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kaf kasga 'n ı n 
Müdafaası 

General Vavel'in Tab • 
randaki temasları ve 
Ruı Baıkumandanı ile 
ınül•katı İngilizlerin Kaf· 
kaa müdafaasına hayati 
hir ehemmiyet vermek -
te olduklarının yeni bir 
tezahürüdür. Sovyetler 
için d~ Kafkasyanın mü· 
dafaası istikbaldeki ha
diseler bakımından mu
hakkak ki huauıi bir e
hemmiyet muhafaza et
ınektedir •. 

~:ETEM iZZET BENiCE 

d lııgiliz §ark orduları Başkuınan. 
b aııı General Vavel Tahranda 

11 
ulunuyor, ll'loskova konferaıısı

ı~" açıldığı ve mesaiye başladığı 
~nler içinde General Vavel'in de 
Ilı VYet Kafkas ordusu Başka. 
t andanı ile temas etmek ve miiş. 
herek bir Kafkas müdafaası planı 
ı:>ırlanıak üzere Tahrana gel. 
~ 1 ~ bulunması günün dikkate şa. 
arı hadiseleri arasuıdadır. 

~ Va'Vel'in Tahranda bulunduğu. 
le~ \·e beyanatını nakleden ~jans 
it ı:raııarı ayni zamanda Jranı 
~ ıısı·aı·a bağlıyan kara \'e tren 
d"~arınııı da sür'atle ıslah edil. 

1,' •rini, Hindistan hududundaki 
)

8
' 1 şehirlerin tahliye olunduk

alını da haber nrmektcdirlcr. 
1 •aııın So .. ~·e t \'c İngiliz ordu· 
Lliı la•a(ıııdan işgali herşcyin 
lik 1nda hrr iki d~vkt için de is. 
) hal hadiseleri bakımından lıa. 
. ati b' . d ır rlıeııımıyete dayanıyor. 

"· llu ehemmiyet: 
1 a _Yakın ve Orta Şark fngiliz 
,~Paratorlu~unuıı müdafaası, pet· 
Ilı hana.mm elde buluıulunıl. 

ası ihtiyacı 
k b - Sovl·~t • İngıliz • Ameri
ı:11 i~birliğini temin edecek yo. 
it 11 elde tutulması ve So~yet 
b·~aı11n istikbaldeki hayatiyeti 
rıı' 11nında11 büyük ehemmiyet 
lıı~ha(aıa eden petrol havzasının 
id~Şlerek müdafaası. 
d 

1
' Sovyet orduları şiuıcliki bal· 

• e .\lnıan savleti katşısnda yeni 
•e b" ~ Uyiik kayıplar vermeden ve. 
da >•ııi ve biiyük ric':ıtler ynpıııa. 
,:

11
• dayauıyorl:ır. Almanların da 

d 111 hazırlıklarla ve Budiyeni or. 
U;un b ~ un karşılarında ve çem er· 

•ie. hulu nan kmmlarınuı tasfiye. 
b·"' laıuamlamakla meşgul olarak 
ı'' Y•ndan da kendilerine Kaf. 
ı:~l Yolunu açmak hedefini giit. 
ltı eri muhakkaktır. Leningrad 
tı"' Zamanda düşerse, Alınanla-

ıı b" d, ."~ük haıııl0eleılo M?skovalı ı 
)tt dlışurmek istıyeceklerı \ 'e Sov. 
~•d 0rdularmı şimalden cenuba 
•t •r Ural ve Volga gerilerine 
ti ~;1Ya çalışarak klilli kuvvetle. 
taı'· c .ll:afkasya~ a döneceklui en 
ı; ~I> •hlinıaldir. Almanya, kendi. 
ilanı Ve Avrupayı bcsliyecek ka
h~ araziyi, madeni ~e diğer bo. 
r

1 
i '.11•ddelerini Rusya toprakla. 

I{. Ç•ııdo kaunmış bulunsa dahi 
ı:~•syayı biitün kuvvetleri ile 
ıi:d•nıak •·e ele geçirmek gaye. 
le c •lacaktır. Zira, Jıem ekmek· 
ih~ .daha mühim olarak ııetrole 
lııa~ 8~1 'ardır, hem de sulha var. 
tı_ ıçiıı bizzat lıı gilizlerle de 

tıı k""Y• boy ölçiişnıck ibti. 
'-.. fDcvamı üçüneü Sablftdt) 

l!lııNDA I·.,.........,_,,,,,,,.,,., 
· ı,:,ki Amerika Cümlııırrcisi 

VILSON'un 
Evr;ı:k Çant;.:;.nı (;<tlan 

JAPON 
CASUSU 

Yeni dilny~nın en he,-e
ı canlı ve en korkunç entri

ka ve macera romanı .. 

Türkçeye Çe\'iren: 

1. F. SERT EL J, İ 

YAKINDA: 

SON TELGRAF 
sütunlarında .. ~). 

Moskovadaki 
üçlü konferan
sın dün akşam-

ki tebliği 

Derllal meıallerlaı 
b a,ıamall Clzere 8 

t411 komite ıeçlldl 
Moskova, 30 (A.A.) - MoQuıvada 

toplanan Üçlü Konkrruıeın dün ak• 
ı:unkf tebJit::: 

Üçlü Konferans, Sovyet liıu-iciye 
Komiseri ?tlolotoCun açılış nutku ile 
işe ba:Iamı~tır. 

J\1. Molulo! nutkunda İngillerc ve 
Birleşik An)erika n:urahhas hey1etl~ri 

reisi Lord Biverbrock ile Mister lfer
riJ1ıan'a te5ckklir etm!ştir. 

Kon!eı:ı.115', lJarbiye, Dahrjyc, bava, 
nakliyat, iptidoi maddeler \'C hbbS 
D"ıalzemc mef'e1c!er'.yle me~gul olmak 
üı.ere altı 1.dli koır,itc te:ıitil et.ntijtir. 

Bu kor.:ı!leler derhal me.,ilerine baı· 
lıyacaklnr ve P.u.~yaı1ın ihtiy-açlanııa 
ait rapoı:larını Cuma günü konteransa t 
tevdi edeceklerdir. 

Kon1lsyonlar Cuma gününe kadar 
Sov)·cUer BirlH:rinıo. lhtiy~larını tes .. 
bit edeceklerdir. 

Şarlr. cepheıincle Alman Generallerinclen Back erkani harbiyesile 
ağaçlık içinden harekatı takip ediyor 

beraber bir 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Üçler kcnferan.."ıııda. bir açış 

nutkıı söyliye.1 .Molotof 

8 yaşında eli 
bıçaklı çocuk ! 

Prag'da ikisi l 
General 6 kişi 
kurşuna dizildi 

---·---
Eılll Başvekil ma

hallemeıl için 
Berllae gönderiliyor 

Londrn 30 (A.A) - Paı,:ı· günü 
Pragöa kurşııııa diz;ıoo. altı Çek 
aras;n.da. Ç'C'k ordasuı,n mt nsup 
iki -eski Geıı"rnl ek buiunnc:ılı.la • 
dır. 
Bunl~rdan birı Bohı-mya 'abık 

askeri kumanda:ıı General j0€ei 
Billy, diğeri Brat :S1a,·a'da yodincı 
kolordu kumaııdz.nı Türo.ı;t•r.e,·al 

(DC\'llml 3 Ü1'!CÜ f:ahtkcff) 

Dün Mosko
vaya hafif 
kar yağdı 
I.ondra, 30 (A.A.) - Rus 

ceph.,,,inde kış ~akla,ıyot. 
Dün Moskova,·a hafif kar 
yağn1ı~t1r. Bu tartlar altında, 
Rus cephesinde \'li7iyetln mu • 
\-azrnc ke~bl"firfr·gi zunncd i
li~·or. 

1-latay Valisi Bursa
dan şehrimize geliyor 

Bur• 30 ıTcl<'fon1;) - Jlat"y Va
HEıi B. Şüli li Si.ıkm.en~üer 'ph• kaç g\in 
~11t.4-ah...ıt eln cok (.;.:.!'re şchirn~i:ıe gel .. 
mla1ir B.; .. .; 1'>Wiı!ıala. gi.ıkcciltit.. 

Tekmil Tren Hatlarında 

Halk ticaret biletle
• 

rı garın kalkıgor 

Ukragnadaki 
muharebe hak· 
kında haber az 

---·---
Almanlar bir maka

bil taarr zda 
2.0 o o lilşl aybettı 

Mosko\'a 30 111..A.) - LeııJn -
gratlın kalıra.ınan<'a müdafaası 
dcı·:ıın •<l·"""l>'. Faka· müdaü!~r 
sn<kcc n1u~ avf'nı-E:tle i.k~ifc. etn:~
m~kt~. ınukubil b:ınuzlar yapa. 
ı-.ik m:ı'ı:J!i ı>'l'"-t\·affakiye\ler elde 
etmektcdi,·cer. 

(Dh•.m ÜçOr"~ Sohltcce) 
----o---

Prof&sör 
memurlar 

• 1 
100 liradan fazla maaş · 

1 
alanlar vazifelerinden 

birini bırakacaklar 
Dün Be.,tktaşta çocuklar a.ra • 

sında başlı;ı1an bir kav,ga netice • 
sinde b'.r yaralama (!) !:ıac\jı;esi 

olmuştur. Bazı seferler de ilga edildi l 
Proksör ve meb'us olaıılardan, 

bu iki vaziic<leıı birini tercih et. 
ınekri hakkındaki karardan sonra 
100 lil'adun fazla (100 liı·a dahol) 
maaş ahn profnör memurkrın 
bu yazi!elerdeı1 bil'ini w•;meleri 
hususunda da y<>ni l>ir kaı-ar ve. 
rilmi~tir. Bu cilıct kendılerinc bil. 
dlrilmi~Ur . Bunlarm miktarı yüz 
kadard:r. Aııkarnda b:ılunan Ü
niversite Rektöru Cemil Bi!S(?l d<> 
bu işle meşgul olmaktadır. 

B~şilrtaşta Kapkn 'l'alısin so • 
kağında oturan Aıif oğlu 11 ya. 

(Devnmı 3 tlncii Sohifcd•J 

Münakalat Vekaletinin bir ka. 
ran mucibince yarından itibaren 
tekmil tren hatlarında 15 günlük, 

Cephecle merkez ve fimal böl,eelerıni göıterir hıuita 

1

1 aylık \'C 2 a.vlık halk tiea~ct bi. 
Jell<>rifo. Zonguldak kömür ame

cr~-.. ·.,·.a~~ı 3 i.i.JH;1 S:J.J!(.:..i.f'İ 

AlllllD • 80YJ8t l 
B.A8BINI 

aıa DAllll 

BUDİYENİ 
kurşuna mı 

dizildi? 
Kırımda -

Almanlar henüz 
berzahtan ileri 1 

- geçemedi 

iki numen piyade 
tugayı ımııa edildi 

Ankara R;.ıt.i)'O G:ııctc~ı. dün 
ak.ıaı)1 U1tıy._1tla t«:hUcki cdiln1c:-;i 
lôztrn geld•c;ıni ~ö)·Jiyerek su 11a
beri \'t'rnıİ!Jlir: 

<Stalin'in a:Jierl n'lüsavirlik:ni 
yapnus olan ?>Jore~al So.ıpasinkof'
un "t:u·eşrıl BudiC'ııj')'e yaı·dırnda 

bulı.u1n10.ıh Üt'.eı·c ('enup c.-ephes!ne 
gOnJerlldii;l h.'.ll>cr v!'rilm~ti, 

Bükreş Radyot-untın Trans - 0-
scuudan nhu·ak veıdigi blr habe-
1·c göre, Martşnl Bndi('ni 23 Ey
ıtıı S~h günii J;:~:rş~:na diıilnı;~

tır., 

(Dcvrnı 3 üncü SoMl•c•) -----·--,,) 

Yarın Musevilerin 
Oruç Bayramı 

Yarın Musev:leriıı büyük oruç 
bayramıdır. Arife olması dolayı. 
sıle Muse\'i vataıı<laıılarımızın 
n1 '"' ketplcriı 1n:ıga2nl~rı \~ mücs
.Y?Seleri bugün ve yarrn kaııah 
bulunacaktır. 

KISACA 

Eııab lıaberıe acı· 
nırım doftrusu •• 

Radyo Gazctc5inln llJUyaı. kaydı ile 
n::ık!C;ttigi bil' l;~,bcre g\ire J\IurcıSal 
Budıt>ni idan1 c"tiihni;. 

Biı.un moıhııt arkadaş da bu h~vo:..di- ı 
si ı.Unlcnıiş uıar\\k ki: 

- EğC'r E.s~ah bir h:ı.ber e ;ıcınııım 
buna dogrusu .. 

Di3 erek, \·e fide-ta Köı·oğ\_ı,.nun mar
ı:n hUkkındaki nııFr::nnı hatırhyarak1 
il•~' c ettı; 

- O :1:·1?:...cah. d~il, bıyıkloı·ına a
d::.ı· .. :~acak clurunıda bJr Mar~aldi!, 
ltt"l'hnlde, bo~:lu boslı.ı, palabıyıklı, 

gili1u·alı Js. .. rcı: J.::aş \-e saçJJ. bir bakt§
ta göıü dolduroo, gönlü kaptıran 

r•·kek 1;.ı.rcı;:al; .şu :.·eni Jc~t boysuz 
bu~suz, kertenkele kıllkh ve tank adlı 
:yc'cuc ıne'ct1cların, r.c-ma\·at ejderlcı·i
n!n ve eHl:n.1 ~ııa.1·p Tekniği> denilen 
nıurifetin h.urb::ını oldu! 

\\ıh .e~.dieni, bn~ına gt-ltttk bu 
n~uydu? .. 

in~~;:::l!a1·, h<.l\'adi~ Y'-!:ı;~dır! 
A. ŞEKİB 

---

Soruyor ve Cevap Bekliyoruz ! 

Yanlış Odun narhı 
güzünden halkgarım 
milyon fazla verdi I 
Şimdi bu parayı kim ödiye-

cek ? Fiati tesbit 
edenler mi ? Oduncular mı ? 

YeDI narh nihayet buıın konacak ı 
1'"iat Murnkabe Komisyonu bu. 

gün sa<>t 14,30 ela fc,· kal:lde ola. 
rak topl;.n:ırak art?k bir yılan hi. 
Jdiycsini de geçen •odun narhu 
i§lni yeniden tetkik cdEccktir. 

Mahallerinde y apılr.n hes~plar 
şimdiki narhın çcklcie yüz kur"§ 
fazla oldui;unu gü~t"r»ıi~tir. Yaz. 
dan odun ~atın :ılan halkm ~im. 

di;ı e kadar bu yüzden odunculara 
yarıın milyon liraya yakın bir pa. 
ra fazla ödediği b~·aıı olunmak. 
taclır. 

Son Tclgra.f - Qd;p1 !iatlerinn1 
toptan ç<>hidc ü~ )iiz kur~u gec. 
nıcclii;i anla.,ım.~t r. H:ılbuk, K,. 

(llcvnn11 3 iir.('Ü S.'1hl!t•Je) 

ilkbahar 
sergisi 

Taksimde büyük bir· 
Sanayi sergisi açılacak 

) Önüınfıı.dek1 İlkbah;:""fla T~t'' -i.nıılt 
ioVn~ üez.l.sinde ... J:·t.;a İJLıl ilkbcıı r 
Sar:;ıJ i ~~ersi::ı ruımHe hir sergi :l\ıl
n,a.sı >.c:,.~. Ja;:tırll1!ll}tır 

Sergi ·raksir.ı. nıc~·d; nı· dan T. k; 
s U:ın\t: !Ih.: l..udJr ı.z:ın1.n sahada 
k '":.ıcak ve G bi.iyük µOYJOn~ ihtiva 
(>til"\.: Kıl" 

Almanların tabiye sahasında 
büyük taarruza inkılap etmesi 
mııhtemel bazı teşebbüsleri 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Bı:ıtünkü tehlitlere güre Şo.rk cep

hesinde vndy..-tin hülasası ~ud'Ur: 
1) Fjn kıt'aları Ladoga gölündeki 

bütiin nc!a1J~·ı i~gal ctn,fşlcrdir. 

2) Almanlor, Ball,k\oki Rus filosu· 

ALMAN TEBLIÖI 

Üç Sovget 
tümeni daha 
imha edildi 
13 ,ooo esir, 89 

top alladı 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman or. 

duları Ba~kuwandanlığının teb
CDe>amı S Onctl Sııhiteclel 

ŞEHiDiN 

DcıJız ?t1ecır!ua•ına rr.emur ve 
bcpsJ ııı:tnıf ark::ıd~ · ~nr!mdan (ben 
DarillHinundan t:\.\"Cl Rah:-iye J\Ick
tclıinde okuıJun1) b·r kaç oenız ~a
bayı, b;jn3 şu tek!:Jte bulundu: 

- Deniz J'..tccır.t.to.Slnın bu Fayı
su11 (Re!~h) ,·~ı ı.:ru şchitltrıne 

tahı:ı;js ediyoruz. Sen k! nraJnızda 
JlCti~tln \'C dcnıı.!crin bil)fic:ünil 
t:ıtn•ış L"r rJh ve Yaleın sahibisin, 
b11,e nıutlr..ka bu ı .• c\·zud:ı b!r l-a.zı 
y-.ıı.: Bni.ı:-, ıı.;..ı~a. bir ~cnlt babosından 
!\~illt l'dudaf:ırı \ı"c!t~.!etinc a:clc:~ b~r 

J"l.e.k.tubuıı ı:urctinı \'efiyun.4L! Dur ..... 
dan daha alllkn.~:a det"<'rli har·gl 
ml·vzu olabilir 5C11~ 11 i~~n? .. 

Şehll babasınd"n Milli Müdafaa 
\~ek;.ilctiııe gelen n1t~!ttubu beraber. 
cc okuyalın1: 

Milli Müda!oa Yiiksek \'ekal•
tine: 

(Refah) vapuru Jı.:discslnde, oğ
lum Seltr Naci Ç<.Lçdemlr'ln 1<>hit 
olduğunu bildirir, Donnn111a Şubesi 
KS: 4, 16/7/1141 t~ıib •C 14358 S&· 

)'Jh ı;an1hn1 ve kıyı.netli tiziyttna
ıneden, ~UkJ.·an ve nılnneue keyfi
) ete mutt.a.li oldun1. Yurda ~rşı 
kendi:.ıiı"ıc \E:rHcn \; .... Zile csno.~Inda 
şc.hjt olnıası, vatarıın.ı borç1U" bü
lunduğu hiLıncLi h-.~dµy?e ifa ı;;lr.•iş 

olrna.•;;ınd;.ın do1ayı bu bapt:ı tccsür 
dcg il 1 ,-atan \'e nıillet namına bir 

nruı.. en ırıilhim Ussu ol:ı.n Kroıışta•J:ı 

hn·.a kl.ıv"etlcriyJe ve ağır topçu ilt 
t."lhribc devan1 ediyorlar. Ru!i filoc;u 
:lındiljk Le-nlngrad n1.0d<lfaasına i~l!~ 

(Devamı 3 ü~cıl Salıi!cd•) 

SOVYET TEBLIÖI 

Bütün cephe
de muharebe 
devam etti 

• 
iki glade 263 tay. 
yarı dtlşttrdtlk 

Mcsko\·a, 30 (A.A.) - Sovyet 
iebli/;<i: Dün bütün cephede mu. 

(De\'anu 3 Uncu Sahi!cdo) 

BABASI 
NECİP FAZJL KJSAJ{tlREJ-

hüz. duy<luğumu \C ıcabında vat.ar. 
uğrWltlJ, bab<ısı cJc.n berum dahi 
fedayı cana ;imade bulundugumt. 
~rzedcr, dcrjn s~:yglla.rını..ı sunar1m 

b.1.:ın:r:ts Ka;,:.ası Cumhuriyet kö· 
yünde Ş.,hıt Scfrr N~ci ÇcUnde. 
mir b~ba~ı. o~m. IJ Çetinclt:mir 
~hit b::ıbası bir ::ti;ylilniin harl· 

ı~uhide dus;:usunu, l.fr likur ya.:-:a ... 
rııı sıkıntılı \"C kılçıklı ü .. hıbu 1ı,.n .. 
de ~kın k<l;ybctIT',:l·?!iın! Herhar.g, 
bir kOy okur ya;,:.:.!·:nın thnde, tu· 
ncpc kitabet ti)ongı...lar: le stlsleo
rnck istl.?nıni~ bu lıarikuiılde köy. 
lU ~hu, dikkatli biı göz Jı_:!n, a.slJ 
maddesiyle, hiç bir kalf'n1, fırça ve 
çe-k..icin taklit edenıi~<'C'ı·gi bir ifade 
heykc.Ji y;ı~<ıtıyor. eu heykelin \un~ 
bilrğıni ürperten nah:.ı çarpmtı:an
da, bUti.ln Türk şehitlerinin baba
larını, ın~ıide, halde ve isUkbaldt, 
tek ees ve tek hnsrt>tc gömülü buJu .. 
yoruz: 

- \ 7atao uğrun~1a ~ehit dü:mO$ 
cıguıınrınuzu>, bt.ı.şla~·Jnı dayadıklari 

fChodet yowgı, icabında bızlın alt 
saçlı b::.ş..larım14 lçln de biricik rahat 
\C saa.dct c~ilidir ... 

Baba oğula ve o~"ı babaya bu 
türlü lf..yık olırıakt:ı dr\·nm ettikçe, 
maddi \'e n1anc"·t Türk bütünlüğü, 
dün, bugUn ve ya1ıııı ltu;.o:on aza .. 
ı11et1i bh· vfüuadır. 
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Yeni nıalıı.ul idrak edilir e. 
d.lmcz, hükumet, cknı<k ç ~ ı. 
41 hak.kında e\·\·elce vcrdı,,i ka
rarı derhal tadil etti. Şimdi, 

)üzde .ıcüz buğday unile ~apıl. 
mıı; eknıek yiyoruz. 

Türkiye, dünyanın en m;•s"ut 
memleketi old .. ğunu, iaşe ve 
~kmek maddelerinin bu bollu. 
ğu ile bir kere daha herkesin 
gözü önüne koyuyor. Çok 'şü. 
'kür Allaha ki, yiyeceğimiz , .• 
içeceğimizi kendimize kafi gc
le~ek kadar yeti5tiriyoruz. Ve 
devletin aldığı buı tedbirlerle 
"ataııdaşın iaşesini daha ted. 
birli ve istikbali gören bir 
mecraya sevketmiş bulunuyo. 
ruz. 

Bugün, AJlahın nimeti, en 
~ok Türk topraklan üzerinde. 
dir. 

İHllKAR 

REKORU 

(;a.zetclerin yazdı~ına gü~, bir 

mürs"-se, yüzde sekiz yüz nisbe. 
tinde karla satış yapmış. Uakkın
da ihtikar suçile takibat var. Bu. 

güne kadar ihtikAr san'atinin bu 
derece yükselditi ı:örülmüş, işilil. 

nıiş değildi. Bu müesseseye, bir 
mükilat olarak, ihtikiir kraliçe. 
liği unvanı verilmelidir, 

ŞEHİR 

TİYATROSU 

Ş bir Tiyatr05wıda, Hamlet pi
yesinden sonra, Nuh isimli bir 
e;cr sahneye konacakmış. Nuh 
de) ip, Peygamber demiyen insan. 

lar vardır. Acaba, ba piyes ba 
nevi insanlann haleti ruhiyesini 

mi izah ediyor?. 
Şu zamanda, Nuh deyip, Pey. 

gamber demiyen insanlar ne ka. 
dar çok., 

KIŞLIK 

EGLENCE 

Delediye, kışlık eğlence yerle

rinin fiat tarifelerini t etkik cimi. 
ye başladı. Hatırımrza, bu seneki 

odun, kömür pahalılığı geldi. Şiıu. 

di, ister ni.isiniz, müessese sahip. 
teri, teshin yasıtalarınm pahalı· 

lığını ileri sürerek, yazlık eğlen. 

ce yerlerine taş çıkartan bir fiat 
tarilesi teklifınde buluıısunlar?. 

UZl'N 

GECELERDE 

Saatler de geri alındıktan son. 
r a, gecelerin uzadığı. lıij.ı;l)ütün 

meydana çıktı. Gündüzler müt.,. 

nıadiyen kısalmakta.. uzun gece. 

!erde ae ile vaki t e-eçirirsiniz?. 

Ben size bir tavsiyede bulunayım: 

Uzun gecelerinizde g&zeteleri ö. 

nün üze alına, birer birer tasb ih 
hatiilarıaı sayum, insan eileni. 
J Or, 

AHMET RAUF 

i 
~E AT FEYZi 

Ual bi;;; le ihn, bazı ;\ııado
lu '~ Trnkya ~ehil.· ve kas aha. 
larını!a, mahalll bclediyekrlu 
tcdlıirde kusur cdı'.lori, geç ka. 
lışları tcşkilatsızlıgı \'e hatta 
beceriksizliği yüzünden, orada. 
ki ntanda~lar, hala, eski çeşni 
üzerine mamul ekmek yiyor· 
lar. Bu ~ehir ve kasabalarda o. 
turan vatandaşlar hayret et. 
nıektedir \'e bize bu hayretle. 
rini şikayet makamında söy
lemektedirler. Belediyelere so. 
ı:arsanız ~öyle cevap vermek. 
tedirler: 

«- Eli.ııizde. ...ki çeşniden 

un kaldı. Yeni halila l•n getirt. 
mek için ves:ıitimiz yok .... 

Bu sözler, makul bir esbabı 
mucibe olnbilir, ancak, beş on 
günlük mm•akkat bir devreye 
m:'lh. us "·e miinhasır kalırsa. 

Aksi halde, hayır! 

Silivride hayvan 
sergisi açılıyor 
Vilayet Baytar Müc!iirliiğü ta. 

rafınrlan i~·i hayvan yeti·tirmeği 

teşvik !ç.n her yıl muntazaman 
açılmakta ola.., hayvan ocrgil" • 

rirukn l::u yıla ait olan 8 incisi 
yarın saat 15 de Silivride mera
simle açılacaktır. 

Tanımadığı kıza takılmanın 
sona budur! 

l\.fehmet adında bıri Kumkapıda. 
Gilzin ·o:nı:nde genç blr kıza rastlamış 

ve sarkıntılık yaparak evinin kapı.;t

na kadar takip etınisli.r. Bundan mü

teessir otan Güzin e1in<1;;.ki anahtarla 
~"l"thmede \."Umtutttır Mehmet te 
hiddetlenerek Gü:tini tckatlamışhr. 

Dün Meşhut .Suçlar Malıkcnıe.iinde 

M~.hmet, bir ay yirnU gün h~pse mah
küm edllmi,ıtir. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Ankaraya gıden men.::sucatçılar 

ve maruCaturacılar hey'eti dönınü;;h.i.r. 
Başvek:l O. Rt!ik Saydam hey'et; ka
bul etr11f , kendilerinden l.talı..ı.t alullŞ
tır. Panluklu ve yünlü meıu.ucat tica
reti yapan ticarethaneler artı.sır.da a
henkli tPvziat ve ~ksim:ıt ) ... o ·!ıusı 

tesbit edilır,.Ur. 
+ Makarna. tiaUed yemden le;bit 

ohtnmuı, to:>tan için azami 36 5, pe~ 

rakendeye 40 kurui koymu.şfur. 

MÜTEFERRiK : 
+ Bartın limanına bo~h ~Iahmut 1 

ReLsin idaresindek1 Şengil! ş:ı-k.etinc 
ait Emi~an molöründe duıı hmandakl 
vapurlardan birine paınuk y1.2k.erken 

atılan bir sigara yüzündeıı yangln 
cıkmı) ve motörün bir kısıru yan
mıştır. * Bu _yıl şehrimizde F.ylt11 devre
sinde HSC> bitlrme imtU·-nl.irlna 930 
talebe girmiştir. Bun ..... ~'dan 689 u 
muvaffak olmu$lur. Btuıt.lrln 502 .si 
edeb:yat l82 ıi ten şubesi taJı.:besldir. 
+ 5 Tcşrinievvelde şchr ·nizcie Kı

zılay haftası ba!ilıyncaktır, 

+ Me;;ru mazeretleri sebelıiyle iki 
,-ıı üstüste sınıf geçemiyen Üniversi
te talebelenne ;yeniden bir irılih&n 
hakkı daha verilm4;tir 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Beyoğlu, Be:;lktaı ve Kadıköy 

semtlerindeki fırınlardı dUn bir gün
de 900 noksan ekmek müsadere olun
muştur. 

+ Sehrlmizd.e bulunmakta olan 
Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak diln 
İdarel Örfiye Komutanı Korgener:.l 
Ali Rlza Artunkal ile ıörti>müştür. 

1
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~~@t.~~HW~~{~J~l ~JfAHKEMELE0DEv-Jı ·· Yazan: l ~ ÜŞ,...-r k 
~ 'Lmt~L~.l~:lJL!Ü~ıô 1 .:.f!~ . :._,, .. :SE)İN hUICE:J ıd .. k a 1 ar 
.&utıL san'at ar- "Gel seninle Har put oyunu 1 
lir.tlDlU ımti a!ll 1 / , .• f Sebze ve bakkaliye 

C<~ cı ~a,Uı.dan>eı. Istanbuluıı 1 e.li O !J İ! ;! g Q l m de dl ıı er 1' eşyası S3 tan 
b<QU QCdiI.tıd.J. ır.evz.ı.'4.ınntıaa bit 1 de l r 
nı.u .. ı.kı_ :,;.aı.atl~.t.r1 ... rın.:ı lmt•nanı ıre- Hıç br.ı c ;.niyetbal~ ti_.!erden de - - 113! Demek:, :Hal· oynadınJ.~7. kasaplar kaldır1-lacak 
seieMtiır. ıu.tıildl.a :duı. olıu~yan. k m tüai. (., ınahl•rt bt'ıyıııılaı ı.na, hepsın- S:.ni k:..ı.._..d trı h ..,, .ılannı aldı-

kaldı ki?. t:n n.Pihur so.n~ı.tk..ıı.a.ın ı~ den, her,,fy nı"muldtl. Bunlar dört 1.aı.. Üyl.t· nı 
iorguya, .;ı;u:J.i.:! ttk.ı.h.iılc:r. ;c~ı ctller v~ dôn.ıü loe , ··nu. d • - ~·:et .. Ojle y;ı. • Hsı· •• ıi oy: •. ısa • 

YıU1Jrca bizi CClı.}~u.r.:ıı, llcyecana ge- Davacı de, pek u ... _.,, pek bı~are brdı, Oen iıepsını yutaıchru. 

tiren en faz.la ai.kış toplıyan sahr.e b~r Şf"yd Datn1u 8.<;!' d'.· :uı agzı, İ)İ.(' - K..ı.,. µaranı aldılar 
yıldızlaı·ı daht. bu imtılıandan yilka - noktaya takılıp dah:• kı:1.hın gQ:dcri ve - Oörı buçuk 1i n.ı ... 
!arını s1yll'3rnauı.aı·1 !asanın atıına. veQhJn.10 bütün L\.ltutilr, ::>a'akllk u- - Bu parayı ncr<.'de O· .. lducdu! 
şu gclıyoı-. Oy le nıc~hur ~ atkflrıar ı.er!.oden aktyvrdu. - Ben m~ı~ ... !. 1-Xie .,u taşlrl!n, ~aka-
varciır kı, halk bunlttrın notunu, gö.i- DOrt ınaı:nun ile davacı, lıiikitnin ltk ycı.p.anm .. Bu·ikt1rn1 ~t.im. 
terdigi rağbet ve teve<;cühle vermıştlr. kaq...ı.::ı:uıda bir sıraya dıı:ıldılcr. Hep- llildrn, bundan sonroı, sırayla, ıııaz-
Bu kıymt:tli ses san'.ılkfı.l'lannl aik~- ~nin bü,lyetler1 tcsb1t edildikten son- nunları, :nanav Salihi, doğramacl Re-
la014, begerun·~. onlerı. dinlen1eğt! gıt- ra. dav~ı, ağıınô~ ıaly3!ar1 akarak cebi, dokuınact Ccvdetl ve sobacı Nu-
mış, htrr:::, l.ıu ut,.un.ld. bırı;o&. po.ra - anlatın.ağ buıtladı: riyı ı:.orguya çekti .. Hepsj dediler ki; 
lar sarfctm ş. çaigılı gazınoııırın en _ Bunlar bent kt.'ldlcdılar. Para _ - ECE:ndaıı.. LJu., meczupt:..ır .. Ik -
insafsız fıat Jıs!ı; .. crine b· •.tun egınlşt:r. ı ld ı T. "t ı..· Udlr. Bunda d ·rt buçuk lira ne gezer? 

.1 &rlr.'!l a ı nr .. ~ .z.:.,~ı u eyance, u.J 

· lluı.un bu la.ha::nmuı, bu te-zahUrler, olup b dOğtiilJer T\:ker tekt:r gel _ Uyd~ruyor. Buna bunu mu.h.akM:.ak bi-
o san·atkfu·ıaıuı ınestt'klerlnde muvaf- ı seydiler de bak .• Hcv: inuı hakkından risı öare~ıni;ilir. Kcr.diHgınden de be-
fak oldugunu gostcı ez mı? . ..:\.Jtnca, nasıl gelirdin: amır.a, hl"'f.> bfr oldular.. ccı· P \.yauramu. 

. t'lı e . şahit olarak göstc1·1lcn v:...nız bir cın~:ırı o.r un ı ana \'. :;m ge Juzum Du, erke:difc yakıj!r nn? l-l!kım .,.,. 
var ıuı!. Ilaura u &~iebıl:.r: Pek.ala 59rdıı. loşi \ard.:: l~ahve1.:i ı.ıına .... l\lu .. -<l d.ı 
amma, k.ide;ı-ı. muvaıuıkı.vct ve k.a ... geuh .• Yemıu ettır~•kteıı sonra d.ııle-., - Hakkı.. Paralar:r.ı nasıl aldılar 
b;liyetl dolayısile, in.tlhandan istisna yavru.m~. ZQrıa. cebu dtn mi aldılar? ~l<lı. 
c, ı.ecek meşhur san'nlkarru.r kunicr - Bu, dedi, adjle sanlie .• ül'~hur de-Çek!p elınden mi aldıı.or?. Uyuı-.h.en 
olabllir, buııtarı na_.ıı teir:k. etmeli!. li Rcn1z1dlr, lv!ahallec.i.e bunu tauınu -

mi çaldıl1r~ 
5oııra, b!r b;.k.sızlık yapılm~ ohnaz d' o dil ı - Yok efen ım.. - er k : y • )vklur. E\i\el, bwıunla kim e o

tuı. L1p oyun 07nsır.az. G ıiııde bir çay
la ıçcl>udıği kadar iyi suyu l..ıcJava 

i~·eı. ı: !'..lın kab'wemde barbıAt oyna -
dı.eını iddıa cd·yormuş. Halb:.ık', l>ir 
haftadır da l:t!lıverne utrsdığı yok .. 
l\1<'ydarıd:l b c yo!ttu. 

Bu s'Js.Un ce\.-abı, zannedildiği ka
dar ını;.,;!\:· l dcğ.ldh-. Pck.lla, ka:l>ur 
üst\lne ı.·ıksn i.::ç Jeş san a~kar .. ıçın: 

- d:..ıuları ımııhan etın•yel.m, on-
Jar z~ten halktan notunu alm:ştır, 

denebılir. 

İmuhAn kolay birşcy değ.ildir, Na- \ 
poıyun b:ie yalnız tm~.handan korkar- 1 
mq. • 

imtihanda şasırmai .. denen bir hA
d~st! vardır kı )·ab.::ı.ı~a a.tn1:ln; .. k 1.1 ... 
zırndır. 

l\luslki san' .. ıkarlarının imtihanı sı-
rasında da böyle şJ'1ır.'.l..n btlyanlar, I 
baylar ol:nu~ ınudur, acaba?. ~ıeşeli, 
sesini her zaman zevkle dinlecu::ı~ 
bir bayana: 

-Lütfen turnalar şarkıs1D1 .söy -
ler ıni::oiniz? .. 

Diyorlar. 
&yan heyecanlanl) or, t~rJjyor, kı

zarıyoı· ve tTurnalar~ dıycçeği yerde 
kargalar, d!ye strt:e başlıyor. 

İşte ,ze bir 1tksllı•: kı tan:.lri mlim
kün değ:l .• T :rnalar ncrt•de, kargalar 
nerede? .. 

llu io11il:'.antırdan ~or.c:ı .san',, •. j..:.ır
lara \'Crılecek d plorr.:ıl:ırın herhalde 
b .. yı.;.k lur ehe ışr! 1 olacaktır. Ar -
tik, diplon1asız 0 1 .;.ın san Jtlclrlar ~arkı 
so::I~n1iyect'kler, her yerJc bı • d!p
lo:r.a guı ültÜ.S\ıi<lÜr gı "ecek, diplcma
sız şarkıcılara a!:lydan yetişnl-e d! -
yec"kier .. 
Şa zaınanda d!ploma kad ... r snyg-ı 

gören ba,;ka ne \'a!' ki? .. 

R. SABiT 

- Gel seninle llarpı•t oyunu oynı
yahm .. Ben Once zcybtri- g .. bj bir oyun 
z.annettun. 

- Den bUmem! dedim. 

- ÖğrenL'"Sin .. Kolay oyundur~ dedi
ler. Epey de para gösterdiler. Blr zar 
atınak bej l;:"Jruştan, l.<lr attık. cİki. 
t.nne aLı, iki. tane beş, iki taııe ür: 
c_(.'l'f"ie. bir de <l1tt ile be3 gcli:ı.:e ka
zanır-< ın; .ki tane bir, iki tane Ud, iki 
tane <lort gelirse kaybetlcrsin!• de -
diit'r. Ben de baktım kolay oyun .. Te-
1'.hin,e de güveniyorum. Girdim oyu
na ... Ben onları yutardım amn•cı, hile 
yaptılar. Hile yapmasalardı da bak! 

_ l>~rııe- · kahvcnde bunlar bı.ınunl& ı 
oyun oyn- :-.ıadılaı-? 

- liayır efendim ... 
IVIah.ktıne, dOrt m:ızrıunun da Ocra

etlerinc karar verdi. Davacı Remzi. 
mahkemeden çıkan dört maznunun 
ark8;,lndan: 

- Paraını verin! Paramı .verin! dl
ye bağırıp ağlıyarak, tepine tepine ta- \ 
k;p etn,eğe başladı. / 

Çamlıkta gezmeğe çıkan Rum 1 

clilberine saldıran b'r genç! 
Büyükadada vukua gelen bir hac.isenin 
yeni evli faili 1 ay müddetle hapsedilecek 
Büyükadada otur<.n ve muhilin 

dilberlerinden olan Evdol,sıya 

adında bir genç kız, cvvelkı ak. 
şanı yanınca Dim:tri ad rı<laki 
karcıc~i olduğu L :ue Büyiıl.ada. 
da Çamlikla piyasaya çıkm:,ştır. 

cak'ıyar•k öpır.iye başlamı,tır. 
Lvouxsiya bağırmıya ve kendi .. 

sini mütecavizın -elinden kultar
mı) a çaıısn'.!ş, Dimitr; de koşa 
ko§a polise giderek vak'an ha
ber vermiştir. 

Soıı zamanlarda dükkfuılannı 
·bi.ilmc ile ikye bölerek seb•e ve 
meyı·a ile patates, nohut, soğan 
ve sam~ gibi bakkal:ye eşyası sa. 
tan !::ısaplar çoğalmı:ıtır. 

Kasaplar pazar günleri de açık 
kaldıklarıı:dan bu vaziyet bak. 
kalların itirazını mucip olmuş • 
tur. Bazı bakkallar ·bilmul<abele 
kcndilerinin dükki'ınlannın bir 
kısmında et satılmasına müsaade 
olunmasını istemekledldcr. 

Zabıtai belediye taliıootname. 

sine du kabil gıda maddelerinin 
et satılan kısımlardan ayn böl. 
me :le ayrılm:ş o].,,ası icabetmek. 
te ise de Belediye bu ş<"kilde müş· 

terek dükk.inlarda sebzeı·atcılık 
yapılmasını tamamlie kaldırmak 
üz 0 rc tetkıklere geçmiştir. 

---~ 

Bir kira muhtekiri 
tevkif olundu 

İzmir:le ikiçqnıelikte bulu • 
nan diı~ ... k.'tn~nı ıevvclce seneliği 
360 ı;raya kiraya ı·eıu; ği 'ıalde 

yeniden Jcarlayana 520 !ıra ü:ı:e. 

rinden kontrat yapan Halil Hılmi 
adında bir ~ahıs hakkında rr.illi 
korunm.:ı kanunu muci:bince mu.. 
amele yapıınrak Adliy1'ye veril. 

m;ştlr. 1\.iarkeme. Halil Rilmin•n 
mevkuf Pn muhakemesine karar 
~rmlŞtir. 

Kadı/>öyünde tamir 
kald ırımlaT 

edilecek 

Kadıköyünde Acıbademde Po. 
mak sokağı kaldırımlarının 2000 
lira r...ıı1ile tamir olunma.:>ı !;:a 
laşlmlmışt ır. 

Y!c~ Kad i.; 'nd ~ Fener yo • 
!unda Salimbcy sobi!ı kaldırım
ları da 3QOO lira sariile tamir o-
lunacaktır. 

---o---
Zirn11t Enstitüsüne S?İrmek 

istiyenlerin imtihat!ları 
şehrimizde yapdacak 

Yü!<S('k Ziraat Enslitü~ünün 

Kız meslek m:ıallim mektep. 
lerinde :yeni der11 programı 
"'!aad Vel:"' Ta'im, Terb:ye 
dair ,; kzı mı ;'..k mua'.lim :nek· 
tl'ptcn:nd · t;a•b!k eaılmt-kte olan 
40 saati k ders programının cu. 
.:.nartesı gun._ ri üğ'cden sonray.ı 
ders bırakılnıama..<ı m~kaad· lc, 
bi ki, moda. ev ida:·esı yemek pi. 
şjrme, n.akış, ç ·. t·k \"aptr.a, mes
leki resım der;lerinckn birer sa. 
at incl.r!lmc sı. reC ~ l~aflalık ders 
programının 39 •aate tenzil olun. 
masını kararlaşt:rın!!jlır. 

iki kardq birı:z gezindıktcrı 
sonra. alaca knranlıhta birdenbi. 
re karşılarına birisi çıkm.ş ve Di
mitrinin ı.izerıne gelerek: 

•-Sen bu k:zın nesi.sin?• diye 
ba~ırmıştır. 

Nihayet polisler yetişmiş ve 
meçhul adrrm:, Evdoksiyaya zorla 
tasallut ederken yakalamışlardır. 
Yapılan tahkikat sonunda "'ü. 

tecavizin kaynakçı Ahmet arlı". 
da birisi olduğu ve yeni e\'lcndıgi 
an!sş:lın!!jtır 

Orman. Ziraat, Veteriner Fakül. 
tcll'rindc kayıt ve kabul işl1'rine 

, b•ı a~am nıhayet verilecektir. 

Teknik ahulu 1.1 tefrinievvelde 
açılacak 

Teknik okulıında tedrisata 13 
teşrinıevvc ıle bı.şhmlması ka • 
rarla.şlır•lm•<;l:r Yen: talebeberin 
kayıt ve kabul i•leri ise bu ak • 
şanı nihayet bulocaktır. 

1 
Fındık ihracatı için yeni ı 

bir karar 1 

ca~~;t:ty~:~:~a;~~~~~~ir~ l 
Bu karara göre ihraç olunacak 1 
sağlam iç fındıklar l:.~ veyahut d ı 
2,1/4 librelik çuvallarda bulu -
nacak ve ağırlıkları g:l}Ti safi I 
70 kilogramdan ibaret ola~aktır. 

İki karde~ bir hayli korkmuş ve 
Dimitri kekeliyerek: 

- - Kardeşiyim! den:iştir. 
Bunun üzerine meçhul ~ahıs 

kcnd' ini d"rtükliyerek: 
- h-i Ö\lc ise haydi buradan 

bas git, de;,,iş ve Evdo!-:siyay: ku. 

Tecı· .... ava 
İstanbula odun gelen mıntakal;ıra 

memurlar gönderildi. Vaziyet tetkik 
edildi. Gt:ırüldi,;. ki, maHyet tiat, zan
nedildi(::i l{adar yüksek dcg:ldir. Do
layW!c, istar.bulda, odun !iatleri se -
beı ız v ·.·e çok y~ktiı·. 

BiT. öt "nberl iddia ediyoruz: Da
ha IJ.q;ok ıno.ddelcr vardır ki yc:tiştiği 
yerlerde u:uLdur. istanlJula gelince, 
nedense birden paha!anJyor. Du me
sele zannedildiğinden çok daha mı.i
bim bir ikhsadl davadır, Fakat, der
dimizi anlatamıyoruz ki •.. 

Tecrübesi bedava: Memleketi baş
tanbaşa gezin ve her maddenin yetiş
tiği mıntakada fiatıerı tetkik edin!. 

BURHAN CEVA T 

Mütecaviz dün, hokhnda ha. 
z rlanan cürmü me~hut zaptı ile 
adliyeye sevk1'dilmiş ve Üç 'ncü 
Sulh Ceza mahkemesinde he
men yapılan muhakemesi sonun. 
da 1 ay ·müddetle hnpse ıralı. 
kiım ve hemen tevkıE olunır.uı
tur, 

EDEBİ HOM ı\N: 123 

Şehrimizdl)n bu Fakültelere bu 
yıl fazla rağbet gösterilmiştir. 

ş.;,hrimizden müracaat eden 
talebelere bir bla:;lık olmak ü

zere imtihanları İstanbul Yük.. 
sek Ticaret ve İktısal lll<'kte-bln. 
ele :cra olunacaktır. İmtihanlar 
6 teşrlnıcvvd 
başlıyacaktır. 

pazartesi günü 

Bir Cinay et Davası 
Yazan ETEM İZZET BENiCE 

Dedi. Ayşe düşünmeden cevap 
verdi: 

- E\-et. 
Ve ilave eihi: 
- Hem de ağır tarzda geçmiş 

bir hadise vardır. Güzin şimdi bir 
taşla ikıi kuş vurmuş oluyor. 
Ayşe bu cevabı verirken Güzi. 

nin de dinleyici sıralarından kal. 
kıp hakinıJere doğru ilerlediği 
görülüyordu. Hakim: 

- Nedir bu hadise?. 

tir titriyordu. Güzin i.•e bir mey. 
dan harbini idare eden bir kadın 
başkumandan gibi başı dik, saçları 
dagılmış. bukleleri gerilmiş ve 
yüzü güneş gibi parıl parıl ya. 
nan ve hakimiyetini yayan bir 
eda içindeydi. 

Tefrika No: 12 · aııı.uı. oynak nabı.neleri dlJ7•.tluyor. kara.ic. dönUşlerlni, uçuşlarını seyredi .. 
yorum. Ve içimde bir ses durmadan: 
cRecep benim jçlJt oynuyor~> diye 
haykırıyor. Yanaklaruuln ateş rengi 
aldığıuı, gözlerimin pırıltılarla doldu
ğunu görüytır g:bi hi~sediyorum. •Re
cep bt'nim Içln oynuyor'.• 

Ve Ayşe cevap vermiye haz:r
lanırken birden Güzinin de sesi 
mahkemeyi çınlattı: 

Avukat Cemil ile, Muzaffer de 
karşı karşıya hep biribirlerini SÜ· 

züyorlar ve beyinlerinin içinde 
hinbir fikir şimşeğinin ilerde oda. 
ya atacagı kozların hazırlığını 
şimdiden yapıyor gibi görünüyor. 
lardL 

S ürü Çıngırakları 
\.. Yazan: CAHlT UÇUK 

H.enk ı~nk ipek elbiseli, altın b~lı, 
gıi:nuŞ kemerli e-enç k.aduılar, dallar
da >a~an fenerlerin 191gında ~lınaralc: 
yuııı~orlar. 

!'ieı.ik ortadan kayboldu. ıta\ ı gezi 
elb ,te blr aralık gUıüme çarpmıştı. 
? ı derı:ı btr köşeliintle Zehra katiln 
oturlıyor. Yüzü a_.;Jk. Kll.lllın n~·esiz 

o.ıu una uru:üyor. 
Yı dız. neyecan jtlnde bana sokı.ıldu: 
- Abl3cı-un! •• IIer.ket>in gözı.1 y;r:e 

a-2'nde: Ah ne kadar gU.:.elsln~.. Yatık 

k ~ fıı.ı ktrıda. değil!;in .•. 
- ~;creden anladın Yıldız~ 

- Hıç ncş' n. y ·k' .. Bcııı '-.ael1 ~;a 

:sı:ıı ~ues"ut etın!yoı. 

T. ,k b r yaz EOl U gecf' 1. A 3. 1• ·u1 

L klarıud<lll, Us iı ı k dan' ıa i!e 
k h lfıcivert gök p rt;alo.rı g;iriıı1Lİ

Y' r !'ı2vacLı çırah b,r dun~iiıı .c.L• u 

cin ı:: lanıyor. ~ttı"a1elcrin dL.~nanı. 

l ı.. c!J, b. 'Çf•k :ı·l..:?:ı.. ın bJrUen ko

ı· ındar hasıt Jl • ıığu!tu var. 
i>· \ ar zıı 1 t ;i tnT'Zl!Jıtn c;:-ı!ıyıH'. 

·:ı. ı .. hz, hep b l~ '> .. ı.! ... t.ş oturu}·..ır: 

-Abla, yarın g•lin alıruya sen de 
gidecek rolsln? Ah ne keyifli olur bil
sen! .. Söyle, ıcn gidecek misin~ .. 

- l-Iit düşünnıeıniı;t!m Yıldız: .. 
- Bir saat gidiş, bir saat dö:-uş yo .. 

lumı.ız var İki uç yüz aUı birden yo
ıa çıkılacak. Sen kadınların kııiile.sile 

aellrsln, amma ben e1·keklerle ... Yolda 
silahlar atılacak, k:o,}ular yapılacak .. 

O~·Lahkta bir kaynaşma oldu. Ka
dınl:.:r, bab.("C ka~,:~:;na, eı in içine ko
s ıştular. B'.r (;.sı,•ı durt:ıkt.an dudaga 
ı!of a;tı. 

Yıldız, gülerek yt."l"indcn Orladı: 

_ Rccf'p oyı11yacak1111ş! .. Gel lıiz de 
ryreı..!!t.ı,: .. 

c:Re1. ... p oyn:yoıcsktr..ş'.t .Eı tcH ıeyi 

k.1ibfmin \1.lru . 'e tekrarJıyou· •k, Yıl-

1il7.i coı:enler önumuı.'it:~ (ekildi. 
dızla bcr:1ber k.apiya yürüdüm. 
?ı.1cydanı:ı orla.sıııda ktz.ıl aydınlL1'.h 

Lı· bt>Jluk v"rdı. D.:o\.'ullar, ;:urnalar 

1' n b!r hava çalıyorlar K lb~m<le 
lJ. ~· pınt ile b~lug:ı Lıa:ı.: yrr · 1. 

l-Ir>rkes ~U!m..ış, y~..ı.ız O}Un tı....\.1.-

Kalabal1'ruı -bir kO)'e~ı kıpı.rdan~ 

rak, ayl'ıidı. Recep, kah\•e rengi pa
muk bezl şal-;arı, yu:r.uiaK .:;ar: çiz. -
meleri, kolları .,l\ anını~. göğsü açık 

beyaz gönılcğile uc;ar &ibi ortay fır -
ladı. Ba~ı açlk, ttcıçlannın yU.ı.:iıne dö
kuimeme-;i ir_<n, alnına siyah ipek bir 
po;:u bağlanllş. Onızuna uçLırı sırma 

işi emeli blr "''e\-r ~ atmış. Ellerinde gOz 
kanıa~iır~n parlak, Sİvrl ;.ıç-lu iki kama 
\·a:dı 

KaııJıları ba~ının U.:.ltinde hafif ha
fif birb:rinc vunır:ık, kr.yar, uçar 
gibi ıneyctanı dolaştı. Sonra orta yere 
gclc:rc:,;. durl.iu .• -\rtık l~ollar1 hareketi 
aOrünın))'t"CC-k l.;;i~· ~l.l J.tlc OyLuyor, 
ellerindeki karr.alar, 111c;;i•aıeıcrin ı~ı -
g,1e k.:ı.n rt:ng~ pırıı:,:~;t saçıır.:ı:k ba -
şuun Wtündc, lıac:kl;ın. •n arasında, 

arkasJnda, göc;5Gndc, birUırinc ı;aıpa

rak şakırdıyor, R"ceıı nıeyd;ının ur
la:. ında yıımuşak sari çlz1nelerile lıir 

kısuga gibi dönüyoı·, rli7,a.lr l,:l:ibi 
vç.;;yordu. 
K~lbiınde bir flrtıııa gıbj t<~en C'0-1 -

kun b;r e\·ir.ç-le htssediyorur.ı: ki, Pı!

cep ya!n.ol ben"m 'çin <ıyntıyor. 

larafı ı1da rı~ıltı1.;.r duyuluyor: 

-· Hic: bu kadar gi.i1.el oynaınounı-ihL. 
$!mciiyP. kitdar r;.c;fi'n! tatm:. !.ğı!n, 

dt.-ı·ln. t t;ı, de .ş·k 1 r R ır•a. cınun j 
aıe, den bir k"' ;lı'ga. ıı l.ıi şiınşek ı;a ... 

Davull~rın, zurnaltı.cln çaldığı hava 
:yavaş ya\'tı.ş eriyerek sönerken; Rece
bin şlın:,;ek pırıllılaı il~ yanan kLinla -
ları y~ınıuş:ık lıarekcUcrle Yurmaga 
ba~·auı. Sor.ra başının üstünde !-.on 
ışıklar, l)On }'lJtıt·Ul l' dı...yuidu. ~1ey -
4anı l~u~.ltr.n kalub.ılıgın önün~ien bir 
kere dat:a dolanarak, aralarınJ3 kay
boldu. 

O zıı~ana kal'f::ır sw.an !;alabalık b'r 
uğult-.yla dalgalandı Sesler, hr ykı -
n::,larl.a Rrecbi alkı.şl!yorlardl. 

Rl.ı.huında sıcak bir ~cvinç dulu, bir 
köy g .• Cf'·I bir höy di ğünü, ve bC"n'1~1 

o!~n rrkr ·ın, y::.hıız ben'm için oyna
IlŞt 111 '-l!\•:nc:ı var. 

Yıldı• kıJ!umu sar ,y( rdu. 

- \!Jla ru " Fet ıı.~~ .. ıde dcğ:t ~i! 
RU:y:ıd~n l!yanır gıı>i hayrel1l', : ar-

dl !.ınc bJ.klHn. Kı..:ndııT'l bulundl!g~ın 

ıı u!lit<.', ~·ı..rcbi:n;n :ıteş!ne kaptırmış

tıır. K K <(, -~ bir ~ı·h:rli oldu~'.l -
nıu b ı~a 1-ı;ıtu?at:r:t:':< :ıaştun. 

- E\·cl Y:ldız, hat::C-1·1:.tde' . 

(Deva~ı Var, 

- Söylediğim sözleri her türlü 
delil ve vesikaları ile de iri isbata 
haz.rım. Ayşe, Ferdinin metresi 
V1' Ccvadın da sevgilisid

0

ir! 
Siiz hakkımı muhafaza ederek 

ana istediği her şeyi söylemek 
için mii,aade ediyorum. 

Bır n:•hkeme salonundan ziya· 
de bir kongre salonunda imişler 
gibi dirlcyici!cri de ~aşırta:ı bu 
konuşmalar. kar.ılıklı münakaıa. 
Itır, ittiharrl3r mr~hkc~-r.enin ha
vas; iiwrir.c!e derhal ktıvve!lı bir 
tesir ~·apm ş ve .. biıdC'n ağıllara 

yeni bir isim yayıln:!!jlı. Bütün 
ağızlarda: 

- Cevat. 
Cevat.. 
Cevat! .. 
Diye tekrarlanan hu isim ilk 

defa mahkemede i5it.len bir ad 
olu.\'crdu. Bıı adın Ayşe üzerinde 
de müll is bir tesir yaptığı görü. 
itiyordu. Ay~enin rengi sapsarı ol· 
muştu. Hiçbir tarafa ?Özler'Pi k-. 
m.lcta•ınıyor, durduğu yerde ti r 

H.ikim, Ayşeden scrou: 
- İntikam almayı icap ettiren 

hadise nedir. Anlatınız onu bize? 
Ayşe yerinden kımıldayamıya. 

cak kadar bir sinir bozukluğuna 
uğramıştı. Hakim tekrarladı: 

- Güzin ne için sizden intikam 
al y~r. V c iddialarında ısrar edi· 
yor Bu nc-ktaalrı aydınlatın:z? 

Hiı.kimin ancak bu ikinci sua. 
!inden soPradır ki, Ayşe yerin. 
den kalkt:: 

- Yüksek hey'eti hfık;me, için· 
de bu lundıığum şartları bilmiyor. 
lar. Kendilerini haklı bulu~·orum. 

Diye bir başlangıç yaptıktan 
sonra kesik cümleler halinde ve 
zayıf bir ses tonu ile devam etli: 

- Güzin kendisiııe hiç yakıştı. 
ramadığ:m bir ahlak zaafı içinde 
çıi:lırınış bulunuyor. Ancak bir 
de!i c>nun söyledi~i sözleri söy!i. 
yebilir. Aklı eğer bir azıcık ba· 
şıııda olsa bövle Hlk:rdıları mah. 
keır.e huzurunda •arfet'l"ekten 
hem utanır, hem dr \'C~inir. 

(Det a1111 va,... 

"llı!tlttellkler,, 
konlerauıı M~ 

Yazan: Ahmet Şükrü ES IJ' 
Memleketı.,rinin Alman)"' ıte• 

rafından istilası üzerin" ıngı P' 
reye iltica eden birçok P. v:,... 
hükUmelleri Londrada ı.11> •ııı . 
rak, Ruzvelt • Çö"Çil .mülıika;ııııf 
da verilen k.ararlan tasdik C· .~ 
lerdır. Müttefikler kon!eraııs• p • 
verilen bu toplant.ı ikinci tO 
!anma oluyor. bıf 

Bu müttefikler konferaııs;-u • 
İngiliz dal'bı.meselini hatıra~
yor. Darbımeseller tercürnc 0~,~ !emez; fakat ma'1aSı aşağı y .

3
11< 

şudur: Biri'bimyle ta~~·'"~ . 
hatta 'birrn'riyle sevi.şnı:yen tslı~ 
sanlar, hazan kaza t·eya hn5 bile 
neticc9inde yatak nıkad~ 
olurlar. ııJll) 
Rıusya da bu '<:3zaya uğrıY F 

rın sonu""usudur. Rusyanı~ ı11" 
rar verenler arasında oln·~·pıil 
karara iltihak edenler ara ıı.ı. 
bulunması dikkate hiyı_kur k''n 
Alman \aarruzur.a ugr ~· 
soma, Soı•yetler B:rliğin:ıı ~ .. 
mağrur nıeı·kEnden a.şagı ıft,., 
Polonya, Yugoslavya. yur.~~nJJ 
lan ve bu sınıf devr~tler aı . · 

.. 'e<lıı; 
yer ·makta mahzur gorn · ıJS • 
anlc l'ak"tadır. Filhakika rı,siP , 
yanın Ruzı•elt • Çörçil pre"ıııı • 
!erine iltihakı da Soı·vct pO·ıtP' 
kasında büyük bir ı"c'a! !!ls ııı
ifade etmcktedır. Suı. <_Herıaıs • 
Jiğinin siyasi pr~s'plerı, ) iuet
ki"nin süzlerine rağnccn. t1l ~i· 

il r·ra 
!~r'a kendi nıukadJer:ı ıı. ;.

8
y ı-

kim ol:nası prensibine nıu·,r , / 
d;r. Sov:ı-et sistemi ancak bı 1'"' 
ş:l_ meşr'u devlet şekli t.anı~: ıc c 
münısllık. Ve bunu ya) rn3 ,L)I· 
s!l<iha n1üracaatt da ca..iz gv·,~
Bu s<.>bep!€dir ki Rusvn u '~~rıle 
n:an. <!ger Avrupa dcı•lt> eıf.e
münasebetlerini tanzıın ed ıııan 

. . E" R ·an ıa ' mıştJ, grr usva. uın· peı' 

bu politikadan ~ic'at {'(ler~k Jk· 
mlmikl münasebetlerde dc!l' ,e 
rası prcns'l::lni kabul etıt1: ti• 
küçük milletlere hayat h3~11':rvı b. ci>P o nımış ise. bunun ır •dıl' Ll 
maneıTasıııdan >baret ~u~·J< 
anlaş:lmşıtır. Nitekiııı . eder' 
böyle ihtilalci pclitika tak'~a b;ı 
ken, Alman tazyiki karşl!>ın c 11s" 
statüko sıyaseti tak!p et':'"~ ;11j 

lamı.ş, MiUetlu C-emıyc 111 ., • 

olmuş ve bu cemivetin prc>ll ;ı~ 1 

1 . .. . l .. ~ n dalla f . 
crıne muess:s er; tı'Vc ~1' ıı • 

surette sarılnuş• ır. Fakat :ıırıf.'' 
satta ln39 ağustos paklın:.kı!lclC• 
lıyarak bu prensipler• t · g6r • 
mekle en ufak bir m11ııur -ıe • 
meın!ştir. Bu paktın imıa>~~~,n 
rine. iki sene saiiı solu k• ıcİ:ra' 
.sonra taarruz karo•sında ~ • ' .,.. d h• , •. 
ve hu c:k>fa daha uvsal. 3 .ıo • 
levazi bir tavur:a · 1939 si."'' •• r 
sundan cn"E"lki poLllika.sır.813r -' 
dörun~ g-Orünuytır. ı\r~ ,.,. • 
döndüğü arkadaşları. d~;la P 
manya ile bir!eşcrck _b ?kr;l ' 
plütol<rat, baıılar:r.ı ph• · "' ' 

~-,·r 11" 
!ara satılmış d~l'letlrr «·. ~u b 
sıfiana ırdığı deı·letlcr old~u-un 
tırlanacah: olursa, bu .. d <tlP·ı ,, 
samimilğındi?n büsbütun 

1
;;,1<.P 

l1!ntm!k yerinde olur .. F•·18 ııı'~ 
bunun da bir tchlikeyı 31 0ırıı3 
için dii~iinülmüş maneı·ra 
dığı ne malum? . ıcır'' 

Londra konferansında~' btlpu~ 
rııı mal>iyetine gelınce. e<i'. 
d .. lh "k" •enı·!l ov unya su · ı·e su un • p 

eıı-" ,J" bilec1!k ol ·n yega111' pr ,de 
duğuna şüphe yoktur. E

1111 
j( ~ ' 

nunda bu kanlı herei.in><ı':1 • bLl ' 
den insanların en çok baj;r ol11

' 

lundukları prensip muza 
ı ak çıkacaktır. 

Bir i !"li.zi.njQô.iı 
tfepımızın ~ 

Kasket kapal'~ 1 
tramvay kontr0 ,r.· 

.. I>'~ 
Bir okuyucumuz bu 

tattı . . .• ııı· 
. SS"' tilJ 

Bu sabalı saat 7,45 te f3 
-- ı ~siığülten geçen BeşlkUli ~9 n 1 • 

tramvayında bir talebt ~:ıı ~,. 
ta duruyordu. 155 ~uoı~ed'· .~( 
trol menıuru tbdet .... > , . ı 1'· J1' 
madığını görünce kasıce:.uı 11tl3 l, 
tı. Ç-Ocuk ta tramvaydB~o:ır". '.,. 
Bir dakika tereddutten 1111' 

ıll .,.. 
ne I-.ıızla giden h·ar.~\:ı)' vt t'~1ı~ sındao koş:mıya baı;Jadı ıört! 'fl!I" 
\-'&.ya atiıyarak k.ontr<> 

1
g-p;1J1. ~ .. 

vardı!.. Şüphesiz _kl . ço;:.~,ı ~ ıtl".' 
rcketi doğru değıldı. urıl "" 
trolörünkü ise onun }ı:t~B çılfl. f 
tikeye koyn1ak derrı~l<U~ 0ıt:l1 
çocuğu ik1 defa :ı Ui:iırı.ı)' J" 
bıı-akh!.. ıcııPrı1~r· 

Kontrolörler kaske~rr.J1ıd 1~ 1~, 
t:ın ba;ka bir usul b z1rl 
Tnı:n1\· ıy İdare~ıııin 119 

/ 

k; ti c:elLedıniz. • 

?tlhi 

.ı 
'"ita 
lıı.rd 
tin 
llutı; 

ili 
ı· 

t<r 
''rk 
!'and 
bı, 
tıı.( 

ı:; 

liıli 
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11 eden: Muıımmn Alatur 
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General Vayvel Tahran
da Sovyet kumandanı 
ile Kafk syaııın mü~a -
faasını görüıtü - ltal
yan ta:n-areleri Üç İngi
ljz kru~"zörünü batır • 
mışlar. 

ra.. ~:ıv:ı.ctan gelen haberler, o. 

) >a varan lngilız ,.e Amerikan 
ıırdırn h 

tiıı J.. . ey'.etlerile müz:ı.kerele. 
duğıı unae~ :tibaren başlamış ol-
ll nu bıldirrnektedir. 

1 ~ taraftan Ingilteıe ve Ame
t~d ııı SovyeUere yapacakları 
!01k ıın İ§i Moskovada görüşü
tıııden, diğer taraftan da, Talı. 
bır : da askeri mahiyette diğer 
ıı,,, 0tı!eraııs t.oplanıruş bulun. 
....:tadır 

() . . 
llıiideııeral Vayvıl Kafkasyanın 
11 afaası meselesi ile diğer ba

~&~ese.leleri görüşmek: üzere ev. 
~ gun Tahrana gelmiştir. Bu 

lak;~ransta Iranın ve petrol mın
c,~ tın:n müdafaası için alıa. 
~ edba-leri de görüşecektir. 

bey lleraı Vayvıl gazetecilere 
ıı,,_at_ı:ıatta bulunarak ezcümle de
·-ı ır ki: 

~~ltUs Kafkas hey'etleri Baş • 
!:iiı •ndanı ile bir mülakat tertip 
1a;cck. olursa, ben herhalde 
'-at ar? ile Tifüse gideceğim. Fa. 
ıııı:y §lllldlki planlar mucibınce 
~aya gitmekliğim için hiçbir 
ı/ Yoktur. 

kanır İngiliz • Rus Kafkas veya 
~ llutnandanlığının ihdas,na 
~a( ~ olduğunu zannetmiyorum. 
<ta,, a aUs ve İngiliz kuv·vetleri 
l!ıin·ında daha sıkı bir işbirliği te
llıat~e matuf bir pl5n hazırlan. 

\\ dır .• 
ıı· •tkasa bir İngiliz sefer hey. 
~ııı. gönderilmesi ihtimaline 
b~ ııı~'Yan ecnebi radyolarının 
11l Ulaleasına cevaben de Gene. 

tııQı~aY\'ıl demiştir ki: •Radyo 
ll>uhi~ıtlen her zaman doğru 

() •ıne edemezler .• 
~•ııt'rıera1 beyanatına şöyle de

et,.,,ı.tir· •lr -~ · 
ladığıan toprakları taarruza uğ. 
lıt~ takdirde İran ordusundan 
~ ~ .. edilınes'ı meselesini tetlti. 

() nıız Va.kit bulamadım .. 
~ erıeraı Vayvıl İrandaki Sov. 
!ioı;~dutarı kumandanı General 
bııı~ıı. of ile uzun müzakerelerde 
~•hr ınu~tur. Daha birkaç gün 
doıııııaııda kalacak ve Hindistana 
~en evvel, Sultanabat ve 

tlloıkovalla içler 
ltoıııeransı 

b ~ : : ( 1 İnci Sahlteden Dev om) 
. ., Ilf>y'eti fleisi Lord Biver-

.i;ab'ld:ıkt bcyanntta bulunmu~-
' ı:ıı, . 
· SlZlere yardLn etmek ve müş-
h Illtlr.:a ~ r~ı z.areri kazanmak 
j· lı..r li fedakhrlıgı yapınıya ha-

\ .:ıl i.lti.ll.nuzu go::;.tcnnek üzere bura
~ lltıJyoruz. 

' kan lley'cti Rei.si de şu be-
a ""Ulutımus .ur: 

~ ıı, .. . . ı' ·ı· 1 -t \e ınu ttr:!....tlcrımız ngı ız. er, 
"'ka .. 
1 ' : şı yaphğuıı7. ce ·ur,.. ne mu-

e &!"71~~ yardım iı;ın burada 
10~-- . . lt ~."""' · &vyetlerin za!eı-ının 

. ~ 1 ~in buyuk ehemıniycti var-
.ıı:t ~tt•ı:netır:ı, ber.ı buraya harbin 

tf< . e\"'tcp:_ ınudetince. nihai za!e
t ~Ca;~ eum.zdek.i butü.n yat'Ciıtnı 

llr n;,.ztn teır.!.natı olarak eun-

l~\;t 
t:rtı:r. Dt TANK İlllALATI 
~ IUZLANDI 
~ ~· 30 (A.A.) - Levazım Na.
'') utldird:gıne göre, bu ha!ta t. 'Ut, .. 
~~ t~·ın ·rerr.muz Atu'tos ve 

"" l;ı • • . ı,, '4ı ı,'."'ından daha fazla taru< imal 
· 'iı Sovyetlere. goti\k~e da.ha 

"-tarda tank ı:önderile<;ektir. 't ----.,__ __ 
"•n hatlarında 

t O ıneı Satı;feden Devam) 
~ t ' 11 ustesna olmak iı ı : re • 

ıe d' -q ı~cr gruplara n. ı ıısus 
~ l atı, ta,.ifoler tam.ımile kal. 

,<k ~re. . Eldeki b:Jetlor gü

~ Y tıo llc·} e ~adar . gcç~ekh: 
ll:lır Yaıın"an ıtıbarcn lzınır -'t llla arasında salı eun:eri 

1\ ~,~ .,ı 'nııy.,cekti•. Ankar~ -
'it tle' lzın:r ,.e ~uabatı l, en 

ltı li haftada gidiş ve gel.Ji de 
, %1n ~ 11 •lııııştır. 
. ~~!:ul<lak - Ankara trenleri.. 
~ ~~eınbe ve pazar, Ankara • 
, a •k trenlerinin ise çar. 

'i ~e cumnı tesi günleri se. 
lı e kaldınlaoakt." 
'f~l'ıı. ---. __ 

'~ıı,.. "P flatıerı 2rttı 
~lr~1llrrtlırn_ l\'Iildürlüğil, İnhisar 
· ıtı. ıı: Yen1den tesbit etmiş ve 
'-to·~r >am yapmı,ıır. Bu zam-

~ ıtı,.' •tına dünden itibaren boş
) 41: l:.ir;ı,·b~·.t ~eyanda fıçıda satılan 

n ı · ur · 

Herr.e !andaki lngiliz k:t'alann. 
teftiş edecektir. 
AKDENİZDE BİR İNGİLIZ 
GEMİ KAFlLESINE HÜCUM 
İngiltere Bahr;ye Nezareti neş. 

rettiği b ir tebliğde şu haberi ver. 
mektedir: •Orta Akdenizde mü. 
hlm bir gemi kafilesinin geçme. 
si temın edilmiştir. Y. 6 ve ken. 
di kuvvetlerimiz tarafından batı. 
nlmasına mecburiyet hasıl olan 
•bir gemiden başka bütün kafile 
gideceği yere varmıştır, 

ÜÇ İNGİLiZ KRUVAZÖRÜ 
BATIRILDI 

Bir İtalyan fevkal5de tebliğin. 
de bildirildiğine göre, Cebelütta. 
rıktan Akdenize açılm:ş olan İn. 
giliz donanmasının bulunduğu 
yeri keşfeden tayyareler torpil
lerle havalanmı~lar ve lt.giliz fi. 
losuna saldırmı~lardır. TPsbi• edi.. 
len neticeye göre, ıki aı;ır kruva .. 
z6r, bir lıafü kru,·azör muhakkak 
surette batm.ştır. Bir zırhlı, di
ğer y~di h"rp gemisi, bir torpıdo 
mJhribi cıddl surette isabetler 
almışlardır. Bu muharebe esna. 
sında şidd e tli tayyare çarp_ışması 
olmuş, 6 İngiliz tayyaresi düiÜ
rülmüş, 8 ltalyan tayyar~si de 
üslerıne dönmeınL~tir. Harek.Hı 
idare eden albay ve kumandan. 
!ardan üçü teşekkülleri başında 
ölmüşlerdir. Bir ticaret vapuru 
da bo~ rılmıstır. 

Bu İtalya~ tebliğinin yukarıki 
İngiliz tebliği ile alakası olsa ge
rektir. 

Al\!IERİKANIN VAZİYET! 
Birle. ik Amerika Devletleri 

Reisi Ru 7 bug;in Hayd Park. 
t~n ı.ta..<>~ r:gto r~ a döı;;eceklir. Bita .. 
raflık kanununda. ticaret gemile. 
ı:nın silahlandırılmasını mene
den marldenin kald:rılnıası mese. 
lesini Hariciye Nazırı Kordel Hal 
ile görüşecektir. Kanunun tam o. 
larak ilgasından ziyade tadili da. 
ha kolay olacağı rr.ütalea3ı ,·arrlır. 

Nevvorkta mebuslardan Fi.'j bir 
mitinıi esnasında söyledi ~'İ nu
tukta kongre tarafından tasvip e
dilmek suretile harp ilan dmesi 
lehinde hükumete müzaheret ede. 
ceğini söylemiş ve halk bu be. 
yanalı yuha avazelerile karş:ia

mı~llr, .. 
Alman-Sovyet 

harbi!le bir bakış 
(1 inci Sahi!edrn Devam) 

n.1:h,·cr kaynak :anı:~rı harp vaziye
ti hakkında vcrdl .J~ lıaberlet·e göre, 
F:n kıt'.ııarı Ladoga gölün<leki bütün 

adaları almıı;-lara. .r. FinLl.ndiya ku
mandanl .. r~nd ::ı n .rJag:rr.uson l.Ct inci 
tayyö.reyi dilşürmilatür. 

Leningrad "e Mosko\-·a tekrar bom
balanınıştır. 

Aln1an tebt.ğine göre Dnyeperpet
rovsk'ul" Şit :"ı all DoğtJ.Sunda tiç Sov
yet tı.: n enr imha edilrnlştir. 

Sôvyet kaynaklarına göre, cephen~n 
Cenup bölghinde ikinci ve dördUncıi 

nuniCn pıyııde lugaylan ihma edil
rni:,;tlr. Düşman 2500 ölil vermi&tir. 
:oo e~ir alınmışhr. 

Kınm bôlges~nde-, Aln-..anlar demir
yolları ne diğer muvasala yollarını 

bombalamışlardı:. Fakat henüz ber
zahtan geçemeıni,)lerdir. 

Soruyor ve cevap 
bekliyoruz 

( ı inci Sahlteden Devam) 
misyonun evv-elce Belediye mü. 
tehassıslarının raporlarına naza. 
ran teshit ettiği narh bu fiatten 
130 kuruş yliksektir. Komisyon 
bu fiati tesbit ettiği zaman şehri. 

nıizde 3-00 bin çeki odun vardı. 
Ve bunlar geçen y:lki fiatler ü. 

zerinden şehrimize oevkolunduk. 
!arı .için şündcki fiatten bir lira 
ve hatta daha ı.:cıua satılmakta 

id;ıer. Bu odunların hemen tek. 

mili sat: lmış olduğundan oduncu. 
!ur açıktan 500 bin lira kazan. 
mışlardır. 

Narhın iyi tesbit edilmemesi 
yüzünden halkın cebinden fazla 
çıkan bu parayı şimdi kim öde.. 
yecek? .. İyi tetkik ve tesbit yap. 
mıyanlar mı?, Oduncular mı? 

Soru;·or ye .. eevap bekliyoruz! .. 
---<>---

Pollı mektebi 
mildOrft detlştl 

İstanbul Polis Mektebi Müdürlüğü
ne İzn1ir Emniyet 1ı.1üdürü B. $Qlt Öz
ker tayin olunmuştur. 1\.!ı::ozkılr mek
tep Müdürü B. Necatı de Emniyet U
mum Mildürlüğü Üçüncü Daire Reis-

SURIY E hürl Alman ordusu 
milletler 

arasına karıştı 
Londra, 30 (A.A.) - Suriye İstik-

1.fı.lirtin tan1 bir h~kimiyetle Gı:neral 
Katru tarafından ilan edilnıis alınası 
ve Suriye Cümh~rrelsinin tayini 
müttefiklerin veı·d:kleri söz.ü yerine 
getirınesıni bildiklerini ve arazi jhı

ti.ra.sları bcslen1ed:klerini gö;;tern1ekte
dir. Sur:y bu suretle sel'be:tt millet.. 
lcr arasına geçmiştir. Harp dolayısile 
epeyce sar:sılnu~ olan Surfyenln ikti
sadi va.t:iyeti İngilizlerle yapılan iş 
birliği dolayıslyle yavaş ya\•aş fakat 
eınin bir surette dUzelınektedir. Bu it 
b1'liğinin mü~avi şartlar altında ya
pıldığ~nı tasrihe lüzum 7oktur. * S!n;:npur, 30 (A.A.) - Duff Co
optr,.. Hi"l.distan Valii Umumisiyle kı
sa b:r görüşme yapmak üzere hava 
yeliyle llind!.stana hareket etmi~tir. 
Mu1na:lcyh bil<i.hare Avustralyaya gi
decelj:tir. ---<>---
Harp Vaziyeti 

( l inci Sahifeden Devam) 
rak et?ncktedir. Fakat <laha sonra A
kıbc t ı karanlıktır. 

3) Lc-n in;::rad etrafında ıneydan 

n1uh21 rPbC:i ayni lddetle devaın et
ınektc-rtr Ruslar, ınuk:ıbil t<uırruz ] ar

la Alınan hucumunu geciktirmlye ve 
zaınar> k ~l z.anmıya <;alışıyorlar. 

4) l\Ierkezde Timo<;C::nko orduları 

n~uk ... lıil taarruzlarda bulunuyor, şun
dlye kadar on ka;.,-aüa lı;tiı·dat cdtlıniş

tlr. Fakat taarruz .wtikamctlnin b<.raz 
dalla Cenuba kaydırıldığı anlaşılmak
tadıc;.. Kursk h.ti.katneti iki taraf lçln 
de ehemiye~i haizdir, 

5) Cenup cephesinde Don nehri ve
ya K:rını i~tikamellcrinde mühim bir 
hareket oL'llamQtır. Ma~l Budieni'-
11in k..ı.rşı;.na dizildiğlııc ihtimal veri .. 
lenıez. 

.:\lınan zırhlı ve motörlü alaylarının 
Yukaı·ı Dc"'na n~hrini geçmiye te~eb
büs etmelerı, dikkate değer bir hare
kettir. Bu teşebbüs, Almanların Cenup 
cephe:.:nde yapmaları çok muhtcıııel 
büyük taarruz için bir hazırlıktan iba
rettir. Don h.avı:a.,ının ve Budicni or
dularının Kursk Uı.crindeıı Moakova 
'.le irtibatını kesmek Alınanlar için 
lüzumlu bir iştir. EQ:er Ruslar Kursk 
bölgesini elde bulundururlarsa çok 
doi:ru hareket etrrıiş olurlar. Zira, bu
ril.iını kayl>tdeı:lcn.e Cenupta Budleni 
orduları Harkot bölgeainde de dura
n1az ve Don nehri sol sahiline çekil
qıiye mecbur kalırla r. Bundan başka 
Mask.ovayı C-enup;--.a.n ihata için Al
man ordusu JTVJ.it bir vaziyet kaza-
nır. 

İ.:ş te bu gibi sebeplerle Almanlar 
Yukan Deana nchrlni zorlamıya ve 
Kursk bölgesine uzanm17a baalamış
lardLr. Ş!mdllik t-:tbiye f>ahasında gö
rülen bu Alman te:;;rbbüsünün büyük 
bir taarr · ıza inkılAp etmesi muhte
n1eldlr. Bu :·naks:atla Cenup ce-phesin
den bazı motörlü v~ zırhh birlikleri 
Mosko\·a Cenubuna k:.ıydırmak Al
nıanla: için gilt.: değild~r. ---

Aiman tebliği 
(1 inci Sah!feden Devam) 

liğı. Dn>·eperpecrovsk şimal do -
gu.sunda üç Sov>et ti.ımenı Al. 
man _ ltalyan k:t'alarının bir çe
virme har~keti neticesinde hücu. 
ma uğramış ve imha edilmiştir. 

Simdiye kadar gelen haberlere 
gö~e, lJ bin esir. 69 top \-:e çok 
miktarda harp malzcmesı alın. 
mıştır. Kısmen bataklık araziye 
atılmı§ elan dUşman kanlı kayıp
lar \'ermiştir. 

Kun-etli Alman tayyare teşek. 
külleri Dc>netz havzasında ve Mos. 
koYa tölgesindcki düşman de. 
miryolu tesisatını bombalaınış
lardır. Kronştad açıklar:ııda bir 
SoyYet kruvazörüne bombalar 
isabet ettirilmiştir. 

8 yaşında bir çocuk 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

şında Orhan ekmek almağa git. 
m"ıti r. Eve dönerken kardeşi 9 
yaşında İ>han ile o civarda otu. 
ran 8 yaşında Şabanın kavga if(
tiklerini görmüştür. Or11an araya 
girerek bunları ayırmak i.s· emi~. 

bu esnada Saca!!, ta<ıciığı bıçağı 

çekerek Orhanı bacağından ya -
ralan''-'it'"· Küçiık carih yaka • 
lanmış, tghk!k~•a başlanmıstır. 

Ancak Şabanır; 8 yaşında bu -
Iunma~ı dolayısile hakkında adli 
takibat yapılamamaktadır. 

Sovyet tebliği 
(1 inci Sahifeden Devam) 

harebeler devam etmiştir. 
Curr.a gıinü, evvelce hildiri!. 

diği gibi 98 değil, 113 Alman tay. 
yaresi düşürülır.fı:;tür. 

Cumartesi gıinü 150 Alman 
tayyaresi tahrip edileli. 28 Rus 
tayyaresi kay ptır. 

Ballıkta evvelce bildirildiği gi
bi bir de~il. üç deotroyer batın!. 

Harkf'a 
yaklaşıyor 

Vişi, 30 (.\.A.) • Havas Ofi -
Sovyet Rw;yadaki askeri vaziyet 
ıhakkmda Havas Ofi as.'<eri l'l!Ü -
nekkldi şunları yazmaktadır: 

Ukraynada muharebe hitama 
ermiştir. Alman kumandanlığı iki 
veni tabiy"ye girişmiştir, Birıin • 
~isi Kırımın zaptı. İkndsi Donetz 
havzasının işgali. Cenup cephe. -
sind2 Alman kuvvetleri Harkrua 
gittikçe yaklaşmaktadırlar. Di.. 
ğer taraftan Rostova 100 kilo.met. 
reden daha az mesafede bulunan 
Taganrog önlerine gelmişlerdir. 

Azak denizinin şimali şarklsin
de bulunan Rostov ~ch"i Kafüas.. 
yaya giden bütün d.emiryolları • 
nın iltisak merkezidir. Bu ichir 
bütün merkezi Rusyanın anahta-
ndır. 

Sovyetlere Ame· 
rikanın teslimatı 
Nevyork 30 (A.A.) - Havas 

Ofi: 
Almanların Ukraynada elde et. 

tikleri rr.uvaffakyel>2T Sovyet • 
l<!re yardım programının tatbi. -
kinde bazı tereddütleri mucıp 

olmaktadır. Resmi melıafiklen 
.alınan malumata nazaran Ame • 
rikanın Sovyet Rusyaya olan tes. 
!imalı miktan yüksek değildir. 

So\'Yet Rusyaya gönderilecek 
olan Amerikan harp .malzemesi -
nin Mihver devletlerinin eline 
diişcbileceği hakkında Sovyet 
Rusyaya yardın1da bulunulmasını 
jstemy ienlerin ileri sürdükleri 
iddialar nazarı dikkate alınacak 
gibi görünmektedir. 

PRAG'DA 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Hugo Vojti'dir. 
Londrada Çekoslovak umumi ka. 

rargahına gelen haberleı-e göre 
bu iki General cumartesi günü 
tevkif, pazar günü muhakeme ne
ticesinde mahkum edilmişler ve 
sanıldığına göre evvelki gece ve. 
ya dün sabah kıurşuna dizilmiş • 
!erdir. 

Bunlara isnat .edıilen suçlar, 
kundakçılık yapmak ve memnu 
silahlar bulundurmaktı. 

Londraya gelen diğer bir ha -
berde Moravya ve Bohemya hi
mayesi kukla hükıimeti Başvıe • 
k.ili General E1ıas'ı.n Her Hey • 
drich'in emrile tevkif edilerek 
şimdiden Berline doğru yola çı -
kanldtğı ve orada halk mahke -
mesi "mTine ihzar e<>ileceği bil. 
dirilmektedir. 

L<ındradaki Çek05lovak uınuml 
karargiı·hı, Genarel Elias ile ar -
k.adaşlarının Londra ile temasta 
ve Bcne.ş':.n hizmetinde bulun -
dukları hakkında Alman kaynak
larının .istinatlar.nı kat'iyetle le!<
zip eylemeklıedir. 

Londra 30 (A.A.) - Prag rad
yosu idam edilenler arasında e. 
mekli Tuğgeneral Horacek ile 
sayılı Jroınünisilcrden bir çoğu • 
nun bulunduğunu bildirmekte • 
dir. 
Mahkı1mlar, haklarındaki hü 

küm Alman i!jgal kumandanlığı 
tarafından tasdik edild'kten son. 
ra kurşuna dizilmişlerdir. _ _.,..__ __ 

Ukraynoda 
Cl inci S:ı.hifeden Devam) 

Leningrad civa"ındak.i Sovy.et 
filosu. sahi!Jeki Alman mevzile. 
rini durmadan topa tutuyor. 
Mer~zde Mareşal Timoçenko. 

nun rr.ukahil taar•uzları ayni mu. 
vaffakiyetle devam edyior. Al • 
man c:;...,nerali Geridan'ın nakliye 
kolları dağıtılmıştır. 

Ukra vnadaki muharebeler hak • 
kında çok az haber v.ardır. 

Cenupta Rus mukabil taarruz. 
hırı neticı.sind-e Almanlar 2000 
ki•i kaybetmişlerdır. 
Almanların Kırımda müna -

kale vollarına hücum ettikleri 
habe~leri Londra,·a gelmi_;;se de, 
düşmanın karada ilerlediğini gös. 
t-erm alamet yoktur. 

---<>-----
Emniyet müdürleri 

arasında 
İznıil Eınniyet Müdürü Tacettin Or

taç Ernniyc-t 7 inci Şube Müdtirlüğü
ııe, K::ty.,eri Emniyet Mildürü B. Ke
mal Kaya Edirneye, Afyrın Emniyet 
~ti<dürlı ~fehmet Tanyeri Ankara 
En1nlyet 1\tüdürlüğüne, Emn;y~t U
muru l\illdürJüğü Ücilncü Daiı·e Rei.sl 
B. r.ıithflt Uyguc: İzmir En~niyet ~fü
dürlüğüne Uıy·n ,ıunınuşlardır. 

Ka;kasya'nın 
a aası 

(Ba..ınlakalcden Devam 1 
yaeındadır. İngili•lerle Almanla. 
rrn kar~ı kıir ı~·a kalacakları saha 
Anupad:ı Britanya adaları, Orta 
ve Küçük Asy.:da !"an, Jr:ık, A
rap Jar11nnda.s1, Mtsır, llindis. 
tandır. İııgilizl<>r daha Alman • 
Rus harbi ba~lar başlamaz her 
tüdü ihtiyati miilahazayı gozo. 
nünde bulundurarak bütün bu sa
haların anahtarı nziyetinde bu. 
lunan Kafkasyanın müdafaasına 
iştirak etmek ve Almanları Rus 
ordusu ile birlikto Kafkasyada, 
Hindistanın hntı şimalinde karşı. 
lamak tedbirlerini alnııln başla.. 

mışlardır. Binaenaleyh lngilizle
rin garp ve Balkan cephelerin. 
deki askeri faaliyellerinden çok 
daha geniş ölçüde Kafkasyada 
Almanlarla harbe tutuşacaklorı 
ve bütün imk:inlarını bu cephede 
ileriye siireceklcrindcn şüphe e. 
dilemez. General Va,·el'in bu bn. 
kımdan Tahranda bulıınuşunun 
ve Tiflis'e gitn1e~iııin hususi ve 
hay:ıti bir rhemmiyeli vardır. 
Ruslar için de Kafka~yanın ve 
bilhassa petrol sahasının n1üdn· 
faası l<aybedilen lırrşcyi kurtar. 
mok bakımından birinci derecede 
haynti bir chemıniyet muhafaza 
eylenıl'kte devam edecektir. Kaf. 
kn,yada Alman ordularına karşı 
kazanılacok zafer ve pelrolii mu. 
bafaza Alman ordusunun harbi 
şiddetle idamesine imkan bnak
nııyacak kodar büyük neticeler 
doj;'llrabilir ve muharebe yılları. 
nı kısaltabilir. Ilunun için Sov. 
yeller Kafkasyada tam teşekküL 
lii büyük bir ordu muhafaza et
tikleri gibi İrana da bu ınülfıhaza 
ile haddinden fazla işe-al kıtaatı 
ve motörize kuvvet getirmişler. 
dir. 

Belki de hadiselerin takdiri 
ile Sovyet orduları Buz denizin. 
den Hazer şiınaline kadar uzanan 
bir Asya hattı üzerinde lngiliz ve 
Amerikan yard•mı ve Asyadaki 
sanayi bölgelerinin harp vasıta 

ve malzemesi imPJi ile mücadele .. 
ye devam ederken Kafkas şima. 
!inde açılacak bir İngiliz • Rus 
cephesi Alman savletini çok müş
kül vaziyetlere düşürecek bir du. 
rum ihdas edebilecektir. Derhal. 
de İngilizlerin Kafkasyada başlı. 
yacak bubi önlemek ve geniş öl
~üde müdnfaaya koyulmak için 
İrana, lraka, külliyetli miktarda 
asker, tayyare, tank ve motiirlü 
Yll!ıta getirdikleri ve Hindistanda 
bir iki milyonluk bir ordu,~u har
bin başıııdanheri talim ve terbiye 
etmekte bulundukları muhakkak 
oldıı~u ırlbi Kafkaslarda miieade. 
leye basladıkları vakit Suriye, Fi. 
!istin s 'ıillerine ve Mısıra karşı 
yapılacak tazyik ve tecavüzlere 
karsı koymak için de büyük kuv
vetlere sahip olduklarını kabul 
etmek li\zıındır. Esasen lnrilizler 
Orta ve Yakın Şark, Hindistan 
İmparalorlu~unun selUnıeli için 
ellerinden gelebilen biitiin imkan. 
ları bu sahalarda teksif ~tmck yo. 
!unu harbin basındanberi kendi. 
)erine rehber ittihaz etrni~ler ve 
bu bölgelerin eld!'n çıkmasının 
lnı>"illere için hıırnle getireceği 
büyiik ve vahim tehlikeyi daima 
gözöniinde tutarak iısır, Irak ve 
Hindistana sel halinde harp vası
ta ve malzemesi ),i(nııya de\•am 
etmislerdir. Bu itibarla. Almanla. 
nn Kafkas:vaya gelmeleri takdi. 
rinde İngilizlerin Ruslarla birlik. 
te canlarını dişlerine takarak çar
pı~acaklarından şüphe edilemez 
ve Vavel'in Tahranda bulunuşu 
K•fkas miidafaasına lngilterenin 
verdi!!'i hayati ehemmiyetin bir 
defa daha tebarüzünden başka 
türlü tefsir edilemez. 

ETEM iZZET BENiCE' 

Necip Ali'nin 
cenazesi bu sa
bah Haydarpa
şaya geçirildi 

Evvelki gece Büyükadada bir 
kalp &;ktesi neticesi.ııde vefat 
ettiğini yazdığımız Denizli meb. 
usu B. Necip Ali Kü.çükanın ce
nazesi dün gece yatsı namazı es. 
nasında Büyükada sanakıryomun· 
dan Büyükada cami.ine getiril • 
miştir. Bu esnada Adaya gelen 
va~urla da merhumun Denizli • 
deki ailesi camıe gelmiş bulu • 
nuyordu. 

Cenaze gece camide kalmış ve 
bugün öğle vakti bir motörle 
Haydarpa,şaya gecirilmi§tir. Ora
dan saat 13 de kalkacak trenle 
Ankaraya götürül.erek merasim
le gömülecektir. 

~y~~~ ~~~ ~~~~~ ~ 

YENİ AÇ LACA 
SİNEMANI ADI 

:: Sinema severlerden gelen Binlerce 
:~ mektubun tasnifi bitmiştir 
~~ Pek yakında Tepebqında açılacak olan büyak, gen•,, rahat, Yeni • 
~ Sinema ~1üdilrlyeti bir anket açn,ı,, :ııinema sever balkımlzdan bir isim • 

~~ bulmalarını r~ca etmişti. Bu ankete gelen binlerce mektubun ta!.n.f i ~ 
~~bitmiştir. Bir iki gün sonra tslm ilin edilecektir. .: 

:~ TEPIBAŞJNDA AÇILACAK ~ 
~: OLAN SiNEMA : 
~;t Bu mevsımın en b07ük h!ld:~esi olacak, en yent, en ff'vkalade >.: 

.::.. filmlerle en mc~lıur sinema yıldızlart bu sinemada gOrülecektir. J. 
~... :..; _... rA.: ~:....-... r.: 

, BU AKŞAM_ıı:aı ___ _ 

Şehzadebaşı TURAN Sinema Tiyatrosunda 
SİNE:\IA - TİYATRO - VARYETE 

• 
San 'atkar NA Ş 1 T ve ark~daşları 

YUksek okuyucu NADİRE FR ve oz arkadoşlar 
Yeni Varyete numaralan ve akrobat danslar 

2 Büyfı.k Oyun Birden 
1 - ÇİFTE SAGffiLAR 
2 - Cç KATİPLER 

Sinemad> iki büyiık film birden 
1 - AŞKDi GÖZ YAŞLARI: Türkçe Sözlll 
2 - ÖRÜMCEK ADAM Son ve tcyeeıuılı devreleri ... 
Akş..ımlıırı sinema 19,15 de baslar sinema ve f.ı,yatroya btr bileUe 

" ~~g~iril~ir~-~~~~~~~~~~ 

(Kız 
iLK - ORTA - LİSE 

Erkek İSTİKLAL LİSESİ Yatıh 
Yatıwı 

Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 

Şehzadeb:ış.ı, Polis karakoİİluİİııİaİİrklİ. iiialısım•••••• 
••s:ıım•İlıılm•ılÖTelcfon: 22534 

Sıhhat va içtimai Muavenet 
Vekaletinden 

Nikotini azalttığı veya aldığı ve bu .şekilde tütünün rnazaıntını tahfif tt.. 
tfği beynn : yıe satı!ığa t;ıkarılan müstah1,~rat 1262 ~-o. lu kant."!'\ mut~bince ruh• 
!:ı.tnameye tabi oldu.ltundan Uu şekilde ı·ıyasada must;ı;hzaratı ~ulunan Amil 
veya veki.ller~n Vek~lete 1nUracaat ederrk ruhsatr.ame almaları ıl&.n olunur • 

•8276• 

SİZİN DE T AKDIR . "' . . .. 
ETTIGINIZ UZERE 

A•nımı modasının urafet ve incellilne inzimam eden ü.ol&d 
terdJerln maha.retl, kadında ~çliie ma.tuf .. ,.&al ba1rel bir 
beden ten.:ssübü. aneder. 

Fa.kal 7üs Vf' onun bul uta l'tvezed.lrler. Efer ba. nokta.ya 
1iz:IDl g"elen ih.Unıam g-östf>rl lmase, toeDtler bu lıatJa.n başb .. 
lanna pek çabuk (az1t eUlrlr?e:-. Bu, abin blr sırrını-ıdt.r ki, u
lak bir dlkk>,l<;!,ı:lll< ve7a ihmal nellce:;l rakibelerlnizln clikbl 
ııuarınılan uz~iı: to.lam&s. fste ocneleı:iıı (billıJl8sa nazik •• 
husu cildlero mu.w.Ila.t olan o ta.bripk:ir sCMleriD) cildinize 
olmıek\e olduku on binlerce (blda7el\e c•yr! mah. (is) ince 
çiq'llere ihmUk1r kalma.11 nız. 

Zamanla cildhıi%1 solduracak ol ıın ve ~lzt pek çok de(a vak:t-.ı.i~ harap 
eden bu i.rısala.rı akşam ve aab:ıh KRFi\t PERTl:V'le y.ı.n~atın1s •ıfak 
blr masajla ref'edinlz. Kitini pı:;RTL\~in bu muclz~ inf' yuz t>inler~e 
hetncinslJ:ıb l'lhl ıııız de hayret ve nıcrnnunlyetle phit oht<'~ız. Go· 
recekıiub: kl s.i.m.anu, ebedi ~çliglnizi h'rk~e nı"~rur::.rıe söyiiye-

eel<tır. . . 
KREl\.t PERTEV'ln U-rk::'btndeki faal anasır •n dt"rin ~ıı.ı-ılf''ri- bllc 

izalede ıoclkrniyf"cekt:.r. BucıinJen iLibaren ~iz de bir ı.ip KKE~! P!.._R
TEVI. tuvalet 1Jl3,._'ianızda baJundurunu1:. O, ayni t:amand.1. Sıtrt rllZ&'~ô' 

Ja.nn ve kuvı.~e-tu rüne,tn rn iyi muhafoıdır. 

Nişan taş Kız Orta Okulundan: 
Okulumuzun 2169 Ura 3 kuruş keait bedelli 'hata dt \'.ı la ~r-1 tam a•ı " ~' 

eksiltn1cye konulmuştur. İhale 10.10.941 \:ı:r~hine nı J!adlf Cıırr. ı J:ilrtü :ı la <l'! 

Deyoğlu isLkl!ıl Caddesi 349 numar3lı binada L I eler M•11asebecı 1 1ğ.nd(' top~a· 
r.acak kontisyonda icra edilecektir, Muval:kat teın ln:ıt 163 ':~·a olup . ıSteklilc~ıa 
mezkür gün ve saatte teminat makbuz.unu ve en '-'Z 1500 hralık bu ı~e ben;:rr 

iş yaptıklorına dair aldıkları ehli!"et ve ?4.l yılı Ticaret oı.; ~.sı vcs[k,.,!aı -~·~c tıe-
ıa.ber komisyona ıelıneleri. c8463> 

-----
,--IS_T_A_N_BU_L_B_E_LE_D_İ_Y_ES_l •• 1-LA-A N-_LARI 1 

1-lecarl eubesi dalml amelesi için yaphnlacak 25 çift . ı;izm<' _atık ek .. ı.ı~ .. 
k 1 tur Mecmuunun tatımin bedeli 265 lira ve ılk tern~nrı.tı 46 lır::ı 

meye onu muş • .. .. • 1 d · ·ül bl' 
88 k t Şartname zabıt ve Muamelat Mudurluılü ka em.n e goı • " . 

uruş ur. .. de ta aktı -
İhal 13/10/941 Paz:ırtesl günü saat 14 cie Datıul Encucıen . r.::ıpı · c ~ • • 
'Iali:lerin ilk teminat makbuz \.""eya rne:.ttupları ve 941 yıhna att Ttran-t, Oda-

-a. lari le ihale (ilnil mua1Yen sa.:ı.tte Daimi Encüınendc bu!uuını.arı. 
" ve-a Y (8611) 

30 Eylul 1941 
19.00 Fasıl Sazı. 

19.30 .ll!tmlekel S>at Ayarı, ve A-

jans Haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 

19.55 Karı;ılc Şarkılar 

20.15 Rad70 Gazetesi. 
20.45 Meşhur Keman Virtüoz'la-

n. (Pi.) 

21.00 Ziraat Takvimt. 

21.10 Saksafon Solol;ın. 

21.30 Konuı;ma (100 sene ön.,. na

sıl yaşıyorduk) . . 

21.45 Klasik Türk J.rüzi!t. 

22.30 Memleket ~aat Ayarı, AJ&nı 
Haberleri. 

22.i5 Dans Müziği (Pi.) 

22.55/23.00 Yarınki Program ve 
Kapanıı;. 

·ııııı:":jrjl'Hllll' Şehir tiyatrosu 

1 
J 

1

,,
1

,,. lımııı: TEPEBAŞI DRA. l 

ıı "" 'I' • KISMINDA 
iıı1ııu:ıl·ı·· · Yarın nkşaın sa. 20,30 da 

H A M L E T 5 perde 

İSTiKLAL CADDESU-DE 
KOMEDİ KIS. UNDA 

Yarın akşam •aat 20,30 da 

KİBARLIK BUOALASl 

komedi 5 perde 

DOKTOR 
Bahz Cemal 

LOKMAN HEKbl 
DAHİLİYE l\lÜTEHASSISl 

Divanyolu 104 
'lfuyene sa•Uerl: %.5 - 6. Tel: !!391 
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' Bir · Casusun İKDA .. ZeY·c:im 
Gözlerine 

En idareli 
Gizli Defteri 

No.124 ..J 
Ya1,av: F~ı:ıncis .Mııchı:ırcl Çevıren: ~ndeT F. SER~'ELLI 

Kağıdı büktüm. Kunduramın içindeki 
astarın altına soktum 

Esk.i nüb•t~l gardi>0n, ;ı.rk•<l•;ının 
henW gclmc:n1iş olmasına sinirleni-
1or. Bur.ıtcla "ilille gc'.r:nnck çok mü~
.kül. l\iemurJar da bır ne\"i roahkfım 
vaııyetlnde. liatt!ı. o :Lon;al~ıiar bülün 
ömti!·lerinj burc:da aeçtnniyQ nlilJl... 
kUmdurJor. 

Jşte .• BWn1 g<lroiyap Q:el:yor. 
ötekl ganUy~run yfu.;; güldü; 
- Nerde kt1ııdın, Mori::? 
- üst katta füşkomlscr lafa 

tu da. 
lı.t· 

Bana yardım t'decegini ~mduj'wn 

gardiyanın oı.hn1 da ö&rrcoıUrn. 
Moris acıJba bana umd~ılı'-.ım yardı

DH yapatıılccek mi?. 
Ne yaı)acnğını b111niyorL1m. 
Bcllt.i Je ba5ka bjr ycrJen, ba}kil 

b:r k.i~edcn y;ırdını gOrtteğim. 
}'akat herha;ae yarı.lın-1 gürece~hn

dcn eminim. 
BıJ emniyeti bana veren Mad;un 

Ga.aton, eğer benı içine dlo~tiiğün1 tık.
n1aı.dan kurtarrı.ııy:ı n1uva!!ak olursa, 
cidJen büyük e:ckj sahibi old>Jğl;na 

tnruıacağıın ve yalnız elini değil, al
nı:u da tipeccğiın. 

Maam'-ıfih, cijnderdıği ekı,1ek için .. 
deki plısulnnın bana vadettiği ~eyler 

onun dehasına bir delildir. 
Gardiyan Morls, höcreJeri ıeıliffi 

ntd~kta.ıı sonra, benim kiJpı.rrun par-

&itıı; ... ıen oonı1i, gc;,;ııe!(.-Ci;i:n .cccc 
\}'('\ı;i~.i eJbil>cs~ni giyerek dı~~.rıya 
t.· ıkiıcc.l.sııı'. ?ı.tJcUr:yt.'tin büyük ka
pı~l t.inü.ndc biraz jJe:ide <lula~ 
ilyah pr1<'rinli bir ado.1n\ ~ana gl ... 
dt.'Çf'ğin ) eri ;;tl~tC'rCci.'k, on;:n binw 
Uıt:ı otr>n1obi.l(! bü1n-:ckte tereddüt 
t'tmc·l Ziıa o oton1obl1in i~·lndc ~Iaw 
tJ::ı.rrı G~stony&.ı) .. ı:;orcceks1n!> 

Llkurken &ıö4'1Crime inananu.veırdum. 

İJkönte. hC'n en )'lrhnak n~Ltksodile 
i!\.J. uı_. kere gö:.!.ucu gcçirdıb'"iıu bu ınü
hiın hür,;iyC?:. 1e~·ır.~u1u;l bir ttirh.i im
lFı e1tr.Jyc .K•)amıyordu.n. 
AklınKt bir ~aı:e gclı.Ji .. kJ.~ıdı bük-

1üm .. kunduı..trr.ın j!'::nc.ll·k.1 a~-1ann 

altına ~oktun1. Tc!ı;.rur kunduı-an1ı 
giydim. 
B.ından son:-a &:elen yclncğjn1i iş. 

tahta yedin1 .. 
Karyol~111n ktoarına u~andın1. 

1...'stı.inıt örtüyü çektin1. 
Uyumı,ya çalışıyor, daha dc.-~u 

t!yur glbı gOrWıüyordwn. 

Bö;!c, JıürriyetC! k;ı ı. u~ac:ıi;ım s;ı .. 

i.:t1Cr<.lc gözilnıc t:yku gl:cr nıi h.lç?! 
l\1t:rtli\ en mcUıaı:nae saat basında 

ç:ılan büyük duvar ra:ıtl dQkuzu vu .. 
ri. yor. ll<T vuruş ber:ıım i~·in 1 biı· as
rın geı;tigiJli tuıbc1· 1.'crlyor. 

önce .saaUcr a:;ınhın fazln uzu~ 
ıcı :yordu banoı. 

n\ilk.llgı O.nünde durdtJ .. bil' etini ar- Ncıdeysc ak11n1 ,.hıraca.k .. 
kasına dpyndı. Pnrn1aldıg:ı )·a~1'1ndı. JJt.i,.unUyoru.aı .. Y'f: d0$ü.ı..:ıtükçe ak-

D.ı,\kat edi)ol'aııı: ıwıortsfn avu~u- lırn ~;nkiuyc,u·. Mii:dlriyetiu biraz er~--
nu11 i~inde kuçüeı.Jk, burl;~turuJn1u~ &iı~dc ~!yaL pelcr.aul \) ir ad:ın~nı pc .. 
b r puıüa var. ~r~o toıJulacrı,:1n1 .. bu adJm beni bir 

J:ı;fe, na..,Jrh parın.~l nrıın l;C~le oıomob· e gôturc.-ek.. On oton1obiJc 
b 1 ı yus!a;·ı ark~sından bana uz:ı.tıyor. -: ~.,:dJU tsil'z. bir.ccci!:n; . Ve i~L·ridc 

~o.\·aı;ç.ı cğilJun.. b:.ıru~uk k~;,t M.ıdaın Gas ton;yrıyı gör<'\:e,6inL 
{!t1rı;ru:ını elinden ;ıldilTI, Oh, ne kadar koJ;ıy i; ler. AnJ~tır-
Yüretiın t;arptyor ~n in!:iana nıo.scıl g!bi geliyor. }'1-

Ac:ıba. bu pusl;ıyı kiın göndcrlli? kat, her kol;ıy god.ınen tiyle pı-ojele:r 
Okı;yorlı!n : V;l rdır ki, J~ :r;b ! r 2aın" n ınu\ · aflakı-

•1'atn ge~C Y<Ul.51 hUrriyclc lr..a- . yct 1c tatbil-: ~<liJC'nle!l , z:lr. 
vuş:ı~k:tıu! ~aıu yeıncğlui yer . U1n~r:n1 ki, bu fır.:ıt vrojelii on-
ycn1ez y,aı ve uyur gibi görün. Sa- la:dr- n birir.c bcrt.L'r.'ıcsin. 
:ı; on bırdc ton k ı..ıntroJ do! s;p (De~·ann Vorl - - --.. ·-·~·--r-- . 

r ~ 

1 Hediye Kazananlar 1 
3~. 4 Bllmecomizl dognı balleden

Jcr :ı.ra.s-.ı.Dda çekijc!l kur':ıda hediye \ 
J.az;ınnn1arın EOn Ji~~csl nl bugUn nc~w 
J'Cdiyoruz. Hl"diyclerın tevz1 olunnı:ı
sın<ı )·al'lndJ.n i\1baren b1~lanı!acak-

11: 

Direr Fotot::raf Albünıü Ka1..:ı.nanw 

Jar, (15 Klıı) - Aksara)·da tramvay 
df:'pos-u apartunan.ı 1 numarn.da Baw 
yan İc1~1, Samatyada TüUlnlUk soka· 
ğı.nda 15 numar;ldıı Bnyan Feriha Çe
vik, İstanbul 3• üncü ilkokul 4 üncü 
Bl»ıf talebelerinden B. Yaşar Turaw 
geldi, Cilmburlyet Klz Lisesi talebele
ı·Lıden 352 nwnaı-alı DiJYBn SenHıa 
ÇoJan, Tarsusta B. Mahmut Borhon 
eliyle B;ıyan Vicdan, Fa:Jhte Has<ln 
Halife mahallosinde Akdenjz caddesi 
10 numara.Jı aparırr.anln 5 incl katın
da B. Suphi T,)2antı, De ·Jet Demir
yollan Yedi.kule kısım crz.;ıcL~ı B. 

Cevdet Gürsu'nun otlu ReUk Gürsu, 
Galatada Karaköy Pala•ta 4 iincil kat. 
t.a 18 numarada T1.rebt)lulu B. Meb
met Ayral, Aııkarada ~:liik cadde<tndc 
4iJvari ltı:ı:lası karsısında 221 num;ıra

da Bayan Gönül Güler, l"ındıklıda 
Sedü!tilnde Mezarlık yoku5u sokagır.
da 5 numarada B. Kamran Arkan, 
Kasımpaşada Atik Tersane caddesin
de 55 numarada B. Ma2lün1 Erden, 
Büyükadada Aslan sokağında 20 nu
ınarad;ı Bayan Cavidan lna.lk:ut, Be. 
sik~ 2 inci Klz Ortaokulundan 1044 
Sükran Akçeb;ı:ı, Beyaz.ıtta Soğana:a 
mab.ales!ııde A!iti\p sokagında 62 nu
maralı bP.ncde , lüjg;\n Kutlu, Taksim
de Firuze Palas opartımanında Leyli 
Kanılı. 

Birer Düzjnc Kurşun Kaleın Ka
•ananlar: (15 Kişi) - Beşik -
ta~ta Abbaso:ı&"a. mahallesinde Kuyulu 

sokaktil Bayo:n Ne~id.c Tortop, Di.iyük
d1.::·ed".!' Ciüncü B. H.ıza eliyle Samin1 
<hh1, Kircc;burr.nnda Aliı>aşa sokatı 
17 Numaıa·ltı 1::3. '.l'urgut Kal('ndcr, Ye
şl!ktiyUe Umr::ın ı;okağında 42 numar::ı

rta Bayan .. \1clôhat Özya1çln, Ak.saray
da Volhlc car.tii l<\l~ısında b;ıkk.al Ö

mer o~lu Blirhneıtiıı Önder, Çcmber
llta~ta Belediye · LU"kasında 4.8 numa
rala B. L:'.ıtı.1 hanesinde llicran İçli, 

Knsın1apşada Ncı.lı.ncı yokuşunda ?5 
~umara!J hanede R:.dvan Bilyükgök, 
Ü~kGdar<la NuhkuyL:sunda K~liJ> Hil-

nu .ı;okafiında 2 numaraı hanede Ba
y;ın Şükriye rnkses, İstanbul 45 lncl 
iUur.ektep talebelerinden 346 nuınara
Jı llü~nü Ko:·k1n:-ı" Şiş:idc Meşrutiyet 

cetldc&mde inan apar!;:rıanında Bayan 
?ı.fukerr~ın Zorlu, l'~cbılt..1ş~a Şrvketiye 

ıokağında 87 nunıarah B. Hüsrev ha
Lesin'ie Şevkiye Serap. 

lleyoğlunda Parn1akkopı caddes.in
de jle aparUmanında müteahhit B, 
Hallı Şükrü km Noterdam Dosyon 
Lisesi talebelerinden Güz.ide-, Seµ jorJ 

Lisesi t&lebelerinden Ruziti, Heybeli
adaıla İsın•t Paıa caddC'clnde 212 nu
mnrada D. Remzi kerin·,c.si Samiye 
:r.ıuUugün. 

SON 

ZAYİ 1'-1anyas nüfus nlcnıurlu-
ğwıdan aldıL"m 314 doğumlu 939 -
940 - 941 aokeri yoklamalarını yap
mıs oldıığum nüfus tezkeremi ve bir a
det Elektrik Mtidürlüğunden alınış ol-
duğıım 13762 ••yılı ve depozitoyu be
raber zayi ettim. Yenilerini çıkarta ... 
ca:·.urıdı:ın e~kilerinin hükmü yoktur. 

'roplıanc Necatıbey caddesi nuınara 
34.5 Soi:anoi!lu ÖmPr Sabri Akçe 

3 Birinci Teşrin cuma gününden itibaren 
daha dolgun mündericatla çıkacaktır 

~ "Bir Çırpıda,, : .Adıy;e her ıuıı bir ııı.ra. 
"Günün içinden,, : _Adı •ıtında gil. 

::ide blr mu-
harrir!mizin kalcoüJe günlük t.ıi1diseltrJn teUdk \·e 
tahUH, 

• Tarihi Makaleler: Miitehassıs 
bir muharriri ----· 

miz iar::ıfından hcı>.31 s.yn lıir 13rilıJ h5dh,e veya şahsi ~ 
;yeti anlatan makalelı:r. 

"SÖ' Gelici 0 Günün h:;di"elcr;ııin llb•m 
.,.. T '' • ctt1g~ nuktc ve unal~.rdan 

1erekki!p edeıı blr fıkra. 

Mahkeme Röportajları . ·----
~~ Bunlardan b.ı§ka Başınuharri rimiz Abidin Daver'in h<lŞmakalc w kıymetli askeri n;;,kalelerJle ~ 
f~ Pro'fesör Hüseyin Şükrü Babaıı' ın harıci hadiseleri en iyi şekilde tetkik ve tahlil eden •Dı~ Politi- ~ 

ka. sütunu ve Selfır:oi İzzet &ede s'iıı fıkrası cGünün Tenkitleri> devam edecek ve Hfımiu Nur • f~ 
m<ık'm makal<>leri ile Osman Cemal Kaygılı'nın (DağarCJk> sütunu daha gffıi• bir şekilde okuyu. 

~ cuJarımızın istifadelerine arrolu nacaktır. ' ~ 
' ' 

____ ,. • ·---- ~ 1 

"Cephelerde Vaziyet,,: 
Cephelerdeki !harekatı E511Slı bir şekilde takip 

i etmekte olan muharrir imiz tarafından askeri 
harekatın yeni inkişafları ve son vaziy>'!t her 

~ gün t"espit edilerek bu serlevha altında ve ha
rekat sahasının 'haritasi fo birlikle karilerimi2e 
sunulacaktır. 

lea ve tenkitler! etrafh ve daha g<m.i~ bir ş-e. 
kild~ yazacaklardır , 

"Haftahk Askeri icmal,, : 
Her lıa:fta Pazar günleri <:e<plıelerıle bir ha:!ta. 
lık harekatın tetkik ve tahlilini Bükreş eski 
at~-emiliterimiz ihsan Boıan yazac<ıktır. 

~ Spor Hareketleri : En Yeni Haberler : 
(~ Spor naı'<'kct ve faaliyetlerini yakından takip 

(decek muhtelif muharrirlerimiz her gunun 
~ hadiselerini '"" bunlar elra:fındaki bütün müta-

Bunlardan başka cİKD AJ;f , takviye dtii:,>i is. 

tıihbarat kadı'osile .gün ün en yeni iç 1Jaberlcri
ni en özlü şckHdc \'~recetir, 

Cuma günü ı bekleyiniz 

- ......................................... __ . _ _. ..... __. .... ._~ ... ~""" ... .._. . İKDAM 
Deuedilecck İhtira Beratı 

Deleıt r r11iry ıllırı u li11~rı!1rı isletme U. tdıresi İlinlırı .Dcniı nakil vasıtalarındaki kü
pqtc dışı ilırakh tahrik motöril> 
hakkındaki ihtira için iktısat Ve
kaletinden istihsal edilmiş olan 

Pillamut ve çam kabui"ı .nakliyatına mahsus D. D /239 No, lu tarife yen!- 24/8/939 tarih ve 2365 No. lı ihıi. 
den ter~!p cdilmt~tır. Yeni t:ırife 1/10/94.t ar1hinden itibaren nıcr1'iyetc gire... · 
tektir. ra beratının ihtiva ettiği hukuk 

E~ki t.ıri(c, ·YClll 1ar1!enin dış1nda kal;ın po:ı.lamut h~J;i~nsi i~in l/lf/1941 bu kere başkasına devir ve yahuı 
tarihine k•dar muteber olııcaktır, icadı.'i'ürkiycdc mevkii fiile kon. 

Yeni tarJ!<ye palamut wıu ve çam kabuğu unu ithal edilmiştir. masına saliihiy<'t verileceği teklif 
Fazla ta!silftt için istasyonlara müracaat e6ilmeNdiı-. <7178•/•8699> edilmekte o-lmakla bu hususa far

BABiP VE BAŞHUHARllİllİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖR(): 

SON TELGRAF 

• 
1 

UMUM 

ETEM İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGİN 

MATBAASI 

• 

la malum~t <'dinmek isteyenlerin 
Galatada, Arslan Han 5 inci kat ı 

1 • 3 No, lara müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
şarap

larının şişe büyüklüğüne göre tesbit olunan fiatler; 
gösterilmiştir. 

1. 29-9-941 tarihinden itibaren inhisar 

cı. Fiati M. M. Vergisi Yek(ln 
Tar ile Kr~. San. Kr§. San. - ~--

35 30+ 1.75 - 31.75 
70 42+ 3.50 - 45.50 

200 80+ 10.- - 90.- Şiıeden ıofra ıarabl 
~ 

340 120+ 17.- - 137.-
70 50 t 3.50 - 53.50 Şiıeden misket_ıarabi 

200 95+ 10.- - 105.-
Litre•i 20+ 5.- - 25.- f Jijda asık ıarap 

2 35 aantilitı elik §arapla fıçılı misket §arabmın fiatlerinde bir değiıiklik 
yoktur. 

Yukarıdaki fiatleri tİ§e depozitosu dahil değildir. Keyfiyet ilan olunur. 

~-------------------------------------" 

1 

. ' 
lnanamıyorr• 

Ve on yaş daha genç 
göründüğureü söyliyor 

Z "'1clm "bt> cıd- 61kuuı naııl 
ıfeı:ı bU hı:ti'•· ınuvaffalt 

kactu-., tlıyot An.· oldum? 
·;uı. ık1 oi:? Kadaı- .:ıowe) alnımda ve 
CQZ.lerımlf' -ızunın tıra!t'lıda ;~i .. 
lf!t ... ., tw~1uJdannı ~ardJ Ha.· 
kık<.'W!l· ·vasu. ı(Urı..lntıYoiııum. 
~ı.,.ur. •ıe. rı•ıJ_u~- tıı• <;ızgi1erlm ka7-
b0ldı •• •rk»d.:.sJar•·r. blr ~ 
ıtızırı -:1Jd 1 ı:t:tn pcrlak, nermln -..ıe 
Jı ı.mu.1:-aJoı tılın. !l~Jn"»- takdir bat.il• 
rıı.. b.lııKQ'<ırl.lı Heı •k;"1rı y<1ıtm.:ız.

doı. .-vvıPı cıl<J Cld:J~ı oı .. n pembe 
ımlltek· l'l'IJtaku:ı kremini kullan1-· 
'OTUnı Ter.kıbinde Viyiin• Oruver
ı;ıbcs· ~rotesc:rrıeı·uıcıeı, biri tarafın• 

daJ. 11:eştcıJllefl ~nçllRin kıymetli 
ı:• ~<ııııı cl!Vhcı" olaıı ''Biot:cl,. var· 
d.11 Guncıuzıcn dıo cildı beynzlat.ıı:J 
n.ımuşataıL sıyan nofrtaJ:ın gide.ren 
'l· ı~~ me-:arnclerı tı~da~!r:ın ~ 

y.e2. reMtelU To'Ulon kremini kulla· 
ll<JUnıtn 

LAMBA 

Rumi 13H Hı.sır 
El/J,UL 

148 17 

yıl 941 ;:y s 

EYlOL 
s. 

30 
SAL 1 

GAYRiMENKUL SATIŞ ILAf4.I 
Snltanahmet S inci Saib Hukok HıikiınliğinJtll · 

940/17 Tereke. ukııı' 
Kumkapı'da Nişancı caddesinde 37 No. hanede Jll ııc<' ' 

13/1/94-0 ta!·ihiı1dc öl<'ıı ve ııürasçıbıını.u talrbiylc :ıc;,,Jtfl 
ne mabk~ncmizce efkonmu5 olan Yu~mf Bs.hTinin ın 
mutasarnf olduğu; b~I· 

l - Kumkapıda csh i Nişancı yeni Kazani Sadi . Jll~cı • 
lesinde Nişıtncı caddesinde eski 12 yeni 14 kapı No: (N'~~bsl1 

Şakı çıkmaz s <>kağı) a katlı ahşap 49,5 metre murabbaı. ~cll 
zemin katı çiçekli çini ta~ı ile döşeli bir taşlık iizerindc ?·~c b!I 
ve blr kuyu, tahta dö~eli bir sofaya girilir bu sofa üzerı~ ııılı ~ 
oda, malta döşeli muhfak ve mutfakla bir kuyu ve tuı~ fı.c• 
ve merdiv<'n altında bir kömürlüğü, ikinci katta bir ~0 ~c r> 
rinde Ü) oda bir hcliı, üçüncü kat çatı altında bir sofa 

1 
ıi;, 

tarasadan ibaret ehlivukufça 971 lira kıymet takdir cdı ;. 111,• 

2 - Yine Kumkapı'da eski Nişancı yeni Kawni S\~ ıııt 
ha ilesinde Nişancı caddesinde eski 37 ;veni 39 kapı jl;'o: ~- eriJI' 
ii7crinc inşa edilmiş ah~ap altmda iki dükkan ve cadcie ıı~ö;t~ 
de 70/50 metre murabbaı sa hasında zemin katı nıa!l3 

11 
si· 

bir taşlık üzeriı1de bir oda bir mutfak bir heLi merdi".c ııı~~ 
tında kömürlüğü, üs kat bir sıo!a üzerinde 3 oda bir hfl~ p<!llı.ıı 
fakla kuyusu, dıikkan13rın önleri camLkanlı ve tahta )<e 

ve ehlivukufça 846 lira kıy met takdir edilmiş, . r SC-
3 - Büyük çarşı içinde Bitpazarı mahallinde fescıle )<Ufçı 

kağnıda eski yeni 48 No: elbiseci dükkanı olan ve elı' u ıerc· 
l 180 lira kıymet takdir edilmiş olan gayrirnenkuu.erııı c 8r1~ 
keniıı tasfiyesi ve mirasçılar arasında taksimi sebebılc .v 0ıd~' 
arthrma suretile ayrı ayrı satılmalarına karar verilmı~il cı': 
ğundan biriı1ci açık al'ttırmaları 24/10/41 tarihine nıu53 dair& 
ma günü saat 10 dan 12 ye Jı adar Sultanahmette Tapu 3ır.cfe 
alL katındaki mahkememizde icra kılınacağından ~ar~ rrıt:
te-.·fikan satı!iı icra kılınae3k olan bu gayrimenkuıı:r'~ıııile~ 
hammen kıymcllerinin % 7,5 nisbetindeki pey akçesi~ı 1;,~,U ·!; 
taliplerin yevm ve vakti n'ezkt'.ırda mahkemeye mura c J:' 
elzem olup ipotek sahibi alacaklılar ile sair alaca~lı ';:Vj'$~ 
sa~iplerini~ de i.ıan tarihin den itibar~n 15 gün içınde ;pcıe. 
musbıtclerıyle ınuracaatları aksi takdırde bunlardan ~ç~ '' 
sahibi alacaklıların hakları tapu sicilleryile sabit oımad\uı~r.~ 

· CJl"' f ' tış paylaşmasından hariç tutulacaklardır. Gayrım d·! pC 
ikinci açık arttırması için de 3/11/941 tarihine musa jd~ıl''~· 
şcmbe günü snat 10 dan 12 ye kadar tayin kılınmış 0 rııfl'~':. 
dan birinci açık attırmada tekli! olunacak bedel mulı~ ,.u 
Juymetin % 75 ini bulmadığı t.ıkdirdc satılmıyarak e e i~'1j 
sek teklifte bulunanın taahhüt hakkı baki kalmak üte~ pC~~. 
ci aı·ttırma günü beklenecek ve o gün teklif olunnc~ )li"' ı 
niye baliğ olursa talibine ka t'i ihalesi icra kıluıa::aı..tı,-~ t(~Bv 
rakim vergiler terekeye ve resmi dellfıliye ve 20 seııcl 1 ·~e '~;. 
taviz bedeli ve ihale pulları ve tapu masrafları müşte~~,i~ fi, 
tir. Şartname ilan tarihinden itibaren mahkemede lıer f<il~ı ~1 
rc:bileceği bir yerde asılıdır; taliplerin daha ziyade ta; 94~{1l. 
malan için de sabahları saat 9 - 10 arası mahkeme) cdcıı>'~ 
tereke No, ile mahkemede satış memuruna müracaat ~ 
cekleri ilan olunur. ~ 

.............. ııı.1111 .................. ...-:~ ' 
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'fARIHI TEFRİKA: 8 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Y•ıan: 1'1. SA.ıi KARAYEL--'""" ___ _, 

V<tk;d aklen de böyle olması l!iız1n1 
ıclirdi. Fakat Dinı l\li.ıbini İı1Jn1ın in
ti5arından .sonra ahvali A.lcn1le bera
ber bu zan ve zehap da de*'i§mi& ve 
filhakika 811 $asandan Nevşir\"anı 

müteakip on dört büki.in\dar Whta. 
gclıni:l ise de cümle~i dort t.ene zar .. 
tında gelip getmiştir. Nihayet son hil
kümdarları, Üçüncü llıılifci Zişan olan 
JJ=ız.retl Osriıan Zinr.urln n.adıyaU<lhı
<ınhın zamanı hil.lfetlı1de helak edi
lerek ô.li Sa!;ln d3hi münkariz oldu. 

• • • 
Hazreti .Muhammedin (S. A.J dün

yaya ueJ4i işte böyle bir ~ok hMisele
re stbep olmuş ,·e~ devrin kfthinlcrl bu 
h3.difelcr hn.kkında tefe'ülde bulun
muşlardı. O gece Amlnonin doğurmo ~
nı yaklaştığından haberdar olan Abdul-
n1uttalip ~Icscidtlharanıda Cerıibı 

lJakka tazarru Be n•e~gul idl. 
Jıtiaalı arasında kulağına n~g!Jıaııl 

l:ur &ada a~tti: 
U li • Gt:'li-

nin Aınlnen:n bu· oğl ,_ •Jldu kl Rahnıe
lcnlil;lleınindir .. 

Beşarctilc tebşir oL.: : . dıı. 
Abdütınut.tn.llp derhoıl HJzrcti Ami· 
ncnln yanına ko~tu. A·ninenin y~nınw 
d~a yalnız şıra h;ıtıJn Jıulunmakta idi. 

Hazre\l Muhammed (S. A.) dünya
ya gelir gelmez 3ark t.;.a ~ar be doHru 
geniş ve nurani bir ziya uksetli, 

Hazreti Anlineye ,;elince, hamil 
n·ıüddetince kadınlar.da Jhva1i tabıiyc
rjen olan ııtır.ıbt h:ur ın hlı;blrine uğ
ramadığı gibi; hnm}jnı d~ h::ırikuliıde 

bir surette vazetti. 
Reızreti Amine, soı ,Jan hümlinin 

Sli.rcti v&z'ını şö;;Ie h . ... ;.ye etti: 
.HamHrr.l vrı.z'edcce,· ' n esn::ıdol ku

lağıma yüksek bir sad 1 r,rıldi. Fevka
Hide korktum .. O aralıl. ' ;.nın1Ua be ... 
yaz blr kuş peyda oldu. l· ... uıadilc ar -
kamı sıvadı. Derhal Ltl\H .. \ lı..orku giw 
cierck bi: ccs;:ırct g-cldi. ı:.r:ı~ı:na ba
kınd1m. Ban3 bir kilsc \'erdiler. Rengi 
ı) a ' ' c t.t;~De-. ile d\)lu idi. Anı ~~ -

tim, İçer tçıııu her tarafı nur kapladı. cevabını verdi. ,111-Edebi Tefrika No: 27 ................ ,~ - Bize yol gösterc.ııı0rııJ11·~/ 
Yaıumda blrtakım kızlar vardı. Abdi Maaınn!ih Cenobı FahrJM;nolın •• ------- _ Size yol göstcrJllız ıt;· 
münaf kıclarına benzerlerdi. Fakat (S. A.) isimleri yalnız Muhammet ol- • - • ı~a~ •, ağır Jekeclen kur•u "' .tl' 
boylrırı gayet uzun ve yUzleri s:ıbih ve ınayıp en meşhurları "-Iuhan11net, Ah... 1 H t 1 • o 1 d •• d •• ı r-· 
ccnıil idi. Acep bunla• kimd;l' diye l1 et Must:ıladır a 1 r ÇI n ur u er diıne )'ül açıyorum· ' ,.e 
tereddüde di.iitüm. O, arahk l\luhn.m- • ll~zreti Mı.tha:nmct dün)·nya geldiği i - İkaınetgü.h sentto' 
met doğdu.• ıam"n Sasan İnıparalorlugwıun ba - 1 Ya zan·. AKAGÜNDÜZ sin. ~~I * rındo Nevsirvan varriı. l~tı:ı1111ımıml':IBE3ill!llil• - Ne d1'mek o? ,er'-" 

Abdülmu11'ıllp vuku bulan leL~ir i ıte Cen•bı F;' IU"Ô<c ir.al"ı sureti le- ---------------- - Seni arad:ğımıı ~ ııW 
üzerine Mcscidı .haramdan avdet et • n ll utlcri bu veçhikd.r. Namı iıllleri - Afied1'rsiniz, dedi, Kapıda. - Bir şikayet mi etmiş o ha. k · ' ıJ1 

Y uk.:ırıda yazd~t.·ıın gibi :rtı:uhomnıet, rna ı<;-ın. ·lle-'l ' !iği zaman cihan nıevcudıyctinln ;ani 0 ki memur ;yrılamazdı, Garsona rumefeııdi, B · · a, ,l.r · ı Abınet, ~.ıust.:ıfa ve künyeleri Emiril- - enım evım, Hozreti Fahri!<~ natm dünyaya gel - rica etmeğe mecbur oldum. - Etsin (?tn1esin. Biz umumi f l" ·~ /1 
diğlni görmüştü. r..ü'nıiııin, Ebülknsım, Ebülibrahlnı, onum ma um, J:lif 1 ) ~ 

1 11 bi • K , Şef kocaman, ""'"'az .sahife!i ka- ahlfıkı konuna.g"a memuruz, adam· Ukal'l ı eırnc o ı19 o· Abdülmuttalip, Cenabı Hakka şükilr Ebü eram ise de r çoııu ur anı ~J - a ı < . ' • , jf 
eyledi ve biraz sonra kavmi Kureyşi azimüşşanda mezkOr olmak üzere aen- ğıtlar karıştınyorclu. Hepsi de !arımız var. gfrh senedi vere•'' ]<,ııı~ ~ 
çağırarak büyük bir ziJlale~ verdi. ~!deki csmai §erl!e dahi kendllcr:ne yazılıydı. Son yaz:ı. ız sahifeyi - Öyleyse ortada bir yanJışhk mez, altına inızı ed ıJ.ı' 

Ziyafette bulunanlar Abdülmutta _ aittir. MUdesoir, mti,,.,mmil, TahQ ve .açtı. olacak, O hanımlardan .biri (S) kefil bu}acaksın' .ı,l'\ 1 ıı e'f 
libe sordular: Yasin, - Sen, dedi. EV\·,lki gün kon- Beyin kızıdır. Öteki <lA? Mısıriı Ali yaralanm.l':ı. "·iı'" ıı 

- Nevzada ne isim verdiler? Ecdadı RisaletpenaUden Adnanın ser çalgısı ç<ıld1ktan sonra hangi P renses Dilnur. Üçündisü de _ Ne onu imz~ .,ııcı , J' 
Abdülmuttal'.p: ıncnsup olduğu Kizar nesebi Hazreti I ? P J, 
- Mui:ıamm<t. lsma!lden ise de ıntiş; riinileyh haz - ıanıma tecavüz ettin. reııscsin kahya kadını. fil ibulurum! b~rll" , 
Dedi. Şımdiye kadar ecdadır.dıı kul- rdlerine sureti vüsulhde tarihlerce - Ben mi? Bir yanlıshk ol • - Pren$e& çimdiklcmişsin, o. - Sen de giinleıi:e Jıl":J 

ıanılmamıs bir isimdi. Kurcyşiler, lhtillı! v;ırdır. ınasın! da ibağınp .amdat isl'!!llli~, sen de lırsın. . de~· l' 
h:ıyret etliler ye Abdülmuttaliplm <Devamı Yor) - Tecahül anifüğ' nden gelme! kaçmışın! - Müsaade edırıız 10131 
•ordular: NOT: Büyiik bir hanımekndi~, Hem - Ri.ca ederim, 'bunlar bana Nazın Bcye!endıye ( ,11/ 

- Şimdiye Jıadar böyle bir isim ec· - &ızı Arabi ibarek,·ıJe üst~n. esi- locasıııd·a, kıadıncağı.z bağırma • söylenecek sözler dcğidlir. Te • te}efon edeyim. . ıl'ı ti' 
dnttn yoktur .. , .• kullanılmamı~lır.. re yanlıçlık'an olmakk· uır. Bu, tertip mllj olsaymış yemiyeceğin halt • lefon burada, üç hanıma ua SOl'a- - Bana santajcılık •ı( 

Abdiilmııt.~lip: hatasıdır. Mesela: Amin ' Emine sure- !ar kalmıyacakm11J. bilirsiniz. sun? ' . Jı 1 
_ Muh~mmc·t li~i'iını Ar.rilpla ~k tiyle geçmiştir. Veı Ey\'r .11 Kcsra, Ey- ... ,,, 

ı:cyade haır.dii scr.e olcmmuş demek \01' Kcorl diye t·ıkmış!ır, Bu glbl ıı:ı.- - Bunları size kim söyledi? Ali, kahya 'hanıırun ıncınen Re- - Hayır . İstersen'" ('· 
olup b'n,.nalcyh zemin ,,. ,eml\ in • talnı· erbobınca mah'.•m r.ldu/ın cihetle - Bak buraya! Koca tahkikat nıiği hadisesinin !arkında bile ediniz. ~ ~,c ,.,ıı 
dinde umııme~ m<'ilih ohınnı:ısı l('in vi1kl olaeok bu gibi l l!çük kusurlara dosyas.ı. Be1ki on lt.ibarlı hanım. değildi. Bir an içinde olup geç. - Mercii teca,·üt(~e,;oıı' 
bu ı••= lu),t.ap etti~i., bal\;lmall);ıı;ı ri<ll olunur. · geldiltr şahitlik ettlier. , mişti, ~ -.. 
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