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, llafmuharrlrl: ETEM İZZET BENİCE iN SON TBLGBAFL&BI VE BABIRLEBI VIBEN ABŞAll 8AZITlll 

liiian-Sovyet 
~arbi çetin bir 
8ilfhaya girdi 

Alınan orduları ıonba • 
har içinde Ruı ordula • 
rını Oralların gerisine 
~t.ınaz ve Kafkaıyaya 
•ııeınezlene yeni bir dö
lliim noktasının içine 
'irm;. bulı.ı.nurlar. · 

~ --a--..,.-..;,-.---1 
~ETEM iZZET BENiCE 

~lıoan • Sovye. harbi gayet 
~ n ~ safhasın~ gimıiş olarak 
tı. ;ıııı edi;ııur. Ü~ ayı aoldunnak 
~r i bo-Uunan mitcadcle güırteri 
~ e .. Sovyet on!usunım göster. 
l'!ııc(ükseık ta 1c.ıt ve m üdafaa 
' . hesabına p:k pahal>ya mal 
~~ bwu:nmaıkh beraber, mu.. 
~1 ak lııi Alman Genel ~ 
, da bir ha~ mü~ül duruma 

1, '\lşt.ur. 
' «eJııat için en müıWt olan 

tı:ıı,, ~ hemen nemen sonuna 
~ n~lıtectr. Nıi.bayf!'t birincit~ • 
-,..,.:. illı haftası Sovyet Rusyada 
1>~eıt itibarile lııaor ve yağ. 
!_,, rııe._'lliıınirrin başlaması haf • 
l\~iı~j/3öy!e •b;r me\"'Siınde ha • 
ltıu~- '.!hassa taarnızi bakımdan 
~ 1 ~ata uğnyacağı kıada<- bel
~ıı:" kışın gi:ri<;ı ve kanunların 
~ ~ noktalardta hareket 
>ıııı~~ı dahi b•rakımıyacakur. 
~ lı 1 

a, Almanlar kı.ş barlbi 
~a aın-1aıııdlklarını, ta}ııta be • 
lı~~;u . Yaptırdıkfarını, 89kerin 

,:/'Yecek ve g.yeceğinin, kı.. 
~llılf ~vasıtalarının taımaım
~i<>ı-J buiuoou,ğunu >!eriye sii.. 
~~ . at. Fakat, bu tekxlirde d.a.hi. 
~~ ~ Almanlardan fazla kuv. 
!kıl<!~ er.erji sıarfını :i!ıtiyeceği 
ltı~1 1ta.k. Yine t u vanyett.en 
~ bı aa hartı; yapan Sovyetleruı 
~ 1 

. <lt'ga.ni:za.syon ve zaman • 
1ll:e ~!~ kah lıyet.i ile sm de--
~ ,1. ~e etmderi mümkün ... 
~ ı~ l'lra.ım ta lim ve ter\:ı<ye. 
ı.~nı i4nıau, eksilen harp vasıta. 
~İlıl;~ ~D.iıden ' a pıılma6ı, geri 
il, ııı · llıların hr.z ıI lanıı:n.1161 ve ye. 
~\,"-llfaa hatJ.a nnıın k urulan a61, 
)'ıı~:ı ~l'l\1% iıa2ırhlrlarınm 
h~·-.ıı, İn!l'ili.z ve Amertkan 

" ~~ haddı azami istifa
~., t"lli:ıı , manevi bir kalkın. 
~~~ieıı ed>lnıesı için böyle bir 
• ""'lli . "e devre iet.i.fade edi'I • 
~,:~ ~iği. takdit"<le Ruııya 
lı. "ı_~ar olunacak bir zaman 

1 ıa'"::, değild:r. Çünkü. bu mev. 
~'t\:ir al mayıs sonuna kadar 

!\. ~~·· . 

Tahh bırakan 
Riza Han Peh
levi Tahran-
dan ayrıldı 

Müsavi miktarda Sov
yet ve lngiliz kıtalan 
Tahran a giriyorlar 

. Eski Şehinşah 
Isfahana 

doğru gidiyor 
Loı>dra, 17 (A.A.) - <B. B. C.> f. 

ran ŞehinplU Rıza Han Pehlevl"nln 
tahttan ferapti üzerine, 2l :raıında 
büyük otlu Şahpur Mubımmed Hila 
Pehlevi yerine ıe,mektedlr. 

Vellabtln iranlılar tarafından -1-
lip sevilmedi ti bilinmektedir. 
Rıza Han Pebltvl dün Talıraxı.ı tıer

ketm4tir. 

SOVYET TEBLl61 
•• 
Ozel adasına 
tekrar asker 
çıkarılmasına 

teşebbüs edildi 
inen Alman Paraşüt
çüleri imha edildi, 
karaya çıkan asker 

denize döküldü 
Moskıwa 17 (A.A.) - cB.B .C. ı 

Sav)-« tt!bl:iği: Fınlandiya açılc
lanı:ı.ı:b Özel ada.sı_u ele geçirmek 
!çin aıüranm u~ ga~·r 

(Dev&ml 3 üncü oablfede) 

ı.ı çocall otomobil 
altında llaldı ı 

lk&ık~a Alı:areUerde oturan Ba
haettln Tokgöz ldn...,,lndeld 8549 nu. 
maralı kamyon Cam.hkö~kten ıeçer
k~n 1,. y&şlnda Sabri oğlu Özkayaya 
carpmış \'e ağır su~tte yaralamı:;tır. 

-

Yeni !TOJn. Şehirşahı Ştıhpur 
M"uh4mmed r..ıuı. Pehleı:i 

Sovyet ve iıı,ruz ı.ıt'alan mil· 
aavt mlktanl& olarak Talırıuıa 

:raklaımalı:tad.r. 
Tahrandakl İnıJlli Aı.,.emilit... 

ri Sovyet omu~ ltwn&ııdanııU 
c5rml:ye &itmiştir. 
Rıza Han Pehlevi Isfahan& ıtt

melı.ledlr. Rıza PebJevlnl.n lııfaha · 
(Devamı 3 llııcü Sablfede) 

S<n>yetlerin eri,. eiükleri bir 

Al'114n pcıra~iitçii.!ü 

Taksilere üçte 
bir zam yapıldı 

~~ tıı Lenıngrw düşmemiştir. 
1 ~ \e ~-or, Odesa dayanı -

• •k~· nyepe.;n şa~kın.da esaslı 

Şoför Hüseyin idaret;ındek.i 3663 nu
mar;ı h kamyon Köpril üzerlnden ge· 
çerkf'n Nuruo~m:uıiyede oturan 7 ya
JU1d:ı Ülker Saracoğluna carpmı.,. 
muhtelif yerletjnden yaralam).$t1r. 

Ba zammın yarıa 
tatbiki mabtemeldlr 

---<>·--
J 1 Sa ·e başlanamamış ne Kaf • E Clp otobftslerl ıe ~~:ı.rı.e de Moskovan.n yollan Y • 

~ı ~:~r ~~~~deA~no:U: f~~~!!rm~~:~!~d~!~~-1 
k:~ IJ,..,,,~Snn!n m;;şkülatına rağ- büslerden ekseri.sl.ııde mükerrer ceza. 
~"llıa.sy ""'l"ın &"1'Slne atamaz ve !ara rağmn halkı bilen verilmediği 

<lo aya Ulflmez~ Ka.radeniz.i ıöruldügünden bu hattaki otobüslerin 
~,._ ıeyrü!>eferden menolunarak yerlerine 

·•nasının faa1i~...tinden 

Dün Belediyede, Belediye Reis 
muavmi LCıtfi. Aksoy-un başkan.. 
lığında yapılan bır toplantıda 

taksi.!~re zam meselesi görüşül • 
müş, yedek parçöların pahalı • 
!anması, ·benz!n miktarının aza·! • 
mas: gözönünde tutularak yüzde 

(Devamı 3 üncü Sahltede) 
(l) diğer otobüslerJn işletilmesi BeledJ-

_eıı_ıı_m_ı_üçu_··_nc_u_· _sah_ iJ_e_d_eJ __ 7_ec_e_k_ar_a_r1a_ş_ıır_ı1_"'_-JŞ_tır_. _ ____ I Lenin g r ad' da 

~ SON TELGRAF 

1 
~ONBAHAR NEŞRiYAT 
~o hp R O GRAMI MI Z 

~~h:h •har ı:-eldi. •Son Telgraf. her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
'hil h~r için bir ncıdyat programı hazırlamıştır. Bu programa 
Ç 1ır kaç tefrikamızuı ve muharrirlerin isimlerini , -eriyoruz: 

~ D 1 R AN Birinci, ikinci Balkan 
., l D 1 N deniz muharebeleri-
-!!_nı lszet Benice ne ait yeni vesikalar 

tf,'f.&B. e MODEL RAHMİ YAGIZ 

~ihe Muhiddla • -·· . IN&ILIZLERE teu Mabam-
P&BM&K ~" llltd•111 

"•rebeıerı ISlaTAN CASUS 
il ~l KARA YEL 1. F. SERTELLi 
-~. lıir çok · ··b tr · · J fı.k lı 1 1 · ıo re ı Ye yenı ımza •rı, ra ve ma a e erı son-

bahar pro;ranıımızda bulaulısınız. 

bir Alman pi
yade tümeni 
imha edildi 
ıır Alman llavwetl 
bazırladıOı "Çamur 
tazatı,, na sonradan 

ke11dl dGfllll• 
:Moskova, 17 ( A.A . ı - Rôyter: Rus 

kılaatl, mühim bir Alman ordusunun 
ric'atin ı kestikten sonra SlauUno na 
h iyesini istirdat etmi~lerdir. Almanlar, 
bu bölgede, ka('m Jdan e\·vel bir bu
çuk tabur ka)·betnıi~ler, geriden ta· 
a rruza uğramışlar ve mitralyöz ve tü
f ek ate~iyle karşıiaımak mecburiye
tinde kaln'l.ışlaıdır. 

Leningrad bölgc~inde cereyan eden 
başka bır muharebede, 30 uncu Al
man p:yade !trka.71 tan1an1en imha e
dilın~tir. Ruslar, 250 eı:;:r almışlar, 
yüz kamyon, bir tank d.ıfl top bal.ar
yası ve daha bir çok n10ılzeme itti.nam 
etmişlerdir. 

•Kızıl Yıldız.> gazetesi Leningrad 
bölgesinde cereyan eden bir başka 
m~ydan n1uharebcsi hakkında tafsilat 
vererek diyor ki: •Aln1anlar. bekle-

(Devamı 3 Uncu S<ıhıtede) 

\ FransadanLib· l 1 

yada İtalyaya 
yardım etmesi 

isteniyor 

Londraya göre, Viıi 
üzerinde yeni 

bir tazyik yapılıyor 

Sulh muahede
si de ana hatla· 
rı ile hazırmış 

Londra, 17 (A.A.) - Londranın bl· 
taraf diplomasi mehafillno ıa:ret emin 
kaynaklardan ıeıen haberlere cöre, 
Almanya, harpte. Fransayı Mih,·er 
de\"leUerlııe yarnıcncı olarak faal bir 
el bi.rllCtne .evke1.mek üı.ert!, Vial'yl 
7eniden tazyik etmektedir. Almanya
nın, bilhassa ıu iki nokta üzerinde ıs
rar ettiği söyleniyor: 

ı - Franoa donanmasının t i birllii 
yapması; 

2 - Sonbaharoa yapılması mukar· 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

ALMAN TBBLIGI 

İLMEN Gölü 
Cenubunda 9 
Rus tümeni 
imha e d ildi 

---·---
Dokuz tümenlik diğer 
Sovyet kuvvetleri de 
ağı r surette inhiza-

ma · ugrahldılar 
Berlin 16 (A.A.) - Ahınan ar. 

du.!arı, Başlrumandanlığının teb
liği: 

Ukraynada Ahhan ordusuna 
mensup teşe'lııi<üll~r Alman hava 
kuV\"tt1erile işı,irliği yaparak 
cür'e :fü hücumlaı-:ia bulıı.nmırs ve 

(Devamı t.lçtincü SahlıedÔJ 

Cephrie bir Soııyet ukeri mitrolyöz ba~nd4 

HARP VAZİYETi. - . 

Cenup 
nazik 

cephesinde vaziyet 
bir safhaya girdi! 

(Yazan: EMEKLi 
Bugünkü teıbliğe•• göre va1.' • 

yetin hul.iıısası şudJr: 
Leningrad C<J' .. r:;.r.ı;le bivük 

meydan muhare>b ~< < ynıi şı11et. 

)e devam e1ım~k·~1·r. Al.manı.ı:

şehrın ıstasyonla:,r.:ı kadar iler. 
ledıkl<'ri.ni iddia ediyorlarsa da 
ortada henii:z bir Pmare yoktur 
hmen gölü eoen11bundaki muhare
beler hakıkın.cfa ilıı tarafı~ da 
ı.ddialan vardır: .'t, slar lP.nıu • 

Bu ne hiçim iş !l 
Kadıköy Hava Gazi 
şirketi abono)erini 

ikiye ayırmış 1 
Fı&t Müra:kabe KOOl'IB)-oouna 

şayanı diıkkat hır .hbar y aıpılınış.. 
tır. Buna göre K•rlıköy Havagazi 
şirketi m1*terilerini i.'ki kısma a.. 

(Devamı Uçi!ncü Sahifedo) 

grada taa.ıTUZ ede•ı Alman ordu. 
sunun gerisini V~!<la tep.Jeriı.. 
den yaphkları m~kabil taarruzla 
tmdıt ettik!e<'ini, Atmanlar da 
bu bölgede son hartalar zar _ır ~a 
9 Rus tümenirYİ 18.ınilen >Lıha 
ve d·ğer 9 tümen: cıe hezın,cte 

uğraUıklarını söyluvorlar. Hangi 
tarafın haklı oldu~L;ıu hasıl ola
cak nziyet gö.;ter~cektir. 

(Devamı 3 üncü Sab1led~) 

Mühim bir karar 

Cumartesi günleri 
öğleden sonraları da 

çalışıla bilecek 
Fevkal!de balln devam ettitl müd

detçe Cumartesi ıünle ri öA;!eden 60nra 
ilt:Usadl, Ucarl mü ... ese ,.e lmalalha. 
nelerle resmi devairde IU.:ım lilrül
dükçe tatil 7apılmoyıp talışılmı111 Ko. 
ord inasyon Hey'etince k.ararlaıtını_ 
Ullihr. Bu karar VilAyete de teblJ! o
lunmuştur. 

1 r Alman • SOYyet 

BABBINB 

118 BAKIŞ 

BUDİYENİ 
ordusu müş
kül vaziyete 

• • 
gırıyor 

ILMEN 
gölü cenubunda 
9 Rus fırkası ' 
imha edildi, di
ğer 9 fırka kanlı 
mağlubiyete 

llğradı 

Ba matldblyeUn 
Moıkova mlda
laasınd.a t aslrlal 
göıterece il ı 'b ı ı · 

dir iliy or 
(Yamı 3 ür.cü Sahifede) 

• 
ita/yan ordusu 
Ukraynayı 

nasıl buldu? 
Bir kaç milyonu bes

liyecek toprakta 
halk sefil ve perişan ... 

M' no, 11 (AA\ Popolo d )t;ıLa 
gaı.et~inın Ş4.ı.rk l.t h<'slndckt ınuha. 
biri yazıyor· 
Ukra;vnndakı ih'rl h:; eketlmiz bı~,e 

tam bir Bolşe\"ik hayatı geciren bu 
mıntakayı eatil a\ lr.ı.mok !n-satını vc-ı
mi~tir. Filhakika ı;crt ileri harek.et.imiı 
dü&manın hiç bir a)Cy tuhrip ettnCE.ine 
jmk;i.n bırakn'a:n.; ve halk ya~:ıyıt 
tarzını değistirrrtte \'rık·t bulamnmış. 
tır. B a itiba rla U.krayna Bolşevik re
jimi altında yaşadığı ~ek.ilde kcndiui 
r österml§tir . Jlalk ECfi~fı:n~ bir .ıay.i t 

(Devamı Üçüncıl S•hl!cueı 

PARTi GRUPUNDA Blylkderede Garip Bir Soyıuncaluk 

Başvekil, Ticaret ve Hari
• 

cı.ye Vekil l eri izahat verdi 

lktısat Vekaleti diğer mensucata 
da el koyma salahiyetini aldı 
Parti Meclisi Grupu dün sad 15 den saat 20 ye kadar süren 
bir toplanll yapmı~tır. 

Bu toplantıda Hariciye Vekili B. Şükrü SaraÇ>Oğlu son haf. 
talar zarfında cereyan etm ış olan dünya si~· asi hiıdiseleri hak
kında izahatla sorulan sual:err ce\•aplar \"ermiştir. Bilahare 
Manisa Meb'u•u General Naci Tınaz ıarafında.., ihtikar l·akkın
da verilmiş olan blr sual takr;ri mütak:rre olunmu~:ar Tica. 
ret Vekili Mümtaz Ökmen ihtıkiır mücadeles, hakkında Ha~- . 
lı izahatta bulunmuş "e bu meyanda ithalat eşyasının men-

Mekt.ep 
kitapları 
---·---

tık okul kitaplarına 
0/ 0 20, diğerlerine 

0/ 0 1 O z a m ya p ı l d ı 
K.1ğ1t tiaL1erinin yükı;eln1esi dolayı

siyle yeni ders yılından itibaren ilk
n1eklep kitapları fiatlcrine yüzde yir
mi, ortaokul \'e li~e kitapları fiaUerine 
de ~ 10 nisbetinde bir zam yapılması 
kararla.şhrılnuştır, 

l\iad.ri! \'ekili H. Hasan Ali Yücel 
mektepler açılınca tekınil talebelere 
ilk derı;te okıınm~k üzere bir tamim 
&öndt>rnıiştir. BLında talebelere çok 
c;allşma1aı- ı ,.e lilhas~a metamat'.k 
derhi.ue ehemıniyct ,:erı11eleri bildiri. 

(Dc\·ana Üçüncü Sahifede) 

(Dcvamı t.lçüncıl Sahifede) 

Muhtekir 
bir kadın 

Pahalı film sattığın
dan bir çivi tüccarile 
beraber tevkif edildi 
G3l:ıtada Tünel civarııı<la 13 

numaı alı dükıkiın JJ fo!ograf fil. 
m i •atan No\"art \smınd~ bir E~ 
men, kadını SO ku•uşa satılınası 
i<:ab.,den fotograf filmini 125 ku. 
ruşa rnttığında.n dun Asılıye 2 inci 

ceza rr.a hk"1ô'mes"·p veri!lımi.şıtir. 

No\'art muha.ker:ı<"'ınin me\"lou.! 
olarak ıcrası karurile tevkıf o -
lunrnu~tur. 

( Bırinci ~ahi feden Devam) 

13 -15 yaşında iki 
çocuk bir m e f lucu 
caddede soydular ! 

E\"velki gün B·ı~-ükderede iıkıi 
kü~·iı k çocuk bir nJamı cadde Ol"'" 

tasın<ıa soymuşiardır. 

Vak'a Büyirl<dere ile Ktfeliköy 
arasındaki sah·.I yolu frzerinde 
ve piııdüz olmu~tur. 13 yaşmtda 
Yaşar ve 15 yaşında Sala!ıattin 

isinıler:nde iJci çocuk havanın 

ÇERt.'EVE 

GEÇ KALMALAR 
NECİP F AZiL KlSAKÜREK 

llarp başlıyalı tam 747 gün 
oluyor. Bu 747 gün zarfında A
m erika harbe her sa niye biraz 
daha yaklaştığı halde el'an n. 
ramamıştır . 
Vakıa gaye, varmanın değil, 

ancak yaklaşmanın mümkün 
olduğu hedef ... 

Yok$a Amerika, basit bir it 
ha mlesinde de bu diisturu mu 
tak ip ediyor? Buna inanmak, 

Amerikanın şiddeti• aleyhinde 
diısii nmek ol ur . Fikirde gaye 

' bu ·.,ı sa da, amelde gaye, günü 

• ~ününe varılan hedeftir. Ve A· 
merikalı gibi. lahzada karar 
nrmeğe alışmış bir t ipin bu • 

nu anlamamış olma sı ne müm. 
• kün !.. 

O halde ne ohıynr? 747 gün 
gibi, kaplum.bağaların bile 
(Den· i i!•m) seyahatine lıitfi 

y·ağmuTJu olu~u ';"zu•ııdcn tl"nila 
bulunan cadded~ 23 ya~larıni~ 
Ml'S"ut .smınde nıeL.iç ve d'ls.z 
b11 a~arrnn üzerıne ntılanış1ar1 
Salah:.t,ıUı dierını tut.mu,, Ya • 
şar da C<'plerirw k .Jil!"t rarak bul. 
duğu para!arı alnı ır. 

<Dc\·aırı 3 urı c- i.ı &.hilede) 

bir o•,'ddcl içiudr, lıiil5 Ame • 
rikayı, şu \eya bu türlü, rl:et 
\.Cya haJır, nlulla4 bi r h.aıa! 

\ :e i~ sa"hus ıııa ('ıbart mıyan a
mil nedir? 

Jl a,bi, ancak çevik ve ~·on -
hılıııuş bir vücudün geçcJıile • 
reği bir delik farzedccek • lur
sak, Amerikanın bu dclikl<n 
geçebil mek içi n iki kat y ağ \.e 

kaba et ~ınanlığuıdan so)·un.. 
ınağa mecbur olduğıınu J.esli· 
r i.riz. Aınerikanın soyunma3·a 
nıecbur olduğıı yağ ve kaba et 
şı şmaıılıklarından bir tanesi, 
(Efkar.1 umumiye) ded ikleri 
(Züınrüd.ü anka) kuşunu av -
la mak gibi müth iş bir i ş ... ikin. 
r ı si de, haz ırlanmak, Anıeri kan 

ağır sana)"iinin ın ü ce:rred bey
gir ku\1\·etini harp sanayii e ın. 
r ine vermek, büyük bir ordu 
teçhiz \"e tensil< edebilecek ha
le gelmek ... 

Fakat Amerika daha bu ha.. 
urlıkl ardan h iç hir ini tamam. 
lamağa inıkiin Jıul am3dan Fran• 

(De,·amı 3 üncii S>hltcde) 



HALK FiLOZOFU 

İSTİSNAİ TİPLER 

Bir muharrir arkada,, geteıı.. 
lenfo bir anket yapıııı~tı. hıaıı.. 
bulun bir kaç mohilıni dol»n • 
dı. Beş on genç kızla konuşup, 
onların izdivaç hakkındaki fi. 
kirlerini öğrendi ve yudı. Bu 
anket, matbuatta bir t kım a. 
ki•ler )·aptı .. Anketi yapan ar. 
kadaşın hareket tarzını tenkit 
edenler bulundu, fikirlerini 
söyliyen genç kızları tenkid e
denler oldu. 

Derhal şunu ifade etmek la
zım ki, ankete eevap veren 
ıenç kızların ,.üzde doksan do. 
kuz buçuğu anormal düşünen, 
anormal fikirlere sahip olan is,. 
tisna kabilinden tiplerdir. An. 
ket muharririnin n den böyle 
bir •etim yaptığı sorulabilir ve 
bu bakımdan muharrir hataya 
dütınüştür. 

Cevap veren genç kızlara ıe· 
lince: Onlarda hata aramak 
be) hudedir. Hatayı, onların 
l aşadığı muhitte, o muhitin 
şartlarında aramak liizınıdır. 

Çok şükür Cenabıhakka ki, ıs 
milyon vatandaşdan bö)·le dü
şünen genç kız adedi dnede 

NEŞAT FEYZi 

lnılak kabilindendir. Beş on ta. 
ne anorınal genç kız, Jük!-t, o -
tomobil, apartıman ve balo ge. 
tırecck kapitalist koca hülya • 
sile İstanbul kaldırımlarında 
gözlerini dört açmı~ dolaşır • 
ken, öte tarafta, milyonlarca 
genç Türk kızı, şu anda, büyük 
bir safvet ve sadakatle ba! • 
!andığı kocasının veya baba • 
sının yanında, tarlada çalış • 
makta, dokııma tezgahı önlin • 
de göz nuru dökmektedir. 

Bir sağmal inek arar gibi ko· 
ca arıyan bu beş on anormal 
ı:cnç kıza, bilmukabele §öyle 
sorulabilir: 

Müstakbel kocanızdan servet, 
güzellik, l!iks, balo, aparlıman 
vesaire vesaire bekliyorsunur? 
Ya. siz ona ne haıırJadınız, ne 
verecek iniz? Hangi manevi 
servetle bu büyük iktısadi şir. 
kete iştirak edeceksiniz? hdi • 
\'aç bir akiddir. Taraflar, or • 
ta~·a bir şeyler koyacaktır. Yal
nız bir tarafın menfaat ve fay· 
dasını gözeten iktısadi anlaşma 
olur mu? 

, , r~ınının 
,u:l3W!J .ı 
V lışt yva t 

aera ıısı 
Ilır dosluın var, vahşi hay\·;1.n sey

retmesini pek &C\ r. lı.ınır fuarının 

h:lyvana~ bnhçtsınG " hay\•anla.rı gl>r
m"k içJrı, İuntı ı:t cıtU1 cuııter\,·e J<.aldı. 
Bluıdan on s ne e·ıvcl ıstanbula bil ... 
yük bfr sirk gelm4itl. Akhmda kaldı • 
gına göre lsrrı1 B n .. Anıar aJrkı idi. 
Bu dostum, B n - Amar ılrkinın her 
a.lqaıoki ır..udavin.leri araa;t.nda idi. 
llatıriaııunız, bu sil'k. o zamanlar, Tak:
ainı Talimhane meydmında kurulmu~
tu. Tabit, buğün ortada talimhane mey. 
dant fUAn yok .• ller tara! aparlımaıı
larla dolu .. 

Sonra, ikınci bir defa, beı ıene ev .. 
veI bir yaı, ylr~ bir ıirk lıtanbulı gcl
m.;jti. Bu ıırk d.! çadırlarını SU.rp-•
ıop mezarlığı ar~a:-1ında kurmu9tu. Bu 
d•)l:itumun, bu ikinci !:)İrkin de daimi 
nıi.Jdavimlerı araıında oldu~unu aöyle
meğe lüzum yok ... 

Vahşi hay\'antr.ra k rşı o d:ereee 
n1erakı vaıdır ki, büyük bJr hayvanat 
resmi kQlek•jyonu vardır. Bu, koca -
man bir ~lbümdilr. ici.nde, Jünyanın 
dört IJlr tarafında mevcut bülün vah
ı)i hayvanların r 1rnleri vardır. Ken ... 
di cekıiil hususi totoııratıler de ayn 
bir kı ım teşkil eder. Dutü.n merakı, 
A!rfka ormanlarına gidip 8$lan kap
lan avı yapmaktır. Fakat, ne vaziyeU, 
ne serveti, ne de mesleği buna mtisa
it olmadığı için, bbyle bir seyah::ı.t ya
pamaz. Ve bundan dolayı da çok mu
azzeptir .. 

Gümrük-. 
e im l'ar 

Ara IJra, İzmir taraflarında bir kap
lan yakalandığı gazetelerde yazılır. Bi
zım arkadaş. günlerce bu Mdise ile 
m~ıuldü.r. İzmir taraflanna mütead
dit seyah.at!eri vardır. Kendl.Ji bir za
manlar. l!>tanbl.lh.n civar sayfiyelerlıı
dtn birinde ıvnış arazi ve kOı,k sahibi 
idi. Yabani do uz, kurd, ayı, maymun 
karaca, geyik, ceylan beslerdi. Vakt!

le onun küçck ınlkyaotakt hay,=at 
bahçe.sini bir kaç de!a ziyaret etmiş -
tim Sonra, vakti hail bozuldu. Kö~kü 
bahçeyi sattı, en son, yanında kt.içült 
bır !tnraca yavrusu vardı. Bu n1unil 
hay0w·an1 pek severdi. Galib:ı, iyi ba
kamadı, hayvan bir ıun öldu. Ben ka ... 
racanın ne güzel hayvan oldut'tınu o
rada gönnQ,;tü.r. N~ t.ıU1 bir bakısı 
ne ı:ıUzgiJn ,.ıe zarıf gözleri vardı. 

A!'.Çh'I.' 

t:STASI 

Geçenlerde bir arluıda~. bir rö. 
portajında yazıyordu. Bir a~çı, 800 
turlü yemek bilirı;e, ona hakiki 
H u ta aşçı denehilirmiş! 
Şimdi, bu tarife göre aşçı ara • 

m •a kalk~ır.ak, Avrupa harbi 
ı: hl uzun sürer. Ağız tadile bir 
il rlii yemek >·apau parmakla g;;s. 
tcı·llıyor. 

bTA, 'BULLCll 

İHTİYACI 

1 tanbul büyük şehir, kalabalık 
ıc-hir .. Bu şehrin mu•lki ihtiyacı 
'ar. Fakat, bir arkada~ın geçen 
giiıı ileri sürdüğü bir iddiaya ı:ö. 
re, bu ihtiy ç karşılanamıyormuş! 

'I a bii J.:arşılanaınu, çünkü, bü. 
tün mu ikişina lar ya imtihan o. 
hı,·or, ~·ahut, kursda ders görü • 
~ or. B~ş 'akitleri var mı ki? 

S l'FİYE 

_DÜNÜŞÜ 

;\Iektcplerin açılma zamanı da 
~·kın. Yazın ••yfiyelere Jidenler 
bir r ikişer göç ~lmeğe ha•ladı • 
lar Bir arkada , bana yolladığı 

nıektupda Ö)'le diyor: 
•I ahat, Ssude, başımı dinliye • 

cek bir aparlımaıı n rede bulabi. 
lırirn? .. 

Bütün sa)·fiyeden dönenler, hep 
bö•·le acaba dinlenme ihtivarJQ 
da ınıdtr? 

Tl' LÜAT 

1"f.REDE: 

Rir arkada ıa aptığı guıct bir 
rupörtaj okudum. iddiaya göre, 
artık tuluatçılık iflas etmili .. ne 
eski marifetli aktörler, ne sahqe, 
ne perde hiç bir şey kalmamış. 

Malumdur ki, tuluat, bir zeka, 
bulıı~. hazırcevaplık işidir. l'akat, 
~imdi, tuHiatçılı&-a bilmem lil • 
zu111 var mı"!' Dünya olmuş ko • 
c•man bir tülı1at sahnesi! 

AHMET RAUF 

Hepsinin tesbit edil-. 
mesı ve 

çıkarılması bildirildi 
Alakadarlara y.ıp1 <;n bir t.a • 

mımle gümrüklerue biriken bü. 
tün rnallann teosbıt ediiımeoıi bil. 

dirilıniştiT Sahlp•ız olan bu mal· 

!arın derhal piya>", a çıkarılma

ları tem'n olunacaktır. 

Gümrüklerde esktden kalmış 

hi~·brı o.al b<rak:i.mıyaca!Qtır. 

Bira fiotleri 
İnh!sarlar İda12sı tarafından 

tutuıan istatistiklere göre bira 
satışiarının geçen yıla ra7;,ran 
yüırl<- 30 nisbetir.,;_e fazla olaugu 
anl;ıılmıştır. İdar~ her zamar pi. 
ya.sa;." dinlendir.i"JiŞ bira çıka. 
rabilmek iç:n B<,rr cnti fabr'ka
'<lmn d:nl r>di.rmP mahzt'IÜerit11! 
ıeni fıçılar koyac~ktır. 

ı~~~~~~~~-

1 (HALK SÜTUNU ) 1 

ARANIYOR 
Çatalcada FPbrlk:alör Ali Heııydar 

Görener b~r makinistle bLr tcnektti a... 
nmaktadır. 

Eser kopya Ye tebyiz ettirflm~k üze
re e!kl harflere bıhakkın vilkı!, yazısı 
dilzgtln bir b· yan ~ ·nannıaktadır. 
Talip olaruarın HRlk Sutununda Ki.tip. 
nunuzuna 7aı.ınaları mercudur, 

Yen! doğmuş bir çocu'a anne belka
tiyle bak.:ıbilecC'k, Cilrbüz, orll'. yaştı 

bir bayan aranmaktadır. Cag11loğlu 

Sıhhat Yurduna müracaat. 

Ortaköy Şfta Yurdu h .. tabakıcı ba. 
yanlar aramaktadır. 

İŞ ARlYOR 

Eski yaztyı bihakkın bilen ve or· 
ta derece tah:ııili olan, ayni ~manda 
Ak~m Klz San'at Mektebinden d:plo ... 
malı bulunan dikişi düıgun, rnüteva.zi 
temiz bir ailenin ıenç kııı kanaatk:Ar 
bir ücretle daimi bir if ıramaktadır. 
Halk Sutununda t!:rzurumlu> rwnu
zuna yazılması. 

Tefrika No: 59 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

- N~ yapaca,ı:.ız'? .. 
G~uyordu. OmLlZlarınl ıilkeı·ek:, ll-

kayt: 
-Hıç! .. 

Dedı. Evet hiç. Ne yap~biliriz: k1? 
- Yı!dız benl çaj;ırıyorınuş!., Gı.-

dcLn .• 
Ktt.lkhk. Htzlı adıınlarla aobara. 

geıd fk. Recep. k<ıpıda kaldı. Ben, Yıl
dızın yanma girdim. Oyun biraı evvel 
bitrroijti. Yıldı~ y:.ı.lnııdı. Beni cörün
ce: 

- ,Abla, d dl. Sen, Nezıkle beraber 
ıdt.,,.lerl dıığıt .• Sonra ayranları tasla
ra boplU Küçil.k: Haun herkese v~ 
rec<>k Ilen de bir perdelik komedi 
oynataca4ım-

- Ne~ık nered(.:°'. 
- Son! aratmtya gonderıni9tim 

dönnıcdi ... D1.Ş&rdadır. 

Nez.ı.k, dı.şarda da yoktu. Annesine 
sordum. ıB!rden hastalandı e\·e gitti.> 
cevabını aldım. tçimde yine taı.u 
lılaler baıladı. 

Çocuk! ruı iclı:erlermi dajiıttrlteo, 

onların cıvıldaşmalan. a;evınçleri, 
bıle bana zevk vermedi. 

* Saınanlıtı dolduran çocuklar da. 
ğıluıca, e\·e döndük. Yıldız, köyde u
;yandırdıiı sevinçle, sarhot gibiydi. 
Boynuma sarılıyor, beni öperek: 

- Ah ablacığım!.. Ferhatla Şirin ne 
kadar hoşlarına ıJtti.. Bayıldılar ... Ba
yıldılar ... 

Diyordu. Sotıra: 
- Bu güı:el hava.da it"erde yatıı.... 

ma:ı:! Yatakları dama çıkann .•. 
Emrini \.'et·di. 

Şimdi damda, u..t-.ta ke-re-ı.·etlerı n üs. 
tune erilen yataklarda yaUyoruz. 
Yıldız. coktan uyuıdu. Kollarun ba~ı
mm altında. Gökte;.. ı bü)·ük ve beyaz 
yüzlü aya bak.ı.yorum, Samanyolu, blJ. .. 
tün yıld:;zlar çok sllilt c.arak görünü
yorlar. Damın sol taratmdak.i yü.k
sek: dut agacının, ıııce ruzıarıa titre-
şen yaprakları tü.müş &lbı parlıyor. 
Her taral keskin, mavim..ctı blr aydın. 
lıkla yıkanı,.-or. Yıldız, dcrın mes'ut 
bir çocuk uy.ııtusu ıclnde. örrute-rinin 

Si.nemaya, sırf vahl;ii hayvanları gijr_ 
nıek için gıder. Bunun Jcın de tabıl, 
\ahı;; { hayv;.nların rol aJdı"'ı filmlere 
gıder Çocuklar nasıl Tarıdna bayılı
yorsa, b1.1 arkada.sın1 da, To:ı .·zan film
lerinin ba~ mlişterısldir. 

llayvanıar üzerındıeki geni:, etiı.dlerl 
netfc~!linde, on•ııı \"asıl olduğu bazı 
hükumler, k .. naaıleı· vardır. Ona göre, 
vah)ı hay\'anlar daha a.:;ll, daha mert, 
daha \' i cdanlıd1r, Vahşi hayvanlar, in.. 
san ceıniyetinden u~k yaşadığ.ından 
bütun ıpt1daıllğı ni muhafaza ctrnl , · ta

kat, ııısaa cemiyetlerinin kötü i:Hre -
neğindcn de uzak k::ıirnışltr. Ehıt hay .. 1 

vanlar, karakter ıtibarjle ,,.ahıt hay .. 
,-anlardan dah;:ı a1ğıdır. Sıhhat ve •e
\'ezeli4 itibar.le u.e, bUtiln vahşi hay ... 
\'anlar, nnıhakl\:ak ki, ehli hayvan ... 
!ardan daha .saJlaın \e guzeldir. 

Bizim arkadaşın bır tek mühim ü
zuntü:sil vardır; o da ourlur: İ&tanbul 
Belectıye:s, t ltjıyor, bir çok yeni e .. 
er'er, tesisler \'ÜCude gttırlyor. iınar 
plAnı yapıyor. Fakat, acaba, bu bi.ı -
yük şehre yııkı..,t1cak bir hayvanat 
bahçe,,i dü.şUnü1d.ı mü? Bu ar:kadaş:ı 
göre, r ta.nbulun l;:.a~hca birer, hattc~. 
.ıki.·t'r, üçer hayvanat bahçeı;i vardır, 
Medent \.'e modenı bır ,ehir için, mut
lak bir hayvanat bahçe•ine ihtiyaç var. 
dır, 

İşte vah~i hay\.·anlar meraklısı d~ 
tun fikirleri. •• 

R. SABiT 

Adliye VekAletınln 
lJlr tamımı 

AJJ,ye Vekalet: ~laıtadaırlara 
yaptığı bir tamimJe. ü~üncü ~a
hışlaııın zarar gôl'melezıini ön • 
!emek maksadile men'i müdahale 

davalarmda verilen hükmün daV'BCı 
lehin.de veya aleyhinde olısun 

mahl<cmeleree Tapu idarel'el'ine 
bilct;dmesinin usul ittllıaz ed.ill • 

.nesin. b>ldirmi1~ir. 

birisi yastıAın üstünden sarltnıı>. altın 
ıibi tutuıuyor. Onu, bu rüyasız, mes'
ut uyku.su için k1>kandıın. 
Cocukhıjun aamsız yılları ne ça

buk ı:eçiyor. Şimdi içimde, mazinin 
kederle yüklü senelerinin ağırlığını 

duyuyorum. Yaşamak derin, ağır bir 
yora:unluktan .bşşka bir ıey değil. Bi... 
rlbirlne bal:lıı doldşık hAdiselerin, ke
derlerin, azapların karanhğı. içinde~ 

birer damla zevk ı.;ığı bulabllmelı: için 
bu kadar d1dinmti\, uğraşmak. çaba
lamak ne mA.oasız şey ... 

VI 

Günlerdenberl hayat, yeknesak bir 
ıekllde ı:eçiyor. Yıldızı bir kasırga gi .. 
bi Receple benim aramda eşiyor. Her 
a:On geziyoruz., tarlalarda çaJı~yor, av 
yapıyoruz -Bana avcılık dE'rsi ven -
yoı-tar- Fakat bütOn bu arada ne Re ... 
cep, ne de ben, birbirimizin ehnl tat -
m•ta, hatifi bir dc!a gözgöze bakmağa 
vakit bulamadık. Nezfk, o eğlence ge
ces:nin sa.babında yataktan cıkmamış
tı. Onu yoklamağa ıJdince, \·ah.şi 
bir ceyliın Ji!ibi ü .. ·&tü. Alnı ateş iibl 
yanıyordtt. Ona: cNeı!k, dedim. Bak 
diln gece Recep de hasta idi. Gelip 
beni buldu. Ona baş ağrısının geçmesi 
için iliç \'eı-dim. Pınarda ııacını içti. 
Bana dua etti.> Yüzüme a;Uphe, tered
dütJe- bakıyor, lçınln hfsıer..nı benden 
&izllyemiyordu . ll• .• sözleri son derece 
ıukimetle sOyley~lm, Nezike iliıç &ibi 

, (MAHKEMELERDEf .~·;:~<"') f ~~~ r::ı 
Yeğitliğin 10 şartı vardır; 9 u 
kaçmak, biri hiç görünmemek! 

Arap saçı· gibı kaı makat .ştk, - Dtin gece, Abdullahtn mey. 
h~ncsine g.tlim. Mey hane kala • 
balıklı . Ilunl~r. şu ıtôrdüğün a -
oomların hepsi de orada idi. Bun
lar hepsi arkadaş .. hep beraber o. 
krmuşlar, tatlı tatlı içiyorlardı. 
hani Peygamber bir yere gider. 
ker oturup tatlı tatlı içen sekiz 
on arkadaşa rastlamtş, bu tatlı 
SC'hbetten memnun olmuş. Mern.. 
nunlyet ifade eden bir iki cümle 
sa•fedip geçmiş. Dönüşte bir de 
b~kmış ki, o tatlı tatlı içip tatlı 
tatlı konuşan arkadaşlar birbiri • 
nr girmişler .. bir kıyamettir gi • 
dıyor. Peygamber içkiye lanet eL 
ır.iş. Ondan sonra da, Cenabıhak 
içkinin S<'krini haram etmiş Pey. 
g<'mber de kerahati tahrimi}e ile 
mPkruh kılmış. İşte tıpkı onun 
gibi.. Bunlar da tatlı tatlı içer • 
terken, birdenbire, hepsi ayağa 
kı.lktılar. Birbirlerine lrdiler. 
Yumruklar, tekmeler, silleler, to
katlar, bini bir paraya .. Meyha • 
ntde ne kadar kadeh, duble, bar. 
ciak, tabak, şişe varsa havada u • 
ÇUiUYOr. 

Köylere ne fayda ver
dikleri dosyalara 

işaret ettirilecek 

1 
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.. grttı·ı· ~ 
Tarih sah;felerır den ° i:Jıe ıııef 

bylt b.r dava idi ki, içınden ç ı -
k~bılı.:ne aşkolsun~ B;r a~-\şam ev
v. , ııe~-en bu ha<l!.ı J,.n gvıe gö • 
runür eserleri, yLlı.;r.CC', el.nde, 
kafasında ufak tdeo; yaralar olan 
dbrt bej kişi idi. Şlrr.d i, bir mey. 
h>nede geçen bu sarhoş kavsa • 
sının muhakemesine baiilanacak. 
tı. 

Ben bu adi arbedenin süfli kah
r~maniarına bakarken, zaytf, cıl.z, 
fakat tanıdı/lım bir ses, 

- Hüseyin, Hüseyin! dedi. Gel.. 
buraya gel! Bak sana ne anlata • 
cağım!.. 

Se•in geldiği tarafa döndüm. 
Seslenen, bir kan, bc>yu ve mini. 
mini cüssesile Allah bilir otuz 00§ 
k'.lodan fazla geln iyen, fakat, tuz 
ve soğan nastl her yemekte k•r • 
şınıza çıkarsa, onun gibi hM yer. 
de karşınıza çıkan, ekmediğini:ı: 
ynde biten HaL!di. O, yine, 

- Gel, dedi. Sana, şah!di ol • 
duğum enteresan bir vak'a anla· 
tacağım. 

Ve, en değersiz, ehemmiyetsiz 
ve adi şeylere fevkalade ehem • 
m;yet veren kend·ne has edasile 
anlatmağa başladı: 

- Ulan o adambrın ayakları. 
nın altında kalırsan seni ezerler

(Devamt t üncü Sahifede) 

M•aı~r Vokiıle' i alika.ciarlara 
yaplıjiı bir tamim•~. köy enısti • 
tüleunde her sene•\.; faaliyet hak. 
kındo birE'f dosyı. tutulrna•ı.rw 
bildirmiştir. Bu cbsyalaroa her 
sene köyün erıstitiilerden ne fay. 
da ııJı-dügü 'kayd•<lileoektir. Dos. 1 
y.anı:ı başıll!da, rnstitü açıid.ığ1 
zımıan !köyün bütıin lwsusatt kay· 
dolunacak ve her >ene bunların 
yaptlan llerlemesı ı.şaret ectile • 
ce'ktir. 

Eğlence yerleri 

Kış tarifeleri hazır
lenmıya başladı 

Beledıy.! , kış mevsiminin yak.. 
la;;ma.;ı dolayı.sile eğl<?nce yer • 
lerinın tarifelc>rinı gözden gcçı.r. 

meı:~ başiamı-;ıtır. Tarifoleroe lü· 
zum görülürse t .. ri la\ yaptlacaık:· 
tır. Eğlence .>ı~ri sahiıpl&l zam 
istemektedirler. 

Vapur tarifeleri 

16 kuruşluk ampulü 100 e sa
tan müessese Adliyeye verildi 

Sonbahar tarifeleri 
başlıyor 

Ştre'.ııhayriye ve Doowy.>llan 
İdareleri sorubaha" vapur tarife • 
Lorini haz11·lamışiarJtr. Yaz ta • 
ri:fesine göre adi ı;ü .. lerin sabah ve 
akşam sefede-riırd~ mektep saat. 
!erine göre tadil'ıt yapılıın•,,tır. 

Pazar günü tarifc'erinde la:zla 
tadilat yoktur. Tcrifeler ay .;o • 

nun.t doğru tatbik edilecekti.-. 

Oda komşusu kızın odasında münasebetsiz
lik yapan kadın 31 gün hapsedilecek 1 

Dün Fiat Mürakabe Bürosuna 
ır.~racaat eden bir vatandaş, Ga. 
!atada Filips mağazasından yüz 
kuruşa aldtğı bir ampulü göste • 
n.rck; 

•- Bu ampulün aynini Gala • 
tada Helyos mağazasından on altı 
kuruşa aldtm, demiştir. Ampul 
muayene edilmiş, her ikis:nin ay
nı olduğu görülmü~tür. Bu ihban 
tahkike memur edilen Mürakabe 
kontmlörü Filips ve Helyos ma • 
ğazalar:nın fatura defterlerini 
t<-tkik ettikten sonra, bir zabıt 
t.ar.zim ederek, ihtikar k<>1Tiisyo • 
nuna vermiştir. Yapılan t:ıhkikaL 
ta Pilips mağazası bu ampulleri 
H<>lyosa sattığı ''e ıe kuruştan 
fazlaya satılmama<ınt .da tenbih 

ekteı:ıerln 
Açıma ı 

elliği halde, kendisinin 16 kuruş.. 
luk ampulü yüz kuruşa sattığı 

anlaşılmıştır. 
Bunun üzerine ihtikar suçile 

adliyeye tevdi olunması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Hırkaişerifte oturan Şerife a
dında bir kadın ayni evde üst 
kıtta oturan Nazmiye adında bir 
genç kızın odasına kağ.da sarılı 

knzuret koymuş, bu yüzden ara • 
ların<la çıkan kavga sonunda bir. 
b;rlerlne hakaret ettiklerinden 
karakola verilmişlerdir. 

Şerife karakolda da rahat dur. 
mamış ve polis Cafere de haka • 

ret etmi~tir. Neticede cürn:üm~
ht:t 3 üncü sulh ceza mahhme • 
sıne verilen Şerife duruşması so.. 
nıında 31 gün hapse mahküm e. 
dılmişlir. 

Ramazan Salı günün 

BABEBLlll 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Cerrahpaşa Hastanesi Cild Ser .. 

visinin tevsiine k· rar veri'm:~-tir tl
niversite cen-aht pavyonu da 140 ya
taklı o1acaktır. Bu ~e 150 bin ltn sar
foluna~aktll', 

• Yeni l!l\.it talimatname..,ine ıöre 
süt sahlan kaplar t>Odalı ıu lle yık.::ı.
nııcaktır. Sütlerin cinJine göre kapla
ra renkli etiketler konulacaktır 

+ SHıvri yoğurtları tam yağlı, ya
rım yagh diye iki c~ aynUcaktll'. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Son günlerde İı ından ~ehrfmize 
külliyetli miktarda p:rinç getirilmI,
tir, 

+ Yazma ve Dokumacılar Koope
catih hissedarlarından çekilmiş ol&n 
yazınJ.cı!ar yen{ bir kooperatif kur
mak üzere resn~i teşebbü.se geı;mişler-

1 

İst:ınbul Müftiliğindcn: dir. 
23 EylQJ 1911 Salı gilnil Rama· ' * Çorapçılar bir kooperati! k'Jra. 

zanı Şcr!fin 1ptidası olduğu il~ , caklardır. 
' olunur. + Bu yıl C!'\'İz rekoltesinin geçen 

Şimdi mekteplerın açılına zamanı. ' seneden iyi olduğu öğrenilmişUr. 
Fakat bir kısım hususi mektepler çok- ( =====,========================-
tan t 

1 

drisata başllımı~lı r. İ.s.tanbulda 
ilk ve orta derecedeki mckıeplcrln, der. E D 1<; Hl H O \1 AN: 110 
se başlama zeınanı ayrı ayrıdır. Fakat. 
bızct! bilttin ilk ve orta tedrisat mü -
~t:.seleri ayni zarnanda tedrisata baş
lamalldır . Hunların :c;inde hu·.;usi mek
tepler, kendi tallnıatnamelerine uya .. 
rak hareket ecliyoılcır .. Fo:.kat, aynl za
manda derse başlanıanın bir çok iyi 
tarafları olduğuna kani..ız. Nakil vası
taları vaziyeti ves.ılr b.lklmlardan da .. 
ha faydalıdır, 

Bilmiyoruz, biltün resmi ve hususi 
mektepleri ayni zamanda derse bq • 
!almak mümkUn değil midir? Eğer bu 
yapılırsa. herhalde yeknasak. bir ha -
reltet olur. Her yeltnasalt hareket de 
iyidir. 

BURHAN CEVAT 

tesir etmiş: cO illc;tan bana da ver a
bam> demişti. 

o ııünün ili>tünden gUnler geçU. gez. 
meler, eğlenceler, ruhumdaki tatsız 
havayı d::ılgalandıramıyordu. Recep, 
&özlerim kD.dar ruhum için de bir gıda 
haline gelmişti. Onu görmek, onunla 
konuşmak için yanan &öksün, duydu
lum hasreti gidemiyor. Yıldızdan vak.i1 
bulup beni. göremıyen Recebin, ayni 
hislerle yandığına eminim. Kendimi 
yüreti yanan bir köy kızı ılbl Jıe ver
dim. Hera:ün tarla sulamaja, çapaya, 
mahsul toplamağa gidiyorum. 

•Altın dere> nin çiftlik. d1şındö11d 
kunualında, kavun karpuz tarlaları 
var. Yamaçlelrda, uzun 5aplar1 lıstiinde 
renk renk açan h;..~haşlar. çiçekli baş ... 
larını rüıgiırlara bırakmışlar. YiJkın
da renkli ~!çekler dökülecek. Afyunlan 
alınacak. Çi.ttlikle hiç bo~ IJ!r gün 
geçmıyor. Ben d;a köylüyle beraber 
çalışıyorum. Sonra beni en çok avun
duran bir ~ey de var: Genç kızlarla 
meşgul oluyor, onlara bilmedikleri el 
işlerJ, nakı.;;lar, öı·güler öğretiyoruın. 
Çevrelerine n1odeller tiziyorum. Son
ra onlar da bildiklerini bana öğreti -
yorlar. Pekmez. ı.ucuk, kesmece, pes
til yaprn::ıgı biliyorum. Geli.n olacak 
kızların elbiselerıni dikiyor, onlara 
elimden geldii:i kadar yardıın edlyo _ 
run1. Bu n1e~ealeler olma~a yaşaya ... 
marn, 

(Devamı Var) 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

emin ki, nihayet huzurunuzda 
bütün hakikatleri itirafa mecbur 
oldcak ve mücrim benim ... diye 
hay k,racaktır. Yalnız gönül is • 
ter ki, bu haykır!§ çabuk olsun, 
ve manen, maddeten zedelenen 
gi:nahsızlar daha ziyade üzüntü 
da!galan arasında çırpınmaktan 
kurtulsunlar .. 

Genç avukat yüzüne verdiği 
hın bir mimik ve sesine verdiği 
kiih bir neşter kadar kuvvetli, 
kah bir yumruk kadar tepeleyici 
toı;la söyledikçe Ferdi de eziliyor. 
büzülüyor, bir terkos çeşmesi • 
nm musluğu tenine bağlanmış gi
bi durmadan ter döküyordu. 

Bazan, Muzafferin bir sam yeli 
gibi kavura kavura, bir şamar gi.. 
bı acıta acıta kulaklarının boşlu. 
ğuna dı:ılan sözleri karşısında sen. 
deliyor, başı rüzgara kapılmış bir 
yaprak h:şırtısile sallanıyor gibi 
görünüyor ve muhakkak ki en kı
sa ifadesile Muzafferin sözleri kar. 
şısında haşyet duyuyor ve bütün 
cebrine rağmen duyduğu bu haş.. 
yeti saklıyamıyordu. 

Hakim, Muzafferin teklifini ka. 
bul etti: 

- Sorunuız, fakat kısa olsun .. 
Dedi. Muzafferin ilk suali: 
- Şükriye öldürülmeden önce 

odas.nda bulunan mücevher ku -
tusu ölümünden sonra yok ol • 
muştur. Bu kutunun nerede ola. 
bılecrğini ancak en yakini sıfati. 

le siz bilirsiniz? Bu yoldak ifade
niz ne olacaktır? 

Oldu. Ferdi bu suale sadece: 
- Bilmiyorum. Görmedim ... 
Demekle cevap verdi. Muzaffer: 
- Bu hadise ile hiç meşgul ol. 

maciınız mı? 

Dedi ve karşıltklı görüşmelu 
devam etti: 

- Meşgul olmadım. 
- Demek hadisenin vukuunu 

biliyordunuz. 

Ferdi birdenbire kıplurıruzı ol. 
du. Ne söyliyeceğini şaşırmış bir 
halde hemencecik: 

- Hadiseyi de bilmiyorum. 
Dedi. Muzaffer: 

- Hadiseyi bilmemenize im • 
kan yok. Şimdi tevil İıdiyorsunuı. 
Bir saniye önce bunu açıkça söy
lemiştiniz. 

Diyerek Ferdinin inkarını yü • 
züne vurdu. Ferdi hiddet içinde 
idi Gözler; konuşuyor: 

- Nereden çattım bu adama. 
Der gibi yüzünde geniş fakat 

takallüslü hatlar çiziliyordu. 
Muzaffer: 
- Herhangi bir hadiseden ha.. 

berdar olmadtğınıza göre mücev. 
her kutusunun ne olduğunu da 
merak etmedinll mi?. 

Dedi. Ferdi: 
- Tecs ürüm bu çeşit şeylerle 

uğra~mama mani idi ... 
D:ye cevap veroi ve de•·am et-

ti: ( Det•a mı rar) 

ru:z ı~i, dünya bu~iin ne e /(' ı 
gul ise, yüz y<irm; dokuz ~ ı 
Ye! de aşağı yukarı .. bu~a ııi' d 
btr lıacüse ile mr~guldıı. 911p41~ 
dıee N apolyonun Rusy&Y' ~' b 
tn.~bbüsü idi. Bt.lıiin J'<$ iıt fi' ~ 
nun l\1oolrovaya gı~~ ~ 
y iıım; doklJZ\!tıeU )'ıJ.d"'1 C(!ll Of • 
Bın.ıenale.rh bir asır ve Y' e / 
kuz sene tarih sahıfeıerındnl'l' 
zılı kal.an bu hadı~c. A!Jr.3# 
nm Rusyayı iıstilaya teıŞ f(># 
gtlıılındenıberi, akWel ~ .ııı ~ 
le halini a.hrııştır NspO~' 
Ingiltere iloe u-ı:un hır !il ii<"O'.ıı 
]eye ginişrnişti. Ve bu fil .1e V' 
uzadıkça, d.i!nıiz kuvvelle~f 
ra kuvveti arasınd.ı bır jıı ' 
mahiyetini alidı. Napats()!l•e:; 
gfüere)"i su:lh akd:ne i.d:ı.~I' 
!çın birçok tedbirier ô d<l111' 
Mısıra gitti. İngıltere 8 ,eti 
· ,.,, d .... __,.. t ,iııterel · ..b 
119.,....yı uşunuU. ,n., JIT'. 
şt abıuka ta:lbik ettı. lW ıl~ 
büskr Napoeyona Av;~~et il''. 
üzer'nde tam bir biı~1) ı.Je ~ 
etmt~i. FakM ingı)liL!e ;_

1 türlü sulh aktedemı~r<I~~-. 
haye\ yalnız İngiltere ile ~ ~ 
olabılınek ve Ru~yayı 08

1 
1'f< 

kaya iştirak etknıd< ~ 1 
'*'nesinde birinci ı\Jıel<5 ~ 
193'1 a.ğuıst.os pa6hl14 ~ıt (il 
bir ~ukavelıe ;imza'~dı. F' ;ot f' 
da Napolyonu esas ıoeı:lef t}.i/.' 
türmedı. Ve Rusyunın 8 r:ır" 
fatbi.b.' ııdoen müşte\. 01"'_1 ri)l1'~ 
yon bu dcvlıete lcar.ı Y~12 ıt 
karar \•erdi. Naıxılyon l I"'~ 
nesi 23 ha.ziranın:la po!c~f 
har1>ket etıti. Gartp bir teS ıııı!' ~ 
mak iızere, 'bugün:<li ~ ~ 1 

Rusyaya karşt ~2 bnzcı11 /J 
Polony.ada aşağı yul<afl ı:ı' , ... ı . .h 

ndktadan hareket etı::~ iJI ~' 
pı:ılymnm Rusyayı istı.•a ıÇ . .., ti 

600 btIP ' 
}arlığı askıer miktaır Jlle"'!ll ~ 
!iğ oluyordu. Ru;;fartn e ,fi" 
deki d.."Uvve>t ;,,e bunııP )il 

yaırı.st kadarctı. P.':. 
Napol:ron Uer!ed~·~; 

geri <;ekildi:ler. Ve RıJS 8 ~.:l"' 
l'inin k!'Smı ~ün;,ı, çar 911~ 
Alekısandr'>n kıımandaf'l 12() ,rı 
MookO'\•aya wırdı. Fa~at ~ ~ 
ldadar h\r Rus kuvvetı, So ,tıt tJ 
köyü,x!e N a:polyon ile 11<'.eı ~ 
tuştu İmparator b•ı kU"" ~ıJ 
liıp etti. Roolar (5<ı) bd'~ ı'.•) , 

sr:ı:ıa, ise, (30) bi" ~. ~ııı',.I 
veroilu. Borodin:> zaf~~~. 
kovaya yolu açtı ve ıı.ıt'. 
ziyadesile voruhnuş ~an y_rJ 
larlle beraıber 15 eY'ıalde o ' . . "' "" kovaya grdi. Mo:;kov•.~,.ıı · , 
mar>k; niifuısu (25~) ~ 111 1: 
rc<tti. Franstz orduların, b~ 1 

yakla'1ffiası üzerine, bü,IO~r. 'I' 
fus, Rus aslrerlerı!P be~.,_. , 
ri terkederek gpr:;;e , ,..ı 1ıııl . 
Bina~naleyh Napolyoıı. eJı<' 
varı boş buldu. Y•'nız ;,..~,; 
mak ><;in seııbest b:r •sf"J ~ 
kaç bin mahpus vaı:cı 1 • 1'1' ı_, 
Kremlin """'ayına g;de~ ııe l I 
orad.ı geçirdı. Askerl~,uı' .J 
celı: buılmak için boş b at· ı;ı:;-. 
!eri dolaşmrya baş1Jd1~ ~ , 
gün (16) eylirl g~ce Y ,,~'I'. 
polyon1JJ1 Kreml'n saf'll~ı ~ 
t:iralı.ıte çekilictiğı bir ~# ~ 
rin muhtelif setl"tıert et f!."J 
yangıtı her tarafa si~aY etYI, 
başladı. Sert bir ruzg~r ı) ,~4 
te e>lduğundazı k•S8 tıi1 '!Jt 
içinde ateş, lrudurrn~ ii~~ 
gibi lıer tarab sıl p ~ ~.fi' 
O derecede ki Napo 1Jll9yı ! 
Kremlin sarayında 69 .,.~ F; 
hkeli addedel'Elk ;VIosl<;7ı.vi~ 
mıya mecbur old•ı. 

1
.,.. e' ıl 

şehri, .kül haline inkl·8'. ~ / 
(İ.Ç gill' il' 

N apo!yo.ıı., bir av . ie".,cl ~ 
kovada kaldı. Tqr ,ıı {Jd' 9ğılJ."_I 
üçüncü günü kar ~a ri~·e ~· 
Iımuştı. Rll91arı . ıle Jr<la • 
fakip etm<!kte teblık•. ~e ~ti' 
Mosloovada geçirrneı'ti in!e'':.ı' 
rurlu ll'ddetıti. Ve t~t 'ı' 
on srkiz+nci günu ııc ~4'l 
verdı. işte Napolyoııa,""' 11 _.,ı 
İmp&ı atorluğa ve ;ıılı 9• itJİ it. 
ve tahtına malol.~ıı ~ . ;;: 
o g'Jn başladı. YtıZ ~eô'l>tı, 
senedir bu ric'atteo dıJ)'ıf';,ıı') 
Qe. ins.arllar heyec·n° ıı1' S ııF'.11 
drrlaı. Tarihçiler bıJ~~.$ I 
!arını anla.t.mak iç:ıı ıı~~o ( ',r ._,,;ı ' 
yazmıışl•ar. ~E"S"a'?\oınr l"',. ı, 
vır ~tımek ;çm ta:> 0ıı~ r.) 
l.ard.r. O güne k.ac•:ci~ go 
rih :nde böyle btt f .,~t;: 

;.,+· ) ~ 
mem,...ı. 1 rırıt11 nJ:I ' 

Napolyon, kı<l'A a ıtıt'a ' rr 
şındJ yürüyor. Btt ~1)1' / 
as6erd<-n terckk 11P cil s• 
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t ~"" ••z.nır: metinleri Ana<1oıu 
<ll.i\ J>dıı.ı bUltcnlt>rinden alınını,hr) 

j. e en: Muammer Alatur 
l ·an>· R 4a Hiın Pchlev!, bü
ı -~ Şap/ıur :.ı:ı.ıhaır.ınot Rı.za 

~ ~~ talrtın<i.,n focagat elmiş 
( "''·;""°arını milli ınccli:;e bil • 
'ı"' !r. 

h :~ dün yaptığı fevkalade 
~ 11 P antıda bu kararı ilan et • 
l:l~r. liükümdarın feragatinin 

ii •:~plerden ileri geldıği Ö
' l'\ilnıektedır' 
''nı . · ~ 'ta b Şehıll:jah, ilk defa beya -

l'lunarak, İran ana yasa -
\:ııı • ına tevfikan hareket ede.. 
şlıııd',OY lem iştir. 

,;~ı Y 1 Yeni Şahın yemin mera. 
"~ 'Pılacaktır ' 

iN TAMAMEN İŞGALİNE 
~iU !(ARAR VERiLDt 

~ ıııe ıı. kaynaklıırmdan bildiri!. 
. ~ 8°re, Alman, Macar, ita! -

,. e !\uınen tebaasının hudut 
<ttı:ııe çıkanlmaları ve bu mem

r~rh ait elçiliklerin kapatıl • 
t il akkında tevdi edilen In • 

; Us notas:na İran Şch:n -
ı~raf•ndan vaktinde cevap 
ta •ır.._, olması dolayısile ira
:anıiıe ijgaline karar V>e • 

r. 

ı ·~ müsavi miktarda İngiliz 
t ~t et kıt'aları Tahrana yü • 

•dırler 

?et kıt'alar:nın İran hükı1-
"'•rke · · •k . ·ıının hır kaç kllomct. 

' 01ne geldikleri bildiri! • 
·lİ ~Ultefik kuvvetler bugün 
t • Olarak Tahrana girecek • 

ı...~d 
•r~a ınahfil!ennde, Tahrana 
~i . Sovyet ve Ingiliı ku v • 
lıııdllın ~eddinin. Şehinşahın 

be ~ıı ınınesi ile alakalı olma
''tr,.ıan edilmektedir. Bu kuv. 

ll g" 

İran Şehinıniıı Rıza Han 
Pehlevinin tı• bttan fe • 
ragati üzcrône, büyük 
oğlu Şahpur Muhammed 
Rıza yerine geçmiştir. 
Diğer taraftan müsavi 
miktarda !Pgiliz ve Sov
yet kıt'alar• bugün Tah
rana girmektedirler. 

kenalı sancııkbrda mtlhürlü olan 
e!rr.asların banka hazinesinde 
mahfuz olduğunu, tarihi kıymeti 
h< iz olan lam sarayda bir salon • 
d& mahfuz iken, burasının tamiri 
dolayısile m.lli bankaya nakledil. 
d:ğini söylemişlir. 

Digcr bir meb'us da, bütün meb
usların bu elmasları ne gün ziya. 
ret edebileceklerinin teshilin! 
m&lıye vezirinden istenıiştr. 
ALMAN KADIN ve ÇOCUKLARI 

Tahranda bulunan Alman ka • 
dın ve çocukları bugün Tahran • 
dokı Alman elç'liği mensuplar• i
le birlikte ve Türkiye yolile mem
leketlerine hareket edeceklerdir. 

IRAK'DA İSYAN MI ÇIKTI? 
Ankara radyo gazetesi, Mihver 

keynaklarından verilen bir ha • 
brre göre, Irakta Sı.ilyemaniyede 
iı.;:ilizler aleyhine bir isyan ha • 
rcketinden bahsedild'ğini bildir • 
miştir. Ancak çok dolambaçlı yol. 
Jzrdan gelen bu haberi de, İran -
d"ki isyan haberi gıbi ihtiyatla 
te\ikki etmek liızıır.dır. 
AMERİKA BAHRİYE NAZIRINA 

MİHVERİN CEVABI 
Amerika Bahriye Nazırı Albay 

Knoks'un, İngiltereye giden gemi 
kı.filelerinin h:mayesi için Ame • 
rikan donanmasına em:r verildiği 
h~kkındaki sözlerinden bahseden 
y:.rı resmi Alman kyanakları, Al
h•v Knoks'un Ruzveltin ateş em. 
r:~i tek;if etmekle Ruzvelti de 
geçtiğini, harbe daha yakla;mak 
iç.n Ruzı·eltin nutkunda müphem 
oiz.rak geçi~tirmek istediği şeyle. 
ri tasrill ettiğini söylemektedir -
!er. İr OndCTilnıeıoınden mak . 

~ak; Almaıılür mcsele•i • Bu kıı.vnaklara göre yeni emir-
~ ll'.ek ve Mihver ent·ika. n«ll'C çok manalıdır. Aınerıkanın 

\ ~.0'hayt vermektir. müoafaa sulan belki Mısıra ka • 
:rıe:t kuv,·etıeri Tahranın 28 d&r uzanacaktır. Bitarafl:k kanu. 

{" mesafesindeki Karaç'a ne ise henüz usulü dai!"l'sindc ta. 
ıı~~rdır. dıl edilmemi~tir. Bu suretle A -

~;ra~ ~b;'-NIN E~J'.l!ASLARI. merika kendi kanunlar.nı da a . 
hiııd •Ilı meclıoın:n H Eylul çıkça ihial etmektedir. 

~ ıdaııe Yaptığı içtimada meb. 1 ,,,,;~============! 
4·ı, b,

0
,h•ri hanedana ait emas. Mektep lrltapları 

\ Ilı ~a kaymeleri karşılığı o- (Birinci Sahifeden Devam) 
l&tı al fuz bulunması icap e • terek biliihare d~nya n~valine temas 
·~•hn ar. hakkında hükumet • olunmakta ve: 
"o at ıstem.iş, maliye vc?ın - •Okullarınızda rahatça çalışabil-
., n C'e meniz için mllletce yapılan fedakir-
~ll\' vap ~ermiştir. Naz;r, lıklan anladığınıza inanmt~ bulunu .. 
~n azası tarafından yoruz.• denilmekledir. 
......... ~ ----------

~ :oı1 Yarın Matinelerden itibaren her iki ıinemada birden~~ 

. 4ZAK TURAN ~ 

ÖRÜMCEK ADA M ~ 

l 
'lıdı~ '. 

---:::~·T::·:·::, ""( M,-::,,::·: ,':::· ''"' ~ 
1';.rvıRCCK PAŞA TAYYARE POSTASI ·~ 
~ Türkçe Söz.lu Gary Gt"'.:1nd - Jean Arlhur ~~ 

~ ~ - ~ 
~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ -~~~~~~-~~~~~~ 

~ >..::•~- Yarın akşaın saat 3 c kadar ~ 
• ııı.-: :.rır.: :.ıa.ı :..: ... :..: lJ 
'i(sim BELEDiYE Gaz inosunda • 

~ÜNIR NURE DDiN 
.• th• 

Ve arka
daş l arı 

~~~· ~ Tiyııtrosa 
•tk&rıarından ff AZ J M ft Arkada§ları 

l 

l 

~~· No: 11-------
~tlr İçin Öldürdüler 
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Yazan: AKAGÜNDÜZ -' 
•,"Ilı. ~i benliğinde boğuşmaga 
~~'Ilı işi r .genç kızın; dcdetin 

ı l'ı!is·erıni gören, ailenin i • 

1~a k sayılan, kerli ferli bir 
_uııu ~l)ı. verdiği cevaplan 
~taı,lt hnuı., $ığdıramıyordu. 

\> ~lts· bu kız acaba deli mi 
~. hu a .ÇC'k akıllıdır da on. 

~ ~~ii. bıçııı- konuştu?. diye 

\. ~<!iai 

- Oğlun nikah işinden vaz mı 
geçti?. 

- Fatma aile şerefinden vaz • 
gc~mek üzere! 

Amca ile yeğen arasında olup 
bıtrni anlattı. Birad"ri gözlükle • 
rının üstünden bakarak dinliyor; 
sararıyor, kızarıyor, halden hale 
gıı iyor ve, arada bir mır,ldanı • 
ycıdu: 

". 
l\i~ h~ln .büyJğü olan kar • 
t~a Yak~ı o asına girdi. Ka
llıi ı. aşan kısın ev kiler 

- Bu kadar ha! Bu dereceye 
kadar ılerledı ha? Hanım! Yirmi 
sene göz bebeğimizden fazla kah
rır:ı çekip yeti*tirdiğimiz küçük 
har.ımefendi kızınla sen de gö • 
rüştün mü? 

) , 
~ ,., ,,. 
• 

<! ~o • 
ı Böl nuşuyorl:ırdı. Kapryı 

-.1 llit'd e bıışlııdı: 
it bul er, sıze mühim maru • 

llna it, ca ım. 
ı. hola• 

t "ayır · .. Daırede ... 
' _ ;; !lıtuhim bir aile sar -

lll.ek üzcrcyız. 

- Rica ederim beni incitme. 
- Görüştü.ıı mü diye saruyo • 

rum. 
- Görüştüm. Beni amcası ka -

,,_~.,_,~"""',_,.__. __________ _,_~ıAıman-Sovyet:===::==-:=:=:=:=:=:=:==:~ 

ı ı harbi çetin bir 
~~ 

C" • J • Kı. f t k safhaya g i rdi IJUrtyeue yenl zye m zn Q Q - CEa,.<nıakaleden De.·amı 

lı ook A f J • tecı·ıt ro • 'CZSe Hl' brr dönum u ume sınua vazı- noktasınııı 'içme g.ııniş ·buluna -

teşkil ediliyor r yet ciddileşiyor ca~~~~anya için ı:.şı yeni b:r ham. 
J.ev., haızırlanarak geçıımek. ek.. 

Beyrut 17 (A.A.) - Geı.eral 
Ca1roux gazetelerle ne -redilen 
bir mektubunda s~riyenin eski 
de\'lct reisi Ekselans Şeyh Tacet· 
tm'in Suriye Cümhuriyeti Reisi -
ne terettüp eden bütiin imtiyaza! 
ve vazaif ile Suriyenin mukad 
derat.nı eline almas:nı ve bu mak
satla mümkün olduğu kadar kısa 
bir zaman zarf:nda hükumeti teş.. 
k•l etmesini istemiştir. 

Yine gazeteler tarafın.da.n neş
roh:nan diğer bir mektupda Su • 
riyenin yeni Reisicümhurunun bu 
!l'i:him vazifeyi kabul etmiş ol -
d•ığunu bildirmektedir. 

Leatngrad'da ıftngl 
ıu gtıye m uhar be 

Londra 17 (A.A.) - (B. B. C.) 
Mcskovadan gelen haberlere gö -
re Sovyetler Len:ngradda, göğüs 
g\ığüse şiddetli muharelıelerden 
sonra Almanları bazı stratejik 
noktalardan püskürtmeğe muvaf. 
fak olmuş'ardır. Sovyet askerleri 
Neva nehrini kayıklarla ve duba. 
laı la geçerek Almanlara el bom· 
baları ve süngü ile hücum elmiş
kr, bir ır.evkiin istirdadı esnasın· 
da, 25 tank tahrip eylemişlerdir. 
Len.ngrad:n havadan esaslı mü -
daiaası devam ediyor. Bu müda. 
fa"cia İngiliz tayyaıden de rol 
oynamağa başlamışlardır. 

Alman tebtigi 
(l ıı: ·i SabUedt.n Devam) 

aşağ~ Dnyeperin gen~ mecrası 
üı,erinde en mühim nokıtalarda 
köprübaşları kuırmuşlardır. Gün. 
leı·ce süren muhartrbclerde bu 
ki"ı o.:übaslarının dü"rrı.an n zırhlı . . 
te.,ekküll<:'T'.nin m.-ıaheretıile yap
tığ: ~ıddetli hücu.m 'ara mw!<ave. 
metinden ve gen'.şletihmesinde'll 
sonra, A rr.an tümealerl buyUk 
bir cephe ü.zuwc!e Şaıi<a <kığru 
ilerler-ege devam ctmeK ted.ır. 
İlmen gölünün c"'nuıbunda bu. 

lunan böigede ll inci, 34 üncü 
ve 27 ioci So\")'Ct ordularına men • 
sup nıühim kuvvetler G<!nC'l'al 
Kelitr'in kumandasında/ki hava 
teşe-l<küller.nin mi;zaheretile ha
reket eden ve G•.ıeral Bosch 'un 
kuımandası attın-la buıunan Al. 
man 1<ıt'aları taraı n<lan wn haf. 
talar zarfında kal'i m<ığlübiyete 
uğra ı!mıştl'r. 9 ctü-.man tümeni 
iırrıha, diğrr 9 til·r.ıen de tama • 
mile mağlfıp oo'lr"is• r. Harekat 
esnarn1da dü1mar. pek kanlı za. 
y:at ,·ermiştir. 35 binden fazla e. 
ser al mnış, 300 taı.k, her neviden 
695 top ve pek ço'< m'İıktarda harp 
malzemesi ı{:'.in'.l.m \'eya tahrLp 
eörilım·iştir. 

Taksilere zam 
(1 iJci Sahifeden Devaml 

33 kadar bir zam yapıhmıştır. 
Halka 1oolayhk n'Mak ilrore bu 
zamm ı. taksi !;aatinin yazacağı mik. 
tarın üçte bi<ri ~eklinde olıınası 

karar;aşmıştır. Mesela taksi 90 
kuTllŞ ya2lmtŞSa, b o:mıiJctara 30 
kt•ruş daha zaınr.ıedilerek şoföre 
para \'erilecektir. Zam kararı da. 
imi eıı.cümendm eeçmiştir. Yarın 
sa.ba11 tatbiki muh'cmeılid•iır. Be • 
lediye, taksi camiarına yapıştı • 
rdınak üzere iiat .ısteleri l:ıoazı.r • 
la.maktadır. HC'I'kes bu listel'E"!'e 
bakar&k zam işinde kolaylık gö. 
receklcı:dir . 

dal' kendine yakın bulmamış ola. 
cak ki amcasına söylediklerinin 
ancak onda birini söyledi. 

- Hanım yenge! siz de bana 
tariz etmeyiniz. Fatma size az 
söylediyse, bunu anneliğin bü • 
yı.:k idrakine bırakmış olduğun • 
dan az söylemiştır. Ben ise ona 
karşı yapılm:yacak bir kaba ha -
tayı yapmak gaflet:nde bulun • 
dum, Benimle de o tarzda konuş. 

tu .. 
Ç&ğırttığı kızı geldi. Yine göz. 

lüklerinin üstünden bakarak, se
sine zoraki bir haşinlik vermrğe 
çalışarak: 

- Otur şuraya, dedL Amcana 
neler söı lemişsin? 

- Hiç bir şey söylemedim. 

- Demin senin odanda konuş.. 
matlık mı Fatma? Ben. amcan 
ya:~n mı söylüyorum. 

- Asla. Ben diyorum ki amca. 
ma kendiliğimden bir kelime bile 
scy lemedim. 

- Aranızda ne geçti öyleyse? 
- Amcam hakkı olmıyan bir a.. 

Londra, 17 (.A ..• \) - Son haberlere ~ . . 
1 

k h 
göre, Alınanların Dnyeper .. in Şarkında Blklık.1"ertı.ıll .. !aırnJm aıma • om 
yaptıklarını iddia ettikleri ileri hare- Rusyayı rn.aglup 1;-tmek hem İn-
keli dolayııl)'le, Kiye.! mıntakasıada giliereye kıarşı mı;ddi \'aBttalarda 
vaziyet krlt'k bir hale girmiştir. lıefev,·uk tomin eC:..cek bir duııuım 
Şimalde !llurm~sk Sovy.eUerin elin. muhafaza ey1'eımek, Awupa k•t'a. 

dedır. Alman ;ayyarelerının Mur- .,,_._ k ..._ ak k ,.. 
mansk:'a hücu.m teşebbü&ü akun kat... sına h~n a.-ıu ~lt anc ı'l.an 
mıştır. önce Urallara kadar umnnıak, 

Maneta Polonya ~atk"'.'ıara yerleşmek ve cepheyi 
': şımalnen cenu!ba Kadar bu sa,ha 

tayyarıcııorl ÜZC'I'iOOe tesbit etmekle müm • 
Londro, 17 (A,A,) - <B.B.C.> Dun küıı.dı.ir. 

öğleden sonra Mar.s denizinde Polon- Bıı bcikı.rn<lıan şinıdlild harekat 
ya tayya r f :ıeri kendilerini göstermlş, sahdlarındakıi. mür:adelıenin rnu ... 
5 Alman avcısını düşürmüşlerdir. ! V•ffakiyetle ve birsn önce hlta • 
Polonya tr.yyaresi kayıptır. İn.gıli.z 
tayyareleri altıncı Alınan tayyareslıu ma ermesı Alıman G<nel Kurrmayı 
düşürmüşlerdir. hesabına her hald~ en can alacak 

Holamla açıklorında bir Alman i<a- noklayı t kıil e:me>kı edir. Bu 
rakol geınlsı batır:lnn.ştır B r İngiliz itibarla Almanlar!n Leınııngra.d, 
bombardıman ta.yy:ı:resi dönn1cnıiştir. 1 K·~yPf, Odcsayı ve hatta Mos • 

lulgarfs!aa Buıyaya' kıov•vı behf"maha! düşürmek az. 
cev p ver4i mile -bugünl"'l'de daha iddetli bir 

mücadeJeye g;rişmelel'i ve halen 
ll'O\'Ct..'t taarruzlat'ını son bir hız. 
la iki üç misli arttırılmaları pek 
mümkün ve muh'.em~ dir. 

Lon<lra 17 (A.A.) - cB.B.C.• 
Bulgaıistan hükumeti, Bulgar tıop.. 
raklar;\-e funanla.!·ımn So\·yetlere 
karşı üs olarak kullanılmasıııı.ı 
pro~csto için Mosi<.ova hükumoeoti 
tara!?r~dan k€ndis!r.e verilımis o
lan son notaya ~evap vermiştir. 
SoJlya hükfune!i bu cev&bında 
Sovyet Rt>syanm Bulgarislanın 
m>üdaiaa lii2um , .. e zarurell<rıni 
ve hl<•n'üı.iyet:nı nazarı itibaa'e 
ahnad·•ı?ıım beyan eyleıne'lıı eclL 
* }, ahire 17 \AA.) - Bah • 

rwrlpore ırnilhracesi, dün ga1'J) 
çöli:ndcl<ıi Hint kıtaatını teftiş 
etmi~t>r M:ıhrace, bu teftişten ev. 
vel Kral Faırulk tdraiından kı.bul 
edilmiştir. 

+ Vişl, 17 (A.A.ı - l\larsel Ka· 
şen'in Ü<;' hatta evvel Rennes ıehrinde 
işgal n1RkRmları lıtrafından tevkif e
dllctiai öğrtnilmiştir. Tevkif edilmesi
nin sebebi meçhuldür. 

Kozan Halkev i 
Çök tül 

Kozan, (Hususi) - Kazamız Hal
kevi binııı!ıının alt kısn11 ant olarak 
çök.m~tür. Garip bir tesadüf eseri o
lar~k üst kc;un ırıuallb.kta kalmıştır. 
Çöküntünün her gün sabah, akşam ve 
öğle vakti yüzlerce k!ş 'nin radyo din
lemek üzere topl1ndıkları bir saatte 
olmayııl;vle büyük bir !eliıket önlen· 
m!ştır. 

• Mubte tr bir kadın 
(~"amı Üçüncü Sahifede) 

Ziııdarrka.pı ca:!di!Sİ'nd~ 85 nu. 
maralı dük.kanda hunduıracılıok 
yapnn Todori isın'nCe biri de çiıvi 
ihlikiırı yaptığınd·m ayn; mah • 
kemece tevkıf olunmuştur. 

gınema bilelerl ko•· 
trol ertır ecek 

Belelıdye İk ?'a; Müdürlfığü, 
sinıeırııa büfelcrinda fazla fia1loe 
SU, [',hZOZ sa1ıltn3Sına m&nl Ol • 

mağa karar vernı~~tir. 
Sinemaların sını!,na göre bun

lara salış fia\ı konııiaca<k. fazla • 
ya satanlar Adliy• ~ e verilecek -
tir. 

Kar2dt. i !<ış 
tarife."ri 

Karooeniz hattı ıo~ vapur tari. 
fesi önümüzdeki ay başında tı.t· 
bika başlan~cak(,r İslan'bu.ldan 
haı:ek<!'t günleri değişın.iıyecek 
''almz dönüşte vapurlar bir giin 
g-cç gelecekllerdir. Tarifenin e • 
saslar hazırlanmıştır. 

laka ile bana hiç beklemediğim 
şeyler sordu, sorduklarına cevap 

- Sizi samimiyetimi bu dere. 
ce suiistimal edebilecek farzede • 
mezdim. Halbuki, ne garip talilin 
varmış, sanki ben suçlu veya ka. 
tıl imişım gibi mütemadi bir ve
him ve şüphe içinde hep bana cü.. 

rüm isnat ve atfına kalkışıyorsu. 
n•ız. Nirayet ben çok sevd iği ka _ 
rısı en mahirane, fakat, ~cniane 

öldüriilen birisiyim. Onun öldü -
rülı.işünun asabım ve hbsiyal:m 

üzerindeki tesirini ölçmeden, hat.. 
ta ölçmeye de lüzum yok, görme. 

den bu tarzda iftira, hezeyan ve 
tasnı ıle dolu bu tarz hareketle 

miıtemadiyen tazip edilmeklıgim 
herhalde adalet mefhumuna ve 

prensiple !'İne uygun olmadığı gi. 
bi avukatlık meoleğine de yakış
maınak gerektır. 

Muzaffer bütün bu sözleri din. 
!edikten sonra gülerek yerınden 

kalktı ve istihfafkar bir eda ile: 
CArkası Var) 

ETF.M i ZZET BENiCE 

Harp Vaziyeti 
(Birinci Sah!ledcn oe ... -am) 

Merkeule Ruıs .ıı<.'.csunu:-ı ır.ıı

k.,bıi taat'fu.zu he ılı<. sevku'.~ ·yşi 
b.iir netice ,·crrne'11..h_.t.r. Taa .. ruz. 
da <i.:r'at olma.dı:k-;a, bu Ru. rru. 
kah·i taarruzunun cenahiardaıki 
büyü.:. muharebe:cı ~ müewir ol
ması bdclenemez Bu taatTUz kar
şısında meı•kezdckı Alman oı dıısu 
Rusları oyalamağa ve vak»l ka
zanrnağa rnuvaffalı: olma.l<tadır. 

Ceı•ı..pta va.11İ.yet nazik hır saf. 
ha)-~ girıni11ir. :\'man oırdu'u 
Dnvcpcr nehrini "oağı k>rsmından 
da ~ :ı. :--"l!.e muv:ııiak cJmuşlt:r. 

Artık büyük mJnı a~ıJımL'i de • 
"1ektlr. Bundan 5rnra RtJSlar için 
Kırım ve şatki Uk•aynanın mü. 
dafraısı daha mü~;. ü! olacaktı:r. 
Voro<;ilof arduısu m"dafaayı Tl1'1-

kah'l . taarruzlarla ) •pıyur. Budi
yeni ordusunun dr, ~yni usulü 
ta·lbi1< ebmesi za"!'.anı gelmiştir. 
Zira Çermgof'da ,. • Kremnçug 
köprü başında t<ıp!aran Alman 
kuvvetlerinin Harbf umumi is • 
tlkar.etıincle Vf! c .. ıl.t ~nupta 

Dnyeperi geçın ·~ olan Alman 
kıt'alarının da Awk deniz.ine doğ. 
ru ta&rruza geçımc teri çok mulh. 
teme1dır. Dnyep"r zarbindeki A1-
man 0rdwu hene.., b ·,yüık k1'9mmı 
Dnycper şarkına :;cçirmiş değildir. 
Bu rr.u·kabil ta:..rfli·. içi.n müsait 
b:r v"ziyet \'C z3ır.~ndrr. Sudi • 
yen; crılwm bunu yapamazsa 
Kiye1in tamamen (eVTilm"sine 
ve n:hayC't Kırım ·"e ianki Ukray. 
nayı istilasına Al:nanlara f!ı-saıt 
ve imkan bıraknnı.t oill.r. 

Fransa an ltalyaya 
yarwm lıtealyor 

(Birinci Sahifeden Devam) 
rer İngil:z t:~arruzunu karşılanıak ü
zere zenci \"e Şin1alt Arr:ka kıtaatın 
dan mürekkf"p elli bin askerin Libya
daki İtalyan Genel Kurmayı emrine 
ftmade tutulması. 

Hatırhırdadır kl. H1Uer, Rus cephe
sindeki mUheyyiç mil!Akat esnatiında, 

İtalyadan, faal bl · yaroım talep et. 
mişti. Fakat, aynı zamanda, Dwte'
nln prestij!. İtalyanın, Habeıistandan 
sonra Libyay ı da kaybetmesine mü
sajt olmadığı hususunu tamam:yıe ka
bul etmi,ti. Binaer.aleyıı., derpiş edi. 
len sulh projesi Fransaııın, İtalyaya 
arazi terketmemet.ini 1mir olduiun& 
göre Fransan1n İ~lyaya, hiç olmazsa 
kendi topraklarını muhafaza etmesi 
için yardımda butunabllece~ ileri .iÜ

rülerek bir anl~ma yapılması dU,ü
nülmüşlür. 

Veygand'ın bu projeye kat'iyen mu .. 
arız olduğu, takat diğer taraftan, Vi
ı)İ ricalinin hayli mütereddit olduic.la
rı zannedilmekted~r. 

Vi:jl'den alınan mahrem haberlere 
göre, bir çok noktalar üzerinde anlaş
ma husule geldiği için, sulh muah~e
sı projesi şimdı, ana hatlariyle, !ılba
k ıka taman1en kaıerr.e alınm1ş gOrun
tHek tt..-dlr. Fakat, }·alnız yukarıda gös
terilen EPbt:·p!erde11 dtğ·l, Franyız et
kfın umunıiyesinin hali hazırdak~ du
ruınu haseb:yle bazı maddelerin şlm
dllik aiıiı tutulması zaruretindC:n do
layı, imzası tehir edilm~lir. 

lskenderun g üm
ğündeki mallar 
İskenderun günr' üğünde birik. 

mis olan mühım m:1<tarda ithalat 
.,::ı.,ının b>ran ~vı:el çek !mesi 

ı in Ticaret Vekiı<cti tarafınden 

alakadarlara tetbli~at yapılmış • 
tır. Bu mallar ;ç;ııde piya6aya 
lüzumlu 'birçok nıdddeler vardır. 

ÇERÇEVE 

GEÇ KALMALAR 
NECİP FAZIL KISAKİ°'REK 

(Birinci Sa.hıfeden Devan1) 
sa yıkılmış, Balkanlar devnl. 
ınlş ve 'ov)·et Rus) a kemende 
ı!ü~müştür. Bu aralık A.rııpa
da. son dertte çevik ııplayı • 
ları yi.iziinden, kendisini dane 
olmaktan kurtarabilmiş tek İn.. 
giltere kalıyor. 

İngillerenin de bu&ilnkü va· 
2iycti, c ki müdafaa sıkınbları. 

nı hafifletmiş, fa kat bir turruz 
kıvanuna hiıli ,-arınaın1 ş. ar .. 
tık uzla:ıınaya mı, uzlaşmama. 

~·a mı taraftar olduğu belirsiz 
bir hal ... 

Acaba Amerikan hazırlığı, 

Avruııada İngiltere mii•tesn:ı, 
blilüıı işlerini bitirmiş bir Al • 
manya) ı idrak edinceye kadar 
süreeek mi? 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 
DılnkU A'man l<bllğ.nden bah•eden 

D. N , B. Atusıosİ.anberl İlmen gölü 
Cenubunda ck\>am eden harekAtın 
beklenen neticeyi verdiğlnl bildirn\ek .. 
tedır. l\tU.hlm &> ... ·yet kuvvetler,, Şima
le, Lentng ada doğru llerI'yen Alman 
t~.şr-kküller •ıe cenahtan hücum etmek 
lsten~lşlerdi. Fakat bunlar ormanhk 
ve bntakUk arazia~ ktsmen in1hR, kıs
men esir edilm~ler, kurtulabilenler, 
Luvaz neh.rinin Sırk taraıına ahlmij
lardır. 

Bu mıntakada 9 Sovyet flrlcası kıi
mllcn imha edilnıiş, diğer 9 fırka da 
k:ınh bir mağlUbiyete t.:.lr3tılr::u~Ur. 

A:1nan t-sfr!er 1914 te Tan:.nbe:g mu
harrbes!nde alınan c.;;irlerin yaru;ın .. 
dan (azladır. Bu mağlüblyet ileride 
h1oskova·nın n:üı 1afa.ls1nda tesirini 
gösterectktlr 

Leningı:oıd nıudafaaya devam et· 
mektedir. 

Cephenin başka yerlerindeki 'azi
yete gc..--Lnce, Kiye! clddt bir tehlike 
altına gınncktedı ·. Almanların Dnye
per'de k0pril ba; l.lrını kurn11ya nıu
vafCak olmaları Budiyeni ordularınL 
da ıı 14kLl v:ı:ziyete sokmıya ba~lanu,.. 
tır. 

Odesa, donanmının d:ı: hinıaycsiyle 

n1ukavemete devam etn1ektedir. 

Bu ne biçim iş 1 
(BirinCl Sahifeden Devam) 

yırmıııtır. Nüfırzl'l zevatın otur. 
dı.j!u mıntakalara kuvvei haruri. 
yf!JS: fazla gaz ver. 'meık<te diğEll' 
semtlere iıse kuvvr,:siz gaz sev1ı:e. 
dıldigıı:ı.den haN< r~zıa sarfiya'a 
mecbur kalmaktaJır. Keyfiyet 
tetkik cı)unacıııktır. 

Soygunculuk 
( ı inci Sahifeden Dl.'Vam) 

Ç'.te.ıklar derhal ortadan kay. 
bolmuşlardır. Zavdllı Mes'ut ci-

l vardan geçC'Illere dilı ile de d'l!>r. 
elim anl?.'amamış, nihayet i~arC't
lerl~ vak'a\'! hab•,- vereb,Jımı~tıı.r. 
Çocuklar yakaların~ bu saıba·!ı. 
Sarıyer müdıleiumumıisıı tarafın. 

dan sarguya çekilerek suçlarını 
itlraf et.ınl lerd:i.r. İkisi de tevkif 
olu~muştur. 

--~--

Leningrad 'da 
(1 inci SahUeden Devam' 

med:kleri bir ~nk hilc:unıa karsısında 
mebhut kalrroı ; rdır Ş'mend [ere ve 
yola hiı.klın ır.ilstahkem b' r tepede bu
lunan Almi:lnlar. Rusları yagnıurlar 

neticesinde bataklık halir.e gelen bil' 
dağ ete~nin teşkU etLı?i bir cçamu.r 
tuzağına• dılşümıeyi tasarlamışlardı.r. 

Taarruzun ehemmiyet kesbeın1~ln• 
vakit kalmadan 1 Ruslar, civar orma

nın içinden patilc:.ılar açarak, tankla
rın, dil~mana baskın yapmasını teınin 
etmişlerdir. Almanlar, tepeden. püs
kilrtÜlmüşler ve Ruslar iı;in hazırla
dıkları çamur tllZ<iıiına kendilerin düş· 
mlıllerdir. Bataklıkta çabalarken, Rua 
toplarının ateşine maruz kalm~lar ve 
dağılnllşlıırdır. A!manLar, b.arp saha
sında, dört yüz: subay ve asker öli.i· 
sil bırakrnışlardır. Top, tank, m.ıtral
yöz ve ıuWıim v~;aik ihtıva eden üti 
Alman deposu Rusların eline aeçn1it
Ur. 

Sovyet Tebliği 
(Birjnci Sahı.teden Devam) 

, e·.Jeı, Sovyet ha, ı ku vvHleri, 
man nakliyesi b..:tın.lım"itrr Bir 
Alrr.~n destroyer., dsker taşıyan 
mühım m'l<taooa t<i:·çük gemiler 
çarpışmalarda l::Jluıımuıılardır. 

Almanlar Özel ad~sına karşı. 
hücumlarını tekrarlamışlar, ka • 
ray~· .ı.sker çıkarmağa ve para • 
şükiiier indirme!;'' çalışın la.r • 
dır. Bavadan gel•n kU\Tetlcr <m
ha edHm:ş. kara·r:ı. çıkanlar d~ 
n.zf' dökülmüştür. Dün bütün 
ce~tde mııharebe:er devam et.. 
n :.,.tir 29 Ahnan tayyııresi dü -
şürü!nı(i!;'tur . 

Tayavre-:enrniz Romanyada 
Bal<:ıilı boınıbardıman etmişlt'r • 
dır. 

Böyle olursa, sade<e harbe 
iştirak zaviyc~indcn, Amerikan 
hazırlanışına geç kalmış naza· 
rlc bakmakta hata olmaz. 

İ~in tuhafı, Avrupada İngil • 
tere \"e \lnuıııya kar~ı kar~1~ a 
ve yaln,. ba~larıua kalıp da 
ebcdiy~n ycni~end~·ct>ekleri liilk. 
müne varır ve a)·lardır iddia 

ettiğimiz veçhile bir uzla~maya 
yanaştrlarsa, tam o e\nada A... 

nıcrika hazırlığını bitirmiş ola. 
rak, bu defa da. yine aylardır 
iddia ettiğimi~ ve~hile Ameri
ka bu sulha yaoaşınıyacaklır. E
ğer böyle bir vazi)·et doğarsa, 

Amerikanın bilha«a bu dda 
gc~ kalnı ış olmas•nı terneıı ııi 
etıuck bir in~::ıııhk borcu olur. 

• 'OT - Zarf ı.:n arka. r ~d
resıPi yazd klan sonra e .ı • 
ıı-ans: ~rrır.e b r takıın (.) ve 
( ?} iŞUretlcri kovan okuyucum 
lütfen adr<>sini bildirsin! 

DenizcUerin terfi 
imtihanı 

Terfı iml'ihanhrına gireceık 

kaptan, çırkçı gihı d nizdlerin 
kayıtları önümüzdeki ay ba~h -
yııc.:ı.kı ır. İmtiohan Oı talköy Deniz 
Tıcaıı:t melctebin1~ Münakalat 
Vekik•t'..nden l."'lece.k müıney • 
ylzlcr önı.inrie yap.lucaktr. 

lt al an ordusu 
(1 inci Sahifeden Devam) 

geçirmektedir. Kadınlar ve erkekltt 
şehrin pis sokaklarında ve kasabala. 
rında pcrija.n ))tr kıyafette ve yalına-
7ak dol1ş:ınaktadırlar. 

Dnycper ınınt.akalarında toprağın 

zenginlğ:l bır kaç n1iJ.yon kişinin re
fahını Leınlne kA!ı gelir. IIJ.lbuki J:>u. 
mır.tak!l'..ardakt ha"k ko.~·..ınç bir scta-
1.f?t ıçınde :y~m.ıktadır. 

lı;tünai muavEnetın ancak kiğıl U... 
z.erinde yeri vardtr. 
Ka~balarda bır doktor bıle yoktur. 

Bir İtalyan doktoı·u tara.tından tedavi 
ed.ılrn bir ihtiyar bu mıntakldaki U
raat an1elesınln her turlu tıbbi yar ... 
dund;ın rr,~}ı.run1 bu!u.ndutunu .soyle
m~tir. Senede ik. defa Yahudi bir 
doktor kadın kolnoz'!arı dolaşmakta 
~e de bu doktor ancak gebe kadıolan 
ziyaret etnıckte idi. 

M11habir neUce olarqk .şunlan söy ... 
leınektedir: 

Bu zavalWann muztarip ;yüzlerine 
baktıkça insanın bunlarLn bir ijkence 
odasından çıkUklanna biilun~ıl:I 
celi7or. .. 

Parti Grupunda 
(l lııd S>Jılleden Devam) 

şelerinde ç.>k pahalı olduı;unu, 
b~ynelmild nakil ücretlerının 
yuzde otuz arttığını söyledikten 
sonra fiat tereffülerine kar~ı mı.i.

cadeleyi ı;ebarüz etıırmiştır. 
Vekil; pirinç, nohut, merctmek, 

yağ, fasulye \'esaire gibi ana ihti. 
yaç maddelerı üzerinde bundan 
boyle ıhtikarın işleır.tsine imkan 
bırakılmadığını da söylemiş ve bi
lahare pamuk ipliği. kaput bezi, 
mensucat üzerindeki şıkayellen 

yerinde bularak İktısat Vekalet:. 
le birlikte bu mevzuu ele aıd kla. 
rını, hususi fabrikalarca iınal o -
lunan pamuk ipliği ve kaput be • 
zıııe el koyan İktısat Vekaletinin 
d ğer ınenoucata da el koyma sa.. 
Jahıyeti alrl:ğını ifade etmi~ir, 

E u. mevzuun bir kaç Vekaleti a
liı ·adar eden umumi kısmı üzerin. 
de Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam d&hi e>aslı iT.ahat verm~ 
tı:·. Hükümetin bu beyanatı umu. 
mi hey'et.çe müttefıkan tasvip o • 
lırnmuştur. 

Tahtı bırakan Riza 
Han Pehlevi 

(1 lnol Sarlaıln Dcn .,,ı 

na doiru takip etHil yol, Tahra .. 
na gelmekte olan İn&:itz kU\'\·et· 
lerinin taklp etmekle olduiu yol.. 
du.r. 

,.-iPEK--. 
SiNEMASI 

Y ARIN AKŞAM 
Yeni Mevsimine başlıJor. 

İlk Program: 

M.MOTO 
Caniler Adası nda 
Heyecanlı ve l\tnaızam Film 

A :vnc&! 

1 - Tiiı k~c 'ö~lü 
Matbuat U .. ı. )lcmleket 

Jurnalı 

2 - RE~KLİ MİKİl\IA VS . ' 
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Bir Casusun 
Gizli" Defteri 

No.113 -J 
Yazan: Franci& Madıo.rd Çeviren: lskender F. SERTELLl 

Casusluk şartlarına sığmayan bu hareketim
den dolayı ilk Önce ben azap duyacağım. 
- O halde müııosebeUniz bayll 

Derlem is .• 
- T&hm.ininiz kadar değil. Münase

betimiz çok nezih bir aathayı aşma
mıştır 

- Bu bdınln hüviyetini bili7or 
musun?. 

- Hayır. Bence çok dürüst, çok na
ınu$lu iörü.Dtiyordu. Evlenmek iste
dığim k&.dında bu iki meziyeti ıörün
tt, hüviyeti hakkında !aıla a~4rma
lar yapmıya lüzum ıömK'<llın. 

- Bu kadının bir İneillı veya Ja
pon casusu olduğundan filpbelenme
dm mi?. 

- Hayır .• 
- Hakikoti Al<lıyorsun? 
- BillUW .. Apaçık söyluyorum. 
- Kilıaeye ottıtın bomboları uer-

den tedarik ettin?. 
- Bu Jşle ze~ kadar aJA.tam yok

tur. 
- İtirat edersen, lılılııilmll ıı6yler. 

oen. C0'1UJ hafi!li;yecek.. Dotrusunu 
ııöylet 

- İ§lemeditim, bilmedi4lm oüıilm. 
lert nasıl itiraf edebillrım?. 

Mtiddefumurnı, arltamda duran ta
harri komlaerine eliyle biz lpret 
.•erdi. 

Ve bana fazla b1r ıey söylemedi. 
Beni, Polis Müdürüniın odasından 

ald~ar .. Demir parmaklıklı polis neza- ' 
ırethanelerinden hır bilcreye f6türdü
ler. 

Galiba. burada bana işkence Y•Po
eaklar. 

+ 
Mi:OB.iM Mi. HAFİYE :trl? 

O eünü yalnız baoıma bu hücrede 
ceçJrdim. İçimden ıülmek eelmiyor 
artık. Mesele clddl oathaya girdi. 

lyl amma, baldkl hüviyetimi nasıl 
16yliyebiliri.m1 

Fı-aruada bir İngiliz casusunun taaıı... 
yette bulunmasından ilk ön~ Fransız
lar ku$kulanac:akl.:ır. Sonra. EnteW
ccns ı;ervis te buna razı olmıyacak ve 
beni tekdır, tevbih edecek. 

Zaten casusluk şartlanna da sığ. 
mıyan bu ha.rekeUmden ilk: önce ben 
azap duyac.atım. 

Bunlan d~ilhereil bekliyorum. 

Akşam oldu. Gardiyan yemek ıe
tlrdl. 

Bir miktar ekmek ve sebZI! çorba-
11 ... Bir sürahi de su. 

Yemek Ustesi bundan ibaret.. 
Halbulu ben o akşam, fllııdüzden 

tasarladığım bir lokc.ıntada büttek ile 
prap ve meyva alacaktım. 

Şjnıdl onların hasreUni <:ekerek tor
boyı içtim. Üstüne de suyu .. 

• 
Garip bir tesadüf bana bu nezaret

hanede, Amerikalı"' mesh.ur Dahiliye 
doktorlarından •Cak StanJey>'in bir 
etüdünü hatırlattı. Ben Amerlkada 
Jk.en. doktor Stanıey·ln şöyle btr nut
kunu dinlemiştim: 

•Yirmı senedir bastalanmda yap
tığım enteresan bir etUdün bu!Asa
aıru efkarı umumiyeye arzetmek is-
1.erlm. MalUmunuzdur ki, sıcak ve 
ııoğuk maddelerin midede bir lnda 
toplarun11 olması, mide kaııaerinin 
ıebeplerinden birini teşkil etmekte
dir. Mlde kanserlerinç en ziyade ha
pishanelerde rasUadım. Bunun se
bebi de rudur: Hapishanelerin bJr 
çoğunda mahbuslara sıcak çorba ve 
ekmek verirler. Mohkıimlar 11cak: 
corb&yı demekle yerler ve üstüne 
aoğuk ıu içerler. itte midede aıcak: 
Ye soluk maddelerin bir anda imti
zaç edememiş olması, mideyi tah
rip eder. Mide kanserlerinin ,.o.
de doksanı bu lhti!Attan ileri reı
mektecllr.> 

Doktor Stanley çok maruf ve muk
tedir bir dahli iyeci Jdf. Etütleri de 
pek m:inasız değlı. Burada ı;orba1ı 

içince, üzerine su içmek lüzumunu da 
lıi.ssettim. Çorba çok tuzluydu. Çor
banın üstüne su itmemek kabil mi? 
Biri kaynamıs çorba.. Dlii•rl buz elbi 
aotumua bir su. 

İşte, rnidemde bir ibtilfı.J var. Bar
ıaklarım ka~ıyor. Burada ınlde kan
serine tutulursam çok feci olacak. Zi
ra, bu en z;yade Torkt. 
lardan bırldir M;de ve haı.lnı cibazı.m 

(Arkası Var) 

İLAN 
Üsküdar lk inci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

T<'rekesın~ möhkememlzce v~'ıyed edilen Osman SelAmi kıı.ı Mü.teve.ttiye 
Nı1ı.ııerm gayn ~~ııkı.ıJ tere ·esinın_ bH.talep rMmen tasfiyesine \·e- ;ışa&-ıda yazılı 
ca,yri r.:ıenkullerının açık art1.Lrma ile sa hlarak paraya tevrllmesine ınahkeme
aılzce karar verilmi=tir. 

l - Ü kudarda Hace Hesna Hatun mahallesinde Pa:a Umanı Şem'i .Efen
di sok•Clnda (Susuzbağl) eski 121 ve 'Yeıll 19 No. 1u taşıyan ve 4 katlan iba
ret olan i~bu hane 8 oda bir salon 3 bel& iki kiler, iki 11<ıfa bir mutfak ve !Jıi ye
mek odarı ve •ynca iltl oda ve bi.r hel~dan ibaret müştemıJatı ve içinde mey
valı v~ rney\:a"?z bir t~k ağacı, odun ve kömürlüiü bulunan bir bahçeyi ve 
elekırık ve ter4os tesisatını muh.1.e\·i olan iabu ıayrl menkule 1eminll ehli vu
lcuf ıarafından (5500) lira kıymet takdir ed.llıniftir. 

2 - İIJ>u hanenin bahçesinin alt l<Jammda aynca ealti 121 ve yeni 21 No. 
"1 taşıyan ahP.Pı 6 oda, bir kller. bir mutfak ve lt1r kömürlük: ve bir 90f;ıdan 
ıbortt olan w elektrik ve terkos tesisatını muhtevi bulunan ufak köşke .ıe keu. 
>enunll tlıll Yultuf tarafuıdao (25001 lira k.lşınet takdir odilmiı;tlr. İobu Jaarıenln 
bazı yerleri muhtacı tamirdir. 

3 - Satış peı;lndir. Milzıı1ede,.e iltirol< elmek l.stiyen her ııtl köşkün 
kıymeti muhammtnelerinin ~ 7,!i nisbetınde pey akçesi vermeleri 14zımdır. 
Rüsumu teıauye ve 20 senelik evlta.t tA viz bedeli ve ihale pulu esmanı mU,,te
dye ve sat.ıs &ününe kadar müterakim bina vergileri ve rilsumu beled.J:ye ve 
evkaf icareleri tereı.eye aittir. 

• - Her iki köşkün satışı 9 T~ evvel Hl tarihine milscloif Perşenıbe günü 
saat 14 .?en 16 1a k •dar Ü küdar lkinci Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak
bl' · O l"Un kıyrr:eU rnuhammenelerinin 3 75 ni bulmadığı takdirde en çok art

branların taabbütleri baki kalmak ıartile müzayede 10 gün temdit olunarak 
18 T. evvel 941 Cumartesi günü saat lOCan 12 ye kadar devam edecek ve en 
çek arturana ihaleyı kat'lyeleri icra kılır:.acakhr. Bedeli ihalen~n bır hafta zar
fında mahkeme vnneslne yatırılması :;;arttır. Aksı takdirde ihale bozularak 
b~dan hasıl olacak zarar ve :Uyan ve fark ve f z ve masraflar ondan bilAhü
küm tal:.mın e-ttirilecektirs 

5 - İşbu gayri menkulleri üzerinde tapuca müseccel ve g;;ıyıi müseccel 
b~k sahibi olduklarını id_dja edenler var lse Hfı.n tarih.inden itibaren on beş gün 
lt~de t\'r&kı mu.sbite1erıyle mahkememize müracaatlan vP aksı t>..alde tapuca 
muserı·el olmıyan hak. sa.bipleri satıs pare.sının payJa:masından hariç tutula
caklardır. 

6 - Daha 1aıla malü~at almak tstiyenlerin mahken;enin 941/81 No. ıu 
&e:_eke dosyasına ve cay~ı menkulleri gönnek istlyenlcr de mezktir kötklere 
tnUf11:c~at ~lemele-rl ve talip olanların da satış günü saati n.uayyeninde Üskü
dar Jklrltj Sulh Hukuk Hlk.imliiinde hazır bulunrr:.ıları Juzumu il~n olunur. 

94ı/81 

ONUN 
\" a,aomı§ Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum! •. 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 81 
Kffidmi bütün !ı4 kala.balık • 

ıan, ınsanlar<kın ayn, mes"ut zan
ııedi~r. onlardan ii•tiin görü • 
yıordum. Nefus bir içki giıbi yu -
dum yudum çt.iğ'miz günün 1-e-z
Jleti tN<ınıil varlı~·nıı sannış bu
)unuyordu. Yokla ilerledikçe pu. 
selcrim tatıyor, nefes aldıkça vü
cııdünun kokusuna duyuyormuş 
gibi ohıyoroum. Zcı,k:teıı, yor • 
gunhı1<tan sarho~lu.'n .. Kanatlan 
lKıscet kaldığı aluv:n ate<;ilc kıs
men kavrulmuş b:r pe!'Vane giibi 
uçam;yacak, yerlerde sürünecek 
derecede sarhoş ve lııarap ..• 

Mahalleye girince mıaktan an. 
!'lemin pencıere başında hayalind 
gördüm. Onun yil:.i.in.e na.su ba
bcağımı t>treyerel< düşündüm. 
Kall>ıın bir eleıın lı'$ennücHe ;yıır. 

t.Jılı. Şükran kap"ıır önünde du
ruyordu. Daha yakia~ıııken: 
•- Aman abla r.nedffiİıll?> di. 

ye hayJı:ıırdı. 
Ha..ecan ve :ihtilaç içinde: 
•-Babam?.• 
Diye sordum. 
Hayı;r bab"m ııelmemi§ti. Üs· 

teLık bir tahkikat 1dn Silivriye 
etttığ.m, yarın döneceğini bildir
mişti! ... 
Bıınu öğrenince Mndum. Kal. 

dım Eğer bilseyd'm, hiç böyle hı
ıaş edıer, kanılmaz ve bııkılmez 
sevişme!erle geçe;, günü erken
den iıldüırür müydüm? .. 
K~a koşa merd 'veni çıktııın. 

Annem .karanl.ıktl oturuyordu. 
Birşey somıasma mPy-dlan bınık
madan ve karanlığa mi'llOOtar 

-- - . _,__ - .... ( • ". • i 1 • .~ .. . "~ . i • • fı'!.~. • 

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

İcabında günde 3 kaşe almabi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

' µ ,_. . ' •••• ·: ,• .... _, ~ ' ' ~ .. 

"' İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
ııı No. lı İlan: 
Toptancı peynirciler perakendecilere Jlre fonu olarak t..rıekede 35 kuruş 

tenzilat yapacaklar ve bunu faturalarında ayrıca &österecekleıdlr. •8230> 
+ ... 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
112 No. lu il1n: 
Toprak Malısullerl Ofisi tarafından yalruz perakendeciJere un verilmekte 

olup bunun da baktallarda azami 1iatl 20 kuruştur. •8231> 

* ... 
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

113 No. lu iuın: 
Bulgarya kwnUrilııün azam! Alış tlotl fU ıekilde te.bit edilm4tlr. 
l - Kayıkta vep. motörde perakende kilosu yedi Jtunıa. 
2 - Bu kömOrler perakendeci dllkltf>.ncılara .. ıılmayıp doerudan dotnıya 

müıtebllke satılacaktır. c8232• 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 

ŞİŞLi TERAKKİ LİSESİ 
ANA - iLK ORTA ve LİSE 

Nişantap: ÇINAR SOKA(;;J 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilir. Telefon: 80547 

' 
ANA - İLK - ORTA ve LİSE 

Kıs ve 
Erkek Hayriye Lisesi Yatılı ve 

Yatısız 

FATİH: SARAÇHANEBAŞı 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. 
Arzu eden talebe mektebin husuS' v~saitle sabah evlerinden 

•••• alınır. Ak~am evlerine cırokılır. Telefon: 20530 
•' 

' 

1 

İstanbul Deniz Komut~nhğından 
Deniz Liseal müoab: ka imtihanına giren okurların bbul li<teleri celmiştir. 

Amalı okı>rların acele iatanbul ı;ıeni• Komutanlığına müracaatlan. •8171> 

[ IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Ternlzlik işleri içın yaptırılacak bir adet romorkör için alınacak maa te

ferrüat bir buhar makin .. ! ile bir buhar kazanı ve bunlara mütelerrl aksam 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuhnu~tur. Tahmin bedelı 13395 lira ve ılk 
teminatı 1004 lira 63 kuruıtur. Şartname Zabıt ve Muame!At Müdtirlügü kale
minde cörülebllir. İhale 2/10/941 Perıembe eünü .... ı 15 de Daimi Encümende 
yap>iacakt.r. To!iplerln ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
aeki% eün evvel Belediye Fen İşleri MüdOrltiğline mOraeaaUa &lacaltlan fenni 
~bilye! ve 941 yılına alt Ticaret Odaııı Ye&ikaları ve kanunen ibrazı lAzım ıe
Jen dığer vesaikle 2490 numaralı kanunun tarffatı çevresinde hazırhyacakları 
telr.lif mektuplannı ihale ıiinü ııaat a de )tadar Daimi .Encümene vermeleri 
!Az.ımdır. (8253ı 

KUŞ TCYCNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

ııhhatiniıı:e Bir Kuştüyü Yastık 1 Liradır 
(aydalıdu. 

Yastık. yorganları da pek ucuz dur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, 
- Ömer Balioğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 -

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
İzmir Vil~yeUnde 293 No. lu polis memuru iken 27/11/933 taıilı!nde terk! 

vazife eden 319 doğumlu Mehmet Rasim oğlu Abdtilbaki'nin 5.90 Ura maa~ faz_ 
lası borcıınu n1üdtiriyctimiıe yatırması il~n olunur «8233> 

,,. Bahçe Meraklıları ~ 
Nadide ·ıodem salon yeşiHikle

rinlzı envaı çam.ar, m-trlrtelif ıtis 

fidanl ... rı şekil '\erilmiş tldanlar. 
Avn.ıp3 &üllcri, Pegonyalnr, Ma
nolyalar "·e ı:a'.re. Ortaköy Anka
ra Bah<;es.:nd~ bulabıHnınJz. VASIL ___ _. 

olaraı. bir '-e)~an ve Ia:kınlı tu. 
fanı ,.rasında: 

•· Ah bŞL"".la ı;c!rnl:eri bı1"-e-
niz! Giye =lat!".•f!a başladım. 
GüzınLy e\ nıdc t:>lamadı..-ıı. Re
blala• a gittim YHnPğe alakoydu. 
Sonrr- da ıısrar etti Annreile be. 
raber sinemaya g:;ı urdü. Film o 

kadaı güzeldi ki ... Üç matine ar
ka arkaya kaldık. Ancak çıktığı. 

mrz zaman akşam oıduğunım far
kına vanlık!. Babı.:r. gelmeden 
yetiseroiıyeceğian diye ödüm kop

tıu. ,& ılık beni görmelisini2. Yol
larda koşa koşa geldim. Öööf öl. 

dilin bi>t.tim! .. Öy:e yoruldum ı i..• 
Arr.an yara lfui ne hJ!ay da ya

lan söy;fi'.yooiliyordum? Hiç dü

şünmc'Clıen nasll da bunları uy
duN< bili.yorduım? .. _'\nneın ÇQbu

cac ı~ inandı. Zav.ıJl_ kadm eğer 

sinemada zannetlit;i kızının ne
rede olduğunu, ha,.,gi sefahet evi

nin <'dasında kalb:n. w vücu • 
diinü doyuran crr,h 1111 bk zev'k 
ile:nl geçirdiiô-ni b: r biils~·di!. .. 

,(Devamı Var) 

--p ..... ·--- -1- -----~.': ~-··- -1 

9 ,.. .... o 
17 Eylul 1941 

18.00 Prog'.·ar.ı. 

18.03 Şarkılar 
18.25 Oış Politika 
18 45 Çocuk Klubu 
19.30 l!alıt"l'ler 

1945 Serbe • Za-
man. 

20 15 Rad. Gaz. 
20.45 Halk Tür-

kü· ıJ 
21 00 Ziraat Tak. 
21.10 Saz Eserleri 
21.30 Sağlık saati 
21.45 Bando 
22.30 Haberler 
22 .. 45 Dans Mü. 

(Pi.) 
23.00 Kapanış. 

ZAYİ - ~'ktaş Yal»rc• Askerlik 
Subesindeı ı ;jinı11 olduğum ;ı~kerf ter
his teikerc-m.1 z.ayı etil'7l , Ye:ı &ini ala
catımdan eskisirlc hükmü yc.>..tur. 

1320 .evelliJtıiı H;ısan KARTAL 

e TAKVİM e 
Rumi 1351 Hısır Hicri 1380 

E'l'LUL 
135 

IA&AJW 
~ 2.S 

yıl 941 ay 9 Vasati 
VAKİ 

Ezanı 

[YlOl 
S. D 1 . D 

6 42 Gün .. 11 2ti 

17 
\3 08 öıı~ s !12 
16 38 İkincil '21 
1916 Aktam 1200 

~arşamba 20 50 Yat.ı 132 
5 01 İmallc 9 44 

f 129 88~2~n~~=:e~e~~!~~ 
kad<ın 50 bin at, ~00 top, 20D'ı ara
ba, kadı:ıılar... Böyle bir kafile 
28 te§Tİniwvelde ı:.<>rodino;•a gel
ro. HPnüz bu meyd;ın muharebe
sin.ek düşen aSkerlt>rin cesetleri 
yan ~üriimik;;tü. Kokan cesctJ.er 
arasMdan ric"at ordusu j'Jerledi. 
Fakat soğuk ve ;;çlık aSkerleri 
~ hayvanları 'k.ırmıya başladı. 
Hay-.anlar beslenmıe<tiği.nıclen 

yüklt>rıini çeik"Elniyorl:ardı. Ara • 
bala' çadırlar, harp maılzemesi 

lmh:ı OOhlerek atlar serlıest bı • 
r~klı. Bu SUTetl~ yük !biraz ha. 
fiilooıış olıdu. F&Kat lbu yorgun 

oI'd uyu Bl'kadan gelen Ka21aklar 
.z'aç ediyorou. Nihayet 9 teşrini
sanide Sı;nolenısk şEiırine vanl'<h. 
Buırada Ruslar 9!) lbi.n .Mkerle 
Napolyorıun ric'ıtt,ini kES!lleğe 

çaılıştılar. Fııka:t N ~ polyon Rus • 
>ara hiiıcurn ederek mağlfrp etıı.i 
~ ric'at yolunu aç~. Her askeri 

haa-e'· at gibi, bu hareketi de dta
zanmıştı. Fransızlar ağU" zay.iat 
veroil-er. 

Bur.dan sonra ~.ıpoJyon Or • 
ça'ya vasıl olnu. Fransız askeır -
l.eri ıI'k defa olarak yanımamış 

bir ~tohre gelııyorl.ardı. Ancak ruı
kerk.r Çôk lkırılınuştı. Elllg<'ne'ı:n 

kumar.dası el'111\da bulunalı 42 
bin .a.ske~ anc.ık 1800 a.>:ıker 

kahn.ış. Davoosı ?O bin askeıU -
nin 4t. biııkıi iliay<ıetmiş, Ney hı
mandas:niaki kıt'al:ar da ayni 
ni.>ıbetW! zay.i&1a u~ anııştı. 

Oro;a'dan eoora Bresina S1'11yuna 
varıidı. Ruslar bu nehri fueıin • 
deki köprüleri tahrip etmişlel'C!i. 

Napolyon ıiıl<l 'köprü inşa ettirdi. 
Fak?\ Fransız kı~'aiıa'ı geçeı-1'en 
köprülerden biıri ~ök tü. Roo!Qr 

iddia etrn.işlErdir ki i.llkb!iharoda 
buzlaı çözüldüğü zaman, Bere • 
sine suyundan 12 hin Fransız :es
Uorin:n cesedini çıkarlt'ışlardır. 

N~ol)mı anca'.< kanunuıevve • 
Iin be.şinci günü, Polon'.)"6ya geri 
dön.dü. 23 haziran ıle 5 kanwıu. 

evvel &?aS>ııdaki ;ım ve ric'at 
bareketlerıinde yarım mtıyoına 

yaJmı zayiat vermj,şti. 
Bu hadiseyi, bttgıinkti harekıet. 

!erle mwkayese etm~k için nak • 
letımiyoruz. Söylemeğe lüzum 
yoktur ki 1.E'knik vasıtalann teka

mülü karşısında lıugünkü harp 
tabiyesi çok değİ§miı;tir. Napol.. 
yon mıı'1arebıelerin lP;ı alınacak 

ansler olabilir. Fakat bunlıarı 
mıitehassııs askerlnP bırakarail< 

büz yaln12, bugünlü ~artlar altın

da aktüel olan bu tariıhi Mm -
semin safhalannı ou yıJ.dönürnü 
vesilesile hi.kaye P.•.mclde ilr.ıiı!a 

ediyoruz. 

J!!!llml ___ DOKTOR----

.Feyzi Ahmet Onaran 

1 
CİLDh'E VE ZÜHREVİYE 

Jllt'TEDASSISI 
(Babı~li) Ankara cadde~i Cafal.

oğlu Yokuşu Kôşe başında No 43 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 

cDemir ve yahut çehkten rna -
mul ;ya üzerinde kroma be!ı....
bir .s:ı~hı fevıkani teminine dair 
uı;uh haıkıkındaki ;htira için !Jctı_ 
sat VPk3;l~inden iitihsal edHmiş 
dln 12 TemmU2 lJ~ll tarilı w 2603 
No. !ı iıhtira beratının ihtiva eıt -
tiği huk.u<k bu ılrerre baŞkasına de. 
vir ve hahut icadı ~ih'.kiyede mev-
k ·! fiile koyabileceklere salahiyet 
verilebileceği teklif edilmekte ol. 
ırakla bu hususta fazla ma!Umat 
~tihsal etmek arzusunda bulu
nanların Galatada, Arslan Han 
5 ir.ci kat 1 - 3 No. !ara müracaat 
ey:emeleri ilan olunur. 

Sultanalımet 1 inci Sulh Hukuk Hl-
kimliginden: 941/934 

Akıl hastahğuıa müptela olduiu ta
bip raporu ile anlaşılan Kütükpaıır 
Zeyrek Katıp Çelebi caddesi 28/30 No. 
lu apartı.manda oturan Mustafa kıı.ı 
Halet Tarcan'ır hac:-iyle k~dı~ine ay
ni adreste ikam~t e~en kordeşl Ruhi 
Tarcan'ın vali ~vim edildl&i il.An olu.
nur. 

Ziraat Bankası 
Kurul°' Tarihi: 1888 

Sermayeııi: 100,000,000 Tilrk Lira!l 
Şube ve Ajans adedi: 265 , 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler: 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
cı- "~ Ziraat Bankasında kumbaralı ye ihbarsız warruf hesapfarıJI ,..~...-

ıu 50 lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kıl!"'& iie SfB•· 
plana ıöre ikramiye dağıtılacaktır. ıJt' 

4 adet 1.000 Liralı\ 4.000 , 
.. • 500 • Z.000 , 
4 • ıso • 1.0011 , 

40 • ~ • ...~ , 
100 • '° • 5.000 , 
120 • 40 • 4.800 , 
160 • 20 • 3.200 " 

Jit'ô DİKKAT: Hesaplarındaki ııı ralar bir sene tç:nde ~O tiıe: 
&$ağı düşıniyenlere ikramiye Çlktığı takdirde % 2'~ fazlasile V'f_ıjı! 
cektir. Kur'alar senede 4 defa: l Eylı'.il 1 Birincıkanun, l 

, ve 1 Hazlran tarihleıımde çekilecektir. ... , 
~~~:ııoıı::ıı:~~:s2:ı!C!Colllll!.;S:~Zli~~~s:ıtl~~ı:ıı::ı~i!N~~~~~~~~~~ 

VENiPUDR~ 
Renkleri 

ÖNÜN O~ 
Kadınıarıf1 
HAYRE1i 

11---
Ba Pndnlar, 

lıb "Colorımeul4ot• 
lstlJlsal edilJıllftlt· 

•-------, lmklııı bAıul oJıl' I". 

:,,,~:al ~:;;·~ 
TENİN 

GOZELUttNf 
ON MISLl 

dır. YağmU1 •il•. r! '"I ,. 
.-ara ra.tmen b\J ,..,ı ı: )f 
sabit kalır. En;~ ıı~ 

Teninize en uygun 
gelecek pudranın tam 
' 'e hakiki rengini ve-

dans salonun 01 tı
1 

ARTTIRIR burnun parıaın•" İP': 
1rd:t "'

6 

ren yeni bir "Colorimelrique0 

makine icat edilmiştir. 

'Bu aayede, f!ındly• kndar ıorOl
memlş derecede emsals11 güıellıırte 
7enJ pudra ren"kle:rl istihzar edilmesi 

nJ olı.ır. Ten , 1~· 
nenrln ve aevimli olur. yerıJ td t 

lon pudraşmı bugün t~r.~~"OJ. ~ 
ve hemen daha Rent gororı ,1'll rJ'.· 
Tok.alon pudrası kullanfıliP°'ıl lif 
aeticeJer alacatınrı teJll olll" 
Aksi takdirde paranız. iade / 

MAHKEMELERD6 
(2 inci Sablfeden ~) 

dı. Sen ne yaptın o aralık? diye 
sordum. 

- Yiğitliğin on şartını birden 
tatbik ettim. Elhamdülilliih biç 

bir yerime bir şey olmadı. Sağ sa
lim kurtuldum. 

- Nedir o yiğitliğin on şartı? 
- Yiğitliğin on şartı vardrr .. 

dokuzu kaçmak, biri hiç görün • 
memek. 

Mahkemenin kapısı açıldı. Yü • 
ıiinde gözünde yaralar, bereler, 

çizikler olan dört beş kişi ile ka. 

pı.da biriken bir meraklı kalaba
lı~ salona doldular. 

Evveli, müdahil meyhaneci 

Dökmeci Abdullah söz aldı. Mey-

. ·n . 
ır.ak üzere muhakeırıe:~3~• 
mını üç gün sonraya 

1 eJef' , 
Hep beraber mah1<e1

" eeı ~ 
tıkları zaman, meyhan 

dullah, , . ~kk~~ 1 
- Bu akşam, dcdı, d , tı' 

\·ıv 
ıı ıl açacağız? Ne tabag ~ 

\'3' 
deh var, ne bardak ~ 
v~r. ne çerçeve!.. 0s~ f 

ıarın •' ' Tatlı su kabadayı bd~v ,Y 

- Gam çekme be ~ot~yol' 
ğabey! dedi. ~asala~ 
bız şişeden de çekerıı. ~tı· ~· 

rs b' • ·ı ır 
Meyhaneci ters te ., ~". I" . ıııı · "' 
- Kim? dedi. S:z 511rP~ 

daha dükkana ayak b
8
,.er'' 

!ah bin türlü belasını 

baresinde bir tek kadeh, tabak, otı 
bardak ve cam kaımadığını söy. DOKT ,ı 
ledi .. bunların otuz lira kad&I tu. eaıız eedl J 
t.an bedelinin tazminini istedi. ııt:1'~5l,ı 

Ondan sonra, tatlı su kabadayı. 0~:rt::. ~ 
lal'l birer birer kal.kıp sar • Divanyolıl ! 1•'' 
ll<'şlukla kavga ettiklerini, birbir- j l.;\f:;r;,:a~1;en;;;•;.,;aa:;a;;t1;;•;;,''•'•ı•.s~-~ ı 

]o" lerinden davacı olmadtklarını söy-
lediler. Meyhaneci Abdullahın za. J>Orrl' ı:::,,o 
rar ve ziyanını ödemeği de taah • Sahip ve ııaşmu · ot pıI jrl J 
h '·t ettiler. Benice - Ne;r•Y ,vıi~ııf>i 

" Cevdet JU.ll ,,ıl>·' 
Hakim, bu i§i bir lıarara batla- soN TELGRA-f 
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