski 

hudutlarına varmak üzeredirler. 
İngiliz menabünden gelen fa.kat 
henüz teyit ~dilmiyen haberlere 
göre Murmansk Alman kıtaatı ta
rafından işgal edilmiştir. 

Merkezi cephede: General Von 
Bock'un pek yakın ve ınühim bir 
hareket için hazırlıklarda bulun. 
duğu anlaşılmaktadır. 

Alman ordularının Donetz hav. 
zası ile K.ırun üzerine olan taz
yikleri artmaktadır. 

Tabran'dakl Japon 
eıçıı~nln diplomatik 

masuniyeti lıaldırıldı 
Nevyork, 3 (A.A.) - Tahran.. 

dan Assicited Press'e bildirildiği. 
ne göre İran hükumeti İngilizle. 
rin ve Rusların tazyiki iizerine 
Japon elçiliğinin diplomatik ma
suniyetini ve diplomatik çanta 
iıntiJazını kaldırınıştır. 

İngilizler Japon elçiliğini İra. 
na iltica eden Kudüs müftüsünü 
saklamakla ilham etmektedirler. 

Manşte bir kaç 
saatlik mütareke 

Londra, 3 (A.A.) - Önümi.rzdeki 
harta sonu Manş denızinde b:r k:ı.ç 
saatlik bir sükünet hUkum sürec k • .ır. 
O gün ,\lrnanyadan ıneınleketlt.•rtne 

!ade edi!ccek olan yaralı 1500 1rıgiilı. 

a::;;kerine mukabil İngiltereden <:?.j-ni 

zamanda ayni nıiktarda yar<.ılı Al:n l.'1 

&skeri in de olunacakUr. Uzun nıenzil
li toplar ~usacaktır. 

Oandl 73 ya-ında 
\."<:ı.rdh:ıs, 3 (A.A.) - Gandi 73 ün

cü yıldönünıünü. Sevagram kasaba
sındaki e\'indc dokumak ve c.ua et
mekle ~üküneL i~·ınde ıı;cçirıniıtır. 

+ Londıa, 3 (A.A.) - DLin ak
ş:am radyod:ı konuşan Göbels'in Bl.iC 
dinley~cl'.ertne daima ölüm cezası tat
bik edildiğıni :hbar eylediği Berlin
den haber ,·erilmektedir. 
+ Londra, 3 (A.A.) - Lyon P..ıd

yosu Oran'da -Cczair- casu:-;iuk 
cürmünden sekiz kişinin idama, dürt 
hişinln de müebbet hapis lt,.zasına 
n1ahküm edildiğini haber verıııi~Ur . 

~ --~
Buzvelt'ten ve Çör-

çll'den me;aı 
(1 inci Sahifeden Devam) I 

feranstaki İngiliz heyeti reisi, dün 1 
akşam beyanatt3 bulunarak de. 
miştir ki: •Kor.ferGn< n i~lerınt bı 
tirme<;nde göst~rdiği sür'at, Sov
yetlere yardımımızın seri olaca
ğına ~!ildir. Ilk ınalzemc Rus
yaya gelmiştir .. 

Heriman şu beyanatta bulun.. 
muştur: 

cKonferans sür'atle ve bir re
aliun ile çalışmıştır .. 

Molotof b>yanatın.da dımtiştir 

ki: 
cHitler'in planları, dünyanın 

en büyük devletleri olan İngil -
tere, Amerika ve Rusya tarafın -
dan bozulmuştur. Bu üç devlet 
Rusyada müşterek bir cephe vü. 
cude getirmişlerdir. Dünyayı Na
zi tahakkümünden kur'.ara.,agız . 
Almanya hicbir zaman böyle bir 
koalisyon karşısında kalmamıştı.. --

lstanbul halkı 
( l inci Sahifeden Devam) 

ması yüzünden lstanbul ciheti 
haltının ekseriyeti bu lönnler. 

den mahrum kalmaktadırlar. Tö. 
renleriıı Taksimde başlıyarak Be. 

yazıtta nihayet bulması ile bu 
şiddetli ihtiyaç tatmin edilmiş o
lur.• 

Azalar bu haklı dileğe iştira!< 
etmişler ''e geçen yılki kongrede 
de üzerinde durdukları bu işi e. 
henınıiyetle Vilayet Parti İdare 
Hey'cti Reisliğine arza karar ver. 
mişlerdir. 

Son Telgraf - Filhakika İstan. 
bulla Taksim arasındaki mesafe
nin uzaklığı yiiziinden lstanbul 

cihetindeki birçok halk milli me. 
rasimlere iştirak edememektedir. 
Gerçi 6 Teşrinievvel bayran1ında 
merasime Sullanahmetten başla. 
nacaksa da bunun lrkınil mera. 
simlerin Taksimde başla) ıp Be
yazıtta nihayetlenn1esi suretile 
büti.in törenlere te~n\İl olunınası 

daha muvafık olacaktır. 

MOSKOVA 
Konferansı 
BİTTİ •• 

(Başınakaleden Devanı) 

Molotof, Rus ordusunun yalnız 
mukavemete yeter halde dcgil, 
zaferi kazanır mertebede kuvve. 
tini muhafaza ettiğine de kanidir. 
Bu kanaat de vadedilen yarı\ım
lar yetiştiği, malzeme, tank, tay
yare, motörlü vasıta eksikliğine 

düşülmediği takdirde mübalaga 
mevcut olmadığına hükmetmek 
yerinde olur. 

200 milyonluk Sovyet Rusya 
bütün zayiatına rağmen yeniden 
8 _ 10 milyonluk bir ordu)u ihti
yat kuvvet halinde 11 imanların 
karşısına çıkarmak kudreline ma. 
liktir. Rusyada Almanların um. 

dukları mukavenıet zarı, inhilal 
ve panik husule gelmemi~tir. iyi 
teçhiz edilmiş, bol malzeme ile 
beslenmiş, üstiin adette tank, top, 
tayyare ve nakil vasıtaları ile 
cepheye sürülmii~ bulunan Rus 
orduları İJi dö\·ü~ınüşlerdir. llarp 

san'atı bakımından belki bazı ha
talara dü§ınÜ~ olan Rus ordusu 
insan bakımından zayiatı ikn1al 
''e tc15.Ci hnkiinına dain1a sahip .. 
tir. Kaybettiği sanayi lıiHgelcri. 

nin noksanını i~e tclUfi Anıerikan 
\-·e İngiliz yardın1ının siir'atinc ve 

bolluğuna bağlı bulunuyor. Mos. 
kova konfcran ında 'erilen ka
rarlar dahilinde Rus crdusu yeni 
ve mebzul harp ''asıt:ıları ile çar. 
çabuk takviye edilebilirse Alman 
ordusu karşısına yığılacak yeni 
yeni Ilu!-i orduları l\lolotof'a üınit, 
dü~liniiş \'e idealinin tahakkuku 
yolunda miisait bir ufuk açacak.. 
tır. Konferans sonunda neşro1u .. 
nan rcsıni beyannanıc de hu yar· 

dımın şinıdiHk en sahih n1üex~·i
deslni tc_şkil ediyor. Ancak, bu 
vaziy·etin tchaddüsünr kadar Sov. 
yet ordusunun dayanma" 1'ilhas.. 
sa liiznndır. Çiinkii, yukarıda da 
i~ret ettiğimiz gibi herhalde Al
ınan haınl('sinin yeni hedefi en 
kısa yardım yolu olan Basra -
Tahran _ Kafkas _ Rusya yolunu 
tıkamak ve İngiliz • Antl'rikan 
ianesinden Rus ordu"'iunu malı .. 
rum etınek gayretine dayanacak .. 
tır. 

ETEM iZZET BEN1"'E 

Odun mes'elesi 
(1 inci Sahıleden Devam) 

lunamamL'?tır. 

Yanlış malumat alan Belediye 
müslahdemın ~besi Müdür ve
kili iki at mürakıplarından Sü
reyyanın vaı:ifesi de Valin:n tm
l'ilc degı~tiril:rmşt'r. 

Sultanahrr.et Birinci Sulh Ilukuk 
Mahkemesinden: 941/31 

A\·ed!s Şekerciyan ve İncıh ~ıaı
ha.::. ve Fernan Pc!irnezyljnın şayian 

ve müştereken mutasarrıf bulunduk
ları İ::.tJnbul Şeyh Ferhad mahallesin
de Fı~ıcı sokağında eski 34 \.·e yeni 
36/ l kapı ve sagı solLl 3 ve arka::.ı 4 
harita numaralı ve 127,81 metre mu
rabbaı \'e 319 lira kıyn1eti m\.lhamnıe
neli bir kıt'a arsa VP yine ayni nıa

ha.lde e;;ki 3~ ve yeni 36/2 kapı \T 

ğt 2 ve solu 91 ve arkası 4 harita No. 
lu ve 126 metre murabbaı \-'e 378 Li
ra kıymeti muhammenelı bir kıt'a ar ... 
sa ve yine ayni mahalde eski 34 ve 
yeni 36/3 kapı ve sa,;:1 l, 2, 31 91 ve 
solu 5 ve arkas;ı 95/ 1 haril.'.:ı No. lu 
ve 162 metre murabbaı ve 3'.!4 lira 
kıymeti muhammeneli bir klt'a arsa 
ki ceman 3 kıt'a arsanın izalei şüyuu 
zımnında !üruhtu tekerrür ederek ay. 
r! ayrı müzayedeye vrızı>lunmuşlur. 

Birinci atık arttırmaları 4/l l,'941 ta
rıhıne mlt.s<id;r Salı giJıü saat 14 ten 
16 ya kadar icra olunacaktır. Kıymeti 
muhammenelerinin yilzde yetmiş be
şini bulduğu takdirde o ıün lhalei 
kal'iyeleri yapılacaktır. Bulmadıgı 

takd:rcte en son arltıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere on gün rnüddelle 
temdit edilerek ikincı açık arttırma

ları 14/11/941 tarihine ıntisartıt Cuma 
ıünü saat 14 den 16 ya kadar icra 
kılınacak ve O ıün en çok arttırana 
İhale edilecektir. İpotek sahibi ala
caklılarla diğer alilkildarların işbu ar
salar ü1.erindeki h;:ıklarını hus'Js:yle 
faiz ve masf'afn. dair olsun i.idialarını 
e\·rakı müsbitelerile on be;;; gün ic_:tn
de bildirmelerı lazımdır. Aksi tak .. 
dirde hakları Llpu :.iclller!yle sabit 
ol1n0ıdıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacaktır ?ı.tuterakim 
bilümum verg'ler hissedaTlara ve tel-
13.liye ve yirmi seneltk vakıf tfıviz ve 
ihale pulu \·e tapu ına!ırafları ırıüşte-.. 
rive aittir. Satış peşin para ile \'e ta· 
p~ kaydı mucib'.nce ve İcra ve İflas 
Kanununa tevfikan icra edilir. Art
tırma şartnameleri i!'bu ilan t.:ır:hin
den itibaren mahkeme di\·anhonesine 
tallk kılınmıştır. Talip olanların kıy

meti muhammeneierlnin yüzde yedi 
bu<:-uk nisbetinde pey aktesini hAml
len o gün \•e saatte İst. Sıı1lanahmet
t,. Tapu :,ina-"ınıo alt k~lında da.irel 
mahsu!IXlsında Sultanahmet B!rinci 
su;ıı Hukuk l\1'ahkf'fT'1PSİ FaıkitabPti· 

ne 941/31 numara ·le n1ur.ıcaallan 

llıln olu:ıur. 

1 
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7. 1 L K TEŞRİNDE 

MİLLi PiYANGODA 
Büyük İkramiye ( 30.000) liradır. 

Milli Piyangonun 7 İl.ki eşrin 1941 çekilişi bu sefer Afyon. 
da yapılacaktır. 

Bu son çekilişte büyük ikramiye (30.000) Er~,d.r. Ayrıc• 
dört tane (10.-000) ve altı tane (5.000) liralık ikra.nı.iye \'ar. 
dır. 

40 bilet (2) şer bin lira, 12-0 bilet (1.000) ncr lira ve 160 
bilet (500) zer lira kazanacaktır. 

Ayrıca (1.200) numaraya (100) zer lira, (1.200) num&caya 
da (50) şer lira, (80.000) numaraya da (10) nar lira isabet 
edecektir. 

Bu sefor bir milyon liraya yakın yani tam 
(960.000) lira ikramiye olarak tevzi edilecektir. 

bir hesapla 

Taliinizi bir de Afyonda tecrübe ediniz. 

--------
Nişan taş Kız Orta Okulundan: 

Okulumuzun 2169 lira 3 kuruş keşif bedelli ihata dlvarlar.nın t.. ·r 'ı açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 10.10.941 :arihine müsadi! Cuına gunfi s:ı 15 do 
Beyoğlu İstiklAl Caddesi 349 numaralı b;nada Liseler Muh:ısr:beC'iliğinc!c topla
r.a('ak kon1isyonda icra edilccekUr. l\.1uva.l:kat teminat 163 ı.ira o?up istekUler1n 
mezkOr gün ve sa:ıtte teminat n1akbuzuııu ve en J.z 1500 liralık bu f;;;c benzer 

iş yaptıklarına dair aldıkları ehliyet ve P41 yilı Ticaret Odası vesikalariyle be-
raber kom syona gelmeleri. <8463> 

Bu Pazartesi Akşamı ..,_. 

Ş A R K Sineması 
Büyük 
Rejisör W İL L Y FORST ' ın vUcuda 

getlrdiQI 

O P ER E T 
Emsalsiz musiki şiı.beserini takılinı edecektir. 

Herkesi gaşy ve memnun edecek mm ... 

Biitün Viyana Operetlerinin Filmi ... 
\til~·onlara mal olmuş fevkalade Film.~ 

Pazartesi Galası 'çin yerler evvelden aldırılabilir. 

UD ALA 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TE EDDÜL 
Mübal:.ğalı gayri tabii 
"Makyaj~ kalmadı 

Cilde sürülecek gayri ,.,M"i 
yeni bir pudra, ta • l ir 

güzellik ocrir. 

Parisin ~ık kadın!c-n, ye-ni bir 
m\Jd:ı icat tw!mişleni!r. ':Jtün gUn 
sabit d•ıran ve hıç parlakhk iri b1-
rak:mayan, bir gül teni veren yeni 
bir pudra bulnn.i.:.,!.:ın::hr. 

Bunun srrrı: I~!.:.li eltk•en U(' 
def:t gt>çirilmış en saf ve en incıe 
pudrayı iki df'fa krema kOpUğü ile 
karıştırdması u."ulü ile i23h edile
bilir. Fı·a~u k- ... ,y.:ırerlerinin ~

nelerce araştırmaları nctices ~e 
elde edılen bu u:sul, Tılkalon m •. M-

5ese$İnin inhi~arı altmdadrr, Bu ye
ni To'kalon pudr;ı.sı, artık p~_r:ak 

b..ırunl.:ıra ve Y<>İ(iı <."illlere ebcd.L
ye:n son "enniştir. Cıldinize, sekiz 
snat zarfmda .. Mat,, duran o~ri.s 
ve güzel bir renk ~rır. Ruzgi.Ja 
ve y.ıtmurd:ı ,.e hatta terlemnle 
ciklinızi parlak gOstennez. "Finı. 
Mat,, 1'olcalon pudra!'mı kuUanırsa

nrz simanıza bı.r ıut yapratınm w~
l!gini ve güzelUıtin.i b.lhşeder, sevım

lilii:ınizj ve caıW>eruzı bir kat dauı 
arttJrnınız. On muhtl!lif ve yeni aıı· 
zip renkte elan Tok.alon pudrasmdan 
birini intihap edin.i:ı. 

SES SİNEMASI 
Tepebaşında açı

lacak Sinemanın 
adı kondu 

SES 
Tepebasında pek yakında açılacağını 

bildirdiğimiz sinemanın. halk arasında 

ııc:tığı cisim bulma> anketi bitmiş, bu 
ar.kete iştir;ık eden on iki bin allı.yüz 
yetmiş sek.iz kişiden sek.iz bin yedi yaz 
elli altı sinema sever bu güzel sine. 
nıantn adını 

SES 
Koymuşlardır. 

S E S ,,ıneması müdürlüğU muhte
reın halkuııızır. gOsterd:ği yUksek ıııa. 

1-..ıya teşekkür etmekte. minnet ve şu:t .. 
ranlaru1ı alenen bikilrıntklf'd.ı . 

.SES• isminı koyanlar .. :a. ını,;.;.ıkf 
kur'ayı Beyoğiunda Yent ŞC?rk Bl·r. 
ber dilkkiınında Bay Kemal Den z k.a
ıi.ınmış ve kcndL.ıne lıır sene muddetla 
~ kolluk hed:ye edilmi~tlr. 

Dcnedilecck ihtira Beratı 
cDeniz nakil \•asıtdarınc.Jki irn. 

peşte dışı ihraklı tahrik motörü• 
haki<ındaki ihtira için İktJ:at Ve
kaletinden ist.hoal edilır.Lj olan 
24/8/9:JY tarih ve 2865 No. 1 ihtı. 

ra beratının ihtiva ettiğı hukuk 
bu 1<ere başkasına dEvir \'e yahut 
icadı Türkiyede ır.evkii fiile> kon. 
masına salahiyet v<>rileceği teklif 
edilme:.te olmakla bu hususa !Jz.. 
la malümat edinmek isteycnierin 
Galatada, Arslan Han 5 ınci kat 
1 - 3 No. lara müracaat eylem<>
leri ilan olunur. 

l!I ____ DOKTOR --E'C-
111Fe~!!~,~;t~~;;an 1 !lfl.,"TJ:HASSISI 

1 

'Babı.atı) Ar.k:ıra l"addesi Cağa. 
<*-'u Y'okıısu KO$!' basında No 43 

! l~eitYt [ır.itftiları H l'ı rrfuı iı!eıırel'.lrıresi , ,.ıı lı• 1 1 
Muham!l'.en bedeli (1320) lira olan muhtelif cins ve evsafta 345 kilo kay

nak tozu (10.10.19-ll) Cuma günü saat (14,30) on dört otuzda Haydarpaşnda 
Car binası dahJlindeki kom!syon tarafından açık eksiltme usuliyle salın alı

f!&Cakhr. 
Bu ~f' girmek lstiyenlerin (99) lira1'k muvakkat teminat \~e kanunun ta.. 

yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıunü saatine kadar koml!'yona müracaat.. 
Jarı lazımdır. 

Bu işe ait ;,artnameler komisyondanp:ı:rasız olarak dalıblm&ktadır. (8487) ... ... 
Muhammen bedeli (4500) lira olan üc kalem 8 köşe baramfn crtJği (l'.lı'O/ 

E·41 Pazartesi) gUnü saPt (15) de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın. 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (337,50) Hrabk m·.ısakkat tenıinat ile k1nunun 

tayin ettiğ:ı vesikaları ve tek.litlerini a,.ni gün saat (14) e kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri 15.z.ımdır. 

Şartn<..ıneler parastz olarak Ankara ~a h1a~zeme Daire-sln~en. Haydarpai<i-
da TesellUm ve Sevk Şc!Lğinden oağıtılocaktır. c8629> ... ... 

ilan tash'hi 

1 

Gazetemizin 27 Eylt'.ıl 941 tarihli ııüshasında intişar eden Devlet 
Demiryollarına ait 3 kalem bararr.in çclii;i alnacagı hakkındaki iliı. 
nında muhamrr.en bedeli <4500. lira olarak yazılacağı yerde ,450. 

1 • ra olar;;k yanlış nc«..,dildiği görülmüştür. Tashih olunur. 
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Bir Casusun 
G izli Defteri 

.-, ..................................................... . No. 127 .-J 
Sizi kaçıran gardiyana yuz 

verdim, o da arkanızdan 

bin frank 
kaçtı 

Madanı Gaskınya ihtiy.ır b r İsviç
reli kncın kıyafetinde ı i.. Ne güzel, 
ne s:ın•atkarane makıyaJ yapmıştı. 

Derhal başındaki beyaz prokn~ını 
ı,;ılcardı. Siyah gür \'C parlak saçları 
meydana çıktı .. yüzfinü muslukta yı
k3c!ı.. suratını ihtiyarlaştıran çizgiler 
~ilindi. 

Ve yüzünü silerken: 
- Geçmiş olsun, Mister Nayn! de

di. Nasıl, firar pll'ır.ındı:ı muvaffak ol
dum, değil mi? 

Kalbim çarpıyordu. İçimde İspan
yol madamına karşı derin bir min -
ııettarlık hissi vardı .. Ellerine sarll -
dım: 

- Teşekkür ederim, Madam Gas
tonya! Beni kurtardınız .. Şuph~siz yi
ne kurtulacaktım. Fakat, dava uzun 
sürecekti.. Tevkifhanede aylarca ya
tr.caktım. Hüviyetlm anlaşıh:caktı .. 
(Entellicens Servi~) yanında kıymet 
ve itibarım kalmıyacaktı. 

- Ben de bunu düşündüm, dos • 
tum! (Nevyork casus mektebi) nelen 
yeni çıkmış sizin gibi değerli bir gen
em, 1''ransız zabıtası tarafından hii -
vısetinin meydana çıkarılması büyük 
bir iskandala sebebiyet verecekti. 
Belki de istikbaUniz mahvolacaktı .. 
Tahsiliniz ve kaç yllık emekleriniz 
boşa gidecekti. Sizi kurtarmak için, 
evvela kendime bir mezar yolu ha -
zırladım. Buna muvafrak olunca, ilk 
jşi sizi kaçırmak oldu. 

- Beni kaçıran gardiyan nerede 
şimdi? 

Beni ornda yakaladılar .. Z:ıbıtn meğer 
s;z.in tahllycniz için matbuatn yanlış 
ır:al(ımat vermiş. 

- Bunun bir tuzak olduğunu an
lamalıydınız! 

- Biitün gazeteler yazınca, böyle 
sC;rbest ve hlir bir memleket matbu
atının beyi bir dolaba :tlet olacağını 
::ıklımdan geçirmedim. 

- Orada yakaladıl:ır . Ve kilise fa
ciası faili ~Maile elinize kelepçe vu -
rup müdiriyet nezarethanesin attılar, j 
di:il mi? 1 

- Evet. 
- Her §eyden haberim var. Ben 

de sızın kar~ınızdaki hücrelerden 
birinde yatıyordum. 

- Bu mesele etrafında tekrar ko
nu~uruz, madam! Bana ııu mahut 
(takma bacak hııkkındn bildiklerinizi 
söyler misiniz? 

- Kiliseye bomba atan Alman ca
susunu mu soruyorsunuz? 

- Evet. Fakat, siz onun Alman ca
sunı olduğunu nereden biliyorsunuz? 

- Benim her şeyden haberim var, 
costum! Hiç mer.ık etmeyin. 

(Devamı Var) 

İstanbul AsJiye Birinci Ticaret 
M ahkemesinden: 

Almanyada Verştet Şprung li. 
mited şirketine taahhüt edildiği 
halde teslim edilmiyen Giresun 
mahsulü -fındığın iiat farkı olan 
533,08 Sterlin in Türk parasilc 
tutannın tahsiline karar veril-- Ona tamam yüz bin Frank ver-

dim· .. Sizin arkanızdan 0 da kaçtı. U- mesi talebile davacı şirket tara. 
marım ki şimdi İsviçre hududuna var-ı f ından galatada Havyar hanında 
mışttr. Çok mm ve sözünde duran Sotiryadis biraderler aleyhine a. 
bir adamdı o. İsUkballni temin eltim. / çılan ve 935/3-02 numaraya kayıtlı 

- Fransız zabıtası sizı aramadı mı? • bulunan davanın gı~·aben cereyan 
- Aradı, fakat, İsvi~reye vardı - eden muhakemesinde davacı ve-

ğımı öğrendılcr._ ?radnn bir telgr:ıf kilinin şürekadan Sotiryaki, Viri-
y:ızmıştım kendı!erınt-. . ciligos Sotiryadis Aleksandros 

Ve gulcrek ilave ettı: . . . 1 ·~· • 

Sotıryadıse leklıf eyledıgı yemın - Bunun siyası bir cüriım oldu -
i:unu anladıkları için, beni İsviçre hü
kümetin<-'°'n istiycmezlerdi. 

Sonra kahkahasını arttırdı: 

Haksızlık 
ll0ca, çocuklardan birine hak. 

sızlığın ne olduğunu anlattıktan 

sonra sordu: 
- Şimdi haksızlığın ne olduğu. 

ntı r•·;-:-·!ı:ı mı Hüı:-~:. :n? 
- I~·ı aı•lı\ amnd m 
- B<.K, anlatayım. Mesela ben 

arkadaşına bir kurabiye versem, 
sen de arkadaşının elinden onu 
kapacak olsan, ne yapmış olur
dun? 
Hüsey!•~ C<'\'ap verdi : 
- Tekrar kapmasın diye he

men ağzıma atmış olurdum. 
---o---

Bazı eıkl ıizler 
* Fenalığa seb"ep olmak, kötü 

niyetten ziyade, ahmaklıktan i1cri 
gelir. 

* Tecrübe emniyetle takip cdi. 
len bir rehberdir. * Başkalarının felaketine işti. 
rak için kemi:mizdc kuvvet bul. 
duğumuz halde, onların saadetine 
bir türlü tahammül edemeyiz. * Sizin her menfaat beslediği
niz şeylere iştirak edip de, ken. 
di menfaatlerinden asla bahset. 
miyenlcre itimat etmeyin. * Eyvah ki, hazan bir dakika. 
lık hatayı, bir asır temizliy~mez . 

Ne il 1 
Hoca - Ey bakalım, intiharın 

rıe olduğunu içinizden. kim söy1i. 
yccek'! 

'!'alebelerden biri - fotihar ken. 
di şahsına karşı bir .intikam olsa 
gerek. 

--------~~-----

MERMEB 
Hoca - Mermer nerelerde bu

lunur? 
Talebe - Masaların üzerinde. 

ı"" r 
1.... 

M ü~af atlı Bu lmnca 

Kibrit çöplerini yukarıki şeki.l~ 
d e tertip edeceksiniz. "Y ukarıki 

şekilde beş murabba vardı!'. Üç 
tane kibrit alacaksınız. Geriye L!ç 
mılsavi murabba ka1r1rakttı. 

Hediyelerimiz 
Bilmeccmfai doğru hallıcden • 

ler arasında c:ekil~ek kur'ada: 
B irincilii,ri kazanana: Tale-be i~ 

bulundll{,"u sınıf tekmil ders ki -
tAplan ile bir ~·aldızlı hatıra def. 
teri hediye olunacaktır. Talebe 
değil ise ya~1na gör-e muadil sı. 
nıfı hesaplanar ak bunların bcddi 
kadar jstoediği hıediye alınacaktır. 

İkinci kazanana maruf bir si
nemanın 2 aylık meccani duhuliye ı 
kartı (Hususi mevki) 
Üçüncülüğü kazanana : 3 lira

lık kitap. defter ve yahut da bu 
kıymette oyuncak alma hakkı. 
Dördüncülüğü kazanana: Kız 

ise komple dikıi.ş takımı, erkek ise 
b üy'ü.k pcrker takımı. 
Beşinciliği kazanana: 1 ayhk 

Son 'l'e-lgrai abonesi. 
5 kişiye mar.ui hir sfocmanın 

15 er gülük ~ccani duhuliye 
~arlı (Hususi mevki). 

30 ki'iiye: Bir.er kıymetli roman. 
15 kişiye: Birer şık yazı kalemi. 
10 kişiyıc: Bil"C'r düzüne kalem 

hediye olun:ı-caktır. 
NOT: Bilmeeemize ~sim gön.. 

dermek suretile ~tirak etmek is
tiycn1'er fotograflarını cuma gü. 
nüne kadar göndermelıdirler. 

Eskiden diye 
Nejat. babasının eskittiği şey. 

leri kullanan bir çocuk ... Bir gün 
sebepsiz ağlıyordu. Annesi sordu: 

- Niye ağlıyorsun yavrum? 
- Babamın bütıin eskilerini 

~ımdiye kadar bana giydiriyordu
nuz. Şimdi saçlannı kestirmeğe 
Rıdıyor. O kalın kılları eskidi di
.!re şımdi bcııim başıma mı taka 
ca~sın·z? ---o----

Çoban köpeği 
ile fino 

Buyuk bir ~'Oban kopeği, küçük 
bir fino köpeğinin yanında uyuk. 
luyordu. Oradan tesadüfen bir a
dam geçti. Fino derhal yerinden 
sıçradı. K eskin keskin havlıya
rak, adamın bacaklarına saldırdı. 
Adam bir tekme vurdu. Köpek üç 
metre geriye fırladı. 

Fakat adam çoban köpeğini 
görünce hemen yolunu değiştirdi 
ve uzaklaşmıya baktı. 

Tekmenin acısını unutmıyan 

fino, mahcup bir halde kulakla
rını sarkıtarak, azametli arkada. 
şımn yanına geldiği zaman, ço. 
ban köpeği şunları ~öyledi: 

- Öyle keskin keskin bağmp 
çağırıp atlama! Bununla kimseyi 
korkutamazsın. Şöyle yaparım, 

böyle yaparım diyenlerin tehdit. 
lerine kulak asılmaz. Kendilerin
de~ korkulan mahl(ıklar, gerçek
ten bir şey yapabilecek iktidarda 
olanlardır. 

--o----

Boca ve çocnlı 
Çocuk - Galiba bizim hoca hiç 

bir şey bilmiyor. 
Annesi - nereden anladın yav. 

rum? 
Çocuk - Boyuna lıeı· şeyi biz. 

den soruyor. 

Emlik ve Eytam Bankasınd8-
]'>lııl' 

Lsns No. Yeri \ c Cinsi ..: v 
... ti 

~ 
988 Bakırköy, Kartaltcpc mah, Hesi c~ki Karye u tli, yeri in· 

cirli Çiftligi sokağı eski yeni 15, 16 numaralı 7999 05 rrc~ 
re ınurabunı r>r•:ı. 

1740 

1847 

1925 

1941 

2098 

2167 

2256 

2290 

2525 

2528 

25H 

2673 

2715 

2724 

278(} 

Üsküdar Paınrbaşı mahallesi es'd Toprak, yeni Boybcy co
kak eski 34, yeni 40, 40/l, 40/2,t· j 40 numnrıılı 287.28 metre 
mm-abb:ıı ev. 
Yenikap', Yalı mahıılle~i Kumsnl sok.ak eski 15, yeni 29 kıı· 
pı, oda 841, p.1rta 210, pnrsel ı ııu,,,:ıralı 8820 metre '11tırab· 
baı içinde kuliıbesi olan bo~t:ıııın 35/480 hissesi. 
Yenikapı, Yalı mahallesi Orta boı.tan sokağı eski 4 yeni 19 

kapı, taj ,4 ada 818, pafta 207, parsel 4 numaralı 5926 m~t
re murabbaı içinde kulübesi olan bostanın 420/345G hissesı. 
Kuzguncuk, İcad!ye caddesinde eski 39, 41 yeni 43, 45 kapı 
numarası, tahminen 161.55 metre ınurabb:u bahçdi iki duk· 
kanın 20/64 hissesi. 
Fatıh, Küçük Mustafap:ışa mahal:esi eskı C:ımi, yeni Hisoro· 
nü sokıığı eski 23 kapı, ada 2208, pa!ta 258, par~cı ;:o mın"ıı
ralı 325 metre nıurabb:ıı arsa. 
Kumkaoı, Muhsine hatun mahallesi Telli od:ılar sokağında . u 
eski 2, yeni 1 kapı, ada 703, pafı;;ı 113, parsel 4 num:ır11 
170 metre murabbaı arsa. 
Emin:5nü Şeyh Mehmet Geyliinlıııahallesi Yalıköşkii caddesi 

' u eski 19, yeni 51 kapı, ada 406, ıı:ıfta 18, pıırscl 22 numaralr 
Şapçı han altında 87.50 metre murabbaı havasız kM 
dükkanın 108/ 1440 h.issesl. cİşbu r,::ıyrimenlrnlıin 4 metreden 
yukarısında 406 ada ve 40 parsel lehine .kadimen müesses 
inşaat hakkı vardın 

Eminönü Demirtaş m:ıhallesi Kt:ntarcılar caddesi eski 53, 
55, yeni 21, 53, 51, 55 kapı, taj :13, 55, 57 ada 471, pafta 94İ 
parsel 46 numaralı 46.50 !l'.etre murabbaı odası olan lk 
dükk5nın 21/24 hi"'<-esi. 
Beyoğlu, Beyazıt Müeyyet zade m<ıhallesi eski Bülbül, yeni 
Serçe sokağı eski 31,33, yeni 29, :n numaralı tahminen 74.68 

metre murabbaı :ırsa. 
Kadıköy Caferaga· mahallesi Hacı Hüsam sokağı eski 61, ye· 
ni 14/1, 

1

16 kapı taj 16, ada 93, p;:ı!ta 27, parsel 25 \'e 8 nu
maralı 314 metre murabbaı iki :14sa. 
Fatih Muratpaşa mahallesi. Yektn Efendi \:e Ka1.gani Sadi 
Cami sokaklarında eski 6, yeni 10. 10/1, taj 10/I, 10/2 ıcapı 
ada 1096, pafta 216, parsel 5 nu:naralı 15313 metre murabbaı 
kuliibeli bostanın 9/30 hissesi. 
Beyazıt, Mnkasçılar sokagı eski hl, yeni 57 kapı, ada 227, 
pafta 133, p;ırsel 20 numaralı JO metre mu::-abbaı ustünde °' 
dası olan kfıgir dükkfuıın 140/360 hissesi. 
Eminönü, Şeyh Mehmet GeyUıni mahallesi Kömürcii soka~ 
eski yeni 34 knpı, nda 406, pafta 18, parsel 2G sayılı şapÇ 
Hanı derununda k!ıgir oda •ada 406, 8 parselin 4 metreden 
yukarısında bu parselin kadlmen miıesses inşaat hakkl ,·e 
237 sahifedeki gayrimenkul ve d :r,er numar:ılar arasında 
müşterektir.> 

Beyoğlu. Kuloi;lu mahallesi, Mıı:ımun sokağı eski 2, yen~~ 
taj 5 kapı, adn 448, pafta 19 paHel 6 .numaralı 33.50 me 
murabbaı kfıgir ev. . 

5 Beyl)"lu BUlbill mahallesi, Gölbi'ft sokağı eski 18 yenı 5 ' 
b ' trC taJ 55 kapı, ada 566, pafta 43, parsel 2G mft'ııaralı 57 .50 me 

/ 

- Zalt.'ll ısteseler de, ben İsviçrcye 
gıtmem!ştfm. Beni İsviçre hükümeti 
Uınımaz ki. Başka bir adamım va -
!:ıt:ısile kendimi İsviçredc gösterttim. 
Zabıta beni nramaktan vaz geçti. 

mahkemece müvecceh görülerek 
yemin davetiyesiıı:~ ilanen tcbli. 
ğine karar verilmiş olduğundan 
Sotiryadi~ biraderler şirketi şü. 

rekasmın yemin etLnek üzere 
muhakemenin bırakıldığı 8/12/941 
pazartçsi günı.i saat 14 de mahke. 
meye gelmeleri lüzumu ilan olu
nur. 935/302 

==ı•========================================= mu\'lll,bııı ah•ap ev. 
Aksaray K~mal P:ışa mahallesi Fettı.i Bey caddesinde c5kl 

- Ya şimdi? Ben! aramağa başlı
y:ıcaktır, değıl mi? 

- Bir gün için &rayabllir. Ayni ro
lü sizin tarafınızdan da oynonmış gö
ı-ecckler. 

- Fcdakfırlığınıza teşekkür ede -
rim. Sizin dirayetinizi şimdi öğreni
yorum, .madam! (Entelliceııs Servis) 
sizın varlığınızla cidden· iftihar ede -
bilir. Lftvrensc taş çıkarttınız siz. 

• TAKVİM . "' Rumi 135 7 Huur Hicri 1380 

Karnım açtı .. 
O da benden tok değildi. 

Sırtına bir beyaz bluz giydi.. Masa
nın başına karşılıklı oturduk. 

Ayni gece. Saat iki. 
Parisin bence meçhul bir sokağında, 

meçhul bir evde Madam Gastonya ile 
karşı karşıya yemek yiyor ve konu -
şı;yoruz: 

- Odanızda sizi aramağa gitmiştim 

EYLÜi. 

20 
Yıl 941 Ay 10 

8. Teşrin 
3 

CUMA 

151 
Vasati 
S . D. ---
5 59 

\2 03 
15 20 
17 49 
19 2i 
4 20 
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F..AMAZA~ 

11 

VAKİT 
Ezani 
S. D 

Güneı 12 09 
Öllt! 6H 
İkindi 9 30 
Akşam 12 00 
Yat.<11 1 30 
İmsAk 10 30 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mübayııanın 

cınsl mık tarı 

Muhammen 
Bedeli 

İlk te
minatı Şekli 

Eksiltmenin 
Tarihi Saati 

't>altoluk kum&s 420 metre 596 188 Acık 9 10.1941 10,30 
lfkarpln 400 çift 830 249 > 9 10.194ı 10.45 
Reçcıl 3000 kilo 065 147 , 9.10.1941 11.00 

Mcktebimlzln 1941 malt yılı ihtiya"ı yuk:ında gösterildivi şekillerde ek
siltmelere konulmuştur. Fıızl:ı tafsil!it ıçin Gwnüşsuyuncla Yüks~k Mühendıs 

1 
Mektebine müracaat. •8449> 

ZAYi - Fatih nüfus memurlu

ğundan almış olc!uğu.rn nüfus cüz.. 
danımı ve F atih malmüdürlüğün-

den almakta olduğum maaş cüz. 
danımı zayi ettim. Y enisini alaea. 
ğımdan eskisinin hük:nü yoktur. 

Ayşe Nafiye İnanan 

İstanbul 2 nci İcra Dairesinden: 
941/1303 

Ortaköy, Dereboyu 6 No. lı e\·. 
de ve Bursada Pcıstahane karşı
sında Sırrı Baransel yazıhane
sinde iken halen ikametgahı meç
hul Tahsin Hüseyin Yayka~. 

liüscyin B<-dizcinin size kirala. 
dığı Ort.::ıköydc D~r€boyu 6 No. lı 
evin kira bedelinden alacağı olan 
mebaliğin temini için 4/6/940 ta. 
rih ve 5357 No. ile Beyoğlu 2 nci 
Noterinden tas<likli konturata isti
naden mecur dahilindeki eşya· 
defteri tanzim suretile hapsedil. 
miş ve işlemiş 44 liranın temini 
için rehinin paraya çev11i1mesi yo. 
lile esas takipte buhınulmu;;tur. 

Sultanahmet Birinci Sulh Htı. 
kuk Mahkeme-sinden: 941/675 

İsmail Alper'h1 Beyoğlu Tepe. 
başı Sakızağacı caddesinde l,'f o: 
36 da 'Nikola Mihailidis aleyhine, 
inşaat ve saireden dolayı ikame 
ettiği alacak da\·as.nın icra kı~ 
nan cluruşmasıntl&: 
DavaJının ikametgahının meç

huliycti haseb ;L :1f>nen yapılan 
tebligata rağmen mahkemeye gel
mediğinden gıy bmda, da\'a celi. 
len 295 li!'a 80 kuru~tan sabit na
zarile bakılan 269 liranın dava ta
rihinden itibaren ~6 5 faiz ve~~ 10 
ücreti vekalet ve masarifi muha. 
keme ile birlikte tahsiline 11/9/ 
941 tarihinde karar verilmiş oldu. 
ğundan tebliğ tarihinden itiba. 
ren 8 gün içinde temyiz etmediği 
takdirde işbu hükmün kesbi kat
iyet edeceği hüküm hulasası rna. 
kamına kaim olmak Lizere ilan a
lunur. 

jlllll l!llll'ı'll!lll j Şehir tiyatrosu 
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l 

1 ıı 1 
11
1

r il KISMINDA 
11111111 lı Bu akşam ı.aat 20,30 da 

11 A l\1 L E T 5 perde • İSTiKLAL CADDESiNDE 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
İkametgahınız meçhul olduğun. 

dan bu hususta tebliği muktazi. 
öd~ emrinin merci'cc ilanen 
tebliğine karar \'erilmiş olmakla 
borcun bir ay içinde ödenmesi 
ve bir itirazınız varsa yine bu 
müddet içinde dermeyanı, aksi 
takdirde mahpus ve dosyada müf-. 
redatı yazılı 'l'Şyanın paraya çev. 

KO.l\IEDİ KISMINDA 
Bu ak~m saat 20,30 da 
KİBARLIK BUDALASI 

Ne v: a 1 j i, K ı r ı k lı k ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İcabında günde 3 kaşe alınabi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

ı. ~·.... '~J.~· : . • - ._ ~ i.. . . .• . . . . 

T ARİHI TEFRİKA; 1 1 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yuzan: :u. SA..'\Iİ Ki~RAYEL-_..ıa:::m ___ ., 

Hnzreti Amine Cenabı Rcsül (S. A.) 
ile beraber Mcdlnede Beni Neccar ile 
gorllştukten sonra tekrar Mekkeyc 
döndü. Ve yolda vefat etti, Hazreti 
l'cygamber (S. A.) bu defo valideden 
de yetim kaldı. 

Hazreti Amine Cenabı Peygamberi 
h!ımil oldukları zaman on dört ya
~ında idiler. Ve kocaları Hazreti Ab
dullah hamilden bir rivayette iki ve 
dığer rivayette sekiz ay ronra vefat 
etmişlerd •. 

Hazreti Amine dahi Hazreti Mu
hammedin (S. A.) doğduğundan altı 
gene sonra vefat etmişlerdir. 

Hazreti Aınin<!'Tlin nerede vefat etti. 
ği hakkında ihtll!ıf vardır. Müverrlh
lerden bazıları Melekeye a\·deti es
nnsında Meleke llo Medine arasında 

vefat e<lerek, Meleke ile Medine ara
sıııda medfun olduklarını kabul et
J!lişlerdir. 

Bir kısım müverrihler de Hazreti 
Aminenln Melekei MlikeITemcde ve-

fat cd.p orada mcdfun olduklarını 
kaydederler. 

Bu, ihtilaf IIıııretl Muhammedin 
(S. A.) pederleri Abdullahın nerede 
med!un bulunduğu hakkında da va
kidir. 

Bir rh'<lyete gü ·e ticaret için Şama 
giderek dönüşünde Mekkeye uğra
mış veyahut Abdulmuttııllb!n ctayısını 
görmek Uzerc doğr.-dan doğruya Mek
keye gitmiş olduğu halde orada vefat 
etmiştir. 

Diğer rivayete nazar:ın Mekkeden 
Medineye giderken Hazreti Amlnenin 
ve!at ettiği yerde ölmüştür. Ve ikisi 
bir yerde medfundur. 

Fakat bunların hiç biri tahak!uık 
etmemiştk. Binaemı~eyh, olduğu gi
bi kabul etmek daha münasip olur. 

Hazreti Amine ile Hazreti Abdul
l:ıhın imanlnrı hakk ncia. da ulema a
rasında b.r çok k!Uı k l deveran et
miştir. 

Çünkü Mü~arünllcJ l:üınncian AbduL-

lah HaU'Cti Muhammedin (S. A.) do
ğumundıı'l evvel vefat ehn~l/.r. 

Hazreti Amine ise Hazreti Muham
ıyıet (S. A.) i doğurduktan :al lı sene 
sonra vefat etmiştir. 

Binaenaleyh, her ikisi de dini mü
bini Muhammedinin intişarı esnasın

da mevcul bulunamamışlardı. 
Y:ıni açıkcası .. Hazreti Muhamme

din (S. A.) valideleri, pederleri mils
lilman dinile müşerref olmadıkları 
için ulema bir takım ihtil5!ata dil§
müşlerdir. 

Müslüman ulemasının bu baptaki 
müt:ıle:ıları ciltler doldurur... Bu fi. 
kirleri burada uzun uzadıya zikret -
mek beyhudedir. 

Ben, yalnız şunu söyliyebiliriın: Ce
nabı Risaletpeıı:ıh (S. A.) gibi bir ev
lt<da ve yetime ana ve baba olduk -
ları cihetle buna ihtiramen müşa -
rünileyhUmayı hürmet ve tftzim ile yad 
ve tebcil eylemek faraizi diniyeden 
clmalıdır. 

Ve, bilhassa Ti.Irk uleması ve Iuka
hası indinde milşarünileyhümayı tebcil 
ve tazim :fcralzi diniyeden olduğu ta
kan·ür eylemiştir. 

İslamiyette ikrar §arttır. Bıı, ikrar 
isterse IA!zi, isterst- kalbi olsun şart
tır. Dlnaenaleyh; ulema ve fukahayı 
ihtiliifa sevkeden bu noktadır. 

( Dcı·amı var) 

rileceği, >ehinin paraya çevrilme. 
si hakkındaki ödeme emrinin teb
liği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

r~:;::i~~~ NÖt~Ordüler 
' m Yazan: AKAGÜNDÜZ•' 

- Bugi.inkii vaziyetin ne? 
- Hiç ... Nasıl mı hiç? Bütün 

hususi derslerimi kaybettim. Mek. 
tuplar sanki •bir kalemden çık • 
mış: Kızımızın aldığı musiki der~ 
sini kafi gördük. Mazur görme -
nizi rlca ederiz. 

- Gazetelere de ya:z;maz oldun. 

- Yazamaz oldum. Beni seven 
en iyi yürekli p:.. tronlar bil<- dir. 
sek çevirdjkr. İdarehanelerini 
ıiyarçtim bile ağır geliyor, Hisse. 
dince, ben de ayağımı kestim. 

Acı şeyler .soylüyorsun 

- Konser verdirmiyorlar. Ya. 
sak! 

- Ünyo.n Fransozle muka\-ele 
yok muvdu? 

- Siyasi ahv-21 bozulmuşmuş, 
n.ıe olacak n~ olınıyc.::ak belli de
ğilmiş, biraz tazminat versinler. 

m!ş de tatlılkb ayr.ılsakmış. 
-·Hiç durma. taz.minatı al. 

Dcdiklıer! doğrudur. 
- Bir Totonya salonu kaldı, 

onunla mukavel( m yok. 

- Müzikli } crlerdt? çahşamaz 
mısın? 

- Nasıl olur~ Bir düşün. Ma. 
r.evi b.ir uçuro.m,. düştüm. Şim • 
di de sıra keman ılığı mı edeyim? 

- Hakkın var. Meşhur üstat 
olmasaydın bugi.iıı bunlan düşün-

' mezdin. Çalgıcı esnafıyım der 
namusunla, gül gibi yaşardın. 

Bu ağa düştüm? Veya nıçın 
düşürüldüm? Hcır yerde ahlak • 
sızlığım örnek olarak gösterili -
yor. Kadını kandıralım, telkin al. 
tında bırakalım derken beni blr 
korkunç salgın ·haline getirdi • 

• ler. Siyasi cemiyctl'<'re varuıcı -

2i9G 

2808 

2856 

2879 

2910 

2973 

• 8 met· yeni ı 1 kııpı, ada 91"3, pafta 188, parsel 86 numııralı l 

re muı :tbbaı dilkktin. . . .' . 
1 

:?4 
Emıııömi Çarşı mah:ıllesı, Kurk~uler Çarşısında eski ~c:n 

' rab-kapı, ada 4113, pafta 8, panel G numaralı 23 metre mu 
uaı k5gll' dlikkilnııı 3/5 hıssesi. 
Enıınönü, Dayehatun m:ıhııllesi Buylikhan n\'lusu eski ycnı 
34 kapı, ada 259, paftıı 87, parsel 45 numaralı 42 50 rnctre 
murabbaı kiiglr odanın ı /3 hi~sesi. . 
Enıini!nıi Dayehatun mahallesi Ynldız Han il~t kat c ki 

' ab· yeııi 16 kapı, :ıda 630, pafta 160 ı.umııralı 54 metre mur 
~k~r~. 5 
Bliyükçarşı Ağa •ukağı eski yeni 38 k:ıpı, &da 2738, pdtıı .' 

' ~ ·· 1/2 h'sse51 • parsel 15 numaralı 4 metre mur,•bbaı dukkiinın • 
Aksara'-' İneb~·. nıahr.ilesi V:ıld fCO::mi sokağında eski 32 kn· .; • • :ıb-
pı, ada 1119, pafta 261, p:ır::;cl 12 ı.unıaral: 57 metre nıur 

baı arsa. 

6-/ 
5 ' 

3010 Beyoğlu, Koeatepc mahallesi Yeaıkuyular caddesi \'e D1ll~~= 641
5'"' 

dibi rnkaklarında bill'ı ıoayılı ada 625. pafta 51 parsel 
maralı 2138.25 metre murabbaı arsa. 

s1 D ıv:ır- / ~013 Beyoğlu, Kocatepe mahallesi, ~azlıdere cadde \"e l 
9 25 25~9 dibi sokaklarında ada 626, pıı!ta 50, p:ınel 6 nun.aralı 71~· -

n1etre murabbaı arsa. "/ 
ıs:- ~ 3036 Üsküdar Yeni mahalle eski Vancın bağı, yeni Şet.ııret sokll" 

ğında es~! 28, yeni 26 numaralı !16 50 metre murabb:ıı e'" \'e Gçı• 
Yukarıda ııdresi \'e tafsilatı yazılı gayrimenkuler peşin para ıle (!C ır 

ma usııliyle satılacaktır. . .. nisbl!pı ' 
Müz:ıyedeyc iştirak edecekler muka der kıyrr.etın yuzde onu 

1 minat yatırmaları lazımdır. erıltt' ~ 
İhale 16/10/94 ı Perşembe günU .aat ondadır. Satış esnastn(la ".arıı!C 

mukadder kıymeti geçtiği takdirde tcm;nat akçesi derhal arttınl~ll) . # 
kiQıin uhdesine icr:ı edilirse teminat akç ı:sl ona ikmal ettlrilccckt1 ~· ııı-ıe 1.1' / 

isteklilerin pey akçesı nüfus tezkere~l ve iiç kıt'a foto~rafla b~~6, / 
len gün ve saate kadar Şubemiz Emlak ~en isine gelmelcrı. ~ 6 - ' 

As. Tbb. Okulu Müdürlc.!ğünde~ :1)1~~ 
.. ~ d sıl~ ,,, 

ı - Un!versite tedrisatı 31/I. Teş/041 de başlıyacogın ıın 'lcliEı .. 1~c · As. talebemizin sıla izni Biriııciteşrinin 28 ine kadar temdll :<1ı 15 9ır 
2 - Bıı sene yeni kayıt ve kabul ed!ımJş olan talebelerin ıse 

!'inde okula iltıhak etmeleri ilan olunur. 48441> 

Sahip \'e Ba~muharriri Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 

y.a kadar her yer benim fenalı -
ğımla meşgul. Cem~yıettek.i mad
di, manevi nizamsızlık bir d~fa 
olsun (acaba doğru mu?) sualini 

ortaya atmadı. Bilmed€n, hisset
meden, suçsuz bir surette mem. 
leketin en kötü ahlaklı, en kötü 
namlı insanı olup çıktım. 

Öyle vak'alal" uyduruldu ki 
re~m1 mahfiller aleyhimde ha -

rekcte geçtiler. Bir paçavraya 
döndüm. İnsanlık, fazilet namına 
hoş gördüğüm bi..r işin bu dere
oeye varacağım aklımdan geçir 
rebilir miydim? 

Aile meclisleri kapılarım ka.. 
padılar. Siyasi teşekküller itimat

sızlıldarmın son derecesini goo -
teriyorlar. Hükumet t-cşkıilfıtı be. 
ni binbir şüphe altında tutuyor. 
Haniya benden şöval~lik rica 

l'dıE:nler? Telefonla olsun bir tıe • 
selli kelimesi söylemiyorlar. 

Beni öldüriiyorlar! Benıi hatır 
iç:n öldürüyorlar. 
Şimdi yan canlı bir cenazeye 

döndüm. 
.(Arkası Va.rl 

3 B. 
18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
l!l.15 
19.30 

19.45 

Program \'C 

Ayarı. 

Fasıl Sazı. , ıırte1 ·, •: 
Radyo Svin~ ~ut sıı· // 
Konuşma (lkt~~crtt1 ,e 
Radyo Svirı!l NDr' ( 
Memleket S;'at P 
jans H:ıberlcrli1ıı:tiğl 
Kl5sik Türk 
ramı. et• 

20.15 Radyo G zetcsl. -rıır1'ıı 
1<ı ,.e 

20.45 Kı.ınsılt şnr 

21 O Zı·...,.,t T .. kviılll· -' 
. • ~ ·ı ırııs'· . ıı"' 

21.10 Temsı . orıtcS fi' 
22 O Radyo S.ılon Ayıırı• 

· ..:aat ,. 
22.30 Memleket ~ 11sı' ı' 

• cif ..., 
Haberlcrı. orıte· ~w 

22.45 Radyo sa·on 
1 

l'r<' 
22.55/23.000 Y .. rınk 

Kapanış. 


