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lliR İHTİMAL . 
Alman orduau Kaflıaa • 
yaya indiği takdirde bel
ki de burada kalır, ta • 
anuzu lnırili:ılerden bek
ler, Akdeni:ıi İngiliz do
nanmasına kapamak ta
aavvuruna döner. 

Ruslara Göre 

Alman zayi
atı 4 mil

yonu buldu 

~:ETEM iZZET BENiCE 1 
Almanlar bir 
günde 70 bin 
kiti kaybetmit l\loskova dü~liiktcn, So\) et 

~Ukavcmeti Ural ve \'olg-a ıreri· 
l"!'in~ atıldıktan, .. .\lman ordusu 
ltafka~)-a)a vardıktan sonra; ya. 
:~ hunlar yapılabildiği takdirde; 
h~t anlaşma sulhu taarruzunun 

1 
ıç olıııazsa ven iden ın~an kulak. • • ~tına 'arması beklenmekle bera· 
"'• bio; le bir 'a•iJctte Alınan 

0tdnsuııun K•fk2'1arda ne yapa. 
ta• 
d '1 d~ a~'llCa bir soru me\·ı.u~~ 

1.ur. Bır anlaşma sulhu yapılabı
''se ıneselc yok. Fakat, yapıla
lııadıi:ı takdirde Alınan crdusu. 
~ıı.? Kafkasyadn durup durmıya· 
~eı, ilerlerse hangi istikamette 
1 trfiye,eı!i mühiın bir tedkik ve 
~0tıı llı<vzuu olmakta &'erçeltlen 
'neııı kazaıımaktadır. 

Uç ihtimal var<iır: 
~ 1 - Alman ordusunun Kafkas-
1.•da d ıırma'1 n taarruzu lngi· 
'~1•rdeıı beklemesi 

İl 2 - İran • Irak • Filistin yolu 
.,,• l<anala gitnıiye teşebbüs et-
1-••i \c bu tcşebhüsii Jlfısır ı:ar-

Londra, 6 (A.A.) - Mosko
"a radyosu tzv...,tia gazetesin
den noklen Alman zayiatının 
ölii, yaralı ve e•ir olarak <l 
milyonu bulduğunu söyle· 
ınektcdir. 

.J\toskova muharebesinde 
12 il~ t3 İlktcşrin Rrasında 
Almanlar Volokolanı.k, ::\!:o.. 
jaisk •~ Mıılo) aroslaHtz ke· 
•İmlerinde ölii •e yaralı ola• 
ral-. 'iO bin kişi ve ıal.riben 
300 taıık, 200 tayyare n bir 
çok top kaybetmişlerdir.• 

ALMAN* TIBLIOI 

Kırım yarım 
1 adasında Ka
raden!ze inildi 
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Bir Habere Göre 

Rus ceplıesi-
ne 100 bin 

Çinli geliyor 
Kırk bini şln1di
den yola çıkmış 

bulunuyor 
Şanghay, G ( A.A.) - Dcı

n1ci: Çinclrkf hnrıSirist lr.ur. 

nıal ınuı mctkt:4.S oh.ıu). enan

dan ,-erilen bir habere göre 
Geue.·al Şuta So\") el . Alma o 

cephesine 100 bin Çinli mu· 
harihin gönderilnıesine dair 
Sovyetler tarafından )·apılan 

fokljfi kabul etmişlir. 

Söylendiğine göre 40 bin 
kişiden mürt>kkep ilk J.afile 
§imdiden yola tılomştır. 

1 
t 

Alman ordularının geni he- aonET TERLtör 

def /eri neler olabilir? Bütün cephede 
(Yazan: EMEKLi llURltılAY SUBAY) muharebe-

ler devam etti 
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b et 1 e ziatm ıs
! ah ed·ımeli i r ! 
Şehrimizin 

• • 
nıçın gaz 

bazı semtlerind~ 
bulunmuyor? 

Vali l\f uavininin izalıa tı 
Şe::r=r,~:::~1 baz s.<.rı1+lt:r!' c,e son 

günlerde petrol hı1~ııamarr.akta. 
dır~ Dıbf'!' bazı sc.rr.t'.trde i~e l a1k 
ra• alrrak :~in çok sıkıntı Çek • 

mcktcd:r Ezcümle evvelki gün 1 
Reşiktaşta tek b'r bakkaliye dük. 1 
·,anıı'!da ne·ro) te\7..ıatı yaprlmı; , 
ve K<i)·ıçınde .Bahkes:r bakka • 1 
liy-e n1<1ğa;:~asıs ısn1ınde bu1unan I 
bu dükkanın önu doha sabahın 
erken santler:ındrn nlbarcn elle • 
rinde tcn('ke \'e şı~e!erle bekle -
şen halkla dolır.ı;~tur. Bı.ın'urın 
arasında bilhas,a fakir kadın ye 
erkekl~ıin cksaiyctı teşkil et • 
tiği gôrulüyor<iu.. Kalabalıktan 
rnl'zkftr ma1'.uza l<f'peııklcıini ka. 
pamağa mecbur kalnıış Ye gece 
ge<: vakte kadar ba<ka hiçblr şey 
Eatmıyarak aralıktan gaz sat • 
ınıştır. 

Bakkallar petrol •atılan yerler • 
deki bu kalabalığın petrol tevzi. 
ı--tının iyi vap1lmı.ro:ı~nnrlan ileri 

ı 
1 

ı 

~~ıd. g.ni so~·.c..n•t H:tc~dırl< r. 
Tt·vz:atı d"' (,<if•n ka_vın"kam. 

lık ar her k .,.~ l b-ır i~ı dU"K5.o. 
d~n satıj yaptır<c~kları y;:ı-de bır 

kaç dükkana petrol vern~k iht.. 
yaı; sahipll'Tı oıa~~ra rnurac<1dt 

fDe\ dn1.1 8 otUC:i.ı Sahil..: 1C) 

Şef'in. 
Gazetecilere . 
iltifatı 

• 
Basın kongresi bu 

1 giin son top:antısı- . 
nı yapıyor 

14de ı Ilı n de lamamlamıya ça ış-

Doğu ccphesir.de Volga ve Don 
nehirlet'nc doğru gelişmeye baş. 
"yan Aln:an taarruzları, ba~lıca 
:itı üç hedtf üzerinde toplan:yor: 

Kırım > arımadası artık istHa e
d'lmiştir. Sıvastopol müdafaa e
dilse de, bunun ancak Leningrad 
müstahkem mevkıi kadar bir ro
lii olab·Jecektir. 

;-~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara, 6 (Telclonia) - Basur 
Birliği Konıırcsi bng[:n son ıınnı• 
mi toplantıttını )B)>arak ic.:timaına 
nihayet ,.trcccktit. Kongrenin n· 
çılıuası dolo~·1>ilc l\fiJ!i şcr:nıiu 

~ekilen tnziın tel~rnfuıa C'nm. 
hurrei~iıni;: isn1l·t rı cutt a~~ğıda .. 
ki eevapla ıuuk1.1lıtle hu~·urnıu~· 
)artlır: 

••ı 

Sivastopol ve K er ç 
tekrar bombalandı 

Ş:malce Gorki - Aı-kanjel demir. 
yolu Gzn nde Vologda, merkezde 
•• ıoskorn ve cenupta İran - Kaf. 
kas den• ryolu ıiwrir.d.: Rosto!. 

Kalınin"de Alma11lar, Rus <*P. 
hHinin blr l<ısmını Volganın sol 

(Devamı 3 tincü Sahifede) 

j 
3 - Bir yandan Mı"1ra, bir yan. 

t~~ Uindisıana gitm<-si; ayni n
r~da Akdcnizi bir lllihvcr deni-
1:',1 •linc sokmak için de. garpte 
\ Ya · Vişi Fransası • i spanya 
4 ~Vvetluini Cebehittank'a sal
lttıııası. 
11•r .. ·ı . 1 d b" d . l uç J ıtıma e ıı ara a ve 

t!~1 ayrı tedkik olunabilir. An· 
la ~ hı şeyden önce herhangi 
ır. t 1 bir hükme ,armak için AI. 

1 ,:~ ordusunun Kafkasyaya ne 
ı., •t. \e ne şartlar içinde gelebi· 

1,~•&ıni:ı gözöniine çıkması la
... ı~ıllr 

Berfoı 5 ( A.A.) - A ı ,...ıııı. teb. 
tigir.ıfo c=ciiınlc b·ldirildi{ı: ıı.e gö.. 
re Kınmda ileri l;areket ser.up 

t:e şark istikaınıııtle7ifük dC1ldnı e e d i y e e her 
etnıekfcdır. Yaı,1a da{,:c.rı .:Criles• lı! • 
a§ılm•~ ı·e Alman kıt"olm~ Kara. 

deni;: talı.iline inrııi{leı·rl,r 1 k d • lı 11
• k b 

y,~::~: :;;:::;~:.:.:~':'=': 
1 

. ı , i'\ pe aşı na 
lr '. 

<ıı knolı,tana gitmek, J\Iısıra \·ar· 
~.• • •na,atandan binlerce kilo. 

ba~~'.:'.~: ;~~:!,
1

"::;~;,k iki ııak • • 10 ku ""UŞ verı·yor'. 
liye yr:1.ıı:::: ile bfr hinıaue gemisi il 

ttre ·ı 1 iıı; •) rıltr.:rk ,.o mı yon arca 
b, •na harckiıt )aptırmak bir 
-~ı· . 

ııı, 1
1 llıl!aZLam dn\Edır ve nor· 

~~ halde başarılması fasılalar, 
ı1.t•lcr \e hatta yıllar işidir. 
ı,k~'•n Grdusunun yorgunluğu, 
~ıı •ti.,;, Asya içinden ı;elecek 
ı~' ku, vctl<ri karşısındaki du· 
~i ~Q böyle bir lıarclıet cesareti· 

bahrt!nıt.:fır. Be; ticaret g21n~:ıe 
kilçfü: tıir Soı•yet kruı;c:örii ha.. 
sdru ıığratılmı.ıtır. 

Lent1~ı rad ciı·c.rııuia. :ıJ cı;a'yı 

geçmeye tcşcbbi<-• eden "~"'uıı 
(Dt ... amı 3 üncll S.a)ıif('UC) 

Halifaksa karşı 
Amerika da •· endi~ine verebilt."<:ck n1jdir?. 

~ •• •!:.at, Alman ordusunun K~f. 
tiı?•da durması \"e taarruzıı in· • •• • 1 
>e·~lerden LelJemesi bir derece- yenı numayJŞlCY 
ı~~ •dar akla yakın gelen \e U· Clev!•ı'd, ti (A .. \) - J .X E. aıev-
thij hesapları icap cttirn1i)CD land'a niu\·asalatnd;:ı.n biraz sonra İn-
~! •bet bir şekil \"C üzerinde mü. glllz Sefiri Loni H ıl:!oks A••oc ·'•d 
i~l~a. l'Urütülebilecek nıü"bet bir Press Aj;:;ı;,:::~na g<.tre-, yer..den nılr.:a. 

ıilJıal clabilir. y'şlere hedd olrr.uştur. 

Kaymakamlıklara götürülecek
lerin bedeli derhal ödenecek 
l.lcledi~ e Rcislii:i diin ka) nıa.. 

knoılıklara günrlcrdiği hır tamim
le hnlkmuzm ka) mnknnılıkl:•rda

ki temizlik işleri memurluklarına 
~·a\:nl f:tl~un, bü)-iik ol5-un tesliın 
edeceği kedi >C köpek başma 
onnr knrn~ \'erilnıe~ini tebliğ et
n1~itir. 'Iamimc goı·e IJu paralar 
lu~ınru \·rri!ecektir. 
Kararıu t"tbjl..atına t.ekınil ka. 

ıalarda bıı sabahfun itibaren ba§· 
lanılınıştır. 

1 Bir şoför eski 
j metresini yaraladı 
, r'nzi ı.mınde bir şoför evvelki 
1. ak~am Tarlabaşından geçerken 

e~ki n1etresi Sü.:ana tesadüf et.. 
miş ve tekrar beraber yaşamala
rını teklif eylemiştir. Süzan bu
nu kabul etmeyince de sustalı 

çakı ile yaralamı{tır. 

Dün Moskova'da 27 Amerikadan ge
tayyare düşürdük 
Londra 6 (Radyo 7)5) - Ge. len zengin bir 

ce yarısı M oskoL'<Ula ne~redilen R •• Jd •• d •• ı 
SOt'!Jet tebliği: umu 0 ur U er 

n.ııı.citc~ııin be,.<inci gunıÜ tek- ı ------

• 

(Devamı 3 un<:u Sahifede) 
":'".!'.,_·........ Cinavet Kuzgun-

Harekat saJuısında bir Alınan 
süvari kolu 

cukta bir evde 
işlendi 

Kuzguncukta feci bir cinayet 
jşlenmiştir: Kuzguncukta Beyler~ 
beyi caddesinde « numaralı e
\Iİn öııiinden &:'•tenler fena bir 
koku duymuşlor1 kcJfiyeti za. 
bıta)·a bildirmişlcruir. Zabıla C\'C 

girmiş n bu yalının denit tara
fındaki kapısı kırılnıok •uretile 
içeriye girildiğini ve Yorgi adın· 
daki adamııı öldii.riildüğiinii ks· 
bit ~tnıiştir. 

Ceset morga kaldırılmıştır. Za. 
bıta, Yorg;nin bir miiddet .-·ve) 
Aınerikadan geldiğini, 70 yaşın
dn bulunduğunu "'' bir hayli ser
veti oh) ığıı isin vak'ay1 şiipheli 
görerek tahkikatı dcrinleştirnıiye 

'\ İV•hıgiltercyi mağlup etmek- B;r çc>. kadır -··' \C ı.ğcı.!.>rı asker- ı p k 
~i nfıitcreyi bu dünya hacmi de cJ"n c1r.a';ı; e.h::-~nde ll'\·h;:ı.l~ ıa, ı a m u 
t~~de bir noktada kıstırıp Yu- Lord Ha~ifaks ~cı,,.:n Etlt·~iy~ ne- • 
... ~\ı'-'a "b" y · t ·b· t~:r.i zıy:ı.:-etc &.oer .. ,en, Beıedlre <la- I '"'1 , gı ı, unanıs an ı;ı ı, 
~t~ s~ gibi, Bel~ika gibi ına~IUp irc ~u:n ·,r,'i:r..de toplanmışlarC•r. 46 1 •• 

t "l.ltn k"ad r kadın b.ı 111..İ:ı:ay.~e iştirak et· 1 m ~t·ı •n imkansızlığı aşikardır. 
\,.

1
1

1
terc Bri .. tan}a adalarıınd.an rr:;ştir. r-~~1 kad,nlıırın ellerin_c.le b: '~-

yüklü bir motörü
Karadenizde bir 

ÇERÇEVE • 

Dinamitli bllJ• .. 
NECİP FAZll.. KISAKüRF.K 

"Meşhur fillm komedyacıla· 
rından birinin, beyaz perdede, 
çok güzel bir nüktesini halır· 
lışorum: 

-, y nan 1t\.'1wJaftn br:-..:.larınd.ı fQy!e ya .. 
C.... arak dum·anın her yerın- d • 1 ·•ıt · <ılı idi: <Holifaks Ur h rp n'cs'ulu- 1 en 1 za ı fakat, 8,ıa ele &\'ııca sığ. dtirt, lia.,faks y;:;ğ.nanın ~c-rlı .. ~t cıl-

~ (Devamı 3 tincil Se.hlfede) fü•ğı.ma .r.orıyor.• 1 
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Deniz Harpleri11i Niçin 1 
ve Nasıl Kayh~tik ?! 

. i 

1 

bütün mürettebatı 
• 

"Kaynakdere,, nin 
filika ile salimen lğneadaya çıkarıldı 

Yazan: RAHMi YAGIZ 
?1ıuyucularımızın merak la bekledikleri, zevk ve lez • 
~~tle okuyacakları bu eser de bir zaferin şahsi ihtiraslar 
~ 11~Ünden nası 1 hezimete çevrildiğini bütün teferrüatile 
e ibretle takip edecekai niz .. 
c 
~elJabını tarihin henüz ııe rmediği birçoh 3ııaller arı-smda 
'it olı_adan çel:i!en ııe ihi h~ruc~ Fıazı~lıyan t~lr.~~!'':1 
tÔ~'Yeti ııe hı:ıngi e·rarengız el ıle nckıneye ııerıldıgın~ .. 
tıı <rnan donanmcısı~ı bir kömi~ı· ;cem~."ile Mondros lı
~ 0nında bt>tırmah ıızere Nez''""' mnrcc-aı:t olen ma
~:~aııcre~~in hcngi amillerle h'lrel.tzt dtiğini)ı de bııla-

'l ın:ız .. 

Pek Yakında SON TELG~Af'ta -

Türk bruıılıralı H5 tonilıi.luhık 

1 
Ka' nakdl•re ntotöri.i, JCaradcniz 
Ro~:azın<! :'n çıharak TUrk suları
m takibrn şiınale doğru gitı:,cktc 
iken İ~ııcnda ve Midye arasında 
bir dcııi1aliı tarafından durdu
ruJııruş \"C nıürt:!tebatı filika ile ! tvncadoya çıknrıldıktan sonra 

· l denie:altı tarafından top atcşile 

t loahnl'nı~tır. Ankara, 5 (A.A:). 

Bitaraf /ık ka- 1 
1 

i nunu tadil ı 

! ( e!,~':~<~A.>Üz":~a: 
ı H. ka ·'nurum ızd ıl hak'< • lı' i 
! .! rr.uzrtic l'ı.: r n.. .. kc!rc:ır za.n ~i.ı 

tI. \Jllıl .. "'- .• • tie ı 

Son Telgraf - KnJ nakde re 
mcför!i pamuk l>al~·aları ~ükii 

i~e Hmanınoıdan hareket ctmi~ti. 
IIitd{scdc i!'n.Ji seçen İğne:-t(la, 
l\arodc niz 111idye kasabasının 20 
kjlon,etr~ ı~adar şiıualin<le Ye Bul
garistan hndudıına da keza 20 ki· 
lon1t:tre n1r-safedc Kırklareli \'İ
ıa,·etiınizı) dahil hir köy ve iske· 
ledir. Bn köı·, Trnkyamızın zen-

Et f iatlerine 
zam mı , -

ycpılacak ? 
Fiat ~.,.ıttr;ı~~hc J\r.ınis~ •·nu, bu

gün ö~'!('(lrn ~CHT.U )'ali ~l J\İnİ 

Ahmet ı..: ı u. ın ri~ as.ctinric top· 
(IJ(. ........ .: 3 '"' ~ S..ı.ı .! ·-:e) 

1 

gin Straııc:ı ormanına ya1'ın ol
dııj;u cihetle odw1 licaretilc ına. 
ru(tıır. Adanın bulunduğu koı un 
~imolinde yine İgncada \"en Ku
ruburun unvanını haiz bir~ do bu
nuı ,·ardır. 

BOL çgştıı ye nNi STiL 

MOBİLYA 
Almak v~ya &örmek iatiyen1er 

BARAÇÇI KAR· 
DEŞ' Ell Limited 

ŞI i!ETI 
s~lor.1.ırını b:..r oeta ıez:mekle tat
tn~!l cd~lir~er. 

.ı..stou!bı..ıl, Fir.cJrct! .. r, Ru.a~·a.şa 
·~; :>k ısu ?Jo. Ş9/D1 'Ç3. Tt'lf"fnTı ~206b. 

\.. ' J 

Bilardo oynanmakla... Kah. 
ranıaıunıız, bir ç-eki~te, daiına 
iki bil)·ay1 da \uran bir usla ... 
Bir aralık, bir muLİp, ~ıra kah
umanıınua gelince, bilyalar· 
dan birini değiştirıp, )·erine di. 
nanıitli bir bilya koyuyor. iş
te nüktenin başlangıcı!.. Kah
ramanımız her çekişte. bilyası 
dinamitli bilyanın kıl hadar 
yakınından geçtiği h&ldc ona 
değmiyor. Nihn~·ct öyle bir va. 
ziyt>t hasıl oluyor ki, a•tık di
namitli bilyaya değmemek 
mümkün değildir. Zira Ü~ bil
ya, diiz bir çizgi üzrrinc gel. 
mi~ ve dinaınitlisi tam orta ye
re dü~müştür. J{alıramanıınız 

dinamitli bilya)·a doğru çeki
yor, fakat bil) ası dinamiti inin 
üstünden atlıyor, "gidip öbür 
bilyayı tosluı·or, ı·ine malında 
değmemiş oluı or. 

Ren bu nükteyi. bu dünya 
boğuşmasında Tiirkiı·cnin \"P.Zi. 
yetine beı.:zet;ı oruın. Uu~ey 
bize doğl"u, bize <::-ttınak üzere, 
bize çatacağını bil<' hile üıcri· 
miz~ grllrkcn hircJ~lllıİr~ yknı
b:ı ·:uızc~:u1.1 ıl L.a<l~ır ~· u:b:ı~ı
mızclan lfiO derecelik sarklarla 

HASAN RE';ilT TA:"IGU'ı' 
Da. ın Dirliği Kongrt: R<'i~i 

A'.'IKATIA 
Basın Kongresinin trnıiz d111· 

gularına f:;flk tc~ckkı• r • rderuu. 

---. -
Moskovaya kar
şı büyük taHrruz 
daha başlamadı ---·-----
Almanl21r iki R "'s 

ordusunu 
ayırmıya ça!e~ı\ror 

Sto!:holın, 6 (A.A.) - Alnu:ı:l hıt'
aları Kurrk'u ztı.pt.cıt;k~ı·n !Onr~ ~:.ır· 

ka dcğru ileri ı~aı ekrtlC'ı :ı~.. dc:\·rını 

ebnt~1erd!r. Gf\r(ıntişe görr hu kıt':ı .. 

(D<\ aını 3 iınC'U ::;nhifC'dP) 

dönınijş; üstiimüzc, altımıza, ö
niiıııüzc, arknını:ta kıl"rıhnış '\t: 

izah ediJttınez bir tarzda hiza 
değmemek fnkal:alclii;inl gös
termiştir. Öylo ki , yine bil5rdo 
masalannda, dnirmeden bil • 
:raları vurmanın bir rı-uırife t 
olduğu lütiicük ıleğııek kule
ler gibi, herşeyi, biricik n1ari .. 
fet halinde bi:oe değmemeyi, 

gOya oyunun e.ası kabul el
n1iştir. 

Bunu böyle sanmak, en leh· 
Jikeli anlarda harpten ka~ıııa. 
bildijtinıiıe bakıp bundan hi>y. 
le harbin bize gf1n1İ)'·ect.•ğini 

farzetn1(1-k 1 dol1'y11:ile ruhlarda 
ve adalt'ltrde tttik dua nıa ,·a
xiyctini ge\' etnıck, en l.C't~hJİlt 
hatn olur. İhtlınaHn yiiıdl" ~'HL· 
bir olduğu va,;y<tlcri!e Li'e 
çatnııı·an harp. g(),lcr!lii(i tP\• 
kalfııleliği bir de tcniııdPn tat. 
bik •dip. ibtiınalln :viizde hiı 

ı;öı i.rndüf.ri1 bir anda Ü7<.'riınizo 
çullanohilir. 
Kaldı ld ihtimali, yüzde bir 

değil, yüzde yüz .kere bir ka
bul etmekte, nneHk kocaman 
bir milli \'e akli ın<-nlaat \"8t1 

tlır. 

Lıı ı!oğru görüş, ı.iıiııı Lif· 
)-·a~ a çnrpn1adan cerl'ynıı ..:den 
l1\L bilo'ır<lo (;llil11Jnu, k1n1scn;n 
l·ara gözlctin1i.,t• fi,tl~ ıılaı.d.;. 

}n;, tarzc!a O) ııan1;ıc\1ğu11 lıi! .. 
ınck, hatta lJir g:ln, büyük ne .. 
ti(tlt r c.hn;r g'hi olduttan ~11n .. 
r,. 'ar ku\'\'ı.:file ii?crin1i1c hir 
lıii a gclcct!r,t ı hcsaı;ta tut .. 
nıaktır. 
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1 A. L K FİLOZOFU 

RfA 

KaraJÖ·f.d•·n scl'r:t, •t'ian u. 
.unhn. •modenıı.zc.. e;tı:1 l<''.'lii 

f M.rİ :t~C u-;raşnııJn başlı.) fıtr, 
bv ·~1tl·• lec-riiheh. re ~ :ı ı gi.· 
, 1 oıj:,, !Julunııvorlar. E ... ki ~~u. 
n..ı1ı n. :ıt_:ık ıı'ava li~·aflO!-lunu 
ıhya edei>'livor nıU>unu,·?. Ha
y.r .. 

loıh-~n tivatro gittikçe ar. 
t•n l•ir "ddttle harekete, d&
k;>r· .Onı itiyor. Biliuı ortao
'UNt. ık daho hu ,· ·tsiz. cnn· 
s.t·l \'(' ıL:kor. u1~lur. Tek keli. 
ıttt" jf,•. ha<ı:iftir. can .sık~ıdır. 
ll r 'llıill3l U'IÜ tt eyi Vf O· 

nr.n tı_tınrtlni. ya~:ıdt~! ""?.nıa ... 
n ~1 SPrtları ile Olrınek liı.tnı 

»eı,1,ğiui t krarlamıva H .. iı:um 
\J ını?. 

Tarih olınuıı lı;tili•eler g;hi, 
teri'ı olmuş ınl.ler •e terbiye. 

BIR.\Z D.\11,\ 

"YRE.T 

Eir idıli•r• göre de İstanbulda 
tt !iati .''iz kuru,, çıkacaktır. 
UO! le bir ~ı:y~ ihtiınal vermi,yen· 
lrr de \ar. F3kat, hu takdirde, 
alı nri~ h~•aplın daha kolay ya. 
ı"hr, Zat"'· dalya bire ne kaldı 
ki·. 

B'.raz dıiıo. gal ret etıinler, olur, 
1>!tcr_ 

H ıydi haJıt!ISl: 

il. \',\~l~ 

t<U !Eil 

tanhul tara{ınd;ı, havaıazı 
b?tular nda t.zyik;n azlığındaıı 

çl~ıhct ediliyor. Ve dolay11ile, 
g•zııı hararet dereceti do az. Fa· 
kal, aallt•r gelen tazyikli gaı.la 

de ·ıl, ha•• ile mtlte.aadiyen işli· 
Yt'ff!lu~! 

lfavKnın bir kıymet olduğunu 
inkar ed<nlen ışte ınüsbet bir 
tccriıbe: 

.\ı tl"RIKANlN 

'IYASE.'TI 

Ga~etelerin ,vazdıguıa göre, btr 
l\uıcrıkıuı muhribi daba lorpiUe. 
.ıcrck bnt.ırıldı, Fakat, bu hadise 
ıl~, Amerikaıwı ,iya>etlııde bir 
dı;~i~iklik yapnu)·acakıuış! 

E.1ı, t11bii düriiatlük de bunu icap 
etfüiı·. Kolay kolay siyaset değiş· 
tiriiir uıi?. 

1.1.\Vl.:L 

\E ZLR. 

O ıııaıı 0-nıal, g~enlerde bir 
yuı .ında davul zı.ırnayı medhe
tiyorrlu. 

.\klınıu.a ~eldi: 

- ı caba ııuktan mı dinlemif, 
yaku:uian Rll ~. 

, laliun va, mosafeyo göre de. 
, · .ir .• 

AHMET RAUF 

U niuer&ite F ahültelerinde 
lerfii •ınıl niırbırti 

3u JH Ün.iversıtede yaı \"e güz 
ı ·,resi ımıihan\anna 5697 taiebe 
5'rm-~. 138'2 .<i,şi ~ınıfta kalarak 
4315 :<ışı terfu suııf etmı.ştir. 

Tep Fa!dltesinde terfri sınıf 
~ıs~t1 yuz;l" 75 ve Hukuk Fa • 
.tu~~esır t_ : .. ·:1.de 50 dir. 

OYUNU 
llL5AT FEYZi 

l~r de v:ırd1r. 1911 tipi in~an
l:rra, bir orta•'.' .. unu se)·rcttirip, 
onları zevklendircıneı:siniz. a 

•Modernize, edilın~si fikrine 
gelinre: 

Bu, bir eski z('vki ih)adan 
daha gayrimümkün rn «nıcre-

iı: bir ~y olıcalt.1ır. i\Ianevf, 
i~tınıaı bir kıyınct n" :.det'nize 
eıiilemcz. İu.san rihi lnı lrnki.. 
k:ati artık gö,ternı · (u. Ta1·ihi 
kıvmctleri bütün an'aa.r~i, şart
la;ı ile aynen n1uhafaza et .. 
mek, on!:ıra sadeı·c saygı güa.. 
termek lıt.ıntd<c. 

A'-trlann, hfıd~:o.("l('rİo in.san 
telakki, baleti n lı~·~ ,.e zevk
itti t.ıerinde ne n .thi~ ileği
,iklikler ;vaptığı;ıı görüp du.. 
rıırken, lıill mt· oyununu di• 
riltmck kabil mıdir, canım?. 

Cerrahpaşa 
Hastanesi 

genişletiliyor 

Bir yılda 52 bin 628 
hastaya bakıldı 

Cerrahp•?i- has\ar,esi.r>e )'E!ni 
ıliıve edilet:ek o;an :kt pavyonun 
pNJest hazırianmıştır. BLI suret.. 
le has:RP<! geniş.e.Lle-:ektir. 

Dığcı· t ,·;iftan bu yıl zarfında 
hast-r.cde 4!M7 l. sta yalakta ve 
476~1 ba~ta da a~<ıkLa .edavı o-
1\4 .. mu~tur. Röntg~n ıle liboratu. 
ar!ardan gc~en lıast4,ar;n adedi de 
19 b 1' 728 e baliğ olmU!jtur, 

Milli matem ihtilalinin 
haztrlıkları tamamlandı 
Atat.urküıı ·;ehlı.ıım ~uııcü 

yr1d&nümtıne mı~d:f 10 ikmci
teşr:n pau.rtesi guuü 9.05 te :;a. 
pılac~k ohm Jhıi!.al !fuzırlıkları 
lı. t rılrr.ek üzeredcr. Şebrimızde. 
ki ınil Hallrevkr r.de. tn:ver. 
sıtede, !eknul mrktep'.erdoe me. 
rasim vaptlaeak:, Taksım Cum • 
huriye\ abidesine 91!:lenkler ko. 
ııaçaktır. O gün ihtifalleri mü. • 
teak:1> Sarayburmı parkındaki A. 
tatı.irlc hevkell de zıyaret oluna.. 
caklır. 

ViLAYET ue_BELEDIYE: * \'ali <e Beled.y• !telsi Doktor 
Llı.tt: K rdar dün ak:µ r \.ıV..ıı:a:ya git.. 
m!ftlr. * Da!tiU7e Vd<itl~h, Belodc,·e ~ 
m ve :t:.iistahdemler ~n \'&z!tf' ve 
sa1~h yetle?"i, hak.k·:;ı.j ı n4tJmrtaa:eyi 
tada edere.c daha tUt11uUu Pır oi7.a:u
ı:an ~ at1:·arnı.,tır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Üç !ÜccQrcW\ O\U<ok.l:tp blr Fin 

Ti':Bret p.t>yet~ '!.°lrL ~ıt! ge.ltni-$tir. 
Heye~ . .\J.:ık.ıraya a:ıo.tıeel;t r-.. * ı\ltın dın 2550 ku.ru.µ. k:ıdar 
yükse-~mi.ş ve 254S 'k· ~·a kalm:.stır. * Huaual takat 111re~ı.e İtaI)'lll.11 tir_ 
tnalar~y:e Türk ü.rn:ı~&arı ara.smda 
muhtelif :r.al.lar . '.e; :•ıe lıir aıiı.batle
le •:c•reti yaptlmıştl·. 

MVTEFERRlK: 
+ \·3pılan kontrol n,.Uces1oıı., .. m

tLba.na cır:ni7en, ve vtdka tllmıyan 17 
mtı.tikl san'atkhı C'orulmuştur( Hık.! 

lartnıia ta.<ıi>4ı yopılm•kta<iır. * OdLL~ taı:irlertn!n beyanname 
verme muddetl dün bitmiştir Odun 
:s&tli y~rleri konrtrol ~ılerek beyan_ 
r.::nc~erin doit'U olup olmadı,ııı ar8f
!u:·.:.lal'O. k lı r 

Tefrika No : 8 

Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 

mQC"..ıL.sır..ı.tktQ J e:ı.ı..vc.;.d ~ı.nıd.. e n
deia 'ıaa.ı,;er bl!" :...rafta, kenaine si
?"r imek istediıt ~rtıl ve J'Ulıldar 
Jfrer !.H'Bta. yıtıl&nk o emsalsiz vu
c..ı.tı m:.i arsadan Aclz, hoyul boyuna 
9Cflt in ü:ıı:eı ne tıerUip Y..:ı.lmt,tt.ı .• Sehm 
b.:ıyt"t!tten bayr"t"te tiU..1uyordu. Demek 
bu :c.ıı. Ş~hfmcnın kendi kUl.)'dı. Ve 
Du eııç I• yatın J;jne düşmem.it 

oU: r b<r kıu:ağızdı ha! 
Selı.m, rtlk ı;ı.rpınmlyaa. ve miüum 

b1r ltmyet Y"" sWcOnla. ' uzanan bu 
ıuzel vCtcud\J. ... ndi elleriyle sedirin 
ip'-' örlustinti çek.erek ıırusıkı.. ür,tü. 

C...uz ~. u;·ın kumral kirp:klerl, 
o n :ı b1gL.n e!Ut:.;n ı11 ıKlı\rı ar:ısında 
ba , c ... 1 g b· uçuk, t •yguı r~al<li, ha
...,ıc tsfz yüzunde '7ltialll bu- göıııe il• 
uz.annuşu. 

Selim on ·:ı J.ıı ucuna :iderek eLiol 
a..nuıa k .... yd ı . .Şakakları ağır ve dol
g a. .;arpJ6•)rdu Seci: .n baş ucund.ıki 
ku~uk a:ıo.sada b:ll(ır bir sı.irat\t gö. 
ı·.ın~ iF~U; avcl.inU suyla dolduı:a.mlc 
.u..ııı yuzwıe ~erptı. D.ıtlnlk saçlarJJU 

art ya do,iru :J •VilZlıl en ge ~ ı '1e
ri.n bır iç çfkİ.şcy'lı: ıtu.Ject•ll ar du 
~ w ı.ri bal renı:ı ;:Werde ı..ı.emin 
,.nan hakaret ve kin alevi .iÖllmUi, 
yerine şn~1di nıuwrı ve mazlUm bir 
lı:orilu çölmnl,ıil. 

Slim bunu h.İ9fıder~~ ~t ve
rici. bir ıesi~: 

- Ko.rV;o:ı~J'ln benaen. -dedi- si.Ee 
hiç bir if'tl.alıtım dol:unmıyacak:tır. 
Bakınız üsh\nurU l.ıUe elimle örttüm. 

Ku pemb€' avuçlu, n:ıT"!n •:e nce e
linl çık:ardL; bundan emın olmıı.k l.<JÜ

yonnuf g'bl b&tıtçe rülüroslycrck. 
- T•ı•kkiir ederim -dt;r . mırıl

dandı" 
-Arılk l>il.!lı ilımat ed< 1 '1iıniz, 

d~su m!.,, 
Guzf"' kız •n ve çok l;:ısıu ba1cış-

lı cbz e-r-in,1 5elımlr. ·yutünf' :ıJrtınp 

uzuncoı blr baltl.ft.iıu $0nrA ev •t ler gi
bi başlJl: •tdi. 

- Cevap vermed;..nfz bana"' 
- İyi Oir ! cısa.na berı.z;LyOt"'.>tw·ız. 
- Te,,eitkur odedm . 

~8 1ff, ~" -~ '"''J "~ ~ 
~, 1.,~J.:_ü_J.,. ~AHKE ELERD~l'.'.'.:m,;~ j " a-

ur~wı n 1 t·t a zg.ı Torikle, kendinden küç ·~ k bü
~in~,er·~ ~~ • .':.~~ ~1r,u 1 tun balı .. farın lezzeti vardır. 

m la rı 
Belediye Üsküdar ve 

Beşiktaşta da 
ıapoa,a aeJI 

bels11y r 'l "'., 
Yazan: Ahmet Şükrü~ rıı' 

yemtkle-rln I· z :-;,ı gayrı nıü(a- !~ dir. 
b~ . bucOn r .ı r • b!r "1 r1e 
yı.'.'dlgtn1, fokat, pek cıııu.tıya yed;_.;.dn 
b;r t :'ltı nuinJ.St!bC?Llc :.ı"t"tYOı"..;.,YI, Jkİ 

tabak b. ya ·;ı: de benim 'l lL c '. i 

Aurıı \'eı:J'.rı:enu:, turşı;nun klY.r.'!e' ,,e 
chPm.uJ.yei:.nI bır ktte 'h:.ıfNıt • .ıl. ı.r 
eders.ın~. ~"fe:!~f'.'!", t .... rş-;, ne bu1unrrıaz 
b.i.nt kumat;, ne nati de .'Tiela ı!~. 

Turşt..ıır lC"L"ldc en harcıilern..ola.nı, 

lAh:ı.1<1. 1 hıyar, b: , yr.şil doınates, 

padırttn twşul&n , lb\ı·uç da faz. -

!Jel k:.ıllanıliiın turşulur arasındatiır. 
Dıiiha birçok nıaddel.ı E.:n ıufşu ... pı
lı.t. Ben_. b:r 'Mf* ::W}>tiZ tur~ ~vu bıle 

yedim. Kışw., ı.ı,·t 1 ıi.şoı.~, bol sog ;ılı, 

bol 'tli, ">1 ~..,11 ,. kınmzı O.be~ll 
ku.l'V" f~t.ıly" Le tuııa:.t çok iyl g-.der. 

'tllt'fu yc.ıpn·· t bir hPııerdır, lierkr-.i 
iyı tu11u yaparrıaz. 

Bır ıır'-e ile yep.ılan turşu, bir de, 
yatn:z tuzla yapılan t r,,~ v:ırdır. İ~i
sı rı. lezzeLlerl ayrı :ıyrıdtr. ~lnrut 

lurıucula rda tur:su tuyu denen. ,.._yet 
1 lezzetli ve işlJıa ,.çıcı bir su \~!"dtr. 

Ba ..ı. nerak.:.ı!a:-ı, bB.rd. 'k bardak. bu 
sudan h.-erler. Rı\•.-yet ederler kl, tur
JU suyu zay.:!ln.r ıçin muv<W.lc değiJdir. 

İn nı daha çok ıay:ııatır. hzla iç" 
meğc de g~lır.ez. llıd~ bozar, gaz ya
par. Bilhassa ha~ımda güç:lüJc çeken
J.ıı.r, mide "·e banale.lan pek ıthh::ıtli 

oln' !yanlar, tut"Şu suyu içmemt'Jdir. 
Tur~ulıır, y& lene~elerde, ya, toprak 

kapl&trcta, kiiplerde, yahut tahta fı -
gt.lo.ırda, ı..""tyahut da, cam ıifelerde ve 
kaplarda kurulur. tleınen heme~ bü.

tün seıbze ve me-yvaların tur:usu yapı
lab ·İ·.. Turşu k'Jnna umanı, sebze 
Ye rne:rvaların en hol oldutu yaz ay
larıd~r. 

er:ıklı e't· k.adırı't.an, )'azdan, çe~it 
Çeı}Lt tUllular ha7.trlarlar BtltOn bir 
kı' bu tur~ular kemaii d.!;yetıe ycn'r. 

KlŞln, turşuya ihUya ıtk.teren ye -
me~1er d::ı.ha fazl=ı.1ır. Akşam.el olan-

r ç;n , b!'fU b\ıyülı: bir ihlıyaç.-
tır, lezzetli bir me-zedıt'. İçkln..\n acı -
lığını altr. •~ ha verir. 

Eı;kideı> İ•taııoulda tur,u <i•b• çalı: 
ra&IJet ~ören bi.r madde ıdl. G.ı~1ba., 

iki .ıuanl.ar bu•an~ \erdea daha 
obur oldukları ho1de,,. bu yediklcri.nl 
de kflfı gö.:-m"'zier, .• tJıa!arını a.çmak 
it'n turşuy::ı. l•.\zum gfr:ı.irl~rdl Ylahalle 
ar.ıbnnda, kış g.Jnlt"rf, birçok ıeyyar 
tur,ucu~ar dil dolıi3ırdt. \"a%cian turşu 

kunnamt:J olanlar, Ounlardan tur~u a
ltrl.lrdt. 

Yukartda ın!attı,:ım ,ek.ilde ı,.ı pl
ş.rilm~ blr ku1"1.1 rasu!ya ile turşuyu 
bi.r kere tecrübe c.l"nlı. Her halde 
mernnıın k:. 1 al'."11ı!uınn: .. Afi,.et olsun! 

R. SABiT 

Bir yılda parıuız tevzi olanan 
fidan ve aiaçlar 

Beykozdaki Beloed<ye ağaflaıı. 
dırma fldar.lıgında halka ucuza, 
fakir;ere de ır.eccanen meyva fi
danı teni oluıın:ası faaliyeti art. 
tırılmıştı• Boıradan valııız son 
hır vıl ,çinde mekteplere '"" rr'l
~sse elere 15005 adet yaprağ.nı 
dökm:yt•n ve sal f'danlarla 10 
bin 467 adet yaprağını döken 
orman fidarı parasız olarak t"vzi 
olunmuştur. :ı432 adet fidan da 
ııcuza satı:mıştır. 

,c:HALK SÜTUNu) ' 
Bir ebe İ§ arıyor 1 

Bu y J Ebe Mektebinden mezun oL 
dum. Husuııl hastanelerde ha..;tabw .. 
cllık ve ebeUk arıyorunı. 

Tahp olan:arın Son Telgı-a.C Halk 
Sü.tu.nı .nda H. C. !'Ull\uz.wıa m1lracaat. 

Gelen İt Verme Mektuplan 
Bayan N. M. M. - ErerılW,.ünden 

gönderilmiş bir mekb.ıbunuda m::ıtba
ay:ı l.nrakılmış bir mektubunuz vardU'. 
Acele eldırınan~ mercud'..lr. 

Bit" san:ye su,ıuıar. SeEm j(orkak 
bir seslf"' 

- Siz.in le konuşuı-sak, heyecana 
ı kapı1maz nusuul.'!. 

- l{eyır .. CTayret ed.eoeiim 
-- Oenıek siz Şehlnıe hanıntln kl -

Zl•• •;r. Uyle m,j'> 
.JÇı, 'n ~z.l~rf ne:uLenm şti. 
- F.vet - diye mırı.1dandl - teci 

tok ft>Cı. bu!. 
- Haııi heyeca.nlanınaın:ıla glyret 

edecektlalz. 
Ktı na.ri.n eUerile yüzünü ört.erek: 
- Kabil mi" - diye ınledı -

- Fakat ben ~:ı.ştyı;>rum. Ctldıraca-
ğun: Bu Il.3_.ıı oluyor! .. Siz şimdiye ka
dar bu; Jınneni.7ln me<"Llilwine girme
dini.r., üyle mi'? 

Genç kız doiruldu, ü.atündeki ö"l<l 
ile gilz ve emsal<iz vüeu<iilnfi ım • 
sıkı raru.k: 

inaniJ11z ban:ı. - dedi - Hk defa 
bıı gör\:lme'lı!:; (aci<ının iç!nr!<"yim .. 
B~n da 1 1:ı. o;! yedi. ya,.uıda,.ını 

- İs~in:.Z.i ı:;or.ruı~ için bana rr.U
saado eder mlslnlz'? 

- Nuran. 
- Nuran ha.ıum .. Cidden <.Ok mU-

~ee.ssir·nı. Fakat a.nneolZ ŞlZl nasıl 
!eda ettı.? 

- Siz çok zeofin mi.;,niz? 
_Evet çok .. 
- Aruıem beni size salmıı olacak .... 

Ba çı 

'İeıı "' ..... ze 
RH cJ.P.n tttt f.stm't\ ftZ

nuı:Oı.. :\l;ıiıkt>nıc b-ı~ka b:r da\"3Y"tl 
b k1 g ç~n. davacı .. -e ır.aznun .~ah

keır 1 kapı:;ı önucde. ~oriciord.:ı sı

rtii. ek !yor ;;rdı. Ba.ık1ı ıayet ne(cU 
gön:: u7'>ı"du. IIer halde kendisine ha
k•ı1? t edildi!!\ !ddiasile o\du~a yük -
lilcr 'bir tıu;r ınat talep e-lıniş olacaktı. 
Ya.u:ı•d' topı nan birkaç· k şı ile pka
laAıy-.>f', konu~uyor, giHü,üyordu. Bir 
ıır.ı'•te oah's, oalıJdıu·a intikal etti. Bl"· 
r dl"d ki~ 

- Seıı ba.lıkcıın>, Mu.hamını Söy-
14 b:Jka'ım. Ln s:a,.~ı. en :eueili Uai..ık 

hanı 1du·-: 
\-'-ubarrem bir :rni.ıdd"'ı du~l.ındtik: -

ten tıonra; 
- - Druıf;j soranıan, ded., ben ne kı

lıç 1:: ll.."lI, ne :calkGr. ta.vasını, ne 
lsk .>lt ,;orbas ını aeverım. BenL'lı bıl
d ~ , ıurer Wcara!ltdır .. Şöyle, iska. 
ro · u k;ıid1nnca, sıcak sıcak, ı.ızeri.ne 

ly; ~eytinyagı g"7dlrlp ı:mon sL~arak, 
nıayd:ınıJLa, soğanla pJ7azh.. Ba~.ına 
ee, :ni, ,.en1e de yannda 7at • He
le bı: d~ ufak şişe olursa, dokunma. 
ıc:_.ıe.,rrıe artık ... Dünyaya de&işm.em lü
fer t&kara.~aru .•. 
.Muh~rreme bu suali soran: 
- HayLr: dedi.. Bil~medin. Lüler 

ıska:-asına geiinciye .k~dar, ne b:ıhk.

lar \ar, ne balıklar ... 
Baika birisi atıldı: 

Balık ba.lık.. mayonezli levrek.tir. 
L<>-."l'e~ ÇÜ::lfllco.lı: bahl<, dünya ;rüzü.u
de yoldur. 

Bir bafkası: 

- Ben 1ath su balt.k1arı.o.ı severim, 
ded.l . Şa;:a n, ala ba lllı: .. 

- Ööö! Onlar da btı.lık mı? Yok mu 
blljkaf 

J e.ı· vtı.;.; :.u: 
- ~er .n 
- Hani.. 

- Pi~L. 
- Uı-kuınru .. 
- Ba::-b ·nya .• 
- Ka.-a&•.17. ... 
_ Sardalya .. 
Arada şakalar: 
- Kö;ıok balı&'!-
- Blli:ıa .. 
- Y1,,ıuu~ .. 
- Ka~iot ... 
Suali !llrall .• lıAJdm bi'r ıesle hep -

IUÜ SUltUrd:J: 

- Hıç b::-initln akhna gelme-J .. En 
iy , ep ltı;u .;. balık toriklir .. Todkte 
kendlnien k.Uçt?k b· .. tur. ballkların ~ez.-
7('1.., vardır. Onları yuttuk:ı;a, h~psıni:n 
cUııın lezzet kendi etine siner. Mü
bareıcln ;;avası da oiu..r, ı:SJc.arası da, 
pi\ikl.ı de, koftesi de .• Yah.nLıl de ... 
S:gu· eti yc~.ne- ye .. Koyun eti ytrine 
ye .. Tavu:,C eti yerine ye .. Ye oj:lu ye ... 

Etra.tta.n kahkahalar y('l<seldi.. O, 
gayet ciddi cie-..-am etti: 

- BiEi.m dil.kkan Çaq:ık3pıda .. Ge
lin de, size. l.ıu söylediglın tor.iklerden 
vereyim .. Tanesi. yüı: yirmi bei ).u -
ruıa .. Her blri bir dana kadar .• Aflece, 
bir h:ı.rtada bil.ireblliroen, aşkolı.;un .. 
Bitmezse, :~avurmasını yapıp teneke
ye bas .. Bütün kış 5.fiyet.le ye ... 

Bu sı.rad:ı ma~meye caiı:ıl •S o
lan \t k&pıya d<>lr'tı yürüyen bal~ı 
J<{uhıırrem rlı.BJ'• dOitru dbn(Jp 

- Beld .. dedi. Şimdi JU dapd:m 
tazminat alacağım.. Taz.mlnat alırsam, 
•iziın dükkana gelir bir torik alırım. 

.A:·wınıiım da tliıve etti: 
- peş:n para;yı duJo·d.un da, nl&l 

güiE>rsin .•. ,~e ma.bk"\m<'ye girdi. 

iki hamam açacak 
Halk ham mlaı,ııda yıkaııenla. 

nn •3yıo4 · ütemadi.)"en artmak
tadır. Elcüınle bir yıl :.çinde Ka. 
sımı)jıŞ;l V<' Balat hAllt ham 
iarında e<>m'an 20 bın 356 kifi 
licretstz, 17 bin 912 kiş de cüt'i 
lfa ücretle vı.cannutlndır. Be • 
led!re Reisliği bu rağbet karşı • 
sında Üık ar ve Beşlktaşta da 
biı"<>r haok ıamame tesis etmeği 
lrnrarla tırmışt1r 

----v-

Halkı iğlal eden oduncular 
adliyede 

Odun fia t.erin y niış cna • 
iiimat vererek Fiat Müraka~ Ko.. 
misyoı1Ur.u w halkımızı iğfal et
tikelr;nd~'l dQlayı haklarında ta. 
kibat .cr.sı çin ~r;idôeiumumi • 
lige kvd.ı edılmiş la'! Kap..ııralı 
toptancL odun tüeçaı·)şrı hakkın. 

daki tvrak '\ıhı dcieı\!nı mılık~ 
tetkik e<li1mek'.edir. Henüz dava 
açılmamı~ır. 

Yeniden 14 köy tMktebi 
yapttrıldt 

Ü;kudar, S'.livr:, Ya!ova Ye Be. 
yolğu, Kartal, Çataka kazaluın. 
da yeniden yaptırılan H köy 
mektebi in~atı 'amam olmıış -
tur. Bun:ar,ıı hepoiııde bu ders 
yıiı ha ·ınJaıı itibaren :>edı'isata 
başbr.ılmı~tır. 

. . lıP.1'' ... 
Pmtılı:a adamlarınııı ııa<-'' 
g~tel<>rinın yazıların• -

g man )ap(J!lyiııın p 
der1'ıal . arelrete geçrrlE>d·ğt~~"'~" 
;naır.al<: elden geimez. J•P? 4~f. 
nedef~ri erkaııçe rıı" 1u~ . .t 
Yeni nizam ku,.mak >)llha• ,..~ 
bütün Uzakdoğtıyu h.;k'"'~,111e 
altına altnak :.atiyor. BU \111~ 
kurarken, beiı Ayrupası ve :eııfll 
rıkarun Uzakoogu ile tl!I' ·• 
k"5e~;;iııi !eri 'ürerek. ~şe ı;;r 

"'""& "Ilt' 
se empervalıstlik atevlıl ~ 

" stı' hareket rengi vermek · <il" 
o.n ı'akıkalte Japon µv:.ı!1c35 ;"'·· 

""ry·üistliğm ta keııdos'di!' 
l'"" l • ' 

l:ü Japonyanın hed~f,erı 3,fı .' 
Uzakdog" udan bevaz ırkın """' • 1' , 
~sile kalmıvor. Beyaz :;r 
~e k~ndısı ıie<;mek !s4ror 

Japonya kendıs.n:n su~!''~ 
karşısındakilerin harp ·~eıı Jl 
oiduklarınd.an bahsede'. ııın · 
Aimanyanın mantığ;ııı kU t ı,e • 
maktadır. cSulh evet, fak~ıt>l''tl 
nım goruşumü kabı:! e_ulJı'~ 
ş<trtile. Kabul ede~eııl~ 'ııııı.ı 
etmezseniz harp t,.raftatıSıcı!lı • 

.\merika teslim o:mak ı$MIC t~ 
di·ğıııJ.en Japon al<'ylıtarlıo gell~ 
ham cdılıyor. Tokyodan b.(ı~ 
son haberler, Japoııyanııı tııı' 

1
1 gündeıı~rı daha ytiksck ~1fiıl• 

den konu~m:;ya başl.aaı~ınJll'~ • 
maktadır. Dome: aıaıısı .. ı4ı ?"~ 

k . LA"•rlllT •• 

1 
Amen ar rnunasl'""•'- ı<' t 

Kocası ile birlq.erek aşıkına 
tuzak kuran kadın! 

/.Iaaril 
Iaan( 

füdiirüniin teltifüri ı y;ıkında çok r.az:k bir de,· t 
1 ıec~ğini bi4dird 'ten sou."<l fl "~ 

ludurti Te\'IJ.k Kul dün' bır duruına 111,iııı 1;rı'·'"' 1 JY 
manr~ n1in1arite 'birlikte tamlt ve ı c:aresı. Birle..ı-ık ne·)'~etıer'~r~' 
il1J<latı yop1Ln1akta oltt n b:ızı v • pon al-cy1.tarı o:azıycun! .ti'e 
l<ulları 'tftı.ş e ... r bu.r.\aı· ıe. 1 ·rme.,ınci,r : .aret .ı:~ca.; 3 p• 
yanın id Taksım hscS'ile Beş:ktaş 1 edıimekted:r. Bu"d1~ ,.orr •er' 

Bu Hadisenin faili 
idama mahkum 

Bundan üç sene kadar ev\-e\, 
Kssımpaşada bir cinayet işlemn~. 
Ce\•,1et adır.da bir yuır:urtacı, Ka
zım adında bir yorgancıyı evinde 
k rısı ile yal<alıyarak öldürmüş.. 

tü. 
Btlalıare muhakeme sonunda 

Ce,·detin, karısı Hayriye ile K:i.
tJ.ıT'.Ln kendisini aldattıgını ögrew 
nince Kazımı öldürmeyi tasarlıya
rak karısı Hayriyeyi zorlayıp; 

_Ben Yalovaya gideceğim, Ka. 
zımı çağır odaya çıkıp soyunun. 
Ben g.-lip sizi o vaziyelte yakala
yıp Kazımı öld(lre(:c~irı:, diye teh
dit ~dip razı ettiğini ve nihayet 
Kfırnrı öldürdüğü anl'1j :lmış ve 
suçu .dam cezasıııa telf'a• ettôğin
den idama n'ahk\ım edilm' . an. 

Hayriye 
edildiler 

ve kocası 
fakat 

cal.: karısının zina etmesi tahf'lf 
sebeili addedildiğiad n cezası 15 
seneve indirilmişti. 

v;2iyetin '.,u şek.lde a~·d:nlan· 
mıi üzerine Müddeiumum!l:k, 
hakıtında men'i muhakeme kararı 
verilen Cevdetin karısı Hayrıye
nin ~e kocasının tuzaK kurınasına 
yardım etmek suçıından ayni şe
kilde muhakemesine lüzum gör. 
ınüş ve 'Temyiz tarnhıdaıı karan 
bozduraL,k keııdiıiııi Birinci A
ğırceza mahkemesine vermiŞ'tir. 

Ancak Ce,·detin kendisini teh
dit etmesi tahfif sebebi addedil
mi51 bunun da cezası 15 seneye ın .. 
dirilmiştir. 

Hayriye kararı müteakip tevkif 
olunmuştur. Kadının kucağında 
8 aylık bir de çocuğu bulunmak
taydı. 

1 
ük u~uliarınci.an bazı'arı n1~v....:ut pı.>n~a tlzer•ne .:.ıask.,)ını ~1'.A, ~ 
bulu•ırnaıc•.adır. .o •ııe bajladıı:ı 3 nlaşı!a:ı 1 ~J,• 

"kh:b hJkkındl şı.. acı 

ı ~ 

Milli Piyango 
15 Sonteşrinde 

• 
Çekiliyor 

gelınek!edir: 
1 

.·u je ~ 
Şayef Amerika B "r\~ı 9 

i.etler<. ]Jpo'\.v'"·a kari' · dl r• 
ablukavı takvt:/<'ye dev:::rııtl' ~ 
~. Japonra, \0 1r~:ğ1rı: '" ı;erıt'' 
hlivac: kars1>uH\a ba;~J il 01 

k :ıo• " Yılba~ı. 3Q Ağu.ıo.,, 29 İlk- d,,n h;ım :ı .ıdde aram•. eı1 d"' 
te~rin ı;ıbı ayın son gtinlenne kalaca'< w hltla bu ,-uıdıtıectfJ' 
ra$tlıyan fevi<aliıde P.ye.ngo- man çcmberinl ·ıarmak ' 
lan takıp eden arlık Mili! P i" , ıiyetıni de göze ·alacaktı~~j3 t~ 
yango çekilişlerı bu ayların Bu. · ımdıye 1<adar J~~ıerin e 
15 inde çek:ıL-ııekledir. rafı!ldan savrulan teh ;de en Y 

Bu ıt barla :.\l:lli PiyacgQ. ' ağın değıl;;e de her ha_ e'.< ·~ 
:ıı:n 8 ,n~ı :ertip 1 inci çeki- çıgıdır. Yanı Japonya rıe~rW1' 

tiyo, ~ , bana petrol d' 13ıı·"1 iişe 13 Sonıeşrin günü Anka- , • 11 n '• • 
rada yapıbcaktır yahu: da Holancia : 'ç.ır ", 

gıdip kendem .atacağını '., ( ı ·e 
~.Tilli Piyaogoouıı bu çekı- 1 .. on~ ' 

füinde de bol ve qeşilli ıkra.. tir kı alacağı p~tro u , d.• " ,, 
• , !ere kar" kullanacağın· •• •· 

miyeler \' rciır. 1 tane 20.000. ..... uı·~ ., 
~uj·Jr. FJkat Jı;:ıo~y: c1'l' 1

• •. 
2 tare 1 ·.000, t tane 5.UOO, ·lakı polit'.kasım yurutır. ..ır~t,. 

1 "f • t f"h" .ıo tı;ne 2.000. 40 :ane 1.000, nıanvanın ağzivle kon~~ıctt; 
şçı erın er 1 1 00 tane öillJ, ti);} tane 100, <iOI) 1tai~an:n ,-oıu~u takip e .,r-ıı' 

1 d tane )il, -!<)<)() tane 10 ira ile · • b -ıca· ' Dev!et.n alakadar bu un ıığu di". Bu polit'.kada . 3 • • errı' 
J · d 1 80.000 tane 2 lirahk Lkramıye 1 a• Gençleri blmaye sanavi müessese erın e ça ışan var<lır dövüşleri arasından er ·n t , , 

işçilerin tertibi için ı eııi bir J>ro- le en çok ka?anç tem','lir 'p 
ıııı..e~ Lahsil cörmek\e o!ao. \aje- je hazırlanmaktadır. Bu çek.lışte yuz bii;,tt,e ~ı.ı4 <ekl nd!' . ul.iısa edelcb· </: • , 

beden maU ;·azlyell fena o!anlarla Drğer tarnf!an hu lL'İ nayi belet muııakkak ""retıe ikr:ı.- ~at q•ı:ıur kL Japonya 'İ ;,ı'<'e; 
Ba.şve.ıci'imiz bizzat meşgul oluyor. U~ mu··csa4"'eier:.nde ~';ıhşan i~)' ·re ın.iy-e k.aı"ı.a.cakLLr. ' 1 ~.1rDe !' ıııc 
"•'v•""•'•• bın.·sı ---·-"•, 400 kiş•lik ~ .: . . em.ı" l m::adıkça ou: ··. ,.. lf.f • ·· •• - .r~·- d h · · Bu N~~:ilı~.-teiti ~atı;;: ha3t1a- · önce. ııj yen bır talebe yurdu açılması karar- e er gl.in meccanen secaK ye • '" .., n yetıpde -de.<ildl"l: ,,~·' ~ 
ıa~tı!·•!Mı~tr. Tetıttklcr yapılıyor. ıs- .mek \'erilmesi için İktısat Vek;l. tının '''U 60 şı hali~ı·mıuı ık.r.- n3rb·~ 5ırect . .j.l taraf•"t 'etı"-<'}J~ 
tacbc•ds h~yat patıa'ıd;r. Yillı:sei< ıah- leli bugünle rde teşebbüs.! geçe - ıniye oiarak öden~ktCL·. t cağından. İkincisi l:f;' il işte(• 
•il ya1><11ak kolay bir iş deilildir. An- cektir. .._ ____________ .,! caouK elde edileceğinde;;eJ!f , 

cak, i>öy!e devlet yardımlarile birçok :-:::::::::;:::::::::::::::::::::::: poııva bunu bcl<lefllc ,,;trılıtJ1 , 
C<ll!:ler tıh!illerlne clevaın edcb.l!yor. I" 1 · de r ô 

iff;,k~met reW!ıin b y•lcın .alAko> EDE B l it O AN : 1 511 be~:edfği tmükdd! etı·çr.ee fa'·d';l',,, ı" 
kallm ta.k<Lrle karşı\anz. Istanbut sıv..: mut erı er · · r. '' ,)" 
Vlliıveti ve Belediy .. i de, bu yurt m.. B c e D m'eya çalışıyor. GerÇe~t:~r. fi • 
.. ı.;ıni biran evvel halleder de birbç ı·r ınayet avası yanın sa_vurdıığu ıer.~;,1s !:ıı. 
yüz genç daru> bannacalı: bir 1<calt çal& yayı Sibıryadan A \ J11SJ(!J"' 
altı oulur. j 1 ker çekmekten alıl<0Y ~eıl~ ,ı 

BURHAN CEVAT Yazan: ETEM ZZET BENCE Bu suretıe Rusya~!<\ c;~Jo~·,, . 
vıi«mekte gebidiı. ı:~e~1ıtr 
İngihz kuv\"etlerı ~ j,.: ı ,rı ı 
Ve Amerikayı d1 h~r • yl ~ı 
takdırde iki cepheo<' ·.ııııı • 
ve Pasifik'te. dövtışec''ı~:ıJUrb' 
bir dur m '.~ar~ıruiJ 11 • 

1 
,, 

- )" anıtıyorsur.uı.. Anntnfı: bana 
maddt.Jılçb.r teklitte bulurı~:.adı. 

Kız derin d~rin içini çek.ti ve net -
rctı~ : 

~ Annem böyle bir tekfllte ta.bit 
bı.;lur.ır.az. Fakat sizi buray:ı baıtla .. 
Ql3k ı..:.ı, ıietll mi? 

Seli n a~rıyan ba.6Inı sık.&rak: 
- .'u!h:tor ~m - diye 11 .. _.nldandı -

n:: yaclt: ?ie yaz1k, .. Fakdt cuıwı bir j 
tend i 'ı: benimle kaışılaşl!rdı. Bel
ki yaruı h:.>kikalen bir <.'Sl"'.:ıv"1'la kar~ 
şüaşab!lioiniz. 

Ku ince bir !Mçiuık\A .n\er.J.: 
- OhJ Evet ... Korku7o'"uxn.. Kor .. 

kuyorum! .. 

örtC:nUn altındaki bütün o ince ve 
zarlf vlicııdün şiddetle ti:reoığlni gli
rüyordıı Sellm: 

- Kol'kıni:fyUllZ .. K lrkmayınız Nu-
r~n hanım. Sizinle metaul o.lacagun 
- d.yc mırıldandı .. 

Kız i.ı'lıiL;iz bi.r bakışia genç adama. 
bakarak: 

- Benıın!e mi? - dE:di - benim g.ibi 
bır kııla!! 

- Niç:in böyle ı.'tiylüyorsunuz. 
- Beni mek\ep~n bile attılar.. O 

kadar se•ıdiğim mektepten .. 
- Ni<,·iıı? 

(Devamı var) 

_ Yüksek hey'eti haıı:ını., bir 
l'lQklayı daha, katil olduğunu hu
zurıınuzda resmen ıtira:f ~en ve 
müe'.<l<illm<! atılan iftirayı ve hak
sız suç isnadını ortadan kaldıran 
Ayşcden orar tDl?. dedi ve soru. 
sunu yaptı: 

- Ayşemn parmağındaki yü
zük bu vaziyettıe hakikaten Ferdi 
tar~fından mı verilmiş oluyor. 
Yok;a kendisinin aşırdığı mücev
herler arasıııdan mı aluınııştır'I. 

Ayfie mmen bwıun cevabııu 

verdi: 
- Yüzük Şükriyenin parmağın

da idi. Ölü yıkanıruy a giderken 
parmağından evde çıkarıldı ve .. 
Ferdi onu bana, y_ani bu nikahsız 
karısı.na verdi! 

Muzaffer bir sual daha sordu; 
- Ayşe aşırd1ğı para ve mü" 

cevherlerı muhafaza ediyor mu?. 
Onları iade etmesL ve Ş11aiye

nin hakiki varisi Gtizine :adesi 
elbette ki llıımdır. 

Muzafferin suali mahkeme sa-

!onunu kaplıyan 
sında kııyb<ıldu. 

yerinden kalktı: 

gürültüler ara
Mudd~i 

- Muha:Cemeye Ayşen.in itıraf" 
larından sonra devam etmek im· 
kanı yoktur. Yeni vaziyette hadi. 
senin sorgu h&k:irnliğine int~U 
lazımdır .. d05YSlann olduğu gibi 
müddeıumumiltğ<e iadesi J.hımdır. 

Dedi ve .. bir ara ccJ.a;esindeı:ı 

sonra, mahkeme müddciumwni
nin talebine iştirak eder ve uı:wı. 
kararını oicutucl<eı:ı, ıiinleyiciler 

arasında da fı&tltılar soruyordu: 
- Muzaffer, meğer ne avuka~ 

mı.ş!.. 

Hep bu i.p o yaptı ... 
Onun ısran olmasaydı bel· 

ki de Vedat 1<atildir, diye hükmü 
yeyip gidecekti! 

Kanla ~ tı 1 saklanmıyor vesııe.. 
liım. .. 

Desene, al gömlek ya Y'!Itiır 
den, ya yakasmdan mutlalra mey· 
da.na çWyor 

-BİTTi-

I.t' ~311l , 
maktad.r. Hu, a•: · va'i ;.ı '• 
girmeztl1!n önce Alnıa;;01eK ı> • 
tığı hızmetlere beP p01•1 ı• 
Yanı Japo'1va italyaıı ı ~ıı• ~ 

. y 'oı . 
sını takip ediyor. ": 0if11:ı ıd·ı· 
saplı ve daha tht.iy•Li\J.ıı1ı1<1 ~~· 
tasında 1talyadon arrğ, 11 ,,ccıt !.' 
Gerç:ekl:en ihtiyaL>ızl' :ıriıKl ıl s- .,. 
sapı;ızlıgın İtalyayı kef1• ~~ ıe 
feliikN gözönür.de l ıf.erl' ,...., 
Japon polilikacıl~rı"'.':1ııeıtc11 o.,
ketlenni böyle "1! a .rır~e 
rumak istiyoceklcrifl<? ' 
tur. , Al' 
Generalleri~ııJiiJe~ doJlD ,,, 

manya'dan ,ctı ~ ı; 
. dil e • 1" 

Alman b ilk Qme Llı1Jll (<i ,.,nll' • ~ _.,, 
ne Ş•t·k ei!phesinl 

0
tJll' !> rTrı 

Harı> Akademisi ı<oın~"eJ<ll ~ .ul' 
ı:nl Ali Fuat ErdenlediJO ~~ 
ral H. Emir Erkilet . ııc dÖ 
Bükret yoluyla şeıı.rım 
dir. 



(Bu y:ız:nın meonltaı .ttn2.:IOnl 
AJa"ıı oUltcnler ndcn n ınmıstır) 

l' el his edeı : Muammer Alatur 
H ., · nkı<l· n gelen bir haberde, 

F' l:ına.~ adan Sovyet Rusya lle 
.r.:,'ı. :-; apn asını !sbyen Birlesik 
An- ~"-:ka notasına Fın hükümc • 
'n n 'Yet ~egi cevabın, son defa 
11~ 'tere) e \'·erihm cevabın ay:ni 

c ı zannedıimcktedir. Yani 
"a1 ı alırda So\')et Rusyn ile yap. 

cı oioutiu muharebe,ıin 1939 
ı unun olr devamından iba. 
u·~l nu izah cde<:ektir. 

eı: taraftan Deyli ekspr.es 
• 11 Fmlıınd!ya hududan-

kf hır lwbere göre. Bir • 
\n <'rıkanm. Fınlandıyayı 

• ıe ,, Jlh yapmağa <lavet ~
•1tar: Fın :nıileıio'i ıkiy.c a. 
.., ır. Uu gazeten.in muhabi

" A'man taıaft..ııı parti 
t.ı.a taıı p:ırti arc·ında 

'd i ·li b r mı.icadelo var. 
H ts•nkıdc sulh lehinde nü -
ı e-r olmus ve bu sırada 21 
e ktf caılrruştir. 

~ \J. ADA SAHİLLERİNDE 
ALM N DE~İZALTILA1U 

~ nada füıhrh·e Nazırı Mak • 
'l, Ternb\•'Gn imal münte -

• .ıçıgınaa 'kı Aln:ınn denizalh 
s ne hJcum edıld1ğini, bun. 
<ın bır.uın belki de batmldı. 

öyl't'n" .,tı r. 

1'.\.DiL • r EYHTARLARI 
KUVVETLİ 

, E ..ııdf ık kanununun tadili 
.ı f.1 n l;u hafta Amer'ka iıya.. 

a ~ 0

J r ckseriy~llc kabulü 
• enclı,g. ~ırada, müdahale a -

r, grup yeni ıltihaklarla 

~ • tetı kuv .. -etlendirmekte • 

1 
O mokrat iıvandım iki kişi 

l.<:\ •t ıı alebıd': torpillemek 
"e lU{İl'atçf [Jrupkı birleş.. 

4 ""d ... 

b~ .i.z··~ncümeni reisı de gemi. 
t n s'lablandınlmasını isteme. 
~ktedır. Bununla beraber=Oyan 
~ ı erkanı bu tadilfıtnı yapı • 
~ümit J!fmektedirlcr .• 

4tman Tebliği 
" 

( l ıncl 5ahlreden Devam) 

al g~rl pÜlkürliilmii.§tür. 
a,, teıebb 'ice ~tirltk eden lOO 

·~ rda)). 50 si tahrip edilmiş üst 
~ I b • 

;1 geri çel:tlnıek mec unye • 
' <? ka.lmıştir. 

,., [) 9er Jces~mlerde dil§mamn 

I' lı "ld1ılann lıinıayesinde yap

~ b 'itün yarma teşebbüsleri a-
k. kalmıştır. 

,,c::::::::;;::::;:::::::;;::::=.===;~ 
Fin liükümeti, eri • 1 Ö~~~~~~~~~~~~-~iij['i~~~~ 
kanın Ruslarla ~ulh ya
pılması teklifine ret ce· 
vabı vereccldir - Ka -
nada sahillerinde iki Al
man denizaltısına hü • 
cum edildi - Akdenizde 
üc Mihver gem.isi batı -
rıİdı - T cvkif edilen 
Fı·an11z Yapurlal'ı 44 ü 
buldu. 

AKDENİZDE 3 MİHVER 
GEMİSİ BATIRILDI 

Merkezi Ak.denizde İngili'Z <le. 
nizaltı gemilerinin uç M hver ia
~e nakliye gemi ini batırdıkları 
resmen bıldirilınektc<lır. 

İng~liı U·tısadi lfaıp I -.>zaıeti
nin sozcC.. gcr;enlerd\; tevkif edi
len Vişi lı:a!ilcs;ne n•en. up beş 

gemıdcn ba§'.ka <:cm'3n 164,~ 
tonluk 39 1' ram: z ge .sinin da. 
ha bu :CT't' muht 1 f) H rd:ı te\'· 
1."if cctild ini b~ya • ctn · t r. 

IRAK I<ADlNr.SİNDE 
İHTiLAF v AH 

Irak k .. binesin-dc B şvekil Nuri 
Sa t P<ı.şa ile kabinesi erka ı ndan 
muhtelif kım eler arasında nok
tai naıar ıhtilıiflan çı~hğı Alır.an 
kavnakl:ırınoan bıldirılmektc:dir. 
B~ ;ht.1:tilann hakiki sebepleri 
h nüz .r: ı ·, değıldır. 

Eski Baş• ekil taraf nd.an tayin 
eailmiş olan Irak Genikurmay 
Baş.kam ~ ~.fa etmıcı. y .ine Nuri 
P.:;şn'lın dost1 ... r ndan olsn lsmail 
Namık getir.imiştir. 

'.BEDAVA ELEKTRİK 
.Frasar~.ı. Dijon eh-arı .aha;isin

den elcktnk işl~rind-.ı rr:ütehassıs 
. M.oris Duran ıslmli genç bir zana
atk.1r, !•a\' .. claki elektriği ev i.::le. 
rinde kullanmak ifnk"nını ver~n 
bir dhaz \:ficud<> getırmi;ıotir. 

Bu geııt'. birçok tl' rübeierden 
ve uğroşm~ludan sonra hayadaki 
ele}:tri ·,i de,·:ımlı urettc z:ıpta 
muvaffak olarak et ıni aydrnlat
mı..~ ve- zanaatını icra ctır.ek üzere 
;kul!andı~t f\lc1lc.ri i)"trr i.,"1ir. 

0 n k "' ~ m) 

Mosf{ova gar· Almanlar Do
binde Rus mev· neç'te yeni bir 

mal. kah' Cliı·. İngiltdc~ı m2ğ!i;p 
etmek için Dnun Otı)Tagı dildli 
ol:: ı iher k· .. ış fo ra !' ele g\!c;ir
ml'h, bıit n i ?kfınlnı-mdan :mah
rum etmek. sonra da Amerikayı 
istita ,.e ir .. at altına nlmn · Hh.un
dır. 

zil eri yarıldı 
Vi i, 6 (A.A) - Sovyet Rus

yada,. muharebeler ~u1la müte.ıa
yid bir ~iddetie devam etmekte
dir. 

Sovvet matbuatı ve radyosu 
:faik Alman ku\·,·etleri kn:-şısm· 
da Rusların arazi terkettıklerini 
~ ildirmek tedirlcr. 

Tas njaR ı en çetin mu· arcbe
lerin Voiıokolamsk'da ecre an et
tiğini, Mır.an1ar.n urmı: 1n ye
Jlj. hücumla~da bulu 1d kl nnı ~:e 
he,rgün il~rlemekle Qk darmı 
haber vermel;tt>di ... 

Berlindcm b:ldırildif ' r;ore 
Mosko-,,a garlı"nde 'Rus r.ı~vzileri 
yarılmıştır. 
Ahnanfoı :n :\f(l3ko·:aya karşı ye. 

ni bir umcmi t rı ıza gcçm.ş :ı'. 
d~:arı ;ıııla~ · lrntıl~ td r. 

l'as ajansı .K n~nuı büyük bır 
tehlike içınde o!du.;uuu anlat -
nıakıadır. 

•Kızıl Y1ldız• gazctes. 1\lman
).arm 'Kmmda :ıcrlcm:~ ; 1ukları. 
nı ve Ru+:ırın veni n t 'Zilcre 
çckildilc.kriı'i r;ımaktad l" 

DoQdan ıst f ade ede .\lman 
tankları ~ molörFi kt:vı:etleri 1 
11oskova !;elır nın çok y .. kmları
na YarmıslP.rdır. Alm.anl:ıı .ıynl za. 
manda ı;ningrada karşı : eni bir ! 
1ot;i:ri~~e~~ n~t,;;· 

Londra, ti (A.A.) - (B.B.C.) 
lng~liz. Ha\:ı Nezaretinin dün ge
ceki tebliğine göre, inafüz t y
~ arcleri Alınan)ayu \'C Alnıan 
işgali altındaki yerlere 10 bin 
ton bon ba :atmışlardır. 

o--r-* Tolcya, 6 (A,.\.) - R men bil
diri!dtg~e .gorc jcıpt>n.} ıa:ıın ~ ki Bcr· 
Un Sefir! Kunıs·ı :)pon.raıı.n \'a
şington ser r"ne yııtdı:n etmek için 7 
Sontcşrinde A."llC?rl'<:oya hareket ede. 
cektir. 

şehir aldılar 
Londra 6 (A.A.) - (B. B. C.) 

Moskova cephe nde b'rkaç gün 
süren nisbi durgunluk n sonra 
Almanların huct:mları şiddetlen. 
miştir. Rusy:ı.nın yen: merk zı o
lan Kuybiş 'den ildiril<iiğine 
göre Almanlar .Mosko\'ayı kış gel.. 
mede:ı ev,·el zap.tctmcge çalı~ı -
lorlar. Bunun içın Herıye ınülnm 
ihth·at ku\'\reUer1 sürmü.şlerdrr. 
Muİı<webe!er bilhassa Vo!oko -
Jaıusk ve Tu apa ,şıcidctl:d.r. Rus 
ı::öz~üsü, 'Tuiada şchıin kenarmda 
çarpı.;ıldığm: söylemi~tır. 

K:rım'dan pek fü! haber gel -
m o..ur. Bura<la ~uslarm rt1ukn -
vcrr eti nilia) ete ermemıştir. Kı. 
zıl Yıldız gazetesi Kr n müd f•. 
l~rl{ll.'l yeni hatı:ır:ı. çekılmk nni 
bildin yor. 

Donec haYzasrndakı h l·ekala 
gel111ce: Moskova rad,·osu bu a. 
bah. StaHno'nun 65 kılom •tre şi
malı şarkis·ndekı. Gorlo ·ka <.eh. 
rinde pazar glinünden en çok 
şiddetli ınuharebc~r o duğunu, 
adetce üst.ün Alman kl vvetleri 
karş;sında Rusiarm ger e yc.ni 
mevzilt'l-e çekıldJklerini bildir • 
miştfr. Kml Yıhlız gazett:si. Doneç 
havzasında ısmi söylcnm "en bir 
yerde Rusların mu,•affakı ·et ka • 
ıandıklarını vazıvor. Len'ngrad. 
da muharebe"ıer biretenbıre Şid • 
detlenmiş ·r. B:r kısımda Alman. 
:farın taarruz durudurulmuştur. ---

Almanynnın bunu yapabilmesi 
ı:milnlkün müd"'ı:"?. Suali biraz in. 
ce cleyip sık doknyııbilenler bi· 
%inı <:evap \'crmemiatine1ilem den 
hükme rnrnbilirler. 

Atmanrn kendi inık:inlnrına 

gilv1:ntt~k Avrupa kıt'ası uurin
dc yayılacnğı kada?' ynyılmıştır. 
Daha faıla yayılınır:a bilhn a 
Sovret harbinden ıwn:rn hesapla
rının elvcr.mesi hir z ~ü!Wıeli ola. 
bilir. Filhakikn, A:lnuın}a için İn
giltereyi Hindi Candan. .1\ y~dao, 
futa ve 1·akın Surktnn, Sih·e\; -
ten. 1ısırdan. ~falt11.dnn Cchchit
tı.rıktım otm'lk; A nupayı, Akdc
nİi!İı Altdcui çe\ res'•ıi, Arap Ya· 
rmıaıl~uıı 'e v\5,j ~ ı lih ver sö
mürgeleri h füıc ')okm:ık .bnl!ti 
es:ı~lı l>ir h"dcftir. Dl"ına haki
miretini 1cslı; etmek. dün) n pa. 
zarJ~rınn salı'p olmak da yine he
def ,.c arz.ud •r. Fnknt arzu ile a
melin tahakkuk halinde bir nı-n
ya ~clmcsi ekseri> :ı mii ı.m -:e 
haifa imkıins•zdır. AJmanyn için 
uzaktan bakı;jn Ye 'erUebiJı-cek 
hükünıl~re göre en n? ııı battt 
hnreket şü~ Je ta hın in <·difol.ıilir: 

Auııpa kıt'nsındn yc•leşmck, 
isfiknır 'ımlı.ıak, So' ~et Rusyayı 
pnrçaJnnıak, her tiirhi toıu :ık, 
maden, ha} at maddesin' ka\lt -
mu olaral· sulha talip '1 1 nıak ve 
sun~ yapamatl•(b takdird de mii
dnf ada ı.aJınak. lngi1tere ve A.. 
merikadnn k<:ndi İne ve i,,gali nl· 
tmda tutacıığı kıt'a nrn kar ı ge
lebil ~ek h r ıtürHi tnarı uzu red-

Hu ver'in Amerikayı de hazır bulunmak. 

tenkidi Jlu aradn belki Cebclüttarık'ı 
,... k ,,, ( ,, ) K a b h~ eJe geçirmek, Süı erş:i i<apa111ak, 
..c~·yor , u • _,., - • r .-

tabe ir;"!d cdcı-ek. 4,m; :_..n: \ F;.n_l"ın- İıı ,iliz kun·ctlerini Rindisfon, 
diy .. ya ls :-şı tırzı l' t• ;~t ı ~"r : tı trr.'rt. Orta \'e Ynlnn Ş ktn al:. 
eden c~(~ı Cw. hı.ırk-eıs· .HU\ r billı·.s. .ını;.·a mechı,.ır c;vlcnll'k i bi Jıa:-e· 
sa şöyle dcrr.~Ur: ketkrden .de geri durn ıy:ı.bilir. 

CAmerıka bulun 1"· saı.t • •• aııl'kt " • " Folint, ilk şart ol:ır:ık "-iı) 1 di-
milifıt zalan nutınuş ud. r?.> 

A-i:niz gibi blifün lıct inbminl •rin 

(1 inci Sah eden D ... vam) 
Türk Bnsıntn'lh hepimizi ilgilen. 
diren .iııce ııeselclcrini knrarfa
ra bağlamak için sa~ ııı üyelere 
ha urılar ıdiltriıtı, 

İsmet lnönii 
C. il. 'Parli:,,i Genel Sekreteri 

Dr. Fikri Tuzer ®n Şehir Lo
kantasında Kongre iza ma bir 
çay ziyafeti 'ermiş, snm 'mi bir 
ha,·a içinde geçen bu ~a~ ~İ) afe
tinde .Ba~ve'kil Dr. Refik Saydam 
ile biitün Yekiller lıaı.ır hulun. 

Et featleri 
U u:ıcl Snh!led n De~ m) 

.-IJınatak et l"tıziyetini tcıil..ik ede
~ektir. 

Koınİs) on en çok lıııy,· n ihraç 
eden Şnr!• 'füh·ctlerioıi ... deu \ :ı
zi:; eti s~rnıtUJ. cevnı)lar gel mi tir. 
Şark \ aa} etkrimiT.dcn gelen cc
:vaplarda deri fiatleriuin . iıksel
mcsi. kışın ) nh1nsnıası dolayı ile 
ha~·, :ın s.ıh.iı>lcrinin hn~ ·anlatı
m bir "'n en·cl ,Sotın k istedikleri 
merkezinde ve nıü«ait şe· .ild1.·dir. 

.A~rıca lzuıirdcn de maluı.1at 
i~tenilmi ; fakat oradan r;d n ce
,. p o mıntak~da et s~mhsı ol· 
duğunu bildirıni tir. 
Koınisvon bugün biitiin rapor. 

fart tedklk edecektir. ,.imdiki 1 

narh sudur: Ko.ranınn 5~ 5, kıvır
cık 11%~5, ku2u 6i.5 hurıışt11r. Diğer 
kasaplık hananlıır h:;n uıırh 
yoktur. l..iıkhı şehirde 1 1 fiat Ü· 
-zerinden hemen heme ı et at
mak kabil def.-ildir. 

l."alnıı.. kış tlolay •ılt.> u:tk1i:\'Dtta 
nı ~k mU ,ktilfıt gör:ul •1ekte \ e 
bu dn kıc:men fi:ıtlcr i .. • inde tc. 
sir ·-.;.,ım1sktan h ll lk ·'oıanınk
tadır. Komb)on tcd ik .. lt etice
si:ı)ic J>u cıhet k'"at'ı ~ek'Me te-sbit 
edilirse narha bir nıiktaı 'tam yn
pılııc:ığı anlıışılaı~t ... tadır. 

Y('I\:SF.K ~IÜllE. I>İS MEK.. 
TEBt ET BULAMA :flŞ 

Mas,mafih Mo:-ıs Dı.ıran ihtir~ 
ını tamamile müsbct bir şekılde 
kullanabilmek üz~re büyük bir 
anten tesisile m~guldüı. Bu an· 
ten, küre.nin devir hareketine uy. 
gun olarak tertip r<ii~~kUr. Bir tramvay 

yoldan çıktı 

_______ ._.,...__ ti 

Muhtekir bir kundu- tnlıakkuk eqe.hilmesi hata So\\~t 
Rus.) odaki harbin tn fiyc 'eldinc ' 

ra ÇİVİCİsİnİn n Alman ordusunun bu ta fiye 

Yiiksek lüheodis Mc ·tebi de 

mevcut narlı Ü%erinden et teda· 
rik edemediği için Bclcdj) e Öth
:sat Müdiirliiğüne nılırnc:ıat ot

nıiıttir. Bu mesele de komis)·onun 
bugünkü içtimaında görli _iiletek. 

tir. 

Petrol tevziatı 
(1 incı Sahifeden Devıım) 

etmelid!rler. Petrole ihtiy1ıcl oian. 
ların çoğunun evlernlde c~ktri,k 
te&isatı yoktur. Mum fiatlcri de 
pahahlaşmı~tır. Bunl rı karan • 
!ıkta bıra ·mnmak iqın tevziat iyi 
yapıhna.ı \'e süı·'etle tedbir a -
hnma~dır. 

VALİ MU A VİNI NE DİYOR~ 
Vali muavini B. Ahmet Kınık 

petrol vazi~"\!ti hakkında şun!an 
söylemişttr: 

du .. kkanı ks.patılacak sonunda ne ,·aıiyctte bulunaea
ğma bağlı bulunuyor. 

Bc\aııtt<4 kunduracı Ahn-:.et, ETEM iZZET BENiCE 
kalf;s~ Mustafa \'e o cn·arda K • !=============::::::;:= 
sımla ~iluz~rr r. paketinin 350 ku- 1 

:·usa ı.ahlma:;ı icabeden kur.dura 
<:h;:sı,nı 12:5 liraya sııtt:.k1a ı•t! ... n 
adl.yeye ver:Imişl<'rair. 
Duruşma sonundn Mustafa ve 

Kasım 25 er lir,a para .cezasına \'C 

bir hafta dükkanların n kapat1l
ınasma mııhküm edi!mişl~r. t\h. 
met ve MuzaHer beraPt -etmış • 
lerdrf. 

2 yaşında bir kız 
ta aba altında k•ldı 

T kt-"mde Saz1:derede 25 nu • 
marada oturan F'a 'k.n lczı 2 ya. 
~nda Enfne Yenişehır oddes:n. 
de oynarken Yaşarın !dn. esindeki 
cıf ~ygirıi arabanııı alt nda ka
larak af,ttr surette ~ aralr.nmıştır. 

50 numaralı Hnrlıi)·e - Aksaray 
ttllmvay ıırabası dün akşam 11;•0 
da Galatada Bankalar cadde in. 
den ICaraköye giderken Karaköy 
önıirıdeki virajd::ı freni bozulnıu~ 
''C hı'l.la }'o1daıı çıknrnk Yüksck
kalduını hizasındaki diikkıinın 

kaldırınunn çarpmıştır: Tramrny, 
bü~·ük talih eseri uhıra.k de,·ril
memiştir. Yalnız ön 1ar.1t ıpar· 
çabnnıış, ikisi ağır olmak üzere 
alh kiŞi yaralanmıştır. Ağır yara. 
blar hııst::ıuc•·o kal dm in. ns, diğer-

" • ---o=:t---

Sovyet Tebliği 
( 1 ıncı Sahi!td .. u De\ .ım) 

ı ·mU cephei~de muharebeıer de • 
vam etmiştir. Gündüz Mosk<ma 
cepheshıde 27 Al·m~m tayyaresi 
imha edilmtştir. Salı gii.ııü. )1 Rus 
tayyar.esine ınıckabil 30 .tllman 
tayya~esi dü§iiriılm:iı~ tür. 

muşlardır. 

MAAŞLARA ZAM~ 

Enciimenlerde, gazetelerde 
l~ istihdam Milmekte olnn mu· 
harrir, mulıabir, muhbir, mütcr 
·m, musahhih, müı-etiip \'cc::ıi .. e 

.ııin maaşına % 20 nisbctinde bi 
zam yapılması tak rrlir etnıiııtir 

Hazırlanan ıınbıt umumi kongr 
he~·'etinc~ de kabul edililiği lak 
df.!de nıaa~lara derhal -ınnı ~npı
lncaklır. 

Zengin bir rum 
f ı ıncl ~:ı.tu!e.Jc.u Devam) 

ıesmiştir. fü•in arka kap sı kırıl· 
:mış \'e l.'orginin evde mcHuıt 

1500 lirası dn alınmış oldu~un

dan hadi enin eiııa ı l olduğll te
ben·ün etmiştir. Cesedin on be~ 
giiuditr e\•dc knldt ··ı km\ etlo 
tahmin olunnı ktadır. Yorginin 
C\'lerindco biııuin k"r~Cl ı bu 
mliddct znrf dn üç defa \'C. gel
miş kapı n~ılm:ı~, ta • r ·,i ev
de yok :r.annetnu~tir. 1:da 
Üsküdar Müddeiumumı wba\ in
lerinden B. Ottııın da ~1 ko) ınuş
tur. ___ _, __ 
Bltaral!ık kanaap 

( ı fncı Sshl!l!d licı; ıı:n 

yaklaştı'k~a hararetlemnektcdır. 
Hükumet taraftarları tkaret ge. 
n ilerinin si1fthlandırılmas1 ,.e bu 
gemilerin harp mıntakalarıntt g' 
lnesı hakkın<laki iki maddenin 
bugün ,.~ya yann kaldmlmru:ınl 
be klemekLedir 1'er. 

Kalliorniya demokrat ayanın .. 
dan Donneg ayan mcclısinde ;b{' .. 

vanatta bÜlunar.ak Kahf orniya 
halkının yüzde. y~tmlş beş v~ya 
sekseninin bHnrafük kanununun 
-derhal ta.dilini arzu ettığinl söy. 
!em ştir. Bu idd:a Hiram Johnso 
tarafından derhal cerh~dilmiş • 
t·r. Johnson bir~ok anaların ve 
babaların kend'::ır.e )llektupla 
müracaat e<rerek memleketin ha 
be girme:ı'ne m.ani olmasını rıca 
ettiklerini sö)riemiştir. 

Johnson netice olarak şoyle de. 
mıştir: 

Bitaraflık kanununun tadili Amtt 
rikavı muhakkak bir harbe sü • 
rilk:i·yecektir. ___ ,........._ 

Bazıeıt bu alı am 
beyanatta balaaaca 

Londra, G (A.A.) - .(B.B.C.) 
Amerika Cµınhurrcisi B. RuZ\'elt 
bu akşam, Türkiye saatilo 22 de 
milletler arası iş kongre i ınurah
Jıaslnrına beyanatta bulunn~"\k.. 
tır. ~ . l>tletli Alman hava teşek -

~l.eri giitıdü.z G&rki endiıstri 
e~l:eclni bombardıman ebmiş -
·"ır. 

wylcır,işt: r: 

~- Petrol Ofisı taraiuıdan her 
ay, V1layet emrine verilen 150 ton 

1 
petro\ g. 1.:ı.:n birincitc~dn ayında 
verilemt:n·,;ş~. Dar1Jk ~ bundan 
ile r ge.lmekt~d.ir Petrol temin 
~•tıkq.a ~')unu, ka\ınu.kamlıklar 
nsıtasile halka cvzı ettiriyoruz. 
.Maamafih Petrol Oflsik? temas 
hal:nd-eyız. Yp.kında bir mıktar 
petrol temin edebil~egım!zl u -
muyoruz.• 

le1 i de tedui albna alın~ıştır. • • 

Moskovaya karşı Harp vazıyetı· ISTANBUL GÜ .RÜKLE~I BASMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
~ 4 .;;ısı 

ŞARKl 
SiNEMASINDA 

BAUKÇINiN 
KARiSi 

~ 
tıısalsiz bir muvaf1akiyetJe 

dev m eiiyor. 

Petr~l Ofisinden ~lman m:ılü • 
mata göre. k:ıymak mlıkl. rın mu
temetler vasıtasıle gönder lıkl't'ri . 
listeLer üzerınden peyderpey ve 
imkan nisbetinde tevziat ~·apıl • 
maktadır.• 

ç·EMBERLiTAŞı Sinenı~sı 
lagb mattaelerdea~ mtilf8D· 

:\ıav~LnU4• eu k.ı)'füetli filınlerindeu iki şaheseri tukdinı eder. 

1 GÜL~ER- DİKENLER 
.lACKiE COOPER - FREDDİE BARTllOJ~OMEW 

il KARA AL TUN MÜCADELESi~ 
Jackie Cooper - Freddie Bartholomevı 

tarafmfüm oynanmış beyeçaolt bil ~~S.IiİU· 

( 1 ir.c! Sahıfeden Dc\•am) ( 1 inci Sıı.hlfeden Dev:ım) 
ıa.rm ın:ıksad • .merkez ııcphestyle ces sahilme atmışlardır. Bu muvaf. 
nup cephesi ar 'nnJa irı·b~tı .ke m~k-
tir. &ursk, Voronej'e ~oo k.lo:netrel.k fakivetlcn sonra Ain1an ku\•\•et. 
bir mesafede bu!unmakt.adır. Bu ıt.l- 1-eri °Kalinin ile Vologda arasında 
barlıı Almnnlıınn ou şehre do ru ıler. Volga nehr: boyuna yanaşıp ya. 
!emc'"ri mumkundür. Bu t kdlrde yılmağa teşebbti.s ıedec klerd r. 
Sovyell ·n l)on 411ehri UzerJnd y ni .. '" 
b.r nudnfaa haltı tesisi planları su- ilu,."ldıın .maksat Moskovayı :mal-
ya çı;ı~müş plt1c:ıktır. den snrmak, daha ger!de Gorki 

Merkez cephesıııde ı-= 11nln'den istikametini açmak Ye Mareşal 
'l'u'::ı'ya kn4.ır wi< detll m ~:m~belcr Voroşilof'un Volga ~rişindc ha. 
cicHım etmtktedlr. Fııt;at A manları~ zırlamakta olduğu Rus müda.faa-
l:.ı1D kov!lya lm:şı y~psc::ıkl:uı bicy,Jlk s.ını zaafa düşürmektir. 
t'.l:ım.ıtun !:ıaıırlıkhm götiin:.ise ıö-
rc heQüz bitmç.mi~tır. Mosko\•aya gelince, tıı.hmi.n et • 

Fin!J.ndfym.i.a Murrr.ıınsk ae:n!..ryolu tiğim!ı veçhik Almanlar Tula ve 
ve St.ıılin ka{lalı lstik:ıınetindc h re. Kt•rs!c bölgelerine yeni kU\'Vet • 
.tat.: cıevam etnıek~r. Fin· ıt'a rı ler <rPtirmi~ler ve taarruza geç • 
Rus rııüdafa .. sının bu itd hayııtl da- ~-
marına silr'atıe yakl~şı.naktadıı-1.ar. mişlcrdir. Bundan mo.ksat da, 

CcPfıede buluna,n b'r ınuhab.re ıö- Moskovayl cenuptan sarmak, da. 
re Palı.tene t>Plgeslnde ric:ıtlerl eSDa- ha geride Kuybışef'e doğru ilerle. 
sında Ruslar k:ırl:ırın yfik-sekliğl do- mek \"C cenuptaki Alman ordu -
lııyısi1le oğır mnlzcmelcrini naklc-
pemenıiller re hcmiz istimale eke. sile iı.:birliği yaparnJıı: Mal"e~l Ti-
r şli bır çok föh ve ceplıııne Fi.o- moçenko ordulannı Voroneç -
icrL-ı eline ceçınışur. Rostof hattından geri atmak v-e 

Yolların ı.ennrındn yilz.lerce ceset Don nehri boyun~dn ırareşal Bud. 
gorulmckte te c irlerln miktarı git- -,·pninin hazırlamakla oldu>lu mü • 
tikçe nrtma"t:ı.dır. .. ıs 

Lenlngrad bôlgc:.inde Ru lnr sun'l <lafaayı bo 3 -çıkatınaktır. 
duınanlnr arkasından bir k:ıç kere İran _ Knfkas yolu Kırımın is -. 
şiddetli tıııırruı.lara geçmişlerse de tilil.sı dolayı ılc attık I<erc bo • 
bu t:ıarruzlıırı.-ı kendılerine bilyuk ğazından cwı Alınan tehdidi altına 
!aydalar temin etmedıği tahmin O· g:m1ek üzeredir. Şimalde Omega 

'.:~ lunnı.aJltadır. 
~==·==~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~== gfilil civarında F~~r de Arkan. 

1 jel yolunu ayni şekilde tehdit e-
l diyorlar. Denilebilır ki Rusların 

Yarin akşam Sinemasında -~ güvendikleri Don ve Volga ne -

OLGA TCHECOWA ve BRIGITTE HORNEY 
gibi 2 büyük n dehnkar Yıldızın yarattıkları 

i Ki ŞK A ASIND 
ve ihtiras filminin. ilk h·ııesi nıiinnsebetile Aşk 

MEVSIMiN 2 ncl GALA MÜSAMERESİ 
fl San'attn ,.e aşkta rakip ... iki kadının kalbinde san'at ve 3 kıo mücadelesi .... 

tt hareketli \'C kll\·vetli filmde: Bcrlin Filarmonik Orkestrası tarafından çalııı:m HEETHOVEN'in 
5 inci st'Dfonisi de dinlenecektir. 

Ynrın akşam için yerlerinizin. eV\·clden aldll'ılıuası rica olunur. 

hirlcn gerisindeki ~eni müdnfna 
dstemi şimclidi?n cenahlarından 
vurulmak ihtimıı1i karşısında bu. 
lunuyor. Bu itibarla Vologda ve 
Rostof, Moskovacian ziyade ehem. 
miy.eti haiz birer scvkiilceys noi\:. 
tası haline gelmişlerdir. 

Hare.katın inkişafını böyle ta. 
savvur ettikten sonra üzerinde 
şim<li durulacak nokta şudur: Al. 
manların önce Voroneç - Rostof 
hattındaki Ma?'e§al Timoçenko 
ordularını mağlup ve imha etme. 
~ çalışmaları muhtemeldir. 

ihale cünü: 21111/941 

l\t.K.N. Marita No. 

906 Y.K. 
953 R.L fı:St52 

;>30 Bl\lS/S 7 

902 S.JSTIS \ 

31057 
~23 ;AdreJ 

000 G.C. liO 

oa R-\. GS42 

İhale .-µnU: Z4/ll/t41 

1037 jW 
667 
Si O 
873 
871 
878 
880 
892 A.P 4581 
845 7/1 

gıg A.C 3368/t 
291 

ihale ı;ilııü: 25/11/941 --451 PSDE 1/2 
502 

890 VBC '1770 
'117 Pj 53 o 

718 PJ 536ı1 

914 TK3 4 

898 AS 1 

495 VL 101 

925 R 10918/21 

491 VL 102 

-1.Iıkt:ın Dcg.?ıi 

Kilo Gr. L!. Kr. 

o 420 63 05 
25 ııiiet Hi30 9\ 
28 000 291 ,3.3 

255 000 .ı;o 37 

12 Q(M) 9!l ı~ 

65 000 6i 7ı 

23 000 5% 5S 

ıl4 OOG :us B1 
13 000 "';7 54 
o 530 60 31 
o 700 74 65 
o 47() 60 83 
o 480 41 81 
o 815 9g oq 

18 01)0 ;s o' 
O OQO tB 03 

60 000 3 88 • 

00 000 '57 62 

·l 500 6ô 26 
3 100 53 ot 

6 500 67 08 
5 600 84 05. 

ıs 500 55 6S 

11 o o '10 69 

804 000 65 sıo 

21 500 129 48 

Xeın h Eşya Cinsi An 
LI. Kr. 

4 15 İpe..: boyunbagı (16 adet) 
122 32 Elektrıkll gramoton 
22 10 8 kut~k 10 buyuk adı .uC\<nttan 

oerQe\ eli elektrikle işler talgıs:: 

rna.a ve duvar .saati 3 
6 50 Sade demir ocak nk.sam.ı 1 

1 ıs Ayn ne mürettep gn:~! t tnıJ 
kUtusu l 

6 00 270 dereceden evvel taknddflr 
eden ,kısmı olmayan m:ıde.nJ 
gres yağı ı 

" 00 Ne\ a.dı salTe ile G. murettep il· 
zerleri bez kaplı alb(lm kapağı ve 
evrak 'kap:ıklıtı 1 

23 -70 İspirtosuz bo7alı vem.ık Çubuk 
6 00 D.lşçl tornası ı 

il 60 "pek astarlı deri .kadın çııntbı 
5 60 İp~k astarlı deri kadın çantası 
~ GO İpek mensuçat 1 

" 65 ipek mensucat 1 
6 'i5 iı>ck .astarlı deri kadın tant:ısı 
4 13 'K:ığtttan Çoetık onıncagt 3 
'I 50 M. S Ie M terbiye gıirmilş kürJt... 

ten .tadın eııpkası l 
4 ıe Den r otomobıl şasI aksaınl ı 

19 50 Ecnebi lisanlyle 7a%11ı mukavva 
kaplı kitap 3 

5 00 Plastik saplı diş :!'.ırt1W 3 
4 00 iti çuha d~ı deri kaplı tan 

Ç'Qnta 3 
5 10 Sagalit elektrik lev:ttımı i 
8 30 Yun !ilama 3 

' 20 Kınnk:Ul:ı kabuğu toz•ı (Ecnebiye 
g6turlllmek ilzere) 3 

o 30 Adi teraz.i (Ecnebiye götürülrr k 
nzere) 3 

5 00 'el dökarllspat Sun 1 (Ecnebiye 
gôturlllmek lilere ı 

10 00 Acil tcraıi (F.cne iye (;ot!lıillnıck 

üzere) 

Yukarıdaki eşya 154.9 f:.1y•h kanunmuelbince 21, 24, 25/11/9.U de açık ~rıtırmıı usuill ile satılıı aktır. S;,ıt.ıs 
tan 3 gil.n evveline kadar eşya 9 - 12 arasında görülebilir. Sal~ Re&adiye caddesindekl Satış Mudur ığunde aa 
13.30 dadır. Kanuni vesikaların ibrazı ve teminat akçelerinin sattf iünil saat 12 ye kadar yatırılması Uızund r _ B• 
e~ııdıı.n maada muhtelit tarlhlcrde eaa satışı yapılın'-lda olup l!iieleri Salon ılCm tabLasındıı 11.Sllıdır. (0;1ı9) 



1 İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"----------- ---- - - -- No. 2 6 

fürkçeye çev'üen : KENDER F . SER'fELLl 

5 Numaralı zabıta memurunun ölümünde 
iki şahit vardı, onlar da öldülür 

V•k"a mahalline z.abıta memur!a!'ı. 

"üddeiuımıml ve Adliye t..blbi gel
miş.. ölulerJ muayene etmişler. Ve 
)lı:.!ijen1e bo(:uldt:.lrJann<!: hüku:.etıı~ls

\tr .. Yarın Jkl genç muhr·ndıs.n cE'Tla
te mera~irrJ )apıhu:~u:.C. I\1i:dd~iuır:um1 

'tn.zazede:?er!n defn!ne r..th,!,;41t venr.i~. 

Bu haberl o~t:ıyunra sevindim. Ar
hk ht'r hMisenln <öltından bir japon 
~arnıağı çıkacak değil ya .. 

Fakatj aa:z.et.elerin verdiği n~a1U-
mah okL.dul:t;.n sonra, bunun bir ka
ı:a olduluna bın.nır.ak lıiZlmdır. 

Her yerde, her fabrikada, her G

ır.an ol;.n kazalar gibi. 

* Aynl g:;.Letede c5 ı:uır.ar<>h zabıta 

.mcmuruı nun bir ge<::e evı.·el b1r bar
da eıırarenbız bir ~ek.ilde ldam ed)l
diği losnca haber veriliyor. 

Çok a:ırip bir habf:r~ 

Nedon caze~ler bu me•e:eyl urun 
boylu yazmıyorlar acaba.,. 

Her neyse. Bw. ciJ-.ct; ?\f~~er His
'° l!e birlikte kcınururuz, tah.!:l ede
riz. 

Gaıeteler'.n bu mef:e!eden fazla 
bahsetmesi hoıwna ııtm!yor değil, 
Fakat, bu h6diaeyi z.anneC.erım ki, 
ıaLıta k&.!::ten gazetelı-re aksett;rmi-
7or. 

Ne o?una olsun .. (5 nun~arlı ıa.bı
b men~. nı) nun ölürr.üne aft ~ki şa
li! vardı~ bugün bunlar da öleuler. 
Arlık hl~ bir <.'ndiıem kalmadı. 
Iliikah.n-ı H.iSUJ ~cı.:nce neler- anla

t::cak. 
Bu akfam dı~arıya cl}cmamak ih-

~mali \·ar .• CCTeUe vat!t eeçirjh. 
His<o da honllz gelrr.edl. 
Acaba bteberl aldırsam mı'?. 
Tereddüt içindeyim. Saat .ek.iz 

ııu~ .. Hal!ı Mister H:SSO mcydand• 
JOk. 

Bu lle<:ilrme biç le hoşuma gitmo
IL 

Yoksa Hisso bana başka yerde bu
luşmamızı mı söylemi:U!. 
Hayır .. Hayır .. Mi1iıte1· Hi.sso mutla

ka gelecek benim lı.ulaklanma itima
dım vardır. 

(5 num;rh zabıta n;emunı) nun ölü
munden kısaca bahseden ı:ızete ma
samın üstünde duruyor. 

Bu L.ıberln alUnda, bugün boiu
lan ıKi mthendiain cerıaı.e merasimi 
7apıl.,c:ıfına dair haberler ver. 

i,te b1r ayak ses!., 
J.Ji~ler Hlsto geldi. 
Saat tam dokuz .. 

Hi51;onun kolunda y ;yeceğe rnüte
•lllk birkaç paket var. Tahminim
de aldanmamı...~.. yemeli burada 
Ji).·eceğ:z. 

Mister Hisso ôzUr d.Hiyor: 
- GeelkUm .. ve sizi bekletUm. Fa

tat, bu geeikişim ıldmlz lçln de ba
yırlı oldu. Tesadüfen b!rçot malümat 
elde ettim, 

H" .so b:. kiın.ıpcyc otuı·du .. ıetir

diği yiyecek pakt'tlerini birer birer 
masanın iiF:tilne koydu: 

_, B;,... gc-c.:!· r.ı;-anya ('ık )· •. lh:ıyaı; 

yeıtt .. hunlar.a cky:.bi!ıı:z. det;ıJ n1.? 
- 5,Jphe~:z. Bf>n icabında bir dilim 

~k:r.fk!e de nf'!s!mi ktirlc>teb':lirimı bo
~z1m~z1 bırakoılun .• işlır:iı.e bakalım, 

Mister H.!."o! 
- Çok ııuzel. ~ok güzel.. ben de 

sizden bu cevabı bekliyordum. Teşek
kür ederim. Siz 'l'okyoda çok İyi ye
t:şm~sfn!ı:! Burad&ki vazfren!zde yilzM 
<le yüz n1uv&ffak olacaksınız~ 

\"avaş yavaş yemek yiyor<luk. 
Mister Hisso anlat!nağa ba~ladı: 
- Stüdycıdan çıktıkta.ıı sonda (zen

ci rakka.~e}er) b:ınn:ı a:ttim. 
- Çok fer::ı y:ıphnız .. s:ıJn arada 

gOrilnrrıenfz. Cnğ. :.ı değ11dı. 

- l\.Il""'•J: el.,-..ey.n, Yokoharea! Ben 
tedb1rili:.;c yapmadırr.. B:..ı Adetim de. 
j;:Jd!r. Derhal luya!elmi değ1~Urdlm. 

Bara gittın1, bir 3kşan1 çayı içilin. 

Ca.ı b<>~:t'imıstı; akşam n~maraıarı r.ı.

plycrdc. Bu arada eh-aftaki konu.c:-ma
ları dlnled!m. Ve b;rçok teyler öi -
rendjm. 

- ögrendiginiz ıcyler (5 D\;JJ\a:ralı 
u.bıta rr~<:..~T.ı.::ru) na mı ai!.ti? 

- E\·ct. \•w11ba!ıl'.l'.da otı.r::ın müş -
terJe::-Q.e, bW, ark:-ıc!aşına ~un hırı söy
lüyordu; .-Geçen nk~ ... ·'"1 bnıııdo. öldü -
ril!en zatı~a menıUTunun arka.~ına bir 
japtn b;;;-!t~ıı tap!anınış. tlalbuki ad
liye ~bibi ır.akt .... ~ü murıyene edince, 
oo~:~dan daha e\·vcı z.eh"rJcnn:is ol -
duğunu ve bu ba1b.nın yerliler tara
fından b'.r h!le o?arok kull.ınıldığını, 
memurı;n balta<liln tlfğil, z.eh!rden öl
düiünü f~)·lcmJş. Zabıta bu lıte ja -
pon balta mdan <iyade bir kadın par
maı:i arıyormuş. Zira. maktul zabıta ı 
reemunır.un pek azılı bir me!re;:l var
mış .•• > 

Mister H.:.SC-...o daha fazla sözü uzat
mak istemedi: 

- Artık ötesini anladınız değil mi? 
dedi. İıler bir tes;:dülün yardlmlle 
b~ka bir mecraya girdi. Zabıta ja -
ponlan değil, yeril haydutlan takibe 
baı;lamıt. 

Bu n~ticeyi öğrenince çcık sevin -
dlm. 

- Milyonlar sar:!etseydik, Md!se -
ıı:ln cereyanını bu &ekle sokamazdık. 

Bara g1drşiniz cidden !aydaiı olmuş:. 
Dedim. ArUk bu meseleye kapan -

n:ış naz.arile bakıyorum. 
Hlsso: 
- Mühendislerin cenoıe<i ;-arın kal

dınlacek, dedL Şimdi sizden b!r nok
tayı daha öğrenmE>k istiyonım. 

- Buyunınt.:z. Cevap venneğe ha -
z1r1m. 

- Bu nokta pek müWmdir: Hadise
yi bilen iki mühend!s, ntotör daire -
s:.nde kon~~ken onların kap~ında 
on sekiz yirmi ya~:c.. ında b!r çocc..k 
yok muymu? 

- İlkönce vardı anuna, bu muha
vereyi o ı;ocuk duymamıştı. 

(Devamı var) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Eksiltme 

Nev'i 

Battaniye 

Bakır tabak 
> Jdaşraba 

> Karavana 
b<beri bir kilo 
140 ı:raı< lık 

ve Arttırma Komisyonundan : 

31 0 Ad. 

300 Ad. 
100 Ad. 

100 Ad. 

Mu. Fi. 
KUl'\lll 

1300 

es adedi 
55 • 

280 tilosu 

EJc;;Jtrr.en:n T. G. S. İlk Tem!. Şekli 
Ll Ku. 

21/XI/941 
Cuma S. H 

21/XI/!Ml 
Cuma S. 15 

•-' 

302 25 Açık 

61 39 Açık 

İLE SABAH. VE AKSAM 
Ber J'rT'I h+ - ~ tı'ı ... fa ., .. ,, •• 

.ın.lerlnlıl fırplıı:Jıım. 

:fWaliye Vekaletinden: 
2. 6. 1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına sala

hiyet verilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonla
rından Irak \.""e lran hudutlarına kadar yapıhıcak demiryolunun inşa
sına tahsis edilecek olan % 7 gelirli 1941 Demiryolu istikrazının 20 se. 
nede itfası m~şrut beş milyon lirahk birinci t<-rlibine ait tahvillerin 
s;;.t~ı 7. 11. 941 sabahından 15. 11. 1941 akşamına kadar yapılacaktır. 

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

Tahvillerin ihraç fiati % 95 olarak tesbit edilm~Hr, yani 20 liralık 
birlik tahvil bedeli 19, 500 liralık tahvil bedeli 475 w bin liralık tah
vil bedeli de 050 liradır. 

Bu tahviller umum! ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseS1>krcc, Vilayet Hususi idareleri ve Belediyelerce yapılacak 
müzayede, münakasa ve mukavele !erde teminat olarak ve hazinece 
satılınıJ ve satılacak olan Milli emlak bedellerinin tediyesinde başa
baş kab:ıl olunacaklan gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvil
lerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve rüsumdan muaf bu· 
lunacaklardır. 

l\fozkiir tahviller Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cum
hurıyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Be
l~iyeler Bankalarile Sümer ve Etibank tarafından satılacağı gibi di. 
ğer bankalar vasıtasile de temin ol una bilir. (9643) 

SİZİN DE TAKDİR . " . . .. 
ETTIGINIZ UZERE 

..un.mı. mocJa•mın a.ntet 11e ineellilnıe IDzimam eden tist.ad 
tenllt"ri.n mahareti, kadında &'lt1letlie matal PJ'&DJ h a7rel bir 
beden kıauübü lıfteder. 

F a.kat Jiis Ye on11n h11.t11tu •eyesed.lrleır. Eter bu nok.1.aya 
lh>m ..,ı_ ihtimam ,.;;,,w,,ıım....,, _,eler bo ha.tlan b .. h -
1.anna ~ p.bü faı11: ettırirler. Bu, afzin bir urrınısdır ili, • 
fail b lr ıllkka!Al llı: .. •1• ihmal aetı.-1 ra.lrlbelutııislıı diltl<aı 
nua.nnc1an uzak ••1aın•e 1"9 sıene.lttln (bilb•w· DU1k "Ye 
ba&Sa!I cılldltte mıı.w.llat oı.n o tahriııl<i.r oeneltrln) cildlnbe 
çlmıdtte olduiu on l>lnleroe (blda7etle cam mabsdsJ ı..oe 
~zcllenı llunalltir bhllQ I na. 

Zamanla clldbüsı ooldııracalı; ol an Ye !llzl pek ~ clefa nk.~ harap 
..ı.,n bu inWan U,..... ve ııabab KREM PEllTEV1e :ral)a()Afınn ofa.t 
bir JU&aJla relodlnls. KREJ\f P ERTEV'ln bu mucizesine ytls l>lnlerco 
bemcl:nalulıı rlbl m de ba7~I ve memnunb-ellt fa)ıil o~mu.. Gö
fteek.."lin.fs ld '""' ""• ebedJ seaçllflnbı herl:w fDJlinu"aııe d yli,.-e
eeWr. 

KREM. PERTEV'lıı lerlı: lbl ndelı:l l aal ıuıamr • n d erin clszilert bllıı 
halede ı-eclbnl1e~r. Bu&1h> deo ôlibaren al• ele bir tüp KREM PEll
TEV'i tnvı.lt't mau.n11::4:a buhm t!UfllD n:z. O , ayni am.a.nda Rı1 rlbı'lr
lann "~ lı:.UV\•etıı r'fi~ln t'D tyl mtlhafızıdıJ", 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Me!"lu':irr:iz1e Büyükdere merkezi ve '!ı.;.z!a, Kavtık tah.af!uı:hanelerj anbar
lrı.r:na tcı::lim e<lilmek şartiyle 157 ton krible m:ı.df'.'n kömüriyle 30 ton yerli 
sömil{ok :kön:ürtl açık ekslttmıe Ue Eatın ~!ınac::ktır. 

1 - Tı.hmin b~d.~li kdble maden köıpürü t':i:lz.. lira •50~ kuruş ve söın!kok 
kbmürünen beher tonu •28ı UrRdan olmak üzere hır ikisinin umum tutarı •4215> 
lira c.5011 kı.:ruJt;ur. 

2 - Şf;r!naıne nlc-rkeı.imiz levazımın dan p..'\rasız alınır. 

3 - Ei'll!me JS.11.041 Perşembe günü saat H,30 da Galatada Kara Mus
tut.:l Paş;~ ~okağında mczkür merk~z sahnalnıa komiryeınundan yapı?nt<aktır. 

4. ~ rueı.k.ı:r ktlmi!r:ere a:t tem;nah muvakkate parusı •316> lira tl6> ku-
rt:ş!ur 

5 -- Ek itmey<' ı;!recckler:n 941 senesi Ticaret Od"sı vc-slkaları göster-
melerl şarttır .-g4221 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talt'be Yordunt:n 200 adc t talebe pQi!.o~ınuo dikilmesi işi açık ek. 
sHtrr.:eyc kcınulmuştur. 

l - Eksiltme 7.11.941 CuıM giinU sa•t 16 da Cagaloğ!unda Sıhlıat ve İçU-

6 Son Teşrin 1941 
18.00 ~·vgram ' e Menueket Saat A-

yarı. 

18.03 ?Jt.ii:.:;k: R~dy() Caz Orkestrası. 
18.30 MilLik: :Ll uh"eliC .MdkaDılardan 

Şarkılar. 

19.0C Konuşma (Deı-Ueşnıe Saati) . 
19.15 :rt:h.iz~k: Badyo Caz O.,kcstruı 

Proıramının ikinci K.lsnu. 
19.30 J\ı'lerı:?eket Saat Ayarı \·e Ajans 

Haberleri. 
19.45 Stıbest JO D•kika. 
19.55 l\lüı.lk: Dünya Şarkıları. (Sop-

r.mo Rabla Erler). 
20.15 Rndy? Ga1t>tc.d. 
20.45 ~{üzik: Kar.~ık Şarlt.ılar. 

21.00 Z.;ıaat .TakviınL 
21.10 :ıttiıik: Sark1 ve Türküler, 
21.30 J{onvşrr.a (Şiir So:ati). 
2.1.43 J\\üzik: Radyo Senfonik Or

.kt.·s:ra~. (Şet: Dr. Practor;u~). 
22.30 1\.Icır.leket ~i.ıAt Ayarı, Ajans 

ll;..berlerl 2iraat, Esham -
T;.ıhvil~t, Kambiyo - Nukut 
Borsası (F!y,ıt). 

22.45 Müzik: Dans Mu<iği (Pl.) 
22.55/23.00 Yannkl Program ve Ka

p:ın1~ 

l stanbul Asliye Öçilndi H ukuk 
Hakimliğinden: 

Makbule tarafından, kocası o
lup, evvelce Feriköy Kahraman· 
bey sokak 1 No. lu boyacı Ilfeh
medin evinde mukirr. iken yeni 
ikametgahının belirsiz olduğu ta. 
hakkuk eden, sa bık Şişli tramvay 
deposu vatmanlanndan Arnavut 
Cafer aleyhine mahkemenin 939/ 
739 No. lu dosya" ile açılan gaip
lik davası=ı yap.lan duruşması 

1

- sonunda: Kanunu Medcdnin 31, 

1 32 ve 34 üııcü maddeleri muci-
bince rnumaileyh Caferin gaip
liğine ve 94 üncü nıadcle mucibin. 
ce taraflar arasındaki e\•liliğin 
feshine 15/9/941 tarihinde karar 
verilmiş ve yazılan ilam divan
haneye asılmış olduğundan, mu
maileyh Caferin ilan tarihinden 
itibareıı. en beş gün içinde müra
caatle temyizi dava edebileceği; 
aksi takdirde hükmün kat'ileşe
ceği hu:;usu ilim olunur. 

l\IENK OL SATIŞ İLAJ., 

Üsküdar İcra Memurluğımdıın: 
Mahccz olup sahhr.aaına karar ve .. 

ri!en Yusuf İzzcttinln Fotoğr~f ,.e 
turo;.sını ba"l bir ;ıdet 3 kapaklı Altın 
saatle b!r &det bozuk piyano ve bir 
adet kıristal Ayna \re 9 posça koltuk 
kan:-pe ve b!r ndet orta maıa~mın 

12/J lı94J tarihine mtisadil Çar}~m
ba t;jnil sat 10 da Çengelköytuıde 

Çô:'Şlda açlk arttırma ile p;::ra:ya çt'"v
r::cc:<.'ği ve tekli! olunan bedel mu-
11:.rı·n:cn kıymetlerinin ~ 7~ ştni 

buln-:adıi;ı takd'irde ıkinei arttırma ile 
19'll/941 tarlbinde Çarşamba gıinU 
sn:.ı 10 da ayni mahaiCe en çok arttı
rana ıhale olunacağından taliplerin 
mahalline ır.ür.ııcüat.ları il~n olunur. 

941/1990 

ZAYi - Ezine Nüfus memur
lucundan almış olduğum nüfuz 
te~kercn1i zayi e!t~m. Yenisini ala
cağımdan eskisin:n hükmü yok
tur. 

Nahit Eren 

9 TAKV111 • 
lluml 135 7 

D. TF.Şll.İN 

2~ 

Huur 

185 
Hlcı1 1390 
8EVVAL 

16 
mnl l\lu::ıvcn(lt liüdilı-lüğü b:n2sında kurulu korı1fsyor,da yapılacaktır. Yll 941 Ay 11 V•saU . :Eunt 

2 - ~luh.amrr:en fiat beher U:kım paltor.un dikilmesi ~şl için tll> lira l' T • s O VAKI'l a D 

t50~ 3kuru;:~~~kka! '('I)",iT~.: .:112 .. lira f5f;:> kUl'ıJ~lur. t. eşrın ~ 37 Gürıet ~ 37 

Emlak ve Eytam Banlcas:t!ldan: 
111'' J.:':ı :ı.o ı .,_,:-_.-

1926 )."<niı.o:.p1, \"ah ~-0..\1:.nc~. Ctıh~C'l o;-hı f.o • .._.,. ff.

ki 21 k;ıpı, pafta 208 aoa ı.Jb rar~(l ıo 111.·1larR!ı 

t:1hı1.1ren 3113 nıe~re nnn;..bb;ı kıılJı~c(J oı:.TJ bos
tanıt' 90/ 120 r.isı,esi. ıJ •• 1452 -

2741 

3121 

3127 

3169 

3170 

3l'i1 

3172 

31?3 

3175 

3176 

3177 

3178 

3179 

3180 

3181 

3182 

3183 

3186 

Beyo:h.ı, Ku:oi:lu ın;.haJlesi, Sır::ı. S•"·v:;t-ı· f••<;ı:c.}ı 
r~ki 55, 55 :ı;ükt·rreı-, yC'ni 55 k~r .. p;·ilit :!~ •. U;;, 
418, parsel 47 r.un)ar~.h l"i.50 111ı..;tre na, ·obl>aı uı -a. 
Beyoğ!u. Koeatepe mahallesi K. Şişhane ,.e Tak
sio1 caddesi eski 2, 4, 14.7, 149, "eni 2 4 187 189 
kapı. patla 15, ada 5341 pôlrscı 2 .. nun1r:ı

1

ı-~;l ıs7 met.. 
rp nıuı'ibbaı arsa. 

Beyoi;:?u, Tata,·la ıınaluıllesı. Tata-...Ja ~·'1'.aiç e:.ki 53, 
yeni 131, 133 numaralı 172.20 n1etre n1urabba' arsa. 
Bakırk'3y, incirH Çiithğ:i, So&1&ıncı sokağı c~lti 10 
nun·ara?ı 39963.16 mtLre muroıbba! tarla 
Bari:rkliy, inc:ru ç:ftıiği 3, 4, 5 kapı~307 hc:ıri~a raı-
nıaralı 689 nıetre mur0ııbba1 arsa. 
Bakırköy, İncirli Çiftliği, Soğan :ı sokağında eskl 9 
nı.:n1arah 23994.56 ınetre murabbaı tarla. 
Bakırköy, incirli Çi!tiiği 3,4., 5 kapı 140 harita nu .. 
maralı 551.20 lY.elrc aı ur;:ıbbaı arsa. 
Bakırköy, İn<!rll Çi!Uiğ, 3, 4, S l\apı 148 har;tıı nu
maralı 574.17 metre n)urabbaı arsa. 
Bakırk6y, inclrU Çi!tHgi, Çe~me sok;ıfı, 12. 14

1 
17 • 

kapı nurr.ar:ıh ııı. 137.05 metre murabbaı tarla. 

Bakrkty, İndrli Çıltlii::i 3, 4, 5 lrnpı, harita 31l nu
mıırah 858.~6 n:ctre murabbaı arsa. 
Bakırköy, İncirli ÇifUiif., Çeşme sokağı 19,20 ı:..u
maralı 209. 10!1 ıretre murabbaı tarla. 
Bo.kırküy, İncirll Çi.ftlit;i 3, 4, S kapı, 301 barit"' nu-
mara!ı 689 ınetre m\Ora.bbaı arsa. 

&:Ju,·köy, İneirti Ciltliğj 3, 4, 5 kapı, parsel 216 nu .. 
maralı 344.50 metre n1urabbaı arsa. 
Bakııköy, incirli c.ıc..:ti 3, 4, s kapı, par,el ı1e nu
maralı 602.ıJB metre murabbaı arsa. 
Bakırküy, İncirli Clttliıi 3, 41 5 kapı parı;:e! 215 ı:u-
maralı 574.17 met:-e murabbaı arsa. 
Beyoğ1u, Suttan BeyaZJt mahalle gj Arap oğlan EC•koğ! 
eski 6, 8 numaralı 90.21 metrem urabbaı dükkanın 
2/5 hlss~i. 
Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu mahallesi e~ki İlci:rdi ye
ni KoJ'JLşçi sokaGı eski 15, ycnJ 15, taj 45, p;ıltn 19, 
ada 452, parf:el 31 nuınarah 171 me~e ~urabbaı arsa. 

Beyoğ!u, Kalyoncu Knltuğu msıballefi ye-
ni Akkir;ı,z rokağında e~ki ~3. yeni •s. p0ııfta 18, 
ada 447, parsel 28 numaralı 25 n1eıre n'~ırabbaı kU
gır ev. 

3209 Fener Abdi Subası mahalle5J A l.:ıdülezel P&i~ ca'" ... 

350- • 

785.- ' 
1122.-

, 

400.-

~7ci.-

240.-

220.- ' 
230.-

, 
l7ll.-

263·-

2091.-

276.-

138.-
, 

' 241.-

230.-

384.-

' 

• )(;50.-

desi eski 3101 yeni 276 kapı. pafta 2631 ada 2302, , 
par!el 1 numara"Iı 126 u.ct:re mu ı'B.bbaı arsa. !ı04·- -~ 

Yukarda adresi ve ta:sHhtı yazılı ıayTi menJ\uHer pC'şin poıra ile \e 
arttırn1s. usllLyJe satılacaktır. di '"" 

Müı.ayedeye i~Urak edecekler muk.a dder kıymetin yUzde onu r.bbet·r. 
minat yatırmaları l&zımdır. tıtd!I 

İhale 10/11/iMl Pa.arte•i günü saat ondadır. Sal.§ emaunda ve ,ıen 1ı# 
rnlık.adder kıymeU geçtiği takdirde teminat akf.;'est derhC'l arttırılır•lY9rs), 
kimin uhdesine icra edilirse tem.inat akç e~i ona i.kma1 ettirilecektir. 1 tırl' · · ı·kte tıı ( "' i steklilerin pey akı;eıi nU! us tezkere si ve ilç kıt'a fotoğrafla blr : ,otl ... 

len gUn ve saate kadar Şubemiz Em liık Servisine gelmeleri. ,934~ 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme U. l~aresi l ~ar.ıa:ı 
'< ıı;-: 

' . E . D l J1'Vr ~-l 1.11.941 tarihinden ıtıbarcn Erı.ı.;ru nı - rz ncan1 umanı - ti 1;"'" 

snnlarında bulunan i!Uısyonlardcı.n her hangi bir i5'ta...~ona pcrı J<C'l ·~jt l'w'-ıı 
tiyle yapı1acak e1ma nakliyatına mühim tenzilat ,Yt.pılm1~tır. Fazla ta! 

1 

ıstaı;yonlara müracaat edilmelidir. •8133 -~ 

Adalar Mal Müdürlüğünden: -~ 
?ofL•)'ıl•.ıl .J 

Senıti 

Halik Vollsl 
Petr!ş - Partik 
Alanastır 

Köy önü 
Kam.:.no 
Sedef Adası 

Mevkii 

Burgaz 
> 
> 
> 

Biiyül<oda 
> 

Yukarda evsa.!ı )·&zıh 6 adet balık 
olduğundan 10 gün n1üddeUe mC;.:.01yede 
Paz.'lrt~i gürır. saat 14 dıo Adalar mal 
yonuna n:üracaaUan ilAn olunur. 

Cinsi """/ 
.,..._,...- " ' 

2100 ' 
Balık Voli•' 39! 

> > gOO 
• > ı(l(I 

• > 4(1(1 

> > 12oD ,. •• 
> > cttııeı , ı 

voli meı.t..allcr!ne tallp ıuln.ı.r 10 J1·9!-
uzatılmı~tır. Ta1Jp olçnların lt<'tf. 
Miidürluğünde müteş•kk;ı ~ 

os" 
Kiralık H ane ' lllll llll! J lııı l~llllı[ Şehir tiyat!.,\~ı 

F atih 3 üncü Sulh Hukuk Ha. \ sı V•• 

kimliğinden: 941/57 \\ ~\ ,. ,. l\l\ fEP:~:~'pıv;~ 311 ,_ 
Karagümrük Altıay caddesi Sa- ~llllUll 

1 
1 Bu ak~a ıu ~aal de. 

mancılar sokağında ölü Hatice H A 
111 

L E T 5 per 
Noberin han€si kirası pe~in ve 
kefil verilmek şartile açık arttır-

1
. STIK• , • ~ADDESJl'lf'e 

ma ile k iraya verileceğinden ta- ~ •Oı> 
!ip olanların 11/11/941 saat 11 de KOMEDİ KISMll'i d9 
mahkememizde hazır bulunma. Bu akşam saa t zo.30 t} 

4 - i1ı:ttkll;er ~artn;ır:1ci:l~~ komisyonda ,,., ni.hn.uneyi de Yurt :Mtil!ürlü- 6 11 58 Öll• 6 57 
İstanbul Bölıe San'at Okulu için müfredatı yulı.arıda ya<ılı dörı kaler,ı tımde görebilirler. 14 42 İ lı: illdl t 42 _ı_ar_ı_i_ıa_n~c-lu_n_u_r·~~~~~~~~~-K~Ö~ 

ena ek!iltmeye konulmuştur. Eksiltme Cağ3!oğlunc!a Yüksek ~Iekteplcr bina- 5 - i~tekliler 1941 yJı Ticaret Oda :ı ı;cs~k~s:;·le 2.;~o E..1)·ı!ı k;:ı.nunda yu.,ı- 17 00 A.Qam 12 00 
t1nda yapılacaktır .. h:t.ekliltt T'.caret Odasının 1941 yılı ,·esikasıru ibraza mec_ 1 \·esika.lar ve bu 1.Ş".' yctt>r mııvakkat ten:tı~at nır·\t:ııız ı:ey:ı ba::.i:a rr.ektublylc p t. 18 34 Y•taı 1 33 BABiP ff BAŞMUBAJUtİU 
b.ırdur. Eşyanuı evsa1 ve şeraitini anlamak ı.ıtiyenler. J.lektep idaresJne müra- ı:!. ,rr,i bi.r mlı se..ı.;eye ytı.ıden fazla paltoyu iyi diktiğ!ne dair vesikalariyle bir.. erşemue 4 57 İmılk 11 55 NEŞRİYAT DiB.EllTÖK'V: 

E •'EM i:ızET BENİCE 
CEVDET J[ARABfLGbl 

MATBAASI ••af •!sinler. (9672) li;<to koı>l•yona gelmeleri. +9269> SON TELGRAF 
--========,..,===========-=======================~=================================================================================================================~-==--====-=-==="""'~=-:; .~v diğıP 1 ıır 

TARiHi TEFlUKA: 39 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ . _____ J 

Yazan: M. SA..)11 KARAYEL 

J..talik, yüz deve ikramiyesini isit
nıişU. Bu, yüz ~'·e h.ediyeye sah3p 
oın·.ak 1\'ın derhal o.tına binerek yürü
dü, Ve, develeri t::ıkibe koyuldu. Bu 
Obrt kişi HazreU l'-Au.~arruuet (S. A.) 
,.e kıhıvuzla ma;y31eti idL 

M<ılık, atıyla hızlı giderek Hazreti 
Aitıhan1mede (S. A.) yeti~ti. Ve, Haz
r<ti M;hammedln (S. A.) il.erine yil
r~dli. 

Fcıkat M<ı!ik'ln atının ayakları diz
lerine \:.dar yere gtimüldü ve hare
ket edcrı~(ı; hale geldi. 

Jı.lallk atını .&tiJ'Ttlek. istedi.gi halde 
bir turlu ilerJ gidcm:yordu. Atının a
liı,daı1 yere 'öınülın.~til. 

M.ılık, 11tihi bir. kuvvetin ker.dişini 

ve atını önlediğini hissettl Derhal A. 
leytııneJ!ım E!endimizdcn isUrbama 
t ... 'adı. 

Bu!ı~n U.e!'ine HazreU Muhammet 
(S A,) :ı.ıallki, kendi3in! takip eden
ıc,e haber vertnemet üzere aUettı ve 

Malik'in atı yükseld1, Ve rahat yü -
rü;T.eğe ba~!adı. 

}.la ik P~ygan1ber Eicnd~n1lzd~n bir 
ame.nnarr.e alôt Ve F...tendiınize verdiği; 
vadi Utnıamlle jcra. !'yltdl. Ve kim -
s.f:ye s.öylcır:edi. 1 

Hatla, I<ürey3ilerden bazıları Ma -
llk'e müracaatle: 

- Buradan develerle. kimse eeç _ 
ti mi?. 

- Hayır ... 
- Doğru mu söylüyorsun? 

- Siz bilmez mlıılniz ki, ben Ma -
likim .. Yalan söyleınez bir bahadırLrn. 
E_ğer ~örn:ilş olsaydım yüz de.veye sa
hip olmak için evvelft ben vaz:teml ya
pardım. 

Kureysller, Mallk'e inandılar. Ve, 
Kurenller ba,ka bir yola gittiler ... 

Malik. Peye:ambeı: e!endhr.Izi kur
tnrmış+· Llklri mil!lütnan cl'Tlamıştı. 

lllallk" Mekken!n retblntlcn soora İol!ım 
oldu. Cesı;r, bahadır bir yığitti. 

Hazretı Muh.arİımet (S. A.) yolda gl- dineye b'.r Eaat mesafede olan konağa Ed b'" T f 'k N 58 
derken birt.,:ok muc:ı.t'!e:- iz.h;ır e~·ledi. - gelmeleri p.:.uıtesl eünü idi. Hava ,.. e ) e r J 8 0: ............ .. 
ve şahısları h<ikkında kOtülük et;r.ek fevkaliıde sıcaktı. 1 ~ 

lstiyenlerl her tlirlü horekatlan ır.cn ~M.ayot lia.reti Muba:r.ınedin (S. f! U atı r ,. ç 
1
• n o•• 1 d u•• rd u•• ı e r 

ey1edi. • ! A.) 1\-f('d.ineye bir s~at mesafede ko- n 
IJ.ıı..reti l\.Iuhan~n·.rt (S. A.) Medi - nc;kladığı h<~ber alındı. Eh~! ~slfın1 bir 

rıei 1\-Yünev,erf·)e- doğru yol alıyor - yere ıopi;,;,t}l gidercık Aleyhisscl~1n1 E- ı D. y AKAGÜNDÜZ • 
d ! . . : ............ ,•ewa azan : •ll" lardı. 1. fen un z~ i~tıkbaı eyl<'dı:er. 

l'·olda ken.:liicrinl bilcnlt'rden yal- ı· iğ;n C'n flrip olan t.arah ~udur ki, 1 
nız Şanı krı!ilesı ııc <ıvdet e!mPk~cı o~ I:iencl:ırılziıı ı;,-. ld • .., nl &\•.llp ilk haber ı 
lan Zübry'.r lI:ı.zrctlerinc tes~ 'Lif c~ - I vert:,n bır ~ .. hl:d:J;~. 

tile~-. F •. kat nı.ı.ı.~::.nr"lr.i.~ylı k~nc!i:~ - Fcı;.;. • l-lo ~ı 1. ı! ' 1.:r.ct {S. A.) 
rinden <.:j7Jlıp işlC'rif'! tesviye c:..r.ek !~vk::ıI:.ne )"C rgı.on id le .. !Iu-w·a da had- ı 
üı:erc J..Iekkcşe gitU. <~ r:ıden foz~a ~ı~<d\~ı. Bu sclıtplc o gün 

Peyg<>mbcrinliz Efc-11di.ın:z IlazJ'et- r"ctlıne)·e gün1ed!ler. 

B:r cy:tıl günı.: lt•pal albay dos. 
tL.rnia G~".!tı~az t:ıkagcldi1cr. MaL 
örer "kı vdam scv:ı,~·tn~tı. 

Oı-. nl!. ·s:na bi!sınış. n?.rin, ~n, 
~o': g~ d bir kız olmı.ış. 

- Kızımla n·ç:n gddik bili • 
lerl doğrudan tınt;:r.ıy~ !wıledineyo :;!r - 1I~zr~ }.fu'ıt.nHnet (S. A.) Rirkaç 
mcy{p J..rc-<l!n~nin bir sa;.t ıresa'e$'nde rtin kona~'i1dll:lan yerde ve ~fedi -

1 yor n1u~u.l-:? 

bir yere inciiler. neye bir ;,;.t eıl~ıı n"ıah~ldc ka1dı!ar. 

Haıreıi !\1uha:mrr,f'(fn (S. A.) A.ie _ \?e, B(r.1 ~~CP.r'dan b:rine ın:~af:r ol-
dincr,;n bir F<A&t rrıc~cıfec:e o:an yere ır clul~u·. 
konakları u.r.hİ nilbilV\ ctıirinin on j l'"a::r t: :-Oi~L"'-ınmcd:n (S. A.) r.rc -
dördüncü S(;ne,;1 rcbiıı..Je\"vel ip.ti~a - .. ~ r~iı r;ıc l: 'r :. . .ı.!. m~ıl)~~dc k ~ıP i;C~.rc 
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Hazre'.i ·Muhnmmtdin (S. A.ı Me- ı · 

- Beni hatırladığ.nız iı;in. 

- Hayır, bileınrdin! 

- ÖyJ~yse beni hlç sevmedi 
ğ;ımi söylemek için. 

. 1 

- "\. ınc bilemedin dostum! 
- s::.: Ö} ky n bari. 

- Seıı:n başu'a bela obnak için. 

- Ba..-ınıın üstünde belf!larını-
z.ıı1 ycı ı va.r. 

- B: n.1 ınar.masaydık gel • 
rn_zd K 

- r~·ı lJ ·a nev~·nlş al)layım? 

- K,ztr.oı koı 1 <'Jc yatılı nre 

• 

ccğim. Ankarada iken in;;Jizce 
derslerıni dikkatle takıp etti. Ya_ 

blına atılmaz, kollejde a)'Ili sınıfı 
başarabilir. 

- Çok iyi, çok iyi. 
- Neresi iyi? Daha be-layı söy. 

lemedim. Sen İstanbulda bulun. 
d ukça kızımın velisi olacaksın. 
İşte belanıı:ı büyüğü! 

- Başımın üstüne kabul E-ttiğim 
böyle tatlı belayı kdhimin için~ 

de oturturum. 

- Demek ki kalb·ıı>z:n içinde 
değ:ldiM ~:ııca? 

- Beni ulaı.dırma canıır.! Ben 1 
güzel bir~y söykrr.Ek nlJe<ıie 

pot kırd:m işte. 

- Zrrarı yok, sız b·z m :!< alb,_ 
miz:n ıÇir.dc ·n:z1 bu ~·e c •. 

- Sen r:c 1rr ;;~Tcr;m:~!n? 

- Daha nele~ öğren bilir. ~·,P 
sen. Dikiş bilir, nakı$ 9rıı:B) ·

01
, 

pıtır keman çalar. ~la~r gör~~ 0, 
lıyanlar eneyce istıda p:JC 
!ar. Hatta olmağa başladı (• 
\.·orlar. 1' · .J .• ,, • Jl 

İç~m ,yand..-. A,' goıı ·· 
nL.nc geldi. ......... !,,K-

- Kol'~ı" b't1rd•kt<'f· " eri'· .r • • • 1fl1 · 
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