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~ALYA NEYİ 
~EKLİYOR? 

ltıı.!ya hemen hemen har· 
bin seyircisi vaziyetine 
ırirmittir. Sovyetlere kar· 
•• gönderdiği mahdut 
kuvvetlerin çarpıfmaaı, 
Libyadaki ni&bi döğüt 
ltalyaya bugünkü müca
del~ içinde büyük bir 
gayret payı ayırdığı yo
lunda müdafaa dayancı 
olarak gösterilemez. O 
halde İtalya neyi bekli
Yor? 

~ 
~:ETEM iZZET BENiCE 

~i lı~hahardanberi hemen hemen 
1ııı~1r §ey yapmadan hadiselerin 

1, '.t&f.ına ve harbin cereyaııııuı 
b ~'.tti ~aziyettc kalan tek mu
lıı~ıp ltalyadır. Yunanistandalı.i 
a •tadı>Jenin Alman müdahalesi 
ı.' falya lehine çevrilmesinden 
•i!?1

• ltalyan ordusu ancak tem· 
1 h' h b' 1ır ır surette Sovyet ar ıne 

Ilı 'talı; einıiş ve Trablusta da 
~,~~Zil, mahdut müsademelerle 
Ilı ,1t geçirmiş bir halde bulun. 
8•tadı 

11ll.uıı..:.· sebebi ne?. İtalya için 
lı.~~acak iş mi kalmadı? Yoksa 
tııı:8n ordusu kafi derttede yo· 
~ 1l ve yapabildiği ile iktifa 
~ vaziyete mi gesti?. 

~d llolar yerinde sualler olduğu 
ar bir soru da şu olabilir: 

;- İtalya neyi bekliyor?. 
ı,11

1•~nın yılrılışma tesadüf e
'•k ltünlerde Gamlen orduların1n 
~.t'S\na bir hanrer gibi saplanan 
,, Yan ordusu Garp cephesinde 
j'i~"n hemen hiç zayiat vermiş 
ıe •ldir. Halis ltalyan kanının 
h~~İği en ağır zayiat Yunan cep· 
Lbı 'nd., ve Trablusla Habeşistan 

ll.ltlerindedir. 
b;

11 
U~J~rın yekfuıu da 6 • 7 yüz 

ta .. kışı arasında olmak lazımdır. 
ıı.;i 1•t listelerine geçen diğer un
la, •tın çoğu müstemleke lut'a
le~iır· Sovyet harbine iştirak e
h talyan tümenlerinin de 5 • 6 
''ateçınediği kuvvetli tahminler 
o'ndadır. 

Almanların lşpl ettikleri Kı· 
rım'dalri Bahçesaray pluİıl· 

den birbç mıa:ıan 

ALMAN TULliİ 

Kırım'da düş
manın takibine 
devam ediliyoJ" 

• • 
Feodosia limanı da 

işgal edildi 
Berli11 4 (A.A.) - AltMll u • 

mumt karargahımn tebliffende ez. 
cümle kaydedildiğine göre .ıUmmı. 
ve Rumen kıt'aları Kırımda dıl§. 
manı takibe devam etmektedirler. 
Karadenizde Feodosia limanı iş. 
gal edilmi§tir. 

Leningmd lkesfot.nde Sovyet. 
!erin iki çıkı§ teşebbüsü ak»n kal. 

(Devamı 3 Uncu Sahllcde) 

Moskova'da büyük 
yangınlar çıkarıldı 
Berlın, 5 (A.A.) - Gündüı ve gece 

Moe.kovaya karşı yapılan ha.t·n ak.Uı
fan fe,·;dade ~lddetli olmu~tur. Atı
lan borrbahtr, hük'Un1et daireler.inde, 
ask.erl \·e sınai hctle!lerde ve demlr 
yollcrında \'ahim tahribat yapmış ve 
bir çok yangınlar çıJı:armıstır. Enter
nasyonal Komünist umumi mcrkez.l 
tam isabetle saatJerc<> yanm15 ve 11-
kılnu5Ur. 

Kerson yarım 
adasının 

irtibatı kesildi 
Vişi 5 (A.A.) - Oti: Rus 

cephesind-en gelen son haber. 
!ere göre askeri vaziyet şu. 
dur: 
Kırımda Mareşal Timoçen

konun müdafaa tertibatı, alt 
üst o1mu~1.u~. Feodosya şeh • 
rinin Almanlar tarafından 4ş. 
galindcn sonra Kerson ya • 
rımadasının irtibatı tama • 
mile kesilmiştir. Leningrad 
Rus garni,,onunun yapllğı 

huruç hareketleri piiskürtül. 
müşlür. Moııkovanın şimali . 
garbiEinde Kalinin mıntaka. 
sında muharebeler azami şid. 
detle d•vam ediyor. 

Londra radyosunun 
Bulgar spikerleri 

Sotya, 5 (A.A.) - Londra radyo
sunda. Bulgar spikerUğinl yapan ~ki 

nazırlardan Kosta. Todorof ve eski me

buslardan Tedcr "°Iazankief, Bulg:ı.r 

t.abiiyetlnden iskat ed'.lmi;;lcrdir. Bun. 

lar evvelce de gıyaben idama. mah
kOm edilmlşlerdL ı.ı lıalde, lurlr beş milyonluk t. 

~~~:~~ı bu harp içindeki zayiatı 
ltkrısıne mücadeleden el ve etek 
lı81 lfecck kadar ağır değildir. 
du,~a henüz sayı bakımından or
~:%uıı ekseriyetini muhafaza 
ta?or, demektir. Balkanları iş· 
~ altında tutmak için ayırdığı 
lıırVvetler de bu ekseriyeti sar. 

Tramvay Yolcu Hasılatı Artıyor! 

ı:• nisbette olmamak ıerektir. 
~ıt alya harbiıl seyri içinde as
~e 1ı halumdan daha ziyade deniz 
llıilı •va kuvvetle-ri bakımından 
lalı "essir olmuş ve fakat diğer 
'Os alarda bilhassa ekonomik ve 
ta Yal huhranlara uğramış, istis
llı~ 0lunaouyacak sıkıntılara düş· 
lı,rilr. ltalya kıtlığa mnruı:dlir, 
~./• ham madde ihtiyacı için. 
~ ~r, ltalya ekonomik bubramn 
laı ~d safhaları içindedir. Bun
~lı~ ınzimam eden bir de manevi 
1111 ••n her türlü tazyik ve sıkın-

Bu gıl 3 milyon lira 
varidat elde edildi 
Bunun 1942 de 475 
daha artacağı tahmin 

bin ·lira 
ediliyor 

• ~-ı~ •n başında gelerek İtalyan 
lıu 1hı cendereoi içine sokmuştur. 

llıanevi bulıran, Almanyanın 
.........__ (Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Elektrik, Tranıvay ve Tiinel lda· ı 
relerinin 1942 yılı bütçesi hazır· 
!anarak diin Şehir Meclisine ve
rilmiştir. 

Bütçede 19il yılının ille allı ay. 
lık hakiki tahsilatilo 2 nci altı 

ay için ayni miktar ilave edil· 
mek sureüle 19il tahsiliıtı elde 
olunmuştur. Bundan anlaşıldığı· 

Balkan . Deniz Harplerini 
Niçin ve Nasıl Kaybettik? 

Yazan : RAHMi YAGIZ 
Bu mevzuda yeni veaik a ve beyanatları ele geçiren 

QJ-kadafımız; Rahmi yağız; Son Telgrafa hazırladığı ba 
••erle, yakin tarihin hara >ılık kalan bazı noktalarını 
daha aydınlatıyor ... 

O harbi yaşıyanlarm ve lıi· 
l~ıılerin kendi kendilerine 
Sordukları birçok sual ara. 
sında: 

- •D\4ma.n Amiral gemi
sine filotilliinın hütum etm,e· 

gi tesirler altıuda Amiralin 
takip emrine itirazda bulun. 
n1u~tur?• 

- •Harbin her iki safhasın
da da Türk denizcilerinin 

mertçe dövüşmelerine rağ-

Yişindeki sebepler nelerdir?• men niçin netice alınamamış-
- •Barbaros siivarisi ban.. tır?~ 

gibi en muğlak ve müphem şekillerine verilmiş cevap
tan bıqka Balkan deniz; harbinin en çelin safhtıları 
~İifiin açıklığile faril rıe tasviı- edilmektedir. Pek ya
"11tda «Son Telgraf-. riitanlarında ..• 

na göre lrnmvaylıırda yolcularltı 

sayısı mütemadiyen artnıaktadır. 

Tek bilet usulünlin kabulünden 
sonra im artış çok teza) üd etmiş
tir. Bu yıl yalnız traınvay bilet. 
!erinden 2 milyon 775 bin liralık 
tahıniııe rağmen 3 milyon 81 bin 

(Devamı. 3 üncü Sıı.iıl!ed(>) 

Ticaret kanunu 
yeniden tanzim 

edilecek 
---·---

Adliye Vekaleti Al-
man ticaret 
nu tercüme 

kanunu
ettiriyor 

On beş yıldanberi mer'iyet mev. 
kiinde bulunan •Ticaret Kanu· 
nu,.ınuzun; muhte,· ası itibarile 
bugüniin ihtiyaçlarına cc,·ap \'e· 
rcıııiycc~k kadar eski bir me'haı· 
dan alı~ıış olduğu ve birçok ter. 
cüme hataları bulunduğu göTül· 
mü~tür. Gerek bunları izale et
mek ve gerek hasıl olan vuzuh· 
suzluğıı gidermek nıaksadile •Ti. 
caret Kanunu•muzun ) eni baştan 
tanzim olunması kararlaştırılmış· 
tır. 

Adlile Vckalcti bu nıakeatla 

tedkikuta geçmiş , .• mer'i Alnıan 
titarct kanununu ela tercüme? et
tirnıi) e başlamıştır 

Bemıi daireletden birkaçı ve 
uınumi parktan bir ıörünüı 

BOVYE'f TDLIOI 

Kırım, Kalinin 
ve Mojaisk'te 
muharebeler 

- -·---

RUSLAR 
Volganın 
sol kıyısı
na atıldı 
Almanlar Mosko -
vaya iki istikamet
ten yeni bir taarru
za hazırlanıyor 1 ar 

Kursk ve Kalinin'e 
ıntiyat kuvvetleri 

getirdiler 
Moskov:ı 5 (A.A.) - Moskova 

radyosunun bildirdiğine göre, 
Almanlar yeni taarruzlar yapmak 
için Kursk w Kalinin civarlarına 
yeni ihtiyat kuvvetler getirmiş. 
!erdir. 

Şiddetl i muharebelerin cereyan 
ettiği Kursk civarında Sovyet 
hatların ı zorlamak için Alman • 
ların tanklarla yaptığı müteaddit 
teşebbüsle rin akim kaldığı iddia 
edilmektedir. 

Volganm §İmal ayafm•ald demir k6prülerden biri 

Moskova -civarında 11 
tayyare tahrip ettik 
Moskoı:a 5 (A.A.) - Sovyeı 

gece tebliği: 

Kalinin cephesinde muharebe. 
ı (D<ovamı 3 üncü Sahifede) 

Bir Ermeni dok
torla bir kadın 

tevkif edildi 

Kırım istilası ve Karadeniz
d e Rus filosunun akıbeti 

(Yazan: IMEBLI KDallA 1' SUBAY) 

4 sonteşrin günü kuvveıtleri • 
miz bütün cephelerde dıl§manla 
çarp4mı§tır. 

Kırım, Mojaisk ve Kalinine ke. 
•imlerindeki muharebeler çok 
fiddetli olmuştu,.. 

11.foskot•a civarında 3 sonteşrin. 
de beş ı:e 4 so11 tej'Tin günü de on 
bir Alman tay~oreri tahrip edil. 
mi~tir. 

BASIN 
Kongresi 

, Geceki ziyafctteJ Başve- ı 
ı kiliıniz gazetecilerle ıa-

' mimi ha1bihııllerde hu- 1 
""----"' lundular 

1 

Ankara, 5 (Tclefonla) Ba· 
sın Birliği Kongresi devam d. 
m~ktedir. Dilu ak1aın Matbuat 
Unıum Miidiirü Selim Sarper ta· 
rafından kongre •hası şerdine 
Gar gazinosu salonıınila bir kok· 
teyl partisi ''erilnıi,tir. Baş,·cki· 
!imiz Doktor Refik Sa,·danı ile 
Dahiliye Ve.kili FHik Ö>trak ye 
bazı Vekiller de hazır bulunmuş. 
tur. Toplantı çok samimi olmuş, 
BaFekilimiz gazetecileı·Ie hasbi· 
h;ıllerılc bulunmuşlardır. 

----<>---

Dün Suıtanahmet Birinci Sulh Ce
za Mahl<eııresinde, Beyoflunda otu. 
ran Ilermfne ismlnde b.r Erm<'tıl ka
dını ile yine Beyoğlunda doktorluk 
yapan B. \•artan Durtluryan h~-

(Devamı 3 üncü Salillede) 

Bugünkü tebliğlerde dikkati 
çeken haberler §öyle hulisa edi.. 
le bilir: 

1 - Tayyare malzı>mesi yüklü 
İngiliz nakliye ıemileri Arkan· 
jel limanına gelmiştri. Onegıa iÖ· 
!ünün §İmal vıı cenubunda Vo
logda isın.ametinde ilerliycn AL 
rnan ve Fin kıt'aları Arkanjel yo· 
lunu tehdide başlamışlardır. 

(Devamı 3 llncll Sahl!ede) 

Elektrik istihlaki azaldıAından 

yeni bir tarife hazırlandı 

Fazla cereyan sarf e
denlere tenzilat var 
Şehrimizdeki fabrikalar yılda 2 
milyon liralık cereyan harcıyor 
İı;.tanbul Elektı· ;k tenvirat b;sılatı 

normal :ekllde &ltdiycye 2.810.000 
lira hasılat getlnn~ktc idi; faka t bu 

sene muamei5Unda elde ~ilen netitt

ye gör vandat azalmıya yüz tutmuş 
ye 1942 senesinde j 10.000 Urahk bir 
nokNın1ık hu~ule geleceği anlasılmıs

tır. 
(De.·amı 3 üncil Sıı.hl!ede) 

Bir Amerikan ge
misi daha torpillendi 

Hyde Park, 5 (A.A.) - Reisicüm
bur Ruzvelt, !zlanda açıklarında cSo
linos> isimli geminin torpillendiilni 
bu sabah öğrenmiş, fakat blç bir be
yanatta bulunmamıştır. 

Kocasını vuran 
kadının gözü 

kör oldu! 
Ulelide oturan nakliye n;üfeahhi

dl B. Rıdvan Sıırıoğlunun; .r,!Niiha 
isminde bir kadını metres tutnıc:.t1 ü
zerine karısı Leyla He kavgaya tı_ıtuş.. 

1ıu.ğunu ve uyl~nın tabanca Ue ko. 
caınnı yaraladığını, kendisinin dl" ko
:arken dü.iıüp tabanca ile yaralandığı
nı d(!n yazmıi!lk. 

Cerre.hpaşa hastanesinden bu s:ı.bah 

aldıfımı..z mahin1o:;ta göı"e kurşun Ba

yari Leylfuıın göz sinirini tahriı.1 et.. 
miı ve içeride kalmıitır. Kadıncağıun 
bir gÖ'LÜ tamamiyle kör olır.uştur. Di
ğeri ııayel hali! görmektedir, 

B. Rıdvanın .sıhhati iyidir. 

Taksim Başkomi
serinin cenazesi 

bu sabah kaldırlldı 
Taksim polis Başkomiseri B. 

İsmail Vedat dün akşam saat 
17,20 ete vazife•i başında ölmüş ve 
cenazesi bu sabah saat 11 de Be. 
yoğlu Zilidir hastanesinden mc. 
rasimle kaldınlmış\ır. 

Mumaileyh 24 yıllık zabıta me. 
muru idi. Çok cesur ve çalışkan 
olup 16 takdirnam-e almıştı. Aile. 
sine t•zivetlermizi sunarız. 

12 muhtekir Yeni demiryol· 
bakkalvekasap 1 ları is~ikraz 

ÇERÇEVE 

BiR USUL 
adliyeye verildi tahvilleri 

iki kasabın dük • 
kanı birer hafta 

kapanacak 
Mohte1i! sen1tlerde dün muhtekirler 

Adli:rcye vC'rHmişlf'n.iir. Bunlar şun
lardır: 

Beşikt.aşıa J{at<:ıp Jı..Iustafa, !~i~an
taşındn ka-;ap Keleklidis et u-.. t.ik8ruı
ci.an MildtleiumumiliğC! tc~linı olun
n~ '.l~;lard ı r. 

Kad:krlyi.indc ].ftıhiırdar cadôcs.indc 
kıı~sp Ah:rPt \'C Erenköyde kasap Şev
ket tazl;ı tıatla .et sr:.ttıklanndan lts
klidar AdliyPsinc verıı....,:ş ve dükk5n
l'-ırır.ın birer hafta k;:.pnhln'.a~ına ve 

(De'\.--amı 3 ür.cü Sahifede) 

Baberıtz lşlal lnra
kan biri 

Adliyeye verildi 
f~çllerin on btş gün evvelden haber 

vermeden \'a2:Jclı:rinl terketmeleri 
ııilli Knrunına Kanunu n~·.r '.b;nce 
nıemnu olduğu hr.ldc ?>.f~ritct Matb<:
~sında c;:alı~an TaJ:.ı i~•uindt b:ri buna 
riayet t'L~.\ytrek i~ ı tcıket: ı;ıııJ~n 

di:. !\.!ilH Konaır.:o.· 1<\.<.liu:ıuı ... rr ·ha
!~f i.~..:rc.!{1.:l ~ .ı:çuy!<:i AC.:!iyeye '.eri!ıniş:
tir, 

Cuma gününden 
itibaren satışa 

çıkarllıyor 
2/6/1941 tarih ve 4057 numaralı 

kanun mucibince ihracına salahi. 
yet verilen ve hasılatı tamamen 
Diyaı·bakır ve Eliızıg istasyonla. 
rındao, İran ve Irak hudutlanna 
kadar yapılacak olan dcınıryo • 
lunun in'iasına alt olan yüzde 7 
gelirli 1941 dcmiryolu istikrazı • 
nın 20 senede itfası şartile, 5 miL 
yon liralık birinci tertibine ait 
tahvillerin satı~ı 7/ll/1941 saba.• 
hından 15/11/1941 akşamına ka. 
dar yapılacaktır. 

Künlgıberg, Daa:;;lg 
bom'bolandı 

MoskoYa, 5 (A.A.) - Mot:;kova rnd
yosu So\·yct ha \':J ku\'veUerfrün Dan
zi&:, Koeni: siJerg ve R:ga üz.eııne a
kınlaı- ycıpn-.ı~ o:dui:unu Lıtdiriyor. İn

fihtldo- ye ~·ı.n.cın~ar ol chığu müşahe-

de t c.ı •• rr.,t!ir. 

Diır~ So\yct ta:yl·'-re~! üslerine dön
ıııerrı;::• r. 

Pariste tahsildeyk•n, tram· 
vaylardaki iıdlhaının önüne 
geçmek için alınan bir tedbire 
dikkat etmiştim: 

Her durakta, bir direğin üs
tüne iliştirilmiş, 111ininıini tak
vinılcre benzer, bir deste nu
maralı bilet vardır. Durağa ge
lenler beıııeu birer bilet kopa
rır ,.c ıınınarasına göre sıra al. 
mış olur. Tramvay durağa ge· 
lir gelmez-, alabileceği inson sa
yısıua göre, bu biletlerden en 
evvel koparmış olanlar tramva
ya girer; öbürleri, gelecek 
tram\'a; !arda sıra bekler. 

insanlara kum torbası mua. 
melesi yapmamak ve kimseye 
hakkını ve sıra sını kaybettir
memek için, bundan daha ı:ü· 
ıel bir usul tasa\'vur edemiyo
rum. Fakat bu usulün bizdeki 
mabzurlarmı da diişünmiyen. 
!erden değilim. 

Bir kere l;alkımızın medeni 
seviyesi, böyle bir usule, bil

has~a usulün aletine edeple ria• 
yet titizliğini göstcıir mi bil- • 
nıcm! Muhakkak ki direkler. 

NECİP FAZIL KJSAK'ÖREK 

deki biletler, çoluk rocıık. SU• 

seri, baldırı çıplak makulesi 
tarafından koparılır, yırtı1ır, a· 
tıhr, filan falan ... 

Fakat trnınvayları lı~r du 
~akta durOnrını~·arak . bu u~ulü 
yalnız seyrek duraklarda tat. 
bik ederek ve her >r;ncl: du· 
rakta, h'-1k a1L51ncıyn k:ı.J~r bir 
polis nıeınuru btklc~crc:k, ol:"t i 
rnii.J..cn"Jn1clcıı J..ulh:ınınak ıı~iiı o· 

kiincl iir. 
Di<ylrce. trnrn~Jarın rcrı;c· 

\ •esindeki he.Jile, tcnek,. 1 utu.,. 
!ardaki sard:tl)·a ı.alı~lar>1ın iİ· 

ın tt ve tc~ cl1i , ·eren İstaı~ Lul 
halkıııı. hcr~eye rağmen k0lay 
bir ten rffüs hakkıM kanıştıır· 
mu~ 0Jn1az nıı~·ız? 

lston\ıul Bclrdiycsindcn, bı; 
fikri ciddi)ictl, tedkik etme•ini 
bekli ı ormıı. 

htarlenıki fazla arabanız yok, 
(band~j) denilen nc•neler <·,ki. 
§U J. ül-•• hu ~.-o'k~ Jtl' lı;ı hl ta lü
zıutJrelen ho~usi inzıb ~·t \ar. 
ne dl' sizde bu in7.tbatı fl·min 
edl'ı·cl\,, hu~usi hiı hnJ..in. o hal· 
de; bu u <ulii tatbik bu~·:ırun uz 
efeııdim! 
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HALK FiLOZOFU . 

ÇOCU~LO MEMURLAR '~' MAHKEMELERDE Ya
HtlSEYİN BEIH..T.'l' 

ı Yardımcı 
ı a işi 

Barem Kanununun ba-ı:ı hii. 
kiimlcriniıı değiştirileceği bak· 
kmdal..i haberler, ıslahatın, şa· 
mil ba'ı esa. ları değil, daha zi
!t :ıı:dr. teknik bazı tc[crrüa.tt ih. 
ti\·a edtt ği hissini \·erİ)or. 

Bu knııun fikri, tedklk ve 
miiz:ık re me,·zuu olarak ilk 
orla)·a ntıldıı;ı \'akil, daha p 
ni~ bir çerçeveyi haizdi, 
Hifızaınıtda yanılnuyorsak, 

bilahare, bau sebepler, büt~ 
imkiioları •'esaire dolayl!iile, 
bir mao~ cetveli kanunu olaa 
barem, hir bayii defi. iJdiğe 
uğrı) arak, nihaJrl buı:ünkü 

hal ve nıanzara ını iktisap etti. 
Bugün için, Barem Kanıınu

nu esa lı bir ledkike tabi tut
n1anın zanıanı nudır, bilmiyo. 
ruz. Fakat, bazı hükiiınlerin de
ğiştil'ilcceğine bakılırsa, ayai 

KAGITTAN 

MOBİLYALAR 

Auupa razeteleri yaıuror: Harp 
dola) ı.ile ban maddelerin adıtı, 
yeni yeni icatlara vesile oluyor. 
Meseli, bu meyanda kiiıttan mo
bilyJlar yapıiı:yormu~! " 

Fakat, son zamanlarda kübik 
narnı altında istanbulda öylt! mı>· 
bilyaiar yapıldı, pi)asaya sürül. 
dii ve satı1dı ki, kiğıt kam hile 
da~ anıklı de&il. Buna no buyııru· 
lur?. 

KADIS 

BiLETÇİLER 

GalCtelerdc okumll}"unuzdur. 
r sküdar tramvaylarındald kadı.ıı 
vatuıan ve biletçiler, bu agLr va· 
ziicye da) aııaa11yarak işlcrindeQ 
·~·ı ıim~lar .. 

Bu, i~ ı bir tecrübe oldu. &kek
ltrin hayatin ne işl.,rc tahanımiil ı 
<'tliklcriııi kadınlar bir ktte da. 
ha anta1ın. 

aE.ŞAT 'El'ZI 

mevzu ih:erlnd.e konupıUkta 
hiçbir malısnr ,...1ı:, demektir. 

Bizim Barem Kanunanda ıe
ai~lelilecek, daha cömert esu
lara istinat ettirilecek fasıllu 

olduğu cilıi, kuılacak, tak;rid 
edilecek taraflar da vanlır. 

Eksildildere ı:eliaee: Çoktsr, 

lJıudal'JJI -,....ıa, çecuk-. 
bi1ıi ınemurlaruı vaaiyeti ı:elir. 
B~ çocuk ıı..u,.ea m.etaıırla, 

hiç çecniu olımyan -vr Ba· 
P$ll KaD<tnUllila ayai istihka
ka tabidir. Bilhassa, hayabll 
pahalı oldsin devi.rle-..le, Iııu 

rbikliğia, lıt-d;siııi usı1 ,pd
detle biı;settinüğini siylemiye 
dahi lü71ua yoktur. 

i1ı. fırsat ve inıkiaı buldu. 
ğumuz in, baremin bu wifi
ni derhal düıüneliın. 

Yangın söndür
me su depoları 

Belediye yeniden yü
zer tonluk yirmi se

kiz depo yaptı, 
Bel~ire Reislıği yan~'1ları Qll

buk sönd urırrek ıçin bol ve hazır 
su bulundurulma.sınt temınen 

muhteLf semtlerde yeııı n~ bü. 
yük Sil depolan vucude g •;r -
mekf','d!r. 

Bu ;uretle fimdıye kaciar şeh. 
rimiz.n susuz ve tehlikcl.ı muh. 
tetf ;emtlerde h<!rbin yü>ıer ton 
su alan yami sekiz aı:ieL ouyük 
su deposu yaptırılmıştır. 

iki çocuk tren ve 
kamyon altında 

can verdi!er 
H ay-riarpeşadaıı Adapazanna gi.. 

aen tren geçen akşam Adapazan 
istasvonuncia oynıyan•hama İi. 
mailin 5 "&şındald oğlu Muzaffe. 
rl! çarpmış, bacağı kesilen ya\-ru 
hemen ölmüştür. 

lülaYa, ne ea rat· l 
ltetten dişti? .. "Verirse, enailer hanesinden 

seni siler onu yazarım!,, Hakikaten yemeklerlmiz, multa.ğı
mız değ~U. Zevkimiz, JşWıamıır: ne a-
lemde, bHmiyorum. r_,,,.,,...en.lerde, b!t Te aoı.lu!tlu, U&ı.Uı boyıa, tırça, kır- verd..ı.ıt .. İ.şte. ıu da st:nedi. .. 
pıetede okudujum ;u~'ucult bir ıı..- pılt o:r.Jdı, orta 7.ışlı blr ad>.ındı A4- '- İ71 · nma, ~ ...., 
vaciıs, baııa balt.lavayı hatırla.ttı. Bir ~ &:oridonL"lda kendi kendi.ne- sJy'.e- baL1 ak1llannıanuşaı.n ... 
Ana.dolu muhabiri, yazdıtı. ın~ta nerl!'k. ya.rÜ)"lr, orada sırada b~ın.ı iki - N"edcm'? 
ı0yle eliyor: tarafa i&llıyarak \aaccüpk!r tavırlar - Bium hani 111 Salop vardı .• Nü.-

c:Çenceşı.n bak:lavmı aeşhMntur. İri tak.sııyordu . Penccre~rden b:.rtnın ö- mcıne.i. Teraltkl mflttebinde.. Ona da 
Dlll':e Jeldl. Koltufunlln altında t.aJl.- hf'> yuz lira ver-u::~ ... 

:J'&Plllr. Ler.zetlıdır.t cilJ• "'Y•~ meı;ın bir avukat çanta..llU - Vm:lım .• ne ola...lı.! 
DuJuı:ıdum: BKl&ve., ne kadar ,.,... pe..~~onin jçUıe bll'Bktı. Çantauıı - itte onun için, teni de dened-

bancı bir tatlı oldu. Bucun baklan. 1 . d ·•--ro·• b. ~- ·-•-· ~ _,_ -·y"er ~---Le ~-yde .~. 
Çin "'• çı... ._ı ır ~nar en~ ~•- ~ - w. ~- ~ .•u 

Yıu>•n ve,-a Atın alıp y\}'eıı lııaç ev l'IŞ'Jr:p kenı.11. dikl<>lle gılrzden c~ - K.ıydettin -· salı.ıp OJ'le QO· 
vaıdırl Vakii bali ~de birçok ev- · '-••'·d +.., •• b'rd ~ . -·• d...,;ldr·-- .......... ı;~muye ........- ı. ~ ı e-, ~i. goc- ........ .._ • ..._. ..... 
!er vıır lci., bakla'nl TUZl1 cormem.1#" Jüğiınu d!iz<>lııy r, parmakların! a;t<ın- - Vermt7' .. ben ınn: yıllJlt Slılııbi 
t.ır. Çüakii, bu taUı artık alaturka ..... d'l ulatarak ~-.jp.tl:an çeviriyor, bu to- blLtneı. mryitn"! 
7ılıyor. Onun ,erine 1-1 blrtakı!'ll ma:- t stn•1<1, harıl h rıl bir ka&ıt a- - Pek.t .. 7a vwirtıe~ 
ala.franp tathla,r 7iyoru"g,, rty\lı:ı-t11. Bır aralık, 7ııouına hernen - \~et:l~, .eni s-iler. OllU yaZAf"'4!1. 

E><:iden, ça<iıda, pazarda !>oklava kend:c ya,.larmda görünen, e1i yuzu - Han hah hah hay~- Ayol, o, et-
;rapan taılıcı cukkilnları dm. ı;>Okıu. duzııün, . ılıtı kıyafet. du:qrmı, ,..... b•J" ili~ :r. 
Metthur baklavac~br \"3.rdı... Bugi.m.ı .ohbet d'.&Zil'Un btrl.sl celı.h. - Beu de o h~d"'11 !r.illhem ola-
kinwe, baklavanl.!ı üzerine dMŞ111.uyOI'. _ Sulf!'.r.n:ın("lğı.m., ne bu d'l!gm- r~..c oy.edım ya ... U~tfe !>ct:lataf .. ~ 
Çü.nku. artık.. o aranan. ev1.!en bir Jlk f .:1.hu"' .. ~ anyorsun.. ~ra~•~trıl tK•ylP Onur.e gelene ı..a.ra '-"-ertrsen, 
ne;x olntaktan çıkmiftı.r. E\"t"akla tar:!'IJ \•esika a.rar &ibı ctal- SVllu fena olı:;ır. Dara dara üstüue a-

Yen aJııtrang11 ;.."\thları ~VtyO!" m•- cır ... nn. ,'j.i hir ll!m hali de- gtl.- 1 ç;n-, Qlr türlü. uira,~aktan )U!T' ":Jla-
1Jt:nuz.., Belk~ bunlııı. ı:- hat"ıf, llazrnı .ko- mrş. Gôctjı~ın, çantan, d.oı.tgm'~gın. • m:ıau1. 
lay ~eyle:-dtr. 'Fakat, b::tiO".. o~" bale- J - Vay, ~i:er !taMeşim .. ıeı il" aen -,u f)<iıfll.YL i<urtara.y·m da.. l.18t 

lava n .)"'ennl tı:t.a.r mı 9 
(Tey·n .. r:.,•~1e!-de~in sen :ıahu .• ()rtı,'.ı- tantft..'\o.tın ~ı.~tim. Bugür: baka!ı.m 

,.•Kthe, oburlar, mt":>kur pbsb-1 ,,...ız- dan •'.! butun iiiir.din ü.rtık... 1 ne o!.acak.~ 
lar, baklavayı. i>:.r ölçü o rak ;;ri.Lrlır- s ırıiıp ,.::> •• r ibirleriU1.11 ::a°'*ı."tın I~at! ... "- kurlatU"im SUle,rtr~CL· 
d• . ~es't15, hır ttpsi bak:lavayt, '.J.r opla· rtuter. Te.k:-a: iton,...}!nıya a... 1ladı-

1 

gı~ a!I"..roa., ciedıgtm gibi, artık aklını 
otunL~ta yi7en !nanl.1:- \.""atd.ı. Bo>·~e- . b.ı,. l!"'.a dev~:r. Kin~5e-ye b:r metelik 
"ler:ne: . .\ilah :-ıanda s~fast ver..;ir...... _ Eie-ndtm.. dalg!tlllğım.uı sebebi vtrme' .. Şey Sükoyma·n~ığım .• be-
den!ra:. Fakat. za ıan gtçtt'tı;e, bu 

1 ~ıat'9f!u .ı::a.swda blc iıeDet llftdt; on~ cım e~ti llraya iht'f7a~m '\ .. r. l":ı?'m-
• &damların kuvvet dereces.ınf anhyo- a.rl,)"ornm. d9. µara v::ırsJ ... 
ruı. De.ınek. ol\l.yor il.i, .oaıı:tla.ı.n m:ıde- _ Ne renedı• Arttk aıürabaiıacllı- - Yok ... 9en SllK dinler ad• tm .. 
ler~ ••rmıt· &u;un., uç dilim bak:~- ğa m:. batladıo? Faizl~ para mt veri- sırıılil ·öyt,...t:r ya,. tct~n!llleye :ııe~~b.k 
vayı dahi yiyemiyen ~ var, J'Ql'"JUn't \tenniye("egın1. 

ağır e;elryor, .;leri almıyor _ Yok b~ 1'!kf!r karde~im .. !$'te bir - .\ctUc, barıa da 19.t? 

Ro::..r.ız.an ıı~idl, bot geldi de' i: Idık h d - Şakı .007lüyoruıu, şeker k.ırde-• "' apt .. edl e lyi t•rudı~<tlll%, 
\'eys.: aııec~ tanıd1'1ntz l!lr ada.~. Ev Y t>h- ı5mı ~aksat Ietai.t .. Al i1ti gezti01,, al! 
Bawran: •e.ldi, ,,. geldt k " b teym • ~blltden cü.2daru.nı. Çl-

J • ~ rır ·en, nerşey p.a a:r.a çıku1ca1 parası 
.B5klavil. teps:.Sl tıoj geldı y~tı~nıof'dl . 017 de, ilin .(Ylızünu ıct- kJrdı .. cO.zdanından çıkardığı hir dE-
'I'a.ruı.ia e.>k~ ıunle['LH :nanilcrı.nl guı., tıcı~uıı bllyoru.ı. Haydı 0~1k. l~ '>CO lir•l!gı, p:)Tmak t• çları...nı agzın-

1 Mısıçarşısı istimlak-
1 erine 

728 bin lira harcandı 
Belediye Re-i,lıti bir yardımcı 

Hal balıııe ürat edilecek o an 
Mt;,rça!'§lsı istimliklerini tamım. 
lamı~tır. 

Vali w Beledıye Reısi B. Lutfi 
Kırdarın dün verdiği izahattan 
anla~ıldığına göre buraıenm yal.. 
nız 11umlakleri ıçin 728 bin 179 
lira 81 kuruş sarfolunmuştur. B. 
Lütfi Kırdar Belediyenın yar • 
d.1mcı Halci.en her yıl 100 • 150 bin 
liralık bır ,-aridat temin edec<ıği.. 
ııi de lHive etmıştir. 

lektrllı idaresi 15 
bin Ura yardım pa

rası ayırdı 

Eleıctrik, Tr:>mYay ve Tünel 
Idlres.; kazaya uğrı.•.:an, sak.at .. 
iaının men1ur ve mustab.deaıle • 
rile our:ların ai .eler~ne yan:iıaı 

edilmeit ve vazifelerinden çıka -
rıl,ml~ra ver:Imck ii•ere 1942 yılı 
i:ıü.t~esine oo be~ bin lira koy • 
muştur. 

Cu:martai ııünleri Şehir 
tiyatrosu114 •~ •ekiz lnırıqc 

ııiriucck! 

"'"'' -1,•r nu .. tnu:". za.,aıtı baidavJ Jit- ıı...... b. · da tJJLatıp •Bir, i.k.1. üç• Q.:ye seyarken, 
_..ı.-ı; .... \"t'rt'utll ır~.· ç pa:-a .. ·i~len ao· -u'-u' n . ~e,·a\111 e··-ı""rı t•ms· l !una -k ı· ı· "'V 0 • l.'J )".J.nln:ua dur.an bırUıi, " .-.;;-~-... "' I O Ca. ... t:kç-e 'Jnutul~n i.)İ!' .. ~ et,., ha~ıne 1'" ty0r. Zat.en. oyled.:r: «Elın.te ver cm oara .. 

Şehır tiyatrosunda bu cum9r. 
!esi güııiınden itibaren :her ayın 
l inci, 2 inci \:e 3 üncü cumartesi 
glln'.erı ~leden sonralan tı}'alro 
·tar~urıôı .. · lızimetleri dokunan 

B•lk' ~·. baklavanın bu ragbeıten yoc:nı.. ııi: ara!> • ·- - Yırkıt>d:ı, dedi, btınhırı da bt,rada tı.c. Bu tem.'1llerı:ie her yer on ••· 
dtl.iınesıne ... eb~ı> ~JlZ ulınuşur.dur. Un<\!, - İııkdr mı etti? d.l'/..t(ı ~e ııi.idrJ~a:eyh olarak aıoru- kiz \"'C localar da doksan kuruş 
sor. it'ne:Prde n de·""tt"e te.n::ı 7aprnıya - İn.'<~· ~trnPd.l amma, hah. :ı~l- rojz ;)~an •. naul olsa bunu da. ol ... cakt~r 
ba. 1 ·dıL •.-.:, h:r1t k:ater., agtT btr ,e,- d t b L t rıw.i:ıkcrıH~Y1" verır. Dcrlek, bu da •ıra- 1 AJ d "th ) ~ 

""' l\. nnı., ~ e er.e.11.e \'ef'3İ.l\ }U Sf'.O.ede ı.td manya flD J 8 at oldu. fy,, sure! ""klavanm 1-~ y.ı " ı, 

1 
~ "' , Bu '""'et olmasa .'\.:lalı bilir, ink:i>r da ı Ben ytıulanndaa m.:ı!cl.ıf'rlı:en, Sti- .. •• k J "' 

bllmtyenlec l>!Lt!af yı lıoiy~ ·~·r r edecekti . Amma, Mlladl da 3ftlladL lt>,ım n, beş liralılı:lan !>Jlıi st•11y~rdu: tU tun ta asına UZ Um 
şey aand:1ar \'"t' yememiye ~\adılar. NiMy~t (iayJnamadım.. ınabtcmeye ~.....ıı o;ıci(' -ı-. 

Halb<ık1, O, cennet taamıdır. B>lı:· ================="~=··=,,,"=·· .. d=-='=':===z= kalmadan yapılacak 
ı.vavt ihya ebn~k tazın: ı 

R. SAPTT . 

Milli Şef'in 
iltifatı 

Lastikte 2 7 O lira ihtikar 
yapan 4 kişi tevkif edildi 
Pahalı gözlük satan birinin dükkanı da 

bir hafta müddetle kapatılacak 

T icaret \'ekal~ü A;manya ll0 

yap•lau wn anlaşmala.r m.uciuıu. 
. ~..:: ıthala' yapmak için tütün ta • 
kasına thby~ kalm:?dtğuı.J. ve is... 
tenen :naddeltriıı yeni anla~ma. 
!ar hukumleri daircsınde ithal 

, .,&lebıleNğini ıılakadarlara bı.i... 
dtrmişJ:ır. 

)lıisa,·M iddia etmek kotar mı~. 

40 Kişi 

OLACAKLAR ı 
İzmtrde Bozyakada oturan Ne. 

sibe .ınıinde on y~annda bir 
kız çocuğu, ev\:elki ~ün yü~lü 

bir kamyonun önünd.ııı g •• m"k 
ısteıuiş, tekerlekler altında ka • 
Iarak öirr.ü~tür. Kamyonun şo.. 
förü s.,m. Erçetin tutu uşt r. 

Tak9ım gezgisini.n. cİnönü. 
ge:ıgisi, i&m:le acllandu~lma. 
!Jnt karm-la:ıtıran ıŞehir )..fec
H,.;:nı:-:. ht.l karan ''"." tazim 
hislen bir te'gr'Bfla .).filli Şe. 
.{ıınıze l>ildidm:\ffi. Cum • 
hurreisımiz bu t-elgrafa düı:ı 

a ~dalı:ı O?vapla muı<abe 

A,l.ye _ nei Ceza mahkeır~•l J merka:ı gmwk camıııı ;cdi a
d, . 'Muharrem, Sabri Bak..,glu, 1 .., laC»i<"tfeı'l:ieon ir lirıtwı. sat
Hüse ı·:n l'e Sabri Arıkan admda. 

1

. rna:rı.an n:-:hakeme edilmiştir. İs. 
dört ·kişı}i otomobil lastiği ze- n'>ul lkmd Asliye Ceza ınahke-
rinde ıntlkfır yapmak suçundan m<:;ınce, kendisinin bu •uretle 

&ABEBLEa 

ViLAYET u• BELEDiYE: 

I'iat :\lürakabe Komisyonu a· 1 
'"'ı 12 den 40 kişiye çıkarılaeak
m.,. Artık. bu komisyona Kuklar 1 

isıı•i \erilebilir. Bir i~ bu komis. 
yona havale edikli \eya diişlii mü: 

- Kırklara karıştı, diyebilir
lniı .. 

DARUL.A('EZE 

K.\DROSU 

le buvurm~lardtr: 
Gençlerimiz en çolr hangi !1 Dr Lütf. Kırdar Vali ~ 
mealeğe rağbet ediyor? ~kdıyc Reısı 
Ünıversı<ede lıu ayın 6 sır.a ka. İllt&nbui 

ciar tıemaıt olunan kay tlar.ı -ele • C. İstanbul Beied-yesiırin 
vaın olı.mır.ak:adır. Şımdc;ı ka • i vı ,·üre ki duygularına çok 
rar 7ea.den ı.'<lyılo;nn n talte ıcşe.kkıır ed~im. 
!erin yekün 1> 2247 Ye bal~' "~ • Bı:lediyen.ı: kararını sev • 
muştur. BurJard:ın 1~75 s. Tıp, gisinın b r ışaretı olarait ~ • 
Fen Fakül•el~d" d'.şçi ,.e eczacı ıyorum. 

tevkif etır.•ştir. Suçlular bir Jt.o- 1htıK.ir yapmaktan :> u-rr:i beş lira 
:n•JO.ı... ıas~ığ!:ıde 27-0 :ira gayrl!r.tı- a~1:- para cezası Ödcınesine \·e 
ilik menfaat temin et'TIİş°t>!tlır. 1iıkkJnımr. yedi Jl!~ m'.id<letle 
Muho keme şahitler için alik ıı- kı;ıatıımas:na karar v'!'rilmi,tir. 
lunrr.uıtur. 1 1 

Bevoglunda İstik : l c-addt!.>Ul- S p O R t 
de ;3 sa•;ılı dükkanda gözlü~çu J ı. 
J<ız-t P.ı•o=v=k,=d=üı=ı ·=ki=ıa=o=e=.:z=:ıy=s 1 Beşllıta• kltllJlaClD 1 

C:{l ~a · 

* ~lu~"~:ıit, du. ve yetltnier.i.n ı.ı.ç 
ayll,k ınaa.:,ıl.ıtı .B.['inc·ltanwı ay!O..n 
ba,jllldd ,.-eı··lecek.tı:r. * l•l>Je Vekili Fııat >\ılralı dlUl 
tayyare ~" ~hrimi.ze gelmi~tir. * i.-.t:u:ı.b·.ıl E:r_n!y~'. ~'IUdürlU.HÜ 
ti~Ullc' Ş"be :'otüclurü B. Tev
fik ird';t.CU Şube Müd.J:ü.ı,."Ulle, İs
tar!hu ~ FrnP ~et ielf"ri..nrier. r..r:that 
Vir.): ıei ~. Kütahya Ernniyet; • ıniri 
~\.H İ. a.n r111i tayin edihru~leniir 

MAARİF ve VJVlVERSITE: r,(C\'Sİn1 kışa girıyor. dunun 
i'"'İn Dar11Jatezr"e mıirıcaatler 
artmış .. kı~ı geçirmek için birçok
ları fakrü halinden b.ıh. ederek 
bu miif's!>ı{' dt.: ;yer ıstiyor. 

Odun pahalılığını hatırlatmak 
İ.:,ttrim. Bu \.'ıtziyette Darulaceze 
-t.11-'rosu elbette oeuişli ct:ektir, 

nektebıne, 217 si lktısat }:akü! • t· !NO.ilİ' 
n ·nı si de fledel>tyat akuite • imtihana grrmiyen Vniversite-
le~· . 437 s! Hııkük Fakü esı • 1 

»ne kayd..ııunnıuşıardır, Bo. su. liler ve bir kurnazlık! .. 

,.. 1 Beşıkta~Ge~çli:~~!ti'Bll<}kan· 
1

1 

·l l<:imi:e~. ·. 941 c !r.arl.e'>l gü. 

d 1 1 nu s:ıat 15 <ie Beşikt<l.j ~-'<areller-
K8Slmp&f8 ef'OI deki klüp '.okal!nde urr.um.! hey'et 
Kıuırr.pa.a <>eros:nln ıLlııi:yet. i>tr 1 fovkaliide çtima e·:ıeacg .X,n e

t~ıri.u b.i.trııiyor. Çı.inkü, Kbırnpac-:.:ı J&- ı 8 s tı mnamemizin beşinci rnad· 
:-~.:n n ern~::!enınesi, !:>i.aiu bır ~urlü d-4?::.inde ·.ı.ı:ılı bir se•1elik ü~3:ı.tı.... 

* .lk •.ı>U çaitlnd•k: çocul<iu"1 
•yun ~ bu Cumartesi :.u ;yaptJat•
~ır.da.n bu.tun \.JZ"ırli1t lar km.a i><ill
mlştir. * Yabancı diller ınualimlı yeciştir-

AHMET RAUF 

T i.nel kayıfı Ba•taya s:etirildi 
A T.1.:r Ka) a :s.n1ar!anın .. .j olan 

Tuocl kayışrnııı Basraya ııetıril.. 
oig, dün Belediye Re.sliiine tel. 
grafia bildcrllınşit.r. Ka. azami 
1 • 1,5 11ya kadar ııe r· ize gel. 
m.ş olacak \"e•h~men ~nel se • 
terlcrir.c a.'-lanılacakt:r. 

Tf>frik.a 

retıe ~n çok rağbet oluı:an bı anı; I Hukllk Fakulteo.nııı <>illia5.99. oı.. 
d·,ktor:.ıktan sonra diş tal>ipl.ğı, I rinc a1"tf:.mfa bulunıı'1. talebe • 
e<Z«cılık, hukukçuluk, ikt.ı ·at • 1 ierden baz<la"run antıhanlara 
cılık ve edehıyatcıl ktır. · ı \ıa&ta1ık r .. poru getirerek rey~ • 

Dar tac e için tZ 3ut aa sar "'areretıeı göstererek 
.. 1 lir la t la ı :rqıey...:p ka ~1ı~rın~ ner yı~ 'ec-., • a •• op • dit ettirriikleri \'!! ou ~uretle ha. 

Darülacezıeyi halka tanıtmak riçte çalıftil<ları halde vesaiti 
mah~dıie t~ ül eden cemiyet akliyerl-> de _.eRZilattan isi.ifade 
bu • ıl .ç nde rimizde on iki Ettikler. görülmüştür. 
öiıı ::c" ;ane toP'amıştır. Bu para. Reklöctük '>11oun önlenm~si 
nın 3000 l:raslle imaLithaı:elere İÇ·"· ica<>ecirn tecibırieri almıya 
~ört ı.:~€k!.rik m•kinesi aillımıştır, karar vern1i~tır. 

r 1) : 7 - Slz b1 raya n.için celınnn.z. Se
fil insanıor • T.ıoii kaciın eti .satın al-ç l /, M d l 1 
mak ç.in -ie •11 rnl?. Canavar ır.ah. 

lp a 'J' o e 
1 

ltikıar. C..r.ııvar ..-atışı mahlQk!ar• Se-
'-' lun :ı:ct act gükhı~ 

- Aidanıyo~nuz? Belı buraya o 
Ycuan: NEZillE !4UHIDDIN ı mı1<aııa c~1ıoe<1im . 

B ney~ •• Bu rı .. sll gar ;J ·e hato.a 
ı<O k..,.nç b.r hA<ılseyd.1 .. Ac:lba yu- l 
k dtı. lır.rinı mi 0011&.ı::'ıyo 1Rrt.(~ BOy
le '"'ir evden her ş<-y ı ·kl~nuC!l. Se-dnı 
oe yapacatmı. ka!'arlu~tln"llJ"a Y-..k.it 
bala rr: ~d ı.. 

G;n \O bı.r murabba hslmde ıç-11rn11 
ola.1 t;wan deliğlnd,,n bJyiık bir tor
baotn sarktığını, ve bu torbanın a&:~ 

ları arasında. bJr kadın vücudüntuı 
oo;tı•k çıllık!:ırla çırp:na çırpına sedi
re doC-"U lndltt"~ glltllcçe s&ıültl.,...., 
er'.ltcıı !ilkl;ır ~ra$1nılıı. ·carôyordu. 
E gorüyordu.. Bu n.e bir sarhoşlulı: 
a.ı • yonu, ne de bir rüya idi .. 
'fu\ ndan edre 1nen a" torbanın 
le den çıkan ka .;.t.'"l. \ acudu c li\n ih.
t a ..,. k.vra113rı.k boluk ve feci 

çığ ıklarla hayk.nyoreu. Selim ş~ 
k· .ıktan ~onup kalmıştı. B!r an göz
ltr yuka.n kai.dlr~gı ~man deJ.L 

;.anmış 'e e!l~tun zlya:n.uı da
gtin ıx:ı aldı: uııı. c5rdll. Se
boğ Jr g '> nlerkeıı korkudaa 

\e ıe ~t n ı u.:uı.ş stoz.leriyle keo.-

dısin& ne!:-e::ıe bakan g"nc; :;c;1<i: ... ı 
teskın etmex: fikriyle a r a.jun L. 

Foıu.t mi1a ÇlrplQan ıen\: kadın ona. 
hay~ra.:., 

- Bır adlnı - atayım demet. 
Canavar~! -kendin'H ;ı..irodi ölttüni.
rilm'.. Dlye dı>varılakl hanı;e<i kapn. 
Selim bu saıı.n.e,. olanca hayretiyle 
b&Jayordu. 

ç ıplalı. kız bir elinıie baııçtt öbür 
eliJ<le vucudüııü - iç., bir şey· 
ler :ırqlU'n gibi seditln örtüailııü ı.ı&

ki!Slı.riyor, yastıkları keı>diabe oipor 
etrniye çalılıyordu. Selim bir an lı.en· 
dıni toplıyara:lc bu mürettep salınenill 
kadın kahramanına tekrar :ra kl1Şmak 
lsıeciı.. 

- Si.re yardma edeyim. :ı. •. ~ 
"'1iniz.. 
K~ iri c'.Jzel eöderinin bii!ün hu

ııwıeı.,ıe ona -.ıc haykırdı: 
- Yaklaş:nayın, diyorum .ı.e: Ben 

ıa.Ulık b<r koyun degWm !. 
- ~ sa••hk!lnız, diye k!m sö7-

ladi?. 

Kız a<:ı bir ha&aretie- ba&&ca« sor
du: 

- O lwllde burada ~ıniz ~-: . 
Seliın bir auda ~çinde bulunduğu 

vauy'°t.i kavrad ~~ Bu blr oyundu. Şe

hlt:ne Hanımın cBUytik Fedakar·:.;.• 

'"'"'" venil&;. bir kl)(lledya sıhnesi;yıil 
bu .• En m!inim NI~ tevm ellii! bu 
çıı.ılak kız h.arik.ullde bir meharetıe 
masum bir bilire rolünü oyn.JJ'arak 
lı.arşı.smdaklıı; tahrik ve tehyiç et
ml7" ça.\l4lyordu. Ve hak.lkaleo eaı

alsiz denecek Uclıır güzel ve catip.. 
tı. Şimdi ge><leruıde acaıp p:>r J u:u 
yan.mı.ya ba~lıyfolll Selim, hW k~i
sıne dert.« hakatetle bakan kııa 
gözlttlnl dikti. 

Oh! Cidden ııefls bir vile<oltu. Bir 
be;rloel~ı san'at heyecantyle tit""te
cek. k.adar nefts ve harlkul5de ..• Diı-
1-erı. tıgtünde doğrulan yumu.şak: ve ~ n

ce hatlı vUcudUnün pürüz.B(lı, duru 
tcnınde toz :>embe isir gibi ince bir 
tlıli.J.n göige.:ol lıu.'ut!anıyordu. Yuvar
la~ ;:ımuı.laı yle gergw boynur.ı..:n et.. 
r;.ı.f.~ ;ı-.rıl i)lrı .. par Jy.uı ~ ı;-

:rnı:>ı\ ı .~o!". S.1r~ :zam31'lla:-da, yine! "'l- j 
k.::.y(''.lpr art.tu1ş~U'. En feu.al kf)'k•ı l· · r. Ilı v m.~ haıriıztn re fini tica 

· <"deriz. Koku :nühim ;ey. Şch-rin ort~suıua ":e • 
&~be 1Ue, böy e iptidai vnz.,.etle bır 

1 

ll7.nam!"i mUzake:-a t: 
d.eı n n~e1cut o~ınast pya.ıu h.ayreı İdare h~v'ett raoo ..... arı. 
bir h3disedir. Yeni i.da~e 11.ey'~ti :ntihabı 

Herhalde, al~darla: Kas.ı:npa~a.. 

mett ~ iver.;itede açüan ta...raa. 
yeniden ta! be alıııacaktı~. 

MÜTEFERRiK: 
* İngıltereye ısn1aı .atL.ufi !an lo.. 

mno.J:JJ ve t·a&"onlarJ..:ıı. "' l!r~ ;.eket1-
m.ze le~nler ;;·r,-vıse KOU .. ·nu.)tıır. 

3unlar ~I lok.,.,,otif, 500 va!;',n lta.
jarch .... 

cier t :çin bir şey dü.funuyortar~ Bir 1::::::;;:;;=::::::::::::::::::::::::===: 
taraftan şe-br~ i.:T.ara, teınizlemtye, gu .. 
·U~µ-mlye c;<:ıl.tqiriı.esı bıt tar.attan 

bu ı!"l<ilde bir dere;,! bıraJonalı: elf><?t. 
•e ..ıoğı•u görulmez. 

BURHAN CEVAr 

mecaLılzlıkle yiı1ılıvenl.ı. Şimcıı •lln· 
dekl l• nçer il.ir t1ra!'"..a, k:enc.!11H" si · 
per etrrıek :stediği örtft \'"P. yO.Stı.k.ler 

!arı ırtma ~adar inmişti. Bal rengl 
iri JÖ7.ieri nle·; gibi 1'illd.ıyor, ~ 
candan kabaran göğsUnde, dik rneıne· 

ı ~,.; '"'ı·t bır tıtreylfle baidöndürucU. 
1 bır U'7i< y .... rahyor, vi:.cudUnde a.ıtuı 
t tozu ~pilmlJ yerler pırıldı,rordu . 

selim dızı::nsiz bir gaşyiçlndo kol
li"rını lı·l en!e;; cıplak: t"Ücude dogru 
uzltı.rktn ~.ur etiyle Mltı tuı.nçer! kav
ramı .)1;.n g..:-aı; k.ı.z tekrar bayku·dı: 

- Ban.a. yak.l.aşn:ıayı.o.ı.z. c:yoru.a:ı si
ze! ... l°'endLm! Oldlırec~i.m :ılmdı 1 

Se-liın heyec-.u.ı.dan bogulaıak: 

- Durunu~ .. Durunuz!.. -di7e ~7-
kutlı- Size fenalık. yapma:ıc isti)"'e'll 
bir! d~ı.!!1D. ben?. 

- O halde burada işiniz nedir'. 
- Beıı de size ayni şeyi sonı..ca-

j;mı . s:zin bu evde işiniz Iı4'C!ır?. 

- .Bf-n bu ev denim ... 
- Yani~. 

- Şctı;..'!le Hanımın k IZIJ" ım!. 

Genç k;z bı.inu söyledikLen sonra 
dem..i.nk hkl<leUi v~ gazup !lalınden 
çıkar.1k sonsı<ı bir etem ve ist nbın 
a~üch v~ ·muzt.arip ~ıt;kLrlk!a!'iyle 
ı.an:U. r.-:-~·ııa ağl.amı~a başladı 

Ş.J.i~tll bır lıuhranrian s::>rıra lus
~ı.cn lı:ıyauılLP v•6.:.n rJeı ın Oir 

iDevanu var, 
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Bir Cinayet Davası 
(azan : ETEM iZZET 6ENICE 

- EV'Ct bt!n öldürdüm~ 
Dedi. Devam etti: 
- ıCinayt!ti benee Ferd, haıır

ladL Sebebi Şükriyeye binbır do
lapla re V edadm korku9U ıle ban

' kadarı çektirdiği paralarc il(! ev-
deki :uücevheı:lerinı almak içindi. 

Fakat, ben kendısınden ;;ç•kgöz 

davrandım. Çünkü, evde Vedadın 
korkusunu yaratan, Şükr:iyenin 

a"abını boean bendım. o, l:ıucdan 
istifade ederek ve Şükriyeyi bir 

sey~halıe göndermek bahaneı.ile 

hiç şüphe yok ki, onup. bütün bu 
servewu ele geçirecE'ktı. Halbuki, 

onun serveti bana da lazımdı. Pa. 
rayı bankadan bir gün evvel çck
rn;..eti. 

\!üceovherl<'.'ri de meydan~a idl 
Gtizinin söylediğ'i doğ~cıdu•. Ben 
FNdinin rr.e•reslığıııi yapıyor 

uum.. Fakat, beni kandıran, güna
hıma gıren ve hayatta bu cmayeti 
m.n!n i ·tfi~;.ıp ed-.;:>n ordu. Den Lc;e, 
Cevadı sevıyordun1. üna 01..tun 

gonlür.ıü ,.<?rmi§tim. Onun istik· 
baH ıçin bu cinayeti yaptığıma 

şu ıtıraHarımı yaphğım en sami
mi ">oda inanmasını dilerun. O, 
inanmamazlık ki, beni ele vermiş 
bu~unuycr. Eğer sacie<::e bu x.ana
atlmı tashih ederse kendı he.a
huna en büyıik haz ve sevincimi 
duyacagım. 

O, Güzınin buradaki söderin
den rencide olarak sırrmıızı or
taya vurdu. Eğer, bütün bunlan 
söv 1e!1'emiş \-e hislerine kapıl
mamış olsa--dı, o benı:m Jrendisi
ne maddi ve manevi vereceğim 

geniş saadeti tamamile tatm~ o. 
lacak ve belki de birkaç gün ron
ra tahayyülü.ndeki Amerika yol
culu~unu sac!e bir ı:ıo.kikat iıuk
rnüne :ndırmı~ olacaktı. Fak.ıt, ne 

yapayüD ki kısmet de~ilmi+ Ted· 
birin takdıre uyınad•gmô bu.ıun.. 
la ber de inanmış oluyorum, 

Bur.dlıı ,;opra ,\ ı suı;tı,. A
vukat Muzalfor: 

(Derımı var) 

Tekrırıaaan tarlJI~ 
Yazan: Ahmet Şükni ES~ 

.. ibl • 
Tarihin bir tekerriirdeıı fa~•' 

et olduğu doğu değiJdır. ııe, 

bazı hadiselerin tekerriir ıiıt .. :·~ 
':i·:.· 

celr k~ciar birbı r. ne benle ııı' 
rtt• de b hakilı:atllr. Anı• ırP 

1914 harbine g•riş.İ ile bıl Lıt"' 
bö··vıe k&l'Şısındak.i duıumu · . ;et• 

Z'l!l'liğe bir örnelı: olar.ık g~' ;t 

lebair. Ve son bfrbç af ıç ge • 
Aimanyanın <\ır•rika h•ı:ı' 'e IJl) 

müerini ba\ırm ıva ~:~11'a~·· ~·· 
betıztırlik büsbö.t.ün udir"' ' 

ıwıuy.or. . al<' J, 

iHadıseler.:Cn ak?şı.na ~ .. • 
bugünkü Berlın "· ,\rr·"'.,' ~~ 
y:rnu beş sene ev..elld sor· "' 1 

dalı:ı ıyi anladığına Hıı< 
. ı\· 

kolay .ıeaililir. Garıpt.rr <~'" " 
r'.kanın harpte cynı; · ı)l]e J ,, 
hin m;hiyeti ha:dcıncla bt'1:1 pi'' 
Berli.nm kan.at ve takılır,, ~~ 
İmparatorluk Almarıya>ın~, • 
naat ve takdirine berzt'rt' r t' 
dir. O günkü Almanya .• ~ır ,,r 
zaten elinden g~len yardııtı•l;,1". 
l!laktadı~, fazla o!arak .ııe ~'' ~ 
uilır? Dıy.ordu. Alman g,z :,I· 

• .. ı..; \<(il 

bugün de ayni şeyi so: 1~· .,el • 
O gün Almansa. harp nll"' ~ 
ieniyoc. Amerika yardllfl1 grı ı; • . c 
lacaktır. diyordu. a. . .gur 
manya ayni şeyi soyıovor . /.• 

Bövle düşünd'i~ü ,ç-1 dor ~.< • 
. . . "'' manp .. Amerıkaya kıırşı , 

ı·r dan .ııkur bir durum a lll~ · r;ı 
ıki ay içinde ii.ç Amer "' ... to ~ 
muhrıbine kaq• Alnoaıı ,;..ıı eı 

. ,_ • _,,. "' rw 
tı gemı""'ı tanıım....,n .'f'. • • 

b · du un~ ... laarr\IZ u yenı run1 . . cı. 

zahurutlilr. lilu!\lar,n ııı.rcıı& 
1 

• 

ikincisinde taarruza ~rıya; -ı:~ 
1>:do batmanı:> .ketı, evvel . 9 

böyle bir taarrt1z:ı cedt~# 
Rııben James toı'Pidu:ıu 

1
•0 ~ 

·,e verl!<m haberierr g"~e. ".ı e 
haHğ ıılan mllr~:trb• ı• , 
ıkisi de canlarını kavl>•t"',10dı 
Tu.ızveWn bu \a,uru·< i<ar 'ıJt),ıı 
;öyied:ğı sözlere hak~ ı!Ae,ıre •. 
iıakkmdıı vanlış kLL"ll " ~ · 

. c" . . 'eıı· ;ı • melıair. urrfuu-re:sı o · ,., 
- Bu ıgemi:ıil! batı:r:.lı11s<';,ıw 

1 . ı.eı ur~ me.r:t<antn bevne mL 
nu ct•r.ı:ıJtirmemektedır ır<· 

Yari Amerika bu h•11 ~ • 

!in nezdinde rt•mer> ,.., · ,ı'lı' 
~I 

mek ~C'5a\'\rurun<ia otm .. '11'e~ 
' ffl~ 

bunu tilt o1ar:ık har:1C • , 
lçin hır ve$ll-e ayJr .ıc<ilı' ..... 
mekti:. Hadise, Amc '.:arır~ r'• 
nel:nilel durumı.:.n;ı ııe ışt • • 

"' Fakat Amerika halk. .ı • 
muııt: da deöiştirm· •ıır ıi .,-:. 1 ,. 
ğilı:iir. Ve işte "tildıs ! ı 

bu •. dadır. Va<ıngte. 8~ 1 
hiıber.ere göre, Aoıerık6 ·aıt iJ· 

ler'mn ölümünıi seb<l' 9 
0..f 

barlı,., bütıin ,.,ernl!ket.- ;. 
bır hevecan -uvarı\oı·tn ~ ~r. . . •t< 
~fkavı bir acfıır. fah:ı ~ 

• lJ' 3· B" 
ıaştırmıştır. Şl.lıııt un Lı• 
gerektlr ki, Amerikar ,n c 
€ak harbe girmesi h J<J" ,\ • 
karar, eninde S<Jnurda ~~ ~ ıf ' 

merika halkırun arws 3 d-'' 
ııaaı 

des!ne dayanmakta~ır ,\ıııt'ı • 
iuzlu politika adamları. • ~ P' 
karun derb.al harbe g' ..,ıe6111erl):?r ~aftar olabilirler. Fak&\ · •it~ , .. 
efkarı :ııaurlanmad1k~a. p<' 
adımın altılmast!'a ;mk~n tJ it' ' 

J .,.,c, 
vur ed'lcmez. Rube:ı 8 • af. 
Qiscsi, şırndiye kadaı· nı);llb"' 1 
len her· hadiseden ziyade 0 ı' . nanıış ~ 
hazırLayıcı bır rol oy r·~ 
caktır. Gerçekten· :\ff·0 .IJ~ 

fı.ıır •;r herbe girmesine ta"!"a. (!lı::t 
politıkacılar, bu h5cii~r.ıP .'~ • 

da.n :ı .. 
du•!u heyecan havasın _,rıl'' 

• ci ki~ ı~ 
iade dmek fırsatını l · ti$ 

?3r ~ • 
mışlardır. Cumhuriyet r<le<•1 

. w·ıı.· . ~afl .• deri :Mıslt!r ı ~•e, a. cıe . 
sinde bazı maddelerir ' ";ıı~P 

.. ei<te 
rılmesi müzakere c!l m .. -f' 

giiıııl ıı<1 • 
ela gekcek çarşaınba :ııc ıca 1'I 
konulacak olan bitaraf . ..,ı ıc 

d ı ..,e,ı fii'~· 
nunun derhal ilga .e 1 :·;.rrır r 
lif etmiştir. Gar'.ptır kı ."., b' 

~' de b<' .e-da Almanya aleyu .. n . den ' 
ı·r .ı • hava yar~tılırlreo. 13er; ~ it 

· · ·· e •\ f) ıen b <r lıabere g-:>r • • 1,,,~ - ....... ~ ilıl jel' 
kUme• nin ozcı.:ısu ""' 1s.., 
me;·;,., batırılır.; ı 01 • 

1 
t" · 

l&vı m~mnun yet be,·a 
;1• 

ted'" .ıer 
'l) ··h:r öğrettiğ; b·r , ~...-ı 

sanl rın b:r t...ır' ~ l"' 
Jersi alamama!a'1dır. 



R ı·JÔ·n. · :Z.4~at 
.~: ICİNDEH.i 
: · HAD:i5E.LER "·. 

lnıilterpıin, Romanya 
ve Macaristana harp i · 
lin etmesi hakkındaki 
Rus talebini kabul ede • 
ceği anlaıılmaktadır. 

CBu 7azının raeUnlerl .AnaGOla 

Ajansı bWtenlerinden a~tır) l 
lelJı· Ata blidirildiğine göre, Fin • Sovyd 

ıı ~den: Muammer tra harbinin durdurulması için Bir-
a .\lınan Büyük Elçiliği Amerika leşik Amerik.adan Finlandiyaya 
~ ·l'leşik'~evlertler Reisi Ruzvel. üir nota ver.iil~i hakkmdaki ha. 
tıı. 28 ilkteşcinde söylediği nu • bcrle.r hakika~ mugayir:iir. Nej-
~ ınünasebetile, Alman hükü • redilmek imkim hasıl olunca· Fi• 
be~ti tarafından ne,şredilen r.esmi hük. t' . rd'g~· cevap ~eş..· 
,.Yanatı muhteYi .şifahi notayı • ,,.;::ı;,_rr:_ekıt~ın ve. 1 1 

·~ti"ı· ,r k'll' - . . ı.... d' t rl;:Wı~e ır. ı..: '" Y-O , e 1 ıgımıze n;V 1 e • 
~uşti.. Diğer tar..ttan Ankara Radyo .. , 
ra Bu nota, o zaman bütiliı ~ita • ~si~ göre, İngi1tc..1r'e, Ro • 

0 
l ?ükUmetlere gönderileceği maeya. ve Maca'ıh..sLana harp ilan 

~dirilmiş olan Alman cevabi etmei abakkındaki SoV}.et tale • 
·anatını ihtiv:ı etmektealr. bini 'kabul ~ktir. 

t 13~ bevanatta, Almanyanın Ce. ATLANTIK 'MUHAREBESİ 
111Ubı Amerika hükumetlerSni beş 
-n~kaya ayıran bit' harit3 ha. 

~:-ladığr, Führerin zaferden ;son. 

~a hütUn dünyadaki dinleri kal.. 
tacağı, cGrcer• ve cKcarniy• 

" rt\lerindeki Amerikan muhrip. 
;~tinin Alman denlzalıılan tzra • 

dı ıı.~a~ t~arruz:ı uğradığı . şeklin.. • 
-kı ıddıalara cevap verılmekte 

'e hunların tamamen uvd.urma 
~ tiUğu, bilakis Alman d;nizalta.. 
~rına Amerikan gemileri tara • 
:dan hücum ooil.Biğl öH'diril • 

1 
~ktedit:. 
'~ClLTERE. MACARİSTAN VE 

ROMANY AYA _HARP 
İLAN EDECEK 

~in kayııa~ından Berline 

DlKKAT: 
Gençlik ve aŞkın ölnıeı 
ci~stanını yaşamık için 

~M 

Salonlarına a 
Koşunuz. 3 

2 .. 
Muhte~em 

A Film • ı 
Birden B 

' A 
Dunyanın bugün en çok se
\'Uen Sehhar Genç Artisti 
~hCEY RONNEY 

&4HAR
1
n 

ÇiÇEKLERi 
C~nçlik ve AJk Mucize6iai 

görünüz. 
Ayrıca: 

B 
'J 
G 
Ü 
N 

Büyük Hissf Film ~ 

() Gecenin Rüyası 

s· 1ııenıamızın bin nıüşküliıtla 
!ref h· ırebildiği, l'.O nnıeriknda 
r·~r sene mütemadiyen göste-
1 ~tı Universal filnı.şirketiniıı 

en büyük filmi: 

Ş'iKAGO 
Gecele-ri 
&aş 
~ rolde: Meşhur ATSl:ın 
ilanı filminin Tarzanı (Bus

tt,r Grable) bu scCer Gang·-

YİCJb~ RGÖR Y -
~NNE NAGEL. 

lkf Gangster çetesi kıırşı kar
~Ya. bankalarıo :ı.re .büy:ük 
lllüesseselerin biamen ıdüşm4-
~ı, <1:.angster çete1erinin dün-
l ı>olis ~Hatlle mis'l.ine 

~llZeri görülmemiş büyük 
lnacera Ye dehşet filmi. 

8UQ11ıiııı.:a ıaa~elertlea 
un ttabaren 

'LKAZAR 
SinemaS111fla başlıyor. 

Berlinden bUdirikiığlne g{>re, 

.Alman denizaltıları Atlıantikıe 

yeniden cem'an 53 bin 'bonluk 11 
.ticaret vapuru i'k: bir miıhribi ba
tırnuşlardı.r. Diğer üç vapurla 
bir muhrip t}e torp!ller.erek ağıt' 
hasara uğramışlardrr. 

Jl\'.PONYA SON SÖZUNU 
SÖYLEMİŞ 

Dün, T6kyıoda yapılan basın 

topbntmnda JaPon söıcüsü, A. 
.merika - J,ponya müzakere~ • 
Tinden bahsedenk, bu müzake • 

relerin kesiln~ıniş oldufuuu ısöy. 
lemiş '\'e 'ŞU <SÖtÜ oillve etmiştir: 
cFakat Japonya son 5ÖZÜnü söy. 
lemiştir.• 

Harp vaziyeti 
(1 inci Sahfteden De\'Dm) 

2 - l\fosko~·a etrafında Alman· 
Jann ileri lıankcti av~şlıım1ştır. 

aus .mubvrunetinin hu yavaşla
.:nuya iımil old~ı üphesizdir . .Tu. 
la'da Alman taarruuan geri püs· 
kürtiilnıii tiir. Fakat dün izah et· 
:tiğiruiz 'c~hile Tula - Kursk ua.. 
ında ~·eni bir Aluıan ileri hare· 

keti beklenebilir. Sovyct Cum· 
hdri·y~tle.r BirU;ği J7•cisi K3linin 
de l\108kovadan ayrılarak Ku~·bi. 
~re <gitmiştir; bu, ~loskovada 
tehlik~ilt arhıjıoa bir aem sayı
labilir. 

3 - Kırun'da Anılan kıt'nları 

Yayla dağana v.amııı:zlar ve Kerç 
bqğaı:ı garbiMleki ~rnabta Feo· 
dosia liıuanını almışlRrdır. Şu 
halde Alman .rnotörlü ,birfik1eri 
- tahnıin ettiğimiz \'cçhilc • çeki
len Rus kıt'alarile birlikte Kerç 
ıboj(azına varmak iue,redirler. Fa
kat Sh.-astopol'a ..innıeleri bu ka
dar kolay olmıyataktır. 

4 - Donef.1! hav7m tnthı Alman 
ilerleyişi yavaşl:ımıştır, Rusların 

yeni blr ceı>he tutmaya nıuvaff:ık 
oldukları tahmin edilebilir. 

Hulasa: Kırım, Siva:.lopol lıari~ 
olmak üzere Almanların eline 
geçmiştir. Fakat Rus filo uuun 
kendisini batırmak mccbul'iye
tinde olduğu şeklindeki fikirler 
yanl~..-tır • ..Baltık denizindeki filo 
daha kötü vaziyette ik<'n böyle 
bir .ş~· yapmamış'tır. ~aradeniı:· 
de artlar daha müsaittir. d\.nra
deni?deki (ilonun daha faydalı 
işler gi;rruiye çalı~masını bek~. 
nıek dnbıı yerin&Je olnr. 

+ \'.Işı, 5 (A.A.) - cEru c! 'p.'.lrt .. -na
ııında intihııp edilen &ıcialltı mebus 
Piyer B!oh devletin emniyetini ih
lil edecek: mahiyette baN:kclleı'i:le 
bulı.ındui n6au cdolayı ~evk.f edilmiş.. 
n hapishaneye kapatılmıştır. 

~i'l' Ş=~~:ıa!:!u ~ ,. \rı~ KISMINDA 
filli! ~ 

1 
Bu akş:ım saat 20,30 da 

B A il L I! :J' 5 perde· .. 
isrtKJAL CADDESiNDE 
KOMEDİ .KISMINDA 
Su akjam saat 21l,30 da 
KÖlBDÖVtlŞü --- ·-- ----

Parisin bir sokağında lbir ceset ... A1tvlu içhıde bir 
Tayyare. .• Esrarengiz iki ölii ... Müthiş bir muammo .•• 
işte: Önümüzdeki Cuma Maünelerihden itibaren 

T A K S İ M Sinemasının 
Takdiııı edeceği 

Pariste ~O gün 
f;n lJiiyiik Ca usluk Filmiuin nıe,·.ruu budur. 

:""'l .... Eml&ll ..... ll'iCll .. lml!~:m!lralll!Yllm ....... 

-------- ---
1LHAM8 A'IJ& 

1914 DEN SONl1A 
( Türkçe Sözlü ) 

:~~~,..~,.. .... .-.. ... .,... • .,..,~~:\ıtitcın:ıdiyen alkı,.laıııyor .. , ••••• a•li :A..,.,,.A,_,.&'V'4""'"A ., .. 

llTALYANEYİ j 
BEKLİYOR? 

Rusy·aya henüz Almanlar Kırım
İngiliz askeri da Sıvastopolai 

gönderilmedi ilerliyorlar \ 
L11ı:tira, j (A.A.) - Rıisyn muhA

rcbes• "ld "t'e devam d vor. Maı'l" al 
'Fon tlock M•)»kO\ a ı"ll.'h rebesınc yeııi 
uirlı!lltlr u1'm ~tw-. F JU l Ahı ıvıl r 
başlıca bır teınkkı ko.ıydedcınemışler

dır. Kallnın \"~ Mqı tı.k'de •icldeUi 
muh.1rebe'er oluyor. Mojaı.sk'dc \'ln:i
y~t Kalin 'n'den daha ciddid r. 

(Bafmak leden De\·am) 
biitiin kıt'aya h.1kim ol~undan, 
rnkip ktn•\•etleri ezisındcn 'e l
tah a~·ı tanıaınile aınıcunun içine 
alabilir ve istediği istikamete se,·. 
kedebilir hale girişinden geliyor. 
Filhakikn, İtalyan ricali ile Al· 
m:ın ricali arasında zaman za~ 

man teati olunun telgt"aflar. nu-
. tukl'llr, karşılıklı railyo ve mat. 
btat~rflatı iki d.cı:~t arasında 
su o;tzm;~.;cak 'ıtutuu Ji:uv,·e ti bir 
dD tluğun mc\•CUt blduğunu tcha· 
l'Üz ettir:iyor. Jo'akal .gerçekte 
halyan halkının h&):nini hir bur- l 

T~t.G4'Af.- 5 

GÜZEL'L'İGIDE BÜTÜN GÖNÖLLEKİ TESHİll mEN ... . 
KUDRETb.oE .Jt'EKMİI... K AI ... BLERl Nf:a; l.ESDİRE .... . 

iıahi DOROTHY LAMOUR 
ıA 

Yarın Akşam LALE ye geliyor > 

Sinema aleminin 3 Büyük Yıldu.ı 
DOROmY LAMOUR - AKİ!'tl TAMİROFF - JOHN 

Mi°fiiNÜ~AŞK 
~ • DİSPlTTl-::0 PA 'SAGE, 
!4 DUnyay1 yerinden saı:.an bı'r şaheser .. kalbl~ri heyecaf!a ge'ı· ~ 
ren bir aşk :romanı... Herke · ıev.klc nq'.elendiren bir siıl)\!r 

ParaHtount Filmidir. 
Dikkat: Nmnanlı ıyerlm ş.im.ditlen ık.clpatıbnnktınlır. 

1'El..EFO~: ıı~ --· 

Londu 5 (A.l!\.' - Kınd 'an • 
dak-i İı.gHiz orduları Başku 1Jn -

dar.? General Wt1\~l dünkü ga -
ı.e~ler konferanstno. 1Yat>t gt 
.beyanatta Hindiztruıuaki Br:tan. 
ya ordusile Rus ol"dusu <>rasmdo. 
stkı bir temas mev"'at ol uğunu, 
Hindistnr.d:ıki hı:r Rus erkimhacp 
zabiti buhı.miugu gfüi, İı ı;ıız ze. 
bıtlerinin cie sık sık 'Ru ~aya ~
dip gt?'ldllclerini, H~ntı. stanci n 
Rusyaya 'küll*·etli le\"li- n -gon -
derildfğini söylem~ ,. tn.'Ş · 

fü ki: 

Tula'da Alm:ı.nla.r ter.ıl.':t gostennl
şe benı:iyorln ... Kırımda Aln• nwr Si
\'.l wpola ilediyorlAr. l'l'.ıhııı ibe id
dell:dir. Sovyetler Kıı. nda ıı!ır ı.ayi
ata ugranu:tiahiar. 

-Almanyama klt'a hildb1iyeti 
gu gibi ~~\i~·en i tifhıtnı şudur: il 
've zaferi takd&rinitc İtat~a ne ....... ..:;.;._ ____ ~_..w;-....._..._ ____ _.'------------

c- Rus.yaya !ı'l'nÜZ İr Ji; iiz &S • 

kerlerı gönderilmeıniŞıtr. Rusya. 
da askeri durum mu'ğliıktır. A: -
ınanlar Hindis•ar.a geln\tğe t~ • 
~ebbüs cderlıer&e H!ndtmnın şi. 
mali garbtsinde kuv~em :müdafaa 
mevzilerimize çarpsc.lklardır. O. 
rada, şimdi münım ku :-vetlerı -
miz mevcut bulunu ~r ingapu. 
ru son giıııleroe zb·are ttmeır.fo 
sıe~b·, burasının .Hittai··ıı.nın ğ 
c!nahım t~şkil etıuest" 'n ileri 
~lmtştir. L"'za-\t~arkta a 1:~ri va. 
ziyette h~tluıııgt 1'ir eği~ltlik 
Hindistanı afakadar ed.\<#Jr. Sı.n. 
gapu1:a ask~r ve teclıiza~ :..ev1·inin 
arkast ~~e5ilmitec~:ir. 

Sovyet Rusp ve 
Efganistan 

KTh::şıev 5 (A.A.) - Sı:wyet :>~Z
cüsü Lozovski dun mııcbuat kon
feransmcia, So\•yet Ru.ayanın Ef. 
gaıu.;tanın isıiklfıllue ruıyet e-ie~ 

cegin: söyie~tir. 
• • 

Batırılall hl[{tdlz 
JUllrlple'i 

Berlln, 5 (A.A.) - Alıı ıtn ro.dy.:ı3ı1, 

Alroanya de İtıgil•ere .ıns!ılda ııru
hasair.at ba lndıg. tarlht.ı ·ı bugUn~ 
k;ıuar Al:n .. ıı denluıltılanıu:x 60 lİrqıi
l!z n •ıhribt batırdüciarını b:.loirmel-.~ 
dir. 

Ermeni Cloktor 
(1 inci Sahi!~aen Devam} 

0 tG'lfki! kar.U''l \~htıiştir,..sef>c,p fU· 
dur: 

Hermine Asliye Ceza l\fahkeınesın
de!d bir d:ıvasına gihn«mek için bu 
doktbnhm ibqgız haSta:lJ ı var diye 
sahte bir l':ıı:><>r ııl'1lı.şlır. Fakat bir ıih
b3r üzeri.ne Adtıye Tabllil evine gide
rek ba .. ta dlınadwnı te cıt qtnliŞt r. 

Elektrik istfhl6ki 
( ı tııcl Sahifeden Devtıin) 

Bu r.nksaııın b~lıcn scbeplerl tica
retiuıne, ııpaı'tlınan ve dt«er e\·lerde-
1:.i. tstihUldtın azalnr.. ıdır. 

'tBu noksanligın önilm gqç~clc'e be
ra~ ~1 zamanda nridr>tı arll<r
mak için . cnı·blr formül bulunmuş

tur. Bu !ormüle gdıc a:bone1crl fazla 
lsllhlAlcc teşvik edeet•ıc b r ta.rita ha
zırl:ınm:.ıktndır. H..ılen lfr ~.novııt s:mti 
r.ov.nnl nlarak 12 kuru r. Bl!IUl 3 ku
~ lsUhlalt' ve ı kur~ b. l!.Şker .ni!cle
r;ne yardım mmrr.ı \ardır. 

Yeni lormüle ı;ıı.ire C<', :ı.p:ırfnnan 
ye tlükkilıtı:ırdaki :ıboncle istlhlrıkl 
.a:rttırdrl~arı takdirde aiU f ·tten yani 
(12) kuruş iiterinden,,yjjui, bcsablyic 
mtihlm tenzillıt yaptlacak!...·. Tarife 
kat'i şeklini alm.ıkJizeredır. Ve 1 KA
nunusanlden ltib>ıren ta.tblk olunacak
tı::. 

FAJftliKALAllDAKt A&Tq 

lğer tal'aftan 'JC\• ve .tiükkArilardaid 
1$lliıl5k azlığına mukabil ~rlmizdeıd 
fabi".knlard:ı ct'l'e;Yan JSatflyııiı nıü. 
t.erııadiyen ıır:imaldaö.ır. Buna sebep 
fabriklartıı tam verimle. .cal&tınaıan... 
dır. Bu :yıl ıyabı12 fabrikalarda 2 m.ıı;. 
yon 20 bln liralık cereyan sarfolun
muştur. 

----o--

! Hatifaks yumurta . 
ırağmuruna tutuldu 

Londra, 5 (A.A.) - D. ·c.t Bl~-
le,şik .!.nıenk:ıdaki ing l'L· nuyuı: El'.
çlsi Lo:-d Ha'!faks, blr ımtlngtc • t:..k 
söylerken infiratçı k dtnlıır taraiınd:ı. 
ywııuı ta ):lG 'ııt:run:ı mtutınrştrr. 

Vi;Jı, 5 ('A!A ) - Ofiden: Ingt 'L Rc
!iri Lo!'d Hııli!aks Arnerik d:>. oyle
dlei nMuk~a Rus\aı-IJl Jyat: ' t~öan-

• ca Ciegıt rna1zemcoe de t>il tik zayi
ata ıi~~Ju::annı wyicnl4' r. 

s·cnvaya akın 
K:ılıire, s (At.A.) ....: İngıl!L t<ty yre

ldl'i S\cı!3adfüı askeri hea~O.erı id
. dctle bam~~ıamı&lardır. B . ıa .. s.:ı Li
kata'dııln ,f;:ı'.Jrikalar b,ı!dei ı·i teskil 
etnı.~let"llir. 
~ 

RUSLAR 
( ı ine: s:tbı eder. oeç-am) 

ye ürulmi.ış düsm:m ıht.iynt k.~v
vetleı-ı topçu ve pıyaaeaen mu -
rekkeutlr. 'Rul1ar. bll tt h n·n 

Ubir k~ımınde düşmanın kendıle. 
1 r.nı Volga nchr'n n ı;:ıg sahi11.n

den. _'«)ı ~h.illiıe ~m~ge :obar 
etti~im kubui. et'in~ktetliri1'.!r. 

PRAVDANIN NcERJ;;tCr 
MALC: Lı'.T 

Mo;.kova 5 (A.A.) -
.kesimind\! --c reyan ~ 
rebel.!r hal•k.nd Pı;.,\·O...t ,g.<ı..:e -
t.c-.in, ı harp muh:ılı ri şunları 
yazı~ or: 

• ~ ve l3 S<ınleŞi'ınfie A mID!.br. 
Tuia b~:gesınde b. rkuç 1 ere 'a -
<!rruz.a geçmişler iı.-e de her d _ 1 
fasında gerı püsltürtulmiişlerci r. 
Alman ttşekküllf'ri ağır ıa.rmta 

uğnın~tl1". 
Orel'e giden büyük y'bl bov!.\n . 

da biihassa şiddetli muharf'İ)'e~r 
olmu tur. Bu muha:re.be, '2 "'\.lnt~ş
ıinde ba~lnmış. ertesi gün ve ~ece 
devam "etmiş'ir.• 

Cenup cephesindeki muhare'bt-. 
ıer ,hakkında Pravda'nın diger bir 
muhabiri şunlan yazmaktadır: 

«Donetz'de 3 ı;onteşrin~ cf:nup 
cephesinin birkaç kesiminde mu. 
harebeler butün gün şiddetle ~
vam etı:nişttr. K.ıt'alarımıı.ın kar
şısında '49 uncu bındirilıniş piva. 
de kolu hutunınakuı. :di. 

Nazaer bu koiun Alınan ordu. 
sunun en mümtaz kollanndan biri 
()h:iugunu söylemek edıder. 

--.o----
Tramvar hasılatı 

cı inci S&hlieaen De\-am) 
G:>O Jira hasılat elde ~lunnıuştur. 
Yolcu nrlıştrıın 19~2 ~·ılmda •da 
devanı edeceği tahmin ediler1:k 
l942 biitçesine yolcu hasılntı; 
1941 yılı tahminimlcn 475 bin 
lira fazlasile 3 milyou 250 bin lira 
o1arak koıwlmuştur. 

OTOBÜSLERDE 
Tramvay İdaresi otobüslerinde 

de varidat i"3yild etmektedir. 
Bu yıl 42 bin füat.ık: tahminata 
rağmen 59 bin lin varidat elde 
olunmuş, fakat lM? yılı için yine 
4% bin lira tahmin "4filmiştir. 

1'üıının BcdeU İlk Tcmhı.atl 
L. K. 

.s.ııı GO 

850 00 

S90 00 

12S a 

297 5t 

L. K. 

63 OD 

J:S 75 

zg 25 

o 30 

F:ıtıhte !Kırltçeşme m;;ıhaı:cslnln Kırk· 
çeşme ş0kagındr. 27, 29, 33 lofo. la ev 
rnk~nın satısı. 

F:ıt' e Kn...,poeıniriuın m:Qı.a:llc.~lnln 
V , panı rodd<'.,inde 22, 2~. 24/1, !?4/1 
N:>. ~ .. fınn enkazının :ı tışı. 

Aks.ırayda Kemalpaşa mahallesfnin 
Deftererr.ı i o:ttığında 49 uncu ccuıdn 
2 N lu •C 67 metre murabbaı :rrsa
nın atııı 

.<\k'Xtr .. yda Ineı>cy m ... lı.31 csınln 1\:0-
ç •bey ok g nda 64 üncu ud~dzı 34/5 
Nu. ıu \l! 9 ıO metre ~abb:ıı .:ıha-

1. ar.; ı .:ı sa tısı. 
2~ 3!? C h 1g'rde Firuza{: mnhalle 'lin 

K ..ı rlc,. y.,. şu sokngındn 510 .n
cu " ıda 29,i5 ınctt e murabbaı Jh .. -
lı ars.ırJn _atı11ı. 

Tahmin b dcller:y.e ltk tc:nlnot ıktarlan yu.kımda yazılı • i parç:ı. enkaz 
ve i.lÇ parça ars..ı s:ıt.l ~ uz.ere :ı.:rn nyn :ıç.~ art\ rmay;ı ·.onu nuş•ur. 
Şartnameleri Zabı~ \ e '1 .nclat Mudür .u u k::ı.f' r oe oriılebil r Ihak- ı 7 ll/ 
941 Pazar esı sı.nü sa:ı• 1 de D:ılmt E:<cu-n" rıe \ pılncaktır m !p•C" n ilk 

1 
ı:~ının:ı.t .n kb· ız. \·cya m '~t pla .ylc mıayyeu s::ıntt.e Da.mi En-
ı~rrıende b:ıı n. k,. . L9636) 

olacaldı~~ ~ .. ilİllll!lmll!l!"' .... !11111 ......... 
Bu sual 1tab·an ltatkuını ıını•

Jllli dü ünctsiııe ipbaıtılı, sonu m· 
Unnıe~ uilılk ·ve tesndiittcrdm 
medet ııuuın bh: ınaue,·i huhrau 
haliud~·biikm~cikeu üigcr yan· 
dan da Anupa iıarhi veni yeni 
&ülıalara uamztt hale geli~·oi'. 
Scn-,'Ct Rtı:. • Alman harbi bitlik-
1en soura harbin mii f.akhel iuki· 
şaf !>afhaı>'l ba~i i iknmcHerde 
tecelli edecektir?. Bu 1 timınet
ler kinde 'e •arasında İtal\'atun 
rolü De olacaktır?. lııte. bizce İtal
,y.anKt beklemesiııi .i.cap dtlren iki 
ba§lıca sebep bunlaı:dır: 

a - İtalvanm istikh.&line ait 
diişiincelçr 

h - Harbin yeni safhJı lar.ı için. 
de ltal,.ıva .. 

ital:ra b:ırbe girdiği,gii.ıdenberi 
hiçl)ir ~ey kazaımıctın~~ gibidir. 
lıilakis Afrikadaki koy.hı btiyiik
iür. Franı.adan tek karış toprak 
alamaını~. hatta, bunun lafını bi· 
e otiuff.ttıı ideta ,lutnc.Ulmiştir. 

Balkanlarda aldığı l'ugosfo,· sa
•illerindcn bir kfliın~•ı-, Yunanis. 
i1iJl.l.'\ 'ıbekeidir ve llitkr harptf!n 
sMıra bir 'Yunanistan kolac:ığ'ıu
dan bahıEtınisfir. O halde. ]. 
nfanyanın zaferi t:ılcdi,. ndc !tal
~ acın kan dökmesinin miık;ıfatı 

tnc nc!k ır:?. l'e .. ~cndisine 1. 
ınaq:, :ı tarafından \erilecek ı•aya 
itiraz cdl'l>tlmck imkıhı ,.e kudrc· 
tini nefsjnde :Qn ıl gor.cbilecckllr. 
Hattiı Alman~ttBln zif•ri ıtal..-di-
rinde ita~·Janıu Bcrline bağlı bir 
tiewlet llat;nle idııre edilmesini 
:ın ... ıl önli~ cbilecektir?. 

Bütün hn nıera'k v.c em me\·-

Kaıbköy 

H 
A 
L 
E 
Bngün 

ineınası 
'I 

Misti görülmemiş harikulade 
:dHlerde dolaşan: 

ıYAM."l'TE MAC OONAJ.D 
ve 

• 'EL'SON ED.DY 
;nin 

AY DCGA:ltiCEN 
Muamam filmini sumcyôr. 

Ayrıca: 
!O ııri usrm ÇarclJ11: 

8U9AB AtU 1 

• 'll&KVtlt( • 
Rumi 13~! 1 Hasır ıı.c:rt nao 
B. TEŞKIN 

184 
~AL 

23 ı~ 

Yıl !Hl .\y 11 Vua ltilnı 

U. JE;rin 
s. n 'IAKJ'f 3. D 

63b l!H 

{5 l1 :58 "ti S6 
14 43 '42 
17 C4 t'l no 

Çarıamba 18 ~5 Yat.ı 1.33 
456 !lrrtısüt 11 53 

BU G;ü N 
Bir harikıı takdim cdi~ or: 

Memleketimizde pek cqşkun 
rağbetler le taşkın he1 ecanlBr 
u~ andı.muş ow !span)ol 

d'.ihnlerinın en.bu ruğü: 

AŞK 
Uyanırken 
Akdeni:z ikiimin:n s!h?'ih aşkı, 
hül~ah ve ga~~tlicı ma~ıkı 

ve şarkı Uırı . 
Bl\ş Miimeseili: ASStA NORİS 

Aynca: 
DİK F01'AN 

uı bu hey~anlar kisı~ı 

SON At<IN ----17 Oit ıc Ç'E 

ŞARK 
Sİ~El\IASIND 

BAUKÇ'ININ 
)KAlllSI 

t~nısabiı: bir mu\'a{fakiy.ctle 
denm it4iyur. 

tut.rı hiç. .::iiph • 'llk kj, ıidise. 
lerc dtş:ırdnu bakanlar kadur biz· 
zat İul~a•larıa da ıuuiıakeınt> iui 
yorJ11aktudır. 11a seıit Uıtimte1-
ı~ ka.itjlRD4a 'ttlÜmkiin O,lduğu 

kadar az İtal~·nn kanı dökmek \'e 
Alnıanynnın iktisıp ed ceği ni
hai akıbete kadar \·n•i~·eti ,.e 
mcv~tlt kudretini ı;1nuhntaz:ı c•. 
hilme1c belki de İfa;yan i~in bir 
bekleme ''e teselli sebebi hali11e 
girmiş hıılur.:ıbifü. Aksi halde, 
İtalyanların i\lm::m ordusunun 
'Kafk:ısyay:ı ınınc i t:ı\dirinde 
hnrbin şarkta ve .gar,ptc takitı c· 
deoegi inki~fa göre J>ir intizar, 
dinlenme, ]ıazırlanma devresi ~a
şa "klarıuı ,.e ileri :ıadiseler frze
rmde Almaıı Genı>Jkıırma~ının 

1 I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ltaııtan 
Mu:ıa!lWil~ .Kıymeti 

Lira k:uı:uş 

1 1000 
150 oo Istinyede lt-0~ maballe.t.rıin 

e.'l1ı:i İtıtitı7e J"lbf :Dere ~•lill8xla es-· 
ki 149, 149 yeni 9, 11 sayılı bir talı 

. cu~ektiiini beklediklerini lrnlıul 
ıtc '111Üta~ ıetmek ~erinde olur. 
Harbin İtalyayı alıiknlaudıran 
ıniistakbel inkişafı ise hir u7lnş. 
ma ')n\hn y:ıprlanındığı tnlı:dirde 
behcınebt'll 'Orta Şark ve Batı Ak· 
dcniıindeair. 1''aknt, ltaly:ı Orta 
.Şarka, §imali Af:rikn~·a, Ccbelüt· 
tarık'a nasıl ve luuıgi imkaul:ırla 
gidebilir, Trnblu , Si<"ity:ı Ego 
adaları buna kafi :nıidir?. Bu ıap
ayn bir tahlil mevzuudur. 

ETEM IZZ.ET BENiCE 

t2 ·muhtekir 
(1 inci Sahifeden Devam) 

IYı:-nıi be§e!" H~ para cezası öderunc
lcrlne karar verilmiştir, Kad1koyiln0. 
Galipefendi sokaguıda bakkal istnv
ri ~~Çtr .P<?Yniri :btUctıundan, C~el· 
ki>ytiııde bakkal Recep Şeker !hUk4-
nnda.n, Kadıköy Yeldc.>ğtnneulnôe fı· 
rıncı Halil un lhük:ı ından, Be)ı;koz 
Kllıçfüfoydc bakim Ra;;ıt rakı h.tL. 
k ırındnn, Kadlköy SB.;titlü~cşntcde 
manlfntu.rrıcı Agop manifatura. akla
mak u0tıntlıın. Kartalda st>petı; ! n 
fazla !iyatLl ev le>r.ıııml sattığından. 
Kdiko.rde Altıyolağtında kırtas.iycdi 
Cevdet iskaınbll ihtıkırrmdan. ('.anılı.. 
cada mtı.nUaturncı Moris makam snk• 
ladığ.ndn 'Üsküdar adliyesine veıl
mi;ılerdir. 

Alman Tebliği 
(1 incl S&hi!cden De\>Dr.l) 

mtŞtır. Düşman. Alman hat1anna 
ııarmada.n c;ddi zayiata u.ğra.t'l.ı • 
m~tır. 

Kırı.nı aç.ğı.n& bin tonlııle bir 
vaptır ta.1ıyarcler tarafından 'ba
tınhnıştır. Tayyareler beş vapuru 
cialıa hasara uğratm4lardır. 
Moskoııa üzerine bır gundüz a

kın yapılnı~tır. 
Leıımaradda. Alman twnınrf'.leri 

getıı5 yangııılar çıl.:arrı"§lardır. 

f{8 
1 

U:i5 CJ 

• 
GUJ 

37 

1)1 

02 

ru tnuia 2 ". 
50 Yeniköyde Jılolla Çelebi meıwu-·,.. 

de eski TekQ ,.eni Arpaeı ~ 
yt>tıi 15 sıryılı ahşap eot. 

28 ~ki Bcdrettin -,.eni ~ ı-. 
hi.l!eshıhı BedrettiA .. ..,,..,. " 
'Metre mtttabbemda vakıf blııa 'm&. ' 
halli. 

"' ~sı:npaşnda ,Kulüslz ~ X.. 
tan :nahallesinhı Nalmcı Deııdı ... 
so!{ağıd:ı. eski 80, 8 mtıFetnr "-' 2ı. ' 
118 !ı:ıyılt altında dü'kklıı olan ev • 

Yukar::ıa yaz.ıh gay. ln;enk1..U.erln ınülk'yetlttı ~ .ı:aı::a ile stılmak rÜ%eJ18 • 

Sl/10/941 .1rihiuden ıtıb re • 30 gwı muddetle pazarlığa bırakılmıştır, tt'1t-
lılcrtn Vak'.! Akar ve Mahhl~t ıolenıl.n.e muracaatlan. (9603) 

-a o 
--.PARANIN 
VERİMİNİ 
ARTIRIR 

! \ 



• - »ON T!LCAA• - S: t ad D§IUN lNt 

İngilizlere parmak ı sırtan Japon casusu 

Y OKOHAM A 
' ·-------------------------- No.25 

Türkçeye çeviren : ISKENDER F. SERTELLİ 

A rka odada konuşmalar var, kalbim çarpı· 
yor amma, heyecanımı gizJemiye çalışıyorum 

- Aman Mister Hisso, rüza:ar mü
Jc:cnd isf ve muavini motör odasında bo
iulmuşlar., 

Bu haberi alınca hepimiz şa~trdık. 
Ve sahnedeki J~i: bırakıp orayıt k.oo

mak istedik. 
Sahne mudilril sahneden çıkmamıza 

müsaade etmedi, !\fizansen bozulacak 
Wye korkuyordu. 

Stüdyo Direktörü de vaziiemize 
devam etmemizi bildirdi ve: 

- Atotör odasında oksijen deposu 
paUanu-: .• Mühendisle muavini boğul
muşJar. Bu blr kazadır,. Her zaman ve 
her yerde olabilir. 

Dedi. H~-so tok müteessir görünü-
yordu. 

Sahne Müdürü: 
- Haydi .. Herkes yerli yerine .. 
Diye bağırdı. 
Arka 6alonlarda ko~usmalar var. 

Kalbim ı;arp1yor nmmn, heyecanımı 

g:ılemiye talşıyorum. İçimden: • 
- Hisso yaman bir adanı! 
Diye mırıl<landım. Kuvvetli bir lh

tlınal lle mühendisin bu kaz.:1ya kur
ban g1tıne5inde liissonun parmağı ol
duğuna Mkmedlyordum. 

Bir aralık Hisso kimseye sezdinr.e
clen gOzümün içine bakıp gülümsedJ. 

- Haydi, Yokohama! Şezlonga ıı.

unınız .. Simdi llıkınız gelecek,. O
nunla konuµcaksıntz! 

Sezlonga uzandım .. 
Son dftdük çaldı .. 
Filmi çevinnele basladık. 
Artık arka salonlarda neler o1dutu

nun farkında değildim. l/lotör daire
Unde oksijen deposu paUamı:.. Rilz
ısr mühendisi ile muavini bagulmuş
lar .. Kafamın Jcinde bu sahnenin fe
caati büyüdükçe büyüyor .. Ve kulak
larımda bal! ııaıme müdürünün ıesi 
tınlıyor: 

c- Bu bir kazadır .. Her ı.aman. her 
7erde olabilir.> 

Acaba bu milstaıtbel ,.ııitler ıerc<'.t
len bir kaza neticesinde rn1 öldüler?. 

Kendi kendime: 
- Haydi canım, dedim, bunu dil-

- ıünmete lüzum var mı?. Öğle yeme-
i!nde Hissonun s6yleditl ııözlerinl ha
tırlıyorum.: cOnJarın ruhu artık gök
lere ç-ık:mo:.lı ve ceseUeri toprağa gir
meli.> 

lllsso bu hükmü verdikten üç saat 
sonra, bu iki bedbaht~ gevezeliklerinin 
cezasını gördüler. 

* O ıün saat altıya kadar dinleDJYH!-
den çalıştık ve hemen tahminen üç 
yüz etli - dört yüz metreye yakın 
film tevirdik. 

Stüdyoda böyle büyük bir film en 

a~ağı yirmi otuz bin metre çevrilir
miş .. Sonra rejisör bunların ~ yara
mıyan Eatınelerini atar, mC\ zua mu
tabaT.,ı;t; o!.1nları t.<."sip bir ~t~·..ı,ya te
tirJr, y .. p.:t:rır ve nihayet ıki bin beş 
yüz yahut uc; bin metrelik b:r filnı ha
linde plya._-.;aya çlkar>lırn11§'. Stüdyoda 
müthlş bir isra:t gördüm. liem paraca, 
hem de zan'lanca. 

}~akat, Ame:rikan garabeUerine ne 
denebil!r? Bunun m<tntığını yapmış

lar. Yani bu garabt-ti m:mt•kla teli! et
misler. Hiç kimse bu usule itlıaz etmi
yor. Hattiı J..11ster l!isso bile. 

Akşam üstü sahne nnidürü •pay
dos> düdüğün çaldı. 1-ler artist odası
na çekildi. 

1'1akiyajı:nı siliyorum .. Sırtımdaki 
ıardroLun elbisesin1 çık1.1:ıp gı.rsona 

\-pr'yor ı.:n1 .• Ve kendl ıUn?ük elbl.!:oenü 
giy~) crı:.ın. 

Bu sırada Mister Illsso kapıdan gö
rtindıl ve bana yavaşça şu sözleri f1-
sıld:ıdı~ • 

Bu akşam stüdyodan ayrı ayrı çı
kacağ1z. Dojruca pansiyona gider, be
ni beklersiniz. 

Merak: ettim. Sebebini sormak iste
diğimi anladı: 

- Müsterih olunuz. dedi Bir ~ 
yok. Snd•ce iJıtiyati bir tedbir. 

Ve hemen klm~eye görünmeden oda
mın kapısı önünden uzaklaştı. 

TelLşla a:iylndim. Stüdyonun havası 
--4,kj mühtndisin öh..müyle- bir anda 
bozulmuştu. Berk.es bu hidiseden 
bah.sed~yor ve genç mühendislere a
cıyof'du. 

* • ONLA&I BE.'11 BOGDUM:• 

Stüdyodan çıkar çıkmaz pansiyo-
na &ittim. 
Odamdayım. 

lllister Hisso henüz meydanda 7ok. 
Kalblm duracalı: ıibl çarpıyor.. A-

ra S!.l'a gelen bu yUrek çarpıntısından 
hiç te memnun deg:ilim. Simdl bir po
li!i m~uru beni n1uayene etse, derhal 
bir suç işlediğime hükmeder. Bere
ket versin ki, yüzümdek çiza:Her hiç 
bir zamcn muhatabıma e:Uphc verecek 
~ek.ilde değiı;mez. 

Yolda bir ~am gazetesi aldım. 
Ne çabuk ta Mdiseyi tahkik etmiş

ler! .. 
f'Sfüdyoda bir !eci kaza> serlevhası 

aJtı•;d.ı y::ız.ılan bu haberde iki mil
hendiEin -tıpkı bizim duydutumuz 
g~bl- o!tsi.jen deposunun paüama
sınr.an boğuldukları bilcUrliyor. 

(Devamı var) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdür
lüğünden: 
Sünbül mirasçılarına ilan yolile son tebliğ: 

Murlsinlz sağlığında hissedarı Ha:rrl ile yekd,i:erme mütes<:lsll ke!il \il 
mü~terek borçlu olarak Sandığımızdan aldıklar 150 liraya kar§ı Kasın1paşa
da Sahaf Muhittin mahallesinde Büyük Yokuş sokağında eski 53. Mü. 53 Mü. 
7eni 2, 65 No. ıu dükkanlı haneyi birinci derecede ipotek gösterm :ş id:. Vade
ıinde bort ödenmediğinden 13/4/940 tarihinde iaiz ve diğer rr:asraflarla be
raber (384) lira (49) kurusa baliğ olmuştur. Bu ebeple Ye 3202 No. lu kanun 
mucibince yapılan takip ve açık arttu nıa neticesinde mezklır gayr!mcnku
lUn tamamı 450 Ura bedelle müşterisi namına mu\'akls:aten ihale edtlmiit.ir. 
Jsbu i!An tarihinden itibaren bir ay içinde 9.f0/17 14 No. ra He SandJğımı
u müracaatla borcu ödeınediğiniz ta>ı: dirde k.at•ı ihale kararı verUmek üze~ 
re dosyanın İcra Hillmlitine te·vdi olunacağı son ihbarnaıne m~kar.ııına 
lr.aitn yolmak üzere i~n olunur. (9610) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. Maresi İlanları 

BA Ş , O i Ş , N El LE, G R i P, R O M A T i Z M A 
N e vralji, Kırık lı k ve Bütün Ağrılarınız ı Derhal Keser 

İcftbında giinde 3 kaşe ahnııbi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla is teyiniz. 

Maliye Vekaletinden : 
2. 6. 1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına saıa

hiyet veril~n ve Iıasılatı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonla
rından Irak ve lran hudutlarına kadar yapılacak demiryolunun inşa
sına tahsis edilerek olan % 7 gelirli 1941 Demıryolu istikra.zının 20 se. 
n<?de itfası rc.eşrut beş .milyon lira !ık birinci tertibine ait tahvillerin 
sa~ı 7. 11. 941 sabahından 15. 11. 1941 aqam.ma kadar yapılacaktır. 

Tahviller hnmiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira iti
bari kıymette birlik, 25 lik, 50 lik tir. 

Tahvillerin ihraç fiati % 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 20 liralık 
birlik tahvil bedelı 19, 500 liralık tahvil bedeli 475 ve bin liralık tah
vil bedeli de 950 liradır. 

Bu tahvi.Her umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce, Vi!Ayet Hususi lda releri ve Belediyelerce yapılacak 
müzayede, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak \'e hazinece 
satılmış ve satılacak olan Milli em fil bedellerinin tediyesinde başa
baş kabul olunacaklan gibi tahvil itfa bedelleri ve faWeri tahvil.. 
!erin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve rüsumdan muaf lm
!unacaklardır. 

Mezkur tahviller Türldye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat, Türkiye İ§, Emlak ve Eytam, Halk, Tij.rk Ticaret, Be
lediyeler Bankalarilc Sümer ve Eti.bank tarafından satılacağı gibi di. 
ğer bankalar vasıtasilc de temin ol una bilir. (9643) 

TÜRKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kunıt~ Tarihi : 1888 

Serınayai: 100,000,000 Türk LiNlı 

Şube •e Ajans adedi ı 265 

Zirai veticariher nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banluısında lnunbanlı ve ihbarsız tasanuf hesaplarında en 
u 50 lira.q !ıulunanla.ra ıenede 4 defa ~kilecek ku?'r.. ile aıaiıdald 

plana &öre ikramiye dai:ıhlullktır. 

' ad of 1.000 LiralıY «.ooo Lirıı 

' • 500 • Z.000 • 
' • !311 • ı.ooo • 

40 • ıeo • «.ooo • 
100 • 'iO • 5.000 • 
120 •. .. .- 4.800 • u o • ıo • 3.%00 • 
DİKKAT: B4!jiapları.ndalrl paralar bir sene içinde ~O liradan 

·~~i(ı düşıniyenlere ikramiye Ç'lltt ıj(ı takdirde% W fazlasile v erile
ceYt.ir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylul 1 Birincikinu n, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerind e çekilecektir. 

~--------------------------1 s tan bu I Nafia Müdürlüğünden ~ 
20.11.941 Perşembe günO .. at 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğü Ek.oiltme 

komisyonu oda•ında ( 11205.16) lira ke;if bedelli İstanbul Teknik Okulu makine 
lAboratuo.rı in3aab knJ>')lı zart usuliyle Wtltmeye konulmustur. 

Muka\·cle, eksiltme, Bayındıı·lık işleri gEnel, buı:usl ve fenni şartnameleri, 
proje keşi! hul8sasiyle bwıa müteieni dii::er C'\ .. rak dairesinde görülecektir. 

Mu\'akkat teminat (841) liradır. 

İsteklilerin telı:lil me!ctupları 'O en az bir taahlıtlıte (10.000) liralık bu iıe 

5 Son Teşrin 1941 
18.00 !"l·vgram ve 1\.-lemleket 5aat A

yarı, 

18.03 Müzik: Karışık Şarkılar, 
18.25 Koouşma (Dış Politil<a Hfr

diselerL) 
18.45 Radyo Çocuk Klübü. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajans 

Haberleri. 
19.45 S<rbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik: Saz Eserleri. 
20.15 Radyo Gazetesi, 

20.45 Müzik: Blr Hallr Türkti5\i Öğ
reniyoruz - Faftanın Tür
küsü: Süpürgesi Yoncadan. 

21.00 Zıruat Takvimi. 
21.10 Müzik: Fasıl Hey'etl. 
21.20 Konuşma (Posta Kutusu). 
21.45 Müzik: Riyaseticüınhw Ban-

dosu. (Şet: İhsan Klinçer). 
22.30 Meı11 leket ~.ıat Ayarı, Ajans 

Ha berlerl Ziraat, Esham -
Tahvi!At, Kambiyo - Nukut 
Bonası (Fiyot). 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
22.M/23.00 Yarınki Program ve Ka

p.1nı.'-

OTEL 
TOUTLIYAN'da 
5 İlı indt~in bu akşamdan 

itibaren 
Meşhur Macar Viyoloıısel ist 

STEFAN 
KARNOCZY 

Konser ve Caz Klasik Orkes
trası ve Şantöz - DlZÖZ 

Lilo Aleksander' ın 
iştira kile 

Musikili yemekler 
ve 

Danslı matineler. 

Usküd_ar icra memurluğundan: 

1 ,,.. Yurd için hiha aranıyor 
! Talebe Yurdu ittihaz edilmek üzere büyük bir ev arannıa_k: 
·ı tadır. Evin 30 talebe alabilecek kabiliyette ve sıhhi şeraıll 

haiz olması lazımdır. Senelik kirası peşinen verilecektir. E,·ın 
kaloriferli olması tercih edilir. . 

Bu §eraiti haiz kiralık evi olan1arın evin sen1tini, adrcsinı 
ve kaç odalı olduğunu ve di ğer ~nrtlarııı neden ibaret oldugU• 
nu posta kutusu ·84. adresine ) azı ile bildirmderi. 

Emlak ve Eytam Bankasından: , ,,.• 
Esas No. Yeri ve Cinsi ~ 

3188 

3189 

3lH7 

Beyoğlu, Şehlt Muhtar mahalled Cavaz •okağı eski 
11 yeni 4. pafta 8, Ada 392, parstı 15 numaralı 30 
n•ttre murabbaı kA.rgir ev. 

Beyoğlu, esMi Hilseylnağa yeni Bülbül mahallesi 
Atlı Asas sok.ağı eski 23 yeni 26 
No. lu ev. 
Ycnikapı, Yalı mahallesl, küç-ük 
tran1vay caddesi> eski 197, 199 
17 l ada 1118, pafta 210, parsel 
metre murabbaı arsa. 

ada 581 parsel 9 

Langa cSamatya 
yeni 175, 177 tai 

12 numaralı 74: 

3234. Beyoğlu, Kalyoncu KuUuğu mahallesi Samanca AJi 
•Kernleçi> sokağında eski 231 yEni 25 taj 65--~7 

pafta 19, ada 452 parsel 25 No. lu 60 metre mu
rabbaı arsa. 

3240 Beyoğlu, Bülbül mahallesi, Tenekeci sokağı, eski 
20, 22 yeni 18, pafta 44 ada 569 yarsel 31 nunıara1ı 
66, 75 metre murabb:ıı arı;a. 

3248 Beyoğlu, eski Pangaltı, yeni İnOuü mahallesi, Kü
çük Bayır gokağmda eski 115, yeni 111 pafta 55 
ada 615 parsel 17 numaralı 182 metre murabbaı arsa. 

3283 Beyoğlu, Kocatepe mahallesi Çaylak sokağı eski 
59 rniikcner yeni 73 pafta 46 ada 530 parsel 47 nu
marah 82.50 ınetrc murabbaı arsa. 

3273 Beyoğlu, Bülbül mahallesi Serdar Öıner ookağmda 
eski 63, 65, 67, 69, 71 yeni 57, 59, 61 1 63 pafta 44 a
da 547 parsel 7 numaralı ş3ş metre murabbaı arsa
nın 25/30 hissesi. 

3291 Beyoğlu, İnönü mahallesi Elmadağ, caddesinde es
kj 96, 98, 100, pafta 54, ada 602 parsel 8 numaralı 

191 metre murabb::u arsa. 
3292 Beyoğlu, Tomtom mahallesı Camcı Fevzi sokağı 

eski 10, 12, :ıeni 14, 15 parla 36 ada 327 parsel :1 
numaralı 297 .50 metre murabbaı arsa. 

3293 Be,>·oğlu, Tomtom mahallesi Yeni Car~ı caddesi ve 
Baba ocatı sokağı 8*t 4, 136, 138 yeni, 6, 134 
ı><>lla 34 ada 323 panel 2 numaralı 81.50 metre 
murabbaı arsa. 

3294 Beyoğlu, Çukur mahallesi eski Hamam, yeni A
dam ve Çak:nıak sokaklarında eski 2, yeni 2 patta 7 
ada S79 parsel 9 numaralı 4.3 metre murabbaı arsa. 

3298 Beyoğlu, Çukur mab.allesi Karakurum ookağında 

eski 53, yenl 73, pafta 7 ada 378 parsel 8 numaralı 
60 metre murabbaı arsa. 

3299 Beyoğlu, Tomtoın mahallesi Kara baş Kuyu çıkma

zında eski yeni 5, palla 36 ada 327 parsel - 18 11u
maralı 14:i metre murabbaı arsa. 

3302 Beyoğlu Kalyoncu Kulluiu mah ailesi, Kornl§çi so
kağı eski H, ada 444, pafta 19 parsel 25 numaralı 

31.50 metre murabbaı arsa. 
3316 Beyoğlu, BUlbül mahallesi Kireçhane sokağında es

ki 17, yeni 37 pafta 41 ada 588 parsel 10 numaralı 
615 n'letre murabbaı arsa. 

3345 Yenikapı~ Ya1ı mahallesl Alboyacılar E()kağında es. 
kJ 70, yeni 84, pafta 208 ada 838 parsel 49 numa
ralı 114 metre murabbaı arsa. 

3366 Fatıh, Yedikuie eski İmrahor, yeni Hacı Evhat ma
baUesi yeni Hacı J.Ianav sokağında eski yeni 102. 
nuırıoralı 201,35 metre mul'abbaı arsa. 

3375 Falih, Yedikulc eslti Fatih. Sultan Mehmet yeni Kaz
lıçeşme mahallesi, eski Yedikule caddesi, yeni Çi!-

tedolap çıkmazıncfa eski 2G yeni 5 numaralı tah
minen 7000 metre murabbaı bostan. cBostan içinde 
kuyu ve blr de kulübe vardır.> 

3S96 Beyoglu, Bülbül mahallesi Turan caddesi eski 94-, 
92, 90 yeni lOOı 102, pafta 41 ada 568 parsel 7 nu
maralı 74 metre murabbaı arsa. 

3397 Beyoğlu, Kocatepe mahallesi, Duvarcı Adem soka
ğı eski 82 yeni ıoo tal 90 palta 46 ada 530 parsel 
21 numarah 201.50 metre murabbaı arsa. 

3399 Beyoğlu, Kocatepe mahallesi, Kuzukulağı sokağın
da eski 5 pafta 52 oda 538 parsel 33 numaralı 119.~0 
metre murabbaı arsa. 

S441 Beyoğlu, Feriköy maha1lesi, Bilezikçi sokağında es-
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ki 42 mükerrer, yeni 122 numaralı tahminen 98.74 37ı4 ·_. ~· 
metre murabbaı bahceli e\'. et): 11.111 

·ı ve il eV"" 
Yukarda adresi \e ta!sil!ltı yazılı gayri menkuller pesin para 1 e 1tı1ı11 

tırma usuliyle satılacaktır. Müzayedeye iştirak edecekler mukadder ~tl 
yüz.de onu nisbetinde teminat yatırmaları lazımdır. ııeıt ıe 

İhale 13.ll.9!_1 'Perşembe gunU saat ondadır .satış esnasında vıero.r:.ılt .11~t 
mukadder kı)'meti geçtiği takdirde teminat ak~est derhal .arttırı~m Yjsteıtl 1 &"l, .. 
kimin uhdC'sine icra edilirse teminat akçesi ona ıkmal ettlrıl~~k.til'· gütı .,., 

,r .., benzer i5 yaptığına. dair idarelerinden almış olduğu ves-ikalanı. istinaden İs-
Muhammen bedeli (3500) Ura olaıımuhtell! numarlarda 5000 kulu eczane 

Mahcuz olup paraya çevrilme • 
sine karar verılen 2300 torba (Si
man fondü) çimento ve 130 M.3 
çakıl, 170 M.3 kum ve 75 M.3 si. 
yah mucurun 14/11/941 tarihinin 
cuma günü saat 11 de başlamak 
suretile Haydarpaşa geçit ma • 
hallindeki anbar önünde birinci 
ı~ık arttırması yapılacak ve mu
hammen kıymetlerinin % 75 şini 
bulmadığı takd!rde ikinci art • 
tırmaya bıraluıarak 17/11/941 
pazarteşi ayni saatte başlamGk 

suretile ayni yıerde ikinci arttır. 

ması yapılacağı ilan olunur. pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a foı.oğra!la birllkte bıldırıleO ,...,.. 
te kadar iUbemiz Emliı.k Servuine gelme leri. •903 - 9416> ______......, 

!.i:.ııbul Villıyetine müracaaUa eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün 
kaşesi (l7.l1.l94l) Pazartesi günü saat (lt) on dörtte Haydarpapda t'\'\'el elınm!ş ehliyet ve 94.1 yı~ına ait Tcaret Odası vesikalarını havi akpalı 
Gar bina>ı dahilindeki ı.onılıyon taral ından açık eksiltme usulyle satın ah- 1 d 1 ğ d 
aacakUr. Z&rt;arını 20.11.941 PertCmbe güoü saat 14 de kadar Nafia Müdürlüğüne ver- Zilhrevl ve cilt baslalıklan stanbul Defter ar 1 ın an : ,.,,ıı 

b,cJerl. •9430> • ~ 
Bu lşe girm<I< tstiyenlerin (262) Ura (50) kuruşluk mu,·•kkaı lemin.at D Ba 1 o e . . . ıaJ'l• .ı• 

ye kanunun tayin otti4i ~esall<le birlikl e elt.•lltme iünü saatine kadar komis- r. Jr m r Fatih Mali;ye Şubesinde 7aptırılacak 855 lira keşıflı dosya do1"P oc•~ ,_~,r 
yona mllracaatlan ldztmdır. SAHİP V1! BAŞMUHARRtııi ETEM iZZET BENİCB ötleden oonra Beyotlu At a- 941 Pazartesi C(inü saat 15 de Milli Emllık MUdakkUrlüğü~de. ~~ı~~.15 (1~631) 

Bu i§e ail şartnameler komisyondan parasız olarak dagılıhn•kladır. NEIJRİYAT DİREKTÖRÜ: CEVDET KARABiı.GtN camii luırtıomda Ha..anbey Apl Komisyonda açık arttırma ile ihale edilecektir. Muv at emın · .-' 
(95UJ SON TELGRAF MATBAASI No. !3 Telefon; 43580 ••• Şartnameyi ıömıek ~çin Milli Emlak 4 Oncü kalemtne müracaat. ~ . 
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TARJBI TEFR1K A: 38 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELER İ 

Yazan: 1\1. SAMİ KARAYEL------' 

Kureyşiler, Hazreti Mubammede 
(S.A.) dü~man iken bir türlü Ş<'blS
larınİı tecavüz eden1:yorlardı, Çünkü 
Ebu Talip Haıreti Muhammedi (S.A.) 
himayelerine almışlardı. ve bu hima
ye dolayıslyle en haşin ve müteassıp 
olanları bile bir hakaret yapmaktan 
menediyordu. 

Göri.ılüyor ki, reisler bir kıraldan 
daha ziyade · ıural idiler .. Binaenaleyh, 
kablleleri ve aşiretleri efradına iste
diklerini yaptırabilirlerdi. 
Eğer din1 İsliım~ kabUeler ve aşi

retler kabul etmiş bulunmus olsa
lardı, o vakit. ortada m~vcut olan ni
zamlar değişecek kabile efradı hak
larına ve şahsiyetlerine sahip olacak
lar .. Ve başlannda bulunanları tarde
diltteklerdi. 

İşte, bu sebepledir ki, relsler k.abt
lelerlnl ve aşireUerinl dini İslAm aley
hine teşvik ediyorlardı. Ve böyle ol
m~kla beraber dini İsl~m, Jc;lnden içi
ne tevessü etm.iı bulunuyordu.. 

İslamın gUli de oh~a tevessü etme
sine mini oln:ıyan aşiret reis1t-rl ni
hayet Hı.ı.reti Mu:1amuıcdin (S.A.) 
vücudünü ortadan kaldtrnııyn karar 
\'ernıi:leruı. 

Son zam;ınlarda Ha,reti Peygam
berin J\.1'ckke haricine çıkıp hariçten 
gelen aşiretlere hitabelerde b;ıJun
ması ve bu hutbeler dolcıyliiyle ba.zı 
aşiret ve kabtJelerin dini İsl5mı kabul 
eylemeleri Kureyşileri ürkütmüştü. 

Ebu Cehil, vazlyı.!lin vahametini ~ 
Jıyarak Hazreti Peygamberin kaUine 
karar alm15tı. Fakat Hazreti Peygam
ber Clbrill Emin AleyhisselHm vası

ta.siyle her şeye muttali olmuştu. 
Hazreti Peygamber, evlerinden çık

tıkları zaman müşrJkler tarafından sıkı 
surette muhasarada idiler .. Ve etra
fını kuş u~maz bir halde çcmberle
rnişlerdl. 

Fakat bir avuç toprak onlaırı.n gö
rür bma haline gelmesine ktui geldi. 
Ve ma~araya sığındıkları zaman en 

büyük tehlikeyi atlatmışlardı. Bu 
teh hke mühimdi 

l .... 'lkin 11ah1 bir kudretle mağara
nın kapısııu örümcekler ôrerek Cena
bı Rfoalc.tı;E:n:lbıı hala• eylemiştl. 

A~irctlcr: Cenabı Peygamberin e
vini, tehri tamaıniyle aradıktan son
Ta harrce kac;hğına tamamiyle kani 
oldılklanndan etrafa dnğılmışludı. 

1''akat };bu Cehli ve avenesi Haz
ret: Muhamn,edin (S.A.) nasıl olup 
ta bu kli\'Vti.U muhasara c;en)berl.nden 
kurtulup kaçtıklarlna bir türlü skıl 

erdiremiyorlardı. 

Sonra ~fubammet Resulô.llob Elen
dimlzin Kureyş mer1isince verilen 
kan;.rdan kaPjyyen mahlmattar değil
Jerdl. Bu meclıs kararını gayet n1ah
rem olarak ve-rmlştI. 

Ebu Cehil bu derece mahrem olan 
bir karonn Hazreti Mu!ı,;ımmet (S.A.) 
ECendinlİz. tarafından ne suret1c ha
ber alındlğtna. da hayret ediyordu. 

Ve Ebu Cehil şüphe ve tereddütle
re dilşmüşhl. Kendi kendine şöyle dil
şünilyordu: 

- Acaba, içimizde gizli MUslüman
lar mı va~u·?. 

Çünkü ba,k:..ı. türlü olamazdı. Halbu
ki , Cibrlli Emin Aleyhi5~e13m Hazret
leri 'farrıfı İ!fıhiden kendiledne !nli
kast v.:tki ol11c2ğı.nı bJ!<lirm:ştcrdl. 

Ebu Cehil, son defa olarak Kureya 

meclialııi topladığı uman şunları ııl>7-
leml1U: 

- Şttphe ve tereddüUerinl çoğalı
yor.. İçimizde Muhammedülemin'in 
dL"linc si\1lk kimseler var .. 

J\lccH"tt' bulunanlar, Ebu Cehllin bu 
sözlerine p~mı~lardt. Hatta, koı k.mu~
lardı. Ebu Cehil, söz.lerine §unları da 
ilave etmişti: 

- l\ıl~ıhammedülemin'in haberi yok
tu. nurad~ verHen karar n•ahremdl. 
Nnsıl olup ta haberdar oldu. F.ğer ha
bcrdur olmanuş olsaydı, kaçab!lir 
miydi?. Binaenaleyh, tered<lüt ve şilp
heterimde haklıyım .. İc;imiı.de Mils-
1üm<\n Yardır. 

Bunun üzerine bütün meclis azası 
en rr.ukaddes tanıdıklal'ı putlar üzeri
ne ycnıın "e kasem ettiler .. Ve içle
rinde Mü~h.in1an olmadığını bu suret
le temin f'y1edi1er .. 

Fakc;t Ebu Cehil, bir türlü kani ol
muyordu. 1.!eclis Azaları da şüptı.eye 

düşmüştü. 

~ Aşiretlerden bazıları yüz deve ikra
nüycyi amlak için Hazreti Mubamme .. 
de (S. A.) kasdetmeyi göze almı.ş ve 
c.trafa ya~o11ı~;ışlarc!ı. 
MrıHk isminde biri, ki çok bahadır 

bir adamdı. \'e, ;ı~irr-tlerden birine 
mensuptu. Sahilden develerle dört ki
D;nin crect.W ... , 1ber aldı. 

lDevamı Var) 

•Edebi Tefrika No: 51 .............. -. 

Hatır için Öldürdüler 
Yazan: AKAGÜNDÜl ...I 

- Kızın yanında kurcalama, 
dedi. Öz kızı değild·ir. Fakat öz 
evliit <-dinmiştir. Eski adı Canım
dı. Babası cok sefil bir adam -
mış. Mahpushanelerde can ver -
mi§. Kız bilmiyor. Baba olarak 
bunu tanıyor. 

Ev ~ahibi içeri girerken ne ko
nuştuğumuzu işitmiş. Kızına . za
man geç!rteceği bir iş vermek i. 
çin dışarıya seslendi, kızı savdı, 
kanıyı kapadı: 

- Bu çocuk benim öz evladını 
olmadan önce yürekler acısı bir 
mah](ıktu. Anası veremden öldü. 
Ya\'ruyu lrnrtarıncaya kadar çok 
uğraôtık. Babası dünyada en men. 
fu r insani ardan biri im iş. 

Bodrum zindanından kurtul • 
duktan sonra düşmanın hiı.me • 
tine ~irnı.is. Onlara da bir fenalık 

etmôş olacak ki kurşuna dizmiş.. 
!er. 

Yavrum bana uğur getird;. Bağ. 
rımıza bastığımız gündenberi e. 
vimiz şenlendi. Benim bu gibi 
şeylere kanaatim va!"<hr: 

İnönünde yaralandım. Sakar • 
yada ilci yara ile kurtuldum. Tı
naztepe muharebesinde bir aya. 
ğımı kaybettim. Şimdiki anasın. 

dan babasıııdan başka kimsesi ol. 
mıyan kızımı mazi.sile alakasını 
büsbütün kesmek için adıııı de • 
ğiştirdim. Nüfusa benim üstüme 
geçirttim. Çok şükür sıhhatim 
yerinde. Ölümüme kadar üstüne 
titreyeceğim. O gün gelince de 
hayatını kurtaracak bir meslek 
sahibi olur. 

Babasını tanıyorum, dünyanın j 
en iyi adamıdır diyebilir miydim? 

Bir m es'ut aileyi daha yııe />~' 
ne hakkım vardı? Bu çatıp •ı>"". 
nin diınağıııa baykuş .. ~:~ yiifİlı/8 
mazdım. Bu hayat ~Y .. rııii? 
sün. İyi mi ettim k-0tı.ı 
ettimse kabul ediyorııJll· 

Gizli fırtına c.,~1 
tt:l<rar -. • 

&nelerden sonra .. derilrrı'),Ji 
gazetemin başına gon ıtııran , 
tim. Kendini bira: ~rr~.ıeri ıııın• 
şurada burada muzıl< l ısn18 ~· 
lup geçiniyordu. Fasıla.~3 ~on 
larda uğrar, beş on dakı 
şurduk. az ol ' 

Artık evladıııı da 50'0J<'ı.ı,.or0~~ 
J<Of · 'a• rr.ustu. Sormakttn 111 ııl• 

Eğer bulmuş olsaydırıı, 9~ ' 
. ğııııı 1 n' 

müjde verecektım. P. a1i11şl1 b' 
madığıma göre bul.aJll'-'a)'al 

h t ··1 üdU. P JeJll demek. Ya u , om ' .d· )ilB ,,, .. ırıı ı rv• 
Bir gün bulurwn u olı.ıl'o ,, 

ki Alide gizli b:r saade\aan r;e 
bu benim için de bır :J<)e .. t:aı 
rahı idi. Ümıt. e_~ ve adet, en · 
dünyada en buyuk sa ı ) 

. "'" tesellı. ,3ıııı 
,DC 


