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uhtekire şunu 

enıatma k llzım! 
\t -'•t d . . h ı . ". h . t• an aş ıçın ası ettigın er ış ıra 
torluğu milletin bünyesine tesir eder 

~ YiNE şuNu SÖYLE
~K YERiNDEDIR: 

::>="'" 

h.gii• artık : .. Hlyaeti v•taniye., auçu-
~ h&ekir~ ..t- haini araaında hiç bir ., -11n bir "Sooyel tanlıı ile bir nehri •~11n Al mcm tankları 

«Nn•eme~. Onun dft yeri zından Teya iptir! •• ,., .. , ... -•• TllLlil 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

~~'tnlekettc ihtikar ur mı, ~ok 1 
ı.cık. Buau phsan bilmiyoru~. 
•)ar rla pahalılığı biribirına\!u 
~~~ lizımdır. Pahahhk, mut
"a 1 tı•ir l iiıünden olmaz. Ta. 
ı..~e ~hsadi se~ ir içinde her
"' hıl' lbadde pahalı olabilir. 
ı,~ahahlıgı imkan nisbetindc 
'' ~•ınenin d~ normal frdbir 

lltltekri ~ardır. 
'' .:- hu Ynımızfa p:ıhalı olan 
'tlnleket dışından tedarik c. 
~ ~a~d~ler ınenuu üzerind~ 
Ga;· ıhtıkar \'C muhft-J.ir bah ı 

ı.:~d.e durmak istiyoruz. 
'e 1/"•r~n ille\ c:ut olduğunu yj. 
tt batae ltıldiren şahsi gürüs, biliş 
~lıbıınuzdan :ıiyadc gaz.ete. 
~ OkuduiumuL haberin \ c 
ilet ~ edilen re mi faaliyettir. 
.. ,~n büyük bir iki tiicrnrdan 
~ :•rak nuıhaJJc bakkalına lı.a· 
~.ıa:~kaç kisinin mahkemr~ c 

b.....-ı~ olduğunu görüyoruz. J 
~~ ki, bugünku ha1 at pa. 
.__ ın~a yalmz. tabii ve iktJ. 
~ lf)ır degıl, ga~ rimeşru ka. 
'-aiı t~bhtııleri1 ~ani ihtikar da 

•luy. 
'1-~!ti'!1et. ihtikarla nuicadde sili Ve iktısadi birsok tedbir 
~ .... Toprak l\lab ull• Iİ orw, 
~.: Ofisi, ia.e Müsteşarlığı 
>taaı tı, Fiat Murakabe) Kon\İs· 
~~rı sistemi ayni zamanda ih. 
' vurmak ve menr~ lem ek 
~tt "- &Öre ciha:ılandmlmı..: fa:ı. 
~uvJarıdır. 

"c; n hUkfımet ile mü ade. 
>-,~ele vermesi " bu d~l\ctiıı 
~ inı~renıoipi do ihtikarı kıra
~ dlerden en nıtihiınmidir. 
~ ~1iınen ihtikar , e ıuuhtc. 
)' b a memlekette buluna bili. 
~· Unun ınubtc'\i olduğu teh. 
)~ : Cezgind sahc:ıdnn en hii
~ :~!-neı tacire kadar anlat. 
lJı ~~nd milli \e ufoni u. 

la ır. 
... 'rli .. d" · ıı tl . b' .. ~- ~ . un~a DU e erı ır o. 
~ dırim mücadelesi i~in· 
._~ '· llarbe cirmit olanlar 
\ ~ ı..rp dışında buluaaalar 
fttec 1'erbin tesirlerini derece ı 
"'1 • hiaaediyorlar. Harp, ne 
)"- ....... harpleri ~bi muay. ı 
~ "-i ve iktısadi aüfu lleddi 
~ ~ \e cJevlctlo devl«!tİ 
~ ~ ~e "tiren harplerdendir, 
~ır atta Büyük Harbin ben. 
~--· ~u harbin sonunda dıri, 
~· almış, kendi inıkin 'e s-t dayanır dnlctler dı. 
~ ) 1'1illet 'e de\ Jetler i,;in 
, .... ~•r hayat imkanı ya kal
"ıt 

1
-., Yahut da bayat bir esa. 

"> ' ;utüklenmcdcn başka bir 
~~ Gıı~acaktır. Binaenaleyh 
~ b lıde yaşıyan ınsanın her 
-~• \> 1 ında bu hakikati kavra. 

~t e 0na göre menMtp oldugu 
~il \re devlet bünye ini elinden 

~ '• b' t" . k" ·ı t k ..._ .. , et . u un ım an ı c a • ""tt-.. ille ı birinci ~ahsi \'e milli 
'tll • t:-~Ye, Milli Şe(in ı österdiği 

- ~ 4:vkalide başar1c:1, tetrü. 
-._'- 1'Ya miJletJerine parmak s)" tedbirleri ve hıtumu ile 

~li"'~ ~dar kendisini saran 
~l k:' bertaraf etıniş \'e harp 
~ Lnıpır. Emelinıiz her. 
~ir teeu üa ,;e taarruza 
ol.._~ .ı...~i.•tnıa ta1ulirtle sonuna 
L' ~.tıp wlııtimisi, rey, 
~ e fikir istikl~i muha-
~..._ tir, Siyasi dirayet ve 
-.._, u, ordumuzu, milli 
.. ~ ~ tedbirlerimizi de tam .ı. 

alı:, besliyoruz. Politika. 

yoklamış olmasına raimen siya. 
setimiz, tedbirimiz, milli durumu· 
muz ateşin hudutlarımız.dan bu 
) ana sıçrama ına mani olmuştur. 
Harbin daha ne gibi safhalara 
intikal ede('eğini, memlcl<etimi. 
zin ır:ıu \ e kararlarımız dışmda 
ne gibi va:ı:i~ etlere maı uz buluna. 
cagını 'c.• hatta harbin ne kadaı· 
zam.m süreceğini la) in l'lmek 
mii~küldiir. Bu ilibnrla harbin 
başladığı günden bngiine ka,.ar 
harp dıı:ı 1rnlmı~ oJmanıı:ı:ın hlıc 
kazandırdığı rahatlıklar \c fırsat
lar kact ır her ge~irdiğinıi:ı giınii 

de duba km' ctlenım·J.. daha ted. 
birli hulıınını.ık. daha miikcnu.ıel 
hazırlanmak bakımından en" bü. 
)'İik nimet 'e fırsat saymak ihti
)'acındayı7.. Düniiınüdi gec:irınek. 1 
te kuvvt.timi:ıe 1edbiriınize, miJh 
~Pkparcligiınize, maı1e\ i zindcli. 
j.':imize, Milli 8din, iıııkunıd \e 
Mu: lisin tııtumıın:ı n kad. ı· ı ... r~
hı isek ~ annı gedrmek idn de 
:dnP biifiin l>ı•ı hra fl·r misli da. 
ha lazla"-ı ile ifina t>) l~mek llH' • 

hu ti~ e.•i He daimn başba§&yı:c. Bu 
takdirde muhtekire. muhtekir 
İslidadındn l uh·nnıı lıN· adnMa 
sunu anlatnlRtl\ ız: 
• - ihtikar n;emlekllin biiıı~ e
sim· tesir .. der. 
Ha~ at ı uuldt>leri ii7crindt' gny. 

rime. ru knzanç temini yiizünden 
sun 'i bir ı..nreCft- \ ıılrna ~l'tiril<>n 
pahıdıhk it(' sabit gelirli veya az. 

(J)c> ı' 3 c ı s h'!ooc) 

1 Bütiin ceplıede 
mulıarebe 

devam ediyor 
• 

Blrll llirt Almaa tar· 
rır•ll tallrlp edlldl 

Moskova 28 (A.A.) - Sovy~t 
tebliği: Dün biitiin cephede şid • 
detli muhal'ICbeler devam etmşi. • 
tir. 44 Alman ta)) aresi tahrip e
dilrnh:tir. 19 Rus tayyaresi ka) ıp. 
tır. 

--+\O~--

Maiski İngiliz 
• • • 
ışçısıne 

teşekkür etti 
• 

ta , haft ının , p. n n ı münase
bet;~ le d ·n I..on ı·:ı 1 ki Sovyct Elçisi 
Maı ki Sl.'\'Y~t R •t;y. ~· o kadar ıhti
• :ıcı olan t.,nk im:ffnde sarfettikleri 
8• ~ tten dol:ıyı İ ıg·ı ı. 1 çilerine te
:<:kkı..ı ctmı ur. 

FiN TEBLICI 
'\i ı 28 (Rac yo) - (8aat ',80) diln 

gl'Cc Be smki de neşredılen resmi teb
l · Fin k t11.; \'c>tleri Rı s K:ıreli'sinln 
), c kez ol. n Petı o ı.; nı k'un 40 kilo
metre Gıırbmdc Br:ı ka kasabasını 

uıpt tm'"l rdi . 
~-'-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--.. . ""\ 

Orfi idare .. 
nin halkımı
za bir tebliği 

---·---
Sahte hüviyetle ih-
bar yapanların bu 
hareketleri vatani 
bir hizmet değildir 

(De'\;, ı ı 3 üncü SahUede) 

Milli Korunma 
kanununda 

bazı tadilat 
M'lli korı·nma lronununda bazı 

tad.lat yapıln akta, ihtik:ira mani 
olmak için şiddetli cezalar kon • 
maktadır. Hiıkiml~re ge!l!.ş sala
hiyet verilecektir. 

Halkın ve milli müd=ı!aanın ih. 
tiyacı için el konma hakkmda hü. 

(Devamı 3 bnc:u Sahlledc) 
---i<---

Amerlkada iki 
saat fazla ı, 

Vaşington, 28 (A.A.) - Fiatl<'. 
rin tesbitile alak:ıdar servisin şefi 
Leon Henderaon dün milli müda
faa için ·çalışan işçilere hitaben 
bir beyanname neşrederek istih. 

ilk mektepler 1 

yann açılıyor 
Bazı kitapların ba5ıl· 
ması bitmemiştir 

İlk okuJlar yann saıba1ltan Hi. 
bal'f'n açılacaktır. Lise vıe orta 
okullarda tedrisata başlandığı 

halde luta.plann bir k1smmın ba. 
sılması henüz yetiştirilemecliığin. 
d~n talebe kitap bu:bmamekta -
dır. 

• 

Amerikada Buğ
day bolluğu 

. V;ışington 28 ( A.A.) - Ziraat 
Neza~t.i tarafından neşredilen bir 
raporda ıbildir1ldiğine göre l tem. 
muzda Amerikada 1.344 milyon 
ıbu~el yıanı geçen seneye nauıran 

, 246 mılyon fazla buğday bulun. 
..:akt.ı idi. -

:-.· .a;"•~--&.-Jı.... · · _ · ileri g.ün. 

Moskovaya Göre 

Leningrad'ın 
karadan mu
vasalası he-
nüz kesilmedi 
j Hiç bir Alman as
keri henüz Kırım 
toprağına girmedi 

ft•oçeüo llawwıt
lerl , ••• , , •••• 
ımoııa111•e tıerllror 

Londra, 28 (A.A.) - Leningrad, 
mütecavfainc k rşı anudııne 'e ı, lı
ramanca muka'ı:emetc devam ediyor. 
Almanlar şehrin banllyosunde değil, 

bir çak kılometrelt."J" uzak~ bulun
rnalctadlr'lar. 24 saattenbeıi askeri va
ıh ette değiş klik obnamı~tır. 

... ...... 
c~pheJe bir tayyare Jiıli topu 1 

So\'yet İstihbarat Bürosu Ş<>fi Lo
zo\'ski dün şu beyıınııtta bulunmu • 
tur: 

•Leningrad eh: armcl:ı siddctli rnu
ha~bcler devam etmektedir. Alman
lar ilerliyernemJstlı-, on binlerce tah
min dilen aiJr zaviat verınlsle1dir. 

Lel\ingrad ile kara münakaleleri 
<De\'aml 3 üncU Sahifede) 

Ar.MAii TllLlil 

Bügük Kigej 
muhare

besi sona erd i 
---•ı---

Tarllda lllç llaJll•t· 
••dlll •avana1111ıt 

Führer'iıı umumi k.arargal m • 
<lan: 27 (A A ) - Alman ordu • 
ları Ba kuman<lanhğımn tebPI,i: 

Huııusi tebHg iL de bildirHd .gi 
,-c~hile Khıef büyük nmharcb~i 
bitmi~1:r. GC>n·s b'r saha üzcr"nclc 
çifte Ç€mberk>mc ha:rıe-k-etile Dn) c. 
ıperin müdafaas.nın kslrsiz bı -
rakılma.sına \'C en kü'ııük So\ )~t 
teşekkülünün çel b ;.r- dısma .kaç. 
masın:ı meydan \~1mcd~n beş 
Sovyı:t or<lu~unun ;rr, ııs na mu
va.f.fakiyet ckcrm · tir. 

(Dcv:ı:ı ı 3 iıncti Sahifede) 

Alau. ıowret 
BAallNI 

ata BA&ll 

Kronştat 

kalesi za
yıflıyor 

Budiyeni 
kuvvetlerinden 
dörtte üçünü 
kurtarmağa 
muvaffak olmuş 

Al•aalar Kırım 
llınalum lfddet

ıe zorıaror 
(Yı:zJsı 3 On.cO Sahifede) 

Kiye/ meydan muharebesin
den sonra muhtemel inkişaf /ar 
J(Yazan: IMIBLI KUBllAY SUBAY) 

Bugünkü tcbliglere göre §ark 
cc·phC'sindc umumi vaziyetin hu. 
lasası şudur: 

l) L ıı'ngrad'm 15. 20 kılomet
rc f trafındaki sahada Ruslar Al. 
rn:ın ilerleyişini mukabil taarruz.. 
larla durchtrmıya g:ı} ret etmek
tcdırler. Diğer taıaftan Almanlar 

(De\ nmı 3 üncü Sal lede) 

Atinada bulunan 
Glrltlller 

Atina 28 (A.A ) - TErh s edil. 
rniş olan ve mu\!akkaten Atina ci. 
varında bulunan "bütün Giritlile -
rin ay başından e~l ~ büro • 
larına rnüıacaaL etmeleri: lazım • 
dır. Bunlar Girit adasında yapı • 
lacak işlerde kullanılmak UM re 
Alman makamları tarafından Gi-
ride sevkedilccek~rdir. 

~N'AT OKULLARINA RAGBET ÇOK 

Malzeme masra
fı fazla mıdır? 

Müdürler talebenin kendi arzularile lükse ka
çarak velilerini icbar ettiklerini söylüyorlaı 

B.ıı..se.ue Kıtı San'at okul ve- Ens. • 
titı.Herine nğbet fada olmuştur. f 
Bu okuUarda resmen kayıtlar 
kapanmış oL'tlasına ıağmen fazla 
talip çıkmış bulunduğundan bu 
istekliler geri ~vrilrnemekte ve 
tale-be yazımlasın:J. de1.1am Edil • 
mektedir. Kayıt muamelesine ay 
~mluna kadar devam olunacak • 
tır. Bu yıl yazılan talebe miktan 
f • ) ıla göre yüzde yirmi beş-

tan fıu:la<lır. Mesela: Çapa Kız 
san'at enstitüsünde geçen seneler 
200 talebe varken bu yıl 400 · 
geçmiştir. Uskuda. K~ &n• 
Enstitüsüne yaz.ılanlar da fazla 
dil'. 

Nişantaşı Kız San°nt Enstitüs 
dün ilk açıbnakla beraber ta~ 
lebe miktan 100 ü bulmuştur. j 
tanbul Aıqam Kız San'at okulu 

(Devamı f u cü s 

Kız talelH!, aan·at mekteplerincle ~cdqir~en 

Ruslar lngiliz 
tankları ile 

talim gapıgor 
• 

lraada mlaauıatua 
ıılılulla çaı1111ıJor 

Londra 28 (A.A.) - Tahran • 
daki Rus ve İngiliz ~kspcrleri Rus· 
ya.) a azamı miktarda m~me 
göncl r m<' .n · t<>min i~.ın ~men
di!er, .. a .. 1:; • \..: dcn.ı nakli.)a • 
tını ıs a ; 1 ışn~ .. ktadırfar. 

Tekni • <'rruat Rus askt:ri 
h{' J rr lC tet.kık cd lmcktcdır. Rus 

r rine İı gil"z hücum tank. 
lru· .1, sevk ve ıdaresi ~ül -
mc ·t r. Bu maksat n tahm mck. 
l .... r açılnı tıı. 

İngiliz tarıareıerı 
Lonclro, 2a (A .\ ) 

t, Ing M ı :>.ı ıl ı 11 Rus - A -
n an cephesinde gü c g\ ne duba 
ıe nı. bette ıı. ~k ta ı tlrnk ct
mckt.,; oldl k :uını b. dı .• . ck1edlr. H. -

R 

Dalıilige Vekt 
li bu sabah A~ 
kara'dan gel 

---·---
Vali ve l••IJI 
Mldlrl llarıııa 

Dahiliye Veki.l Faık ôztra)ç 
sabahki elcııpre le §elır· ize ~ 
'e H ydal'Jhl :ı f tasyonunda Vali 
Bclt"dlye Re" l LUUl Kırdar, .pnn 
1\-hıdllrü ve dıier ze\ at tarafııı 

karşılanınıshr. \°ekil b.r k ç gun 
rlmiıde luılarak tctk .derde bul 
caktıı" 

Stokholmde bl 
casusluk deve 
St kholm, 28 (A.A ) - İn 

tebaa ndan büro ~efi Wıl 
Miileı· il~ diğer maznunlar a 
Mnc n ılan casusluk davnsına 
knn mnhkı:me, k:ırar:ın istin. 
rnuhık görmıyerck • e<ldetmi 

Ba•·hca maznunla.rı bir b 
sene hapse ve dıger maznun} 
daha haf ıf hapis ~zalarma 
kum cdılmiş olduklon hatırla 

rur. ı 

KOMSUMUN.OGLU 
u 

Herkes g \)l ben ı de, ıt;ıudc o
turduğum bir ev 'e he kC'" gib e
nım de evıme b!tı ik ba kn b C\. 

\ar. 
Şımdı .rn ndcn le sıı.c, C\ ı c 

b l~·k evin cr,u:k ~ocu&,'Unı.ı, kom
fumun ojlunu takdim ed<'y:m: 

B lmem hangı o t <' h:pte ta
l be, 16-17 yaıl rınd b r ı;oc • • 
ş } ınd henüz ı;ocuğı n bitıp aeııç 
adamın b lan adıı,;ı b r in n ur
nl'C;I.. • 

Yutu k:ır topund n insan arın 
;ym:unc ben 1) or. Göz e ı, kar to
pund n bir surn'a konuurulı us ikı 
ı uh uz kon ür i.)arç sı ... )'. üzuııde ne 
bir duygu, ne b r dUS nce istıd~dı ... 
Sadece sar'a geçır ce::ine Dl'lb ld -
gine kahkaha atmaktan g~ bu
n şu dar, i.te o kı:.d .. r . 

J\'.omşumun oglu, e\ ınm d:ınıır a 
ıımudI bir degneık asmış.. Bu de -
nekle arada bir, rnendıl buyUltlu
guııde gnrlp b r bayr k çekiyor ... 
Bayı ak•a, lç"çe ıeçm! Ollmplyat 
'tı\:lrlaklaıı .• Her de!a ıengln1 dc
ğiJık baJduiıım bu ba;J rak, sarur
t.-am, komfju~un otluna bıti.ş! c öbUr 
evdekı genç kıza 'er len işaretler
dir. 
Dehası Jştc bu k d ı ko um n 

NECİP F AZiL KISAK. 

lariyle çıkıyor \e ·endi ini 
n ınd:ın seyreden genı; kı a: 

- Jfa ıa la ?fi Ju.!!. 
Dıy~ ('J'arzan) vaı1 bır d ll 

- Hortlak cadı!. 
Dıyc haykırı ken gördum. 
Tek fi nema ıırt su yok k 

eumun oğlu tanın nsm, tek fl 
kı bih .esin, tek m::ıç J ok kl 
sln ... 
Duyduı?uma go~ komırum 

üç drrsıen ık ı ale kalmıştır. 
davayı hallctınek adına 
gayreti, kencu ne hol al:ıı ı j 

de iltimas edecek nüfuzlu b 
bulmak ... 
Komıun n ogl , \ tanın 

mıy<.-t!nden, mek cb ndcıı, 
den ve kendı oz. ce?\'herind 
b r da ld n kop ak 11zere 
b r ycmı9 gıbl, ıyıı :ı.a va 
d r ve kon ~umuıı oflu, but 

------~~~-----:=======-==~.___~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ç~uk~nfiı korumanrz 
t hliken1n en caplı !otoar 



• 
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HALK FİLOZOFU 

İSTA ULA BAKIN 

Akşam, ha\'a kararmak üıe. 
re. Y •lnız başına bir kadm, 10 
~ııçt'ik bir tren yolculu~undan 
sonra, Sirkeci istasyonunda ini .. 
yor. Şiddetli bir >ai:mur yağ
maktadır. Tek başıııa olan ka.. 
d.nın )·anında bn"Ulları, esya. 
!ti vardır. Tek arzusu şudur: 

l\Lı~kıdaki evine bir an cv\'el 
gitmek, ) ağnıur altınrla (ıızla 

kalmamak. 
Uu mak adı tf'tnin içi11 bir 

taksi ıa..ım. f"ak t n<1'r~,. taL. 
si~. Birkaç otomobli. i<tas)on 
önünde sıralınmı~ bekliyor. 
Kddın, han(i ~ofötc nıi.ira~aat 

ettiy e ayni cevaplı kar~ıla
şı.ror: 

- Beu•iıı yok .. 
- Yolcum vu .. 
Uzun ve ı·orgurıluklu bir yol. 

ruluktan &onra. ytnında bavul. 
!atı, ak~am kııranlıfında Siı:
krı.:i İ\fa<'yonuna ıuen bu ya... 

OUU 'Li 'E 

OK.~lUŞ 

Rir yaıhk bahçe şöyle ilin ve. 
ti) or: •Duhuliye yoktur. Konso. 

ıııa,~on ı:ayct ehnudlr .• 

:\Jcnim geçtiği içın bu bahçe 
bir i(~nat y.ıpınakta mahzur gör
nıUyor .. Deanck ki, e\·,·clcc konso. 

mas~ ondan ayrı bir de duhuliye 
ah) armu~ ! Tubai dc.:gil uıi ·~ 

Sl:>i EMALAR.'\ 

RAGHL"l' 

;\luaklıların ifadc•iııe güre, bıı 

SPı:c . iııcnıalar her )•ıltlı:ı !azla 
ra{:bct görüyor. Daha şimdiden. 
saloı:lar dolup dolup lıo alıyor. 

ınu1. Siucınacılann i~i i deme1'! 

O halıle, yakında, fiatlcre zam 

için .\"Cııi bir teklifte lıullınıttlır. 
l\lalüm ye, an ve talep kaidesi! 

OTO.\IOBIL 

MÜŞKÜLATl 

Otamobil bulmaktaki nıllşkil. 

liı.t, t>k, çift taksi çalıştığı de
virleri aratncak kadar had bir 
safhada. Geçen gün lıir arkada~. 

•- i\lu~aHak olup da bir taksi 
bubbiidi iaı giiıı, arabada ~oBr 

turküsiinii söylentiye başlıyo. 

ruın ... d'-·di. 

:llalunı ya, kimin ara!ıa.ına bi. 
n~r'.)c onun turkil:<tilnü .çağırır, dl.. 
;ye bir •Ü• \"ardır. 

NAZİK 

HIRSIZ 

Gc~cnlcrde, Gedikpaşada şaya

nı tlikkat bir hırsızlık hadisesi 
olınuııtu. Hır ·ız soyduj!u evde iki 
gün iki gece misafir kalmış, bir de 

mektup bırakmıştı. Bir arkadaş 

şöyle dediı 

.__ Yine na:ıik ad.a~mtıış.. ev 
halkını faıla beyeıoana düşürme. 

ruek için telgraf çekıMıtlif!• 

Al/MET RAUF 

1 

1 

REŞAT FEYZi 

pa)·alnız kadın, tam bir saat, 
kendisini eve götürecek bir o. 
tomobil arıyor. Yok. Yok. Ni. 
hayct bir zabıta memuruna 
müracaat ediyor. Men1ur, •te· 
lefoıı C4leliın, araba gclsin• di. 
yor. 

Aradan yarını s al daha ge. 
çiyor. Bir buçuk aaatllk iiziln.. 
tillü bir intizar devresinden 
sonra, nadana ııazlaıaa bir tak
si &eliyor. 

-Nereyd, 
- Maçkaya. 
- İki lira nreeekalnlz.. yok.. 

ıa citmeme.. 
Yağmur altında saatlere• tek 

başına bekllyen kadın, şoför 
beş lira da istese verecektir. 
Nitekim. iki lirayı veriyor. Ve 
evine gidiyor. 

Bu hadisenin ceuyan ettiği 
~ehir İstanbuldur. 

Devlet elile 
ZİRAAT 

Ziraat Voekaleti, doeYlet elile .ge. 
ııiş ölçüde ziraat yapılması etra
fında esaslı lıaıtr!ıklar yapmak -
tadır. Daha şimdid.en bit'ÇOk böl
gelerde dedet elile ziraat., bas • 
lanmı,ı bulunmaktadır. Bu yö~ • 

den ~!arak :Tl'trl«>z böll(es'ne bağlı 
çtftlik d::~! koNclmu.<tur. Ayrıca 
bır köy ve ·.ğ~n'n Aksara~· ta
rafında mııı; emlak~ ait boş ara
zin!n işletıneğe alınmasına da baş
lanır ıştır. Diğer "bölgelerde ~ 
bilhassa şark bölg.>tndc d<? baıı 
)-erlerin devlet elile işlet·in.esine 
ba~lanılmak üzercd:r. 

Z'raat \'C'klleli önümüzdeki ilk 
-bahardan ; ,\bar n yurdun muh
telif )' olcrinde C::..:h:ı. p,l'niş ölçü
de zlraat .vııpıln.ası içın ·md:dcn I 
lüzurr'u hazırlıklara ba~lamış bu- \ 
luntnııkh"ır. J 

atçta. 
ViLAYET veJlELEDIYE: 

+ Kırt.al Mah,1üdOrU t ıı~a~ı Tu
nay Çorluya. onun 7E""rınc Çataıca 

Uaimtıdü:rı.t N'a.zif \•(" KarW.! tahr~rrJ 

k. t;b! H.ıyri Yula tcrfan !kyoglu 

t.ıhrlrat k.:.tip!igine re unt:., ytrine 

de \J ktidar tah irat k3ti.bi l\.Iuzr\f.fer 

naklen ve t~rfi.ın tDyin edıl~r~k va

z!fcl.erine başlaırnşl-.rdır 

+ TrOm\·aı• rr:al"':enH! .. inlu nz.lıgın

d;ı!.1 dolayl Edirnekavı - Si.rkctl, 

Yedikule - Siri\.tci ~le Bebek - E

ırcinör.ü. kamvrı.7ldı-t g'.iodc ott:z ı..e-

ferden on beş .Pefere di: Ilnıı4lir. "' * BE!i.Jdıye B<•H gunlerJe fnı:la:)~rı 
dı.l('nc1Ier1e ..!._ddt:>! ı licadelcye ka

rar \'er:..ı.. ve lıılOtkatına b3$lam;tlır. 

811 P* dilene .ı.c top ••ıl.;ıt.r. 

TiCARET 11e SANAY/ı 
* Dün ltalyad.:-ın çok ır.ıKt ·da ti

c1ı.re) e ya.;;ı gelnıışt.r. u r-ıeyanda 

radyo, elektrik. malı.emesı '-1eı bulun
n1aktadlr. * Ticaret OHS1 ·biu .s:ıııd,:~ tenelte 
tevzi etınl,tu·. Yakında Jkinc;, parti
nin te\"tiah da y;ıpllacaktır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Otu.mobil U!;tigt tevı.inhna ya

rından illbaren ba~lıınacolttır. * F •:ıla yolcu alan bazt o tol> üs şo
fi>cteci cezala~dırılmı~tır. 
+ Yenı oıobus tar!le n•n tatbika

tU'la -buıüaden itibaren bw~anmışt.ır. 

0~~-ıı[~JLrJ~I rMAHKEM'kLERDEf- v.~., "1 . j~OO!:l\Jj, :· ~ l ... tl:. SADETTiN ISIKj 

Cemazl e!ı,v el "Ona nasıl erkek denir bu vic-
h 4"'8Sl 1 

E·velce s~çlerl~ gôz d!k(ıi;I en 1dansıza ne ad takılır bilmem?.,, 
pariak hıitlkbal Babı3Hye kcltlp ol- Ci · r ak~·an1 vakti idi. Adliyede eü- bu· c~tigini kocar:: kl::;k:ındığını, inan-
mekh. Babııiliye kıt1ip mi oıacatc.:.ın, nü.n btitt.ın ı ı• tl b't ı • aa ·Y~ ı ın s cı aytık. c1r4n bir J;j;anıa söylt:cli. B~n boyle 
derlr:r, fazla okun1a yazma nıe~·aklı- yava" ya\•a• k · · b l v " çe ı.ın;ye a;; anıı;r.1. kelıınc oyunlaruıa k.auacak bir kadın 
lariylc bOyle lıltHe edexlerdl. ).'oı.l! ı;t :ıöbeı.çi rr.-.ıhktır-nin llullın- değtldim aınma, ı.a.sıt oldu bilınem o-

Bu satu·Ları, !.las.ı·it Vek.i!cli ta·- du1::u korıdorcia b:r ka<" ktşt sıralarına na aldnndan. Seveısıne karşılık ver .. 
rafından \.'Ücude gcUrllen yt'!:nl ve ie- iuı!ı.arla l)ı.nirll ısınırn ll.Ol<l~ıyorlardt. dun ve Wr ıece kaçtın1 evimden •. 
nil ıan'at ve meslek mekteple-ri pro- 1 ..allt •>lrdlarda!1 IJ.rınde ZO - 25 Yeni milşterck ı.eyatunız ancak al-
jesl ınunasebeti1V- yaz17orum. Uyiha ya.ş:.aııı.da gene; bir ki.ıtıtn ellni p- lı. ay devam etti. Fakat sonra beni 
f\'Iecl~~e kabul edildi. Uç 7ıl içinde kağına dayJ.mı.,. Sig<ı.ri:.sınJaıı savur-. bıkılan blr oyuncak gibi terketti. A-
bfr çok san'at v' ınealclt mektepleri du~u dumanlara bakarak daljıın dal- nodolu7a titti!.. Ardından aıilıı.tlım. 
açılacak. cın düşiınütordu. Çok aQ:ladun. Sevei.me, askuna degil, 

Biz, şimdi7e kadar bu \aralı ih- Yüzünden, halinden aııll bir lnı.an bir hiç ueruna yıJ<l~ım yuvama, 
mal etmiı;tik. itiraf etmeli. Hepimiz olduilu anlaşılıyordu. Acaba hancı kirlettliiın namusuma ;yandım. Sız· 

hadıse bu b çare;yl yuvasından ınah- landım!. Artık bana ihti=r ann•m 
çocuklarınnz.ı memur yetiıtirdik. H4.- ,_ · ı- ,,_ ,.. a.en1e korıdorLa.,-ır.a sürüklemt,U'?. lŞ- bakı,yord..ı. Zavallı kadına yük olu-
Ja da öyle ya"ıyoruı. Memur yeti;;- t b e en de bunu. -..11ıımak için büyük yordum. Bir gıJn kocama bir ınektup 
tlrmek devlete yüklUr. M&aiını dev
letten bek.liyecek, müstehhk olacak. 
B.i.r çok san'at ve metıleklcr var kı iyi 
yeti.şıni;;; elemanlar l>ekUyor. O saha
lat da kazanç ta çok. 

Eskiden katip olmak birinci gaye 
idi. Beşikte&:i çocuklara ninni söyli-

yen iht~yarlar bunu temenni ederler, 
babalar, çocuk:Iarını bu g::ı.ycye mü
te1:eccih olarak büyütürlerdi. 

İhtimal ki, kfıtlp kelimesi, bu :.Jh
ı·ctlııl ve itibarını, O.:ımanlı tarih.in
deki. maruf c:k:ıtıp> nvanınd;.ııı 1ılmıs 
\'.e devam ettiı·egclmf.jtir, Malüm
dur ki, eski devirlerde Kltip Çelebi 
gıbi bır çok ilim ve fen adamı yetis
nıj~tlr ki bunlara hep k5.tip deılcrdi. 

Bunlar eWri1a, mesleki Brn1ycye1 

hariciyeye veya hazineye mensup o
lurlardı. Zamanın uleması, münevveri 
idller. Bir knc hıan bilir, GUzeı San'
atlcre il.,;ina idiler. ?\Iüteaddit e::;erler 
vilcude ıetirml~lerdir. 

Dil8hare zamanla, katip, alelümum 
memur JT,~nru.ına geldi. KAtibin, güzel 
)'azıst olan, yani hüsnü hath kuvvetli 
insanlara da aleın oldu~u devirler 
\•ardı. KAtibin, mübeyyiz mAnasına 

da geldııinl duydum. Malüm ya, es
kiden daJcUlograCl maklneti yoktu. 

Dalreierdc, &fu.el yazı ya'tanla.r tef
rik edilir, bunlara beyaz eden, tcınyiz 
eden mana:ı;ına mübeyyız denird!. 
Yazıma son ve[ir:ten, malUm bir 

hik:,yeyl ,.;akledcyiır.. Vaktiyle Ev
k r td~~resinde iki mı.mimi k5.tip arka
d \·aı mış. Bir gUn b;rt hru;talanmlş, 

ptaga dUşm{lş. At'kndaıı ziyaretine 
ı::ltınlş. Hasta ki\t!p, ::rkadaşını ·yu
t.ciık odal'ı;;ıda kabul etnıij. Ho~ bC>~ 

ederlerken, haıı.t.a yalağında sa15..:ı so
la dtind.ukı;-e, AıncrUcan bezinden ya

[ıılır.1$ donunun uzerindc kocaınan 

bir Ceuıazlyelt:v\'el kelimesi mcyda
nc c:karmıf. Ziyaretçi nrkadaşı bir 
şey :ııoylememiş. Kahveler lÇilınlş, o 
da k3lkır.~. g!tm:ş. 

Gel zaman, git zan~an, dairede bu 

ik~ ırkadı.;;:ın ara.at açılını~. Nihayet, 

ı;fir 1.ı;I, arkadaşına: 

- Ben s~nin Ccına.tiyelevvellnl de 
b'llrb11 ... • der:: ş. 

i-tc bu ıözü.'1 çıktığı hikbyc budur. 
Vaktiyle E ... kl?rta ınaaı;lar, Arc.bi ay
lanı11. \'~rilirdl. ve gi.ı.müş, altın para

lar toı·halar ~çtıvtc gelirdi, Husta k~
Lp, ınef;er, ma2ş torb:llarını eve 

nakle<ltr kcndı .. i.ı.c ('arr.8Jitr dikti-
rirmişt 

R. SABiT 

Kadastro kanutıunun 

tatbikine geçilİJIOr 
Tanu ve Kad•stro Umum Mü

<lilrl''.ğil yürürlil~e giren Fni l<a
daslro kanununun tatbiki hazır. 
lıklanna ba~Lanıı,tır. Umum mu
dcirlük kanununun tatbik şeklini 
güslcrir l>ir de ilahname hazırla. 
maktadır. 

Kaymakamlar arasında 
değişilıliklu yapılacak 

Dahiliye Vekaictl kaymakam • 
1.at arasında y>enl bazı değl~iklik

ler yapmağa karar vermiştir. Bu 
husuııta bir kararnam<) hazır!~ 
nıhnaktadır. 

bir leceı:i:>ü:sle yavaı; yavaş yanına yazarak beni aifctmcsini, işlediğim 
.:>kuldunı. Ve ııranı..11 ucuna il:$Um. bilyük günahı toy~uğuma bağ1şlama-
O hô.l<l dalgın dala:ın düşi.Jnüyordu. sını yalvardım. K:ıbul etmedi. Booaa-

Ufak bır ınuhavere te.nışnıamıza ve mak itin dava açtı. Muhakememiz 
dolayL-..lyle davasınt öğrenmeme vesi- devam ediyar. Bugün şahitler dlnle-
le oldu. rıccek ... Bu vak'a buna acı bir ders 

İsminin Mualli olduğunu söyleyen ol.ılu. Erkeklerin nankörlüğünü öğ-
mubatabın1 beni muztarip bRktş:arile ttndan. Şimdi tekmil hemcinsinize 
süzdükt ... n sonra bfr müddet dü.şün- dü,manım!.. Onlann içinde iyileri, 
dil. Sonra içli bir •"esle yavaş )'.lvaş rnüş!ikleri, vicdanlıları bulunabilir ve 
anlaLmıya başladı. ancak bı..iylelerine c:erkck> denilebilir. 

- cBen klm.se~iz, evli bir kadınım. Yoksa: yuvaını, !je\·ginu ve tia:tdctlrnl 
Kocam.la çok ınce ut ya:;ıyordum. Fa- boidu.ktan sonra ku~F nankOr ınah-
kat blr gün fenll bir tesadüf saadeti- lük ı4asıl .«erkek-. olur?. Bu vıcdan-
mi de evimi de yıktı. Bir nanköre ka- sıza hangi ad tak.ılır bilm""m? .> 
pıldıın. Her şeyim, !eda ettim. Sedat Genç muhatabımın b:ızin scslnl 
adındaki bu yalancı mahlrutu bir ar- müba§irin tiz sadası susturdu: 
kadu~ımtn çayında tanıdım. Çok gü.. _ Mualla .. Muallil .. 
zcldl. Kandırıcı bir ifadesi, göz ve Onu çağırıyorlardı. Hemen yer1n-
eönüı doi.dura.n alımlı b'r tipi ,·nrdı. den kalktı. Heyecandan; fırtınaya 

Daha ilk görU.$le ondan ürktüm. Kaç- tululmuş bir yaprak e:lbi titriye t.itrl-
tın1! .. Fakat dlı{f:r bir toplantıda yine ye mahkeme salonuna girip kııybol-
karşuna çıktı. İc;;kili başımı serinlcn.. du. rv!üba.şir hafi görülecek olan 
dirmck üzere bal1'ionda dinlendljim dava icln kapıyı kapatırken kulnkla-
bir esnada yanıma gelerek ~vel! rıında hata son cünılesl çınlıyordu: 
kalbini sonra istikbalini açtı. Genç- _ Ona nasıl ccrkck> dcn!r, bu 
Jljlmin, güzelllllmln kendisin! tes- vicdansıza hangi ad takılır bilmem?. 

Ana kız evlerini bastırtan ihti
yar komşuyu iyice döğdüler 1 

Hem suçlu, hem güçlü olan iki 
hadiseden dolayı da mahkum 
İ>met adında 40 yaşlarında bir 

kadın lıir müddeltenberi kötü yol
da hayatını kazanmaktadır. İsme. 
tin bor de 17 yaşında Cavide adın. 
da kızı Y&rJır. A.na kız bir müd
det ev\'el Divanyolunda bir ev 
tutmuşlar ve burada hem kcndl
leri gizli fuhuş yapmıya, hem de 
dışandan gelen kaduı ve erkek. 
!eri kabul ederek randevuculuk 
etmeğe başlamışlardır. 

İş nıhayct Alemdar karakoluna 
aksederek ev bir gece basılm;ş ve 
3na kız, Nebiye adında diğer bir 
ktdınla beraber, yabancı erkek. 
lerlP cürmü meşhut halinde yaka. 
lanm ı:; !ardır. 

Muhakemeye bir müdtlet evvel 
başlanmış ve kendilerini ihbar e
den komşulardan Sadri adında 
ihtiyar bir mütekait <le şahit ola. 
rak dinlenilmiştir. Bu şahit ana 
k:zın aleyhlerinde şehadet etmiş 
oldui"\undan evvoelki günkü mu. 

kadın bu 
edildiler 

,,..,,,....,..,.,.,. ..... -==~·--'"""~="""'===========================-======,========================~ 
Tefrika No: 70 • ~ 

1 Sürü Çıngırakları 1 
~ Yazan: CAHlT UÇUK .J 

SAN' T 
Mükafatı 

Parti; en güzel eseri 
verene 2500 lira mü

kafat vert!cek 
Cumhurivet Halk Partisi Güııel 

San'atlan tıfmaye ve teşvik et
mek mak.;adile büyük bir csan'at 
mükafatı• <tesis etmişl:ir: 

Bu mükafat roman, mütlk, şiir 
tiyatro, resim, heykel ve mimari 
sahalarında <en güzel eseri verene 
tediye olun.acaklır. VerU.e~k o -
lan mükAfatın mlkt.an, bu 7 kol. 
dan her biri i<;in 2500 lradı.r. Bu 
suretle 7 lool için 17500 Jı.ra tediye 
olunacaktır. Mükafat ıtı:er yıl •bu 
kollardan birine veyahut da bir 
kaçına tev<:i.lı olu.rı.ına.k üııere 
5 yılda bir .ııevrolunacaldır. 

Bu yıl da ilk Jml olan rom.an 
mükafatı Cumhuriyet bayra 
mında ver11ecekt i r. 

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

Meccani lisan 
kursları açıhyor 
Halkımıza ve talebelel'e ecnooi 

lisanı öğretmek üııel'e Halkev
lerinde müteaddıt meccan1 •lisan 
kurs1art• açılması kararlaş\ırıl • 
mıştır. Bu meyanda Beşiktaş Hal -
kevinde 14 teşrlnievvelde bir 
ingilizoc kurs açılacaktır. Kayıt. 
!ara ba1lanılmıştır. 

Bu kurslara devam saa'.lıeri şun
lardır: 
, Salı ye cuma günleri 4,30 dan 
5,30 a kadar az blienler il,;in 
(orta). saat 5,30 dan 6,30 a kadar 
bilen için (lise). 6,30 dan 7,30 a 
kadar bilmiyenler için. 

• 
ı 

t 



tıu yı:;ı.tı!".ı.n u ... un ei-i 1'\n n•ı•ı.J 
r lh• '\ıao l IJU enl r"1tdZQ a lnmL~lı.r) 

1 ed~n: Muammr.r Alatur . 
I>~ dr rr".hafiiınrl{\ Aln~ar.:> ..• 

· •rz ttigi takdl.l'tle, Blllgaris. 
.il f:u, ,._ karş'. dı J fan seın

~e ~ rı Y~r·:ccğine 'e Bdgarları 
~;tiııeriııı:. hiıiıir kazanç teır. in 
~ etek bır hsrbe sürükliyecc. 
~ ınuluıkJ<..ak na,arile bakıl. 
~ . d'r. Fakat Bulgorlatan har. 
• &ırdigi ta'·dirde bundan d.o-
•i•alt ' 
t:d ınahzurların Ahnanyanın 

0.ıt~ ~e<:cği menfaatlerden çok 
a 1 ihtimali vardır 

GENERAL VAYVEL 

l.undrad İRbAlNd'D'Ald ·· .. e; l'l·~ an ı ır1 .gınc gore, 
, , -tal VaJvel Londradan Hin. 
8.ı~na avdeti sıras nda İrandaki 
f /lt kıt'alan kumandanı ile 
l ~u'°'ek üzere Tahr•nı ziyarPt 

cet. tir 
l!\ı\No'AN' DÖ 'EN MIHVER 

lr F:LÇfLERI 
ı. r.Q n A lanyaya döı n'ek. 
, , il AJm~·anın Tahran Hü. 
.~ r:lçisi ile 474 Alrran tebao-

1'. ı an trürc kep 1-afile dün An. 
. ,la \·armış \'e bir saatlik te. 

'uf•an sonra yoluna de\'am 
tlı.. 

llac, '. il •• <ırıstanın Tahran maslahat-
ı ,. rı refakatinde elçilik tl'en,ur. 
ıt ·Odan Üç kişi olduğu ralde 

Ob"J Qrad· 1' e Erzuruma gelmi'i ,.e 
~·,,..'n 'renle sehrimize hareket 

... ı t:r. .. 

AMERİKA BAHRİYE 
li. NAZIRP.-<IN İSTEKLER! 

ı'"' ·~•rika Bahriye N~zırı Albay 
1; ı. r.e rettiği bir ll'akalec:le 

"'ta!' k ı 1 kanununun kaldırılrra. 
._. Ve bo lıca deniz ticaret ,·ol. 

•1.;
1\·ar:.nd .kı Amer'ka deniz 

IE k~·r ku\'vetlendirilmesini is
}; t ted!,. 

• 2°ks d ·or ki: 
ı k or.,Jand'ı ve İzlandı:.yı !l'!"
la a at. ;:tEll'i! Büyük Bıit~n

ı •.. g;ctcrı Atı.....tik yolla•ııı<la 
,.. u""'~ r temin etmişt:r. 

C' •a <1ihe denizinde \'e fngili.z 
~ ·,<a~sında İngiltereden aldı~ı.. 
hlu ırr.anlar Cenubi Amerika 
dır nuıı himayesine varamakta-. -

l'a~ 
rJı- g • 3 tr.o k~nalındaki üslerimiz 
ıt>"t ~rp sahili boyunca Ce=bi A. 
)e •ta Wılunun bir k:smım hlma. 

Londra m fi le.-inde 
Bulgariatanın harbe •Ü· 
rükleneceğine muhak • 
kak mı.zarile bakılmak
tadır. General Vayvel 
Tahranda Sovyet kuman
danı ile konuşacak -
Roma ve Berlinde üçlü 
paktın yıldönümü. 

Bnunls beraber Ş~rki Hindis. 
tan ve A'·ustralya y Jlarında ti. 
<·arctı himaye için daha ba~ka üs. 
lerc ci~ ihtiyaç 'ardır .. 
RUZVELTİN GEMICILERE 

MESAJI 
Diğer taraftan RuzvelL 14 yeni 

ticaret gt'misinin. denize indiril .. 
mesi münas.,betile, gemi yapıcı. 

!arına gönderdiği bir mesajda 
şöyle demektedir: 

•Amerikada insn edilen bu tica. 
ret ıtemileri mütecavizlere Ame. 
rikanın hakiki fikrinin ne oldu. 
ğunu göstermekte ve onlara bizi 
herıiiz ezebilmekten çe>k uzak ol
duklorını an la tmaktodır. 

•İstediğimiz gern~l<'rimizin de. 
nizle•de rlolaşmas dır. G 0 ll'iler 
bunun kir yapılll"ı;tır. Diğer bir 
bte,)ın.z de gcmllcri'l"i-in torpil. 
le • :r.e , borrbardıman edilrr.C'
, ;r,. " ı3 b~t:rıhıa•ına ı kan 
ni.;tctindA rr 'ni olıo kt•r.• 

Üf'LC' PAKTI::'< 
YlLDÖ':ÜMÜ 

nım:ı s'psI m•1 f'ii i';;lü P:k. 
tın iroza;; nın t'.rirci ~-ıldöai\mü. 
nün dü ı Roma, Tui<ı·o \'e Bcrlin. 
de manidar r;rrnlerle kutlr.nclı

ğını ve ü~ merr.leket nıarbuatının 
pakL it,.,za <'den üç millete n'~l<'. 
akiben ıllihak eden d'ğer mcmfo
ketlcr arasır.dn sık: dosllıık bağ. 
larını b~Iirtmekte n~üı.tet<t ,..ldt•

ğunu boyar, eylemektedir. 
Di.~er tara!tlin Altl'!an l-Tar!ci·;c 

N•zırı Fon Ribbentr.ın ecııehi 

matbuat klübünün ~alıınl•rınt!a 
.. "iman rr..:tbu3bı·'l rr'f'n~un rr;i.i
hi°' şabh·rtlcr: "e t'~lli Pakta 
dah'l .en1 1°ket1°rin ~azclP mu. 
l·~birlc~'l'i k~'bt:I etmistir Bıı mc. 
r •. <cr:de İblva Jopon Büviik El
çiler'lc Romanya, Mee3ı· S!.1. 
vak,·a. ve Hın·'.ltist~n El\·;ıeri ve 
B.,Jgar ma>labtgüZ3r· da hezır 

bulunmu,ı>tur. 

İTP.LYADA FKMEK 
SIKAYA TABİ 

Mussolininin riya>eli altında 

toplanan Nazırlar Medisi, geçen 
aylarda mlitcaddit dlavetlerde 
ihdas olunan ekn~ek \'csU;a u~u

lünlin İlkteşrinden ;:,baren bü
tün İtalyaya teşmiline karar ver. 
miştır. Ilı ektedir ---- . ~~~~~~~~~~~~~~~~-

Eski Senp<>treshurg, şimdiki 

Leningrı.d zatl'ıı pek çok insan 
kcıniği üzerine kurulmu~ bir 
şehirdir. 

Rusyada Alıyıan niifuzunur ııe

kadar ,-crle<ırış olduğunu söyli. 
ycnkre karşı Senpetersbur;; adı 
ru.scaya <.ı-e,~riJmekle cevap ve • 
riJd;: Romanof hanedanının son 

çarı payıtahtının adının cPetro • 
grad• a çevrilmes;ni irad~ etli: 
Pctronun şehri. Liıkin Pctronun 

~ehri i~in b:r ker<> da'ha isim de
ğişt:rme mukuddermi'; bu da 
Rusyada 917 'ıık;lal.ı!nda~ sonra 
olacaktı. fnk L\bın hem<:>n vukuu 

esnasında değil, ar:ıd•n altı yedi 
sene geçtikten .;onra ·bir karar 
verildi: •Petrograd• arlık •lA
ningrad• olmuştu. Zalen bura<ı 
payıtaht olmaktan da ç>kmı.,tı. 

Adına Lenin ~hri• deneli. O za. 
mandaırberi btt adı taşı:or. 

6r ll idarenin balkı· 
mıza bir tebllil 

(1 !net Sohl!ed•n Devam) 
mektuplar Czer:ne ge•-eldi mu
aıncieye te,·e.ssülden evvel 7apt• 

1 n huıs\ıl.it aramalarla anlaııl
rr aktR· olduğundan bunlar da 
yu-tıhı> atılınaktadır. 

Her lk.l tarzda yazıl,\n nıek
tuplerda da vatani birer borç ye 

ı·azlfe yap~lchiı chemml;yetıe 
yeıtlmaktadır. Fakat hU\·iyetlni 

gö.stennek cesaretini haiz olmı-
7anların bu yaptlkları vazifelerin 

vatani birer hizmet ve yardım kq_
bul edllmlyeceği gibi hiç bir mev

ki ve kıynıeti de olamıyacağın
dan bir daha t:l\·ıihan yazmakla 
bu gibi mütereddit vatandaşları
mı imanlı, azimli ve fedakD.r ol
rnağa davet edcrln:ı. 

Örfi İdore Komutanı Korg. 
A. R. ARTl!NKAL 

1101 korunma llanuaa 
(1 inci Sahifeden Devom) 

kumete salahiyet veren maddede 
değişiklikler yapılacaktır. El kon
ma kararına itaat etrniyenlcr hak. 
kında e>ezai hükLnJer laLbik o • 
l nacaktır. 

u ıv!;r tekire şu 
ı an1ı1 mak "zım! 
1 

Kırım'ın zaptı 1 Avrupada baş 
Girid'in zaptı- 1 göslere.'l bir 
ıza benzigecek huzursuzluk 

Lor.dra, 28 (A.A.) - Alman. 
!ar L~ningrad elı •fındal;i taar. 
ruılr.t'lnt şidd<tle11d.rı::ılş olmala. 
r.na rağın~n Rusları mağlup et
mekten ibaret olan gayelerini ta. 
hakkuk ettirmenin roü,kill oldu. 
ğunu itiraf etmektedirler. 

Kırımda Almsn tayare1~r:nni 

şiddetli hücumlarda hulunmaları 
Sovyet kıl'alarının buıada Alman. 
!ara büyük bir mukaveır.et gös
terdiklerini isb~t elu:ektedir. 
Dığer cihetten Alman aof:erl 

eksperleri Kır.mın zaptının Gir! 
d;n zaptı kadar güç olacağını çe
l:inmcden itırd etmektedirler. 
Çüııliii Kırımdaki Alı• 3n ordı·"u 

denizden SQ\;.·et fi' "Sunun teh. 
tlidine mar:.1z bulunrr:::\.:tcdır. 

Alrran a<keri t>kspcrJcri tara. 
fıııd•n ile•; sürülen 1'u iddia. ı\l. 
ırarılar~n Glritt<' tr:~bik ettikleri 
usul~ Kırımda da mfaacaat edc
celdNini ,;,, bih·tk ı,;~ ihti!'l'alle 
kıt'aların• tayyarrlerle indirecek. 
le in, a!tla "ll(''İ.,..Irl'~'C'dir. 

100 den fazla 
Alman 

tayyaresi üştü 
Mosko\'.'.l 28 (A.A.) - Gcl'C ya. 

r;sı nesredil~n i.Cbliğ, ıb:lhassa :.Jn 
günlerde A 1ın:ın ta,'j ~rcirrinin 
uğramış 0 1 du~u zay:vtı kayi:t -
n kl'cd:r. !\.L.-,, ın'a:· 100 den fazla 
tayyaıe kayl:>c: .. i~Jçrd-r. Rus:ar 
ise 3ncak 29 tayyac kaybetmiş
lerdır. 

!ııgiliz •anareleri. Almanlerın 
46 ıan\ı ile 145 o <ımobilini talı • 
rip etmisLtrriir. ____ ..., ___ _ 
Harp Vaziyeti 

(1 inci Sahifeı..lcn Devam) 
hava ve topçu kuvvetlerilc S:l\·. 
yet harp g~miler~u .. ve Kr;.ın§lad 
deniz üssünü tahribe çalışıyorlar. 

2) Merk~zde Time<:<>nko ordu. 
!arının taarruzu kayda değer bir 
ilerleyiş ve teı:ir göstermemekte. 
dir. Cenupı";<i Ain·,;.n zaforinden 
sonra, bu ınuka\ıil taorruzun sev
kulcev~i ·bir kıymeti kalnıarnışt r. 

3) Cenupta, Alman tebli.~iPe 

göre KiyCf meYdan muharebe>i 
bitıni<, Almanhr 665 bin esir al
mışlardır. P..u,Jar y~rım milyon. 
dan fazla o1pn bu zayiatı Önl'C tek. 
zip elrr L-icr. iaht bir rakanı ver. 
memişkrd Yeni tebli!!lerinde 
m.alutl'at ·:ı:rmeleri J,nklenebilir. 
Şın.~'lik bıı rak.ırı 't'vdla kar
ş lamak doğru oluı. Lonıira ve 
M~ k.·rndan qelen haberlere gö. 
re, l\farc~al Budi:·eni Pı~tJ edil .. 
miş crdullr:nm ct0rttc i:çiinü 
kurt.armıya muvaffak o!mı:<tur. 

Ne de olsn, Ki ·cf meyda!1 ı~~ba. 
rcb~gindeki Alman zaferi küçüm
senemez. Bu zaf-.'."r Dr:n nchrinP 
kadar tekrar bir rıçr~ma yapma. 
!arına, Kırım ada.ına inll'elerine 
,.e Mosko,·avı l'Cnuptan da \?h. 
dit etmelerine yol açm:ştır. Bu 
maksatla Almanlar Kırım ve Har. 
kof islikamellerindc taarruz et
mekte, Rus mukavemetlıı'<ı tek. 
rar canlanmas:na meydan ver. 
memek için takip hareketine de 
devam etn·ektedir. 

Bu \•aziyet karşısında Ruslar 
muharebe vermeden, yani Alman 
ordularını oyalamadan Dr>n nehri 
gerisine çekilemezler. Dinyeper 
ile Don nehri arasmdaki sanayi 
mıntakas: d.a kolavcıı. terkedile. 
mez. Almanlar l!ibi Rusların da 
şimdi uır.ana ihtiyaçları vardır. 
Kış mevsimine da1ıa iki av var

dır. Bu iki cyı Ruslar Dinvel:'l'r 
boyunda pek.'ılıl ııet'rebilirlerdi. 

Eğer D0ıı nehrine çekilindvc ka. 
dar Ruslar iki .avı t"e~•rch'.lirlPrc-e· 
bu, onlar için bü•·ü'< rruvaffakı. 
yet say Jır. Almanlt.r·ıı ele bütün 
gayesi Don havzas.na kıştan ev. 
vel v...,rn~aktır. 

Almnn Tebtiöi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Kara ve hava muhareba kuv • 
vetlcrinin sıkı bir i~])irl'ğt ile ta
•hakkuk ettirilen liarekal esna _ 
sınd:ı 661.000 <S'r alınm•)lır. 884 
tank, 3718 top ve sayısız miktarda 
her neYi harp malzenıes..i iğtinam 
veyahut tahrip cdilmi~tir. Düş • 
manın ycn'den uğradığı zayiat 
çok yüksektir. 

Tarihin hiç kaydetmediği hir 
muzafferiyet ist,hsal ·d;\mJştir. 

Hava kuv\•etlerimız Toula mın
ta_kıasındaki harp imalat fabrika
larını ve Mosko\•ada askeri lesi • 
satı bombardıman e;nı:şlerd:r. 

Londra, 28 {A ...... ) - '\., ruı.ı .. J.-t lıaş 

gö~~erıntk.le olan hu.ıu· "u:.ı:.;uktun. lı3.h-j 
stdE.n Omerv:..ı· g ... ;c.etc .ı di,•.>r k.L 

DUrt gün ev\"el yapı ·n11:ı oldn pl:lna. 
göre seri \'C pra tık bir !· arckete g-.!
çllınet;i beklcnilme~tedir. 

Şin1di Avl"Upanın her ta.rafına gön
derilecek olan mutabha!1-iarın Avru- 1 
panın l.u: ucund~ıı öb\i.r ucuna k~dar 
Alm<ıtH l;iga\l.te k-fjl &i.ırlemly" bH~
lamış ol.ın ı::.yanlarl idare etınek lçm 
konüt~ler 1t-ş.k.U etmeleri inık.ıinları 
dütUnillu~cktc:.dir. 

~ttnnolunduğuna gilre .B. Malsky'nin 
Almt:nlaı·ın muharebe meydilnlarıtıda. ı 
kal1i he:tanet13 ıııtr~malarının gt.>çe:n 
Çar~~ınb~ gunu mt..zakerc ediimi~ o
lan bü.lüa pı-oj~lcrJ.o. nıu\.:ı.f!z.k:yetine 

bı.ıA'ı o1duğu su-etindeki ihtarı na~arı 
it:b· ra ahnmı~ur. 
*Bliı_nos _ Aircs, 23 IA.A.) -

Olanca dt:niı ve ha\'io i..l!;sünJ~ bir is
r:ın Çlk.~ı,_:ıın::ı dait lJazı :~yı,.ıl;,Hln 

do1a"' '11ası i.izc .. ine ırava !{ezarct .h
U)'::ıt tcı.!lıi :e-ri ulının::~not emrel
ın:şlir. 

~ 1 .1;1,;l ,;;>"". ~t:Ut:ı. LJ<.:\ •Hll) 

inK! aa 11~ bınıtj deij;ııdu". ı\ n~aıı.uı·ın 
hr.ı. .h~:.u. utı.ıideri. t..;.,.r..k:ııtiJ.k.ı. !J.J..ı

awn t:ıır:.ııntn )'Nlcuıwr. 

t.,:t,;plıı..ıı..n d.~ct· ın.ınL~ıılarııı:.l.a \'a
ziyc:l udur: 

lünl 11 ıuıntak~sında ;;.ıiılctll ınu

h;.. •• o-.cr t:.ıP:"4kLadır. ?ı-'.ı.er.ı-;.ez CCflhO
sirırJe ::rreşni ·rıruoçenko·nwı, muka
bıl taarr zıe.rı dcvum edıyor. &.ma-

l rcı..sJt'e augru So1.yet ıler.cyı~i yavus 
Y<'\. u~ d(:va l ıt:'diJ, .,r. 

L.~r3..>,"'eda uu.ıı;..rebc biLnn~f' lı·en

ı;tı:ıel ... ıt:Uı.ı·. Budıyeni blr tta<,: d1·k~.y1 

çckıniye nıuvaıiaii olıııuştJr. .ı. <.ıkat 

c\·veıd .n tli er ıırk:alaru~ Çt.;tı ('ekıl

n1i:) buıunı.ıyordu. Bu tıı-~Gtıar ıımdi 

muhteı,;el bir Alınan taaı .·ı..zuna kar
~ı h::..rkr_,ı·un müdaf:ıa;jllll t.anzım et
llı~teJır . 

ıstıvy\;t esirleı a.ı.in yüz bınlcr.! ba
!!ğ oua.~tı lır.kkınd"ki A·nıan idct.a
lar• on n~r~cc nıtıuah::ğı;>lıdır. 

Ude3a ınuka\.eırelc ckvaın cdıyor. 

l\lukabıl taarruıtar y&ııııın~ıt.• . .:ıır. 
ı ;i şl!İ'h'in Ş:.n1 .. 1i GarlJl. ... on;Je di.lı-

ıı..lıı ıA.ı • ı.ı.rtüiınL~lür. 1 
Dun l>fu rlldıııne göre, KtrJma kar. 

~l l.ut: .. ro u~v;:ım etrııek~ lıeraber, 

h•ç L.ıır lı..tmsn A$:kcri henliz yar..ı.maJa 
toprak~artrıA girmern.~tır. 

Lowvsk: A.rr.anlo.rın Öı:el adasını 
zaptetıredık.er.nı teyit etmiştir. fvlu· 
nuukyh Almanların evvtiti bu adoıyı 

i~al ettiklerini söyledıkierini fak.at 
b,:nun dogı:u oloıo.~·.,::ınt s ·y.em~tlr. 
Aın;.ı.nhır ~onra bu ndan:n kı:iınen 

işgo.ı edildi! nı 1Ji~d.rmi~1.::rd.r kı bu 
da do>jnı u. ... gıidlr. 

LGZO\'.::,ki lngı.·z tilosunun Alınan 

filosuna <,·ok zayiat \.'Crd.:.rd.ığlnl, Al
manların Baltıktaki sevkulc.y,, nok
talarını e~e geçırmck i.,/.n nıuhrıple

ı·ini ve küçt:k harp gemılerJni kuHan
n.aları kc-ndt:er!n pek r~hulıya nıal 
oldı.:Junu \•c bu tıtıbcple artık gL•rı k.n
lan aemilerınj tchLkcye- &Vkır.~g':l ce
saret cdeı;1etii.ı{.lcr~.ıi soy!em!st ı-. w
zovski s.;nl .. rı l!;.tıe etıni•Lir: 

Ş1ıı:ui A!rr.aıı tllosu Haitıktaki Sov
yet fıJosuntla:t çekiı.ırı•.kle ve Sovyct , 
deniz is~ih.k!ln1larına taarL'ı.:zn ce ... aret 
cdt!n'C"',ctttcdir. Hi.ıltı.sa Aln~anl=ı:r bu 
dl.•ı:-.!zd~ b:r çok harp ve r~k'"ye i~uıi
! rl kaylıct:nı;1erd.r. Şiındı yalnız kü.
tü.k. ı!(cmllcı1.nl kulıannaı.ktaaırlar. ___ ,,__ 

Aiman-Sovyet 
tı.e.tLlhe lir l:iiliu 

Londra kaynaklarına &öre, Len1n
gradda bir degişlklık olmamı;:tır. ı.ıu
h.arcbel~r şehrın 12 kiloınetre civa
!·tnda devaın etruekledir. 
Lenuıgrad ha!kı yalnız \.Qpçu ve ha ... 

va boır.bardımanlarındnn değil, a71ıl 

zamanda susuzluktoın ve elektrılcaiz
liktcn de hlkıntı c;ekmektedJ.r. 

~"'in topraklarından Letıingrada ba
kıldığı z;ım~n. l· gc.::cc korkunç 
bır manzara kaı~ısında kalınmakta
dır. ~i.ınk...ı bır • .ı .. ı.r1nı tak:p eden in
Clliıklardan ıı:;. ıl olaıı yangınlar g6-
rüln1tkte:.iir. 

1\,yni kaynakh.irôl eöre, Kronştad 

kalesi g~ı;en ha!tadanberi. eskisi ka
dar faaliyet gtu;teremeınekte.:lir. 

Leningra.dtla yiyecek ın .. ic.t.ırı as~ari 
hndJc indirllnı.i~Ur. ı 

.Fabr1k.ılardtk.i işçılcre günde bir 
kere .. ıc ... yı.::rrek \"erebilınck m~k!!:J.dite 1 

l;ış için bır:ktirilmi-5 olan odunun büw t 
yük b:r !-tı.;mı şiıncf den s~ı·fedı:tııi;
tir. 

Cenup~;,ı. l\'Iarc:şal 6luJ;yen1 ı:eı rtıf'n
çug da Abnaniar tanı!ınd"n ihata f
d,·cn Ru::i ordulnl'ınıo dörtte ü~ünü 
kurla.rrn;ya ınuva!fnk olınu~tur. 

I<.ınınu rnülel'ecc:h Alm~n taarı.'U
zu de\ anı etrr.ekt<: ve bc.rıah zorli.ın
mal;.t~dır. Od ~atla .__ iy~f( R1.ıslar

dad1r. Bu mıntakıda Alman \'e Ru
ınen kıt'alarıntn hücumları mühim 
zayiat verdiı ilerek tardcchlrr.ekte
dir. 

Alınan kaynııkhırı, Len,ngrad ının

takrı. ındR <;evrilıni~ olan So\ y~t kuv
\"etlerlnC' kttr"ı mliternerkiz hl.le m
lar yapn1;1ktad r..sr. 

Alnı:ın t:ıyarelerı Ladoga gölL< ıde 
her biri 1800 tonl.ık ik So\yet gemi
sini h.n!"ra uğratmışlardır. 

Diğer ınıntak;ılarda. da nıuhar...beler 1 
devaın et -r.ekl"" hernber, ınl.ı.hiınce bir 1 

1nkı~;.ıf k<0.ydcdLln1enı:~~1r. 

.kaı~nçlı \-·atundlt~tır .11 b~\iuı ni. 
zann bc~tilur. •ı bo:ukluk iş~, 

gii('C1 sal 111 dıi~t!n'"cyc tesir L·der 
ve hinnctice milli bünye muta
zarrır olur .... ·cticc itibarile ra.hal, 
ucuz \.·e gayrimeşru kazançla mü. 
cadc)eden kurtulmuş yeşıımanın 

en büy iik faydası milli bünyeye 
olur. 

Hn) at pahalılığı, iştira zorliığıı 
hükümeti mali fedakilr!Jklar ibti. 
yarına 9e\·kettiği takdirde de yi

ne muht~l..ir hesabına ortada kıı.. 
ıandııt;:ş hu.'iusi bir m"?'"nfaat mev. 

zuu kalmaz. Muhtekir 'e o isti· 
da!taki insanlar her şeyin baş:n.. 
la kendilerine ait her n1cnfaatin, 
servetin, zcnginliğ';n, kazanç \'C 
emliildn Türk millctıniıı umumi 
refahı, umumi r3hallığı, umumi 
ltu\·,·etj ve nuJli içtinıai biinyc .. 
uin rcsancti ile ı:liık<llı clduğunu 

bllme'idir!er. l\lHle: r kir diişer, 
hazine fll:e1.3r!ık i ı!iyarına knl· 
kı~ır, 11101 ve cınlS.k. kıymeti had~ 

diı,dcn fazla artar, her nevi ihli. 
~·aç n.~dJcsi gnyrimcı.;rn kazouıç 

,·cs:lcsi ittihaz o!ı:.nuı-~a ve milli 

Lün~-t.! lııı g:a:yriınc~ru k.nz~n~1ar1a 
taz) iJ: ctl Ur~e husule g'.C'lr:cck her 
ti; rJii zar t\1 an ınuht{ klria, zen

gin"..?ı, ser\ et vc3--t cıuliik sahibi. 
n:n n,iitct.ssi.r cln1n1na. ına imkfın 
yoktur. Her fcrclin en grn:s ölçü. 

de sel~ıncti, her türlü ser,·etin 
en emin ölçliılc ıırnUuzi) eti bu· 
giinkii Jiinya lır~~ rnası ka.rfısın. 
da ancak ı.ıillct'.n hcy'cti umumL 

JC~!nin ve dey)ctin ~ok 1-.uvvt:tli, 
çok rnlıat, hor türlii gaileden ii
zat'e Lu1unrna ... :na ll3~ltdır. Bina. 

eonk,ıh J,cr hlaııdaşın bu şuur 
ile ııt"i:c.' .. n unn.ınıi hayatına ta
a!liık eden meno.!_htda çalışması 
ve ticari sal.·~Ja icap c<fi:ror .. a de· 
ğil fezla kazanmak. kazaneındnn 

kdul.i.rhk ve fcagat gös!ermc•.i 
lıh·inci şarttır. 

Milli ve sooyal hiiııye ne kadar 
kuV\'Clli o)Pr<n millet ve devlet 
o kadar kuvvC"tli olacağına göre, 
bu idrak. ve şuurun dı~ında kalan .. 
)ar, gayrimeşru kazanç yoluna dü. 
şenler, ihtikilra sapunlar, suni 
fiat yarn!mıya çnlışaıılar, hüku· 

mele ve halka müşkiilat çıkaran
lar n;u!laka ve nıutlaka vatan 
haini ve Tlirklyenin d~nıanıdır. 
lar. 
Kayıtsıı ve ~nr~ız herke in bil

me,j lazımdır ki. milletlerin ö.. 
Jüıu ve dirim mlicadelosini teşkil 

eden hu cfünya lwf;uşmasında ar. 
tık ne mark, ne stcrling, ne dolar, 
ne frauk, ne arsa, ne altın, ne 
apor!mınn. ııe iey veya nnkit ma

suniyrti yok, yaln:z ve sadece kül 
halinde tek kurt:ırıcı raıLuni~ et 
\·ardır: 

- Kuvvetli ve mi;stakil dc\'lct, 
kuvHfli ordu, kuvvetli ve müs. 
tnkil mille!.. 

Tilrkiye bugün kuvvetli de\'. 
let, kuv\'etli ordu, kuvvetli \'C 

müstn kil ıııHlct iktidarına \'e o
nun biitün şartlarJna sahip olan 

bir ülkedir. Bu ülkenin selamet 
ve enr.1iye!ine kundak sokmak is. 
!iyen herhangi bir vatans121a 
binnclicc ayni yola giden bir 
muhtekirin hiçb'r •UÇ farkı yok. 
tur. VRbnına lıi~·nnet edenlerin 
yeri ya ip. ra zindıındır. Muh!e. 
kirin yeri de ya ip. ya 'lindan ol
malı ve mulıtekir 5 kuruş fiati o. 
lan herhangi bir ınaddeyi hottil 

25 santim farkı ile satarsa vatana 
hiJanetinin, kudankçıhğının, mil. 

let zararına i~lediği suçun ceza. 
sını en ağır şekilde ödemelidir. 
Davamız ntulıtekirc ceza çek

tirmek ve kaııun!arı bıı bakım. 

dan şiddetlendirmek değil, onu 
bu Jola s•ııtırac.ak cehaletinden 
,.e idruksizJ:ğintleıı kurtarmak, 
her ferdin ticaret hayatında ııor. 

mali fütiin bilme•inin askerlik 
vazifesi ve vatan n1üdafaası ka. 
dar hay·ırlı, uğurlu, mukaddes ol

duewıu anlatmaktır. Milletin u. 
tn!ınıi biinycsine, uınunıi rcfaJıı 

na, uınun1i duruın ve geçimine bu 
şuur ve idrak uyandıktan sonra 

kundak sokacak tek 'fUrkiin ~ıka. 
cağına dahi ihtimal \CremeJ·i• ve: 

- Bu adanı nıuh!ekirdiı'.. 

Derler e inanmayız. Çünkü; 
bugün :?.riık dünya ~artları ve 
milletleriu hayat hakkı mücade. 
lesi l<arşı.:nda •muhtekir. tabiri

nin )·eri kalmamıştır. :\Iuhtekir, 
sadece «\•atan haini•dir. Türk 
milletinden hain çıkmaz. Ye!tr 

ki, ona hakikati ve bu davayı an. 
la talı iletim! 

ETEM iZZET BENiCE 

~ Tepebaşı Eah~inin ıj{ızide S A Z HEYETİ 

ı Bayanlar: SUZAN GÜVEN - Nevzat. Semiha. Birsen 
Süeda • Güzin - Saniye • Ihsan 

BiR EHTAP GECESİ 
40 kişilik BÜYÜK REVÜ 

Telc!on: 4.2633 

GA YRIMENKUL SATIŞI 
Bf'yoğlu Dördüncü Sulh Huhuk Hilkimlrğiodf'o : 

Terekesine mahkemece olkonulup tastiyeıic.e karaı: vttrilen ölü Evdokcti7a 
ub.!sinde bulunen Be70glu Kamerhatun mahalle.! Allıatun ook.,t e;;kl ve ye
ni 7 numaralt arn m hkememi• tarafından açık arttırma aureU1le 18/10/941 
tanbine müsadtf Cumarlet; giintl saat 10 dan U ye k~dar sa\llacııktır. Arttır. 
ma bedeli yüzde yotmlı beşi bulmadtlll talı:dirde ikinci arttınnaaı 28/10/941 
tarıh!ne müsad!! S•h ırtinü .. aı 10 da icra edtlecektir. Tamamının k» met! 
77~ lira olup %c 3,75 dcllAliyc resmi ile ti.viz. bedeli kada.atro harcı n1ü-;' ·risin• 
sa:ıı g:.!nüne kadar vergiler terekeye aittir. Arttırmaya ıiı:ebll.nle,. lçiıı 
~ yedi bııçuk pey akres.lı, yatırınak IAzımdı.r. 

Tat iLlt: ı-\rsanın tamamı 77.50 metre murabbaı olup sekli ınusta.til ve 
cephe gen! .. ligi. 3 metre 63 santimetredir. 

İpotekli alacakları.. diğer alacakları.n gayrt m•nlcııl üzerindeki haklarıru 
hususiyl(' la!z ve masrafa dair olan ,iddia evrakı mibbiteleriyle aaU, ~ 
nür::den c.-v\·el nıahkemcye b!ldirmelerl ıaıımdır. Aksi takdirde paylaşrnndan 

ri~ k<lacaklardır. Bundan başka satış bedeli ile delıatiye resmi ve taviz be
deH tu!Jnnı ihnle tJrlhinden itibaren nıüddeti kanunlyesl z.artında mahkeme 
veınc!.~ne ya11rn1ak. şarttır. Yatırılmadığı takdirde İcra. ve İtlb Kanununun 
121, 13~. 133 iincil maddeleri hükümlert tatbik edileoektir. İsteklilerin :ruıc. 
rıda göste-rllen gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk: M:ıhkemesine 
gelınel:>r'j uan olunur. 940/146 

*!&!!lll"S:!lm- Bayazltt.ı Marmara Sineması ttstünde •n•a•m ... 

MARMARA GAZİNOSU 
Sayın i tanbul halkından gormOı oldullu rağbetten cesaret alarak 

kı lık salonunda her akşam! Keınanl İSMAİL OKAY, Cünbllş Bestek~r 
ZEKİ DUYGULU ve NiHAD, P:yanist ve Tanburl Bayan FAİZE 
hanende ARTAKİ KEMERLİ, H.mende NAFİZ İBRAHİM TUBERK, 
Bayan NEZİRE UYAR, Bayao MELEK, Bayan MELAHAT MAR· 

DİNDEN Müteş•kklı BİR SAZ HE Y'T f 
Saat 7 den 12 yo kadar icray! ahenk edecektir. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

lstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonu Başkanhğından : 

115 No. lu İlan - Bu ilAnda marka 31 ve numara.ı tesbit edilmiş olan ka. 
pr peynirl•ri loplon 120 kuruş peraker.de 145 kuruştan saUlacak:ttr: 

II. H. 372 
H. H. 287-286 
M. B. Çuvalda 301 H. A. Peynir ttzerlndeki Marka 
~~ . 
u. P. Şak'r s,ter 
A. A. 30! 
M. A. ~95-2H 

S. Y. t 5tl 
H. Y, 30 
s. 243 

U. D. Cuvaldı •üç yıldtZ• peyutr üzerindeki marlca 
NTO: Yukard.:ı numarası bulunmıyan markılar Anadolu mamul~U ka• 

w<J.rlardır. Uludağ U. D. markalarından yalnız. Şakiı· Süt.erin kaşarları yağlı
c~ır. Diğı:or U. D. rna• l:~lsr yukanda ztkredilen peynirler meyanında de!ildlr. 

U. D. cüç )'Ildız Ş:ıkir Süter tlnnasıdır.• 
26.9.941 günlü g3z.etelerde komisyonun 25.9.941 tarihli toplantısında ka

şcır peynirler·n~ top~ın 120, perakende 145 kunı' narh konulduiu tarzında 
u~riyat yapılmıf~ır. r,IezkUr neşriyat komisyonun resm.J ilönı olrradığt ve ka
ı-nr pe~~,rnir1eri hakkl!ııda, 105 N"o. lu ilf\n cart olup yukırıd tntişar eden 115 
r~o. lu il3nın i:ie yalnız iso.ret edilen mkı-k:ılarına ait olduğu tasrih olunur. 

Yeni açılacak 
Sinenıa 

Karii erimiz gösterile· 
cek filmleri mer':lk 

ediyorlar 
Geçen gün Tep•b:liındaki Beledıye 

malt Sinema btnaıının tanzim edile
rek halka açılacaQını yaın1ı:,,;tık. Bu 
haber bUyük bir al.lka tıyandırınış, Si
nema sever halkımızı scvindirmi~tir. 
Ancak Si.nema aeverlerimiıi bir n1e
rak olmı;,ttr: Acab• bu yeni açılacak 
sinemada yeoi filmler var rnı!. 

Bu merak, Avrı.ıpa ile. yollar kapalı 
olduğu içın uyanrnı,;hr. Insan hakika
ten dtijünily<n': Yenl bir sineme.om a· 
çıhnası iyi, iyl amma, yenl filın naaıl 

getirilecek!. Acaba tan:ıre ile fı 1m 

aeiirtm•k kahil mıdir?. 
Herhalde Tepebaşında ~i acıta. 

cak olan •lnema nıüdUriıetinln gU.n 
geçirmt.'tlen bu hek:ı nıerakı h.alled.-e· 
ceğinc kanii~. 

Bugün tPEK'te , 
TÜRKÇE SÖZLÜ ~: ı 

DEN i Z ~~ 1 

Kahramanları~:! 
1 

Vazife • A~k • Kahramanlık ~ 
muazzam ve rriıth!~ sah1'eler ~ 1 
Ayrıca: MATBUAT U. M. ~! 

• f. 
l\lEl\lLEKET JURNALi No. 2 ~ 1 

Türkçe Söılü ~ 

Bugiln saat 11 de tenzil.illı ~ j 
mahne. 1 

c.S683• 

28 Eylul 1941 
18.00 Program, ve Memleket Saol 

Ayarı. 

18.03 Radyo Caz ve Tango Ork.es-
trası. 

18 40 l'afıl Sazı. 

19.30 Ajans Haberleri. 
19 45 Serbe•l 10 Dakika 
19 55 Tango ve Svinıı'ler (Pi.) 
:o.u Konuama (Meslekler Koru-

fUYOr). 
ıt1.30 Karı.şık Şar~<:tlar. 

21.00 Ziraat Tak,omi. 
%1.10 KJrışık. Şarkılar. 

2t.35 .ı\L.kara Sonbahar At Yanı-

Jarı. 

U.45 Opera M<i><ki>i (Pi.) 

2:?.30 MeınJek:et s~at Ayarı. Ajans 
Haberleri, 

22.45 Spor Servid. 

22~5123.00 Yar.nki Pr"qrar.ı • ~ 
K.:.ıpan!ş. 

Den•dileeek lhtıra Beratı 

•Araı:i)e int.bak tı.lcn nakil va. 
s.tası. hukk:ı•Jaki i~t•ra için ik. 
tısal Vekiıletırıden ıotıhs~I edil
m4 cl"r. 17 Ağ,ıstos !2J9 tarıh 

ve 2864 No. lu ihtira beratı!l".n il-. 
ti\ a et:1gi hukuk bu kere ba~k.-. 
sına deyir vey~hut ic».d~ Türkı .. 
yede rnevkıi fıile koyml:.: ;,ın 

sol''. 'et verıleceği t~klif eJıl

mekte olmakla bu husu a r~zla 

n1alG.rr.at cciınrr.c.r; j,._ti> E.nlcrın 
Galatad:ı A.lan Han 5 inci kat 
1 • '.l :ıurraralnra müracaat ey\r. 
rr:eleri il.in olunur. 

Göz Hekimi ooKTClnn.iiiii:iiKiiimi 

Dr. M !.Irat Ra,;,i Atydın ·ıl F ecyızı !i~~ ~~:Ltı'ORı",.ı·~.~an~ ~ 
Beyoğlu - PırmAkkopı, m•m • ·~ ' ııt;Trıı.~sısı sokak No. 2 Tel. 41553 , 

Mu•. ene ve her tiirlii g-öz !Ba<>ıa!i) Aııkal'• <•ddc,i Coı?a. 

ı••iamiiiieıiıliiliyıiı'ıiıtİlı ıiıfiıiıkiıiaiıirıialıyıiaıpiıaiiriiaiıııiıniıidiıiıiı~•:lll n~l11 \'nkııru Ki>*• baıınd• ııo _43 



Bir Casusun 
Gizli Defteri 

... 

No.123 ...J 
Yaıaıı: Franci& Machcırd Çe\ iren: lıkender F. SERTELLi 

Şimdi 
yatan 

bütün cezanın ağırlığı şurada 
adamın omuzlarına yüklenecek 

rum. 
Gele1 pu ula<. 'Mu trr.b ol!> o-

zü bile ben se\: nd rn. ye k."ıfi ,eldı. 

r • ın bu ekn c.k muh .. bere~ı tek< .• 
' ede(ek mi'> .. 

Y:111n akşa nı nasıl beklemeli?. 
YarJn evlrnf}yct mın )Cdlncı ıuı il 

ol ak . Hala .kalestcyım .. 

* Er•ı abab. 
Kap mın bıraz öte incl kı po)ıs ça

' u • yav.ış 7ava§ kdn~o:· Beni en
le c e eden bazı cumleleri 1 ,ı\ yorum: 

- Madam Gastonya Jsv.içrc hvdu-
dt•nu &§mıı diyorlar.:t 
•- Nerden duydun .> 
•- Bu sabahki a:ızeıekr > zmıs • 
- Sen okudwı mu? > 
«- Hcıylr. Ben okuy:ım:ıdım amma, 

b r ar.kad&§ım dı ardan yeni no~te 

ıelm ştı. O stilJl~ı > 
•- Oyıeyse do' ıdur.> 
- Şimdi butuıı cezanln :ıgır ıgı 

~ı.:rada yatan ad mm uzer"ndc kııla

t:•dl.> 
«- örıe 7a. Onu kaçı.dıl r. Suç

ların bepsbıi bu zavallıya yukUye~k
ler .> 

Polisler, bana j ıtlirmek mwııdile 

tlıw•c+ı llkhın- :tı;tn, :sidedweı -.ı
J inli. 

B haberl dUyunea hiç te ha,reı 

f't.medim. Şimdi Madan1 GnstG ya-
e lsma <k'ğ 1, lCietı a hayran 

· J>arlsk'R kaybebne;c 

avtıtı ı ed y r, 
1 1 b r tedb r! 

em de y .. nılm y r
madamından artık e
de her turlu 7ardımı 

be l ycbiliı 2J , k ndi !zlnı :. .. -
bıt nm takıblndcn k. ybcttıkten son
ı , be ımle n e!ig ı o' akta se bcst 
kıılacaktır. 

Bu haMı çok h şu gitti. 
Akşımı b kl ~ cc ğım .. 

• l • el bat.-
rıy 1 

Adalet yok n ? İ !, n e hanıd 

bir rok m·-
n 

aox.l ı. sa l. ! Benını yerimde ~dı 
do uz ol. n -1 angı ins. 11 dokuz rıı

~a ı n: ' 11 ıır da U{iphcye dll nez?. 
M~unun )'Uz.Unu gön nü) oı um. 

Dıptf'.ki hücttlc.reen haykırcyor. 
Korıd• r onun sesi) c ç:nlı~or. Aldı

rış eden yok .• 
Çavu 1 rô:ın bırı: 
- Daha çok bngırır ın.. Hele bu 

, s ce de geç ın bakalım . 
D~c ~leni o . 
Belh kı, k ıllıs ne u vcı ı7memc 1 

komı erlı.ıcçe enırcdılmış. 

Fr .. n ız 2ao • sının ktaslk (ııoylet
me tcdbırlerı ara~ıı1da bu gibi ceza
lar ı,vktur. H lbuki mücıım. sus;uııu 
ıa'klan ıya az.meunı e, susuzulktaıı 
oh r, yıne bır şey söyleı e . 

ixınc! polis ça~ \J§u b1raı. daha mer-

1 bame\li •• 
- Acaba ıizl cc bır bardak su 

\erbcm, ll mse duyar nıı'. J 
Aıkada ı kolundan çt:k;)'or: 1 
- sen çıldırdın mı?. Belki bizi. 

e raftan polis mu! t• ~lerı kontrol 
od yo; .. Dclkı meydana ~·lk:ır.. Sonl':ı 

ko arl::r lkımizl de. 
- Hakkın var. Va:l'Jfemı suıi~tımal 

etn u 15temem. Çocuklaı ım ııç llnhr 
sonra .• 

* AkŞ<im oluyor. 

Bana yardım edeccğınl uDlduguın 
.... ,_, :tldrt e&de ~

Jladaıw OCıs\onyanın 1'ramız hudu-
dund n l :içreyc ~iş olduiunu 
teyit eden ye:ı bir haber yok. 

B ı ~on manın do bir dolap olm:ı ı 
Jbt :ı ı -zc yı.f 1:l o sa- düşiinu 

:ronım. 

Bakal m bwm ıard yan ıelırse ne
ler iiO) llyecek. ! 

* 
Saat altl bu~ıılc.. Heyecan iç'nde

Jllll. 
(Devamı Var\ 

e TAll'flM e 
RumJ 13~7 Hı sar H!crl 1380 

F.YJ.UL 
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CA."VAZAN 
15 6 

yıl 94 ı ay 9 Vasati 
VAKİT 

.Ezani 

EYLOL 
S D S. D -5 54 Gilneı 11 55 

28 
12 05 Ölkt 607 
15 25 İJdndi t28 
.7 57 .Akşam 1200 

PAZAR 
19 3) Yatsı ı 31 
415 imdik 10 16 

1 Hediye Kazananlar l 
B re · ık yazı k k:•n kn - 1 

zn anfar: Osmanlı Bankac:ı 
m<:murlarından B. E F..seyan 
kız Bayan Suzan U u 'u, Galat. -
sar y L ·sesı fa le nden 358 
numaralı B. A. Yak n J ık J...i~ -
~m n 1941 yılı orta kı mı mezun
larından Bayan U. G ıJdaJ , Gal. - ı 
ta aray LLe i talebelenndcn B.9 
d 989 numaral B. Munır, Tar. 
su ta B. Mahmut Ba lan PJilc 
Bayan Ayşe To unoglu, Üs. 
kı" darda Ş ııif Kuyusu soka~ ı 

54 numarada H. Kaynar Or
takoydc Gal tasaray l ses' 5 ine~ 

sı ıf talıcob 1 
: ntl:n B. Orl 11 

Karae~oğlu , Alip~a 24 ün u 
ılk mekıtep 5 · · c:ınıf A şabr 
a tbelcr"nd 121 numaralı B. 

G.ı~ p SonU\:ar, Arna\ ııtk .. yu d 
tayyared B. Suphi sokağında 40 
numarada B. ş·nası, '.Be) o lunda • 

Sak ğacı cadde inde 14 numa. 
ra1l. B. Zeki Gurson, ~ .ktaşta 

H ın cadd( ·nete lboyacı B. 
Osman. Gelen be' i orta okulu 
l ı .c sınıf talebe] r1nden 35 nu. 
rnw ı B. · BürJıan, Edirnekapıdn 
Muhtar Mllhitt"n sokağı 25 nu -
marada Bayan Şükran, ~hzade
başında At. turk caddes'ndc 123 
numarada Bayan Mahn"<let, Ka. 
dıko ··nde Bahar ye caddes'nde 
Mun be apa tımanında 4 üncü 
katta B. İlhan Akkan Samat) a 
cadd s"nde Yokuşç~ .me tram ay 
duragında 133 nuınnrnlı hanede 
• s.m konmamı.ştır:o , İstanbul Er
k k Lisesi t lebeJer'nd n 847 Ne· 
cat , U küdard. 4 üncü kız or.ta 
mektebi talebelerinden 69 numa
.ralı BaJ an Cemile Türkoğlu. 

(Dcvımu var) 

TAlthll TEFaiKA: 6 

HAZRETi MUHAMMED 
VE MUHAREBELERi 

}l azau: 1\1. SAMİ KARAYEL ______ ,.,/ 

du. 
Nev rvan, AU'3JlJlln bir anda .,,. 

hareket arz olm. dığı Jıalde yılcılma-

ıı ı hayra )lonna ı tı . Meraka duş
tu Vüzerııırını toplıyarak mesele~ ı 
mu kereye Jtoyuld ı. 

Ne\ ~an, "üıera yle muza>ı:cre 
hal nde iken sa~e golünün batarak 
Sen a\c yı u ba tı&ı lulberı ıeldl. 

ç lt geçmed n Esterab dd ki Me -
cıdi Sül ymanfn.n b r anda söndulil 
Jııtıldı ki, cün le i a~nı zamana te
ıad t ed yord . 

Ne in an, hayretlere dUtmUJtu. 
Vl era ı bu h d selere bir cev .. p ,,e
re lyorl rdı. Kfıh "nler aciz kalmı1-

At percsllerin 
anda ronınil tO. Sasanl J 
rının mu.uddes sarayı kıs 
c ·tm· ti, Nehirler t. ı~. 

nımu§tu, 

Dleley! geçen Arap atı~ nı ve de
veler nl gören Mobdan ise: l·arsın en 
yüksek alimi ıdJ. 

Nevşlr\'an, rnuıkfilatını halletmek 
Jç.n Mobdanı huzuruna dav t etti. 

Mobdan, müşkül olan ı"Y eri halle
den bir zatb. Ve, Nevşin·. ı bu gibi 
mu kullerde lılobQan'ı cag • rak hal
li rn k.11't qlercli. 

Fakat )feVflnanın Mobd ıın gör
düğü rtıyadan haberi yokt . Bu da 
bir hadıae teşlı:lJ edıyordu. 
~ev in·an, Mobdan'a sortı ı : 

- Ya Kadıulkuzzaı sanı~ ın bir 
anda yıkılmasına ne ders"n?, 

~AN'AT OKULLARINA RACBET ÇOK J 

Malzeme masra
fı fazla mıdır? 

C ı m·l S:ıhifedcn De\ nm) 
na 1318 Hni kayıt rnrdıı. E~ki • 
eren ka) ıth olanların sayısı da 325 
dir. Bt•yoglu Akşam kız sau'at o • 
ku;uua :) azılanlar n sayısı i:se 300. 
dr>n çoktur. Muhtelit olan İstan -
bul Erkek T~rzılık okulu to1€besi 
de 50 den fazladır. Talebe kay -
dına da ;nıhayet vcrilmemLjtir. 

mektepten a~ nı kalıtc:rlc ın~l.ı:o )c 
talep olundugunu ile: i süı mektc. 
dir. H:ıddi zatında kumaş paha -
lıhgı dıı buna jnzimam etmekte • 
dır. Yoksa idaıc, en ucuzunu da 
talebeye söyler. Mesele bir lüks i. 
ı::i değıl, 1rons vasıtasıdır. Ucuzu 
daha makbuldür. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

MASRAJ.o' ÇOK MUDUR? 

Kız San'at Ensfüüsü ve Akşam 
Kız San"at ok Barına yazılanla • 
rın senelik diki-: malzeme mas • 
rafın n fazl .. old gundan ba"ı ta
lebe o,;elıJel'i §ikayctçı bulunmak. 
ta ve bundan dolayı fakir talebe. 
nin bu san'at okulJanna devam 
imkanından u:.r..,.k kaldıklarmı söy. 
Jemcktroırler. 

Bu '\'arU~ eti t<:t.lUk euim ve he. 
men hemen bütün Kıı San'at 
Enstitüleri \"C ~ kız San -
at okullan müdür ve idarelerile 
göıiıştWn. Alchgım malumatı s:ı
rasile ;, a.2.J)'Orum: 

Kız San'at Enstitüleri müdür • 
lcri di) orlar ki: 

- Talebeye fazla masraf çıka
rıldığı hnklunda talebe velileri 
bazan bize de müracaat ediyor • 
lar; Fakat bu ıddialar idarenin 
doğurdugu bir engelden değil, ta. 
lebeubı ıbdas ettiği anulardan :. 
leıi gelmekt-edir. 

İdaı e; dıkiş, kumas, nakış ve • 
.saırcJ c ,aıt malzem~r.in en ıyı 
eirmnclen y.ani pahalwndan ol • 
masını isterncı:. Lakın talebe bu. 
nun en iyi cin inden almakta da 
muhtardır; çünkü vücudc getiri -
len elbise ve diğer eşya kendisine 
aittir. İ§te mali vüs'ati müsait oJ-
mıyan bazı talebe, dıgc.:r arkadaş. 
larını görenek ittihaz ederek ve. 
lilcrini icbar eylemekte ve gU) a 

Enstitüler beş seneliktir. BMn
ci t>ınıfta çocuk takımları güste -
rıhı·. Senelik masraf 5-6 lira için
dedir. ikincide bütün ıç ~ama • 
şırlan yapılır. Nakış \"e şapka 
öğretilir. Masraf 25 - 30 lira JÇin. 
dedir. Üçüncü ve dördüncüde de 
masraf aynidir. Bcşincideki mas
raf da 1azla değildir. Şunu da na. 
zarı dikkate almalıdJr ki, yapı • 

lan elbise, tuvalet, tayyör, şapka 
talebenin kendi malıdır ki, bu ka
dar bir masrafta, işçilik de bine • ı 

rc-k, ·<hşarıdan bunlan tedarik ka. 
bil değildir. Esasen he~nci htnıf- 1 
t:ı hariçten sipariş de kabul edil
diğinden U\l"bcnin masrafı daha. 
azalır. 
Akşam Kız San'at okulları mü

dürleri de <l ymlar kj: 
- Qı1taya atılan id:dialar doğru 

değildir. Talebemizin yüzde dok .. 
sanını fakir aile kızları teşkil e -
der. Mektep bunlara :yardım e . 
4er. &kıtıya duçar olmalal'mı 1 
meydan vermez. Bu husustıa teş. l 
.kllatımız vardır. Hattiı çok muh
taç talebeye yemek de verilmek
tedir. Bu o ullarda talebenin se. 
nelik dıki~ 1ıakış mal~mc masra. 
fı 15 lirayı geçmez. 

Bunu da, söylediğimiz gibi, 
muhtaç talebelere idare yardım 
ederek temin eder. Fakat bazı 
talebe, velilerini en iyi kumaş i
çin icbar ediyor ki, bunu men i
dare;1 c dcğıl, velilere racidir.ıı 

Tevfik Necati KOZOI .. 

GA YRIMENKUL SATIŞI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hikimlfğiaden: 

•rcrekesinc mahkeme c elkonuhıp tasl'yesine kar r vcri'cn ölü Aga c n
nun uhtcs"ndc bulunan Beyoglu Çukur mahalle& Kadın ı;ıkmaz sokak c ki 8 M. 
yeni 5 nun. alı e\ in tamamı açık arttırma suretiyle 18/10/941 tarih ne mü
sad f Cumart.ed gtmu saat 10 dan 12 ye kadar saUlacaKtır. Arttırma bedt>li 
% de yetmı b : bulm dığı takd"rde 1k ru:l arttırın ı 28/10/941 taılh ne ınü
s ~ 1 Salı gunu • >O d:ı icra cd e<:e r. Tnm:ı ıaın kıyı eti 4100 l radı . 
"ô 3 75 dt:lMiyc resmi ile taviz bedeli lh:ılc pulu mü.terisine sı:Uş gunune 
kad r wrztler t rekeye aıttır. Arttırmaya g.ı-cbll e için % de yedi b çt k 
nisbetinde pey akçesi yatım.ak l:izundır. 

T f il~t: Zen ın 'katı bir oda blr mu !fak birinci ve ikinci katl rcln j~e.r 

oda ve bır helcl, ü~cü katta blr od:ı b r tarasa vardır. 
.}potel. tabibi .. iacakl larl:ı d C!r :ıl~~kl mı gay ı menkul uzeriııdcki 

haklaıını hu iyle faiz ve masrafa daır ol!l.n ic.ldi l:mnı ~rokı rn b te!eri
le satış gilnünden ev\el mahJtemcye bıldirmelen li1.ımdır. Aksi takdirde 
p. yla nd:ın h:ırlç kalo.cakl:ırd:r. Bun da!' ba k:ı saU bedel! ile clelliıliyc res
mi .., e tı vlz bedeli tutarını ıhale tarıhindcn Hıb:ıren müddeti k nı nlyesı zıır-

f nd:ı rıınh eme veznesm.e yatırmak fi<ll ır. Yaıtrılmadı ı takdırdc lcra ve if
!ıi$ Kanununun maddcl malı.susası hUkümlcrl tatbik edilecektir. İstcklılerin 
)'tıka ldn g •er len gun \'e "aatte Beyoğlu Dôrdunciı Sulh Hukuk M. hke e-
ı;'nc gcl01elerl ilfın olunur. 940/82 

'

YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBI ve TEKNİK OKULU 
Giri~ denemeleri yardımcısı 

Çözülmüş Geometri Problemleri 
Fi. 125 Krş. 

Y. M. M. ve Tek. Ok. giriş denemekrinde sorulmuş ve 
bazı mühim problemlerin halleri. 

H A Ş ET (Beyoglu), Seıgiyadis (Tünel başı), 

.. _ .. İKBAL Ki'rABEVt (Al1kara caddesi İstanbul) --•• 

lstanbul Deniz Komutanlls}ından : 
De1l :z. Ged kU Orta Okulu için her ikı mü b. kn mUhar.ına giren okt:r

lann kabul listelc"rı gelmiştir. Alükadar okurların ııcele i tanbul Deniz Komu-
tanlıgına mür:ıcaaUeri. •8468> 

- .Dw:ıları ne m&na,ya J-amlcder-
5Jn? .. 

- ........ . 
- Göl er batıp kurudu. Nehirler 

ta tı. Mc c c.11 Suleymanı nın at .1 

&öndu. Heı> bunı •• bir ıınd:ı oıınus bu
lunuyor. 

Mobd n, b ı az mUI. haıadan s nra 
ruy mı da h tırhyarak cevap verdı: 

_ Ar.ıb t.ı.n a muhım ba· vak :ının 
z.uhur edece ne delalet eyler. 

Fak t Mobdaıı hc1"5eye agfıh. oln us
tu. Sa::;an l parııtorıt gu üzerine nte
fin bır nıun olacağını ve Sasao In pa- • 
• atorlugunun mahv ve lnluraz bula
cağını kestırmlşUr. 

O zamanlar Araplar arasında bir ta
kım kAhinler \ardır ki ha,. adisi ıay
yıbeden ve Tııkdiratı İlfihlyeden ha
ber vermek iddJasındn bulunurlardı. 

HavadiSl ıayylbeden haber veren· 
lere ~bnn Irak .. namı verilirdi. KA
hınler, alellıcaip insanl:ırdı. 
Nevşlnan Kııdıulku zattan sıığlam 

ve ikna edecek bır cevap alamadı

aPDdan mufkul mevkide kalmı_tı. 

Mobdan, rüyalardan, hMlselerden 
bir cok ~ler ist?Bmam etmlitl. Ncv-
5In·an İrnparatorlugu rnalıvolacaktı. 

Fakat bunları açıkça İmparatora 

n:ıtk~r ce\'nbı alamayınca k .binler
den bır ne müracaate Jilzum hl etti. 

Milluku A .. ptaıı olup Nevs nanın 
t:ıh1ı totb. yet \ e hllkmündc olan Nu
m. n bln Mu tlre haber g dcrerel: 
ustat b r kuh n f<'tcdi. 

Num ıun n aıyctınde AbdUlm ıh 
isn inde meşhur bir kahin vardı. N<:v
ıln tının ı:ern anı ilzeıln~ onu yol
lndı. 

Abd{ilmes"h Müdayiıı ehr'ne ge-
lip NC\ nıının huzuruna cıktı. 
Nevşirvan llc Abllulme•ih arasmda 

şöyle bir muhavere oldu!! 
- Mescidi Süleymonı'nln ateşi 

sornrıii!itür. Dundan haberdar mısın?. 
- Bell Hukümdarım ... 
- S:ıve gôlil batıp mah\ oldu. Ha-

berdar mısın?. 
- Beli Hlıkilmdarım ... 
- Semave cihetlerin! stı bastı. 

Bundnn de haberdar m:sın?. 
- Beli llukumdaum ... 
- S rayımın yıkıltlıj nd. n da h:ı-

lferdıır mısın?. 

- Belı Hükümdarım ... 
_ Butun bu hadıselcı.n bır anda 

olduğuna da vakıf mıs.n?. 
- Beli Hükumdaı n .. 
- Madem ki, bunc:ı esrar. \'fıkı! ın 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

SOWAN SA.GA: 

l - S"yah Haı.an (ıkı kclınıc), 2 -
Kamer, ı lıkir, 3 - Mel:lmi, 4 - Yu= 
111, tok cfeg·ı. 5 - Sıyalı kU§, nota, 
8 - Beyaz. 1 - Öpüeük -sesi, 8 -
Fırııvun · ll, gccelcrı eğlenti yeri, ftti 

ha.rf yan )ana, 9 - Yem ek, nibay~ • 
10 - s y ne C'•hur l; r )l r . 

~UKADl>Al'f AŞAGIY A: 

1 - Siyoh kaş, 2 - Yılın on ikide 
biri, eli gev ek, 3 - K:ıvga, bazu, 
4 - Feryat, 5 - Olm:ımış, arabacı

nın elinde, 6 - Sonun:ı Z il:hc ede
rek tc1'3 okuı :ınu., aklı bulursunuz, 
gözleri yon bakan, 7 - s. la~ur, 8-
Vasıta, 9 - Rutubet, ıı.ı i<'t, JO -
A.ktur. 

1 
Diınkti hulm:iC'llll'tWn h:ıllCdJlmı §Cldl 1 

&&e. 
C;~ıtVı 

INGILIZ 
Uufro&vu 

YENİ GELMiŞTiR 
Galata Voyvoda Czsd. 

Bereket Han No. g 

Sahip ve Başmuh:ırrl: ı-:tem izzet 
Benice - N~r·yııt Dlrcktorü 

Cevdet KARABİLCİN 
SON TELGRAF MAT8AASI 

A1i en son konserini Şehzade. 
!başındaki Millet tiyatrosunda 
(Ba'kkan haıföi )<'timleri) men • 
faatinc veımişti . Konser progra. 
mının iki faslı arasın-rl ı - san'at.. · 
kara jstirabat zt..manı vermek 
için • bir perdelık bir pıyes var<iı. 
Konser'n ıbirınci faslı ı ;ter bit • 
mez, Ali.}~?° şu loartı veı liler; 

Hacer 
( ... ) Reisi (S) Beyın kw. 

Kartın arkasında d.a şunlar ya. 
zıh idi: 
(Muh~rem üstat, pi~cs oyna • 

( nıı ken bir dakika teşrifinizi 
(Prenses hazretlerile ırka cdiJO· 
ruz. 

En yü.ksek, dev·r 
Vel'ahdin, Pa · hın 

r;calinin, 
karşısına 

Nişan1aşı Kız Enstitüsü MüdürlüğündeO= 
l - Okulumuzda yapılacak olJn ıamırat ve tı.d115t ;.ıçlk ekşlıtıneJ' 

ı.u tur. ~ 
2 - itıalt'sı 1941 Birinclteııin n 7 lncı Sah ~unu saat 14 t'!e 

tcpler i\fulı:ıs<::bcciligi bın<ı mda toplanacak olruı kon yon t:ıraf nd8IS 
lacııktır. 

3 - Kcsıt heddi 9993 lira c32> mu ıa.kkaı tendr. ... t '149 lira 50 11 
4 - Jsteklllcrin en az bır taahhuttc JOOOO lıralık u:.ı i e bt'nzer 

ıı:ı dair >darelf!rindeıı almış old~ ves1J:aiRra ietinaden İ tanbul 
.r.1üır.caatla eksıltme \anhınden 3 ıün <."-vd alınmış ehlJyet ve Jt4~ 
Ticııret Oda'n vesi~alm·de 'belli ıün \C! ııaatte komisyona ve bu bO 
:;artn;.n.c \C m .. ka .. cleyl görmek ı tıyenll'Tin de okul idsre ine ınü 

. c ı<atıuP Bu ı;e gmnc·k i Uyenlcrin (9n) liralık ınuvı;kkat ten mat " ıP 
yin <'ttii!i ve~ kle bırlıktc eı,sııtme giınii s:ıat ı c ktıd:ır ko Isyona 
laı l.ızınıdır. 

Bu ı~ att sal'tl'ı::m~~raa-.% olı:r ~ Ulaı~ 
·------ --- . 

Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörlüğÜO~ 
~n. Veterlner ve Ziraat i"aküllelerlne bu yıl kabul e k 

"Jin -tııetrm tMihM lan~ 6ulien:dıırneUe ~ii.kloek lktı.oa ı;e 
Mektebi konf<'r<'JlS e:ıloııunda \ c Anka r::da Yük ek Ziraat En tıtüiilJ> 
ğıd:ı yazllı gUn ve saatlerde y:ıpılnc:ı~ın<.t:ın n:ı,'lı:ıet talebenin ımli~ 
~onuna mi.lraca:ıU;ın. c8377> 

Deı·s Gür~ ~ 
r. ıo 941 Pa:rnrte l 14~1 c lO 941 P uırte_ı y:;, 

Fizık 

Turk~c 

Kin ,:ı 
Blyoloj. 

7.10.941 S:ıh Sf,so-' 
7 10 941 S:ılı f"' 

Cebir 
\'ab:ıncı dil 

8.10.941 Çarşan ba ~ 

9.10.941 Pe~eınbe ~ .-

lstanbUI Limanı Sahil Sıhhiye Meri< 
Eksiltme Komisyonundan 

M ı e~u e aıı Sinop n otom t ime "~ n aki c • k • ım açık 
ı <' t:ım r rtl! ılcccktlr. Kesi! bedeli t69 ;> l:ra 951 kı uı;t r. 

B,ı ı<c • t şartnameler &unlnrıJıı·: 
A - l'enni • rtn:ımc, 
ll id ri Jı rtn:ı.mc. 
3 - i telılıl r bu ı tnameleri •h k ı. s m i< Hinde rr. Ke 

J llnilan :ı1abıllrler. ?ı4 
~ - Ek ltmc 7 10.1941 Salı gilnü saet H ue Galatada Kara ~tıı 

ı:a okagında ]Uiln lnC kür merkez satınalma komisyonwıda ynpılacJ 
5 - Mu\akkat teminat miktarı .. 5h ltra •90> kuruııtur. )1it 

G - Ek ılt eye r.rcceklcrin bu &ibl t:ınılrat yapt .klıınna dar ,/ 
f.<İ :t:rı ~i ~.ırthr. «8464> ______.,,- : 

İstanbul Halk Sandığı 
TtiRK ANONh-1 ŞİRKETİNDEN : . e ı 

ı TeşrinicHcl 941 Çarşamba günlmden ıtıbarcn gıŞıil 
a~ağıda göstcrıldigi saatlerde açık bulunacağı say,n muşte 
zc ilan olunur. 

Sabah ..aat 
AKşam • 
Cumartesi ~ 

9,30 
l4 
9,30 

12 

11,30 
16 _____// 

------:---
Yüksek Mühendis Mektebi ,.,.,s 

Satınalma KomisyonuflP"~ 
Müb. y:ıanln 
cin i mıktan 

:Muhammen 
Bedeli 

ilk tc-
mın:ıtı 

ı'altohık k ımaş 420 metre ~96 188 
Jckarp n 400 çıft 830 249 
Rt:r;cl 3000 kilo 065 14 i 

Mektebimi:ıln 1941 mail yılı ıhtıya ı yuk 
şılt lelere konulmu tur. :ı--azla taf .,t lr; l G 
Mektebine' mOracaat. •8449> 

kızı~ neden konuşmasın. Kaldı 
ki yanında bir •prenses hazretle. 
rh de var. Neyin prensesi olursa 
olsun. Ne-zaket icabı bu daveti 
ık®ul etmekt:r. H~le bir san'nt • 
kaı· h:"n mutlaka. 

Ali nvansen rocalaraon bırinin . 
kapısını vurdu. Aldığı izjn üze -
rine açtı. :tki taze, bir esmer ibti. , 
yar kadınla .karşılaştı. 1 

- Beni emretmişsiniz. 
Birinci taze kadın köşedd<i zen. 

gin tuvaletli tazeyi göstererek 
tanıttı: 

- PreMes Dllnur hanımefendi. 
Daire kahyalnrı Diyaman kalfa. 
Ben de (S) Beyin kızı Hacer. 
Prcn es ıhaıretleri :;izinle ynkın
dan taıu~1a.k arzu ettiler. 

-~11..-. ..:..ar 

r~ 
910•=~ 
9 ıo 
9,ı01 

Şekli 

A.ı ık 

J 


