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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir. de 

ÇocukAnsiklopedis. 
Alınız. ÇOnkU bu Anılklopedl 
ona mektep kltab1 kadar ve 

belki on~an daha ziyade IAzımdır. 
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Hariciye Vekili Etraflı 
L Beyanatta Bulundu 

Şimalindeki ~ 
Harekat 

Merkezdeki 
_Rus Tazyiki 
~!ddetlendi 

......... _______ .... 

Bir Sovyet Tümeni 
Tahrip Edildi, Mühim 
Malzeme Ele Geçirildi 

Sualli 
Cevaph 
Bir Konuşma 

Führer•in son nutku, Almanynda 
e!kArı umumlyeyi meşgul eden 
:tneselelerl ifşa etmesi baknnınd.::ın, 
bilhassa dikkate ltıyiktlr. Hitler bu 
nutkunda daha ziyade Almanların 
kendi kendilerine sordukları su
aller n cevaplarını vermeye çalış
bı.ıştrr. Bu sebeple de nutuk fıdeta 
suaıu cevaplı bir konuşma halini 
~ır. 

lJl. Zekeriya SERTEL 
Geçen hafta nutuk haftası 

la oldu. Bütün devlet adam
a rı,_ sanki söz birliği etmiş gibi, 
ll.iYııı hafta içinde memleketleri -
tu nk Vaziyetlerini izah eden nu -

lar soylediler. 
A.ll3unlar içinde Hitlerin nutku, 
ll\ lllanyada efkarı umumiyeyi 
ll\ l'§guı eden meseleleri üşa et -
te e~~ bakımından, bilhassa dikka 
da.h ayıktır. Hitler bu nutkunda 
ke a. ziyade Almanlann ken?i 
c ndılerine sordukları suallerın 
nt!Vaplarını vermiye çalışmıştır. 
l u Sebeple de nutuk adeta sual
lll~~vaplı bir konuşma halini al -

ır. 

Ye~1ınan efkarı umumiyesi, Sov
cıe;, a.usya harbinden memnun 
Ilı 61ldir. Çünkü her Alman evi 
lt atem içindcdiı; kiminin oğlu, 
llı~ının kocası veya nişanlısı öl -
içfnş Veya yaralanmıştır. Onun 
ru Alınanların biribirlerine so
i.J.k.r> cevabını almıya çalıştıkları 

sua.ı şudur: 
ııı;;ı.!!iz. hu Sovyet harbine.niçin 

le lo\ıh~er şimdiye kadar bu sua-
.~ cevabı veriyordu: 

Dünkü Toplantıda Parti 
Divanı için de Seçim 

Haysiyet 
Yapıldı 

Grup umumi he.> etinde harici 
hadiseler hakkında be:vanatta bu

lunan Şükrü sa;açoğlu 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. 
nıeclis grubu umumi heyeti 
1 !/11/1941 salı günü saat 15 de 
reis vekil1 Seyhan mebusu Hilmi 
Unn'ın reisliğinde toplandı: 

Rm:name mucibince parti hay
.iyet divanı seçimi yapılarak tas 
nif sonunda, doktor :Mustafa Can 
1ekin (Çorum), İsmail Kemal Alp 
sar (Çorum), Doktor İbrahim Ta
li Öngören (Diyarbakır), Ali Rfı
na Tarhan (İstanbul), Ziya Kara
mi.irsal (İstanbul). Recep Peker 
,'.Kütahya) ve Naci Eldeniz (Sey
İlan)ın seçildikleri anlaşılmış ve 
riyasetçe seçim sonu !.eye~!? teb· 
liğ edilmiştir. 

Bunu miiteakip kürsüye gelen 

(Sonu: Sa: 2: Sü: 2) 

Şehrimizde Yeni 
I aşe 1 eşkiliitz 

Vali Ankaradan Geldi Mıntaka iaşe Müdürlüğü 
K1Sa Bir Zamanda. f.aalfvete Geçecek 

Birkaç gündenberi Ankarada 
bulunan Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdar, dün şehrimize gel· 
miş, Haydarpaşada örfi idre ko -
mutan vekili General Ziya Yaz -
gan ile vilayet ve belediye erka
nı tarafından karşılanmıştır. Va
li, bir muharririmize Ankarada
ki temasları etrafında demiştir 
ki: 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb -
liği: 

Kırımda, Alman ve Rumen kı
taları, Sivastor>0la ve Kerç'e doğ 
ru ileri hareketlerine devam edi 
yarlar. Bu iki liman, hava kuv -
vetleri tarafından bbmbalanrnış 
ve iyi neticeler alınmıştır. 

Moskova bölgesinde, Alman 
hava hücumları, düşmana ağır si
lahlar ve tekerlekli vesait bakı -
mından çok fazla zayiat verdır -
miştir. Sovyet htikümet merke -
zinin askeri tesısatı bombardı -
mana tutulmuştur. 

Şimali Karelide Alman ve Fin· 
landa kıtaları, ar.azinin askeri ha 
rekat bakımından arızalarına rağ 
men, bir düşman tümeninin mü
him kısımlarını tahrip etmişler -
dir. Bu arada 700 istihkamı zor
lamışlar, 1200 esir almışlar, 4 
tank, 30 top, 100 den fazla mit -
ralyöz ve el bombası tüfeği ve 
külliy~tli miktarda sair harp mal 
zemesi tahrip ve iğtinam etmiş
lerdir. Düşmanın uğradığı kanlı 

zayiat, alınan esirlerin kat katı 
fevkindedir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) ----o----
Demiryolu Tahvilleri 
Tamamen Satıldı 
Ankara, 11 (TAN) - Maliye 

Vekaletinden tebliğ edildigıne 
:gore, ihraç muddetı 711171941 
ısabahından 15/11/1941 akşamına 
kadar devam etmek üzere satıh
şa çıkarılmış olan yüzde 7 ge -
lirli 1941 demıryolu istıkrazının 
beş milyon liralık birinci terti -
bine ait tahviller halkımızın gös 
terdiği fevkalade ragbet sayesin 
de ilk beş gün içinde tamamen 
satılmıştır. Dahili istikrazlarımı
zın her zaman muvafiakıyetle ka 
panmasını temin eden vatandaş- ı 
larımızın bu defaki istikraza, ev 
velkileıvlPn d;ıha i.ıstün bir aliı -
ka göst ...... iş olmaları büyük 
memnuniyet uyandırmıştır. 

ı r··················· .. ···-················, 
dılt -l3iz Sovyetlere saldırmasay 
dı. \~nlar bize hücum cdecekler
l'etle e §imdi anlaşılıyor ki, Sov
hiit r değil yalnız Almanyayı, 
:n.ıy~ Avrupayı istilaya hazırla
l'elte~ ardı. Almanya süratle ha-
sa h e~er de taarruza o başlar - 0 D.t. Lutfi Kırdar 
YUit(rbı kazanmak talii daha bü- c::=====(=S=o=nu=;=S=a=: =2:=s===:=G=)======-======== 

"- Ankaraya, İstanbulun iaşe. 
vaziyeti hakkında alınacak ted . 
birleri görüşmek, yeni teşkil edi· 
lecek iaşe mın~a müdürlüğü el 
rafında temaslar yapmak için git 
miştim. Yapılan birçok tetkikler 
den sonra şehrimizde iaşe müdüı 
lüğünün lağvına, buna mukabil IAkdenizde 

Harekat A' Bu kararı vermekle hem 
YUlt teYayı hem Avrupayı en bü-

Şi ~likeden kurtardım.,, 
teıt;ltldıye kadar birçok defalar 
e.fka~ ettiği bu mütalaa Alman 
rni.ş <>l urnumiyesini tatmin etme 
taya ?na? ki, bu defa Hitler or-

"19~enı bir iddia atıyor: 
rnaras 9-40 da Londra Avam Ka
ltiJ. Sa ll1nı gizli içtimaında Başve
ll§rrı "Yetlerin Ingiltereye yak -
buçu~ta olduğunu ve bir, bir 
~ceg1 ~ne içinde harekete ge -
ÇUlt ~· Yani daha bir, bir bu
~ e mukavemet etmek la -
İngu!~diğini söylemiştir. Yani 
anıa r Sovyetlerle gizli bir 
gelin~a yapmışlardır. Zamanı 
dırac~"Yetler Almanlara sal 
renine dır. Almanya bunu öğ 
evve~e :erhal harekete geçmiş, 
sonra alkanları işgal etmiş, 
nııştir da Sovyetlere taarruz et-

Al . 
soru~~~ efkan umumiyesi yine 

la,-; ~~ harbe başladınız, peka
gibi bua de niçin garpte olduğu 
P•p ın~da da yıldırım harbi ya
dinit arebeyi çabuk bitirme -

Fuhrer 
- li cevap veriyor: 

tabıri ş~kınız var. Fakat ben bu 
dun. çü 1tndiye kadar kullanma -
ınedir ~u bu aptalca bir keli -
harbı~de ununla beraber yıldırım 
dır. Piy de yol yürümek lazım
tedılen adeleriıniz tarafından ka
rihte birtnesare muazzamdır. Ta
yetıe 'Yıldbenı.eri yoktur. l]mumi
lanrnak 1 ~rı.rn harbi tabir:' · 1-

TiCARET BIRLIGI 
Milli Bir 

Verdiler 

6 ltalyan Gemisi 
Batırlldı, 4 Gemi de 
Hasara Uğratıldı 

Şehrimizdeki Türk Taci~ler, 
Teşekkül Kurmaija Karar 
Şehrimizdeki Türk tacirler, milli bir ticaret birliği kurmıya Londra, 11 (A.A.) - İngiliz 

karar vermişler ve bu maksatla hazırlıklara ~aş_lamışlardır. Yalnız bahriye nazırlığının tebliği: Ak
Türk tacirlerden teşekkül edecek olan bu bırlık, ayni zamanda deniz baş kumandanlığı, emrin
piyasada zincirleme suretiyle ihtikar yapa~larla . ınal c;akhyarak de bulunan denizaltılarının yeni 
fiyatlann yükselmesine sebep olanları.o f aalıyc~lerıne set ~ekmek bir muvaffakıyeti bildirilmiştir. 
üzere hükumete :vardım edecektir. Bırlık, znhıre ,.c hububat sa- Denizaltıları, dört İtalyan iaşe 
tışları üzerinde a;nil olan kara borsacıları tesbite ~alışacak. bazı gemisiyle iki yelkenli~~ ~akf lıya
sim~arların lüzumsuz müdahalelerini önliycrck anormal fiyat tc- rak batırmaya m~v:ı a. ~ ~uş
men·ürlerine meydan yermemek hususunda resmi makamların !ardır. Bu arada sılahlı ıkı tıca-

3 \ret kruvazoriyle iki iaşe gemisi 
icraatını kolaylaştıracaktır. ===:....:.:::....:...:__:___________________ (Sonu, Sa. 2; SU: 5) 

içın kuıı aı.ı.rngelirse. b. 
Alrna~n~ak doğru olu . . . · 
- Pek·ınılleti yıne sor.tiyor..t..'.'!1.: ~ 

ha lı:ı an : anıına, 2 ilkteşriRe~ 
ce:ı i verın:•~ruz. •eklenen neti -
ntediniz. S dı. Moskovaya gir~ -
ı.itireın~d· 8.rk cephesinde harbi 

ınız.. , 

(Son .... 

l - 4 • . • • ,, 

Kıbnsta :_1şa edilen yeni bir hava meydanında tngiliz tayyareleri uçuşa lıazıt vaz~ette 

..;> 

Volokolamsk'ta Almar 
Kuvvetlerinin Muhasa 
ra Edildiği Bildiriliyor 
Kuybişef, 11 (A.A.ı - Sovy 

tebliği : .Sovyet kuvvetlen Vo'o 
kolamsk yakınınde ezmıye çalı 
tıkları Alman kuvvetlerını şım 
sarmışlardır. Bunları ele geçır 
mek için şiddetli muharebeler c 
maktadır. Mojaısk'ın sağ ke ı 
minde Sovyet taarruzları şiddet 
lı bir Alman mukavemetiyle k 
şılaşmaktadrr. Netice şımdıyL 
kadar belli olmamıştır. 

Sovyet akşam tebliği 
.Moskova, 11 {A.A.) - Sovyet 

akşam tebliğı: 
11 Sonteşrın günü kuvvetlcri

mız bütün cephelerde düşman.a 
muharebelere devam etmışlerdır 
10 sonteşrin günu dört Alman 
tayyaresi tnhrıp edilmiştir. Bı 
'..ltı tayyare kaybettık. 11 SontE -
1-:11 günü Moskova cıvarında dort 
~.nan tayyaresı di.ışi.ırülmustur. 

bloskoı·a muharebesi 
gevşedi 

Keşif tayyare me:,·kilcrinin daha ileri alındığı yerlerde Alman Ankara, 11 (.Radyo Gazetesıı-
sahra mutbakları tayyarelerle naklediliyor l\foskova meydan muharebesı hı-

Japonyaya 
Yqpılan 

Son İhtar 

zının büyük bir kısmını kaybet • 

r .......................................... , ı mişe benziyor. Yalnız Volako -
' lamsk'da Sovyet çenberi içine a· 

T• 1 • İ ı lınmış olan Alman ku\1vetlerini 

1 m e s 1 n i (Sonu; Sa: 2; Sü: 7} 

Makalesi l Askerlerimize 
.SulhlahsindeAlmanl Kış Hediyesi 

Tokyo Hükumetinin : ı ---
s. t• · 0 .... · +· iPropa9andası Tür-s Ankarada Bir Merkez 
ıyase mı egış ıre- i . . i 

ceği Tahmin Ediliyor ikcyede de Faahyeti Komitesi . Kuruldu 

Amerika Harbiye 
Stimson 

Nazarı 

Ncvyork, 11 (A.A.) - Ameri -
kan gazeteleri, Churchill'in dün 
kü nutkunda Japonyaya yapılan 
ihtarı belirtmektedirler. Nev -
rork Times, bu nutuk, Japonya -
yı muhtemel olarak politikasını 
değiştirmiye scvkedecektir. Mü
talaasında bulunuyor. 
Vaşington Post'a göre, bu nu

tuk Amerikaya gitmekte olan 
hususi murahhas Kurusu'nun sağ 
lam bir İngiliz - Amerikan cep -
hesiyle karşılaştığını göstermek
tedir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 5) 

Gözler 
YAZAN: ? 

Gülen Gözler. 
hakiki hayat 
sahnesidir. 
Gülen Gözler. 
perişan bir aşk 
macerasıdır. 

Gülen Gözler, 
elemli bir haya
tın makesidir. 
Gülen Gözler, 
ihtiras fırtınala
rı içinde buna
lan bir genç ka· 
dının ha~·atıdır. 

j Gösteriyormuş ! E . . . . 
Londra, 11 (A.A.) - Times ga 

zetesi, "Berlin sulh işareti ola -
rak zeytin dalı sallıyor., başlığı 
altında neşredilen bir yazıda di
yor ki: 

"Ekser bitaraf memleketlerôe 
olduğu gibi, Alman propaganda 
sı. bir sulh ihtimali bahsinde, Tür 
kiyedc de faaliyet göstermekte -
dir. Bu propaganda, çifte bir he
def gütmektedir: Sulh lehine bir 
hava yaratmak ve eğer bu teşeb
büs muvaffak olmazsa harbın de 

<Sonu: Sa: 2: SD: 7) 

Ankara, 11 tTAN) - Bu yıldç 
kahraman askerlerimize kışlık 
hediye toplanması ıçin Krzıla} 
ve yardım sevenler cemiyeti umu 
mi merkezleri bu mevzuda işbır· 
liği yapmrya karar vermişlerdır 
Bu karar şubelere de teblıg edi 
ml§tir. Yeni karar üzerine Kızı · 
lay Ankara merkezi ve yarclıır 
sevenler cemiyeti namına seçı · 
len üçer delegeden mürekkep bir 
komie teşkil olunmuş ve komite 
bugün ilk toplntısınr yaparaı.. 
hediye işini tanzim için alınacak 
tedbirlerle kurulacak teşkilat et 
rafınd~ görı.işmeler yapmış ve ka 
rarlar al.ınıştır. 

l 
Havyanları Aldatmak Niçin Güçtür 7 

RE F IK 
HALiD 
KARAY 

Bir meslektaşımız sokakta giderken bakmı 
ki, bir ayak satıcısı, önüne teneke farele 

dizmiş, haykırıyor: "Alınız, alınız, kedileri del 
ediyor!!,, ve halk da çeyreğı verip oyuncağı cebi 
ne atıyor. Muharrir acınıyor: "Vah zavallı kedı 
ler, diyor, bu akşam hepsı de çılgına dönecek! 

Ben de soruyorum: - Acaba öyle mi olacak? Hayır, arkadaşımızıı 
sızlanması yersizdir; hiç sanmasın ki, kedıler boyalı teneke parça 
lannı - o hayvancağızı ne kadar andırsalar, ipleri çekilince uzuı 
kuyruklarını sallıya sallıya kanape, koltuk altlarında, ürkek vt 
sınsi, ne ustalıkla gezinseler - fare yerine almazlar, benzerine al· 
danmazlar. -

Ben, vaktiyle bu denemeyi yapmışlardanım. Fakat kedim 
deliye çevirmek için değil de faresiz evde pek canı sıkıldığını, biı 
şeyi ozlediğini, atavik zevkine uzak kaldığını gorduğümden bira 
oyalansın, cinsine yakışır idmanı yapsın diye! Yolda kendi ke:rı 
dime şöyle kuruyordum: ''Kimbilir ne sevinecektir, gözleri parlı 
yarak, belı yayla.şıp bütün vücudü çevikleşerek, bıyıklan diklc 
şip dudakları titriyerek. üzerine nasıl atılacaktır!,, Halbuki ke 
dım, yere bıraktığım teneke fareye dikkatle bakmak küçüklüğü_n 
de bile bulunmadı; bir göz attı; sonra, zihninde fare kavramı bih 
uyanmadığını belli eden bir donuk hareketle yüzı.i!lü. yüzüm< 
çevirdi: "Beni alık mı şandın? Sen bu oyunları kendı cınsdaşlar~ 
na yap!,, der gibi, öfkeden çok küçükseme ve acıma anlatan bu 
bakışla süzdü; uykusuna dönd~. .. .. .. .. .. 

Zira kediler yalnız gözlerıne guvenen, ya~nız _gozun. gordu 
ğüne inanıp şekil ve boya yalanına kapılan yetsız, dıkkatsız, vehı 
me tutulmuş mahluklar değildirler; insanlara benzemezler; çol 
daha özgülü ve doğuştan marifetlidirler. Bir kedi fareyi sade go 
züyle tanımaz, kulağına da güvenmez, m: kokusunu duym~lıdı~ 
Kokusunu almayınca da karşısına değil boyle kaba. ve bayagı bn 

1 
uydurması, gerçeğinden ayırt edilmesi zor, ~c~ bır sanat eser 

Bu milli ve edebi romanı 
birkaç güne kadar tefrikaya 

başlıyoruz 

konsa yine aldanmaz, aldırış bile etmez. Kedıyı ve hayvanlarır 
1 çoğunu aldatmak insanı aldatmaktan daha zordur. ~vet, belk 
ı kedi teneke fare ile de oynar; fakat bir makara ve ~ır _yumakl~ 
ı · gibi eğer keyfi yerinde ise ... Bu, aldanmak değtldır; aldat· 

1 

oynar • ·· .. k d · l t ld t k 

1 
tım sanan insanı, aldandım _g_ibigügort~n~reB .. ıp omaaldçata a mat . 
tır. Hayvanları aldatmak nıçı~ . ,ç ur. ızım en a ıcı vası a· 

~!!!iiiii!i!i!;iiıiiiiiii!!!!!ii!!!!!!!!~~!!!!~ mızdan, sözden anlamadıkları ıçm. 
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TEFRiKA No. 26 

Onun bu sözü şüphemi ayaklandır
dı. Fakat ona donup de "Hayır! O
d mdan çıkınız ,. diyemczd m. Beş da
k ka oturdukt n sonra balkona çıkma
l'illZı tekli[ etti. Kabul ettim, ama, ~
yecanım beni Adeta rahatsız ediyordu. 

kona çıkarken haffc;e bana sürtün
au ve sonra mehtabın güzellıcınden 

r: ctmıye başladı. Ah 1 Onları asl:ı u
nu arı:ım. Dehşet içir deydim. Titri

dum Bir aralık elini omzuma kov
du ve ' Siz de mehtap kadar guzel

.. dedı. Çıldıracaktım. Heyecanla: 
nerhal odamdJn çıkınız .. diye bağır-
"tl ve odanın icine yıirudıim Ar

dan gel yordu. Geriye ddnunce, 
or umd ... n dondum, kaldım. Elınde bır 
baPca vardı. Bağırmak istedım Fa

bcni ol mk tehdit ettı-. 
Y n ına yakluarak ben sevd ğini 

soyledı. Ben "H yır! Hayır!,. diye in
i 7ordum. Birden omuzlarımdan yaka-
1 var k karyolaya siıruklcdi. Elıylc at-
ımı k:ıpadı ... 
Ahi Nefes alamıyor, b:ığıramıyor

d~m. Bıraz sonra kendimi kaybetmiş
t.m. 

te sevgi!lml. Saadetimizi parçala
yan gece o gecedir. 13 Şubat gecesi .. 
Ve beru de olüme sürukleyen o er
kclı:tir. Sen·n arkadasın Yakup .. 

Şu anda çektiğim acıyı, senden ay
rılmak acısını, anlatmama imkin yok. 
Olurken bile gcizlerim ıslak... İçimde 
b yt.ık bir ferahlık hukiım sürduğünü 
zannediyorum. Muıterıh ve mesudum. 
Şu son ci:ıkikalarımda bıle, senin gü
zel hayahnle karşı karşıyayım Hani 
seninle başbaşa çekt1rdiğımiz resım var 
y .•. O cllerımde.. Seni buselerle bo
ı;uyorum. 

I:.lvela benim ölmez sevgilimi 
N hal" 

Bu mektup, biitün ıstırabımı tekrar 
ayaklandırmaya, kinimi, hırsımı çoş

turmaya ki.fi geldi. 
Nıhalı, o masum sevgilimi, ölümün 

kuc ğına atan demek Yakuptu? 
O .. O .. Benim hayatımı parçalayan, 

benden artık ilelebet saadetimi çalan, 

Milli Büyük Hikôy!) 

Yazan: OGUZ ÖZDEŞ 

memiş ve Yakuptan asla eahsetme -
miştim. . 

Kat'f saati beklerken kendi kendi
me "yann,. diyordum. :Fakat yarın 
d:ı geçıyor, kayboluyor, bır turlu ta 
savvur ettigim cinayeti, i5liyerniyor
dum. 

Cinayet, bana korkunç bir tarafı 
yokmuş gıbi gorünuyordu. Luzumun
dnn fazla bir ıhtiyatkarlık yüzünden 
icraatmıdan geç kalış bdan dolayı, 
kendi kendime kızıyordum. 

XXII 

T akup1a ayni muessesed~ çahştıiı
mız ıçın onu hemen her glin gormek 
mumk\in oluyordu. Şııphesiz o benim 
her şeyi oğrendığ·mi b'lmiyordu. o
nun ıç n her karşılaşmamızda ben
den korkmuyor ve pek iltifat edi -
yordu. 

Çalıştığım fabrika geniş b·r atelye
ye, muazzam bir tesisata malikti. Bu 
nun için onu, vazife başında \ e bir 
kaza neticccinde im'.ş gıbi ölmuş ol
masını tesavvur etmiştim. 

Ciruıyeti işlıyeceğim günün sabahı. 
pek erken kalktım Cıın m blr şey is 
temediği içjn kahvaltı yapm.ıdırn. 
lç·mde buyük bir heyrcan vardı. Ha
va serindi. Çabuk üşüdüm, di~lerım 
birbirine çarpıyordu Şuphesiz bu, 
dehşetimden ve işliyeceğim el -
nayetin bana eimd den verdiğ: he
yecandan ileri geliyordu 

Biraz sonra işl;yeceğim korkunç 
clnayet.i dtişünmekle me!}ıuldüm. Bü
tün vlicudüm, ateş lc;·nde yanıyor
du. Saçlanm alevlenrn·ş gibiydi. 

Alelacele, merd venlerden inerek, 
sokaiıı çıktım. Koşmak istiyor. Fa
kat ayaklarımın b·rb.rirc dohşarak 
yere düıecefimden korkuyordum. 
"İşime erken gfd·yorum., diye sa

ate baktım. Altıydı B·rdenbire Nı
hal gözlerimin önüne gele . Ked!r
liydim ve 11tırabım beni, Adeta boiu
yordu. 

(Arkaaı var) 

hep o .. Öyleyse, o niçin yaşıyordu? Ni- ================ 
çın ya,amahydı1 

Vatlığımın en gizli yerlerinden fış
kıran kin dalgasımn, bir öldiirmek ih
uyacı hahnde, ellerime hücum ettiğini 
duyar gibi oldum ve cinayet, gozleri
m.n önünden bir şimşek gıbı çaktı. 

XXI 
O günden itibaren, beni cinayete 

k:ıd:u surüklıyecek olan akıllıca di -
vaneliğimin son ve ~ş döndürücü 

ev .. esı başladı? Ve katili öldürmek 
ıçın en kolay ve en iyi vasıtanın han 
g111i olduğunu araştırmıya b:ıı;ladım, 
Yavaş, yavaş blitun düşUncem 

' onu , oldıirmekle meşgul olmıya baş
dı. Artık bu sabit f°kre. büyük bir 

uvvet ve ısrar ile b:ığh idim. Bütün 
mevcudiyetim büyük bir buhran için
de ç1rpımyordu. Dikrat ve ihümaını 
b r saniye bırakmıyor, şüphe uyandı
racak ne bir s8z ve ne de bir hare
k· te bulunmamağa gayret ediyor -
dum. Zaten Nihalin dlıim günleri 
nin ifademi aldıldan zaman, o gece 
N·h:ıl ile konuşmamıza hiç tem~ıı et-

Kasapların Şiklıyeti 
Tetkik Ediliyor 

Peralcendul lra11p ann pahalıya et aldılr· 
!arı hakkındaki tik&yeıler tetlcrk edıl ektedir 
Fiyat mOralcabe bOroıu, dOn perakendeci kn: 
sapların dertcrlcrinl top•atarak ahı fiyatlorı 
nı tetkike baılamrıtır. 

BUGÜNKO PROGRAM 
7 30 Proıram 
7.33 l\IOnk (Pi.) 
7.45 Hnbtrler 
8.00 Mu:ı ilı: (Pi.) 
8.15 Evtn ıaati 
8 • .SO MOrlk (PL) 

o 
12 30 Pror:ram 
12.33 Şark1ıar 
U .45 Haberler 
U.00 Faul 
u.ao Jıtazııc (Pi.) 

o 
18 00 Proıram 
ı8.0l Orkestra 

18.U Konusma 
18 45 Cocuk klGbQ 
19.ao Haberler 
19.45 s~rbut 
19.$5 Saz eaerTcrl 
20.15 R•dyo aazttul 
20 45 lialk tuddisil 
21.00 Zıraat takvimi 
21.10 Şarkılar 
21 30 Konuıma 
21.45 Da do 

1
22.30 Haberler 
2Z.45 Dans mOılfi 
21.55 Kapanıı. 
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Tenzilat etvelinde Değişikli d r V pı da 
Ankara, 11 (TAN) - İptid3i mad- scde tasfiye edılmek üzere imal ed:

deler tenzilat cetvelinde. değivikllk len zeytinyağının nmbalajlı satışları
yapılması hakkındaki kararname Ve- nın teslimatında yuzde 10, pamuk çe 
k ller heyeti tarafından kabul ed ı- kirdeğlnden yalnız tasir veya tasir· 
mıştir. Bu kararname fle gazoz ve den sonra ayn: müessesede tasfiye 
soda imaline a.it kısm:ı bazı hüküm- edilmek suretiyle' imal edılen pamuk 
ler ilave edilmiı; ve imallita ait nis- yağının ambalijlı satışlarının tesli -
betler indi .. ılmıştir. Ayni cetveldekı matında. yüzde 9, susam ve_ diğer 
kundura ~mail :çin kabul edilecek 0 _ yağlı nebatlnrdan yıılnız tasır veya 
lan tenzilat nisbeUeri de degiştiril _ tasirden sonra ayni müı-ssesede taıo1-
miştir. • • fiye edılmek suretiyle ımal edılen ya-

tm ambalajlı satışlannın teslimatın~ 
İptidai maddeler tcnzilit cetvelin - da yıizde 8, pamuk çckirdc:ğınd~n 

dekı d ger gruplara yeni Jlive edi tasir ve tasf:yeden sonra elde edılrn 
~en sargı bezine ait tenzilit nisbeti pamuk yagl&nndan tasir ve tasfiyeyi 
yuzde 62, sıhhat bezine ait tenzilat Y• pan miiessesede ~mal edilen veje
nısbeti ise yüzde 22, olarak kabul e- talın, Turyağ gibı dondurulmu$ veya 
dılmiştir. Ayni cetvelin nebati yağlar sertleştirilmiş nebati yağların amba
kısmmda da bazı değiı;iklikltt yapıl- lijh satı,ıann teslimatında yüzde 6 
mıştır. Bu arada zeytinden yalnız nisbetinde iptidai madde tenzilatı ya
tasir ve tasirden sonra ayni milessc- pılması kararlaştırılmıştır. 

oosevel "Hürriye 
lç·n arp şm ğa 
Ha rız.. Diyor 

Vaşington 11 (A.A.) 1918 mü
tarekesinin yıldönümü münase -
b tiyle D'Arlington mezarlığın -
da nutuk söyliyen Reis Roosevelt 

yledemiğtir: 

"1941 senesinde bu yıldönümü 
rıti tekrar etmesinin hususi bir 
manası vardır. Çünkü bizim için 
canlarını verenlere karşı miikel
kf olduğumuz ve mazide ölçem<'
dı ,ımiz borcun genişliğini şimdi 
anlamrn bulunuyoruz. Bu insan
ların, bugün bizi tehdit eden müt 
hiş tehlikeye karşı koymnk için 
öldüklerini biliyoruz, bunun böy 

le o'duğunu da, bugün ayni teh
like ile karşılaştığımız için bili -
yoruz.,, 

Y goslavya a 
Şe ir e ita y 

Bom lar 

ir 
ra 
1 

Spal:ıto, 11 (A.A.) - Dun, 01;.l"den 
!lOnra, bf .. o ker1 törene gıtmckto ola<ı 
alp avcıl, rı frrk ınm mu ıka eCra
dna 3 borr ba atılmı trr. 24 kerlc 25 
ivil yaralanmı: , •aı1kerl rdcn bırt bl

mu tilr. Hemen h me'l ayni uım nd , 
izinli giden C'fr-ıdm blndıgl bir k m
yoruı mitralyöz nteşi açılmıştır. B r 
kııç asker, hııfıf yornlanmı tır. Der
hal 150 kişi te• kit edilmıştir. Bunla
nn hMncn hepsi, Balkanların başka 
bölgeler·ndı-n gelme koınUnistlerdir. 
Suçlular meydana çıkanmcaya kadar, 
bu 150 mevkuf, Romadan verilen emir 
muclbince, rehine telllkkJ cdUecektlr. 

nd 
(81st11rafı ı hıoldel 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
di.ınya siyasi durumunu ve bu me 
yanda bizi uzaktan, yakından al:ı 
kadar eden hadiseleri tafsilen 
izah etmiş ve söz alan miıtead -
dit hatiplerin temas C'ttlkleri rnev 
zulara Hariciye Vekili ile birlik
te al:tkalı Milli Mtidaftıa, Tıcnret 
ve tktıııat V<'killerı de cevaplar 
vermi'l1«.'rdır. 

Şe • 
ır e • • 

ısı 

1 

Üsküdar ve Kadıköy 

Güzelleştirilecek 

TAN 

e......-www•••••---------••••••-H••••••••••••--•w•••--•••• ... ••' 

• 
ıs ne 
L""y" 

lr---:t 

1 

1 

• e 
a u 

" 

Belediyel r B n asıKa unu a eğişi lik 
Bir tef sfr t<ılebi 

Zincirleme · 
Ticare 

-0, 

T optancılar Perakente 
Mal Satamıyacak 

12 -11- 941 

Tatsız Olmasın da 
uzu Olsun l 

Yazanı Naci Sadullali 
Toptan satışlarda bir elden diğer nkarada, "Ulus,, matbaasında, 

ellere geçen zincirleme tarzındaki mu bir aydanberi, her haft~, gerclı 
Sehir meclisi dun toplanmıştır. tık 

olarak, Üskıidar ile Kadıköy - Çam 
lıca - Bostancı, arası nizım planı 
hakkında muhtelit encümetı tarafın
dan hazırlanan mazbatanın müzake
resine başlanmıştır Mecliste imar 
müdurü Hüsnü Kesero lu plan hak
kında ıunlan söylemiıtir: 
"- Bu pUln Oskiıdar - Kadıköy 

ve havalisi imar plinınm bir deva
mıdır. Bu bölgenin, kara, deniz ve 
tren yolları olmak üzere üç esaslı yol 
şebekesi vardır Deniz yolu üzerin -
deki iskeleler bugünkü şekli ile mu
h fazo edilmekte, fakat etrafı tanzim 
olunmalrtadır. Kııra yollarından B:ıc 
dal c.ıddesi ile deniz arasında yenı 
bir yol açılacaktır. Bu yol Fenerbah
çeden başlıyacak. Erenkdy tramvay 
istasyonunundan gee,.rek Çamlıca cad 
desinde bitecektir. Ayrıca tren hattı 
ile Bağdat caddesi arasında da b·r yol 
yapılması llizumla gcirülmüştür. Plan 
da Merdivenkoyıı ile Camlıcaya inen 
yollar arasınd:ı bir iskan sahası bıra
kılm13tır. Buralarda geniş b::ıhçeli 
evlerin yapılmasına izfo verilecektir. 
Çamlıcayı Fenerbahçeye ba •tıyacnk 
olan 32 metre genlşlig.nde yapıla -
cak olan yol. planda en esa;;lı yolu 
teşk·l etmektedir. Bu yolun üzerin
de bisikletler atlı sporcular ve yaya
lar için ayrı ayn kısımlar bulunaenk
tır Bu bölgedcıki plailarm etrafın fa 
d:ı otel ve gazino inşasına müsait yer 
ler bırakılmıştır . ., 

Ankara, 11 (TAN) - Hclcdi
yeler Bnnknsı kanununun be -
şiııci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında hükumet meclise bir 
kanun layihası vernıistir. l\IC'1''İ 
hiikümler, banka istirak hisse
sini 7..Rınanındn teslim ctmiycn 
rds ve muhasipleri hakkındn 
takibat yapılması amir bulun -
maktadır. Birçok belecliye reis
leri ve muhasipleri miibrcm ih
tiyaçlar dolnyısiyle beledi hi:1.
mctlerin nkaınete uğrnmnması 
için mcsuliyetlcri dahi giizö • 
niinde tutmak suretiyle bu iş
t.iTak hisselerini tediye edcme
mişlcrclir. Miinhasıran hir u
mumi hizmetin ifası maksadiy
le hareket eden bu memurlarn 
kendilerine fuiz tahmil etmek 
suretiyle ınesuliyetleri ciheti -
ne gidilmesi cloğru göriilmcmi~, 
bu sebeplerle de muvakkat bir 
madde ilô.ve edilmiştir. 

Ankara, 11 (TAN) - 1'"cvka· 
ladc vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve re imlere zam icra ı 
ve bnzı maddelerin mükellefi -
y(.~t me\"zuuııa alınmasına dair 
kanunun sekizinci maddesiyle 
muvakkat birinci maddesi hii
kümlcrinin hudut ve şümulü -
niin tefsiri yoluyla tavzihi ta
lebine miitcdoir tezkere mcs -
lise wrildi. 

ameleleri önlemek üzere yeni tedbir- "Ulus,. ta, gerek .Anadolu AJansındl 
lcr alınacaktır. Yapılan tetkiklerde ı çalışan arkadaşların İIJtlraklYle bir 
zincirleme şekli daha ziyade ylyecrk toplantı yapılmaktadır. Bu. top~a.n~t· 
maddelerini teşkil eden zahire ve hu- luda konuşulan mevzu, Turk dılıdir. 

l hubntta görillmektedir İhracat mad- Topl:ınanların istekleri, dilimize gir• 
! deleri Uzerlnde de umumi bir ııekil a- miş bir çok yabancı kelimelerin, dı· 

lan zincirleme muameleler ihraç mal- limizde zaten mevcut olan tam kar
larımızı da lüııumsuz yere yükselt • şılıklarını arnmak, ve bulunanlan ge 
mcktedir. Bu hususta bugüne kadar rek ajansın, gerek Ulus'un neşdy?' 
hiç bir tedbir alınmaması vaziyeti tında kullannııya başlıyarak, dilimı-

ı 
müsait olan m!!lları büsbütün y· t ,elt ze yeniden yerleşmelerine çalısmak.~ 
miştir Buna karşı düşUniılen tedbir- Evvelki gün, bu maksatla yapılan 
ler ar~sında toptancıların sattıkları toplantıların dordünclisiınde ben de 
malların faturaları üzerine - hükiıme bulundum. 

Bu yolda bazı münakaşalar yapıl
dıktan sonra m::ızbate, teklif edildiği 
şek.ilde kabul cdılmistir. 

arict n ol 
~ 

Çivi eliyor 
Hııric;ten ihtiyacı karvthyacak ka

d r çivi gelmekte olduğundan·, clvi
nln serbest satılmuı iııt:nilmcktedır. 

Almanyadan d:ı bol miktarda ve u· 
cuz fiyatla clvl getirilecektir. Yeni
den yirmi beş ton çivinin dağıtılma
sına başlanıtmıı;tır. 

PETROL VE UN - iaşe müdiir
lügü. kazaların ihtiyacı olun un ve 
petrolu tamamen yerlerine göndert -
miştir. 

YAPAK STOKLARI Sümer 
Bank, piyasada mevcut yapakları ta
mamen toplamış ve bedellerini de ver 
melle bnşlamı:ıtır. Banka el tezgah
L::ıriyle küçük saruyide kullanılmıık 
uzere toplanmış ve stok edılmiş ya
pakları d1 toplamnktndır. 

Bigada Hamam ve Otel 
Vücude Getirildi 

Blr:a. (TAN) - lkledıye bw-ada beı bin 
lira •arllyle asrt bir ham•rıı vilcude ıretirmlı 
a)'1'ıca bl1yült lılr bina uttn alınarak otel ha· 
line getırılmııtır. Bu suretle iki ID\ıhim ıhti· 
yaç linlenmi~ıir. 

s 1 

Ko uşma 
li Cev Bir 

* Ankara, 11 (TAN) - Ecnebi 
meınlekctlerde bulunan knrn, 
hanı ve deniz .ataşelerinin mai
;yetlcrinde kııHanncakları <~ -
tın manş, iaşe ve ilhas hakkın
-rla hnz!rlannn layiha meclise 
verilmiştir. Layihaya giire, hu 
erata maaşlarının on misli ve -
rilccek ve bütün masrafları hii
ki'm1etçe ödencc('!ttir. .................................................................................................... 

Adryeye Ver·ıen 
lhtil<ar Suçluları 

Kapalıçarşıda Nesim Bohor adında 
bir manifaturacı 28 kuruşa sntılm:ısı 
lazım gelen basmayı 70 kuruşa sattı
ğından adliyeye verilmiştir. Dün 
asliye ikinci ceza ma~kemcsinde ya
pllan duruşması sonunda suçu sab:t 
olmuş ve fatura vermedığı de anlaşı
larak 25 lira para cezası ödemeğe ve 
dükkanının on gün kapatılmasına m'.lh 
kfim edilmiştir. Pazar yerlerinde ITuı
n.ilaturacılık yapan Klrkor Çerkesoc
lu da 28 kuruşluk basmayı 73 kuru
şa sattığından 25 lira para cezasııu 
çarptınlmıştır. 

800 gram çiviyi l 70 kurup ıatma<;ı 
15.zım gelirken 600 kuruşa satan Sir
kecide Eleni ve çırağı Dimitri ihti
kAr suçiyle adliyeye verflmlştir .,.. 

Edimede Yürüyüş 
Miisabakası 

Edirne. (TAN) Halkcvl ıp0r lı:omiıesl 
torafından Jlalkevi ile Kt.raal!ac arasında ci
dis ve ııeli1li olm~k Oıere 10 kilometre Gze· 
rinden tertio edilen yilrQyUı mUs.ııbakası çok 
tıevecanh olmustur. 

60 a yakın beden terbiyesi m kelldi ile di· 
itr lij>Orrulann i$tirak ettii i bu ko5uıb ı 
uat 9 dakıka 15 sanlve ile bttlncllıfi H snQ 
llnlu Jklncillii 30 aanl:re rnr~ı. s~ .. n ll ~un
cOlufD Mustafa Uydur ve dörd!incDIUfil de 
llliuyin kazanm11t.r. .. 

Üç Kardeş 
ndı 

lkolle 

Ortaköyde Hadice adında bir ka -
dın, hastalığını geçirmek maksadlylc 
vlicudiıne alkol sürmüş ve dindeki 
S:garayı yek.ırkt'n alkol parl&m1ıor. 
Hadicenin feryadına kardeşleri Ay:;e 
ve F:ırif ko§nıuşlar ve knrlını kurtar
mak isterken onlar da tutuşmuşlar -
dır. Vücutlerinin muhetlif yerlerinden 
yaralanan her üç kardeş Beyoğlu has 
tahanesine kaldırılmıştır. 
METRESİNİ YARALADt - Or

taköyde metresi Sofyayı kıskançlık 
yüzünden bıc;:ıkla yaralıyan Ahmet 
dün yedinci sorgu hakimliğince tev
kif edilmiştir. 
YANGİN BAŞLANGtcı - Dün 

Kasımpaşaci:ı Bedrettin mahallesin<le 
oturan Viktoryenın evinden yanğın 
tıkmıştır. Yangına, odada mangalın 
duvara yakın bir yere konması ve kap 
lamalonn ateş alması sebep olmuş
tur. lthıiye yangını genişlemeden s5n 
dürmüştür. 
BİÇAKLA YARALADI - Büyük 

&dada Altınordu caddesinde oturnn 
Enver, dün eıkidenberl arası acık 
bulunan arabacı Şevketi bıçak ile üc 
yerinden yaralamıştır. 

KOPRUDEN DUŞTU -- Dan Jlakırkliyijn 
de Yenimahallede oturan S yatındaki Seba . 
haddın. tren köprQsU Qurinde oynarken mü· 
'W'anattlnl lrayloedlp köprilden atalı düımuı, 
muhtelif yerlerinden yaralanmııtır. - - __ ,.__ 

Altın Fiyatları 
Üniversitede ScıiJest 

Konferanslar Diin altın 2520 kuruştan &atılmış -
Onl•usitenln serbe•t lronrtraMlarr birinci· tır. Bir gram kUlre altın 354 kuruco-

klnıuıun ı 1 inde prolealir Von Asterln vere· " ·ı 
cei:ı bir konferansla ba~lryacalı:tır. tur, 

H r Cit 
ı Bostıırııfr 1 ınctdel (Batta rafı 1 incide) 

Berlin ı ı (A.A.) _Salahiyetli de ağır hasara uğratılmıştır. Tah-
. (Battarafı 1 incide) kaynakl~rdan D. N. B. ye bildiril ri.P edilen dort gemiden ikisi to~-

Hıtlcr cevap vcri;yor: . .. diğine göre, Almanların Tikvin P!ll~. b~tır~mıştır .. Gemilerden ~ı: 
- Bu muhoı:c~c~ın gaycsı duş 

1 

cıvnrmdnki muvaffakıyetleri. Le rı buyuk b.ır !'1::ı~lıye vapuru, i~ısı 
man kuvvc~lcrını ımha ve duş - ningrad'ın Bol~vik hinterlandınn d~. orta ~uylıklilkte v:ıpurlaıdı. 
manın teçhızat ve iaşe merkez - nazaran kat'i surette snrsılmnsı 1 Dorduncu vapur topla bntırılmış
lerini işgal etmektir. Prestij me- demektir tır. Batırılan iki yelkenliden biri 
~clcsı bu işte rol oynama~.. B~z 1 ingiltere~ln Finlanda uzr.nndc Fın- ~azi bayrağı t?.şıyordu. Kafile~i 
şımdiyc knar 3,600,000 kışı csır 15nda;n ırulha icbnr için yaptığı taz- ltalynn kruvnzorleri himaye cdı· 
aldık. Muharebede bir ölüye kar- yiklerin hedefini Bolş~iklcrın I.Rnın- yordu. 
şı 3-4 yaralı vardır. Demek ki, grat ve Murmansk'daki durumlannı /talyaıı resmi tebliği 
Sovyetler için 8-10 milyonluk bir h firietmck ve vadedilen yordım !cin R 11 (A A ) "T brğ 
kayıp bahis mevzuudur. Ele ge- Murmansk demiryolul\u ;xeniden ele .. oma, · . ·. - c ı !' 
çen malzeme sayılamıyacnk ka _ E:cçlnnckti. Vologdn'clon gP,,-;erck Mos- Dun ~7ce, İngılız t.ayyarclerı, 
dar çoktur t gal edilen rnz· · e kovaya inrn Arkonjel yolu üzcrınde Brcndızı'ye ve Napolı'yc tekrar 
Fransanın ·üç misli lngflter~~tı nakliyatın hl~ çok guçlukleri vardır.

1 
bombalar atmışlard.ır. Birkaç ha-

b . Udi ' Ve Arknnjcl lıma"lı yılın nltı nyı buz- sar olmuştur. Ahalı arasında ya-
eş mıs r.

1 
• la örtilüdbr. Fakat Aman ordularınm nılı ve telefat yoktur Tayynre 

Alman mi letı soruyor: bu ye · . cc k tı · d ·. • · • nı mum a ye erın en sonro, karşı koyma topçusu bırı Nnpolı-
- Modem kı, Sovyct ordusu mı intizarlar şimdi maruısım kaybet- d' d. ~ . B d · id' l k üze 

8-10 mil on ka~·ıp vermiştir. O mf:;;tlr. e, . ıgerı ren ı.z . c o ~a . ' · · · ·ı 1 re ıkı tayyare düşürlllmüştür. 
ılaMe Alman ordusu nıçm ı ere- 224 B . d .• , ı ·ık hücum" 
miyor, niçin J..eningradı alamı - Almanya olmadığını anlamıyor- d ~lın lnı.yc yapı ~~r~tan 92 ye ., ı r Bi d , A d k k a o en erın sayısı , 
~ or. . . a • z .. e 'e vrupa ~ çı ·aca aralılar 120 ye çıkmıştır. As -

- Ilerliyc.miyoruz, çünkü kar ısyanı .. sur~~le .bastıracagız. Her 1 ~eri hl bir hedefe isabet olma -
ve yağmur yağıyor. Çünkü de - şey m.u~kundur, fa~at ~m~n m tır. ç 
miryolları henüz hazır değildir. milletınm pes demesı mumkun ı.ş ----
Leningradı almayışımızın sebe - değildir. J onyaya Yapllan 
bine gelince, burada şehrin kuşa Alman milleti soruyor: G 
tılması bitinciye kadar taarmz - Siz bize harbin bir sene So lht 
halinde idık. Şimdı ise bu kesim· içinde biteceğini söylemiştiniz. r 
de müdafaa halinde bulunuyo - Ş!mdi ürüncii sencd~~·iz ':<: 1.mr- CBaştarııf• ı incide) 
ruz. Doğu Prusyadnn kalkıp Le- hın dalın ne kndar surecegmı de Amerikan radyo spikeri de nut 
ningradın 20 kilometre onünc k~stirmek miimkiin gö~~iıııniiyor. ku Amerika ile Bi.iyük Britanya 
kadar gelebilmiş olanlar şehrin Hız daha ne knclar muddet hu arasındaki tesrınlidün heyecan 
ortasına kadar da girebilirler. hnrbe katlanacağız? verici bir delili olarak telakki et-
Fakat buna ne liızum var? Bız Führer cevap veriyor: mekte ve Kurusu ile yapılacak 
fazla insan öldtırmek istemıyo - - Duşmnnlnr bu harbin. 943 e görüşmelerde Am«.'rikayı takviye 
ruz. kadar süreceğini söylüyorlar. cdecegine işaret rtmektcdirler. 

Alman efkün umumiyesi soru- Pekala, istediğı kadar sursün. Bu Tokyodaki sefi1'ler 
yor: harp meydanında son kalacak o- ı T 1 (A A ) "Oli": Tok-

- Dil.,manın garpte yeni bir lan tabur, Alman taburu olacak - yoıı~~yo,iyl 1 hn~r · nlıın mahfıllerl, 
ccı>lıc armak istediğinden hah - tır. Churchill'ın nutku etrafında tefslr-
cdili~or. Böyle bri tehlike var l'n Amerika harbe girerse lcrde bulunarak, büyük Brit:ınyıınm 
mıdır? ne olur? Japonyıı ile Birleşik Amerika arnsın-

Führer milletini temin ediyor: - Eğer Amerika Birleşik Dev da muhnscmı:ıtm zuhunına mani ol· 
- Batıda o kadar iyi hazırlan- Jetleri reisi şımdi Almanyayı bir mak için bilyük gayrctlt'r sarrettlilini 

mış bulunuyorum ki, her iste - ''Ate~ açma,, emriyle kor1mtaca- belirtmek~. zira bU rnuh~atın. İn
dikleri anda gelebilirler. İngiliz ğını zannediyorsa, Führer kcn - giltoreye yapılnn Arııcrikan yardımını 

a7.nltncağını ve uzak '1Jtk deniz yol
ler Norvcçte, Holandanın, Belçi- disine ancak şu kclimelerle cc - larında emniyetsizlik tevlit edeceğini 
kanın, Fransanın Alman işgali vap verebilir: Roosevclt harp ge- söylemektedirler. 
altında bulunan sahillerinde bir milcrine tesadüf edecekleri her Ayni mnhtlller, esasen Churchlll'in 
taarruz hareketinde bulunmak is Alman gemisine ateş açmalarını nutkunda evvelce Uııdo edilmemiş hiç 
terlerse kendilerine şunu diyebi- emretmiştir. Ben Alman gemile- bJr fikir bulunmadığı miltak sındıı
liriz: Geliniz. Geldiğinizden da - rinc Amerikan gemilerine rnsı-. clırlar. 
ha çabuk ortadan kaybolacaksı - ladıklnrı zaman nteş nçmrunala - Berlill siyasi maltfillerlmle 
nız. nnı, hücuma uğrarlarsa müdofa- Berlin, ıı {A.A,) - oon Churehlll 

Alman milleti soruyor: aya g('çmeleri için emir verdim.,, tnrnfındtın söylenen nutuk, Bcrlln ıl-
- Avrupnnın muhtelif yerle - Hülusa Führcr bu defa Alman- yn ı mnhflllcrlndc "lnhltııtton, l:iğUn-

rindc isyan hareketleri var. İçi - yada halkı ve e!kirı umumiycyi meı:len v~ oflrnnhı JnfllAkrndıın mil· 
nı..izdc bir ii ·iincii cephe tesekkü1 meşgul eden suallerin cevapln - rckkcp bir hnlit:ı" diye ınvslf cdil
etmcktcdir. Buna kar-=ı ne "·apa- rını vererek milleti tatmin etmek m"ktcdlr. , 

:ı " Nutkun, şlMdl fn.ıılllz hava ordus·ı-

tin vereceği talimat dahilinde - birer Arkadaşlar anlattılar ki, bu toplao
damga vurulması da vardır. Bu '>U· tılard:ı bu~~~acak, ve k\.illanılma~ 
retle toptancıdan alınacak her hang~ muvafık gorulecek. k0arşılıklnrın, bıı 
bir mal ya perakendeciye satılacak polemik mevzuu edınılmeslne aleyh
veya diğer bir toptancı malını ancak tardırlar, 
ihraç ederek satabilecektir. Toptancı .. Maks.at. yeniden müf~~t bir "öz
lar arasında yapılacak satışlar için de turkçecılık., cereyanına on ayak oio 
ayn ayrı fornıüllt'r tesbit ve tatbik mıık deflHllr. Lisanımıza girc.n ya
olunacaktır. Toptancıların peraken- bancı . kelimeler!n yerlerine behemıı ~ 
decilere mal satmaları kendilerinin hal turkçelcrinı yerlcştırmek gayre
pcrnkendecillk yapmamıılarını icap et tiyle zoraki icatlara kalkıımak d eli 
tirmektedir. fildir. Fakat,. dilimizde kullanıldığı 

-~-

Üzerinde 100 Kuruş 
Yazan Liralar 

Gümüş bir liralıklorın lüzumu ka
dar ply ııayn çıkarılınıısı Uzerlne te
davUldr.n kaldırılmı11 olnn gümUı; yü.ı: 
kurusluk1ar, yalnız ttıtıl sandıkla•·ı, 
cumhuriyet Merkez Bıınkaııı ve bu 
bankanın 'ubcsi bulunmıyıın yerler
de Zirant Bankası tarafından kabul 
edilıttekte idi, Bu deilttlrme işi 31~ 
1-942 tarihine ka6ar kabul edilecek ve 
ondan sonra nakit olarak hiç bir c;u 
retle alııınııyacakt ır, 

~'-------... 
Elektıik İdaresi işçilere 

Ekmek ve Yemek Veriyor 
htanbul elektrik idıırul itcileri lkretlerl· 

nln az oldulundln bahisle idareden bir '.nik
ıar um yapılmasını lıtemlıtlr, idare. bllıce 
ve tahsisat foramhıeleri yibilnden buna im 
kAn ııörememlt. lıtat iıçı!ere baska tekıldc 
yardım yapmak kararını vererrk talbllı:ata 
ı:cçml,tlr. Bu karara ıörc, aı81:yeltrde tahıan 
400 lıçiyc birer kap :yemek »e dörtte bir ek• 
mek, difer 1$00 iıçiyc ıründc birer ekmek 
vermlye baılamrııır. 

Yunan Yelkenlisi Battı 
Dikili Açıklarında Bir 

İzmir, 11 ('l'AN) - "Nikola Miıni .. 
admda Yunanlı bir kaptanın id. re
sindeki Ayanlkoln yelkenlisi muntn
zam p~saportlu bazı yolrulıırı Midll~ 
11dcm Dikiliye tıcllnnlş ve öfte Uzer! 
Midilliye donerken Garip adası açık
larında b:ıtmıştır. Kaptan Nlkola, oğ
lu 25 yaşında Kosti ve tayfa 25 yn
şmda Yorgi boğulmuşllırdır. Dalgelnr, 
kazazedelerin cesetlerini Ayvalık sa
h ilerine atmı tır. , 

Şehrimizd ki Yeni 
iaşe Teşkilatı 

(Başürafı 1 incide) 
mıntaka iaşe müdürHigü kurul -
masına knrar verilmiştir. Bu mü
dürlük, başlıca tetkik, itışc.>, mü -
rakabe büroları adı ile üç büro 
halinde çalışacaktır. 

Yeni teşkilatın kadrosu tasdik 
edilince mütehassısların tayinine 
başlanacak ve genış bir kadro ile 
mıntnka iaşe miidÜrlüğü derhal 
şehrimizde işe başlıyacaktır. 

Mmtaka iaşe müdürlüğünün 
şekli yakında ilan olunacak ve bu 
suretle fiyat müaknbe komisyo -
rıu da yeni vaziyete uygun bir 
faaliyet gösterecektir. 

Yeni kurulacak mmtaka iaşe mü
durlügü, Petrol Ofi ve Toprnk mah
sullt'ri ofısinl de kndrosu içine nl:ıcak, 
Clyut miirıılrnbc komisyonunu tama
mt'n istiı;ııri mahiyette bir heyet ha
linde> çolıştırncaktır. Tetkik, iaşe ve 
miırnkııb<ı bürolarının başına hariç
te vazife i bulunmıyan ve guniln hl'r 
saııtinde bllrosu başndn bulunabllc
cck kimseler getirilecektir. Mıntak:ı 
lnşe müdara toprnk ofisi, petrol ofisi 
mlidürlllklcrinin s:ıllı.hiyet ve vazl!c 
taksimi işlerini yeni bııştatı kurncnk, 
mevcut mürakııbe bürosunu genişlc
tec~k ve memurları şehrin taksimatı
na gör<' muhtelif bölgelerde munta
zam surette teftişler yapm ık, zabıt
lar tutmak ve 7T'Ürakabc bUrosunu 
habı-rdar eder etmez. suçlut. rı poli c 
tc llm etmek işlerıylc mukcllc-r tuta
cııktır. 

Yeni teşkililt 1 llycte gcclnceye 
kndor la c mudürli.ıltil, toprak ve pet
rol ofis! tcskllfıtı. fiyat milrııkabe ko
rnlsyonu normal çttlışmıılnrınn devam 
cdctektlr,,, 

Vnll ekmek meselesi hakkmda da 
eunlnrı sllylc.mlş11r: 

Elunek darlıjjı 
"Şehrimizde dilndcnberi yine mevzli 

bir ekmek darlığı göriılmUştür, Bu 
vaziyet fırıncıların ı;ulnlyctlni göster
mektedir, Sul istimatlcrc mtınl olmak 
vo halkın ekmek ihtiyacını normal şc
klld(! temin etmok için çok sıkı ve 
ciddi tedbirler almaktnyız. Mesuller 
dorh 1 en eJıt ceuılara çarptırılacak
tır, Bu hususto biltlin al:'ık lılara e
mirler verllml$tir, Ekmek işinin dil
tclUlm l huırusundn belediyeye 1a
pılnn btızı teklif ve mUracantl r lk
tısat müdürlüğü t:ıra!ından ıetkık e
dilmektedir.,, 

halde, eksenyet tarafınd:ın yadırga. 
nılan bir çok kelimeler vardır ki, on
ların unutulmuş, veya hiç aranma
mış bulunan karşılıkları, dimağlar., 
mızın derhal benimseyecekleri liyaı 

kati halzdır Bunlan tıraştırıp dil pi. 
yasasınıı sürmek gayretiyle arkada!i" 
lann istekleri de, Türk dilinin ze..,. 
cinliiinl meydatıa ı;ıkarmıya ı:;alış • 
manın ı:evkinl tatmaktır. Bu makstıbo 
la yapılan toplantılarda, h'11ilz türk>ı 

çcsinl diizeltemediğlmlı: Anadolu At
jansının da bulunmasına rağmen, tal 
dirkar davranmam:ık elimizdetı ıele 
mez. Niteklıtı., toplantılann mlisb~ 
neticeler doğuracağı, yalnız benin 
de h:ızır bulunduğum celsede, meself 
"mukabil taarruz,, yerine "karşı ı;.ıio 

dınş,. • •·mutavassıt,. yerine de "ara 
cı,. , "mültcmes., yerine "yanaşma., 1 
"merakibi bahriye,, yerine "deniz bP: 
nekleri,, gibi bir çok yaraşıklı kaJJ 
şılıklar bulunmasından da betııdir, 

Dileyelim ki, diğer neşir müessesi 
leı-tm·z de, bu gayreti örnek edlll' 
sinler, Çünkü, Türk dilini, sekiz li 
sanın yavan ı:orbası halinde kayn:ı< 
maktan kurtarmanın çaresi, ona bil 
tarhana safiyeti vermiye çabalayan 
lann kazanında hepimizin biraz t3 
zumuz bulunmasıdır: Teşbihi anla ı 
mamazlıktan gc:lip şakaya dökerek: 
"- Çok tuzlu olmaz mı?,, derıeniı 

cevnbım hazır: 

"- Bugtinkü kadar tatsız ol~ 
ya?,, 
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(Baştıırafr 1 incide) 
kurtarmak için şiddetli muhare 
beler olmnktndır. Sovyctlcre gô 
re, burada muhiın Alman kuvve! 
leri çevrılmiş ve imha edilmiyc 
başlnnmı~tır. Diğer cephelcrdı 
yeni bir inkişaf yoktur. 

Tula ö11ü11deki lıarp 
Moskova, ı 1 (A.A.) ...... Tass ajansıı 

nm horp muh ıbirine göre, Sovyet kıı 
talnrı, Moskova cephesinde Tuta böJ.. 
gc~inde Almanların birbirini takip e
den iki t..ınk htıcumunu geri ptlskurb 
rnOşlerdir. Bu bölgede şiddetli bilcum 
for hlllii. devam ctınektcdlr. , 

inatçı bir mukavemet goren dtl~ 
man, Tula 'llzcrinc cenahlardan vt 
geriden yeni hilcumlatda bulunmal 
için kuvvetlerini yeniden toplamıştır 
Tutanın cenup banliyösünde ~dd t1 
ç:ırpışmalar dC'\'am etmC'kte ve Sov
y<t kıt.ıılı:m sağlam durmaktııdır. 

Londrn, 11 (A.A.) - Norveç ajaD 
sının bildirdiginc gore, FinlAnda ccı> 
hesinden Osloya gC"lcn Alınan yaralı. 
ları son hnftalur ehemmiyetli derece
de çoğalmıştır. Demfryolları bayuncı 
nöbet bekllyen Alman muhafız.1 rı 
yaroh tnşıyan trenler geçerken Not
vcc halknıın yııklıısmnsma mani oJJ 
rnaktııdırlar, 

Tim kal si 
(Baştarafı 1 incide) 

vamı mesuliyetini lngilt<'!rcyc 
yüklemek, Almanlar, harbin yoı 
gunluklarını ve bitnrnflnrın har 
be stirüklcnm~k korkularını ilC'r 
sürmekte ve harbin menşelerirı 
çok usta bir t..arzda bulutlarla ga 
gelemektedlrler., , 
Tımes gazetesi, bundan sonra 

Almanların rnuhasamatın devam 
bahsinde İngiliz efkarının birle • 
şik olmadıgı intibalnnnı yarnt 
mak istediklerini gösteren habcı 
leri kaydetmekte ve yazısına §ÖJ 
le devam eylemektedir: 

"Sulh havnri i rolil oynanmnkta vı 
Türk hilkümetini bu Cısll işe l&tiral 
ettirmeye çalcymal::tadır. fstanbuluı 
ve Dolmabahçe sarayının br sulh kon· 
feransı için çok yakı ır blr mah::ı 
teşkil edece~! unlotılmak lı::tenmc tc
dlr. Ve biltiln bunlar, mzumu takdi
rinde hepsini yalanlıyabllecek bil 
tan.da ~ok in~lklc yapılmış bulun· 
malt dır. 

Ruznamede bnşka madde ol -
madığı icin saat 19 as de toplan
tıya son verilmıştir, 

ca~ız? 1htiyncını duymuştur. Bu da Al- nun kuvvC>t lUharıyle Alman hav 
Hıtler su cevabı veriyor: manyada halk arasında bazı c:ın- orc' ı tına mil vi .oıdu u idd•n rnı tıı-

Dusmanlarım1z buglınkü dışelerin bclirmıye başladıgını , 1y n ıct mrnJ geJ'nC"e, nerlin aııkc-.1 
Almanyanın umumi harpteki gösteren en büyük delıldir. m. hfl>llC'rl, bu takdirde lngıltt'rcnin 

St:ılln tarııfındnn vnkl olon iıtımd . t
lııra neden dolayı mukabr.l ctmedl

nc ve nu yanın yilkünlı h rınctecı-k 
bir taarurza niçin ih i§meditine ma
na verenılyor1ar 

F kat Türk lıükCı eti, kendi irı 
b8yle bir propagnnn nııı nOfuzunı 
kaptırmamrıktadır. Cumhurrehd İs· 
met İnönü, :ıncak, tnuhasall"nta biı 
nıhayct verilmesi ihtlm::ılln!n çok u· 
z:ık gibi olduğunu s&yled!kten s rı 
dır kl. ınııht rı hahc;('tmlş ve bu u 
retle anlatmnk 1 te~ tir k 1 T Irk hi 
kümeti sulh Un yc-nidc-n t i nl r 'I 
etmt"kle bt'rnher. bu, bu"U"kU t1 
da mCımJ;;On dcğild'r. 
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·euG,üN 
Churchill'in Nutku 

churchlll dün, büylik bir kısmı 
eski nutuklarının tekrarı ma

hiyet.inde olmakla beraber, çok m -
him noktalan ihtiva edtn bir nutuk 
d ha soylcmiştir. 

HALİFENİN 
•• 

KOR 1 

Nazi rlllüm ve tahakkümU altında 
inli:vcn Avrupanm feci vaziyetini tas 
vır eden Churchill, son zamanlarda 
Fransada rehinelerin katlifimının, sl
Yasi vaziyetleri Alınan zaferine bağlı 
olan Darlan gibi insanlar mustesna 
olmak uzere, :Fransada ve bütün dun 
~ada derm nefret hisleri uyandırdı 
&ını soylemiştir. Churclhll'e göre 
bu nazı kurbanlarının fedakarlıklan, 
C.CPhede silah elinde ölen askerlcrin
kınden daha faydalıdır ve Alman ırkı 
ıle butun Avrupa ınUletleri arasında 
b r kan nehri akm:ıktadır, 

• 
J İKAM/ 

Bağdat l\fescidinin Avlusu - Ciizamlılar, İllctliler - Dilenciler İçinde - Ha• 
lifenin Nedimi - Kör Dilenci - Abbasi Halifeleri - Kahirin Bahçesi 

Churchill, bu sözleti)'le, nazlzm:n 
bu icraatmda Alman milletinin de bil 
Yuk bir mes'uliyet hissesi t.ışıdığını 
ve bunu neticelerine katlanm'\k iste
miyorsa nazi rejimine ve cflenne 
ZJhir olmaktan vıızgeçmesi lii.ı:ım gel 
d cini anlatmak istemiştir, 

Churchill'e göre, istikbali bugün
den ke15fctmek mümkün değildir, fa
kat Avrupanın istikbalinin kana bu
lannuş meş'ıım ellere tcVdi edllemi
Yeceğl ve :veni nizamın zulüm ve esa
ret üzerine kurulamıyacagı muhak -
kaktır 

. Chu
0

rchill, İngniz donanmasının de
nızıere dalına hikim olduiunu ve ln
g!ltcrenin bugün en az Almanyanın
kıne müsavi bir hava kuWetine mıı 
lik oldueunu söylemekle iktifa ettni
YcreJc donanmanın Hint Okyanusun
da ve Pasifikte de harekete geçecek 
kadar kuvvetli olduğunu tebarüz et
t rnıiştir. Ba söııleri, Uzak Şarktn 
vaz.i:vetı.n harbe götürecek derecede 
Cerginleı,ıtlği bir zamanda derin bir 
lll:inası vardır. Japon domınmasınn 
muadil kuvvette olan Amerikan do
nanmasınm Prince of Wales tipinde 
~ rnodem İngiliz harp gemilerinin 
~lavesf Japonyayı çok dü&ündürecek 
ır keyfiyettir. 
Churchill, 940 senesindenbcri Ja

Ponya ile iyi münasebetler tesisi =çin 
Çalışmış olduğunu hatırlattıktan son
~a, Amerikanın Pasifikte sulhün mu-
afaı:nsı için elinden gelen her şeyi 

Yapbfını, fakat bütun bu gayretle
rin muvaffakıyetle neticelenip neti
c~eıuniyeceğini bilmediğini ve Ame
~ a, Japonya ile harbe girmeğe mec 
h ut kaldığı takdirde İngilterenin der-
i Japonyaya harp ilan edeceğini 

a ~en beyan etmeyi bir vazife bildi-
!: ttı söylemiştir. z 
d Churchıll'in Japonyfıyı ve Jngiliz 
kanınasının kuvvetine dair olan bu 

;o . mühim beyanatının, General 
r OJo ve Ametikatı - Japon müzake
g~~erini idare etmek üzere Vaşingtona 
1

1 en Kurusu Uzeıinde bUyUk bir te-
ır Yapacagı tahmin edi1mcktedir. 

" Churchill, beş <;enedenberi istiklal 
e~ huniyetinf kahramanca müdafaa 
n en Çini yalnız bırakmanın bfr d
A. ll"fet. olacağını söyledikten sonra 
Y nıcrıkanın dünynnrn hürriyeti için 
Yaptığı civanmerd.1nc yardımı bıir::k bir takdir ve hayranlıkla yadet
g ış. ve artılt bundan sonra hiç kiın
k:ntı:ı Paranın Anıer.lka siyasetine hS 
ılın Olduğunu iddia edemiyeceğinl i-

ve ctnıiştir "" 

81 C:~urchill'i~ nutkunun en mühim kı
t 'il arından biri de m:hverin sulh 
.. ~ruzuna ait olanıdır Churchill 
tını ıı~ayı cehenneme döndüren müc
fer) '?sanların bu suretle, geçici za
kc e:ı ve muvakkat kazançlariyle, 
la~tılerıni bekliyen akıbetten kurtu
"Ji.i 1larıru sandıklarmı., söylernis ve 
illin terle yahut Almanyanın Nu:' .t'ji 
llıli teınsıl eden herhangi bir p:ı'"' ile 
ltnı~akereye giriı;miyeceğimizi a1;ık ve 
don:· olarak beyan etmcği kendimize, 
Sov 1fl7oııtarımıza ve müttefiklerimiz 
"aı·~et Rusya ve Aerikaya karfil bir 

C:ıh e biliriz,. demiştir. 
tondUrcbill'in bu nutkunu tefsir eden 
LöyJ ra cazetclcri: Tam zamanında 
tıi i~en bu nutkun Japon siyaseti
iunıı re edenler için bir ihtar oldu
Yeu .ve garp devletlerinin kat'i ni
ta~ı hakkında bütün şüpheleri or-

.qıc:lwı.c.:ıf.ı.nı yazmaktadırlar. 
M.ANTEN 

.........__~.._ .................................. ~ ....... ~ ....... ----
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r('tb~lan~n. Krnllığmın Türkiye ~!a
~lirı:;esı. Holımdn Krallığı ile Harp 
ının, <? 0 1mryan memleketler teb:ı
~ ellerinde bulunan Holanda Hin 
tl'l'rı~ Devlet Tahvil5tmı, tesC"il et
~ Gzcre, 1 İkincildinun 1942 ta
ll<ll'! cÜ evvel İsUınpulda Holantse 
lu~ nı N. V. 7c ibraz etmeleri 
-~ u ilin eyler. 

İkindi ezanı her vakıt olduğu gibi 
Bağdattaki buylik cam;in iç ve 

dış avlusundaki ahalide bir hnrcket 
husule getirdi. Halkın bir kısmı 
abdest almJk için selseb Here, şadır
vanlara koşuyorlar. Abdesti olanlar 
da aralarında konuşarak carnie yol
lanıyorlardı. Yerlere çömelerek a
yıkl:ınmış nar, kudret helvası, pide 
arasında soğanlı yumurta satan, :ı
vak satıcıları namaz bahanesiyle, c1'
şarıdan avluya dolunl:ıra, inceli ka
lınlı seslerle man.uını medhediyor
lardı. 

Şiş karınlı, ince bacaklı, bili ufaklı 
bir süru çocuk bu şiralaşmış hurma 
kümelerinin, tozdan üıcrleri kışır -
laşmış bal peteklerinin, kirden siyah
lanmış şekilsiz tatlıların etrafında, 
talihin me'mul edilmiyen bir lütfunu 
bekliyerek yutkunuyorlar.. 

Kimi camiln kapısında sıralanan, 
kimi yerlere çömelen kör, topal, cü-

r··--.. - yazan: -·---·, 
i VEYSEL KARANI ~ . . . . 
:._.._..m___..•H•••••• n•••1 

bir kese verdin. Bu n~ sahavetJ 
İhtiyar içini çekti: 

- Oğlum, dedi. Sen de benim ye
rimde olsaydın öyle yapardın. Çün
kü benden sadaka istiyen o kör di
lenci mukarriblerinden bulunduğum 
on dokuzuncu Abbasi halifesi Kahir 
Billah'dır t 

zamlı, frcnglli, yüzlerce dilenci mer- Mohammed bin AJiy-yül Nısri 
hamet celbetmek ic;in anlaşılmaz du- şöyle anlattı: 
alarla bağrışıyorlar Körler, pırtla- _ Hillifette Kahir Billah'tlan ev-
mıf;, sönmüş, çökmüş, silinmiş, yolı: vcl kardeşi Muktedir Bill:ıb vardı. 
olmuş gözlerinin izlerini; çolaklar, Hieretin 327 senesinde emirleri Mu
topallnr, omuzlarınır bacaklarını sı- nis Hadim, Ebul Heca, isyan eıtıler 
yırtırak kol ve a~ak yerlennde sal- ve mniyetlerindeki kuvvetle Bağdada 
lanan et pıhtılarını gösterıyorlar; cü- yürüdüler. Teklifler.ini kabul etmiyen 
uımhlar, budanmıs bir kutuk şekline Muktedir'i hal' ederek ve kardeşi 
tıiren ellerini, çıkıntısız yuderinde Muhammed'e "Kahir Billah., lakabı
siyah bir delikten ibaret kalan ağız- nı vererek bi'at ettiler. Muktedir 
larınn götürerek vahşi sesler rıkıır- "Jl,fonis Hadim,,in sarayına ruıklc
tıyorlar. Yüzleri, vücutları vıcık dildi. Ümera hiUifet saraymdakı as
vıcık yaralı illetliler, tahribatı nisbe- kerl Bağdattruı uzaklaştırmak istedi, 
tinde kazançlarını arttıran bu ıgrenç Asker bundan kuşkulanarak sarayı 
sermayelerini gelene geçene gostere- bastı ve yeni halife Kahir BDlah'dan 
rck adeta zorla bir "sefalet baç. ı alufe istedi. Saray kumandanı ohn 
koparıyorlardı. Bazük mukavemet edemedi. Asi as--

- J ker onu ve kumandanlarından İbo 
Bu p<ıtlamış gozlerden, kopmuş Hamda , "ld"...ı··ı "M · · · 1 k n ı u ucuu er, 60n:t'a unıs 

burunlardan, ırınler, sarı su ar a an Hadı·m .. ı.:ı _._ --L.ı ha 
·ıı ı· 1 d k lk · - 1• b 1 " m sarayına a .... ~a.. ._.,.... -
ı et ı yara ar a~ a ~n sınCA u ut- life Mukkdir'i çıkardılaT. omudan-
lar~ h~rma ku?1elennc, bal petel:- na bindirip tekrar hilafet makamına 
!er~ne .h~cutn edıyorlar, oradan tath oturttular Muktedir bu suretle ye-
ıstıflerının etrafında bekleşen çıplak ·d h 1··r 1 k .:ı.-...: x h. · . • nı en a ı e o mıca ili'_,_. a ın 
çocukların gozle .. mın, burunlnrıı_ıın, bapsett.ı Muktedir'i tekrar hilafete 
a~ızltırı;'1ın pınarların:ı, delıklenne, &cc;iren °veziri Munis Hadimdi. Fak:ıt 
ko!ieler:ne saldınyorlaı dı,. bukumdarlar kendilerine iyilik eden

leri sevmezler., minnettarlık onlara 
ağır gelir. Muktedir de kendi sadık 
ııdamım oldlirtmek istedi. Bunu an
lıyatı vezir Musula kaçtı. Munis'iı:ı 
Bağdat.tnki saray01I yağma ettiler, 
onu yakalamak için arkasından bıi
yük bir kuvvet gönderdiler.. Munis 
bu kuvvetlere galebe çaldı, Musulda 

Bu dilenci kümelerinin arasında bir ordu teşkil ederek Bağdad:ı yü-
bir kör vardı ki kendine hayır riıclü Muktedir Munis'e mukavemet 

sahiplerinin dikkatini çekmek için nıo ic:'n °şehirden çıktı. llk çarpışmada 
zardan gelen b:r mitti gibi arada bır b lifenin nsketi bozuldu Muktedirin 
feryat çıkarıyordu: k ısım kestiler. Y e;ine Kahir"ı 

- Ya knhharl getırdiler. Munis Hadim Kahir'in 
. ~u. ~es .ca~ie gire~ler'i Azt'anln sc- zalim ve kan dökücü olduğunu bHi

s~nı ışıt1?1'ş gıbı lırkutilyo~ ve kalple- yordu. Hilafete geçirmeden evvel 
rınde bır merhamet hıss. uyandır,1- kend<sine ve dostlarına bir kötuliık 
caeına bit dehş~t fırtınası ~~p:ırıyQr, 

1 
etmiyeceğine yemin verdirdi, Kobir 

onlnrı adeta gormemek, ~şıtmemck de her istenllcne muvafakat etti. A-
için oradan . kaçırı~ordu. rası biraz geçip de iktidarı eline a-
Cami~ ~ r~lerın . ara~ı~d:ı biri lınca lrandnn ll:>ni Makle'yi getir

g~ç, bırl ıhtıyar temız g!~nmiş ıkı terek kendine vezir yaptı. Ondan 
kısı vardı. ~enr:ın kıyafet nden ~af- sonra zulme başladı, 
dat,ı olmadıgı anla~ılıt<>rdu. Delıkan Muktedirin biıtlin evladı korkudan 
lının yüksek sesle konuştuğu sıra- saklandılar. Knl1ir, kardeşinin ma
da: lıru, mulkunü zaptett.i. Muktedir'in 

- Ya Muhamm~d-fl - Mısn'1 De- anasını huzurun:ı getirtti. İlıtiskadrın 
mest kör dılenclnın manasız çehre- y:ıtağından çıkamıyacak kadar hasta 
sinde bir .değiş~kllk_. ~aptı, Alnındak'. olan bu kadım ayaklanndan baş aşa
hatlar derınle:ıtı. :VuzUn~e nohut. gı~ı ğı astırdı, bütün vannı yoğunu aldı, 
ter damlaları belırdı. Korlerdckı his h.::ıtt!i Mekke ve Medine fıknrasına 
kuV\1!tiyle konuşanların Bnünde ol- vakfettiği emlaki bile satılığa çıkart 
d~k~arını tahmin ederek b.rdenblre tı. Hiç kimse hayatıQdan emin de-
elını uıı:nttı ve tesadufen ihbyarın cildi. Pazar yerlerinde oluk gibi in-
kaftanını tuttu. • . san kanı akıyordu. 

- Merh.ııJ_>a. Ya "İbn-ı - Alı!,, De- Munis Hadim'le dostltmna bir za-
di. S~n mı~n? . rarı dokunmıyacağın:ı dair Kuran u-

thtıy~r, d!len~ınln erinden kurtul - zerine yemin etmişken hepsini birer 
~~~ içın hı~. hır hareket yapmadı; bırer oldtirttü; veziri İbni Mnkle Jm
buyuk bir hurmetle cevap verdi: çıp gizlenmek suretiyle canım kur

- Merh3ba Seyyidnal Doğrtı söy- tnrabildi 
ledin,. Seninle konuşan kulun, koleıı- Ben, ~n sevd:ğl musahibi ve ne-
dir.. . . d;mi olduğum halde huzuruna girdi-

Dılencı kaftanı bıraktığı elınl Ihtl- ğını zaman sbz söylerken korkum-
yar:ı doğru uzattı. dan dilim dola!jırdı Bir gun eline 

- Allah rızaın için bana bir' s:ı- bir mızrak aldı. Ba~a kendindı::tı ev-
daka ver 1 vel gelen Abbasi halifelerini anlat-

İhtiynr, ktışağının arasından me!ll'n maklıgımı emretti: 
bir kese çıkardı; dilencinin avucuna - Eksık z!yade bir şey söylersen 
koydu; dudaklarının al'asından duıı- mızr.lğı kalbine sokarım ı Dedi 
lar mınldanarak ca~i.e girdı. Ebtil-Abbasın kan dôkücüİüğü _ 

Ni Namazd:ın sonra ıkı dost atlarına nu, Mansur'un müneccimliğini Meh-
§Gftlanma bindiler Delikanlı merakını celbeden di'nin lütuf ve keremini, Hadi'nln 

Ay<'rhu • b? hadise ha~k~nda İbn-i Ali'den taf- kibir ve azame~!n.:, Harunnürresid'in 
:t\tUaUA Trn Bay Nuri İdrtc; Kenmcsi sılAt almak ıslıyor, fakat cesaret e- ümranını, Emı mn sefahatini ve 
1 p nıza ogay lfo merhum Doktor Ta- demiyordu. Nihayet dayanamadı: gilrrıan kıyafetine girmiş cariyelere 
aııl:rnznı 0thı Eczacı Şeref Diler Nl- - Seyyid Ali 1 Dedi. Çok keremli du küıılügunu, Mc'mun'un büyüklü _ 

ederiz. Slardır Sııadet1er temenni 1 bir nc!amsın. Senden sadakn istiyen günü, Mu'tasim'in İran mukallidliği. 
bir .dilenciye dirhem ve dinar dolu m, inrasiyle ani. ttım. 

Kahir, sözlerimi beğendi ve lOtfe
dcrek benı o gün öldürmedi. Evime 
celdiğim zaman korkudan yorgan 
döı;ek hastalandım, 

Bizi bu insan şeklinde canavardan 
maiyet bolüğündeki Türkler kurtar
dılar. Bir gun sarayı bastılar ve Ka
hiri yakalıyarnk gözlerine mil çekti
ler! 

Kahir'den sonra hilôfetc Razi Bil 
lah geçti. Mnktedir'in oğlu i

lim, fazıl; güzel kalpli, güzel yüzlü 
l1'C giızel sözlii bir adamdı Amcası 
Kahir'in zindanda kalması~a gönlü 
kail olmadı. Huzuruna getirtti 

- Amca! Dedi. Senin gözlerinin 
nurunu kaybettikten sonra bir de 
zindanlarda inlemeni gönlüm istemı
yor. Benim sarayımda otur, istedi
gih 2aman huzuruma gel. 

Kahir. yeğeninin ayaklanna knpan 
dı. Ond3n sonra sarayda dairesinde 
müreffeh bir hayat sürüyordu. Kn
hir, hatire iken pek büyük masraf e
derek Bağdatta Cennete nazire ola
cak bir bahçe yaptırmıştı:. lı'andan, 
Hindistandan ve Çinden getirılcrı 
bahçivanlar, burada güzellik namına 
ne mümkünse yaptıl:ır, Altın varaklı 
havuzun etrafında nhş1k kuşlar ötii
şerck yıkanırlar, dünyanın en nadı· 
de çiçekleri havayı baygın kokularla 
doldururlardı, Bu çiçeklerin, ağaçla
rm, havuzlann arasında Kahir, Peri 
g.ibi cariyelerle eğlenceler tertip e
derdi. Gözlerl oyulup hal' edildikten 
sonra bahçe Riz.i Billah'ın malı ı>l
muştu. O da Kahir gıöi orada 2evk 
ve safadan hoşfanıyordu. Hatt5. çok 
defa kör nmcasını da beraber gö
türiiyordu. Kahir b:ıhçeye girdiği :za
man yegcninc: 

- Yn Emirillmirm"mm. Şurnda 
bir altın i'.ıskıye olacaktır değil mi?_ 
Burada gümüş damıt bir Hınt köşku 
vardı._ Piruze dösı::fı havuzdaki Çin 
bahltlan yine var mı?_ 

Diye sorar ve bu g\ızel eyleri g5-
rcmemekten duyduğu asabın zchirinl 
dam'ta damla yüreğine akıtırdı., 

Bir gün hnlifcye: 
- Ya Ebül-Abbas1 Dedi. Sen ba

na büyük Jittfettin. Beni zind:ından 
çıkarıp sarayına aldtn. Kendine ce-
1is ve müsahip edindin. Bu lii:tfünc 
muk:ıbele içın ben de san:ı bir stf' 

söyliyeceğim, Hiliifett~ iken öldür -
dıigüm Munis Hadim'in servetini zap
tettim ve bu hazineyi bu bahçeme 
gömdürdüm. Yalnız gözlerim kör ol
duğu içın nereye gömüldüğünü tayfa 
edemem. Gönlümün rizasiyle bu de
fineyi sana veriyorum. Define iki ti"" 

fak tuluındadır. Biri mlicevher., di
ieri altın doludur! 

Raz.i hemC'n o gün irade ett1, bahçe 
kazılmağa başl:ındı. İrgatlar aylarca 
uğraşt1lar; her tarafını elekten ge
çirdiler, O cennet gibi bahçe bir vi
rane oldu. Hiç bir şey bulamadıhr. 
Halife Kahir'i çıığırttr: 

- Amca! Dedi. Bahçede taş üstün-
de taş kalmadı. Defineye dair b.ir 
şey bulunmadı. 

- İyi kazildı mı? BeJkI bazı yer
leri knlmıştrr. 

- Kazılmak değil, bahçe n&nına 
bir şey kalmadı. Bugün orası boş bir 
viranedir. 

Kahir'in yüzünde bir aıemnırnfyet 
rüzgirı esti. 

- Oh! Dedi Ben de bunu istiyor-
dum! · 

Ondan sonra gözsüz çehresini bir 
kör yılan gibi yeğenine uzatarak: 

- Eveti Dedi. Ben kör olduğum 
için bu ciizel bahçemi göremiyeyim 
de başkalarının gözleri onunla neden 
nurlansın? Ben maksadıma eriştim, 
Bundan sonra canın ne isterse onu 
yap!. 

Halife, Kahiı"e 1ı1t bir şey yapma
dı Hacib"lnl çağırttı. Kahir'i göste
rerek: 

- Bu adamr a1rrd Dedi. Sarayrn 
kapısındnn dışarıya, solroğa bırakt _ 
nır., ne hali varsa gorsünl 

İşte scnelerdenberi b!>yle camt ka
pılarınd::ı dilene dilene sürünen ve 
demin benden sadaka istiyen o kör 
dilenci, bir vakitler herkesi titreten 
Abbasi h:ılifesi Kabir B'llah'rn ta 
kendisidir! 
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ikinci ''BASIN BiRLiGI11 

Kongresinden intibalar 
Parlak kararlar - "Sorma Gir" ilam kalkıyor - K1s1ln11 
sesler - Tek kadm miırnlılıas -Tu-11ağa yazılan notlar 
Doğrusu, bu seferki kongremiz, direrek konuşmıya ba5layışmdan 

sonrn, sesini ancnk yanı başındaki
ler duyabıldigi için, ön, hatta orta 
sıralarda oturanlar bittabi hiç bir şey 
lsitmıyorlardı Hele çok uzakta bu
lunan reisin kulağına, Seliminin kı
sık sesinden bir mırıltı b le glllettıe
dığı için, reis onun sözunti bıtirip 
sustuguna hukmcd yor, ve sözU baş
kasına veriyordu Bu suretle SeU
mının konu:smıya devam etmesi, mü
zakerelerin inkıtaa uğramasına sebe
bıyet vermıyotdu. O kendi kendi
ne söylerken, biz de konuşmalanmı
za devam edebiHyorduk. 

* * 

birbirinden parlak kararlar ver 
di. Eğer hazırladığımız kanun tasla~ı 
Meclıstcn, nizamname taslağı da dev 
!et şurasından çıkınca hemen he
men kavuşmıyacağımız devlet kal
w..ıyacak... O takdirde, en az para 
kazanan meslektaşlar bile, haftada 
bir iki defa kannlannı doyuracak
lar, bugun işlerine' pamuk ipliğiyle 

bağlı bulunan c:ızeteciler, tıpkı ta
lihli üstadımız Htiseyin Cahit Yal
çın misillil mukaveleler imzalıyac:ık
lar, tekaüde sevkolunanlar, ve baş
lan dara gelenler, yardım görec€"k
lcr .•. 

Fakat müs;ıadenizle ben, başka kr Fakat bana sorulutsa, muralihas-
lamlara d:ı yer bırakmak, hem de sımızın duyduğunu tahm n etti.-
ağzınızın suyunu boşu boşuna akıt- ğim etttllsclet ttıevSlttıslzdi: Çünkü 
mamak için, kavuşacağımız nimetle- samimiyetle söyliycbilirim ki, müna
rin hepsini saymıyayım. kaşalarımız, geniş bir hürriyet lu-
Boşu boşuna diyorum: Çünku ha- vası içinde geçti. 

zırladığımız kanun ve nizamname tas Kongrenin nazarı dikkatini celbe
lakları mer"iyete girince, bizim cad- dl!!n tlhetletinden birisi de, yüz kil
de, bugünkü gibi, her istiyenin bir sur azası içinde yalnız bir tek bayan 
köşesine yerlesebileceği bir: "Sorm:ı bulunmasıydı... Kongrete. •Gazlan
gir,, hanı halinde kalmıyacak: Ve o tep,. te çıkan "Halk Dili,, gazetesı
takdırde, bir meslek halini alacak o- nin neşriyat mt\durü sı fa tiyle iştirak 
lan gazetecil"ğe girebilmek, eski eden bayan "Ülker Atalar,, , insanı 
devirde çok müteassıp bir konak sa- kadınların geveze olduklarını söyli
hibinin harem dniresine sızabilmck• yenlere güldıirecek kadar sükutiydi. 
ten bile güçleşecek... Fakat, şimdi Fakat, onun bu sük\ıtunu görüp de, 
bir rüyıı sanabileceğimiz bütün bu meslegimizin Gaziantep'teki saa~etl
nimetlerini ümit verici tohumlarını, ne imrenmemek elimden gelmedi: 
o nizamname ve kanun taslaklarının Çunku onun ı;ükutundan belliydi ki. 
sayfalarına birer birer ekinciye ka- Gaziııntep'teki meslektaşlann yurek
dar nkla karayı seçtığimiz de unu- ler:i, bizimkiler gibi, mesleğin anlatı
tulmasın... Eğer bundaıı §upheniz la anlatıla tukenmcz dertleriyle ya-
varsa, Ankara eczacılan şahidı- nık degildi 
mizdir: Bugün onlard n hiç bırisın- Sonrad<ın öğrendim ki, onun neş
de hançere ynmuşahcı hap kalmadı: riynt mıidıirlüğitnü yaptığı ''Halk 
Çunkü kongrenin daha ilk celsesln- Dıli., gündelik bir gazete değilmiş. 
de, meramımızı anlatıncıya kad:ır, Bunu ogrenincc, meııhur hikayenin 
ciımlenıizin sesi kısıldı. Ve miıteakıp gôttıleği olmıyan balitıyarıtıı liatıfla
celselerde sessiz kalıp hapı yutmanın dım, ve acı acı gıilümsiyerek, kendi 
yolunu, o hnplan bol bol yutmdkta kendime: 
bulduk. "- Yazık, dedim, koca kongrede * * bir tanecik dertsiz gazeteci gördüm: 

içimizde kısılan sesin! açmak ic;in, Fakat onun da... gazetesi yokmuş!., 
tedbir alınıya lüzum görmiyen * * 

yC'gine murahhas, Selami İzzetti, Fn- Kongre azalarından birinin nazarı 
kat onun sesi, daha Haydarp:ışadan dikkatimi celbeden hususiyeti 
trene bindiği ıtaman kısıktı. lhtim 1, de, notlarını, tırnaklan üzerine ah
ihtiyatkar mnrahhassımız, kongreye şıydı: O akıllı üstadım12: da, tıpkı, 
gelmek üzere yola çıkarken sesini bir pirlnç tanesi üzerine koca yasın 
knsten kısmış, ve bu suretle de ken- suresini yazan dlihi gibi, sol elin:n 
disinl: beş tırnağı üzerine, genişletild ~i 
"- Söz gümüş tse, ııl.ıldlt altındıd,, takdırde iki gazete dolduracak kadar 

Darbnneseline- adapte, ederek, cüm- not sığdırabillyormuş. 
lem.ize, meşhur adaptasyonculuğu - .Kigıt buhranım karşılamak lttere 
nun hudutsuzluğuna pes dedirtmek alındığı anlaşılan bu orijinal tedbirin 
istemişti.. İstanbuldn da revaç bulması fütima• 
Fnk:ıt üstat, bu kadarla da ka1m:1- linl endişeyle düşünmemek mümkiln 

dı ve meşhur dilsizler cemiyeti reisi mili' 
kadar bile sesi çıkmadığı halde, kong Eğer bu korktuğumuza tıfrarsalı:, 
rede habire soz aldı, İhtimal, o böy- hasis ga:ııete sahiplerinden çekeceği
ic davranmakla, Makyavelik bir si- mi:r. var: Çünkü onlar, ileride, istih
yaset güdüyor, hem sesini kısarak baratta çalışacaklan meslektuşlarh 
zülfüyara dokunmak tehlikesinden ya yapacakları mukavelelere, şöyle bir 
kııyı kurtarmak, hem de zabıtlar neş- tnadde oklemeyi unutmıyacaklı(rdır: 
rolundufu takditde, söz nlrtuş, ve "- Muhbirlere not, tutmak Jçın 
konuşmUş görünerek, 'k ndlslnl nnı- müsvedde kağıdı vcritmiyeceğinden, 
rahhas seçenlere hoş' görilnmek ve bu her muhbir, tırnaklannı onar metre 
suretle de, işin içinden şişi de, ke- uzatmıya mecburdur!,, 
babı da yakmadan sıyrılmak istiyor- ff3ydi hayırlısı: Madem k'i hepf-
du, miz "dişli,. olamıyonır.. bari, pen-

Onun s6z aldığı:. ayağn lı::ılkıp, çeli olalım.. 
parmağını kalduışından a.nlaşıuyor
du. J.'nkat sozü. alıp parmacunı in- 1 , ........ __________________ ~ 

Afrikamn Ateşli Çöllerinde.. Kan.. Mücadele .• 
İsyan.. Harp.. Arlı:adnşlık ve Fedak3ı·lık .• 

Avrupanııı LiiU~ Sa1on1anncla İhtiraslı Bir Aşk .• 
Heyecan... Kıskançlık ve Diişınanlık .... 

BEYAZ TABUR 
YAR 1 N AKŞAM 

TÜRKÇE SÖZLC FRANSIZCA nüshasi 
NÜSHASI 

SARAY iPEK • te 
Sinemasında 

)::·::;:::::--:::::::::::::: .. ::::::::ı( 
1 Bu Akşam JOAN CRA WFORD 
iM E L E K ve 

FREDERIC MARCH 
Tıaraf lı1ldan miikemtncl bir surette temsil edilen 

, .. KORKUSUZ 
l<ADIN 

Harikulade meraklı ve zevkli biiyiik film 
Dikkat : Numarah koltuklar erkenden aldırılmalıdır 

Tel: 40868 # 

IHTIŞAMIN SÜSLEDİGI .•• AŞKIN ÇERÇEVEL.EDIGİ... KISKANÇ. 
LiGiN HEYECAN VERDIGI SENENİN İLK GÜZEL TÜRKÇE FiLMi 

Yarın Akşam L A L E Sinemasında 
T Ü R K Ç E 

VENEDİK 
ZİNDANLARINDA 

Salonlarında bln b r <.'Srar kaymıy n... Zirıd nlarınd ı c-n büyük n§klıır 
yaşamın, cngız syon dC'\ rinm ynratt ı SÜPER F1LM .• ' ez ıstırnplan .•. Masum bir bakire tin l'ı f ryatları, mek- d mı 5/9/1934 tarıhlı n fus ıezkcruıın kayl TiYATROSU 

'tep ırılarındnn, d n .1lonlıırın:ı. Aile yuvn ındnr., ze\n. ve d.h t 1 bett 1"'· Ye 111ni ukafı.,, • c' ' kıy. PRAM KISMI: Sut 20.30 da HAMLET 

~"111-ll!••········IJ JI j tı yokt.r Bur ur Uç ıbck mahallrsı 67 KOMEDT KISMI: Sut 20.30 da Kör Dövil;U it iılcmlcrınC',.. 4,. _ N l m a ır A~ ' A ı o&lu Na mı Huııilıt sut 14 de Çocuk Oyuııu 
O ordcır 

Dl"kkat: Numaralı yerler 9imd1den ahnmaktadır. TELEFOl'f: 4!595 

'------------------·-----..r 
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~ TAKViMDEN 
~"' ... , BiD YAPAAK 

Kırbacı Yasak Etmeli 
Yazan: ULUNAY 

Bir arabacı için hayvanlarını sa-
ğa veya sola sevkedecek di:r:

g{nler, onları idare edecek, yürüte
cek, durduracak gemler, arab yı ııu
rükllyecek çeki kayışları, ok. hayvan
ların otnuzlarma geçirilen hamutlar, 
lüzumlu 61etlc d r. Bu illetler ol
madan bınek yahut yük arabacıhğı 
yapılamaz Bu aletlerin arasında ben 
kırbacın lıizumunu bir turlfi anlıjr;ı
nuyorum. 

Bır değneğin uCılhll b:ığlanıın bu !ft
rım parçasının bir tek vazifesi 'var
dır: Güçlerinin yettiği kadar çnhşan 
biçare hayvanları sabahtan akşama 
kadar lilzumlu luzttmsuz dovmck. Bu 
"liızumlu, lüzumsuz,. tabırinl kalemi
min ucuna gcldıği ic;ın kullanıyorum. 
Çunku, dayak denilen işkencenin lu
ı:umlu olııbileceginc kail değıllm. Bir 
hayvanı yurütmek için dizginleri ha
fifçe sarsmak kifayet eder. Araba at 
ları biraz yola alıştıktan sonra ken
d liklerinden tırısa kalkarlar. Dizgini 
çekince dururlar, drıh:ı Ca:ı:la asılınca 
geri basarlar. Bu tün bu manevralar
da gôrü{uyor ki kırbacın hıç bir ro
lü yoktur. Buna rağmen arabacı ha
reket edecek olursa dizginleri eline 
alır almaz bir de kırbaç yapıştınr.. 
Niçin? Çünkü eli alışmıştır. Artık 
ondan sonra otuz uçlu tesb hle oY
nıyan bir adam gibi kırbaç da onun 
elinde bir oyuncak, bir eğlence ol
muştur. Hayvan arabayı çeksin, çek
mesin kırbaç sırtını, sağrısını bazan 
kulaklarını haşlıyacaktır; ve bu sa
bahtan akşama kadar böyledir, Bir 
araba beygiri sahibi için, iş göı-en 
para kaz ndıran bır çalışma arkadaşı 
değildir. Dayak ycmege mabki'ım bir 
i;ıkence tahtasıdır. 

MüştC'ri ile pazarlık uymaz, ara
bacı bu tpuvaffakıyetsizlıği bir kaç 
kamçı darbesiyle hayvanın sırtmdaıl 
ı;ıkanr O giın taşınac k yuk yokta.-, 
bu mahrııcniyetın acısı yıne sınm 
darbeleriyle atların sırtlarına resme
dllir. Y6lda b•ti~yle agız telişesı o
lur; h1smın muhayyel surette yiye. 
cc i dayak hakiki sekılde hayvana 
peşkeş çel:ilır. 

Kırbaç. eski konak orabalannlla b!ı: 
slis. bir ı:iynet gıbı kullanılırdı L~ 
zumsuzluğunu pek i ıkiir bir surett& 
anlatmamak için arab cılar, onun fi"" 
rmıdan bıle olmtyan otmc lt>iyİe a
rada sinek koğar g~bl hnyvanlarm 
sağrılarını okşarlardı. 

Bu itibarla kırbaç denilen i§kcnce ıoj 
lletınin bugün lilzumsuzlu~u tam:ı-o ,.... 
men anlnşılmıstır. Bu i~barla oİutı-o 
ciye kadar vaz · felerınl yapmaktan 
başka taksirleri olmıyan biçare h3y
vanlan bu ortac;ağ iskencesinden kur 
f!lrmak için k tncı yasak edllmelıdir.. 
Bunu faal valimizden istemekte h3k1ı- et 
yız. Zaten otomobil çıkh çıkalı .. , 
arabalarında sürat mtfhutrtu ka1m&4 ~· 
mı&tır. Bir sa:ıtte gidilecek mesafe.. 
ye varsın bir bu~ak saatte gitsin. Ne 
çıkar? 

Hiç yol kenarlarnda sahibini bekliye1' 
araba beygirlerinin göz1erinc dikk ' • 
ettıniz mil' Dunyada bunden man h J 
bundatı bctbaht, bund n felelt%ede 
bir nazar olur mu? Bu topal; ayagı. 
bıcırganh biçare sefil mah!Ukun ku:I 
retslzlik noksanını kamçı ile telifi et 
tirıld.ğini düsünmek bile insanın s ~ 
nirlcriol alt üst ctmeğe klifidır 

Vaktiyle Istanbulda "ihtisap ~;;;ası 
Htiseyin Bey., namında sert bir Şeh .. 
remini vardı, Bu zatın şiddetli ic~ 
rantı dillere destan olmuştur. Su va .. 
kasını misal olarak vazıyorum: 

Hüseyin Bey bir gun kola çık'ir', 
Edırnekapı civarında sırtında ikl 
ıığır çuval yukliı bir eşeğin bağlı ol .. 
duğunu görür, sahibin.ı buldurur, sor 
guya çeker. Cıvar köylerden birin
den yarım saat evvel geldigini ve kali 
ve çubuk içmek için bir kahveye gır 
diğini öğrenir 

- Sen dinleneceks·n Bu zavalk 
eşek sırtında bu ağır yükle senin dın 
lenmeni b~kliyecek byle mi? Biraz da 
bunun tersim yapalım B kalım na .. 
811 olurmuş? Emreder, hayvanın sır
tından çuvallar indirilir. köylilnün sır 
tına yükletil'r, eşeğin başına yem t01" 
bası geçirilir. Ve hayvan yemi yc
yinciyl!! kadar snlııbi sırtında eliritin 
yukiyle belı:letflit 
Eşeğin dili olsa Hüseyin Beye ba 

ins:ıniyeUndcn c!olayı teşekkür etmez 
di. Beliti: 

- Aman BC'yim, derdi. Vazgeç b• 
davadan. Sen gittikten sonra "sen se
bep oldun!,, dıye bu zalimden yine 
ben dayak yiyeceğim 1 

Aleni Teşckküı 
Otedcnbui mllptell oıduium (Mcla!!.11) bu 

taht.mı mllıeaddıt doktorlarca yapılan teda 
"!la bir atmue •ermedi. Haulı:atlni Bltcıidi 
iiım Cağalofluııda cmrau akhye •e a ablrt 
ha-tanc~ı dahiliye mütehassısı muhtcrtm Dr 
.Fahrcttı~e milracutımda :J•Ptn•ı oldu tc 
davı nctıcuındc tamamen ılfayap o'arol< u 1 
zındelilımi bana ıade ettiğındrn kcndı Tfne 
vt hcm•İre Fcth~7e aleni tc k rü r ve. 
clbe bilirim. Şehremı.nı Uzunyusu! Hac Yu· 
atıl sokak ?:o. 14 de Mehmet Boz. 

Aleni Tcşekkiir 
S.vcıli refikam, lltmıtre •c va iltrnlı &•· 

rıye Sayrnın irtıhah dolayı117lc i ı o an 
bll)'llk acımın ı:erelı bıııat •e ıcrelı; bil••· 
"'' iştirak ıuretiYlc biı'crı tr el eden uy 
hocalarımın akraba v~ a ıı do1tlanm a •e 
muhttrcrlı tenta a.rr ayrı ve ıı anı a tt• 

kkllrt tet lirumuz mini olduiu dan kran 
borcum•ru ifaya ıtap euıiımızı cı llr < ı l;,e 
rck arıcdcrı.z 

.Merhmncnln reni Suleyman Sayın, biradttı 
General Emin Yaraaıı. da adı hta bul 
örfi idare mahk~mui reisi General Ziya 
Yarı n c•litalrı Bedriye Sayın, Nec ıyc 
Varıan, Dr. Sabıha Sayın, Dr. Va liyc 
Sayın, Muallım Hilsnıye Ural. , 
Haftanın en büyük muvaff -

kıyct~ olan 

Dorothy Lamour'un 

MEMNU 
A Ş K ' ı 

LALE Sinemasmda 
Bug(ln ve Yarın son olarak 

~ 



~ahmin B. İlk tem. 

169. 00 

2:L 38 Beşik taşta Abbas ağn mahailcslnln 'Rumtnez&rlı:ğı 
$0knğmda 2 parsel numnrnlı ve 442 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

ls 19 Bcşıktaşta Abbas ağa mahalcsiniı:ı Rummezarhğı 
sokağında 3 parsel numaralı ve 364 metre rnurabbaL 
sahalı arsa. 

,,,.- Tahmin bedelleri ıle ilk teminat mikdarlnn yukanda yazılı iki parça 
anknz satılmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartname
leri Zabıt ve MuamelAt MudürlUğü kaleminde görülebilir. İhale 19-11-
941 Çarşamba günü saat 14 te Daimi Encumende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mcktuplnrıyle ihale günü muayyen saatte Dalınl 
Encümende bulunmaları. {9594) 

""""""" ~B. hktem. 

~Q..00 

tt620, 00 

-:525, 00 

153.. 00 Hasc-KI, Cerrahpaija ve Zührevi hastalıklar hasta
hancleriylc ZcynepkAmil Doğum evine 942 yılı Ma
yıs sonuna kodnr vefat edecek fakir hastalara ait 
lenazelerin defni işi. 

121, 50 Temizlik işleri amelesinin iaşesi için alınacak kuru 
soğan, patates, pırasa ve lahana. 

189, 38 Temizlik işleri amelesinin iaşesi için alınacak bul
gur, kuru fasulye ve Nohut. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdarlan yuknnda yazılı işler ayrı 
eırır.ı tcmdlden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve mu
amd5.t mü<}Qrlüğil kaleminde görülebılir. İhale 24-11-941 Pazartesi günü 
9S3t M te Daimi Encümence yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
~ mektupları ve 941 yılına aıt ticaret od;ısı vesikalariyle ihale günii J 
amanen santte Dai..-n! E~ .. hnende bulunmaları. (9861) 

·Maliye Vekôletinden 
Gümüş "100" Kuruşluklarm Tedavülden ~ 

Kaldırılması Hakkındcı 
Gilmüş bir liralıkların darp ve piyasaya k!ifi mikdardn çıkarılması 

Gzerine I.2.941 tarihinden itibaren tedavülden kaldınlmış olan gümüş 

~:.iP __ ,:r_ ----:.--......:. .. ------ TAS 

BAŞ, DİŞ, NEZLE. GRİP, ROMATiZMA 
NEVRAW1, KJRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabillr. Her Yerde Pullu Kutulan fsrarla İsteyiniz. 

. , .. "" :;:,' . ·" ·"ı 

, .. BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimizhl Dikkatine es•' 

>rrtantalı w ehftHlı aaat d•"'•k. bir kellme ff• 1 1 N O E R 1 A A T 1 demekt1r. Çlhıtdt: 
Pırlantalı ve elmaslı aaaUerin bütün hakikt evsafı meşhuru Alem olan ı 1 N G I! R 1aatlertode top-

lanm~tır. Bunun iein: Saat alacağınız znı:nan. tereddiltaO.z ı 1 N G E R aaaU almalı•na •• Aatln Qze
nndekJ 8 1 N G E R marltıwna, mQesseHmlzin adresine dikkat etmeotıı lhurıd.ıl'. 

Modayı takip eden her asri kadın için ltıymeW taşlariy1e ~ nen. Jflemffly)e btıldlteten nazmı dik
kati celbeden böyle bir hnrlkullde 8 1 N G E R saatine sahip olmak ldeta btr •adettir. 

SINGER SAATi HGŞS Gidecek En 
Makbul ve ED Güzel HEDiYELiKTiR 

No. 82 • A. Elmulı ve 11 pırlantalı 500 Ura, E ... ALLERI Gtet ti IENe GARANTiLiDiR. 

1 yüz kuruşluklarm 1.2.941 tarihindenberi yalnız mal snndıklariyle Tür
kıyc Cümhuriyet Merkez bankasınca ve Merkez bankası bulunmıyan 

T>fklt.at: Slnger ıaatlerl İstanbulda yalnız Emlnönii merltezindelc.I mağazamızda tatı.lır. f..tanbulda subemb 

' yoktur. Ad.re.: SİNGEJl SAAT Malazalan. İstanbul !:mJnöDG. No. 8 ,. 

1 
yerlerde Ziraat bankası şubelerince yapılmakta olan tebdil muamelatına 
31.1.042 akşamı nihayet verilecektir. Bu tarihten sonra mezklır paralar 
nakit olarnk hiç bir vcçhile kabul cdllmiyecektir. 

Elinde yfunlış yüz kuruşluk bulunanların 31.1.942 akşamına kadar 
fltınbn malsandıklariyle, Türkiye Cümhuriyet Merkez bankasında ve 

l Merkez Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası ~belerinde tebdil 

1 

tu 

" 1 

.eth:mclcri ilan olunur. (8262 - 9836) 

lronşitler:.. ~ATRAN HAKKI EKREM 
Devlet .Demiryolfan-VeJimanıattiŞletme"'idaiesi ılanıarı ·. . 
M~nmen bcdcli 40.000 (Kırkbin) lirn olan 50 ton çinko üstübeci 

28-11-941 Cuma günü saat 15 te kapnlı zart usulü ile Anklırada .İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 (Üçbin) liralık muvakkat muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini ayni gün saat 
14 e kadar Komisyon reisliğine vermele'ri ldzımdrr. 

Şartnnmcl'4 100 k.ynu;a Ankara ve HaYdama.sa veznelerinde satıl-
~- , ' , ~9843) 

/NlıN 

.$arlnamesfne bağlı ~lde gösterildiği gfüi 12 ameliyeden mürek
kep ve 79983 lira 64 kuruş muhammen bedelli ve 396 759 tahmini me
niP.lasyon tonajlı derince tahmil tahliye işi bir sene müddeUe ve kopalı 
zar! usuliyle münakasaya korunuşhır. Muvakkat ~nat akçesi 5240 1.irn 
18 kuruştur. Münnkasa 1.12.941 tarihine mii6adif Pazartesi günü saat 11 
de Haydarpaşada gar binası dahilinde l inci işletme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. Taliplerin mezkür tarihte saat 10 n kadar kanuni vesi
kıalıırivle birlikte teklif mektuplannı komisyon kalemine vermeleri ldondu=. Bo işe ait şartname ile mukavele projesi Haydm-paşada liman 
baş mtllcttlşliğlnden, Anlaırad:ı 2 ncl, İzmirde 8 inci Şetme müdürlilkle
.rillden dört, lira mukabilinde alınır. (9812) 

Ktrıkkale Askeri Sanat 

Müdürlüğünden 

Okulu 

Kırikkaleoe as'[{eri sa:n•at lisesinde münhal bulunan nazari \'C pratik 
motör öğretmenliği için imtihanı Kırıkkale askeri snn'at okulunda ya
pılmak üzere göstereceği ehliyete göre {75: 150) lira ücreUe ve aşağıda
ki şartlar altında bir atölye ögretmeni alınacaktır. 

l - Türk olmnk. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış bulunmak. 1 • 
a - Mesleki tahsil ve mcsmlcrini gösterir vesikaları hiımil olmak 
'4 - Husnühal sahibi olmak. 
'5 - Sağlık durumu bu vazifeyi yapmaya müsait bulunmak. 
Taliplerin 10-12-941 tarihine kadnr yukarJCtak1 vesikalariyle birlik-

~ Kır~ .-1'.-i,~ lisru:l ~lüğüne müracaatları iU'ın olu
nur.. • (1379) 9881 

.. • • • A"' • • • • • .. 

:\skcri _Fabri~al~.r .... ~aJ~.~.aJm~~Koinisyonu Ila~ları 

r iki kıtfem ve cem'ıı11 4000 metre mlklbı Çam 
veya köknar kereste ahnacak 

~y'etl umumlyeal verilmediği takdirde 
parça parça da ihale edlleblllr. 

Tnhmfn edilen bedeli 272.000 lira olan yukarıda yazılı kereste asl::erl 
fatuikalar Umum Müdurlüğü merkez satmalrna komisyonuncn 19.ll.941 
Çarş:ımba günü saat 14 te Pazarlıkla ihale edilcce]Stir. Snrtnaıne 13 lira 
60 kuruştur. Kat'i teminat "29260'' liradır. (9841) -2250 adet 2.IXI. 25X0.012 metre ebadında karaağaç veya beyaz kontrpllık 
1250 adet 2.IXI. 25 x 0.008 metre ebadında karaağaç veya beyaz kontrplfık 
12 ve 8 mm. kalınlıklarmda verilmediği takdirde adetleri iki mislt ola
rak 61veya 4 mm. kalınlıklarında ola"ıllr. 

Tahmin edilen bedeli 21.000 lira olan yukarda yazılı karnağaç veya 
beyaz kontrplAk askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın olma 
kom~nunca 19.11.941 Çarşamba giınü saat 14.30 da pazarlıkla ihale 
edilecekUr. Şartname parasızdır. Kat'l teminat 3150 liradır. (9840) 

'<arar Hülasasıdır ; 

C. 941/1330. Milli Konuna kanununn muhalefetten suçlu Alemdar 
Çatalçeşme 36/2 No. da kömürcülük ticaretiyle meşgul Halil oğlu Halil 
hakkmda İstanbul aslıye 2 ncı ceza mahkemesinde cereyan eden mu
hakemesi neticesınde suçlunun fiıli sabit oldugundan Milli Koruma ka
nununun 31 - 59 uncu maddc-leri mucıblnce yirmi beş lira para cez.,sı 
ödemesine ve yedi gün müddetle dtikkAnının kapatılmasına ve hliküm 
kat'ileştiğinde iıcttti suyluya ait olmak üzere karar hiilfısasmn Tan 
gazetesinde neşredilmesine l.10.041 tarihinde karar verildi. (9858) 

SelimEye Satın Ama Komisyonundan 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesi t:lahtlinde 60 Ton lA

hann 60 ton pırasa Selımiyedc amb ra teslim şartlylc pazarlıkla satın 
ıılınacaktır. 

2 - Lahananın teminatı 

3 - Pazarlığı l5-11-!l41 
misyonda yapılacaktır. 

630 lirn ve pıra'Sanm 700 liradır. 
Cumartesı gunu saat 11 de Selimiye<1e ko-

. " .. Sen\ sevt~orum 
• i"\ 

mtrıldandı 

t ) 

Şayed siz ae bu cazip güzellik' 
~reçete3ini kullanırsanız, siz de bu 
iltifata nail olabilirsiniz. Çünkü 
bu reçete en sert ve çirkin bir cil
di kadl!e gibi yumuşatıp beyazla
tır, sa! ve taze cazibe ile susler. 
Tokalen \ kreminde mevcut kıy
metli cevherler siyah noktaları 
eritir, acık mesamelerl sıklaştırır, 
ve cilde bir gül yaprağı yumuşak-1 
lı~ verir ve şayanı perlstılş bir ten 
temin eder. Tokalon_. kremi her 
yerde satılır.\ 

MUHASİPc 
İstnnbulda bir ticari müesse

sede çalışmak üzcre Lise mezu
nu, askerlikle ilişiği olmıyan bir 
muhasip aranmaktadır. Türkçe
den başka bir ecnebi lisan ve 
daktilo bilenler tercih edilecek
tir. Taliplerin tekliflerini mu
vazzah adreslerile ve ''MUHA
SİP,, Rihnuzlle posta kutusu 176 

•-- adresine bildirmeleri. -ıl 

,_ Bevliye MütehaSSJıı mır 

1 
Dr. Hasip Emiroğl1.r i 

l Belsoğukluğu, frengi, böbrek, 'ı 
mesane ve idrar yolları hasta
hklnrı. Parmakkapı Tramvay 

• durak yeri No. (121) ·-1 

Diş Doktoru Aranıyor 
Adnnnda mükemmel bir diş mua

yenehanesinde ortak çalışmak üzere 
son seneler mezunu genç bir diş dok
toru nranıyor. İstanbul Ziraat Ban
kasında Kenan Özgen'e müracaat. 

Istanbulda Uıuııçarııda Semaver M>kal!ında 
S No. da mukim iken hAlen ikamctclhı meç· 
bul bulunan Olca Pitalidh'e 

ht. !~inci icra dairesinden 41/2261 Islı:on• 
to ve Tıcaret Kollektlf ılrkctinln Istanbul at• 
il.Ye ikinci tlc.aret mahkemesinden ıadir olan 
10/7/94ı tarıb ve 41/&4 saydı illn ile maa 
m~stt.f .•lacafı olan 462 lıra 72 kuru,un tc· 
mınl ıçın lkametclhınıza cöndcrllcn icra em· 
rine verilen mc,ruhata ve zabıtaca yapılan 
tahkikata nazaran ikametılhınırın meçhul oldu 
fu anlatılmakla icra Mlrlmlifiacc ltra emrinin 
bir ay mOddetle iUncn tebllfine karar vcrilmiı 
olduğundan tarihi Ulndan itibaren meıkQr 
mOddet zar!ında mal beyanında bulunman .. 
Ye istenilen piranıD dairemiz veznesine ,. .... 
trrmanıı llrımdır. Bu m ı.;ddtt zarfında icranın 
ceri bırakılması hakkında ait odlufu malı:am. 
dan bir karar cctirmedifı takdırd~ cebri kra 
yapıhcafı ve mal beyanında bulunulmıdıfı 
taktirde icra inh l<anununun 76 ncı ve 337 
ncl maddeleri hOkmQ tatbik cdilecefl 41/2'61 
sayılı icra emrinin tcbllfi makamına kaim 
olmak üzere illnen tebli~ olunur. 

htanbul Aıllye QçUncn hukuk hlkimliffo· 
den: Beılkıaı Sinan pııa mahallesi Salih e• 
fendi çıkmazında 8 No. lu hanede mukim 
Penbe Derdiyok tarafrndan Beıikıaı CihannU 
ma mahalluinde Hasan paşa derui Gazi 
Refik ıokafında 22 No. lu hanede mukim iken 
hali hazır lkamctı:Shının mechul olduf;u ta · 
luıkkuk eden Mehmet ŞQkrU Coılıunun alev· 
hine muhakemenin 941 /770 No. lu dosyulle 
acılan boıanma davuının 10/11/941 tarihli 
celscaindc hazır bulunmaaı halc1cıada illnen 

1 

mUddaaleybc davetiye tebllf edlldifi halde 
ııclmemcıi hucblylc hakkında cıyıp karan 

------------------------------- lııihu olunarak muhakeme 12/12/941 Cuma uat ı4 de talik edilmlı oıdufundan müildda 
~JI M V k "'I t• D • M•• t J "" d aleyh Mehmet Şllkril Coıkun•unun mukQr ... • e a e 1 enEZ us ecar 191n an . ıGn ve aatte mahkemede haıır bulunması VC• 

• :!f 7a bir vekil ı:llndenneal: akai taktirde ı•Y•· 
bında muıhkcme icra cdilcceii ve bir daha 

1 5 tonluk blokları k ldırmak üzere kulnnılmak için iki adet "ara- celseye kabul cdılmiyecefi Uln olunur. 
zi Uz~rinde seyyar., vinç veya ekskavatör satın nlınncaktır. Mevcudu o
lup da satmak 1 tlyenlerln c.bazlara alt fenni ve hususi evsaf ve liCraiti 
ile !iyallnrmı bir mektup ile en geç ,20,11.941 ukliaınma kadar möste-
wııln bildirmeleri. (8297 - 9800) 

KAYIP: Edebiyat Fakiltıeıi cofraf" kıs· 
mından almıı olduf;um (ı6S4) numaralı ı.u. 
vlyet cGzdanrmı kaybettim. Yeni.ini alıcaf"ım 

dur. ı:aaı~ 1ıllkmll yoktur, C. ~ Tllaila 

Emlak 
/ 

Bankasından ve Eytam 

Esas 
No. 

3469 

3472 

3480 

3584 

3585 

3604 

3620 

3645 

3649 

3653 

3662 

Yeri ft clnsi 

Üsküdar İcadiye mahallesi Arapzade sokağı eski 
yeni 2 numaralı 129 metre murabbaı ev 
tisklldar Yeni mnhaile, Papas !!Okak "yeni payen
de" eski 50 yeni 56 numaralı 189.50 mclre murab-
b:ıı arsa 
Kadıköy Osmnnağn mahıılesl, Tayyareci Sami so
kağı eski 54 mü. yeni 1/2 pafta 1, ada 28 parsel 
15 numarnlı 22.50 metre murabbaı kdrglr ev. 
Kadıköy Osmanağa mahallesi, Ku.am ve Miski 
amber soknklarmda eski 15 mCikerrer, yeni 131, 
.r:ıfta 8. ada 2, p:ırsel 11 numaralı 208 metre mu
rabbaı al"Samn ı /2 hissesi. 
Kumknpı Muhsine Hatun mahallesi, Su 
kağı eski 16, yeni 32, ada 727, pafta 
'8 numaralı 42 metre mucabbaı bahçeli 
vin 1/2 hlsscsL 

terazisi so-
114, pan;el 

kargir e-

Çarşı Bodrum hon alt kat yeni Bltp:ızan sokağı 

eski yeni 50, pafta 156, ada 2792, parsel 69 numa-
ralı 19.50 mctre murabbaı oda arsası. 
Yenlkapı, Yalı m:ıhnlleo:i Peşklrcl soktığı e.V:I 1, 
yeni 3, pafta 209, ada 827, parsel 16 numaralı 56 
metro murabbaı arsa. 
Fatih, Yenfbahçe Molla AllYillfenarl mahall~sl Or
b çeşme "Yeni Hissedar., sokağı eski 31. 33,33 mü-
kerrer numaralı nrsa üzerinde 46/1, <Ui/2 numa~ 
ralı iki kulübe ve bir llhm mtiştemil tahminen 2520 
metre mur:ıl:ibaı arsa. 
Üsküdar SeldmJ Ali t'fendl mahale~i. R:arplçharıe 
sokıığı eski 14, yeni 20 numaralı 150 metre mu
rabbaı arsa. 
Üsküdar Altunlzade mnbaTiesi, R:ilcük Camlıca 
cadcsi eski 34, yeni 74, 76 numaralı 9767.:16 met-
re murabbaı maa köşk bağ "elyevm binayı müşte
mll tarla" 
Aksıırav Ynlı MahaTIMi, Yenikapı Kumsal ııokağr 
eski 26, yeni 58, pafta 208, ada 838, parsel 2 nu-

maralı 06 metre murababt ar;a. 
Aksaray Tillbentçi Hüsameddin mahallesi Musalla 
caddesi "şimdi fabrika ıı<>krı~ı .• eski 6-0, yeni 18, 
pafta 149, ada 798, parsel 5 numaralı 30 metre mu
rnbbaı kiırgir ev. 

Mukadrler 
Klymctl 

445.-. lira 

379.- "' .. 

720.- " 

312.- " 

1789.- .. 

390.-..... 

224.- .. 

2593.- .... 

150.- .. 

767,- ,, 

192.- ,, 

2.22.- " 
3670 Kadıköy Osmanağa mahallesi, Mfihürdar cadesl es- -

ki 1, yeni 80, t::ıj 30. p.'lfta 15 ada 24, parsel 18 

3687 

3693 

3706 

3728 

3730 

3731 

3733 

numaralı üstünde odası olan 33.50 metre murabal 
kfırglr dllkkAnm 11 /32 hissesi. 
Fatih, B:ılat Hacı İsa mahallesi, İşkembeci ve mah
keme altı soknV.ındn eski 38, 4 O yeni 7. 26 numa-
ralı takriben 69 metre murabbaı dükkfın ve arsnnm 
1/2 hissesi. 
Beyoğlu Feriköy. Fransız mezarlığı caddesi yeni 
Yemişli bahçe sokıığı, eski 2, 6, taj 2, 201, 203 nu-
maralı 172,20 metre murabbaı maa bahçe bir bap 
menzHin, halen dükkiınm 6/48 hisscsf. 
Beyoğlu, Tomtom mahallesi. Coml'ı Fevzi sokağl es
ki 21, yeni 19, pafta 36, ad3 326, parsel 25 numa
ralı 257.50 metre murabbaı nrsa 
Kiiçiıkpazar, Demirtas mahallesi· Küctikpai.ır cad
desi eski 8, yeni 8, 10, pafta 129, ada 488, parsel 
21 numaralı 221.50 metre murabbaı lratlı arsanın 
26/360 hissesi. 
Eminönü Molla Fenari mahallesi, Yol geçen hanı
nınm alt kntmda eski 3, pafta 8, ada 254, parsel 
25 numarnlr 29.50 metre murabbaı oda arsası. 
Eminönü Molla Femırl mahallesi Yol geçen hanmm 
nlt katında eski 2. pafta 8, ada 254, parsel 160 
numaralı 29 . .SO metre murabbaı oda arsası. 
Eminönü Ahıçelebl mahnllesi,Kemer sokağı eski 12, 
yeni 14, 11afta 66, ada 436, parsl?l 21 numaralı ü~-
tünde odaları olan kargir dükklının 5760/69120 his~ 
sesi. 

3736 Eminönü, Hubyar mahallesi, Hoca hanı derunu üst 
kat eski yeni 2, pafta 92, ada 307, parsel 45 numa
ralı tahminen 23.10. metre murabbaı oda. 

3771 Kumkapı, Tülbentçi Hüsameddin mahallesi Sepetçi 
sokağı, eski 45, yeni 60, pafta 149, ada 788, par· 
sel 3 numaralı 35 metre murabbaı klırgir evin 
l /2 hissesi. 

3793 Kumkapı Tülbentçi Hüsameddin mahallesi eski 
Orta Ümran sokağında eski 2, yeni 4, pafta 143, 
ada 777, parsel 2 numaralı 38 metre murabbaı 

309.- " 

837.- " 

365,- " 

615.- .. 

240.- ., 

295.- -

295.- .. 

583.- ... 

462.- " 

545.- " 

klırglr ev. 684. - .. 
Yuknrdn adresi ve tafı;lUltr yazılı gayri menkuller peşin para ile ve 

nçık arttırma usuliyle satılacaktır. 
Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kymetln yüzde onu nisbe

tinde teminat yatırmaları lftz.ımdır 
İhale 17.ll.941 Pazartesi ııilnii saat ondadır. Satış esnasmda verilen 

bedel mukadder kıymeti $:C~tlitl takdirde teminat akı;esi derhal arttırıl
mnyarak thale kimin uhdesinde icra edilirse teminat akçesi ona ikmal 
ettirilecektir. ' 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve Oç kıta fot.oğrafla birlikte 
bildirilen giln ve saate kadar şubemiz etnllık servisine gelmeleri. 

(904) (9454) 

Üniversite A. · E. P. Komisyonundan 

İkinci cerrahi kliniği ve Ra4yoloji enstitüsü kaloriferlerinde yaptırı
lacak 954.75 lira keşifli tamirat 17-11-1941 Pazartesi gOnQ saat Hi te 
rektarlükte pazarlıkla ihale edilecektir, K~f ve prtname Rektörlükte 
görülür. (9860) 

• 

------------------- :2 - 11 - 94.1 

ReklCim Değil, Hakikat: ~ 
Yurdumuzun her köşesinde dürüstlüğü. ucuz

luğu ve bol çeşitleriyle tnnmmış: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
~ezmeden ve bir fikir almadan başka :yerden 
M O B 1 L Y A almamalarını tavsiye ve 
mutlaka salonlarımızı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa İngiliz karyolaları ve Avusturya ıan
dalyaları mevcuttur. 
lıtanbul Rıza Pap yokuıu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Tel: 23407. 

, ..... ~ ... -------------------' ,_ 
E_L_E_KT_R_l~K_T_ES_IS_A_T_l_P_RA_TIGJ ~ 

1 nci kitap Dahlll Tesisat (2 ncl Bası) 40 Kş. 
2 " Asansör Tesisatı 40 Kş. 
3 " " Mat.ör Tesisatı 50 Kş. 
ı " " Dinamo - Motör sargılan 50 Kş. 
5 " ,. : Alternatör - Motör sargılar-. 75 Kş. 

İkbal, Haşet, Sergiyadis (Tünebaşı) Kitabevled 
latıyenler earlh adrealerlyle ( 10 Kt, US.ve ederek) 

Poata kutu : 2322 {Geometri Prob.) latanbul 

' '•••••••• Adrealnden tem in edebtllrler. •••••••' 

İstanbul Levazım Amirliği 
· Satınal_ma Komisyonu· İlanları 

Miktarı 

adet 
Eb.adı C i N S j Beherinin flyab 

' Kuruı · -,___ 
10,000 

3,200 
3,000 
4,000 

43 x 70 
43 x 66 
43 x 60 
43 x 70 
43 \( '70. 

Onluk galvanizli yeni saç 190 
183 
175 
180 
210 

' ,., ,, .. ' 

500 
On ikilik 
!'=;P.klı.lik 

' ' ' ' • 

.. " .. .. .. 
20,700 ~ 

Soba borusu ve dirseği yapılmak üzere yukarıda eb'at ve miktar
lan yazılı yeni gnlvanlzll saç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/11/ 
941 Cuma giınü saat 15.30 da Tophanede fst. Lv. Amirliği sntm alma 
koı;nisyonunda yapılacaktır. Beherinin !!yatları yukanda gösterilmiştir. 
Kati teminatı 5753 lira 40 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülür. is-
teklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (359) (9824) -Atlasl ciheti askeriyece verilecek 

olan 8 adet alay sancağı yaptırıla

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 113/11/ 
041 Perşembe günU saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği !::ıhn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 920 lira, ilk teminatı 69 lira
dır. M:ılzeme nümunesi komisyonda 
görülür. isteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri . (352 - 9700) -Beher kilosuna 100 kuruş tahmin 
edilen 30 ton zeytlnyaiJ paznrhkla 
satın alınacaktır. İhalesi 17/11/941 
l"~ıartesi giinü (iaat 14,30 da Topha
nede fst. Lv. Amirliği satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 2250 liradır. ŞArtnamesi komis
yonda görülür. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(3!l7 - 9778) -Beyazrtta askeri tıbbiye okuluna 
teslim şartiyle 16 ton karaman koyun 
eti alınacaktır. Pa.zarbkla eksiltmesi 
14-11-941 Cuma vünü saat 15,15 te 
Tophanede Lv •. Amirliği satm almn 
komisyonunda yapılacaktır. Şartım
mesi komisyonda yörülür. Fiyat te
reffü ettiği takdirle müteahhit et ve
rip vermemekte serbesttir. İsteklilerin 
tekli! edecekleri fiyat üzerinden 3 
7,5 teminaUnrile belli saate komisyo
na gelmeleri. _ (367) 9876 

Beher tonuna 24 lira 30 kuruş tah
min edilen 20 ton kok kömürü alınn
crıktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17-11-
941 Pazartı>si günü saat 15 te Topha
nede Lv, Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 
72 lira 90 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(364) (9873) -Kadıköy gazhanesinden Kartal Mal 
tepesindeki eski piyade atış okulu 
binaııına 70 ton kok kömürü naklet
tirilecek,ıir. 
Açık eksiltmesi 12.11.941 Çarşam

ba günü ' saat 14,30 da Tophanede 
Levazım Amirliği satın alma ·komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edecekleıi fiyat üzerinden ktıtl 
teminatıariyle belll saatte komisyo-
na gelmeleri. (331 - 9468) --Adet 

100 Tencere ma kanak 
50 Kazan ma kapak 

Yukarıda vazıh tencere Ye kazan
lar pazarlıkl~ satın alınacaktır. İha
lesi 19-11-941 Çarşnmba günU saat 14 
te Tophanede Lv. Amirliği satn al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 5550 lira ilk teminatı 416 
lira 25 kuruştur. Nümuneleri komis
yonda görillür. İsteklilerin belli sa
atte komisoyna gelmeleri. (365) 9874 

-Beherine 90 santim fiyat tahmin 
edilen sekiz milyon adet Okside e
dilmiş bakır düğme alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 13/11/941 Perşem
be günü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 4850 li
radır. Nümunesi komisyonda görü
lilr. İsteklilerin belli saatte komis -
yona gelmeleri. (343 - 9619) -Beheri on bir buçuk metrelik 40,000 
adet tinballıjlık 1p alınacaktır. Pazar
lkla eksiltmesi 20-11-941 Perşembe 
günü saat 14 te Tophanede iııt. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 52,000 
lira ilk teminatı 3850 liradır. Evsaf 
ve nümunesi komisyonda gBrülür. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (366) 9875 -Beher kll<>suna 57 kuruş tahmin 
edilen 29 ton sabun almncakbr. Pa
zarlıkla eksiltmesi 17/11/941 Pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yııpılacaktır. hk teminatı 1239 
Ura 75 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda gört11Ur. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(358 - 9779) -Sirkcclle asker konağında mevcut 
45 adet demir soba tamir ettirilecek
tir. Pazarlıkh eksiltmesi 18--11-941 
Salı günü saat 15,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satm olma komis
yonunda yapılacaktır. Tamir edilecek 
sobalar asker konafmda görülebilir. 
Taliplerin tamir edilecek sobaları gör
dilklerlne dair konakta alac:ıkları ve
sika ve temlnatlnrile belli saatte ko
misyona gelmeeri. (362) 9871 -Beher kiosuna 4,5 kuruş tahmin e
dilen 20 ton saman pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 18-Il-941 Salı 
günü saat 15 te Tophanede Lv. Amir
liği "Satın alma komisyonunda yapı
l::ıcaktır. Şartnamesi komisyonda gö
rtilür. Taliplerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (363) 9872 -Kilo 

7600 Çavdarlı cılız.· 
540 Buğday krrpıntrsı. 

Ayvansaray çeltik :fabrikasınca 
toplanmış olan yukarıda mikdarı ya
zılı buğday bakiyeleri satılacaktır. 
Pazarlıkla arttırması 13--11-941 Per
şembe günü saat 15 te Tophanede Lv. 
Amirliği satın olma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
320 lira 20 kuruştur. istekliler mal
ları fabrikada görebilirll?r. Arttırma
ya talip olanların mal bedeliyle bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

(346-0662) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
ı - Eskişehir orman fidanlığı için asgari 35 metre yüksekliğe sa

atte 40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli e
lektrik Jeneratöril ile birlikte bir tam dizel tipi motör kopalı zar! u
sullyle satın alınacaktır. 

2 - Fenni, idari şartnameleri ve mukavaL> a..nAlH t.c:t .... nhııl .,.._,.,. 

müdüriyetinde görülebilir. 
3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - Teklif mektuplarının 20-11-941 tarihine mfisadlf Perşembe günü 

saat 15 e kadar İstanbul orman çevirgc müdürlilğündeki komisyona 
verilmesi. (9655} 

lstanbul Üniversite Rektörlüğünden 
Rektörlük kaleminde 50 lira ücretli daktiloluk 

müsabaka ile girmek isteyenlerin bon sen•lslerlyle 
kadar kaleme baş vurmaları. 

açılmıştır. Burayn 
17 .11.941 tarihine 

(9837) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecılik ve Neşrıyat 
T. 1 ... Ş. TAN MatbaaF 


