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I' Sahip \.'f' Htışnıuharrlrı. ETEM iZZET BENİCE J . .. 
Gazeteye ıönderilen evrak iade edil mı'· SON TEL&aAFLARI VE •A•B•Lıaı Vl81N AKfjAll 9AZITl lt 

Beyoğlundaki Simitçi ve Pastacı fırınlarına Büyükada Nasıl İmar Edilecek ? Yeni Jh:timaller:i 
Karşısında Türkiye dün gece ayni saatte ani bir baskın yapıldı Adada yanları açı 

1 
Yüzlerce çuval kaçak, 4 otobüsişletilecek Harbin ve dünyanın gidişi ne 

olursa olsun Türkiye bir tecavüz 
v eya zora uğramadıkça asla harp 
dışı ve bitaraf vaziyetini değiştir
m iyecektir. Biz macera aramıyor, 
insanhğın saadetine örnek ve mi-· 
sal kalarak uzun bir sulh devresin-. 
den azami nimetlenmek istiyoruz. 

N k kı•k b ı d İnşaat yerleri tahdit edildi - Bazı semt~ o. e me 1 un u un u lerde iki kattan fazla ev yapılmıyacak -
Ahşap dükkanlar ve vapur iskelesi 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

UNLARLA EKMEK YAPMIYARAK SAKLAYIP 
GİZLiCE SAT ANLAR BİRER BİRER YAKALANIYOR 

Avrupa harbin in dünyayı içine 
~lacak yeni inkişaf safhalan na 
:?~ru bir hazırlık devresi geçir. 
.;~ı artık iyiden iyiye anlaşılıy<>r. 

Unya harbinin ne zaman patlı· 
~•cağını, ateşin hangi bölgelere 
addr ve daha hangi milletleri içi. 

:• _katarak sirayet g<;stereceğini 
•Yırı etmek giiçtiir. Bir hükme 
~·~maksızın vakıaları beklemek 
0ı::rıı olur. Yeni ihtilatlar ve si

'•Yetlcr devresinde Türkiyenin 
tl.~ıruınunun ne olacağı da lıiç 
\ltphesiz Türkiyfii bütün karar 
"• hii,·iyeti ile y;kından tanımı. 
lan vep takdir edemi)enler için 
:aınan zaman bir soru ıncvzuu. 
Ur, 

l\tilJj Şef lnönii, Türkiye Büyük 
~•!Jet l\Jcclisinin açılış giinü irat 
~Ytırdukları nutuk ile Tiirkiye

nın lıalı!eki ve istikbaldeki du-
'11nı .. • d k 1 ll uzerın e en açı , en ayi 1n 

~ kesin izahı yapmışlardır. Bu 
~ dar kısa bir fasıla içinde tekrar 

1 
ll rue\'zua t~mas etmenin yeri ve 
Utuınu ohnaınak lizundır. An. 
~·ı., lıııoa rağmen gerek muharip 
b C\·letıcr, gerek bitaraflar mat
h Uatıuın ve radyolarının Türkiye 
~kkındaki yeni Jrni ncşriyalıdır 

~,, hiı:i 3-·cnidcn hu konu üzerine 
l~k . 

ıııı~ bulunuyor. 
lltııhakkak ki, lıarlıin ve dünya. 

~~n gidisi ne olursa olsun Türkiye 
kır teea~üz veya Lor karşısında ı 
, •lnıadıkça asla harp dışı ve bita. 
d~f Vaziyetini değiştirecek değil
~·~· Herhangi bir zor veya teca. 

11•· d . ı· b " . "' e yınc as a oyun cgmıyc. 

:•k, tarihteki emsalini geride bı
,•kacak kahramanlıklar yarata. 
~k kendisini, her tiirlii bak ve 
tıı •nfaaıJerini miidafaa etmesini, 
tıı '"aUer olmasını bilecektir. B iz 
İ l öttera aramıyoruz; insanl ığın 
ı ''i saadetine örnek ve misal ka. t•k uzun bir sulh devresinden 
~3"11 nimetlenmek istiyoruz. 
ltl tttı leketimizin iınarını, kalkın · 
l _a:~ııııJ ilcr1cnıesini ve hat ta m u .. 

1 
fiır ınedcniyetioin iistiine yükse) .. 

ı''Csini temin edecek mesaiye ve 
ı,•ııı~ııa ilıtiyacınıız vardır. Bu 
,, t 

~iı·.a '. bulmuşken kaçıracak de· 
ı.ı'-" _iç politikamız ve dış siya. 
~~ 'nıız hep bıı mesnede göre a. 
l\j •lannııştır. Ycryüziinde hiç 
ı~~sc ile ve lıiçbir devlelle pay
ın "<ak kozunıuz, hal ve ıslaha 
ı1 '•hta~ nizamıız yoktur. Büyiik 

••l>iıı sonunda Tiirk toprakları 
<t · r 

ı~ '•nde yeni Tiirkiy~nin Kurlu. 

tefek piir üzleri <>rladaıı kaldır. 
mıştır, Şimdi ne kimseden bir ka
rış toprak istiyoruz, ne de kim. 
senin bizden herhangı bfr şey is· 
temesiue bilhassa Lozandan son. 
ra fırsat bırakmış bulunuyoruz. 
Üzerinde bulunduğumuz toprak. 
lar, hııklar ve nıenfaaller üzerin· 
de hiçbir milletin ilişiği ve ihti. 
laflı hiçbir davası olmıyaıı halis 
muhlis 'fiirk toprakları. Türk 
haklan ve menfaatleridir. Hiç 
kimsenin bizde alacak hesabı yok 
ve fakat biz tarih sahifelerini 
karışlınrsak herkesten her şe. 

kilde alacaklıyız, ancak böyle bir 
hesap ve araştırmaya taraftar 
değiliz; halimizden memnunuz, 
lıerşeyiıniziıı bize yeter olduğuna 

kaniiz. O halde, şimdiki durumu. 
muzu ihlal edecek veya zafa uğ. 
ratacak sağda solda bir gözümüz, 
ınacera J1eve:;iıniz, alacak hesabı· 
mız yok. Kinısenin de bizdcıı b ir 
alacak hesabı bulunn1adığı i~in 

konışularınıızla \."C bütün dünya 
milletleri ile ga)d ılostuz ve kar. 

4 Ofis memuru va
zifesinden ayrıldı 
Ekmek için Pazartesi günü evle· 
re dağıtılacak fişler bastırılıyor 

Fırınlar mıntakalara taksim o lunarak 
nüfus nisbetinde ekmek çıkaracak 

(Devamı 3 üncii S•lıifcdc) 

Belediye Reisliği şehrin ek -
meklil.c unlarının gizlice pastacı, 
börekçi ve sanduviççilcrin eline 
geçmelerine mani olmak üzere ı 

her mıntakada ani ve sıkı kon -
troller yaptırmağa başlamıştır. 

Dün gi'CC saat 19 .. 20 arasında 

• ;nüteaddit pastsrı, simitçi fırın .. 
!arına ani bir baskın yapılmşıtır .. 

Bu baskında fırınların tavana.. 

..... - . ---·--· ··-~----

". HA R,P:..ı,Y.A Z :İ _Y. ETİ: . 
.• -:• • ,-. .. c ...... ""- ..,...,._ . .. ,• .• ; ·,-,· .· •. ". '. . .c .. .; • 

Beşinci Moskova taarruzunun 
ilk saf hası ne gösteriyor ? 

(Yazan: EMEKLi KURM AY SUBAY) 
1'.lman _ Sovyet cephesinde, şi· 

mal, nıerkcz ve cC'nnp cephelerin .. 
de harekat yapan üç Alınan <>r· 

dular grııpu (Vologda - Moskova. 
Rı>stof. Novorosisk) ha ltına karşı 

tamaııı ile taarruz halindedir : 
1) Şimalde Tikvin'i alan kın·-

vctlcr, tahmin ettiğimiz veçbile 
iki ke>la ayrılmış, bir kol demir. 
yolu boyunca Vol~gda'ya yönel

miş; diğer kol, Svir nehri b oyun .. 
daki Rus kuvvetleriııi kuşatarak 

imha et mek maksadile şimali şar. 

(Devam• 3 üncü Sahl!cde) 

ralarına ve mahrukat depolarına 
\'arıncıya kadar tarama yapılmış 
,.e yüzlerce çuval kaçak un bu. 
lunmuştur. 

Bu meyanda Tcpcbaşındaki bir 
pastacı fınnında 100 çuval, Yük
sekkaldırımdaki pastacıda 82 çu
val, Boğazkesen caddesinde Ka • 
cErlcr yokuşunda 89 numaralı 
Hüseyin Tunçayın simitçi fırı • 
ııında 15 çuval, Tophanede bir 
fırında 72 çuvalY.açak un ele ge. 
çırilınşitir. 

HEPSİ KIRMIZI 
ETİKETLİ ÇUVALDA 

Bulunan bu g:zli unların hepsi 
Toprak Mahsulleri Ofisini];) kır

mızı etiketli çuvallarından olup 
4 numaralı ekmeklik undur. Ya
ni börekçi, simit~i ve pastacılara 
veril~n unlardan değildir. Mez _ 

(Devamı ~ ilncü Sahifede) 
---<ı---

Vilayette bu sabah· 
ki toplantı 

Bu sa'bah Vil5yette 'r.ııı ve Belediye 
IJ.cisi B. L\ıUi Kırdarın Rel'!'.ligindc bir 
toplantı yapılarak ekmek işi ve kac;ak 
unlar hakkında görü'1i.ilınüştür. 

Şark cep1ıestnden resimler: Yakılıp yıkılan oir Rus k'1sa.bası ve cephede Ahnaıı ordusunun 
karşıl~tı~ı ınii.§külat 

Vali ve Be:ediye Reisi 
doktor Lutfi Ktrda>" 

lArkRuayal 
nasıl battı 
Kurtulan bir su b a y 
geminin feci akibeti

ni anlatıyor 
Londra, 15 (A.A.) - Bir İngiliz 

muhribi, sonuna kadar Ark Rua
yal'Jı yamnda kalm:ştır. Aı·k Ru. 
ayal süvarisi, geminin kurtarıla. 
mıyacağını anlamış ve tahlisiye 
emrini vermiştir. İki saat .sonra 
Ark Ruayal, mezarına dalmışt:r. 
Ark Ruayal'in muhribe sığınan 
subaylarından biri demi~lir ki: 

•Tanı batacağı sırarla, gemi, 
sancak tarafına doğru ~5 derece 
yatmıştı. Bu, artık sondu. Gemi, 
yorgun bir çocuk gibi yana yat
tı. Pupa bir an dikildi. ~orıra Ark 
Ruayal, yavaş yavaş dalgaların 

arasına gömüldü. 
(Devamı 3 ıincU Sahifede) 

KAFKASYA
ya ilk 

.hava akınları 
Vişi, ı;; (A.A.) - Alman tay. 

yareleri, Kafkasyay_n ilk taarruz. 
• - ıarına başlaıni~I:ir, Kerc'in karşı

sında bulunan Tan1an \'C Anapeyi 
bombardıman et mi~krdir. Şimal. 
de Volkof ve MıırmPlhk'ta Ah- n 
ileri hareketi devam ediyor. 

Doneç'te Voroşilof.,ıad is tika. 
m etinde müttefikin ileti h amlesi 
inkişaf h alindedir . 

,~• Harbini yapar ve bunu Lıızan 
'd ~toııtri; ile tahkim ve tetviç 
~t ~•l.cn yakın ve uzak bütün 
~Yiiıü milletleri ile ihtililımızı 
ı~, liy.e etmiş bulunuyorduk. Yıl. 
ı,/11 ııntidad ı içindeki cliğcr ahid
ır,j ' nutabaka tler, anl~malar ve 
~tııal ar da geriye kalan ufok-

lWili] 1 - "" 

ALMAN TIBLfÖI • J SOV1'ET TEBLIÖI Naf ia v ek ili 
busabah geldi K h b

• Erzıncan ı8.. .. h d 
ı r ı m ar ı - Z I I . utun cep e e eh ı • e z e es 1 h b 

1 
· Nafıa ve:dli Gc"r al Ali F,.-t Cc· 

Haftalık 
Askeri icmal 
,__yazan:
Emekl i Kurmay 1 
- Subay-
Bu mükemmel ted
kik yaz181D1 bugün 

4 inci -salalle
\_ e okuyunuz. 

- J 

Dl ayet enıyor • ım u arc e er ~:ıı;;<b~_·•bahki '-P•uıc •hrimızc 

l Baltık'ta ~ört gemi, Bir A~ank ko-
---·- --

Düşman kuvvetleri 
Kerçten kaçıyor 

Berlin 14 (A.A.) - Alman ordula_ 
rı ba§ktımandanlığının teblibri: 

Kırın1da, kıt'alarıınız Kcrç'in pek 
yak.ııuııa gelmiştir. Şehir ve liman 
Alman topçusuı:ıun ateşi altındadır. 

Alman bava kuvvctlcrl, Sıvasto

po! cl·.·,1ıınc.hıkl dilş:İl.~.n sahil batarya
larını tam isabetlerle ıskat, lirİlanın 
ebnUyetll. askeı·i nH~v1.ili?rini tahrip 
etmiş ve. orta biiyLikliikte 1k1 nakliye 
eemisini hasara uğrdtınışhl'. 

Krç'ten kacan düşman kuvvC'tler!
(Devamı 3 üncü Solıiiedc) 

21 köy harap oldu, 
ölülerin sayısı 25 i, 
yaralılar 90 ı buldu 
Erzincandan Ankaraya gelen 

yeni haber ler e göre, dün de saat 
11,55 de Erzincanda ve Tercanda 
oldukça şiddetli ve 8 saniye süren 
bir zelzele daha olmuştur. İsim. 
Jeri aşağıda yaıılı 21 k öy harap 
olmuştur: 

Eses, Tahsus, Pl·o~ti k, Hanzar, 
Seliııek, Ei;<rck, lfa<0n, Subak, 
Selbis, Kıırgeuli, Handc,i. llich· 

(DL\'Hn ... 3 w1cu S;ıhı1c<le) 

bir denizaltı battı lu tahrip edildi 
Mosltova, 15 (.6 t.ı..) - Sovyct gece 

tebliği: 

14 Sontcş.l'in günli, kıt'rılarıınız bü
H.ın ce[Jı.clerde dü4nı~Jıla !::..r.ı.>ı~n!ışlar .. 
dır. 13 Sonteşr.nde 38 Aln1an tayya
resi tahrip cdUm!ştir. Biz 16 tayyare 
kaybettik. 10 Sonteşrinden 12 Sonteş
rine kadar Baltık deniz!nde gcın.ileri: 
ruiz cenı.J1 36.000 tc•1:uıt. 4 di.i~ıno:ı.n ge
nıisi batırnuşlardır. Bir düşman de· 
n'zaltı ,&effı;E-1, 1-'inE111da kör:ıeı.inde 

rr.rıyinlei. mizden blrınc- <-Rr~ilk bcr-
1..;;ı\"a olmt•: \"C b ... tn1:~!~r. 

Londra, 15 (A.A) - Moskova rad
yosuna göre, MO$kovJnın Şinıal I)o
ğusundakı Sovyet nıe\·zilerine bir nok
tadan girn~cğe ı;alı~an Alman tankla
rından n:iirekkep bir krı1 ku~atılarak 
tal~dp r:dilmiştir. 

Bir Sovyet harp 
gemisi battı 

Helsonkl, 15 (A.A.) - En-elki gün 
bir So\ yC"t h<ln ge tsı, '.'aıncllo"oun 
ş: ı Batı~.nd~ bı. ay ne ç;.:rparak 
b<.ltrı ı,Jır. 

yıkılacak - Yapılacak diğer yenilikler 

Büyük~danın güze1~eitiri1mesi hak. 
kında Şehircilik J..füto.?hassısı M. Prost 
tara!ından hazırlannn bir proje dün 
Şehir Meclisine ver1lı~1iştir. Buna na. 
zararı biri Maden'de di!eri Nizam'da 
birer yeni vapur isli:clesi yapılacak 

ve Yörük AJi. iskelesi tanzin1 ohma .. 

cakt'ır. Şimdiki vapı.Jl' i kel i önün .. 
de Haydö..rpaşada olJLık.ı gibi bir dtıl
gak.ıran inşa edilettk Şimal r\.iıgar. 

)arından korunulrr.a5ı Oa Jleri silı-ill

mektedir. 
Projede; Adan.ın rnutıtelit semtıerln. 

(Devamı 3 üncü Sahıfede) 

Çenber~itaşta feci 
bir tramvay kazas~ 
Bu sabah ihtiyar bir adam tramvay altındn 

kaldı ve başından ağırca yaralandı 
Bu sabah 1 saat ll .a doıl o. Çem-

berıit:ı.~ta :reci bir tru.>.ıv&y kc.zası ol
mu>i, bh· adam trarnv~~ . .r altır.da kala .. 
rak t-aş:ı.ndan ağır sıı:-cttc yar;ıJ;ınmış. 
tu-. 

T<ık:sim - Beyazıt bü.ttıra Jşliyen 
lS7 ntı.'T.aralı ve 607 nurnar:ılı va.tman 
Nuri idaresindeki kapah tTarr.vay a
rabası. Çemberlita4a gclciiği vakit, 
Çembcrlit:ışta oturan 47 yaşlarındaki 
Me1.mct oğlu RiCat l!mindc. birj, şc
kerc•c.lcn §eker alcirak caCôenin so
Jund~n sağına geçn1e~c istemiştir. 

Faku..t ihtiyar olduıiundan sür'atle 
B~yazıda gitıncktc olan tramvayın 

önünden geçemen1iı::, aı abr..nın altında 
kalnu~. tekerleğe çarp.ın başuıc.lan kan 
boşanmıya ba~Iamış'u·. 

Bu esnada imdadı s1hhi otomobili 
de bulunamadığından yaralı oradan 

Bir kadın yemek 
yerken öldü 

ÖUlm ştlphell görtı
dO.jilndeo ceset 

Morg a kaldı rı ldı 
Samatyada tramvay caddesin. 

de 214 numaralı evde oturan Re. 
fik isminde bir işçinin 37 ya~ın. 

aki karısı Leman ölnıüş, ölüın §Üp· 

heli göriildüğünden ceset morga 
kaldırılm ıştır. 
Leınanın kocası Refik 42 ya. 

şındadır. Uzun müddeıtenb~ri iş
siz kalmış, nihayet bir hafta ev· 
vcl iş buhnuştur. Kocasının iş 
bulmasından karısı ~ok sevinmiş. 
tir. Evvelki gece ııe~'e içinde ye. 
mek yerlerken Leman: 

_ Ben fenalaşıyorum. 
Demiş ve karyolanın dibine y ı · 

ğılarak ölmüştür. Tahkikat yapıl . 

maktad ır. 

CERÇEVE =-=- -·- = 

1 

• 

geçmekte olan bh· kamyona konı:. • .. 
rak Cerrahpa~a Ilas•:ıne 'ı e götü."UJ
müştür. R.iI<ıtın yu ~ ı ntıı- olduğun. 
dan ifade vererneIT' ştir 

OKULLAR 
Spor Bayramı 

Gelecek haftaya kaldı 
Bugün öğlede" sonra Fener -

oahçe stadyomunda yapıl.ıcak 0-

fan İstanbul okulları spor lıa). 
ramı havanın b'JZUkluğundan dcı ... 
layı bu ayın yirı;~i ik.nc, cu~ J, -

tcsi gününe tehi.- ed'.i ·t•r. Da
vetıyclcr o gün içi:ı. mu•cbcr o 
lacaktır. 

Kurusu 'nun 
Amerika da 
ilk beyanatı 

V;..:_ ~ton, 15 (J\.1\..) - G:ııetcc:.ı~r,. 

Jo,f. Kurus~·y::ı 1 sulh. ümlC.ı bcsley µ 
bc::;len edi~inı sormuşlar ve şı- ccv ... bı 
aınuşlardır: 

Bu kadar uzak bir yerdrn neif,;ln gel .. 
dijtfmi tahmin ediyorsunuz. ?ı.le Ck
daşım Vaşington Eiç:sı hf. Nomurn·yn 
tam yardımda bulunınak uzerc geldim 
Vazifenıin güçlükle.ini ta::nanı:yle 'd. 
dak -cdiyoruın. Fa~at m;"ıniayı ynrn 
hede!c Yarmak ümid:ndcyln. 

-
Memlekette Kar 
Ankaraya dün mc\•:-iın .. 1 k korı 

yağmıştır. İnebohıy.ı cla k<ıı. y ... ğ
mıştır. Denizde poyr.ız !ıı·tın:ı .. ı hu
tün siddetiyle de\·arn ~· 1 k! ~ır Kar. 
iamonuya da ~\'\'C!lki gece l.; r -ş f
ınıştır. 

ÜÇ AYAKLI S_EHPA 
NECil' FAZii. rı. I ı,;ı·ıuT 

B üyük bir bankacı)
0

a 
dunı : 

sor .. 

- ihtikarı nası l önl iycbili
r iz? 

- B iisbiitün serbest bıraka
rak, fakat geniş ın ikyasta re .. 
kabctc in1kfın vererek, birbiri .. 
ne rakip ıniies.scselcr kurar~1k, 
taıııaıııile (liberal) bir usul ta· 
kip ederek ... 

- Bizzat ihtikar bile kendi 
hakkında bu kadar iyi bir di. 
)ekte bulunamazdı ! 

D edim ve ayrıldım. 

Biiyük bir tiiccara sordum: 
- ihtikarı nas ıl önli~·ebili. 

riz? 
- Takip i ~ i ni, her faaliyet 

snbesind", emniyetli tüccarla
;ın göstereceği yullardaıı ) apa. 
rak ... 

- Biızat ihtikar bile, kendi 
hakkında bu derecede 'erimli 
bir emniyet tedbiri alama,dı! 
Dcdiın ve a:yrıhlını. 
BÜ>iik bir anıkata soı-dunı: 

----
İhtikarı nnsıl :;ıılıyl'lıili . 

rU? 
- Hey'e tler "\'e nizanılar ku. 

rarak, fia t ~cri n1üraka he ede· 
rek, halkı haber \·ern1i~·c tes .. 
\.·ik cdC'rck. her r. ... ~{llnİn a. 
lım ,.c 'iatınuuı iil··i.iJr..: irt.rck ... 

- Bizıat il·tikfır lıitc [;u ..;a· 
reden ~ikityetçi olmazdı 

l)l.Jiın ,.c a' rıl(lı 1. 

Bu is'.n biü'Ük cabi!;ıı< ,oı·. 

duru: 
İhtikftrr n::ısıl ün1iycbili .. 

riz? 
İhtikiırcının bH-:ı üzerine 

iiç ayak1ı idaın sehpasını ku ra .. 
rak, ri~·azi bir kat'i~·ctle \·azi· 
yetinin h esabını ' ereıniyenle. 
r i, ~chrin biiyük n1l",\·dnnların .. 
da iıı~ çekerek. hnıtiı yataıı se
Jfın:ıeti adına kuı·unur. vanında 

3-·ası da Jakn1r'.'-·a razı olal'ak ... 
- Ey ceha let, ı..cnin bazı in. 

si"\·ak1arına. ihtıc..vsın ..,a~kın 
he•aplarından daha laıla gı;. 

yenijo·crunı! 

Dedin1 '..: ,ti !Çtl dlun 
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I-r AL .K FİLOZOFU 

EVLERİMİZ 

Sıhhat \'c içtimai Muavenet 
Vekaleti, evlerin nq gibi sıhhi 
•ortları haiz olınası lDzım gel. 
di;;ine dair bir nizamname vü. 
cude gctinniş ve bunu, beledi· 
~·clere yollaıru~hr. 

ı tanbul Belediyesi de, el
iı\ • c bu hususta fikir ve nıü .. 
ı. \caı;ıru bildirecektir. 

.ınıetgah insan hayalında 
ın" ;İıu hiid.i::.e. Yarı (ipırümilt: 
hatta, daha çoğu orada geçer. 
Eski İstanbulun ikametgah tipi 
güzel değildi. Gayrisıhhi idi. 
Yeni lstanhu}un evi nasıl?. Bu· 
nu hiç sormayın. Eskisinden 
tblıa güzel, denemez. 

'\-, nl evlerimiz, eskilerden 
lı l•i daha gösterişli. Fakat, 
d !ı.ı az ~ağlık şartlarına uy· 
f'll. 

GELF.CEK 

Tl' l 'AYLAR 

bmlr Belediyesinden 35 ıranı. 
''av arabası lstanlıula nakledili
yo~. Her zaman, İzmir Belediye. 
5ini kıskanırım. Ala, giizel, yeni 

Dlohüsl~ri var. Üstelik, voktile 
dii~ünmüş traınvny da ısmarla

nıı~ .• ve şimdi, biz istifadı:ı edece. 
ğiı. 

IIatırlarsuuz: İstanbulda i'?li· 
,·en otobüslerin birçoğu da vak.. 
tile İzmirden getirilmisti. 

AYAKKARI 

MUKAVEMETİ 

Ayakkabıcılar, kendileri itiraf 
ediyor: Son zamanlarda yapılan 

ayakkabıların mühim bir kısmı 
da) anıksız imi~.. iki üç ay sonra 
parçalanıyormuş. Hele kadın a
yakkabıları bu kadar da sürınü. 
yor. 

Fiatlcrin de gittikçe pahalan· 
ma>ına bakılırsa, hepimiz bir a. 
yakkabı hastalığına uğrıyncağıı. 

SOBA 

BUHRAJ."11 

Gazeteler yazıyor: Kı~ geldiği 

için soba ve soba borusu buhranı 
başlamış. • 

Bunu havadis, diye, neden ga
zetelere yazarlar?. Soba ve boru. 
su, vaz ortasında buhran geçir
mez ya, elbette mevsiwici bekler, 
ınaliun şey! 

T alebcler Darülacezedeki 

IIu. .• k Fakü 1 te~i son sınıf faa. 
liyetıni organize için teşckklil e
den heyet bu ayın 16 ıncı pazar 
günü öğleden sonra Darülaceze. 
deki çocuk yuvaı?;nı gezmeğe ve 
buradaki çocuklara münasip he
diyeler götürmeğe karar vermiş. 
tir. 

Bir sebze ııe meyııa muhtekiri 
tutuldu 

Taksimde Sıraselviler cadde -
sinde 135 numaralı dükkanda 
Yorgi Çamuridi.> sattığı sebze ve 
rneyvaiara etike~ koymayıp fazla 
fiatle s~ttığından hakkında ta -
k ibata geçilmiştir. 

Tefrika 

Sc!im oraya yığılacağını ı· ·eth. 
- Oh .>\U.ahım:. Bu ee .lz ne!iseye 

na_ k:ydın:' .. Nasıl kıydın?!. 

Genç bir asi"'tan onun uyu~uk ko
lundarı tatar<lk k~pıdan ttk:lrmıya. 

çalıştı: 

- Niçin siz burs.c!~ di.. ·Jyorsu. 
nt::z~.. Dışarı çıkınız.. L>nytl.:.cflksınız!. 

Sr.1..m koridora doğru scndeliyc
n:k yUn..ldü.. ta. n;h~yettP. gözleri. 
ya.şlı. lhhyar ywzü de:rln bir elemrn 
if'ldc ini ta~ıyan anneJii.e kar~ılo.ştı
lar Rf\lte HanıınefPrıctl oğl·ınun el
leıin tutarak ve h:ıstancnin stikOtu
na lı.i.rmet eden bir snbJrla yavaş, 

f<?kat Jı;tt'n titreyen oe.'.)ıle: 

- Se-linı yavrum! Nunın! .. Sevgili 
?I··ran kurtu!du mlt? - diye yavaşça 

zoıdu. -
~thoı uç 1k ve titrek dudaklarını 

kıpırdatarak ceva? \.·erdi: 
84;.·lkı bacat:n. kesecekler! .. 

Raıfe Hanım iht;yar başınt eııerl

A.!n <ırLS: ııa alarak ka1b!nrieu Lıikı.raıı 
. ' 

• REŞAT FEYZi 

Halbuki, İstanbul, hudutları 
itibarile geniş bir şehirdir. Bu· 
rada, mutlaka muayyen mer. 
kezler etrafında kesafet yap· 
mıya lüzum ve zaruret yok. 
tur. Evlerimizi sereserpe inşa 

eder ve bu evlerde sereserpe 
oturabiliriz. 
Tıpkı, son senelerin kötü ve 

çirkin zayıflık modası gibi, ev· 
lerinıizdo de bir darlık modası 
başgöstermişfü. Bugünün oda. 
sı. dünün kilerinden küçük. 
Bugiinün helası , dünün mus· 
luk taşından daha ufak. 

Genişlik, rahatlık, aydınlık 

n ferahlık ihtiyacındayız. Ço
cuklarımızı, minare şerefesine 
çıkon dolambaçlı rnerdivcolere 
bcnziycn sözde apartımaıı müs· 
veddclerinden kurtarmalıyız. 

Sarayburnun
daki Atatürk 

Heykeli 
Ağaçların kesilip et

rafının açılması 
Belediyeden istendi 

Cumhuriyet Halk Partisi Kıi • 
çükpazar nahiye kongresi geçen 
alqam yapılmışt:r. Kongrede Sa. 
rayburnundaki Atatürkün heykeli 
önündeki a~açların; heykelin de
nizden g~çen vapurlardaki hal • 
bn ve bilhassa seyyahların mü. 
şahedclerine siper olduğundan 
bunların kesilmesi hususunda Be. 
iediy~ Reisliğine müracaat olun
ması idare heyeti reisi B. Akif 
Özerdem tarafından ileri sürül -
müştür. Bu tekl\f kongre umumi 
heyeti tarafından ittifakla kabul 
olunmuştur. 
~ 

Mekteplerile al<ilıalar'ini 
ke11en P"Oleaörler 

100 .lira veya claha ziyade maaş 
alan hem iT'/ mur hem de profe. 
sör olanların prc-fesörlükle ala • 
katarının kesilmesi hakkında ka. 
rar \'ı:>rilmişti. İstanbul Üniver -

sitesinde bu şek'!de profesör ol. 
matlığından bir değişiklik yapıl -
mamLştlr. 

Ankaradaki mülkiye mektebi 
- siyasal bilgiloer okulu - ile diğer 
yüksek mekteplerde ise; 20 ye 
yakın profesör lıJ sebep dolayısile 
mekteplerdeki alakalannı ltatet. 
mişlerdir. 

Fiat farkı 
İslanbulda ete narh konuy r. Z~t'. 

len viIAyctlerden soruh.ıyor. Gazete
ler yazdı: Malatyada 40 kunışa :.atı

lıyormu.ş .. 
Biz, bu sütunlarda ayni mevzun kaç 

defa temas ettik. Birçok Anadolu kasa
balarında .. sun'J şekilde fiatlerin art

hğL yerler müstesna - et ucuzdur. İs
tenbulla. yüzde elli fiat .farkı var. 

Bu şehirde neden çok pahalıdır? 
Yalnız nakliye ücreti mi tesir ediyor?. 
Zannetmiyoruz Etin çok daha ucuza 
s:ı.tıldlğl yerler de var. Hul:lsa, et 

mevzuu daha geni.e ve esasU tetkike 
muhtaç bir mevzudur. 

BURHAN CEVAT 

No: 17 

J 

- MU.th~!. Mülhirı yarabbim!. 
Sessız a:özyaşları boşanıyordu göz... 

lerind<:n ... 
Biraz sonra kı.Zarnuj gOılerini kal

dırarak: 

- Tek kurtulsLın .. Tek yaşasın da 
zavaliı yavrucak! .. - d:ye inliyordu -

Selim annesine oerin bnkışlari:e 
gözlerini dikmlş 1 yüzü hA.lft sapsarı .. 

- O~lum Sellmciiim .. Biraz sil • 
kUn \·erici bir U:lr, alsan., Ah kime 
söylesek. aco:ıba? 

- f!acet yok anne! Benlm hiçbir 
şeyinı yok!. 

- Oh çocuğum! Rengin çok soluk!. 
Orada başbaşa sessiz göz yaşlarile 

tam bir buçuk saot bekliyorlar.. Ne 
müthiş bir end :Ş(', r.c fccl b:r intzar .. 

Koridorun n.t:"lyet ındcn LJ"den genç 
bır hasta b;;,kıcı orılara doğru yaklaştı: 

- Müjde hanıme!endi! Ha.stanız 
kurtuldu! 

- Kurtuldu mu' .. Allah'm.. Alla • 
hım! .. 

Arıen LO.pen mallar • 
rlrlnla 

öllml möaaıeb tile 
Bir iki gün evvel, ajanslo.r, küçük 

tir haber verdiler. HattA, bazı gazo -
te!er, bu harp darp içinde, bu küçük 
haberi !Ayık oldul'u d"ğerde g•.>rmi
yerek, neşretmediler. Bahsettlltm bu 
haber şudur: ~'feşhur zabıta. romant 
kahramanı Anien Lilpen tiplni y aratan 
ve bu isimle birçok eserler yazan 
mtiharrir Mori.s LVblan, 75 yaşında ol. 
duğu halde, tedavi cdiln>ckte oldu
ğu hastanede ölmüştür. 

Arser.. LOp.::n'i ta.nımıyan yoktur. Hc
p~n1iz. çocukluğumuzda, bu mec-hur 
zabıta romanından bir çok ciltler oku
musuzdur. Ve zannederim, Ar:;en Lil
penin tercilme edilmcdJf7 lis~ın yok -
tı.r. 

Arse0 Ltlpcn iSminI taşıyan eserle .. 
rln hepsi mutlak3. MorJs Löblan'ın de .. 
ğıldlr. Bu isim, blliıhare çok sutbti -
male uğramış, muharririn yazmadığı, 
1ıklından hayalinden geçirınc·'!;gi bir 
çok teyler de, heı>. ona atfedılm!il.ir. 
Hele l.>idm Türkede, Arscn Lüpen e. 
serleri asla sadakatle tercüme olun -
mamışUr. Bu nışehur zabıta romanı 

Tahramanınm eserleri, Mddi zatinde, 
!.endi branşında l-.ytne\li şeylerdir. 
Dünyanın en merc..kh ve heyecanlı 
kit<Jplandır. Bu eserlerden bir tane .. 
sini okumaya baş~?.yıp da yarım bı
rakmak mtimkün değildir. 

Arsen Lüpen, bll!h:ıre de ÇOk lak
Jit edilmi:;;tir. Ayni islnıde bir takım 
ıı,ahle Iaimler çlk.rnt.ş veya ayni isme J 
benzer bazı kitaplar yazılnuştı..r. Arscn j 
Lüpen eserleri çok satılan ve basılan 
eserler meyanındadır. 

Bu eserin tesiri mütalea edJllrse, 
:ki safhası olduğu SÖylenebilir: Biri. 
f'OCuklar üzerindeki tesiri, diğeri za
bıta memurları üzcrndeki • tesiridir. 
Avrupa zabıtasının Arsen Lüpen ki
taplarından çok isllfade ettikleri söy· 
lenir ve bunun ~.·u olmaması iç.in de 
htçbi.r ::ebep yoktur. Keza ı;uç ika e
cicn ve s:.ıbıkahlar meyanında ol~n 
caniler, hırsızların da Ar.,cn Lüpcn e
serlerini taklldcn ıs yapıuağa ka~J;:ı.; .. 
tıklan ve dolayısile, me$lekleri (!) 
bakımından ist.lfaeıc etikleri Jddia olu
nur. Elbett! k:1 manhkan bu ela doğ
rtıdur. 

Hadisenin bir de lkincı tesir sah:ısı 
k<>lıyor: Bu da, e.:!erin çoCuklar üze
r:n(l.eki ~.ı:;lri •• Bu kita-plar daha ziya. 
ôe, ilk tahsil çağuıdak ç?cuklar tara
"ı:;.dan ml'!ttl:. \"c heyecanla okunur. 
Acaba, Arsen Lüpen·;n bu körpe di
mağlar üzerindeki tesiri nediı·? 

İtiraf etmek ıa:ı~.:mdır ki. çocuklar 
Arseıı Lüpen kitaplarının çok tr~iri 
L.ltında kalmaktadırlar. Hatt~. ('o uk 
c.yunlarından bir nevi olan hlrsrr. -
polis oyununda,. okuduklarl zabıt3 ro. 
mantarını taklit eden küı;ükler pt'k 
fazladır. 

HatL:.1, bu gibi kitaplar tesirile, tah_ 
s'Zini yarıda bırakarak, cem1yele za -
rarh tipler olarak yetl~en, iradesi, ka~ 
;::ıkteri zayıf çocuklar da \.·ardı.r. 

Allah Morb Löbları'1.'l tak!:;iratını 

a!!etsin! 
R. SABiT 

Cezalandırılan ı;olör ııe 
esnaflar 

Son 24 saat zarfındaki yapılan 
l:ontrollerd·e Be:edl\'<' nizamatına 
rıayet etmiyen 32 şoför bkkın -
da lakibala ge~ilmi~tir. Ayrıca 

muhtelif semtlerde de 45 esnaf da 
cezalandırılmışlardır. 

Milli piyango bugün 
çekiliyor 

Milli pıyangoııun 8 ınci tertip 
planının iik çuilişı bugün saat 
17 de Ankara S rgi Evi bınasında 
yapılacaktır. 

Piyangonun çd<ilişi safhaları 

Ankara radyosu vasıtasile Sergi 
Evinden naklen neşredileceğin -
den piyanııo meraklıları saat 17 
de radyoları başında bulunarak 
çekilişı takip edebileceklerdir. 

Bu çekiliştoe 84,967 bilet ikra • 
miye kazanacaktır. 480,000 lira 
ikramiye olarak tevzi edilecek -
tir 

Raife Hanımete.ıdi önde oğlu arka
sında h.astabakıcıyı taklp ederek bir 
iki koridor geçiyorlar ... Genç hemşire 
bir fc:ıpının önünde durarak içerisini 
ya\·aşça gösteriyor: 

- Bakıntz işte yatağına yatırılınıı:ı 

baş asistan da yanında. 

İçeri bakıyorlar, Nuran beyaz sar
gılar içinde biraz daha uzamış ve in. 
celeşmiş gibi boylu boyunca beyaz bir 
karyolaya uzatılmış. bas asistan yas
~ığını keudl düzelterek yarclım eden 
hastabakıcıya Nura.nın üstü.nü örtnıe .. 
sini J.şaret ediyor. 

Asistan tekrar hastanın başucuna ge. 
lerek rr.üşfik sesUc gülünısı.ye gil!üın. 
siye bir şryler söylüyor. Nuranın yor
gJn göı kapnkları hareket ediyor. 
8o1gun dudakları haf~fçe kıpırdıyor .. 

Oh Tanrım .. 1\1ucJze bu!. Sekiz met
re yüksekten yuvlrlanıt!IŞ bir vücut 
t ';rar h.:ıyata dönlıyor: .. 

BJş asistan içcrdcki hastabakıcıya 
b ·eri tenbihleı-der. ı.onra dışarı çı-
ke rdk bekt;~nlerle karşılaştı: 

- Hast..ımızı gelircn sız nii~hıiı~. 
<)nlara re!aka eden genç hastaba .. 

ce\·ap verdi: • 

- Evet doktor bey. HanımeCendi 

ile bey içeri girmek için bekliyorlar. 
Doktor onlara dönerek: 
- Nrerok <'dilecek hiçbir tehlike .. 

------------------------~.._.'-v ______________ , 
YaUll: 

HtlSEYİN BEBC't.'T 

Yahu .. Şimdi, senin, benim 
bildiğimiz işler kalmadı. 

Mahkemeden söylene ı:ıöylene çıkh .. 
Ötlceli ö!keli yürüyor, bir taraftan da 
yanınd<ıki !ki üç kadu1a ld! yetiştfri

yordu; 
- Esklden, bizim zamanın1ızda, 

böyte oyuncu, kant.ocuJarı ~ahit diye 
diye kabul etmezlerdi. Şimdi, bu 
kader namazında niyazında olan beni 
dınlen:iyorlar da, o şılltk şırfınUnln 

sözünf:' bakıyorlar. Ayol.. Onun ar da
marı çatlamı!J. Yalan da söyler, her 
~i de yapar. Bir kere, bir kadın 
kalkıp elfılemin kaJi:L.ında kanto oy
nar, onda ne edep knltr, ne .:ı.r! .. 
Sağı gerbinden yürüyen çember sa .. 

kallı b;r ihl'yara döndü: 
- Delil m1, efendi, d«li, Eskiden 

bunlar..n şahitllğl sayılmazdı. 
Adanı cevap verdi: 
- l'v!ecelle ahk.lmına göre ~ahidin 

:idil oln1ası şarttır, iidil, hasenatı sey
ylatwıa galip olan kimsedir. Bilıabe
rin, rakkas ve maskara namus ve 
müı·üv\•eti muhil hat ve hareketleri 
itlyat eden cshasın ve kizbile maruf 
oltın kesaoı0 şehadetleri makbul ol
maz. Eskiden bı.ınlan şahit saymaz .. 
lard1. 

Ba.şka birisi söze karışh: 

- Beybaba .. O senin dcdlğin eskt· 
dendi.. O zaman da, babam anneıni 

günde üç det alır, be. defa bo;ard. 
- Öyle şey olmaz... tic defa bo -

şaı·sa, hulle lazım gelir. Sen onu bi
zim hulleci baba Nureddine sor; n.tA.. 
sın 1 o bitir. Ahkamı sabıka pekAla idi 
vc::;seltın1. 

- Beybaba.. O günler geçti! Ne-
1ede bu bolh.:k! DOr~ tnr.e karı a~ .. 
I.stcdiğin zaman istedi;;ti.•:i bırak. Geç
ti o günler .. Avucunu yala. da, bur
nun şişmesin! 

IIaydi oradan, terbiyesiz ... Avucu_ 
nu sen yala! EskidC'n bö)"le bir de
likanlı, benim gibi bir piri faniye ağız 
açrp da söz söyliye11ıezdl. Şimdi za. -
rran3 gençleri, bak nasıl dili bir kO.-

·~··· .. İbliyar hiddeller.mltti ... Ofk'lı öf. 
kc:r ylirüyen kadına: 

- Yahu, dedi, şimdi senin benim 
bıldiğimiz i~ler kalmadı. Onlar, la -
rihc gömüld(ı. Şlm.:h, oyuncusu da bir, 
<:Rlgıcısı da blrı kadını da b!r, erk<?~i 
de bir •• Hayii yüıil lıanun da, üst ta~ 
raf,nı evde kf'r..1,.;..ş:ılıın. 

Yalp:tlıı.y:ı y· lpd·aya yürüyen uf -
kel, kadınla çember. sakallı ihl.yar 
yanyana yürlimcğe başladılar. Birkaç 
lt<.dından mürekkep bir mahalleli ka. 
!ilesi de, onları, arkalarından taklp 
ediyordu. 

Toptancı bir yağ tüccarı ih
tikardan tevkif edildi . 

Bu işte mübayrn şehadette bulu
nan üç kişi takip edilecek 

Birkaç gün evvel, Balıkpaza. 

rında yağ toptancılığı yapan Yani 
Bu;ı;ha.nede 263 teneke Trabzon 

1 

mış ve maznun sorgusumı mütc. 
akip tevkif olunmuştur. Ayrıca 

şahit olarak gösterdiği kah \•eci 
Dursun, Ahmet, hamalbaşı Be-

yağı olduğu halde satmamış, ya· kir ve çırağı Yorgiııin de if • '-
kalanarak adliyeye verilmişti. teri arasında mübayenet görul-

Yağ tacırinin muhakemesine müş, haklarında takibat icrasına 
dün Asliye İkinci Cezada başlan. karar verilmiştir. -Üniııersitcliler Şehir 

Tiyatrosuna daııet edildi 
Dava mevzuu olan Haml'Ct pi. 

yesinin son temsil haftası müna. 
sebetile Şehir Tiyatrosu rejisör -
lüğü dün ve bugün öğleden sonra 
olmak Üzere iki matineden iba -
ı'<!t Hamlet piy;,sinin temsiline 
Üniversite talebelerini davet et. 
miştir. Dün yüzlerce talebe ti -
yatroya gitmiştir. 

lhi sinemacı cezalandırıldı 
Zabıtai Belediye talimatname • 

sıne sinemalarda tamamile riayet 
ed:lmediği hususunda merkezden 
kcmtroller yapılmaktadır. Ev\'elki 
ı>ül'lkü kontrolle~de de Üsküdarda 
cBizım sinema• ile Kadıköyün • 
deki •Hale• sineması sahipler<ne 
ceza kesilmi~'.ir 

Sarıyer milli emlak 
komisyonu azalığı 

Sarıyer kazası milli emlak ko. 
misyor.u azalığıra Belediye Şe • 
hir Meclisi namına doktor B. Ali 
Turhan in'..ihap olunmuştur. 

Fazla para istiyen ıolör 
tecziye olundu 

221)1 numaral: taks;nin şoförü 
Ali, taksimetreden fazla olarak 
ücret ıstediğinden Seyrisefer Mü.. 
dürlüğü tarafından cezalandırıl

mıştır. 

Bir kadir§inaı:lıh 
Bey221t kütliplıaııesi Müdürü 

İsmail Senetr'in vefatının yıldö
nümünde Maarif Vekaletince bir 
biyografi neşredilmesi kararlaş • 
t:rılınıştır. Biı· hatıra veya her • 
hangi ilmi bir mevzuda yazı bu
lundurmak istiyenlcrin 15 giin 

C HALK SÜTUNU) içinde Tıp Tarihi Enstitüsüne 

ünelden· 
ram vay 

geçer mi? 
Be Iediyeye şar.anı 

dikkat bir 
teklifte bul unu l d u! 

Tramvay İdaresi, İstanbul Be. 
!ecliyesine Tünel ve yeni Met. 
rcpoliten hakkında dikkate şayan 
bir teklifte bulunmuştur: 

Bu teklife göre Tünelin Tepe. 
başına kadar te-ndi.t edlimesi ve 
tepebasından bir tramvay hat • 

tının uzatılan b:.ı metrepoliten • 
den geçirilerek Karaköyoe indi • 
rHmesi ileri sürülmektedir. Bu 
suretle İstanbul • Beyoğlu ara • 
sındaki tram\·ay hattı ikileşmiş 
olacak, yolcu nakliyatı da kolay • 
!aşacaktır. 

Beloediye, Tramvay İdaresinin 
evvelce de düşünülmüş ve hatta 
gaZ'Ctemizde de yazılmış olan bu 
teklifini tetk;k etmektedir. İda. 
renin bu pıojesi isabetli addolun. 
malda beraber çok masrafa ihti -
yaç gösterdığindcn zamana intı -
bakının mümkün olup olmıya 
ragı eayi sualdir!. .. 

atıçtrs BASEELEB 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 

* Şehir Mecli!;!n~n dllnkil oplantı... 
sında ııraarlt Vekilinin gönderdiği 

nı{ kt.ıtp oktınrnuştur. Vekil, Maarif Jş .. 
terine gOstcrilenn uldkadan dolayı Va
liye \.:? Şehir l\Ieclisine teşekki.i.xlerini 
bildirml~:tir. * Belediye, Esnaf Cemiyetinde im
t:hıına girnlCk i,stern:ycn ınu.siki sJn'
atk5 -:arının Koru:ervlttıarda imtihan 
cdiin~elrrinc kar.:ı.r \-ern-:. .. itir. Satı'at. 

kfı.r Safiye de K1nseı-\•atuarda i.rr.ti
han edilecektir. 

MAARiF, ÜNİVERSİTE: 
* Şehr;r..::zde biri, vucutça z~yıf 

o!ınaı"rından dolay1 t;ıhsi;dc geri kal
m;ş rocuklar, diğeri de S••!ır, dilsiz ve 
korlere mahsus olm-ık üzere iki yeni 
mektep açılacaktır. 

TiCARET ııe SANAYi: 
+ U~>n. altın 2560 kuru~ ot kadar yük,. 

sclınış, blliıhare 25J5 kurui'a kadar 
düşmliştür. 
+ SU.nıer Bank tarafıncian, toptancı 

tüccarlara verilmkete oıan kaput bezi 
ve pan1uk!u basmo.ların perakendeci
lere df' te\•zi kararlaıitlr:;mışt1r. 

MÜTEFERRİK: 
+ Kızılay tar:ı.iını1.ın gönderilen 

gıd::ı. n1addelcrinl yükhl Kurtuluş va. 
puı-u rıırcye varmış~ır. Vapur dönilşte 
üçüncl.I partiyi ~laral<tır. 

+ Karo.denizde nleçh.~l bir den~z ... 
altı tarcfındau batırılan Kaynakderc 
motörünün sahibi Ya.kup Yıldıran, An .. 
karada lı.ıiünakalfıt Vekiı!etine i7.:ı.hat 

vermı.ş \"e şehrimize dönmilştür 
+ Yeni Tahran Bü;vü:.t Elç:m iz Ce

mal Hüsnü Tarny dün akşan1 .. .t\nkara
dan \'azifesl başına ber~ket ctmbtir. · göndermeleri bildirilmiştir. 

lf hayatına atılmak istiyen '-=============:====:::::=:::::::=:=:=:=:: 
bir genç kız r 

~r:~~~~~~ ~~;~~i~~ ı tlBll 
idaır.c için iş bayatııı:ı. atılmak •t.:~l. - ---- - ----
ra rtnciayım. Hususi, re~ıni milc~~·;c 

ve l•az.ı.hanelerle emsalı müstakim, 
ciddl yerlerde kanantkfır bir ücretle 
kendime münasip blr va2.ifC arı.yo. 

rum. 
Talip olanların 10.t!en Son Te!ırat 

ıuzet.esl Halk sütununda H. S. ye bir 
mektupla müracaat etmcJerinl rica 
eylerim. 

NOT - Halk SUtunumuza. gönderi
len ilAnlar parasız neşrolunu.r. Neşri... 
yat mektupların geliş aırasile yapılır. 

Raife Hanım doktorun elini tula • 
rak: 

- Tehlike kalmadı mı dokor beye. 
lendi? - İçeri girmemize müsaade e. 
der misinfs diye sordu. 

- Girebilirsiniz hanımefendi.. Fa
kat heeycanlı sahnelerden milmkün 
olduğu kadar çeknmek l:lzım. Buyu. 
runuz gire.bilirsiniz. Siz de beye!cndi. 

Doktor kapının önünden çekilerek 
yvl \·erdL 

R; ife Hanımefendi odaya glrer.?k 
yav.:;.5ça. Nuranın başucuna sokuldu: 

- Nuran! Yavrum Nuran? . 
I'furanın solıun göz kapakları açıl 

<!. ve bu içten kopan şefkat dolu sese 
cnır:iyet ve muhabbetle yorgun yor -
..,lln gülümsedi: 

ı - Siz rr.lsiniğ Hanmefendi? 
- - Evet benim kızım ... Selim de bu· 

r<.d müsrıadt> eder nıisin? 
Genç kızın yorgun gözlerlndc ~;ındi 

r· .,·, bir tebessüm parlıyor ... Solgun 
ch:c!r.kl~rın ı pembe btr gölge kap .. 
Jıyı r: 

- Gelsin .. Gelsin .. 

H•Lfe Hanun kapya doğru gelerek 
.11 sapsar ve do'hmuş yüzile bek • 

1.yen oğlunu koluıı.dan tutarak içeri 
<;-ekiyor: 

- Selim gel oğlum .. Cok şükür Nu· 
r.ın iyL 

D 

lulb rıvayetlerl 
Yazan: Ali K~,,al SUNMAN 

Avrupa harbı çıkalı birkaç ke. 
ttdir sulh şayiaları da belirmek. 
ten geri kalmaımşlır. Bu şayia • 
lar, bu rivayetler evvela sanki çe. 
kingen blr halde ortay·a çıkar. Son. 
r.a biraz daha kendilerini göste
rir, çok geçmeden de unutulur gi. 
der. Fakat sulh fikri, emel ve ar. 
zusu unutulmaz. Nasıl unutulsun 
1<.i asıl olan hal sulhtur, sulh için
de terakki ve inkişaftır. Harp ge~ 
!ip geçici olmak iktiza eder. O 
ancak sulh ile irişilcmiyen bir 
maksada varmak için gidilmiş bir 
yol sayılmaktadır. Yoksa sulh fik. 
ri Hamidin dediği gibi: 

Harbin bu siyah gündüzünde 
Ruhu uyumakta na'şi zinde 
Durabilmektedir. Fakat ancak 

t kadar .. Şairin bu beytine baka. 
rak bugünkü sulh ve harp mese. 
ielerini de ona göre keşfetmek 
:stiyecek birisi sulhun ruhu uyu. 
duğunu, yalnız cesedi kaldığı ma. 
nasını çıkaracaktır. Şu halde su!. 
hun uyanması daha çok uzak de
mektir. Çünkü harp ile varılmak 
istenen netice tlaha elde edilme. 
miştir ki sulha lı:olayca varılabil
sin Hem de sulh nimeti bir kere 
elden gtt.ikten sonra, tıpkı sıhhat 
gibi onu tek~ar ele geçirmenin 
kolay olmadığını gösteren misal. 
ler sayısızdır. Her iki muharip 
taraf barışmağı çoktan düşündü.. 
"ü h e bi e .. il il rle 

Sulh nime.ti bir kere el
den gittikten &onra, hp
kı sıhhat gibi, onu tek • 
rar ele geçirmek kolay 
olmadığını göateren mı
&aller aayı~Jzdır. 

oolu olan harp muammasının çoe. 
şit çeşit hadiselerile karşılaştık • 
ıarı ve harbin uzadığı tarihde az 
görülmüş vekayiden değildir. 

Dört seneden fozla süren geçen 
Umumi Harp esnasında da vakit 
,·akit sulh şayialarının çıktığı işi. 
tilmiş, fakat harbin mukadder o. 
:an neticesine varılmadan her • 
hangi bir barışmaya imkan hasıl 
olmamıştır. GeçEon Cihan harbi de 
göst'Crdi ki bir hre sulh hali bo. 
zulduktan sonra harbi istendiği 
\•akit tatil etmek şu veya bu ta. 
rafın elinde değildir. Sulh söz. 
·ieri döğüşenler arasında da hoş 
1.;ir sada gibi dinlenmiş, lakin bir 
kel'e girişilen harp işini tamamile 
başarmadan evvd silahı elden bı. 
rakmağa hiçbir taraf kendiliğin
den razı olamam~tır. 

Buna muharebe etmi§, kanını 
aökmüş olanların izzeti nefis duy. 
ı;ular, mani olduğu gibi kat'l za. 
ıere varmadan ~vvel aktedilive. 
recek bir müsalcbanın umulduğu 
kadar devamlı o'mıyacağı düşün. 
celeri de imkan bırakmıyordu. 
Sonra yine geçen harpteki tec • 
rübeler gösterdi ki sulh rivayet. 
!erile muharip tarafların birbirini 
yoklaması, yckcliğeriı:in zayıf ta. 
raflarını aramas: da mümkün o. 
luyor. O harbin tecrübeler.i bu 
seferki kavgada unutulmadığı i
;çin şimdiki sulh söz•erin; de bi. 
ı'<!r rivayet olarak kaytletmek ıa. 
un 

Gene bltar&t~!!1' 
anana 

Yazan: Ahmet Şükrü ES~ 
t><f• 

\' aşingtondan gelen bır ~ııY 
de, bitaraflık kanunundak• mel> 
ıat layihası, ayandan sonra.dil. 
usan meclisinde de kabul emele 
miştir. İlk bakışta bf:l ınuaecJi.4 
\ffS gibi görünı.iyor. Ik• ın rııııl 
olan devlet sistemlerindoe 00 

e(• 

olan yol, bir layihanın .öncc~~ul 
lise sunulması ve meclıs~nderiı. 
edildikten sonra ayana go 1<ı. 
mesidir. Bu defa bitarafı:ı'. pJı 

· · ekl'f. a\ 3 
numınuıı tadılı t ı ı . .jiJ;•cP 
müza:kere ve kabul edıl 
sonra meclise g'inderiliyor. 

3 
, 

Aykırı gibi görünen bu n;ıı.." 
mclen;n yürüdüğü yol şu.:i p:a<İo 
tu: Bitaraflık kanununda. ı ,eı' • 
denin d·eği:;tiriir'ıesi bahı5 P rcı· 
zuudur: Birincis;, Aınerik\; • 

·ı · · ·ı· 11a•d1r1 ' ret gemı erının sı a ı 1
• ··~ .1 ... 

d ·ı ı-. $ını temin edecek ta ı · . .' elt'' 
·ı · t hl'-'· lı· bolg de bu gemı erı e ,..~ 1 .~ '• 
1 . k'<·n " dek. liman ara gırmr · ]-!ilkı) • 

yan kaydın kad 1.trılması. J11 ~ı· 
. d adı ~ 

met bu tadil mcselesın r öP'~ 
dım yürüme!: i;t~diğindcıı. l<ııP 

.. · ·1·1 ıanııı3 ı yalnız. gcmucrı sı cı. 1 85 ·!1 
ld rılı11 dık-0yan kaydın ka 1 [!!Cb • 

ileri sürmüştü. Bu msel~ e ,.e 
.. akcr ~o 

uslar mecHsindc muz da jj) 

kabul edlidi. Ondan sonra ır.t • 
meclisine gönderildi Fakil1 •e er·· 
sele ayan mc~!i~·~.in. harıcı~\ıt':ıP 
tümeninde goru~ulurken.. dt • 
denizaltı gcmik~i Atlantıl< r? . . ,.e ı 

mzindc Amerıkan t:car t ıır'P 
gemilerin"e karşı taarru~~r· 
~ıddellendirdiler. Bu ııa ıcP ' 

• fk' .. 'nd kı Amer . .n:a c arı uzerı • e 
. . . h ..• t aı·sndn 

kısını sezen ur::um{' · _ ·. bir . 
cümcniııden her iki tadılı p •' 

. \'C C .-ı 
kabul etmesinı stcmış urıı" · 
men kabul ettıkten sonra ;.ı • 

d"· elıT' h'Cyet de bunu tas •~ aaenıP 

Yani iıyana yalnız bir m\ 1<3 ' 
tadili ı~iıı g len bitaraflı değ"~ 
".unu .ayandan :ki ma~dedıı 
tırlımış şek !de çıkmakta 

1
;,: 

t ,.,,.r,. 
Artık Amerika Uca.re İiııısP ' 

s;lnhlandırılarak tng.Jız r tj' 
lHı dahil olduğu halde hecsi !•'' 
rafa eşya ve harp malzeıllbir ~ı· 

b ··de ı• .ıyac.ıklardır Araba o, r;'sı 
reket Amerikanın harp Jı.t bir ."' 
daki durumu üz~rine nası f.1'·' 

sir yapacaktır? Bu karar~~ olP'·' 
· mı' ııt ı-ika resmen haroo gır ' 1,sr 

yacaktır. Fakat fili olarak 
biraz daha karı,acaktır. . ·· 

· "' ıcct'"' '• 
Bu halde meydana ge ntik d· 

durum şu olacaktır: Atla tic'" 
nizinde esasen AmHil<a ,.~1'11 
gemileri ve donpnmasiylc ,el'r 

')'it' • 
denizalt ı gemileri ve ta) "' ı 

k dB" .~ 
arasındaki çarpı~ma. ço u çsr?'', 
yade şiddetknecektır. J3 .eıtı 1 

"·a • ,, ma neticesinde Amoerll' iSİ ,4P~ 
]eri battıkça bunun tcpk i~ n 
rik~yı bir harp ha\'asının 
yaşatacaktır. t,a' 

.., 
. ıı :• 

Gerçekten Amerık~.n:~ bir 1 
karsısındaki durumu O) dı"'' , p ; (' 
ğ1fa girmektedir ki har ,,.ıııe, 

k . ı·' bulunduklarına ;nanrnV· . 13;ııı ... ,ı 
kalılar için de gittikçe z~arP 1~ı 
tadır. Yani Amerika ş Y'~r· 
etmeden fili olarak ya"3 

3kta n 
harbin içine doğru ka~t11951nd;, 
Bitaraflık kanununun 1 ~3re~ 
doğan durum bu kayrf13 ,kil ': 

l'C• k" 
tinde önemli bir adını. bsı ııi 
decektir. Bunu şüphesız ,, ıJ JJ 

dece» . • 
adımlar da takip e • • ııel~ı~ı· 
bir gün Amerika, hala etfl'' , 
resmi olarak harp Han ııı orl~v' 
zin, kendisini harbin t~ btr ~.( 

• le •·· sında bulacaktır. BoY ~ ·r. ~:r :,ı, "'"v ·1~ı· 
rumda fili vazivctte rP 1'ıer 
değ~miyeceğindrn ~3 bi\C 
küUetc değer bir mesc e 
kil etmiyecektir. 

• 

' 
Biri!"i.zi."D~I 
epımızın~ 

·r yıJ' 
Adsılarda b• ıJŞll 
murta beş kllr 

satılıyor 1 ~ 
tanıdı 

imzası mahr /,. bir ·cıJ' 
yazıyor: ııutl<'~ 

<Adalarda :11Jn1\ırtsinl<i<4' ;,.r. 
de son günlerde bır 1 ,0,!ŞI). ,ı· 
ladıı ... Adada ı.5 kı · i)sıeU1' ç>" 
yumurta alanııyoruz. ck5crı~ ~ 
dğımız yumurtalsrın 1bıık: 1 ..ıı· 

bB ·r ' rülc' ve cıvık cıkıyor, da. 01 f'.6,1' 
şlktaşta, Balı!<pozorı~dı'· ~·" 
rnu.rta 3 - 3,5 yuıui ~d>f .. .,.r-
lar Belediyesi ve alAI< gı;r~ıil' 
murlan bu lhilkAt'l da 
lar mı?.> 
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Bulgar Sobranyuı Ha- ı 
ricive Encümeni Reiıi • 
nin -bazı iözleri - İn • 
gilizlerin meşhur Ark ı 

(Bu yazının metinleri Anaaoıu 
Ajansı bültenlerinden ~lınmıştır> 

'l'elhis eden: Muammer Alatur 
Bulgar Sobranyası Hariciye En. 

Cİ\menı Reisi ianef ParHimentoda 
bir nutuk söyliy~rek, bilhassa şöy. 
le d0 mistir: 

Ruayal tayyare gemisi 
batırıldı - İran Mec • 
lisi Şehinıahın biı:, nut• 
kile açıldı. 

~inin kurtulduğu henüz belli de. 
ğildir. Gemi 1937 senesinde de • 
nize indir:lmişti. 11,4 lük sekiz tay. 
yare dafi topile mücchhezdl ve 
70 tayyare taş,yordu 

Napoli ve Sicil-' Tikvin'de şid
yaga şiddetli defli muhare

hava akınları beler oluyor 

•Yug~slavyanm tasfiyesinden 
Ve Yunanistanın hezimetinden 
So~ra bugün Türkiye ile müna • 
!ebetıeri dolay19ile Bulgarsitan 
hudutlarında yalnız tek bır meç. 
t~ı kalmıştır. Türkiyeinn cenup 

ıc. tlarında İııgiliz ve Sovyet 
t1ularının bulunması sebebile, 

!,.kiye ile münasebetlerimziin 
aa ına mevcut dostluk paktı esa. 
'ına müstenit olarak devam ede. 
te'jinı ümit ediyoruz,. 

liariciye Encümeni Reisi, bun. 
~an sonra, Türk kabinesındeki de. 
~ışik.,kl10rin ha«iki sebeplerinın 
cnu,, meçhul olduğunu iliıve et. 

"ıı, v, Türkiye har;cl siyasetinin t şmediğini tey;.t eden bir dek. 
" yonun Ankaradan nesri ih • 

ı 'l'la;. ol~u~unu tö\·Iedıkı(;n son .. . , . 
·a, h 11• .ızırda :l.!ihver kuv\·ctle. 
ti~ karşı yeni bir cephe açmak 
Çın L·ındranın za.f bir nokta l ul. 

'h k başka bi:şc;- dil~ünmedi. 
· ve Bulgaristanın teyakku • 

~~n.un ,;ksilmemcsi lazım geldi • 
·~ı lıeyan etmiştir. 
llarıciye Encümeni Reisi, bol. 

levik ·~hlıkesi tamaınile bastırı • 
"ncwa kadar Bulgar milletinin 
rut~yakktz bulunması icap etti. 
11Ii beyan ve Sovyet Rusya ta • 
•tından teklif tdilen askeri paktı 

1 
~~detmekle Bulgaristanın bir ö. 
•l !uzağından kurtulduğunu 

• • 1n 11.r memnuniyetle kaydoey. 
llL tir. 

• ARK RUAYAL İNGİLİZ 
«\\'YA.RE GEM!Si BATIRILDI 
~ İng·~iz amiraılJk dairesinin neş.. 
:.iliği bir tebliğde, İngilizlerin 
, •

0 .hur Ark Ru~yal tayyare ge • 
, ·.:sın,n batırılmış olduğu tees • 
'<le biJ.Jirilmekledir. 

d.:'.'eb\iğe göre, gemi torpillen 
l'i• .. . en 'nra, yedeğe alındıgı sı. 
,•d~ l:~ , ..!mıştır. İlk habere gö. 
•, mürettebattan telef olanlar 
~dır . Tayyare gemisi ile seyre. 
lıa~ dığer cüzütamlar mürette • 
~ ·n büyük bir kısmını kurtar. 
1llardır. 

0
Cerni, Akdenızde Cebelüttarık 

, ~Usunda taarruza uğramıştır. :rn; ~vvelki •·kşam geç vakit 
~ 1PıU-enmiştir. lptidada limana 
Iıı~dar yedeklenebileceği zannedil. 
:, l§sı. de, gemi ydna yatmağa baş. 
~e~ış ve bu vaziyet biraz sonra 
ılt anıet kesbetmiş ve sabahın 
{\Saatlerinde batmıştır. 

r, tk Raya! bal:rılan üçüncü tay. 
~ ı:.emisidir. 

· b:n tonluk muazzam gemi • 
11 lGOO mürett~batından kaç ki. 

ingiltcrenin Ark Ruayal'den 
başka dokuz tayyare gemisi var. 
dır. Ayrıca dört tayyare gemisi de 
ınşa halindedir. Ark Ruayal sü. 
varisinin zevcesi Misters Maund 
"kocasının kurtulduğu hakkında 
şimdiye kadar hiçbir haber alma. 
dığını söylemiştir. 

İRAN ŞEHİNŞAHI 
i.'vIECLİSİ AÇTI 

İran Parlameıılosu Şehinşahın 
lıir nulkıic açılm.şl:r. Şehinşah 

nutkunda bilhassa demiştir ki: 
•- 12 inci içtima devremizin 

sonunda hiç beklemediğimiz ve 
memleketimizin hayatında dcr:n 
tesirler bırakan hiıdisel1'r ecre • 
yan etmiştir. Dış •iyasetimizin ana 
hatları bütün devletlerle hoş ge. 
,inme'<, bilhassa büyük iki kom • 
~umuzla dostça münasebetler yü. 
rütmekten ibarettir.• 

ARK RUVAYAL 
nasal battı? 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Ben, çay içmeden evvel, kama. 

ramda tuvalet yapma:tla m~~
guldüm kı, ~orpil, geminın ortası
na çarptı .. An! bir sar~ıntı oldu 
ve bir çatırtı işitildi. Iııglar sön. 
dü. Sarsıııtı beni duvara doğru ı I 
fırlattı ve gemı tam bir dakika, 
bir musiki aletinin kiıişi glbi 
tıtrcdi durdu. Torpillerıdiğimizi 
anlamışlım. Bir cankur.araıı ke. 
meri yakalayıp koridor boyunca 
koştum. Koridorda zayıf bir ışık 
vardı. Merdivenlerden üst güver
telere doğru subayl2rın ve nefer. 
!erin çıktığınl gördüıu. Bahriye 
neferle.rimizin tehlike anındaki 
soğukkanlılıklarını çok Jefa işit. 

miştim. Filhakika bunınr, sanki 
Cebelütlarık'ta karaya çıkıyorlar
mış gibi sakindiler. Bu arada Ark 
Ruayal, iskele tarafına dogru 
kıor!<u verecek şekilde yalıyor ve 
geminin içinde do~an t.eyaz bu. 
harlar, koyu renkli mazot duman. 
hırile karışıyor, endişe uyandırı
yordu. Makine dairesindeki mah. 
ruk, bizi henüz ilerı doğru götür. 
mekte idi. Fakat güvcrt~nin mey
li, her an artıyordu. Ayakta dur. 
mak zordu. Birdenbire. makine. 
lerin ayaklarımızın altındaki ih
tizazı durdu, bir lahzt> sonra tek. 
rar başladı. Sonra bir daha durdu. 

+ Ark Ruaynl'Jn tayyareleri şim
diye kadar 100 den fazla c.ü~man tay ... 
yaresi düşürmüştür. 

Kahire, 15 (A.A.) - Orta. Şaı:k iıı
giliz hava kuv\'etleri umumi kar3rgti
lıının teb!Jği: 

11/12 Sontcşt·in gecesi, ağır bom .. 
ba tayyareleri, İta.lyanın Napoli şeh
rini yeniden muvaffakiyetıe bombala. 
mışlardıt·. \'agon ayırma garlarında 

demiryoU:ırl boyunca büyük yangınlar 
çıkarılmıştır. Tayyare şaslleri. fabri-
kası üzerine de bombalnr düştüğü gö
rülrnUj, elektrik 'antralı oldu~u tah
min edilen bir binaya boınba i.sab~t et... 
miş, pek şiddetli infilaklar oımu,. 
tur. Sicilyada, Siraküza deniz tay
yareleri üssü. ile şimcndi[er garına da 
gece hücum edilmlıtir. 130 kUometr~ 
ınesa!eden görü!ebil<.>n y:ır. Tınlar ~-~ka

rılnu!ihr. 

Büyükada nasal 
imar edilecek? 

(1 !r.cl Sahifeden Devam) 
deki halkın kolaylı!<la ı ·keleye gel. 
melerini tcnıuı için Br!ediyece akl 
mülfitcrlı.: işliyen elck~rUtli. arabalar 
ktıllantlınası isteniJmektcdlr. Fakat 
Şehir 1.1eclisi Enciı :neni bunu çok 
ınn~rafh bularak elektrik\: arabalar 
yerine Adada cam yfrir.c. ın1ka konul
muş \'eya açık otobii~lcr işlet!lmesini 

istemit-tir. Ayrıca K<ıt~ıyor;..:ı caddesi 
ile H~sk:ılta ı;okağın_ın tcltık; nokta
sından İsa (Hıristos) tepesine di:;;U 
tramvay lşletilıncsi ve Bcltdiyece bu 
tepede bir lokanta t~ls olurınıası pro

jede istenilrockt~iı·. Yine projeye gö
re mevcut vapur ıskelr.<1l bin3sı yıktı_ 
rılmaL ve geride yeni iJır :skele binası 

inşa oll:umahdır. 'l;ı)u:- isk:elcfilndcn 
çıkıncn ltar~ılaşılan chıtkZ..:ılcr da yı. 
kılıp İskele ~1eydanı ge;ı!şictilmclidir . 
İs!(elcnin Garbında s~nC:rrı.a, lokanta 
"·c oyun salonlart bulı.;r.1n blr gaı'.no 
yapılr.ıiilıdır. Balıkçı c~dJL'~i boyunca 
ve son yangın yer!nde Ü!.tü ltapalı bi.r 
c:Pazar Yeri> yapılnı:ı1ı, tahta dükkiln

larla tepedeki l.ihın Park yıkt:rılıp 

k~gir yaplmaldr. '.iinc prcjcyc n3za
ran Nevruz Tepesi ağaı;:'nııdırılacak, 

n1evcut futbol snhu.ııt11"\ yQklnında bir 
teras iıe çocuk oyun yerleri yapılucak
tır. Dhde 'bir gazino, Y0rJ!;;; Alide yeni 

bir :;:ıliı.j ve gazino, tt>:ı!ta semtlerde 
yeni mezarlıklar yap;ti>'c·aktu·. .ı\da. 

nın kEılabalık mesken ınıntakasında 

yeniden yaptırılacak binalar kat'iyyen 
iki kattan !azla ~lıntya;ak ve ınsaat 
sahan:n y"'zdc aHr11ışını aşn11yac:ıktır. 

E·;~r!:ı taltlan mun.akklk teraslı ve
yu nH'l ibi olaci.lktır. ~·Iür.fcrlt ~aat 
ınınt.2.k&sında ise evle .. bahçeli olacalç 

ve ;;.ralarında dördc-r nlelre mesafe 
bulunac<::lı:.tır. İnşaat arsanın yüzde yir~ 
mi bt~inJ aşınıyaeakttr. Büyükadada 
ynlnır. bu iki mıntakn.tin il.saat yapı_ 

lacaktır. Ve inşaatLlr en az dört yüz. 
metre murabbalık sat:ıl,u·Ca yapıla

co.ktır Ar:ızl aahipl1?rl ye;, kuyu veya 
saınu: vasıl.4:ıs'.ylc sahal:.rrnJn suyunu 
·.;e e.ektriğini temine nıf:cbur olacak
l~ur.ır. 

Şe.bir .Meclisi pr\lJt?'ı-·. :- kı:ıci:ı 
kq· <.>rlE:cektir. 

tet. 

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Asker ailelerine yapılacak yardım tevziat günleri 

Beyoğlu ve Eminön\l I<r.zatarı: • Beşikt:-ş, Sarıyer, Beykoz:, Üsküdar, 'C.c.dıköy, Adalar, 
Ci.lz'lan Kayll Numarala[ Baktrköy, Eytil> Kazaları: 

-------- Cüzdan Kayıt Numn.ra} 
1- 500 Her ayın 17 inci günü 

501-1000 • • 18 • • 
lOOl-1500 > > 19 > > 
l1101-2000 • • 20 • • 
2001~2500 • • 21 • • 
2501~3000 > > 22 > • 
300l..-j500 • • 23 • • 
3501~000 , , 24 , • 
4uLı--t500 > > 25 > > 
4501-5000 • • 26 • • 
5ooı-ssoo • • 21 • • 
5501--6200 • • 28 • • 

Şehremini Nahiyesi 
Cü1.da No: 

1- 500 Her ayın 17 inci gün(l 
501-1000 > > IS > > • 

E'a.tıb Merkez Nahlyesj 
Cüzdan No: 

1- 500 Her ayın 21 inci günü 
~01-1000 • • 22 • • 

1- 200 Her ayın 17 inci günü 
201- 400 • • 18 • 
401- 600 • • 19 • 
601- 800 • • 20 • 
801-1000 • • 21 • 

• 001-1200 • 
1201-1400 • 
1401-1600 • 
1601-1800 • 
1801-2000 • 

• 22 ,. 
• 23 • 
> 24 ,. 
• 25 • 
• 26 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

~&U.h Kazası 

Fener Nahiyesi • 
Cüzdan No: 

Karagüınrük Nahiye i 
Ctizdan No: 

1- 500 Her ay:n 19 uncu glinü 
501-1000 • • 20 • • 

Samatya Nahiyesi 
Cüzdan No: 

1- 500 Heı· ayı" 23 üncü giln~ 
501-1000 • > 24 • • 

1001-''"~ • • 25 • • 

1- 500 Her ayın 26 ıncı günü\ 
501-1000 • • 27 • • 

1001-1600 • • 28 • • 

Jlt t~ 7" A.sker alleler;ne yardım parası tc\'zi:ıt günleri yukar1ki cetvelde gösteril • .ir. İstilık-ık eohip!erinin her ayın 
~ ttıerııı<le cü:ıdan kaylt uun1aralaru1a göı-e ICaymakam ve Belediye Şubel-erl M·.:~ ebelcdue müracaatları. 
3 - Tevzi &ünleri tatillere tasadüf ettiği takdirde tevzlata ertesi ıün başlanlr vfya devam olunur. 

tı~ -. Cilzdon k<tyıt nı.ıınaralarına göre cetvelde te-•btt edilen günlerde n1üracaat n:l!'l:buridir. Her ne sebep ve surette 
;:>a ~ 0!.stın cün1crlnUo milracant etıniyenlere ve yenld-en yardım p:ırası tahsis oh r:lara aylık te\•ziatın sonu alının
"' lf!t adar sureli kat'iyede tediye yapılmıyac.ıktır. Ve bu gi!lilerc ait tediyat ayhk tt~-ziahn hitamını tak~p eden gün .. 

• edllece1<\ir, • ~ ~Tediye günlerinde itdihama ve karışıklığa mahal kalmamak \·e binnelic~ ted yatın da sür' ..... t Ye lntiuıınla icra-
l~ll.t-"l.lnktin kılmak içln asker allelerlııin .sükO.n ve intizamla müracaat ve sıralarınJ la:hemehal riayet etmeleri rica 

. (10000) 

Londra 15 (A.A) - (B.B.C.) 
Moskova radyosuna göre en kanlı 
ımıharebeler Tikvin 'de cereyan et. 
mektedir. Almanlar, Leningradın 
muhasarasını ta:namlamak için 
J.ic;bir gayreti esirgemiyorlar. Mos. 
1':ovanın garbind~ vaziyette pek 
az değişiklik vardıı. Bu mınta • 
hı.da hararet sıf!rdan aşağı 18 de. 
receye ciüşmüşbr. 

Gene Moskova radyosuna göre 
Roslof kesiminde on beş günden.. 
beri vaziyet durgun gorunuyor. 
Almanlar bu kesimde taarruza 
acvam etmekten vazgeçmeğe mec. 
bı·r edilmişlerdir. 

Doneç'te de Alman hücumları 
clurdti.rulmuştur. Don rıehr1ni şi. 

mddcn geçmek içın düşmanın yap.. 
tığı müteadd t t~şcbbüsler tardc. 
dilmiştir. 

Litvinof'un tayyaresı 
Baku'ya vardı 

Loııdra 15 (A.A.) - Lıtvınof'u 

Amerikan elçisi Steinhardt ve İn. 
giliz propaganda müdürünü ha • 
mil bulunan \'C akıbeti hakkında 

~ndişeler hissedilen tayyarenin 
perşembe günü Baküya vardığı 
haber alınmıştır. 

Harp vaziyeti 
(1 inci Sahl!cden Devom) 

kiye doğru ilerlerniye · başlamlŞ· 
tır. Fin kıt'aları, Ladoga • Onega 
gölleri arasıııdan cenuba taarru. 
za başlarlarsa Ruslar iki ateş ara• 
sında kalmamak için ,arka çeki. 
leceklerdir, Bu vazi~··ttc Fin. Al
man ordusunun Ladoga gölü §ar. 
kında birleşmesi ihtimali kuv
vetlenmiştir. Leningradın Ladoga 
gölü üzerinden geçen muvasala 
yolu bu gölün gerek .jark ve g<ı. 
reksc garp sahillerinden kesilmiş 
gibidir. Şehir, yiyecek \'c ceııha. 

ne bitinciye kadar mukaveınet e
debilecektir. 

2) l\Ierkczde Kalinin • Tula 
umumi hattıııa ..taarruz eden Al. 
uıan ordusunun da, tahmin ettiği· 
ıniz veçhile tekrar kat'i neticeli 
bir meydan ınubıırebesine giriŞ
tiği aıılaşılınaktadır. Bunun ilk 
neticesi n1übim bir sanayi merke .. 
zi olan Tula şehrinin Almanların 
eline geçmesidir. Bu smetle J\ios· 
kovadan Doneç havzasına inen 
ve Don nehri şarkında bulunan 
biricik Rus demiryolu kesilmiş. 
tir. Tula'yı terkeden Rus kuvvet. 
!eri cenuba karşı Oka nehri bo· 
yunda tutunacaklardır. Fakat bu 
cepheyi koparmak için Alman 
kuvvetlerinin Oka nehri şimaline 
düşeu l\foloyaroslavcç istikameti. 
ni zorlamaları çuk muhtemeldir. 
Bu ;ucvki civarında ciddi muho. 
rehelor beklenebilir. 

:!) Cenupta Doncç havzasında 
Alman sağ cenahı Voroşilofı;rad
Rostof hattına tekrar taarruza 
başlamışhr. Bu sahada Rostof'a 
kadar geçilecek büyiik bir nehir 
ınanii yoktur. Alman kuvvetleri. 
nin şimdi Voroşilofgrad"da ilerle. 
diği bildirilmektedir 

4) Kırım'da Almanlar Kerç bo
ğazı garp sahillerine varmışlar 
ve Kerç şehrini de almışlardır. 
Bundan sonra Rus müdafaası Si. 
vastopol'a değil, Rostof • Novoro . 
sisk arasındaki Kafkasya sahille. 
rine dayanacaktır. Bu itibarla Si. 
vstopol'daki fıızla kuvvetlerin 
Novorosisk limanına sevk ve nak. 
lcdihnesi bizce daha doğrudur. 
Zira, Almanların Ank denizi ve 
Kcrç boğazından Kafkasyaya geç. 
mek için teşebbüslerde buluuması 
artık kuv,·etli bir ihtimaldir. 

___...,-

Yeni ihtimal
ler karşısında 

Türkiye 
(Böşma!:i.a'..:Jen dc;ı.·am) 

şılıkh emniyet münasebeti içiıı.. 

deyiz. İngillere ve Almanya ile de 
dostluğumuzun, karşılıklı miiua
sebetlerimizin sırrı bu durunau.. 
muzda ve dayandığımız ana si. 
yasadadır. Bu vaziyette kendili· 
ğinden doğan mukadder bir sual 
vudır. O da şudur: 

_ Bütün dünya millclleri ile 
dost olduğumuza \'e ınuhariplcr. 
le de karşılıklı münasebetimiz 
a)·ni dostluk havası içinde bu.. 
lunduğuna, bizim de herhaıigi bir 
maceraya atılmak hevesimiz ol· 
madığına göre tecavüz ve zoru 
ne diye bir ihtimal olarak zikre. 
diyoruz. Dünyanın hali neye va. 
rırsa varsın biz böylece kalıp gi
deriz. 

Soru yerindedir, lıükiiın de ye. 
rindedir. Zaten bizim de istediği. 
n1iz harbin sonuna ve dünyanın 
sulha ka\.'u~ıuasına kadar harp 
dışı ve bitaraf vaziyetimizi oldu
ğu gibi muhafaza eylemektir. An. 
cak. bu suali şu cevapla kor.ıta. 
mak mümkündür: 

- Bütün bunlara ı·ağnum Tür
kiyenin kuv\'Ct \'e kudretini, coğ. 
rafi durumunu taraflardan bil'i. 
nin leh veya aleyhinde inıaleye 
saik olmak istiyen bir \'aziyet hiı· 
dis olabilir. Tecavüz veya zor kar ... 
şısında kalmak tabirinin delalet 
ettiği mana ve izah !Jiraz da bu 
gibi vaziyetler \'C ihtimalleri der. 
pi~ ctnıektedir. 
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,,_ .. Bugün SÜMER Sinemasında 
Sinemanııı ideal ve Delıakar çift artisti. 

İRENE DUNNE ve CARY GRANT 
tarnfından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

İLK GÖZ AGRISI 
iki 

Parlak ve çok güzel komedisini görünüz. 
kadınla evlenmiş bir erkek ... Hangisi kendisine ebedi ola. 

rak ahkoymıya mll\ affak olacak ... 

zc Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. •lill•mm11ır6 , ________________________ , 
Sinf.'manın en parlak ve ideal çift artistL 

LİLİAN HARVEY 
ve VİLL Y FRİTSCH 

MODERN HAYAT 
( Fransızca sözlü ) 

Bugünkü asri hayatı tasvir eden parlak 
buluştular. 

komedisinde 

Musikili 
Yemekler 

n DAXSLI MATl. 'ELER 

HariJrn!Ade Tür~le~tirilm ş 

Harikulade heyecanlı 

W ARNER BAXTER 'in 

OE?'.ılANLAB 
BAKiMI 

ni hayranlıkla seyı-edlyor ... 
Ayrıca: 

KATHERİN:\ HEPBUILN 
CARY GRANT 

ın bir nefaset harikası 

AŞK MAÇI 

Ancak böyle bir ilıtiınal karşı
sında da herşeyc mntuI olarak 
Yüksek İnönü tarafından söyle. 
nen şu ci.in1Ie en kesin, en katı 
mukabele olmak ht»tısiyetini 
daima ınuhafaza edccclitİr: ul!i~. 
bir sari altında zor 1:.abul etmiye
ceği~.. Milli Şdin bu cümlesi 
beı11 Türk ınilli siya~l'tinin veei?.c 
halindeki umumi izahı, hem de 
Türk milli kararının her bakım. 
dan en sahih ifadcsiıfü. 

r Görülıneıniş i7dilınnı ... 
1 Her yerde olduğu gibi 

lstaııhul Halin da 

ETEM iZZET BENiCE 

Yüzlerce çuval 
un yakalandı 

(1 incl Sahifeden Devanı) 

kur unlar müsadere edilmiş ve i 
sahiplerine bun!arı nerelerden al. 
dıkları sorularak sı.'<ı b!r surette 
tahkikata geçiln1;ştir. 
Ayrıca bir pastacı fırınında da 

yüz elli çuval francalalık un bu. 
lunmuştur. 

Kaçak un buhman fırıncıların 
ekserisi yüksek ücrdle bazı ek. 
mekçi fırınlarıııdan aldıklarını 
ıtiraf etmişlerdi!. Bunlar da pey. 
derpey yakalanmaktadırlar. 

FIRIN(:ILARIN GARİP BİR 
İFADESİ! 

MARMARA~a 
diinyanın tapındığı kadın. 

HEDDY LAMARR 
rn 

CLARK GABLE - CLAU
DETTE COLBERT - SPEN. 

CER TRACY - FRA..'iK 
MORGAN'la çevirdiği 

son eseri: 

Kara Sevda 
Göz kama.ştırıcl harikasına 

hücum ediyor ... 
AFıca: Nefis M İ K t 

DİKKAT: Bu film Umumi 
talı·lıe rağmen angajmanlar. 

dan dolayı maalesef fazla 
uzalı lamıyacnklır. 

KAHVE ve 
LOKANTASINDA 

EMMY FEİCHT 
ve Orkestrası 

Hergün saat 17 den itibaren 
Tedansan. Mükemmel Aperi· 
tif, sıcak ve soğuk akşam 

yemeği. 
Beyoğlu İpek sinmeası med· 

halinde eski AYTEN 
Tel: ·U:98 

Hücum de\•am ediyor. Sinema meraklılarının 
Akınını dııı madan bir sel gibi akıtıyor. 

TAKSİM • 
sıneması 

ııın \·3si snlonu alkı1 tufanından, bravo seslerinden çınılyor. 
•DEMİRHANE MÜDÜRÜ. escrindrn fevkalade surette adapte 
cdiicn ,.c oşkn, Ec\·ginin kudsiyel ve ulviyetini ihmal ederek 
yalnız asalet ,.e ,eref peşinde koşarak evlatlarına saacl~t arıyan 
eski zihniyetteki ebev·eynin acı hatalar:m inceden inceye tahlil 
eden. 

KADIN KALBi Türkçe Sözlü -
Arapça Şarkılı 

Hissi, içtimai, alıliiki ve aşki şaheserler şaheseri hiçbir filme 
nasip olmayan büyük muvaffakiyetle devam ediyor. 

Yeni evlenecekler, aile yuvası kurmak istiyen Bayan ve Bay • 
!ar .. Hürriyet ve saadetin satılmadığını, alayiş ve zenginliğe 
kapılarak, asaletine güvenerek evlenilemiyeceğini bu filmde 
görünüz. 

Yer bulmak için lütfen tam seans saatlerinde teşrif olunması. 
Bugün seanslar: 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

Bugiln saat 1 do tenzilatlı matine. •••nıısrl 

Müdürlüğünden: 
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. "' i Ingilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

ıYOKOHAMA 
\.------------- No. 35 

I 
Türkçeye çevicen : İSKENDER F. SERTI!;LLİ 

Duvar içindeki içkileri kaçıramadan dük
kanını devrederek kaybolmuş 

- O h .. J.ic OOylc beıtı:I bir yere 
rıt<t.len geldık7 

Jc.rdi. Bunun olmayışından da anla ... 
tılıyor ki, ı..abıtanın maksadt bize bir 
tuzak kumı'lk değil, o ;jl~n·.ı komiseri
nin sırf Jokant<"d.)n para kopartmak 
için hazırladılı bir plandır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
- Siı.e bJra:t nıcn1leket ha\•ası 

hh.zettirınck işt<>dim .. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Jfisso blınüırı söylerken gülüyordu. 
(}Undüzkü bomba hcldi.'Sesinin i.Ç. 

)'•l'Uniı ögrenebiJnıek için, gece ya
r ı'ı ~1kncak gazeteyi bekliyorduk. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

S:;ı:ıt on !ki. To:ım gece yarısı. 
ırıs.e::o: 

- Gaz.eteler ncr·lcyse gelir .. 
Dedi. Ben merakımdan ı;o:ıthyorum. 
- .~caba, gündi.izkü Oombayı atan 

1'inıdir? \'c niçin, ne makf:atJa attı? 

Bu i~tlChamlar kafamın içinde yer 
ctnıişti. 

Aradan çok geçmedi., (Ncvyork He
rald) g;:ızeteslnln gece yarısı nüshası 
~eldi. Garson:ı bir tnnc aldırdık. Hisso 
ı;ıcrakla gazel.eyi gö:ıden geçiriyor. 

- Hayret edilecek bir m.eı::elc. Lo
k:ınta !ahibinin bize verdiı,:l izahat 
ıynrn gazetede de yaz.Hı. Gılya on -
dan evvelki müstecir içki kaçakçısı 
i•11iş .• Duvar içlndc sakladığı ickileri 
·~1çıramad;:ın, di..--kkıinını bu adama 
~1evredip ortadan kaybolmuş. 

- Garip şey! O halde bomb:ı.yı a
\i'.!n ed::ım. duvar ıc;indf'ki j('ki1eri ne
reden blllyordu? 

- Bombııyı at:ın odam belki eski 
~.üster.irin f)rtaklarındandı. Fakat, ben 
1.ıu işte başkn hileler sc:>ziyoruın. Gün .. 
düz gelen komiserin liıkaydisine ba
hılırs,a, ya bu işte bb.lın jçin hazır -
l:ınnıış bir hi1e v;ır. Yahut koıni!'er de 
C"1ti müstecirin ortakJarındondır! 

Hissonun bu ihtinıal üzerinde musır
ranc duruşu' bana .e:cniş bir neres al -
mak fırsatını vermi~tı. 

Bundan f:onra nctis bir yemek ye ... 
dik .. 

Gözümüzün ôni'.ndc bir çok cazip 
'\'~ryetc numnraıa~ı oynanıyor. Caz 
co!:·kun .. Hava bulanık .. Herkes sarhnş 

JU:;so il~ benden b::ış:-.:a ayık kimse 
yok gibi. 

Garsonlar bile hafaları tütsülemiş. 
Jer. 

Bu garsonlardan birini gözüm ısırdı. 
Bize hizmet ediyordu.. Kendisine 

tordum . 
- Kc:ır senedir buradasın? 
- Bir sene oluyor .. 
- Ondan önce nerede idin? 
- Şanghayda .. 
- Orada ~ yapardın'? • 

ı 

- Polis hafiyesi idim .• J 
- Buraya nasıl düştün? 
- E1imde olmıyarak bir suç işle 

d:n1 .. 1\-femll"ketc dönemedim .. Bur:ı
y:ı geldim. 
Şanghayda polis hafiyesi olduğunu 

~öyllyen Jnpon garsonu iÇlni çeke • 
rek ilfıve etti: 

- Brn bu hale C üşecek ndam de
f'Hı.l11n, Mü;! E1in1dC'n istenılyerek bir 
lı:aı:a. (ıktı .. Bur:ıy koçmağa mecbur 
o~dı.ım. 

ltisso, garson bı nları anlatırken, 
tüzi.inün ucile bcın.ı hak yordu. 

Garson bc:ına dö11dü: 

15 Son Teşrin 1941 
18.00 Program ve Menıleket Saot A-

18.03 
18.40 

19.90 
19.15 

yarı. 

Müzik; Çi!te Fasıl. 
MOzJk: Radyo C~1. ve Tango 
O ·heıtrasr. 
Müzik: (Kohromanlar Saat!). 
1.füzik: Radyo Caz ve Tango 
Orkestrcısı Proıramının De,. 
\1 amı. 

19.30 Memleket Saat Ayorı, ve A· 
jans Haberleri. 

19.45 Konuşma: (İ:ı~e Sa.ali). 
19.55 Muzik: Muhtelif ı.takomlardan • Şarkılar. 
20.15 Radyo Gazete.!, 

20.45 Jv1üzik: Ken~an, Viyola, Ke
nıcnçc ve Alto Kemençeden 
Saz Escr1eı·L 

21.00 
21.10 
21.45 
22.00 

22.ııo 

Ziraat Takvinıi. 

- 1\man, ne diyorsunuz, !\.Il~ter His
~o? Hlr zabıta memuru, f;yJc maruf 
1: t iı ki kaçakçı çetcsile i~bir-0.c..:ı ya .. 

:: ıı:~u~::~,;~~~~~~~. ıryl~:':~;: ·ı~ılı\ılılı'1:ı:\1rı11\'ıl\~''.1'\ill\1rı ŞeT~l'iEr· BA;~ş.;ı,:D:R~A~~I) u 1 
K n .. er de nih.ıyct insa,1 değil mi?. ı:. 1,. 
ın-,Tn da çabı,ık 2engin olmak gibi bir 1111 t·,'ı KJS..\11NDA 
takı!l1 ihtinısl,j,rı oı~1a.z mı?. ' I \ IJ 1 

- ne; ki. Fakat, zoyı! bir ihtimal.. 111\Ull ' Bu akşam saat 20,30 da 1 

22.45 

Müzik: DJn~ey!ci İ:otek1Eri. 
Konuşnıa (Günün Meı:;cleleri). 

Müzik: Radyo Salon Orkestra
sı. (Violonist Necip Aikln). 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 
IIaberleıi; Ziroat, E;:;h~m -
Tol.lhvil.:it, Kambiyo - Nukut 
Bcrsa .. ı CF:y:ıt), 
'l\IUzt!·: Radyo ~ 210~ Orkestr;:ıe::ı 
Prozram1nıe D~vnn-ı. 

22.55/2:J.CO Ya ·ınki P•·og; iJ n \"C Ka
panış. 

- füLikls .. Ben bu ihlmali çok kuv- H A M L E T 5 perde 
\"etll buhıyonırn. Eğer bu hile bizim lf.. Züiırcvı ve cilt ha:;tahkları 

ı. 'n l<'r\ip edilmiş oısaydı, bı» serbest İSTiKLAL CADDF.SINDE 
•·trokmb7.lar, zan a1 tınn alorak mu - KO;\IEDİ KISMINDA 
ı,; akkaten olsun tevkil ecJ('rJ~ı dl Bu ak!;Um saat 2.J.30 da 

Dr. Hayrı Cmer 
IJisso goze!eyi iy'ce okuduktan <onra: K Ö R D Ö V lİ S Ü 
- 115.disc mahallinde bulunan müş- ----------;_~>_;; ____ ! 

Ö~Jflden ::;onr;:ı Bl'yoğlu Ağa
cam:i ka~l!:ında fiasanbt y Apt. 

- Na. 33 Telefon' 435S6 -
ı, ııerh 1<orkup ka~tıklarcnı yazan ım Hediye kazananla"" 
ı•azetctle bi2ln1 fsm·miz bile geçmiyor. • 
"t.Cr bu zabıtanın bir bil~i olsaydı, Jvlükitfat!ı buLnacan1 ızda nam .. 

r:-:!inıiz( tC'.hlr etmek İ"'in e1e geçen ... ~~r•na hediye is~ıbet eclrn oku _ 
bu fırsat? k;,('lrmazdı. hlç o1m~ı?'s.ı: yuculanmı1l'n l te<:;in·n devamı 
• \": ·:e· mahallind::- sinema rt::J ı Orle .. 
r ndcn Mi~tcr Tiis..;..-ı He yeni j:ıpon yıl- yazdarımızın çn1tuğundan bugün 
<1 zı Yokohama. da mevcut 1:-u ' ·ın kcnJn2n1a.':01st r. Y;ır .P1 neşrolu .. 

ordu!> şeklinde bi.· habor "'"rcder - ııacakt·r Oziir ciileriz. 

;. Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun heı· köşCf lnC.:c dürlisULı<rü 
1 - • ' ucırL ugu ve bol çeşitleriyle tan.nmı.;: 

Asri Mobilya Mağazaıını 
rr.•mfde!' ve bir t:k,r lllr.ıadan başka yerden 
1\1 O D 1 L Y A alınamahırını tavsiye ve 
n:L:ll<ika ~lonlarımıı.ı gezmelerini rıca ederiz. 
~, ·r;-..ssa Ingiliz karyo1a1arı ,-e Avusturya san
~ıt.!.) e.ları mevcuttur, 
L !i.Lbul Rıza P::ışa y<'kt:şu No. 66 .:\hnlct ı.~evzi 

TH.: 23407. ~ 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

İstanbul Dörc.üncn İcra l\ılcmur!u-
ğundan: 9ll/13!1 

941/131 ı No. lu dOEyada n1ahcuz. 
lOL llra k.lynıetındc karyola. ç 1nl sol)a 
ve sa:r hane c y~ı ill;lk a.rlt;, ma su
rctiy~c Kur;uk A-Iu ~ tnfa rJş~da Şair 

Ne,.;• k " 4 No. da 18/Jli9H S:.lı 
gLinii toı. t 9 ile 11 urJ.s;nda satılacak

tır. Trkl:t eılun:ın bedeller kıyınetlcrl
nirı % 75 ini bulmadığı tnkdirdc 
20/ 11/91 l Pcrşcnıbe günü ayni saatte 
ve ayni yerde !kinci arttırma suret.\yle 
s.:ı.tı :ıcn.:ı ili'ın olunur. 

İstanbul İkinci İcra Mcmurhığun. 
elan: Do•.ya 941/1303 

Bir borr;t.ın doh.ıyı h<ır!z a1tınd::ı o
lup paraya çevrllm~ınc- karar veri
len bakır t.:kın't, ki!im. kan~pe örtü
sü, ayna vesairı:<lell ·ı, ret ev cı;.yası 

25/111941 Salt gi.ınü ::..ot l!! den 14 e 
k:ııl::ı1· Ort.:ıköydc l)creboyu .~da 6 No. 
Lı har.ede :l('lk arttınn"\ He fia1ı1acak
tır J\'[f,hallen. kıyınet!eJ"Jııin yüzde 75 
i:ıl bulmaôı~ı takcU: 1 ik:nci arttır

ın:'.,.~ 26/l 1/941 Cunı:-t günü ayni nıa .. 
halde \'C t.:yin edih~n sa~tte icra edile
Ct'ktir. İ~tcklilerln ı-:ahall'.nde hazır 
bu. tııı ac~ k 
il<irı olunur, 

ın<'n1tırıına Oiürac.-ıa.t1arı 

Satilık " 
ı ,.-- Otomobil 

E~k.i nikel 5, 10 ve 20 p::ıralık1arın yerine dantelli bir kıın:ş1ukinr1a bronz 
on paralıklar darp ve piyasaya k5.Ci miktarda \ıkarılmı.ş oldı.:ı.6und ·n eski nikel 
51 10 ve 20 paralıkların 30.6.942 tarihinden sonra f(>d~vülden kaldırılma.ı: 1 ka
r:ı.rt~hrılmıştır. P.1eJtCı:r ufak paralar 1 Temn1uz 942 tarih.ind('n itıbarcn artık 
t d .. 1 tm" 1940 nıodt l, b J..:.,, ·ıı. Delüks, 
e avu e ıyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene m.ıddet!c ycılnız rrial Pc.nf';YJk ınrırk:ı, , ç a·ı hususidC 

s:ın<lık.larlyle C. }.ferkez Bankası şubelerine ve C. Mcrkrz Bankası Şube~i ol- k't.ı:i!anılmı:; bir cı.umc.ıbil ı;2 tı!ıktır. 
n11y:ın yerlerde Ziraat Banka!il Şubeleri t.:ır:ı.!ındaıı kabul edılebilecektır. j 'l'khi('r~ NurLıc""r:wn.ycdc flıı-

Ellerinde bu ulak paralardan bulunan1arın bunl.-ırı ınaı Fa.ııdıklariylc c. n • .ı ü4 B;,..y 'l'~c\!ı.. lir Vlya Vc..h-
?vfcrkez Bankası ve Ziraat Bank;:ı ı Şube: !trine teb.1ll et;ımıt•ler .. il.: olunur. rJr ı ne ıı tiracn.::ıtı. -ı. :J 

c=======================================·=ı=ı2=9=-==s=6o=s=.====~~~===---aa:ı!<ıı.t1tm:ıaı ..... .I 
TARİH} TEFRİKA: 4 5 isimlerine tesadüf olunmaz. Muham_ 

• ~ 111et (S. A.) va:ı:ılei R ıs.al eli esnasın-

ı HAZRETi MUHAMMED 
1 

da, esb.a1'• .lıuswsiyeye binaen'. ı.ıaml-
-) ete te,·arus n1cnKJbelcrini ıthal et. 

V E M U HA R E B E L E R İ j "'~:i';,~:::~~t mM,tdi u!"n Klibe-
& Ti 1 T.ahi bir meQ.fCoı olduğunu i•:hat 
.._ Y••an: :TJ. SAMİ KAI' • .Al:EL _.,; er..e ;ıe vh i oı·ı l< .ıı lbr.h!:P ve 

İs~ ;bn \._~ lc;c Yı.. • n ob ol:.-
1 ı.;.! F k t o zarr.an da ııavuda ,A 
, ı: lc .. :lya k.ıdar oı.,r. : cc•·e Deye 

fJ.rlıci;? 

İ .d.ıa;yC'tlC de kezalik iyi haı.n1e
diln1eır. .ş hahJn1 an"<•ndtınıı· mahsulü 
tJ.an ilyni bemayül \'Ücut blılmuştur. 

:\-1:.ıhar.ıınedin (S. ı\) aile~inden 

daha :!!'il bh· ;:ıile olamıyacağını ve, 
blınd~n dolayı~ Allahır.. kendisine b:r 

Peygaınber intihap ele ·ken. Nıibüv
\ıet g:bi bir nimeti uznuı.yı Araplar 
~ır:ıı:ında en n~iline. doğruUan doğru .. 
ya it-rahiınln neslindC'n ge!t:n birine 
b1ııhşcttigini iSbRt etn::cı,;: i~tedılcr. 

İkinci clt'rC<.-edrkf boJ tefe. iiat:ı e
hcmmiy<-t \'Crm~ksizin gayec:::ne clcığıı.ı 
uıl.JtredJlit yuıür omeli b.r •~::aın o
Jn ~-Iuhü nn:et (S. A.) hiçb"r Z:lrr.an 

böyle bir feret iddla~ına ka1'"',,ma. 
ını • ,. 

h'.!. h- met (5. 1\.) \ azile n n ha
k !.;at ve AU· b n iT' na , z '"öylerr:ek
t.c.kı C':a~• t. 'ıı- 'e te,.U·.) cdıhrs.c 

bunu. • ·" , ederdi. 
1lıh .. 11 r (S. !A.J t.: 1 :e.in-

atn bı h KKl~ tr~l ıin 

tır: al t ttı. 

• F kat. Mvhnnın1et (S .• \.) hı<;bir 
zanıan 1.:ıh ns:ılel hlıc~cli talep etme
Y ve, dan11·al;.rınlla İbrani enb:yası
nın kaııı cevelfın t ttigini !ddin eyle
nıe,yi. aklına g<'tirırıe<li. 

Hatt{ı gerek. kendisinin, gerek ebe .. 
\'Cynin.n vaz'ı hallcrile iftihar bile 
etti. 

Kendif_ :ıe İbr<?hin1 arnsJnda n;C'vcut 
oln.1 yeg~ne n1ün:::sebet, Kur"ana na
zaran, hr1· 1klsinln de .\f:ntarafillith 
guno. :-.t~n vo putpcre:tLktC'n dünynyı 
kurtar~ıc·ak Jıak dlr neşir ve ilfin 
\ a:t fes.'r nıt.:ıkell~t edil ı"ıelerin.den 
bn -eıtır. 
İbrahim Vf': oğlu t.m H Kuı'anda 

k . Jk zikredılirle .• Fa -• yealnız l-'e-
u·nec':e tert:p ed:•cn, yfınl GL._. mı .. 
ahhare11 ola slı.rcleıde !iın t.lf""er. 

D.:.h ... kzuLı. ,,ı.:..r:ı .. uı:el ı.ıe o ıla .n 

Js;r:uıi ın r. ı i ~" an:ıncıJ ~ (S. 
~\.J ı u 3 p g:U u. dlı. 

lt.ı 1°r. ı..ıg.,:, /\~' n n en;rı 11.:ıh-
uslle Kfıbf'11 n bfınılerl ol ak üı,,_ c· 
z'kıedL rıer. 

'F ... · t K· ır'anın hiçbir fıkrasında. 

İ!<n1.tilin Arapların ccddı olmak üzeı e 
isınl geçmez, 

B'.nacnalcyh, Muhannncdin (S. A.) 
ceddi olmak üzere ırae edlln.en1i~tir. 

Sonr;ıkiler \C biihas.sa Tevrata ve 
cnsaba dair cfRanelerin en büyi.ik mu-

t citleTi ol;,n İbni Abbas ~ı' İl.ıni.ssf'k .. 
lebi. ::\1hıhan1nıedin (S. A.) ve/atından 
şono ona bır necabet ıcat etmiye kalk
tılar. 

na sayede Muhnmn1edin (S. A.) 
bü• j11 ::ıiles:nı:ı ve umumiyetle Arap 
ırk.na da b:r 1-erer gC'lec~U. 

Hio:.enalc-yh, Kur".,nın yanl:s bir 
h:f<>irı ü.zerlr.(' nıiiess bulunıın ınC\"- ' 
c:ut cnsaı el .,,. n~e:-ı en r':.tk r esul o
lan ar \1l h« rı din (S. Al. 011r.ca ; a .. 
df>.;, it:-: Alıbas ile Jhnis tkiehi',lirler. 

(DC\~m: \arl 

... ~ .. ;ı. ; - :: ~ ... -~ • • • • ~ ~ 

Askeri 

Almanların bugüııkü hedefleri : 
V ologda, Moskova, ve Rostof 

Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY 

Bu hafta içinde cereyan eden 
askeri hareketler şöyle hulasa e.. 
dil"e bili r : 

1 - Alman orduları Kırımı is
tila etmiş ve son zamanda Kerç 
boğazı garp sahiline vararak Kerç 
limanını da almı~, bu suretle Kı-

rım yarımadasının istilasını tamaııı-1 
lanmıştır. Sıvastopol kara cep- ; 
helerinden tamamile muhasara 
t:dilmiş bulunuyor. Rusların bu
radaki kuvvetleri Novrosisk lima
nına nakıl için tahliye ettiklc • 
rine dalr gelen haberler doğru o
labilir. Zira, muhasara edilmiş 
olan Sıvastopol'un ar!ık Ka:rade
nizdcki Rus filosuna bir faydası 
olmıyacaktır. 

Bundan sonra Almanlarm İran
Kafkds yo}unu kesmek maksa -
ciile Azak dcnizindrn ve Kcrç 
Boğazından Kafkasya toprakla -
rına çıkamın teşebbüslerinde bu. 
Junmaları nıuhtemeldır. Ruslar, 
;;r\ık Rostof • Novrosisk liman -
Jarı arasındaki sohillcri kari su
rette müdafaa elmek mecburi • 
yclindedirler. 

2 - Cenup cepht!s;nde Doneç 
havzasında Almr.n ordusu bu haf
ta büyük bir ilerleme gösterme -
miştir. JIJarc~al 'l'imoçenko Voro
ne:ç _ Rostof garp hattında Alman 
ordusunu ılurduımuş, Alman sağ 
cenahının Voroşilofgrad - Rostof 
hattına yapt.ğı c:ddi taamızları 
kırmağa ve kuvvetli bir cephe 
tutmağ:ı muvaffak olmuştur. Bu
nıinl:ı beraber, Kırımdaki büyük 
muvaffakiyct üzerine Almanla -
rın bu hafta içinde Ros~of üze • 
rine yüriim.leri ve ş-ehri işgale 
çalışmaları çok ınuhtcmeJd,r. Bu 
&uretle cenupta Alman hedefi, 
iran - Kafkas yolunu kesmek ve 
Ru!;yayı yardım sevkiyatından 
mahrum etm~kt r. Bu mak.cacla 
Almanlar Don ııehrı boyuna ka
d:.r ilerlemek için yeniden tnar
ru;'.a girişeceklerdir. , 

Kursk ve Harko! bölgelerinde
ki Alman taarruıu inkişaf etme
miştir. Fakat bunların da tekrar 
başlaması muhtemeldir. Bu böl
gede Almanların h'::ddi, Rus ce
t>up ordusunun &ağ cenahı bulu
nan Voroneç bGlı:ıcs:ni ele gcçir
m~kti". Bu sure' .e Doncç havza. 
sındaki Rus oddannı şimalden 
\"e cenuptan ka·.-rayarak Don neh
ri boyuna h.'ıkim c.ı.-.cakla•·dır. 

3 - M rkl'z cephcsındo Alman. 
ıar yeniden laarruln ba~lamış -
lar ve tahmin «ttig:m:e. v'E'çhile 
Tu1a ~ebıini alwaga mu\'afiak 
olmıı~lan~r. Fakat Kalinin - Mo
jaisk _ Maloyaruslavcç hat ında 1 

yaptıkları taarruzlar Rusların cid- 1 

cii muka\\..metik kun;ılaşmıştır 

Bay Hitier'in umumi ka,argi\. 
ha avdetindrn soiııa başlıyan bu 
taarruz, sevkülc,•ni mahiyetl!!
dir. Anlaşıldığın" göre Alman -
jar kısa bdar yani ~u iki hafta 

c:.rfırda Moskovayı almak isti • 
Nlar. Fak.ıt 8 ~t.11an mürekkep, 

Rm müWıfaa ccphes;nı bu müd
det zarfında vartnaları \"e !\ıios .. 

ko,·aya girmelerı pek zayıf bir 
ihtim'alclir. Ruslı.r Şarktan _veni 
kuvvetler getirmişler ve ordula. 
rını takviye e'. mişlcrdir. 

Bu ıtibarla M.ıskovanın on beş 
gün za,,lıncla dii~eceğini tahmin 
•tmiyoruz; esas.en gittikçe fena

iaşan hava şartlan da harekata 
epeyce mani olmaktadır. Bundan 
rnnra Ka!ınin, ·Volokolamsk ve 

Tul:ı ~!malinde büyük muhare -
belere in'izar edtlcbih. Fakat 
hüyük taarruz manc\'ulrarı bek .. 
lencm.cz. 

4 - Ccp~rni>ı ş;mal bölgesin. 
c!c Alman taarrı1 l;:ırı ;nkiş~f c•
m· t r. ~·inland;· nr.n harbe de-

vam kararı Rusların vaziyetini 
güçleştirmiştir. Burada Alman -
Fin ordularının hedefleri cephe 
gerisinde Murmansk ve Lenin -
gradı almak ve cephe ilerisinde 
de Arkanjel yolunu kesmek mak. 
sadlie Vologda'ya ilerlemektir. 

Alman şimal ordusuna mensup 
kuvvetler Vologda istikametinde 
taarruz ederek .Jerledilcr ve La. 
doga gölü cenubunda Tikvin şeh
rini i~gal ettiler. Bu suretle Svir 
nehri boyundaki Rus kuvvetleri 
~arl<a ~ekilmek mE"cburiyetinde 
bulunuyorlar. Fjn • Alman ordu
larının L.'idoga - Onega gölleri 
arasında yerlcşn1ck \"e ınü::ıtcre .. 
kcn Volngda'ya ile !emek ihtima- 1 
ii kUV\'CtJid!r, 
Diğrr taranan Leningradın 

Ladog,ı gölü üzer;ndcn ge-:cn mu
vasalası kesilınij gibidir. Şehir 
ve Rı.ıs kuvveti, ri yiyecek ve 
cephJneden mahrum kalaçakla -
ııncl3a teslim oimaları ihtimali 
kuvvetlenmiştir. Bu sebeple Al
manla:· ~ehre şarktan da hücııma 
başlamı~lardır. 

5 -:- İngiliz hüklımeti, nıiisterek 1 
b!'r Ingiliz .. Sovyet kumandan .. 
lığı ihdası için Sovyct hükıime -
t'ne te'<liftc bulıınmuştur. Bu ih
t-yacın, l{a!kasyayı müdafaa et .. 
mck endişesinden doğduğuna 

şüphe yoktur., Zira Rostof garbi
Kerç boı"tazı haltına varmış bu
lunan Alman oıdusunun İran -
Kafkas yolunu kesmesi artık ih. • 
timal dalıi"'ndedir. 

6 - Bay Stal!n son nutkunda 
bir garp cephesi açılması fikrini 
ortaya atmıştı. Buna Amerika ce
van vumi~ gil>idir. Amerika bi
taraflık kanununda yaptıgı iki 
tadilat ile Atlas denizinde garp 
cephesini açmış bulunuyor. Bu 
tacliliı.ta göre Amerikan ticaret 

gemlicri siliihlanacak ve Ame -
r'kan vapurları İngiltere ve müt
tefk limanlarına kadar gidebi • 
ieceklerdir. Bu, atlas deniz!nde 
Amerıka - Almanya arasında da 
deniz harbinin başlaması dcmek
tır. 

Hulasa: Leningrad, Murmansk 
''e Sıvastopolu tali hedefler ad
dedersek, şu halde Alman ordu _ 
!arının yeni büyi;!r hede!l<eri şun

lardır: Volo"da, Mc-"kova ve Ros
tof. Bu hafta, bu hedefler istika
metlerinde ciddi ve büyük hare
katın vuku bulması bekknebilir. 

,__SATILIK 
KAPALI A SA 
Tiıkribcn 900 nı2. Unkapanda 

bır tarafı cadde ve bir tarafı de
n'.z rıhtımlı olun ko.ı.palı arsa s.-1-
tılıkt;r, Tuiiplerin 80528 No. tele. 
fon veya Mac;ka Tcşvikiye. 139 
Derbj apartın1an No. 4 de müra
caat etmeleri. :-lca o1unur. Müra
ca:::ıt saatleri sabah F3.8.t dokuza 
kadar ve ôğlcn sa:ıt 1 - 2.30 a 

k::ı.darclır. 

Z...-\ Yİ - 228 AJ;-y 42 inci t.alıur a .. 
ğ:.r mal> >::ı.cli tüfek bölüğünden almış 
olduğur:1 tcrhls ıcı.kcresiyle nüfus 
cüzdanımı zayi ettin1. Yen-isini alaca. 
ğımdan hüknı.ü yoktur. 

Ortaköy Arıbardere No. 87 Man· 
dırad2 Yusut oğlu Nazif 

8 TAKVlll 
Ruml 13~1 

il. TEŞBi~ 

2 
Yıl 941 Ay il 

il. Teşrin 
15 

Ka81m Hicri IHO 

8 
ŞEVVAL 

2S 
VasaU 

VAKiı 
Eunl 

S. D a. D - ---
6 47 Gün"' 156 

1t 59 ötıe 7 07 
14 35 İlı:ind! '4'4 
16 SJ Aktam 12 00 
18 26 Yolll 135 
5 05 irndlr 12 13 

• , _______________________________ , 
Balkan Deniz 'k? 
Harbini Nasıl Kaybettı; 

Yaznn: RAHMİ YAGIZ No. ;; 

Makedonyafl .Tücc;ar Yorgi Averof YIJ' 
nan hükumetine bir teklifte· bulundlJ 
Üstelik, o sıralarda, İt~lyan Al. 

sando fabrikaları tarafından imal 
olunan modern ve yeni toplarla 
mücehhez bir zırhlı kruvazör de 
Yunanlılar tarafından sat;n alın
mıştı. 

Halbuki bu kruvazörü İtalyan
lar evvela brze satmak üzere mü
racaatte bulunmuşlar, gemi, mü
telıassıslanmız tarafından gijz
den geçirilmiş, doksan bin liraya 
pahalı bulunmuş .. halbuki o za
manlar Osmanlı donanmasının 

tensik edildiği sıralar olduğu. 
dan donanmanın bn modern kru. 
vazöre ihtiyacı meydanda iken, 
<hazır gemi almak. ve •ısmar
lıyarak yaptırmak. taraftarları
m münakaşaları hararetlenm~ 
bulunduğundan kruvazör satın a.. 
lınmadı. •Zırhları kalın değil, Ii.. 
ati de çok fazla!. denilerek gemi 
bırakıldı. 

Ansaldo fabrikası bunu derhal 
Yunanistana getirdi. Ayni fiate 
vereceğini ileri sürdü. Gemideki 
modern teçhizat, hele ileride bir 
Balkan Harbinin .;ıkması düşün
cesi hfı.ldm bulunan Yunanistan 
gemiyi satın alacaktı Fakat çok 
pahalı bulduğu fiatin i biraz kır
dırmak istiyordu. 

Bu sırada aslan Makedonyalı 

olan • Yorgi Averof, isminde bir 
tüccar Yunan hükumetine şöyle 

bir teklifle bulundu: 
- Gemiyi satın almak için, fia

tinin yarısını.derhal \'ermiye a. 
madeyim .. yalnız bu yeni kruva
zöre benim ismim 3d olarak ko
nulursa ... 

Teklif kabul e>lundu .. beş yüz 
bin Türk altının Makedonyalı 

tüccar saydı, mütebaki parayı da 
hüklımet ödeyctck satın aldı.. Pi
reye getirildi. Burada merasimle 
Elen bayrağı çekilerek yarı pa
rası tarafından verilen Makedon
yalı tüccarın ismi gemiye kondu .. 

•- Jorj Avcrof!> 
Gemi, Yunan OOnanmasına yi-

- ·- - \, 
ne merasimle iltihak etli. VC ' 
mi

1
ral gemHjğine seçildı.. ao:ı 
şte bu kaçırılan fırsat; osın bif 

donanmasına yalnIL moder!1 ., 
kruvazör kaybettirmekle kalıl' 0 
mış, müstakbel emelleri bulu;. 
en yakın Balkanlı düşman 1' .• , 
şusun~ böyle bir harp vah10~Jll 
donanmasına ilhak etmek fırSS 
da bahşetmişti. ·pd 

Averof on bin ton h_acnU ıı~ 
32.4 lük dört tona maiıktı- 1e 

. ~ --tpolar ikişer tane olmak u •0,-. 

baş ve kıç taretlerde bulunu~ 
du. d ı ,c· 

Hordalarda dörder t;ınc cı 1r 
kiz tane 19,0 santimctrelik.

1
:::o 

top da vardı.. bu on H<i 51 • bir 
atşe kudreti de hatırı sayılıı 
yekun tutuyordu. ttt 

Zırhı en kalın yerinde • . vaSSbi! 
yirmi santimetre idi, gcrçı bU b"' 
parça az gibi görünür. Fakat 
na mukabil sür'ati 23 mil id1

•• ı~· 
Bu çapta ve bu adette to~r' ı 

şıyan bir kruvazörde bu s~ 
fevkalade sayılıyordıı. . F .,. 

Bundan başka 1890 da . raior• 
da imal olunmuş bcs r bırı , ., 
luk (Hidra) sınıfı ij\• a.~ır rtı fi'• 
rip daha vardı.. Spcvya. 1'5• , 

Hidra isimlerinde olan bU ~ 
muhriplerde 27 saıı:imctrcll> 
top, 15 lik beş top, bire' 0

•. 
santim"trelik tr.ıp bulı..nu}· ·~, 
Bunların zırhları ott z s;nt•'ll' •I 
idi. Fakat sür'atlcri çok szd' 
milden fazla yapa-ıııyortard 1 • 

• .. 1 f1 
Ingilizlcrden 1912 ete 8 , 

kruvazör, Çin hükt"lH 1i •Ç 
1 

pılmıs olan (Şau-Hı>) kruv , 
idi. Bu gemi iki bin sek l 
ton hacminde bulunuyor, J5,3 . 
timetrelik iki, bordul~ıda •·• 
lik dört Armstrung tc· taşı ' 
du. Sür'ati yirmi ıııi T?rf, 1 

ve Filotillasında da dörder~ 
tonluk sekiz torpido n:tl , 
mevcuttu. iki Nordcnfil<l to; . 
dört torp'd.o koyanını hr·"'~•ı• 

c!>evarnı 

---

BiR SANTiMETRE MURABAINA 

BiNLERCE KiLO SIKLET. 

• 

Müteaddit muaıum preol~r . . . . . En sert 
madenleri istenileD tekle getiren makineler .. 
. . Malzemeyi zerrelere ufoltan cibaılar 
Muazzam bir elekt.ik febri halini alan Ph;Jips 
fabrikalarında bütQa bu h"""' makineler 
mevtuttur. Bıı oayede Pbilıps dünyanın en 
büyük radyo prodüktirü o 'mus ve Philips 
radyosu teknik bakımıodao da en mütekamil 
bir tihaı boliDe gelmiştir. 

·~ 

a· 


