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Ankara 5 a.a. - Ankara üniversitesi 

hukuk faltülteıi yeni binaııı bııgün açıl 

mıştır. Açılış töreninde B. M. Meclisi 
Reisi, Başvekil, Vekiller, mebuslar, Parti 
Genel S.oıltreteri, Temiz reiıi ve baş 

müddeiumumi, Gl!nel kurmay ikinci reisi, 
prof c:sörler haıır bulunmuşlardır. 

~--------------------~ 

Karadenizde, Karasularımızda Meçhul Bir Deni
zaltı Bir Türk Motörünü Top Ateşile Batırdı 

illi ŞEFi ·ziN 
Tarihi Nutukları 

1 lkinciteşrinde Milli Şef'in Büyük Mil
let Meclisinde irad buyurdukları tarihi 
nutuk, her bakımdan büyük bir devlet 
adamı olgunluğile, Büyük bir hatip kud· 
retiyle ve milletinin karakterini anlayan 
metin, cesur bir Şefin ve lnönünde bu 
milletin makus taliini yenen büyük bir 

--------·-! 

kahramanın şaheseridir. 

Yazan : CA VIT ORAL Ankara S 

na an tüntli ve sıkıntı zamanlarında beşeriyetin en çok kanıksadığı 
~ şeyler büyük devlet adamlarının buhranları yatıştıracak, mil 

!etlere ümit ve teselli verecek sözleri ve ifadeleridir. Halbuki harp 
içinde olsun, harp dışında bulun un bütün milletlerin radyolardan 
diıılediği, ırazetelerden okuduğu bir çok devlet adamı not~klarında 
hiç bir ferah verici ve hiç bir barışa işaret eden ifadeler ve sözler 
mevcut dt>ğildir. Ne Hıtl rin ateşli nutuklarında, ne Çörçilin hakika 
tı saklamıyan ifadelerinde ve ne de Ruı.veltin enerjik beyanatlarında 
milletlere yeni ve gelecek ıztırab sahnelerini tarif etmekten, kendi 
milletlerinin mücadele eneriilerini kamçılamaktan başka biç bir şey 
görmek ve okumak imkanı yok gibidir. 

Fakat 1 lkinciteşrin günü ateş ve ölüm tufaniyle sinirleri bozulmuş, 
top ve bomba yağmurlan altında .kalpleri kadar kafaları da katılaş
mış milyonlarca insan bizim Şefımizin şu insani sözlerini kim bilir na· 
ııl bir sevinçle, lı.imbilir nasıl bir heyecanla karşılamış ve dinlemiş 
olacaklardır. 

Şef d;yor ki; « Harpten doğan bin türlü felaket içinde bütün 
milletlere karşı insani vazifesini kudreti nisbetinde yapmakla iftihar 
eden memleketimiz, bir ~Gnde dünyanın bekiediii ,.e muhtaç olduğu 
barışın kaynağı olabilirse, bundan duyacaiımız aevinç pek büyük 
olacaktır. ,. 

A b bil sözlerdeki samimiyeti, bu ifadelerdeld insani ve hiHi 
ca a . b' . l"k d 

ulviyeti dinleyiö de gönlünde bir inşirah, kalbıode ır serın ı .u.y 
mıyan ve gözleri yaşarmıyan bir muztarip insan tasavvur edebılır· 
miyiz ? .. 

lşte 1 Teşrin nutkunda Milli Şef yalnız Büyük milletın_ın aydınlı~, 
duru kuvvetli vaziyetıni, dış siyasetindeki değişmez ve saglam prensıp 
terini, insanlık hakkındalti temiz düşünce ve fıkirlerini izah etmekle 
kalmadı. O milli kudreti ve coğrafi darumuyle mücadele içinde bu
lunan milletlere barışçı Türk milletinin insani ve medeni vazife ola· 
rak telakki ettiği sulh tavassutunu da yapabilecek bu dünyada yegi 
oe millet olduiunu anlatmak iı.tedi. 

Şef, Türk milletinin harici siyasetini muharebe eden iki tarafın 
başları iyetivade olan dostumuz Almanya ve müttefikimiz lngiltere ile 
aramızdaki düzgün, düzenlikte giden ve itimada dayanan münasebet
lerimizi de tebaruz ettirerek bulisa ettiler. 

Bundan sonra miili müdafaamızın kudreti üzerinde durdular. Ad. 
liye . D;ıhıliye, Maarif, Münakalat, Nafıa, Sıhbiy~, .Tıcaret, Sanayi ve 

Z t i•lerimızden bahis buyurdular. Memleketımızde ele alınmuı 
ıraa " 1 l . ·1 ıcap eden mevzuları birer bırer inceledıler. Ticari _Prob em er~n mı • 

lete genlik ve genişlik verecek bir şekilde tanzım edılmesı husu 
sunda dırektifler verdıler. lstıhsalitın arttırılması, müstahsilimizin çok 
istıbsal yapması lizımgeldiğini, toprak reformasıoıo yurdumuzun bün 
yesine ve ihtıyaçlarına göre halledilecej'ioi bildirdiler. 

Her kelimesinin her cümlesi ve her ifadesi üzerinde duracağı · 
mıı:, hafızalarımıza nakşedeceğimiz bu Şef buyruiunu, şu canlı ve 
kudretlı ifadelerle bitirdiler: « Hiç bir ~art altında zor kabul etmi · 

yeceğiz. » 
Konuşmak ve konuşabilmek bir devlet adamı için en başta ge· 

len vasıflardan bimidir. Gayesini prensiplerini izah edemiyen, mille
tinin bakıki karakterini ve meziyetlerini şah iyetınde toplayamıyan 
devlet adamları biç bir zaman muvaffak olamamış ve Şeflik yapama-

mışlardır. 

işte bizim Şeflerimizin, Atatilrk'ün ve lnönü'nün en büyük • ha· 
ıasiyetleri, en karakteristik vasıfları Türk milletini bütün evsafıle 
temsil etmek kudretini göstermeleridir. Bi:ıim Şeflerimizin diğer bir 
hususiyetleri de az ve fakat çok vakurane konuşma tarzlarıdır, Fa· 
kat konuştukları zaman onların ifadelerindeki ııüzellij'i, edebi ' kud 
reti, nezaheti, politik inceliğ'i, açıklıi'ı ve katiyeti hiç bir devlet ada 
mının nutuklarında, hitabelerinde görmek mümkün deiildir. 

lşte 1 ikinciteşrinde Milli Şefin Büyük Mıllet Meclisinde irad bu· 
yurdokları tarihi nutuk, her bakımdan büyük bir devlet adamı ol· 
gunluiile Lüyük bir hatip kudretile ve milletinin karakterini anhyan 
metin, cesur bir Şefin ve lnönünde bu mılletin makılsa taliini ye· 
nen büyük bir kahramanın şaheseridir. 

100,000 sayfalık 
bir dosya! 

Fransadakibozgunun 
mesulleri Portale kal
asına hapsedildiler 
Vişi 5 (a. li.) - Leon Blum'on 

vukatı, yüksek mnbkeme tarafın· 
dan tanzim edilen 100 000 sahife
lik dosyayı tedkik etmek için diier 
Rlon maznunlarının avukatlarilo 

mllşterek toplantılar yapılmasını 
teklif etmiştir. 

Daladiyenin avukatının bu tek
lifi reddettiği zannolunmaktadır. 

Dosya 30,000 parçadan mü· 
rekkeptir. 

Mareşal Peten. siyasi adalet 
konseyi tarafından kendisine veri . 
len en ziyade kanaat verici vesi 
kalan tedkikten sonradır ki Dala 
diye, Blum ve Gamlen'in Portule 
kal'asına hapsedilmeleri kararını 

vermiştir. (Bu kal'a hakkındaki iza· 
batı « Dünyada neler oluyor » ıil 
tonlarımızda okuyacaktınız.) 

Hücuma kalkan Alman 
askerleri fle tahrip edilen 

bir Sovyet garı 

Japon 
Başvekili 
Mühim ifşaatta 
bulunacakmış 

Japon gazeteleri, Ja· 
ponganın, kendisine 
hasmane ta'lltl' takınan 
rnenıleketlere k a,.' ı 
kogmala azmetlijini 
yazıyorlar 

Japon Başvekili 
General Tojo 

Tokyo S [a. a.) - Gaz"teler 
Japonya'nın, kendısine hasaıano 
bır tavır alan memleketlere karşı 
koymııia kat'i ııurctte karar ver· 
miş oıduiuou yazmaktadırlar. 

Asabi Şimbun gazetesı bu bu· 
-ıııle 

ııusta yazdıgı bır yazıda ezcu 

şöyle diyor: "ka· 
1 - Başvekil Japon polıtı 

h 
.. b b 1 aoure· 

ıını da a eneqııt ır a e • . 
cek olan yenı yolları ifşa edecekt~r: 
Japon iyaaetioın sarıb ıayolerını 
tahakkuk ettirmek için Japonya'nıD 
muttefıklerıyle oJan temasını daha 
sıkı bır bale getırmek Jizıınaır. 

Dahılde hukılmetlo ordu ar•· 
ıında tam bir bırlık yaratmak ı~ 
rureti var .. ır. Dahılde müttehit bır 
cepheye dayanan Japon bükQmeti 
düşmanca bir vaziyet almış olan 
bütün memleke'1cre karşı koymağa 
muktedir olacaktır. 

2 - Başvekil Birletik Ameri 
ka devletleri ile yapılan müzake• 
relerin açık bir bülas sını yapacak 
ve Prens Konoyenin Mıster Ruz· 
velt'e gönderdiği bir mesaidan 
bahsedecektir. Baıvekil Japonya· 
nın Pasıfik buhranını sona erdir· 
mek istediğini fokat Birleşik dev
letlerin J aponya üzerindeki t azyi· 

· kini arttırdığını ve müza ereleri 
geriye bırakarak Japonyayı siyasi 
nslı:eri ve iktisadi bakımlardan za. 
yıf .düşürmeğo teşebbüs ettiğini 
beyan edecektir. 

3 - HukOmet Diyet meclisi
ne ordunun muazzam mıısraflarınıı 
müteallik. bir proje ile vergılerin 

arttırılmasına dair diier bir pro}e 

Betonarme 
gemiler! 

Yeni tip ilk vapur bir 1 
lngiliz limanında 
denize indirildi 
Loodra 5 [a. a.] - Betooar· 

meden yeni tipte ilk gemi ·bir ln
t ' "' liı:ı nında denize indirilmiştir. 

Zannedildığıne ıröre, bu nevi. 
deki •emıJer te..trlh •rd•lti •İpariş 
izdıbamı mMeJeaini haJledobilocek 
ve çok büyük bir kıymette çelik 
tasarrufu mümkün olaca" tır. 

Bu geminin bazı teferruatı da 
Betondan yapılmııtır. 4000 tonluk 
ola~ . bu gemi 2000 ton yült taşı· 
yabıltr. Denize çelik vapurlar ka· 
dar dayanır ve onlar kadar seridır 
Ba gemiler tamamen bina işciıer~ 
tarafından yapılıyor. 

. Ayni sistemde 10,000 tonluk 
bır geınioin de ioşası düşünülmek· 
t~dir. Hiç şüphcıiz, tonaj yuksel
dıkçe, çelikten inşa edılen vapor· 
lara nazaran çelik ve emek tas r· 
rufu daha muazzam bir nisbct ala. 
caktır. 

vereccılc.tır. Bundan sonra pırıoç 

istıns.llaunın arttırılması bak.kında 
da bır proje verılecektir. Huku 
met ıktisadi işlerle iacı.e · 

1 
• 

Y ış erını 
teır. bır idare altında to 1 • • p amaga 
kıttı surette karar vermıııt M l 

Y ır. ı le· 
t~n manevıyatı bir buhran devre 
sını k.arşılıyacak tarzda hazırlana· 
caktır. 

Toltyo 5 {a. a.) - Bogün ya 
pılan baıın toplaotısıoda hukOmet 
fiÖzcusü, Japonya ile Amerika ara· 
sındakı muzakerelcrin keııilmem.iş 
?lduguna da işaret etmiş ve şunu 
ılave eylemiştir: 

Fakat Japonya son sözünü 
söylemiştir. 

Tokyo, 5 ( a. a.) - D. N. B. 
Japon iht ıyatları bırlıği tarafından 
tertıp, edılen bir alayda nümayiş· 
cıler lngıliz ve Amerıkan aleyhtarı 
şeritler taşımıştır. Bılhass1& Ruz. 
veltle Çörçıl istihzalı tezahürata 
ve ile teşkil etmişlerdir. Rauter 
ajansının muhabiri gazeteciler top 
lantısında Japon resmi aözcüıün 
den izahat istemesi üzerine sözcü 
şu cevabı vermiştir: 

"- Bu heyecanlı bazı kimse 
lerin hareketidir. Bu kabil hare

ketlere di(er memleketlerde de 
rastlanılabilir • ., 

Reuter'in muhabiri cereyan 
eden hadi eler ara ında ' ' bir büyük 
elçılik., önünde nümayişler yapıl 

dığı husu~unda söıcünün dıkka· 
tını çekmiş, sözcü de böyle bir 
hadised.,n haberi olmadığını söy 
lemekle iktifa etmiş ve Japon ma· 
kamlarının nümayi~ler hususunda 
meseli Amerika makamları kadar 
ihtiyatlı bulundaj'unu ıöylemiıtir. 

Almanlar Yayla dağı 
geçerek Karadeniz'e 

vardılar 
Lening,at' daki R ıı s 
kUvfletlerinin Alman 
çemberini yarma te· 
şebbüsleri akim kalıyor 

Berlin 5 La. a.l - Kuvvetli 
Alman hava hşekkülleri 3 4 son 
teşrinde Rostof bölgesinde Rus 
demiryollıırına ve trenlerine taar 
ruzlarda bulunmuşlardır. 

Dolu Sarnıç vagonlarından 
mürekkep üç tren yakıl0ı1ş, diğer 
bir naklıye treniyle 3 Lokomotif 
tamıımiyle tahrip olunma,, 16 nak· 
liye treni de ağır hasarlara uğra 
tılmıştır. 
Berlın 5 [•. a.J - Alman teblıti: 

Kmm'da dilşıı:ıan cenup istika 
metu~d~ de takıp edilmektedır. 
Arazının arzettiğı büyük güçlükle. 
re reimen Y ayli dağları bir nok 
ta~a geçilmiş ve Karadeniz sahil· 
lerıoe varılmıştır. 

Kırım'da Sivastopol, Yalta ve 
Gerç lımanlal'l hava kuvvetlerimiz 
tarafından bombıılrnmış, 10 000 
tonilatoluk ik_i naldıye vapuru' ba
tı~ılmıştır._ Dıırer 5 tıcaret vapurile 
kuçuk bır Sovyet kruvazörü de 
bombalarla muhım ha ara uğra· 
m ştır. 

Leningrad Önünde düşman 
t?pcu!uoun uzun bir hazırlık "'te: 
şınden sonra Neva h . 
mek i in . . ne rını geç 

ç yenı bır teşebbüs yap 

ımı~ııa da Alınan müdafaa mevki· 
erınde 11 g· ı. · " ır ve -.anlı zayıat vere 
~ek puskürtülmüşı ür. Bu hücuma 
ıştırak eden 100 Sovyet torpıdo 
botunun yarısından fazlası bııtıril· 
mış, kalaolarda dönmeğe mecbur 
edilmiştir. 

Alman Çenberini yarmak için 
tankların yardımile yenilenen düş· 

Ankara 5 (a,ı) - Türk ban· 
dıralı 145 tonilatoluk cKı-.yr.akdPre» 
motörü Karadeniz boğcız ndan çı 
karak Türk sulıırını takıplc şımıı 

le doğru gitmekteıyken lğneada ve 
Midye arasında bir denizaltı tara 
fından durdurulmuş ve müret • 
tebatı fıhkayla lgneadaya çıkarıl 
dıktan sonra, denizalıtı tarafından 
top ateşile batırılmıştır. 

Londra' fB göre 

Moskova'ya 
taarruz 
durduruldu 

Bazı mıntakalarda Sov
yetler vaziyete hakim 

1 Radyo gazetesi 1 
Alman - Rui harbi baülcında 

cepbeden relen haberler harekatta 
mühim bir inkişaf olmadıtını göı· 
termektedir. Ruslara göre, Alman· 
lar Moskovayı kışgelmedeo almak 
için ağır zayiata mal olan hamleler 
yapmaktadırlar; Rus mukavemeti 
kırılmamıştır. 

Londra radvoııu, Moskova')a 
yapılan Alman taarru:ıaoun durdu· 
rulduğunu bıldirmiştir. 

Devamı ikincide 

Viyana 
İngiliz tayyarelerinin ta 
arruzuna mı uğrıyacak? 

1 
Londra 5 ( a.a ) - Almanlar 

İngiliz hava kuvvetlerinin Viyana 
üzerine akınlarını beltlıyorlar. Lond· 
raya iltica etmiş olan Avusturyalı 
mültecilerın aldıtdıırı malOmata gÖ· 
re, Vıyanada derin yeraltı sığınak· 
ları yapılmak üzeredir. Bu sığınak 
!ardan bazıları Nazi hücum kıtala· 
rına mahsustur. Hcılk giremiyecek· 
tir. 

Bu haberde, Viyana balkı ara· 
sında derin bir boşnuhuzluk hü· 
küm sürdüğü ilAve edilme t•dir. 

man teşebbü,lerl henüz hazırlık 

devirlerinde iken akamete uğratıl· 
mıştır. 

Savaş tayyarelerinden mürek· 
kep teşkıller dün gündüz mühim 
bir otomobil ve tayyare endü tri 
merkezi olan Gorlci şebrmi bom· 
b lamışlıırdır. F abriknnın volka 
sahilindeki arazisine bombalarıo 

isabetı kadedilmıştir. Şehrin demir· 
yola te i atına çok büyiik batar 
yapılm ştır. 

Leoingrada karşı yapılan ha · 
va hücumlarında çolt mühim U• 

keri tesisat yakılmıştır. Dun gece 
Mo kova da bombalanmıştır. 

~---------------------------------------------------------

IFIKRAI 

1 numaralı düşman 
YAZAN: BiZ 

Düşman:n ~u~ıırası olar m? Bütü~ düşmanları~ numarası birdi~. 
Mesla: pıslıkten hoşlanan ve pıs yerlerde mılyarlarca üreyebı• 

len karasinek, su birikintilerinde çoğalan ve sıtmayı elektrik ceryanı 
kadar çabuk nakleden sivrisinek bize düşmandır. Numarası da birdir. 

Her kesin düşman dediii düşman; topu ile, tüfei'i ile, tankı ile, 
uçağı ile hücum eder: Memleketi yıkmağa, yakmağa, yok etmeğe çaba· 

lar .. Numarası birdir. Bundan başka memleketin iktısadi bünyesini ihti· 
kir yaparak sarsan, ihtiyacından fazla istihlak yapan, ihtiyacı olmadan 
alış veriş eden, konulan fiatlardan fazlaya gizli ııizH şunu bono alıp 

muhtekir kazandıran; hükOmetin taldp ettiii politikaya ayak uydurmayıp 
lafına düzen vermeyen de memleketıne düşmanlık eder. Eter bunları bi· 
lerek yapıyorsa. her düşman gibi numarası birdir. Herltnin bildiği düş· 
manın; yerden, gökten, denizden de olsa geldij'i, g-,leceQ-i yer bellidir. 
Bu üstlerine numaraları yazılması güç düşmanların kim olduğu, nereler• 
de bulunduğu, nereden salcİıracağ'ı belli olmaz. 

insanın neresi ağmrsa canı oradadır, derler. işte bizede zarar ve· 
ren ki molursn, ne olsursa olsun bize düşmandır. sıhhatıınıza, yaşayışımıza 
kesemize onurumuza, memleketimize, aldıran her kim olarsa her ne ~ 

• d' w mide ar· lursa olsun bize düşmandır. Bunlar tıp ı baş agrısı, ışarrısı, 

rısı kıılb ğrısı gibi birer ağrıdır numaralara da birdir. 
' Bugün muharebe yalnız sınırlarda, a-öklerde, denizlerde yapılmka· 

_ B • d b 1 k en yaşlısına •· mııktadır. Muharebe bir bütundur. eşın en nş ayara 
b. 'il . . 1 ktadır Bütün dünyayı dar. cam ile malı ile, büHlo ır mı etı ıçıne a ma '. h ı· d 

' h ktııdır. Yanı harp a ın • saran yangının kıvılcımları er yere sıçrama 
olmayanlar da bo muharebenin bir k11mıoa &"irmi!lerdir. 

Bir numaralı düımana her !ferde dikkat edelıml •• 
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IF>aı~all'iloll'il ll"'il lUıffıı.ııs "e ıellııcem mlye'tD 1 Londra'ya göre 
( ea,tarafı birincide) 

Vatikan kulislerin- Almanlara ıröre, Alman kıta 
!arı Kırım'da Yarımada'nın cenu· 

de neler oluyor ? buna kadar varmı4lardır. Fakat B l d • ı -
Sivaıtopol benilzdüımemittir. e e ıye memur ve !MMJ[/]JjJ):yJ!Jğ:p 

Mıhvera ııöre, Kırımın işırali -
Misyonerlerin gördUA\I 

mUhlm vazife 
.-~~~~ ~~~~--. 

Romanın ortasında kü- 1 
çücük bir saha içinde sı• 
kışmış olan Papalık dev
leti, ger güzünün en mü
kemmel siyasi istihbarat 
şebekesine maliktir. Kato· 
likler dünyanın dört tara
fına dağılmışlardır. Bunlar 
geni rahipler arasında se
çilmiş oldukları cihetle , 
etraflarında olup bitenleri 
J(Örürler ve İşitirler, 

Dünyanın dört tarafından ırelen 
harp haberleri arasında, ara 

ııra sulh sözleri de işitilmekte ve 
Papanın bir sulh teşebbüsünde bu· 
lunacağından bahsedilmektedir. Pa· 
palık, ltalyanın payitahtı Romanın 
içinde, müstakil bir hükQmettir. 

Papa hem ruhani, hem cisma· 
ni bir devlet şefidir. Satıh mesa
hası birkaç kilometre murabbaın
dan ib'aret olan Papalık devletinin 
manevi bakımından büyük bir ehem. 
miyeti vardır. 

Vaşiogton, Londra, Berlin, Vic
hy hatta l okyo ırözlerini V atikan· 
dan ayırmazlar. Çüokü Papalıirın 

htolik aünyası üzerindekı nüfuzn 
hasebıyle muhtelif meseleler hak· 
kında nok.taı nazarları, nazarı dik
kate alınmak icap eder. Bugüı. 

yeryüzünde yaşayan Katolıklerin 

miktarı dôrtyiız mılyona balığ ol
duğunu Papanın manevi nütıı.z ve 
ebemmı)elı hakkında bır likır ver· 
mış oluruz. ılu ıebtbten dolayı bu· 
ırunkü dünya ke~mekeşıode rol 
oynayan ve oynamak ıstıyen büyük 
devletler, atacakları adımlarda Va
tıkaııdakı aksülaruellerı hesaba kat· 
malı.. mecburıyetındedirler. 

Hatta Ameııu Reisicumhuru 
B. Rııosvelt, f'•pa ıle 11kı bır te· 
mc1.stu bulunmak ıç ın kendı mahrem 
dostu Nl)IOD 1 ayıoıu P•pa nezdıne 
şahsi sehr olarak ııöndermış, bn 
zat oa. Pttpaoın D.&uh\.eht meaeleler 

bakkıuaa i•riışünu aırızdan l:I. Ro 
oavelt'o ızab etmek ıçta ıon JÜD 
lerae tayyare ıle Yatınııtona dÖn· 
müştür. 

P apanın muhtelif büyük bırıs· 

tıy•n aevlctlorı nezdınde te· 

tı. ı~rı 1raraır. Bu acfırler, dıploına· 

tıK mösunıyetten ve aııer ıefırlorın 
botz oıuuKıarı ımtıyaı.ıardan ııtıta

uo euerıcor. Popbıun Harıcıyo Na. 
2ıra 1'..aroioaı Maıııoue' oır • 

iSl.I~ 1.ıu harp hauocıo bulunan 
iıı.ı u.ıuha~ım 2unırt:Oö 1-'apauırı kon· 
uı oOil.liU ouarıarıoa ceıp ve ama· 
ıo tıtLOök ıçuı VattKan kuhsıeriodo 
muL"m~ui bar muciloeıea.o bulunu· 
yotıar. 

.t'•p•, şabıan laşızme vo na-

• 

-
rak kalmaktadır. 

R omanın ortasında kllçilcllk 
bir saha içinde 11kışmış olan 

Papalık devleti, yeryüzünün en mil· 
kemmel siyasi istihbarat şebekesi
ne maliktir. Katolikler dünyanın 
dört tarafına dağılmışlardır. 

1 Kürel arzın beş muhtelif kıta. 
sına dağılınış olan misyonerler, ıe· 
faloti hafifletmek ile meşgnl olmak· 
la beraber, iyi tahsil görmüş ve 
zeki rahipler arasıodan seçilmiş ol
dukları cihetle etraflarında olup 
bitenleri iÖrürler ve işitirler, 

Gördükleri raporlarda mevcut 
mühim mal6mat, derhal Vatikana 
bildirilir. Pspaoıo, dünyanın her 

tarafına dağılınış olan misyonerler· 
den başka, büyük devletler neıdin· 

de resmi sefirleri vardır. Bu sefir· 

!er de duydukları mühim malOmatı 
Papaya bildirirler. 

Harpten evvel Fransada, Le
histanda, lspaoya ve Portekizde 
bulunan Papalık sefirleri, ecnebi 

sefirlerin en kıdemlisi olmak gibi 

yükıek ve nafiz bir payeyi haiz 
bulunuyorlardı. 

B ugün On ikinci Pie ünvaniy
le Papalık tahtında oturan 

kardinal Pacelli, kendisinden evvel 
ki Papa On Birinci Pie'nin Hari· 
ciyo Nazırı olmazdan evvel Lehi.· 

tanda katolik kilisesinin kardinali 

bulonuyordu. Bugün işgal altında 

bulunan memleketlerde Papalığın 

vekili olan kardinaller mevki ve 
memuriyetlerini mob,.faza ediyorlar 
Bu itibarla Papalık, yeryüzünde si· 
yaai istihbarat şebekesi on mükem· 

mel ve emin olan makam tolikki 
edile bilir. 

Papalık devletinin kendine mah· 
ıns bir radyo istasyonu da vardır. 

Harp başladıktan sonra muharip. 

lere kartı tamamen bitaraf bir va· 

ziyet alan Papalık, radyo neşriya 

tıoı tama.miyle mezhebi bir aahaya 
inhisar eltirmiotlr. Sovyet Ru.•yada 

din serbestisi, Papalık tarafından 

sarfedilen mesainin eseri addedile· 
bilir. 

Vatikan radyoın, yirmi il.an 
üzerinden neşriyatını yapar. L&tin 

ce netriyat yapan dilnyanın blricik 
radyo iıtasyonu da V ati kan iıtaı· 
yonudur. 

Kafkaslarda harekitı kolaylqtıra •• t h d l • e 
calı:tır. Kafka1lar laiilterenin de m us Q em er ın ın • lnbisarlar Umum Müdürlüğü, 
hu1aı noktalldır. bütün yurddaki fabrikalarında Ç&• 

Malam oldaiu iizere, lniilt•· h k k lı 1 lıştırdııfı işçilerine 11cak yemek 
• · H d d 1 b ku a ve mu•• e e ı•getı• vermeö-i kararla•tırmı• ve bu iıin re nın in iıtan or u arı aş • 6 • • 

mandanı General Veyvel Sioırapor- tatbikine de geçmiştir. 
da incelemelarde bulunmuş ve Umum Müdürlük, bu işe evve-
Hindistana dönmüştür. Generalin - Dahlllfe vekAletl daha geniş ve ----• la lstanbulaan başlamış ve fabri-
Uzak Şarkta yaptığı bu •eyahat - şUmullU bir nizamname haztrladı - kalarındaki işçilere, sıcak öğle ye-
Kafkaa, lran ve lrak'ın müdafaa· A meği vermektedir. Şimdi de Sam-nkara. 5 (Hususi muhabirimizden) - Dahiliye Vekaleti Beledi· d k' f b 
sile il&"ilidir. · sun a ı sigara a rikalarında çalı· 

ye memur ve müstehdomlerinin vazile ve salahiyetleri hakkın- •an ı'• ·ı k ·ı kt d' Seyahatinden avdetinde ııaze. d • ,çı ere yeme ven me e ır. 

1 a mevcut nizamnameyi tadil ve i•lib ederek daha aenı'• v~ •ümullü Yakın za d 1 b' 1 'd b" tecilere beyanat veren Veyve, b • • ~ • man a o ıtar ara aı u-
k ir nizamname ha:ı:ırlamı•tır. Nizamname, tetkik edilmek üzere devlet tün fabn'kala d ı · 'l Rusyadaki durumdan bahseder en, • r a ça ışan ışçı er 

Ştlrasıoa gönderilmiştir. b d · fi d d ki d 
bunun müphem olduğunu, Rusya· Bu nizamname ile belediye memur ve müstabdemlerioio bak ve U.D aDn hı~,.' a y

0 
ek ece er ir. 

Ya Hindistandan mühim miktarda ı. a 1 ıye e ileti, üstün me-
mü.elloliyotleri devlet memurlarının hak ve mükellefiyetleri derecesine 

malzeme ajttiO.ini, Rusların asker lı. ı murların madun memurlara vekile! • • çı arı makta, belediye memurlarının vazifeye alınmaları, azilleri terfi 
Yardımı talebinde bulunmadıklarını v t f hl 1 edememelerini kararlaştırmıştır. d' e er i eri. askere a ınmaları, maq vaziyetleri yeoi esaslara bağlan. 
söylemiş, «eger Almanlar Hin ıs· maktadır. • Lice kaymakamı Cemal Dio· 
tana doaru yürümeae kalkışırlarsa D'. b 1 d' 6 • 1 ıger taraftan e e ıye memurları tekaüt sandığı kurulması hak- cin Keşan kaymakamlığına, Aşka-
karşılarında lnıriltereyi hazır anmış kındaki kanun layihası da ba ayın birinden itibaren mer'iyete girmiş· le kaymakamı Müştak Dikermanın 
bulacaklardır.» demi•tir. bul k d " unm.a ta ır. Çarşamba kaymakamlığına, Reşa-

• Moskova önlerinde geceli Belediye memurlarının malOliyeti halinde bunlara tahıiı edilecek diye kaymakamı Hayri Dişlioğlu'-
gündilzlü şiddetli muharebelerin malöliyet moaşı hakkı ndakl nizamnamede devlet ;uruma rönderilmiştir. nun Aşkale l<aymakamlığına, Diya· 
devam etmiş olmasına rağmen Al din kaymakamı Süleyman Onur'un 

;.~n;;~: O~~:~::!:~ebi~a:D~:!:::; lşcı·ıerı·n teri,. ve terıı·hı· et ::~~~~;USUk;:Ü::~:m~~ı=~·UI~;~:~ 
bir haber yoktur. Moıkovayı teb· da Zonguldak moktupçuluğona nak-
dit edeo kısımlarında Sovyetler len tayinleri tensip edilmiştir. 

vazi>;.:::ko~:~: ce::::::k~e:ı~· rafında tetkı.kler yapılıyor ıe!.ı~~~i ;i:i;~,~::nb::ü~kt~kş;~~ 
l!,; İ::h~:fik::11bö:!~~;:~r Al::,ı;;,,· ::::.~t~~yserili bir vatandaş ka· 

bulmuıtur. Ancak Oka nehri şi· Ankara 5 ( Hnsusi muhabiri- Bundan başka sıhhi icaplar Öğrendiğimize göre, bu çeki-
malinde bnlunan Zerfikof'un Al· mizdeo ) _ Devletin, alakalı ol- ve hulrnki münasebetler bakımın- lişe ait 20 bin liralık ikramiye Es· 
manlar eline geçtiıfine dair işaret duıfu ıanayi müesseselerinde çalış dan tanzimine çalışılan, işci baya· kişobirde on lise talebosınin aldığı 
yoktur. makta olan işcilerin terfi ve terfi· tını koruyacak olan işci sigortala· müşterek bilete, 00 bin liralık 

Sovyetlerin Nara nehri ieri· hi etrafında tetkikler yapmakta rına ait kanun layihaoının alaka. ikramiye şehrimizde Eskihamam 
ıinde Alman ordularına mukave· olduğu haber verilmektedir. Son dar encümenlerde müzakeresine mahallesinde Ayşe ve Nazmiye 
met göstermere çalıştıkları anla· güolerde hemen bilumum devlet başlanacak ve bunun kısa bir za· adında iki Bayana, beş bin liralık 
şılıyor. Moskovaya 70 kilometre fabrikalarında çalışan işcilore sı manda tatbikine geçilecektir. ikramiye lzmırde Güzelyalıda Ca• 
meufede bulunan bu nehrin ge· cak yemek verilmeıfe başlanmıştır. Diğer taraftan busnsi sınai mi sokaıfında oturan emekli yüzba· 
risinde Sovyetlerin uznn müddet Bu tedbirin, işcilerin iş bayatı müesseselerdeki işcilere de sıcak şı Gökgezen'e ve kızı Perıhao'a 
mukavemet göıterocekleri şüphe · üzerinde verimli neticeler tevlit yemek verilmesi için iktisat Yeki· çıkmıştır. 
lidir. etmekte olduıfu anlaşılmış ve di. !etinin fabrikatörler nezdiode te- • Bütün Ege bölıresinde kış 

Moskovanın daha cenubunda ıfer sahalarda muayyen teLirler şebbüsatta bulunacağı haber ve. ekımine başlanmıştır. 
T 1 böl • d k' h b 1 alınması için etütlere başlanmıştır. rilmektedir. • 

u a gesın e 
1 

mu aro e ere -------- - ----------- -----·---- lstanbul vilayeti emniyet müdür· 
&'elince; bu bölırede Alman taar- ıügü üçüncü şube müdürü Tevfik 
ruzları devam ediyor. Fakat be· Memurlar1n yab•ncı Basın kongresi murah· Borıu'nun mezkOr vilayet emnıyet 
nüz mühim bir inkişaf kaydedil- dll imtihanları haalarına çar ziyafeti müdürlüğü, dördüncü ıııbe müdür 
mi, degildir. Sovyetlerin ba böl· Maarif Veldlliiıioden t<obUi Ankara 5 ( a.a ) _ Cümbu· lüğ'üne, l.tanbul vılayeti ikinci 11• 
a•d• tldd.t\i. mu.Savoın•t sö•t.•r~ q\ua ..... toır. • h k oıf emniyet imirlerincıen Mıtat Af 
dikleri anlaşılıyor, Devlet memurları ile banka· rıyet al partisi genel sekreteri, şi'nin Vıraoşehir Kemal Artuc 

• C L • d k' b lar ve devlet müesseseleri memur· bugün şehir lokantasında, Türk enup cepaNID e ı ltt Çankırı, H. lbrabim Ata~ Akhisar, 
kit h ı.ı. d b • b' 1.. t !arının 3656 ve 3659 sayılı kanun basın birlii"i umumi konareıi m"u Ô ıuın a enuz ır ma uma • ve M. Ali zkul'un emniyet umum 

·ı · · H 'k' ı f b lan aöre icra oluoan yabancı dı' I naıobetı'le bı'r · f t' verı eınemıştır. er ı ı ara u • çay zıya e ı ver· mlldürlüıfünde açık bulunan İkinci 
b b 1 h kk d ilk6t imtihanları 1941 yılı ıonte•rin ayi · t' 

mu are e er a ın a 1 u mu· • ıııış 11• ıınıf emniyet imirliklerino, Tekı'r• 
b 1 devreainde Ankara ve lıtenbul'da 
a aza ediyor. Samimi bir bava içinde aaçen da&' vilayeti birinci ıınıf emniyet 

A k K S 1 Y 1 oo tarihlerde yapılacaktır. • 
nca ' erç, ivaltopo a • bu çay ziyafetinde Ba•vokil Dok- imıri Hidayet Koçak, Çankırı vi-

t b · 1 ,_ n K t Yalnız bir dilden imtihana gi- • 
a arıç o ma.. zer• ırımın Op· tor Relik Saydam'la bu"tlln Vek'ıl· liyeti ikinci 11nıf emniyet imiri 

t • l' • '--bul t k ktir recekler için 11 ıonteırın yazılı, an ışıra ını ... e me iere • ı. h b Mozalfer Batur, Adapazar kaza11 
Al 1 Y 1 d ., K 14 ıontetrin ıözlü, iki yabancı dil .,.r azır olunmuşlardır. 

qıan ar ay a •aı aımıı ve a birinci 11011 emniyet amiri Naıl 
Se.,y.r manlf.turacll.rl d · Al k den imtıhana girecekler için 11 ve O ra enıze varm!ftır. man nvvot- zata ıle Kütahya vilayeti binnci 

Ankara - Bazı kimseler sey- leri henüz Kerç'e relmemiıse. de 12 ıooteşrin yazılı, 14 ve 15 son· • Gönderen ve gönderilen ve· sınıf emoiyet imıri Tahir Ôzkanlı 
·ı t 1 k ki ·1 b' k ilo k d b h • teırın de ıöziü İmtihan aünleri ya bunların veka· let ve · N yar manı a uracı ı yaptı arını ı e ır aç i e a ar u şe rın • ya mezunı- azılli, kazası İkinci sınıf emniyet 

· - k b d" · ı. ti' b' lbti' 1 ı k alarak teıbit oluomu•tur. · · h 1 1 1 rıye surore aştan maliye daire· uımesı .. avve ı ır ma o ara • yetını aiz o an arla mahkemeler· amiri smail Hakkı Vardar lzmir, 
!erine müracaat etmekte, birkaç ıöylenebilir. lmtıhanlara 1 a b a h 1 a rı den başka hiç kimseye telgrafların Akhisar kazası ikioci sınıf emni· 
senelik vergi ve cezalarını verme· Kırım iıırali tamamlandıktan 1aat 9 da başlanacaktır. 1 1 yet imıri Tevfik Eren Kütahya, 
mektedl.rler Bu a'b'I b d lmtıhanlar An'·ara'da Dı'l ve ası ve suret erinin gösterilmemesi K 

• • 1 1 er un an son ıonra Almanların Kafkas ubille- "' ırşehır vılayetı ıkıoci sınıf emni· 
S - b k' T 'b Coa 1 f k" 1 D4hiliye vekaletince valiliklere bil-ra umer an a müracaat ederek rine karşı denizden ve havadan arı - .ra ya • ultuınd" 1 yet amiri Şevket Erzenli Tekirdaıf, 

aldıkları karnelerle mal almak iı büyük ölçüde asker çıkarmaia ve tanbul'da ilniversitede yapılacaktır dirilmiştir. inegöl kazası birinci sınıf emoıyet 
t•mektedirler. Dahiliye Yeki lııfi , indirmeie teşebbüs edecekleri yan- Ş•hrlmlZd• de ekmek- imıri irfan Yalçın Kırşehir ve Aıf· 
valiliklere bir tamim yollayarak bu Iııı bir ııörüş olmasa gerektir. ıer yUzde 95 randıman oe, şehrimizde de yüzde 95 randı· rı vilayeti ikinci emniyet amıri lb. 
ribilerin şiddetle takip edilmelerini Burada vuku bulmaaı mubte · lı acolak manlı ekmek çıkarılması ve 950 rahim Etem Yalkut Adapazar ka· 
ve iddialarının çok sıkı bir surette mel muharebelerin kanlı 1afbalar iramıoın 15 kuruşa aatılması ka· za11 ikinci 11nıf emniyet imirlikle. 

212010 k4tŞ:l ıeV"eccuh besıememok. 

va hdı bıo uaoıoaan evvel ıracı et· 
mış oıau~·u hıtab•lercıe nazaz.m 
alcyhuıao telıır odılobılecek bazı 

cuınıeıer ı•rlotmış olmaıda beraber, 
baroın ııiaıadan ıoara ııkı bir bı· 
tarallu. talubıne koyulmuı ve ai 
zını hıç açmam11tır. 

B. Roosvelt'in ıabıi. sefiri B. 
Myron Taylo, Vatıkana va· 

rarak Papahıfıo Hariciye Nazıriyle 
azun bir miilhatta bulunduıfu za· 
man, ltalyan gazeteleri aıfızlarını 
biç açmadıkları halde Alman Pro· 
poganda Nezareti, .. s. Rooavelt'in 

tahkik edilmelerini iıtomiştir. arzedecer; muhakkaktır. Merkezden &olen emir üzeri· rarlaştırılmıştır. rine naklen tayin edilmişlerdir • 
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apadao mibvere kartı vaziyet al• 
asını iıtedıiinden bahsederek şid· 

öetli neıriyatta bulunmu4tur. 
Amerika sefiri, birkaç ay Va. 

ikanda kaldıktan sonra Vaıinitona 
ayyare ile avdet edince, derhal 
elefonla seyebatinin neticelerinı 
ı. Roosvelt'e arzetmiş. kendisin· 
en bu hususta malOmat iıteyen 

azetecilere ise yalnız. c mUhim 
eklifler getirdiğini " söylemittir. 

Bu mühim tekliflerin mahiyeti 
elli değildir. Rusyada din serbos· 
sinin ve Ru~ kiliıesino mal ve 
ülklerioin iadesi bu seyahatin ne• 
celerinden biri olduğu iddia edil
ştir. Bn ıddianın doiru olması 

ahtemeldir. Fakat Amerikan ıe
iyle Papa arasındaki mülikatın 
isleri görüoüte iÖre daha ıreniş 
~caktır. 

lnfirad ıiyaoetini bir tarafa bı
~maıfa ve Avrupa işlerine karıı· 
ğa karar veren Birle4ik Amerl 
~ın. dünyada en büyük rubant 
kamın noktai nazarını öıfrenmek 
ımHİ tabiidir. Papanın Amerika 
rine neler ıöyledıii bir aır ola· 

Bn adam karikatür mevzuu teşkil ede
cek derecede uzun boylu ve zayıf biri 
idi. Üzerinde rütbe ve horbaogi bir as
keri işaret olmıyan yeıilimtrak irİ renkte 
bir üniforma, b"fıında bere, ayaklarında 
kısa çizmeler vardı. 

Bayrak direğini diktikten ıonra onan 
peşinden kofmağa b"flamıı olan arkada· 
fi da komik iÖrünüşlü idi. Kısa boylu, 
yusyuvarlak, kollan ve bacakları uun 
bir adamdı. iki ayaiı üzerinde doirulmllf 
kocaman bir örümceğe benzetilebilirdi. 

V ark ley mırıldandıı 
- Bunlara burada teaadilf edeceji. 

mi kim ıöylese ioanmudım. 

Paraşütçüleri tanımıştL Bn adamları 
beş aene evvel Londrada bir müzik holün 
sahnesinde ekzantrik akrobasi nnmaraları 
yaparlarken bir kaç gece görmüştü. Sah
ne isimleri " Cek kardOfler ., di ve Vark 
ley onları hakiki lngiliz ıanmıştı. Zira nu
maralarını yaptıkları ıırada bir 1aat mlld
detlo mill<emmel bir lniilizce ile koouşnp 
komiklilderde balunmQflardı. 

Şimdi 1abnede değil, n.ıifede idiler 
ve itlerini caola baıla yapıyorlardı. Bıru 
evvelki bareketlerioi tekrarladılar, " bQ. 
cilr Cek,, paketi ve katladıiı llçllncll pa
raşiltü iÖtürilyor, " uun Cek ., iH reol· 
den paraıilt lzlerlnl kaybediyordu. Atala
rında tam bir it bilQmD olduja Hl&fılı· 

...... n«rnıTU" • .n•··~--1· -- • 

yordu. Daha bir tok kelime konuşmamış
lardı. 

T . " Bücür ayyarenın attıtı paketten k 
Cek., dört kö,e b&yaz bir kumat ç_ı ~r· 
dı. Bunu direila ipine taktı ve dırege 
çekti. Bunu miltekaip paketten bir başka 
beyaz. yaprak çıkararak menba tarafına 
doiru yürüdO, Peterin mazot depolarını 
ırördüğü tarafa l'İtti. 

Biraz ıonra tepenin cenup tarafında 
açrk deniz cihetinde de bir beyaz bayrak. 
yilueldi. Gidip gelip miltemadiy•n adao111 
üzerinde dolaşan tayyare. herhalde bir İfa 
roti b&kliyordu ki bayrak çekildikten ıon• 
ra yükteldi ve cenubu garbi istikametin. 
de uzaklaııp gö,.den k•yboldu. 

Arkadaıile biç alakadar olmak11zın, 
hatti karşıl~ştıkça ona bir kelime bile sÖy• 
lemoksizio " Bücür Bek ., ilk diktiıfi bay• 

raiıo yanına döndü. Üçilncil paraşütü aç· 
tı, dörde katlayıd yere yaydı. Paketten 
kuvvetli bir bahriye dürblloll çıkardı, yere 
ıerdiii paraıiltlln llstlln• oturup dilrbilnle 
Triıtan tepoıine bakmata baıladı. 

DOrbOnQ iki Hat biç ırözllnden ayır• 
madı. Bn iki Halin ıonaoda diirbiinil onan 
yerine ırelen arkadqına devretti. Bu 1efer 
o ıözcQlilk vazifeıini ilserlne almııtı. 

" Uzun Cek,, böylece tarauut vazi• 
feıinda iltau " Bilcllr Cek,, pakatio l9in 
dal<I 4iter .. yleri 9ılr.ardı1 itınlar ylyeHlı· 

HaltlOlll yer 1 \ U'..., __ • • --·· 

ti. Bir konserve açtı, ıaleta ile bu kon• 
servayı yedi. Hiç acele etmeden rahat ra• 
hat yemeiini yedikten sonra dürbünü ar· 
kadaıından aldı. Bu sefer öteki bir koa
eerva açıp yem•i• başladı. 

Varkley söylendi : 
- Benim iıtibamı kabarttılar. Maal•· 

sel bizim lcilerimiz onlarınki iİbi zeniin 
deiil; mevcutla iktifaya mecburuz. 

Bir ynmnrta alıp ucnnu kırarak içti 
ve ırülerek devam etti : 

- Eter bizde biraz biraz macera he
vesi ve iyi do muhayyile kuvveti olaaydı 
ne yapardık biliyor mu un Peter ? Keme
rlerindeki kasatura ve rovolverlere raimen 
bu adamların üzerlerino atılır, ikisini de 
elbiselerini aldıktan ıonra kayadan aıa
ğı yuvarlardık. 

Sonra konservelerini tıka basa yer, 
onların yerine bizi alması için tayyareyi 
beklerdik. Orada da pilotu aşağı atarak, 
yerioo brn geçerdim. Seni Tristaoda bı· 
rakırdım ve ben de o iil•el Kap'a veya 
Sentelene iider, lsgiliz donanmasına ha• 
ber ulaştırırdım. Donanma bir mazot de
posunu tahrip eder, Graf Spee'yl mahrn· 
katsız bırakırdı. 

Bana bakarken ırözlerioi böyle faltaşı 
ıribl açma Peter, ıaka ıöyliiyorum. Bu 
yapılacak iş deiil, ancak onlar böyle tıka 
ba1& yerlerken büim elimııde yiyHek n&• 

mına ı aloız denizkuşu yumurtası olma11 
doğrusn gücüme iidiyor. 

Kendiıioi teselli için bir yumurta da· 
ba içti. 

Söylenmeğe devam etti : 
- Bizi buluoduinmuz yerde görme

lerine imkln yok ama, i•ne ihtiyatlı ol 
malıyız. Vücudumuzu bissederlerH bıpı 
yuttuk demektir 1 

Peter taadilc etti ı 

- Evet. 
• - Hah şunu bileydin 1 Binaenaleyh 

ieceleyin sıra ile nöbet beklemeliyiz. 
Bulundukları yerde az çol: emniyette 

idiler. V arkleyin nöbet beklemesini teklif 
etmesinden maksadı, bir tehlike ihtimalini 
hesaplamaktan ziyade Hanu Stiınanın 
" Yanık orıun. ,. İfaret verip vennııdiji.. 
ni görmekti, 

Bu ilk gece nöbet beklemeleri boıuna 
oldu. iki Jak nöbetleşe uyudular. · iki ta
rafta da bir kişi daima uyanık kaldı. 

Sabah olunca Varlı.ley, Peterle bera• 
ber, mazot depolarını tetkik için, yaylinm 
cenup tarafına iİtli. Gözcillerden birinin 
birdenbire ırelivermesi ihlimalini düşünerek. 

Peteri nöbetçi bıraktıktan sonra ken
disi kayanın denize doğru bıçakla kesil
miş gibi duvar halinde yüksoloo kısmında 
bir kenara oturarak beklem•i• baıladı, 

- Dnemı 0111 -

dır. Çuoıı.ü Ruzveıtın bu k.arar.lan dljl ba falı maal .. ef pootada ı•· 
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-IDI~fill 
a~11n•J 

'' Sadaböt,, a götüren yol 
1 

Y z a 0 Hep•ioi okumaj'a yetişemediğim için bilmiyorum: 
Acaba gazetelerimiz bu yıl İstanbuluo kazandı· 

REFiK ğı pek güzal,pek lüzumlu bir gezinti yolundan bahs-

i HALiD etiler mi Bahsetmedilerse kusur işlediler; ş~yet az 
ve lusa"'Jazdılarsa değerini vermediler demektır. Ye

ni yapılan bu yol ile şehrimizin diJJere destan olmuş en seçme ve pek 
boş bir « yeşil saba » sına, bir tarih ve edebiyat ülkesine kapı açıldı; 
büyük bir eksik önlendi, Önemli bir iş tamamlandı. . . 

Uzağında oturanlardan iseniz açık bir havada tramvayla Şışlıye re~ 
lirsiniz· oradan « Hürriyet Abidesi » ne doğru çamlık kenarından yenı 
şoseyi 

1

tutarsınız. Bu yol, yumurta yuvarlasanız kınlmıy~cak ka~r ?ÜZ· 
dür, kusursuzdur. Sağınızda, Karadenize kadar, güneşlı tepecılderı ve 
gölgeli inemeçleriyle gönül acm bir yayla manzara11... . . , 

Solumuzda Rami, Eyüp sırtları ve Marmara ... Biraz daha gıdınız: 
lşto kağıtbane vadisi... Bu mevsimde tunç ve kızıl yıldız renkli yaprak· 
ları yarı dökülmüş ağaçlariylo göz ve gönül 11ıtp bir koru; etrafı.o?~ 
Çftpeçevrem yeşermiş çayırlar ve yor yor ~orelor, köprüler! K~n~ınızı 
ressam roerhum Ali Rıza Beyin htanbola aıt açık havalı bır gununde 
su, yeşillik, gölge, bulut güzelliklerini toplamış durgun, duru, diole!ldi. 
rici bir kır tablosu karşısında sanırsınız; gerçektir; fakat ayni zamanda 
ışıklara işlemiş tortusuz ve şurupla bir renk tatlılığı ile iç bayıltıcı, ra
yihalı bir güzelliktedir; sanki yalancı ve bir hayal oyunudur. 

Nice yıllardanberi tepede mıhlanıp kalır; bu cennetten kopup ls· 
tanbulun yanı başına düşmüş parçaya ulaşamaz; bakar bakar Yunan 
masallarındaki « Tantal'ın işkence » sinde olduğu gibi, el ermez, güç 
yetmez, ah eder, geri dönerdik, bugün öyle değildir; asfalt üzerinden 
kolayca inebilir; dönüşte de az meyilli yokuşta, döne kıvrıla, etrafa 
baka dinlene zevkle çıkabilirsiniz. Ş!yet yürüyüşe idmanlı, yahut araba · 
Jı iıeniz ö yol, parkı ve vidiyi dolaştırarak sizi Ayasağa çiftliğine, Mas'. 
lak şosesine de kavuşturur. 

Himmetinle varol, LQtfi Kırdarf LQtfediyor ve bize şehir etrafında 
kırların yolunu, şehir içinden de kırlara pencereler açıyorsun. Aç! Mey 
dan, bahçe, yol açf Gönlümüzü, gözümüzü aç! Senin de yolun açık, 
apaçık, ferah ve aydınlık olsun! 

• UKALA 
YAZAN Mühim, haynti bir 

meseleden bahse· 
NADIR dersiniz. Sözünüzü 
NA Dl bitirdiğınız zaman, 

demindcnberi karşınızda sizi di.ılc

yen adamlardan biri, fikirlerinizin 
özüne dair kanaatini açığa vuracak 
yerde tutar, bir ufak noktaya uzun 
uzun itiraza başlar. 

- İyi amma sen filin bahiste 
salahiyet sahibi değilsin. Nasıl 

olar da fılin cümleyi misal diye 
ileri sürersin? 

Ve sonra, mevzula biç alakası 
olmıyan bir aürü tenkit ve müna

kaşa! 
Halbuki siz, itiraza uğradığı. 

nız nokta ü:z.erinde salahiyet sahibi 

olduğunuzu biç bir uman iddia 
etmemişsinizdir. Esasen müdafaa et 

tigioiz fıkir de o noktadan çok 
uzaktır. Fakat adama derdinizi an

l'ltmazsınız; çünkü o bir t1kaladır. 

Ziy Gökalp'ın on yedinci ölüm 
yılı münasebetiyle geçenlerde Cüm· 

bariyet, Büyük Türk mütefekkirinin 

eski bir yazısını tekrar basmıştı. 

c:Mef kQre» isimli bu yazıda, Ziya 
Gökalp, cemiyet uirunda sarfedi· 

len emekleriu ferdi hayat üzerin· 
deki müsbet tesirlerini anlatıyor 

ve misal olarak, kendi kabuiu içi 
ne çekilmiş bazı mar~i.bünyele~i~ 
lıile ideal sayeıinde ıyıleştılderını 

söylıiyordu. 
Kendısile her uman iftihar 

[ Tan'dan ] 

1 Bir mü:evverler 
toplantısında 
YAZAN 
vA .. NO 

Yahya Kemal ne 
güzel söylemiş: 
Dünyada ne ik · 

bal, ne de servet dileriz. 
Hatta ne de ukbada saadet 

dileriz. 
Aşkın• gül açan, bülbül öten 

vaktinde 

Y araola tarab, yir ile vuslat 
dileriz. 

Ne yefil çuhalı maaa bafı, ne 
tbe dansan'lı ne de kokteyl parti. 
Hoşlandığım toplanhlar, Türk mil 
nevverlcrinio biribirile ahenk teş· 
kil edebilenlerden :üç beşinin ara· 
sında bir müddet oturabilmek .ko

nuşabilmektir •• 
Doktor Adoan'la Halide Edip 

Adnan, geçen akşam, Mükrimin 
Halil, B. ve Bn. Cemal Nadir, B. 
ve Bn. Sabri f.ıat gibi sevdiğim 
üstad ve dostlarla birlikte beni de 
evlerine çağırmak suretile Lçoktan 
dır hasretini çektiğim bu manevi 
ziyafeti bana vermiş oldular. ( Zi 
yafetin maddi tarafı da mükem
meldi. Halide Edib'in sofras•nda 
- bir mefhumu fransızcada öz 
Türkçeye tercüme edeyim: - Çok 
aefis « evsel özenlikler « bulunu· 
yor. ) 

Evveli bir edebiyat havadisi: 

BUGON 

----------------------------MAREŞAL 
ANTONESKO 

BUtUn Rumenleri -kendisine itimat 
-........... 

reyi vermeğe da· 

vet ediyor 

Bükreş 5 ( a. a.) - Rador 
ajansı bildirivor: 

Devlet reisi mareşal Anto 
nesko, bugün neşrettiği bir emir
nameyle, Rumen milletini 6 Ey. 
IQl 1940 dan beri kendisi tara· 
fından yapılan icraat hakkında 
9 Sonteşrin 1941 de reyini ver· 
meğe ve devletin ıslahına ve 
millet haklarının müdafaasına te. 
vessül edebilmesi içio kendisine 
itimat gösterilmesine davet et. 
mektedir. 

Yahudiler hariç olmak üzere 
21 yaşından itibctren bütün Ru
men vatandaşları bu reye iştirak 

mecburivetindedirler. 
:.,.. _______________________ ___ 

Hover, finllndlya'ya 
kartı ehnan vaziyeti 

tenkit etti 
Nevyorlc 5 fa. a.J - Birleşik 

Amerika devletlerinin esld reisi 
Hover dün beyanatta bulunarak, 
Finlindiyanın Amerika'ya borcunu 
ödeyen yegane Avrupa devleti 
olduğunu söylemiş ve bu memle· 
ketle Rusya arasındaki ihtiiif kar
şısında Birleşik devletlerin aldığı 
vaziyeti şiddetle tenkit etmiştir. 

kafayı kesti » Tarzındaki heyecanlı 
fasılları hep burada. Burası, yine 
mevlQdvari teganni ile fakat çok 
süratle okunur: ve «ht>rkes anlar» 
mış. Çünkü «zamanın türkcesile ya 
zıh» imiş . 

Mükrimin Halil, bütün bu müs 
lüman dünyasına aid halk romanla· 
rıoın Hazreti Ali, Hamza, Seyid 
Battal Gazi gibi kahramanlarıoı 
şöyle tarif ediyor: Kuvvetleri ba 
zularından değil, iman larından ge. 
liyor. 

Gayelerine ulaşmak için her 
ilim, fen, lisan ve hatta bile ile 
mücehhez olmasını biliyorlar. 

Ve b• ç91it «romarı»Jar, -
larca ve pek areniı bir •r•zi aah•· 
ıı üzerinde oltanmQflar .. . 

Modern bir roman en fazla 3000 
nüsha satıldığı bizım yaşadığımız 

seneler zarfında da taş basması ya· 
hut kıyı köşe matbaalarının aıab 
sulü olan bu tarz bazı eserlerin 30-
- 35 bin sürüldüğünü öğrenmiş· 
tlro. Hatta Vedat Tör'ün Matbuat 
müdürlüiü zamanında ~u. halk ro 
maolarının isimlerinden ıstıfade ede· 
rek taklitlerini çıkarmak tecrilbe· 
sinde bulunm~lardı. Muvaffak da 
olunamadı. Şımdiki edebiyat nesli 
namına ne ayıp! 

Yeni müellif. dahili pazarda, 
bir çaresini bulup bu Hamzaname 
muvaffakiyetini elde etmedikçe, ya· 
hut beynelmılel bir muvatf akıyet el
de edip kitaplarını Berlin- Lond
ra Nevyork - Paris piyasasın<la 
tanımadıkça hakiki edebiyatımız ol
duğundan şüphelenmeliyiz. 

bu iki ölçüden başka bir tane .. 
ıi bir üçüncüsü mevcut olmasa re· 
rektir. 

Ancak şu züğürt tesellisi ka· 
lır: «Şimdıki insanlar beni dolamı 
yor. lstikbade okuyacaklardırl:ı1 de· 
melt ... 

Kırım'da 
sovyet . 

mukavemeti 

Almanların 
Buradaki 

zagıatı 90000 
Sivastopol ve Kerç'ln 
zabtı uzun sUrecekmit 

Londra, ( a . a . ) - Almanlar 
şimdi ısınmak için yeraltı sıjnakla· 
rı yapıyorlar. Almanlar halen Kı· 
rıındaki ileri hareketleri balı kında 
tebliğlerinde daha az kuvvetli ko-
nuşuyorlar. · 

Stokholmdan gelen bir telgraf. 
ta şöyle deniliyor: 

« Almanların Kırımyarım ada
sını şurada ve borada geçmeğe 

muvaffak oldalclarını iddia etmelerine 
rağmen Alman makamları Sıvas
topol ve Kerç,in zabtının uzun 
sürebileceğini Alman halkına ha· 
her vermektedir.» 

Almanlar Kırımda 90 bin 
zagıat vermişler 

Moskova, 5 ( a. a ) - Sovyet 
ordutJunun organa olan Krasnaya 
Zvezda gazetesinin bildirdiğine gö. 
re, Almanlar Kırım'ın bir kısmını 
ele geçirmişlerse de aiır zayiat 
vermişlerdir. Almanların bu hücum
da 90000 ölü veya varalı verdik· 

I le~i 150 tayyare ve 205 top kaybet
tıkleri tahmin edilmektedir. Alman. 
lar bu hücumda sovyet birliklerini 
imha etmeye mu valf ak olamadık
ları gibi Sovyet mukavemetini de 
kırmaya muvaffak olamaoıışlardır. 

Rosto/ istikametindeki 
Alman ilerlegişi 

Londra, 5 (a.a.) - Taymis. ga· 
zetesioin Stokbolm muhabiri yazı. 
yor: 

Cenupta Kırım'da, büyük bir 
Alman tank kuvveti Perekop ber. 
uhının geçidini zorladıktan son· 
ra cenup istikametinde Simferopol'a 
giden yolda bir hamle yapmıştır. 
B• kav-Ueri mot&Ja piv•de kıta . 
l•rı yakınd•n t•k•p etmekteydi. 

Almaalar, Y ayladai tepeleri 
eteklerine vardıktan sonra yelpaz 
şeklinde açılmışlardır. Oiğ'er bi: 
kol Zaukoy iltisak noktuına cr'd d . 1 6 1 eo 
emır~o u boyunca Kerç istikame-

tınde ılerlemiştir JLı'n · k l 
' ır. cı o onuo 

de~~y~ kadar ilerledij-i henüz felli 
degıldır. Berlin'den ael h b l _ • en a ere· 
re gore mıhver kuvvetler· s· f , , ı ım e. 
ropo a gırdikleri zaman yalnız 
Soyvet artcı kuvvetleriyle karşılaş. 
mışlardır. Çünkü başlıca Ros kov· 
vetleri Sıvastopol istikametindeki 
dağlık aruiye çelı.ilmişlı-rdir. 

Almanların Ro tof istıkametin. 
deki ilerlemesine Ruslar ve bava 
şartlan mani olmaktadır. Bu böl· 
gede yaimurlar seller meydana 
getirmiştır. 

Almanlar, Stalino'nun ötesinde 
ve hatta daha şimalde Ukraynanuı 

İtalyada 
açlık korkusu 

iaşe vaziyeti çok ............... ~~--..;......~~~~ 
fena; bu kış aç

lıkla k•rtlla9lla
cağı muhakkak 

Londra 5 ( a. a. ) - ltalya
dan dönen ve yüksek İtalyan 
mabfillerile münasebeti olan bir 
zat, İtalyan milletinin vaziyeti 
hakkında şunları söylemiştir: 

« - Ea-er bu günkü iaşe va
ziyeti devam edecek olursa fakir 
halk aç kalmamak için pek bü· 
yük sıkıntı çekecektir. Bir ay 
için verilen zeytinyağı ancak bir 
günlük yemekleri pişirmeğe kifi 
gelecek kadar azdır. Makarna az 
ve kül ıenginde olduktan başka 
kaynatılmış kaba kiiıt kokusu 
neşretmektedir. Bu makarnaoın 

kilosu 10 şilindir. Pirinç bulmak 
hemen hemen kabil deiildir. 
Meyve ve sebzede azdır. Kuru 
tulaınş lzlanda moronoları tema 
mile istihlak edilmiştir. 

Fakir halk vesika ile verilen 
siyah ve lezzetsiz bir ekmekle 
iktifa etmek mecburiytiodedir. 
Eğer bu kış ltalyada tam mana• 
sile bir kıtlık hüküm sürerse 
daimi bir açlıkla karşılaşılacağı 
muh akkaktır. Yalnız l iJa 4 ster
ling vererek lokantalarda yemek 
yiyebilecek olanlar açlıktan öl· 
meyecektir. 

O .fon ve kömür güçlükle 
alınabiliyor. Ekseriyetle odun ye· 
rine mobilyeler yakılmaktadır. 
Yün yoktur. Mevcut deriler o 
kadaı adidir ki, 6 sterlinge alı· 
nan ayakkabılar iki ay içinde ta· 
mir edilemiyecek kadar bozolu· 
yor. Ariltokrat muhite mensup 
gen ler faşizmin çökeceji ve 
kendilerinin de diğer iosanlar ji 
bi yaşıyacakları günü bekliyerek 
kendilerini avutmak üzere para· 

larını ancak kötü ispirtolu içki 
ler içebilmek için harcıyorlar. 

ltalyanlar biraz neşelenmek 
İdedikleri zaman, Alm•alar aley 
hinde hUıAyeler, fıkralar naklet· 
mej'e başlayorlar. En çok nakle 
bilen fıkra şudur : 

Bir oazi ıplomab, bir ltal-
yan meslekdaşına, ltalyar.lımn 
Ma~tayı hali alamadıklarını söy 
leyınce: ltalyan diplomatı şu ce 
vabı vermiştir: « Fakat uııutma 
yıu ki, Malta da bir adadır J > 

Amerika - Afrika 
hava hattı 

Ne.vyork 5 ( a.a ) _ Birleşik 
devletler Po~ta Telgrııf ve Tele
f?n nazırı, Bırleşik devletlerle Af 
rıka arasında ilk hava postası hat. 
tının 29 fk~t · d - . ı eşrıo e açılacağını 
&Ofl~mıştir. Bu hattın Afrikadaki 
son· orak noktaları Nıjeryadaki 
Bathurst ve Loga kasabaları ola 
caktır. Daha sonra hat Siberyede
ki Monravia kasabasına kadar 
uzatılacaktır. sanayi bölgesinde ilerlediklerini id· 

dia ediyorlar. Maamafib, öu hare· 
ket bakkmda henüz tafsilat mev. Bu 
cut değildir. Yalnız şural'ı aıaıom- t1ece Nöbetci eczane 
dıır ki Ruslar, faydalı olan ve gö 

tür~eıen?e imkan butunmıyan her Tahsin Ec , anesi 
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6 ikinci ~ Teşrin Perşembe 
Türkiye Radyodlfüıyoa poataları, 
Türkiye radyoau. Aniıara radyoau 

7,3•) Proıram, ve memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik:Hafif Proıram(Pı) 
7,45 Ajans haberleri. 
8,00 Müzik : Hafif Prorramın 

devamı (Pı.) 

8, 15 Evin saati. 
8,30/ 
8,45 Müzik: Hafif proramıo 

son kısmı (Pı ) 

12.30 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

12,33 Müzik: ısf aban makamın 
dan şarkılar. 

12 45 Ajans haberleri. 
13 00 Müzik: Muhtelif şarkı ve 

türküler. 
13 30/ 
14,00 Müzik: karışık program 

(Pı.) 

18 00 Proıram, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo caz orkest 
rası. 

18,30 Müzik: Muhtelif makam· 
lardan şarkılar. 

19,00 Konuşma ( Dertleşme 
saati ). 

19,15 Müzik : Radyo Caz 
Orkestrası Programının ikinci kısmı. 

18,30 Memleket saat ayarı, ve 
aj•ms haberini. 

19,45 SerbMt 10 dakika. 

19.55 Müzik: Dünya .şarkıları 
(Soprano R • bia Erler). 

20 15 R dyo ~azetesi. 
20 45 Müz.ik: Karışık şarkılar. 
21,00 Z raat takvimi. 
21, 10 Müzik!Şerkı ve türküler. 
21 30 Konuşma ( Ş ir Saııti). 
21,45 müzik: Radyo Sencfooi 

Orkestrası, ( Şef : Dr. Praetoriuıı.) 
1 • V. A. Mozart : Fıgaro. 
nun Düğünü Uvertürü. 
2 • V A Mozart : F igsro
nuo Düğünü operasından 
Cherubınin iki aryrsı. Şıı.n: 
Saadet ikesus. 

3 . Cberubioi : Anakreon 
Üvertürü 

4 . Bizet : Karmen perasın 
dan 3 · üncü perdenin pre 
lüdü 
5 • Bızet : "Karten,, Arya 
sı. Şıtn: Saadet ikesus. 
6 • Bizet : Karmen opera
sından üvertür 
7 . Bizet . Karmen opera 
sından Habenara, 

Şan: Saadet ikeıus. 
8 . Bizet : Karmen opera
sından 4 düncü perdenin 
ırelüdü 

9 • M. Moszkovsky : iki Is 
JJanyol dansı. 

22 30 Memleket saat ayarı, 
Ajans Haberleri; Zıraat, Esham -
Tahvilat: 

Kabiyo - Nukut bor ası 
(Fiyat). 

22,45 Müzik: Dans Mü~iği (Pı.) 
22,55/ 

2300 Yarındi Program, ve ka· 
panış, 

ı · ı· ll. K V l ,,1 ı ' 
6 lkinciteşrin 1941 

PERŞEMBE 

YILı 1941 - '\ Y·ıt Gün: llO timr 185 
Ramı ıg57 Birlncltetrlıa 24 

edecetımız büyilk ilim ve ideal 

adamımızın bundan on yedi sene 
evvel kaleme aldığı o güzel yazı 
bir vatandaşın boşuna (itmemiş. 

Kimin diyeceksioiz. lsmi bende 
kalsıo, size şu kadarcığını söyle· 

Sabri EHd - ki. malum: Yedi 
meşalecilerdendi ve şimdi. kıymet· 
li genç ilimlerimiıdendir - Cyra · 
node Ber~erac'ı oazmen Türkçe
ye çeviriyor. Maaleıef bize parça
larını okumadı. Fakat Doktor Ad
nan'ın lehte şehadeti büsbütün ala
kamızı uyandırdı. Byni merak, bü · 
tün münevverlerimizde basıl ola· 
caldır, eminim. 

- Ak,am'dan - şeyı tahrıp eylemektedirler. (Y eniotel yanında) 
•ı=============================~~==~;;;;;;;;;;;;;;;; 

c.ıı... ı v;q Şnval 16 

yeyim : Bir asabiye metehassısımı· 

zın. Merhum üstadın yaz.ısına pek 
asabileşen bu asabiye mütebaum 

razeteye ırönderdiii bir mekt11bla 

neıeye itiraz ediyor, biliyor muıu 
noz? ô:ıe değil de teferruata! 

Meseli: 

idealin rubt bünye üzerinde 
hi~ bir tesiri olamaz, Ziya Gökalp 
haksızdır. Atahi hastalıklarda içti
mai unsurların rolü yoktur! 

Demiyor da ıöyle demeye ge. 

tiriyor: 
Ziya Gökalp sinir hastalıkla· 

rından o• anlar? Hem böyle şey 
ler fılozofla konuşulur ntu? Buna 
bir asabiye mütehauıaına sorma· 
lıydı. Sinir hastalıklarında bugün 
uzvi, gayri uzvi diye bir ta11nif 
yoktur. 1890 senesindenberi bütün 
bunlar tarihe karışmıştır. 

Ve asabiye bilgisine dair da· 
ha bir silıü kuru laf! 

Sayıo asabiye mütehaHISlnın 

mektubunu bir fıkra mevzuu yap· 
m11ma sabeb. bizde münevver re
çinen bu çeşit insanların bili 
mevcut bulunduiuoa üzülerek iıa. 
ret etmek mecburiyetidir. 

[ Camhur11et't• ) 

Bence sohbet, hafif olduğu 
nisbette, konferans halini almadığı 
takdirde güzeldir. aabsi geçen 
toplantıda da litifeler ve nükte· 
lerle karışarak, bir mevzuu öteki· 
ne sıçradı. Hepsine burada temas 
etmeklii'im imkinıız. Ancak biri 
üzerinde duraceiım. 

Sabri Eaad halkın eskiden ro· 
man tarzında okudujıı el yazması 
« Hamzaname » !erden on iki cild 
lilt bir seri ele geçirdiklerini ha· 
bor verdi. 

Bunun üzerine, Mükrimin Ha· 
lilden şuolara öirenerek iııtıf ade 
ettim ı 

Uzun kış gecelerinde, yatsıyı 
müteakip, gıybette bulunmaktan 

ibadetle kazandıkları sevapları 

bir anda günaha tahvil etmekten 
korkan eslif, bir okuyucunun etra 
fında çenber olurlarmış. Rahlenin 
iki yanına iki mum. Okuyucu hafif 
çe aallaoarak kuaate başlarmış. 

· Bu Şark romanları umumiyetle ka· 
ıidelerle mesnevilerden mürekkep. 
Kasideler, gazelvari teganni ile 
okunurmuş, 

Mesnevi kısmıoın kafiyeleri ise 
hareketli tahkiyeye daha müsait 
olduiundao nkanıo « haırale etli. 

......,,.,_ ...... ~ Bozgun ınesôllerinin hapsedileceği kale 
Fraosada harp ~e bozgun mesailerini mu~a· 

keme etmek uzere teşkil edilen Riom yuk
sek mahkemesinin eski Baıvekillttden Daladi· 
er, Blum ve Paal Reynaud ile eski Dahiliye 
Nazırı Mandel ve Fran1& orduları eski B.şka 
maodanı Gellaral Gamelin'i müebbet kalebent 
cezasıoa mahkQm ettiklerini telgraflar haber 
vermişti. 

Bunlar Fransız ordusunu iyi hazırlamamak 
ve harbi idare etmemekle ittiham ediloiişlerdir. 

Beş mahkum Portalet kalesine nakledile. 
cekler ve orada kalacaklardı. Portalet ~ranaa. 
nın cenubunda, İspanya hududuna 16 kılomet
re mesafedekı Semport bogazına yakın l\spe 
vadiıinde. 794 metre yükseklıktedir. Bu kale· 
nin bir ismi de Urdos'dur. 

Portalet kale11nin inşasıne 1838 senesinde 
başlanmış, bu iş 1857 de bitm ışti. Kale kaya. 
larıo içindedir. Beş bin kişi alabilir. 1914 mu
harebesinden evvel kalede bir bölük piyade 
asker! bulunurdu. Harpten sonra bu askerler· 
İn yerine yalnız bir bekçi bırakılmıştır. Bu bek· 
çi kaledeki 2 topu da mubafa e~er. , , • 

Geçen yaz kaleye tatil muddetını geçır· 

mek üzere bir çok çocuk gönderilmişti. Bııras1 
Rek eski olmasına rağmen elin sağlamdır. Por• 
ta)et kalesi CebeJlüttarık kayasıoa benıetilir. 

Kaleye çıkmak rilt bir ittL Soaeclea aoora bet 

ıı~~t tırmanmak liz:ımdır. Evveli bir köprü &'e· 
çılır, sonra kayalar arasında kazılmış 56 basa. 
maklı bir merdiven çıkılır, Bunu müteakip bir 
uçurumun kenanna i'elioir. Uçurumun üzerinde 
bir köprü vardır. Ba köprü geçildilı.ten sonra 
kalenin top mevzilerine gelinir. Oturulacak bi
na buradan epeyce uzaktır. 

Portalet kalesinin bulunduiu yerde kış çok 
şiddetli olur. Fazla kar yağar. 

Soy adlarmm 
tarihçesi 

• 
Medeni memleketler· 

de herkes bir soyadı 
almağa mecburdur. Bu 
mec buriyet eski olmak. 

la beraber, E.lbe adasında, Sen Hilda rrop a· 
dalarında ve lngilterenio şimnlindeki bazı ada
larda halkın aoyadları olmıyan birçok yerler 
vardır. 

Birkaç sene evvel ekonomik sebeplerden 
dolayı Sen Hilda adası halkı yurdlarmı terke· 
derek lnıriltereye ıöç ettikleri zaman hükumet 
makamları herkese birer soyadı almalarını em• 
retmiştir. Pirene dailarının kuytu köşelerinde 
de birçok ailelerin soyadları yoktur. 

Bulrarl&fın soyadlan ekseriyetle Tnrk lda· 
reıl zamanından kalmadır. 

Muell K6Hiv 

cabaşef( Kocabaş oiulları, Uzunof, Uzaooğla, 
lstanbolinski, İstanbulin; Topalof, Topaloğla; 
Dermeocief, Dermeocioğlo ve saire gibi. 

Geçen s"neler Bulgaristaoda yüzlerce köy 
ile birkaç kasabanın Türkçe isia:leri deiiştiri• 
lirken Türkçe olan soyadlarının deiiştirilmesi 
mevzuubahi'.I ebilınişti. Bazı Bulgarlar Türkçe 
soyadlarını Bulgarcaya tercüme ederek Bula-ar• 
casını almışlardır: Mesela Dermeocief - Vo
deniçarof, Topalof - Kutsof olmuştur. 

• Harp zamamnda Macar kız ve erkek 
üniversite talebesi şim· 

Macar üniversite diki harpte gönüllü o· 

lilerin hizmetleri larak cephe l'eriıinde 
._ ___________ ,., çalışıyor. Üniversiteli· 

ler ekim ve biçımde köylülere yardım etmek· 
tedirler. Birçok memurların işlerini onlar gör
mektedirler. Üniversiteliler Rimasabad'da Rıma 
nehrinin mecrasını apık tesviye etmifler. Trao• 
silvanyada 5 kilometre uzunlnj'unda bir fOle 
yolu yapmışlardır. Gene iloiverıiteliler, •hşve 
riş haıusnnda pazara çıkacak lı:imıeled olmr 
yan fakir baJka da yardım edlyo~lar. 

Kıs Daiverılteliler de, mualhme, mOrebbi-
,. ...... ......., • ....-. t•htarak ıocaklara 

6 
'n 
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Neş'eli ş . k Hakiki pari• filmi görmek İ•termi•iniz 

BU AKŞAM 

AlSAKA Y SININASI nda 
GABY MORLAV - ELVIRE POPECO - ve 

VIKTOR BOUCHHER 

AŞK ve iHTiRAS 
iki saatlik kahkaha ve neş'e filmini görünüz 

2 
Kızgın çölleri alev ve ateşe gömen 

• Mevsimin en muazzam filmi .... 

BEYAZ TABUR 
TUrkçe sözlU ve Şarkılı 

Pek Yakında Pek Yakında 

W ALT DISNEY' in 
ŞAHESERi 

PAMUK PRENSES ve YEDi CÜCELER 
başları başa renkli 

DiKKAT HE.RGÜN 2 - 30 da MATINA VARDIR 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye müstabtemini için yaptırılacak 19 takım 
kışlık elbise açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kumaş ve dikiş olduğu halde beher takımın mu
hammen bedeli 26 lira olup muvakkat teminltı 37 liradır. 

2 - ihalesi ikinci teşrinin 21 inci salı günü ıaat oubeş 
de belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler ayni gün ve saa tta yatırmış oldukları te· 
minat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şaret • 
namesile kumaş nümunesini görmek istiyenle r her gün be 
lediye muhasebesine müracaatları illn olunur. 

1383 6 • 9 • 14 . 19 

_:_D_O~K~T~O~R~---.. 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye tefi 

Birinci sınıf iç hastahkları mutehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okul~ 

karşısında 81 Nolu muayene hanesinde kabul ve tedavi 

eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 ökleden sonra"3,5 - 8 1 

1363 1 - 15~ 

BUGON 6 lkinciteşrin 1941 

·ıiıaö-;o~u;;-·ı~bri:l ı .... __ MARKONi! 
kasından: 

İLAN 
Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
biricik r a d y o n u n markasıdır. 

DiKKAT: 
Faprikamızda çekilip halen kal 

dırılmamıı olan pamuklara ait ko 
çanlar ilzerinde yazılı bulunan ıi· 
orta müddetlerinin bugilnden itiba· 
ren bitmiş olduiunn ıayın müşter· 

Yeni Tip R a d y o 1 a r ı m ı z Gelmiştir 
Tahsin Salih BOSNA 

ilerimize ilin ederiz. 
1380 5-6 

Matina 
2,30 

ASRI SINIMADA 
BU AKŞAM 

/ki bügük filim birden 
Sezer Romeo'nun yarattığı 

Haydut Aşkı 
il 

Suvare 
8,30 

U • "stek üzerine bir kaç .,.ün daha temdit edillen 
mumı arzu ve ı & 

MANONLESKO 
Türkçe Sözlü Büyük aşk filmi 

Bugün gündüz 2,30 matinada 

Manom Lesko - Lorel hardi kodeste 
PEK YAKINDA ~:::::: ~ PEK YAKINDA 

AKASYA PAJ:AS 

Adana askerlik dairesi Başkanlığından 
1 - Ceyhan mercimek harrasından 10?. ton ~uru ot 

Ceyhan istasyouunda vağonlara tabmil suretıle naklı pazar· 
lıkla eksiltmeye konmuştur. 

f 1250 1. 1 "lk teminatı 95 lİ· 2 - Muhammen iatı ıra o up ı 

3 - Pazarlıkla ihalesi 11 • 11 · 9 sa ı gun sa l radır. 41 l - n at 

11.30 da Adada askerlik dairesi satınalma komiıyonunda 
yopılacaktır. 

4 - İstekliler belli gün ve saatte teminatlarile birlikte 

Komiıyoaa müracaatları ilan olunur. 
1383 6 - 9 

-
• IAN SINfMASlrMDA 1 

BU AKŞAM 
Aşkın bir Muama fedakarlığın bir zevk hayatın bir 

esrar olduğunu anlatan şahaser 

AŞKIN ZAFERi 
Fransızca sözlü 

BAŞ ROLDE MIREILLE BALLIN'in 
Kudretinden yaratılan 

Bir Aşk romanı 
2 

BEYAZ TABUR 
Ku~retini yol< etmeye Savaşan ölüm ordusu 

TÜRKÇE süzlü ve şarkılı 
PEK YAMINDA Türkçe Sözlü 

AVCUBÔLÜGÜ 
DiKKAT HE.RGÜN 2 - 30 - da MATINA YARDIR 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayrıca her türlU $apka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

...................................................... : ---------------------, 
J Saatçi Vehbi Çöme/ek İ HOROZOGLU 

DOGU ANBARI l 
Fevzi Güven 

i Saat Kulesi Karşısında i EŞLER 
i zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon f KARD 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte· 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 

i Kadın ve Erkek Son Model saatleri· i Kitabevine 
imiz yedekıerivıe beraber mevcuttur. i Okul Kitapları geldi -------------· 

Telefon 218 
Telgraf doğu anbarı 

1374 1 - 26 

ı Her Türlü tamirat Kabul Edilir. ·ı ilk Orta Lise Okul kitabları ve her ...................................................... : 

ı 1225 ı çeşit Okul malzemesini kitabevimizde ıı Kızılay Cemiyeti askerlerı"mı"ze iı L .................... ~ .............................. ı bulacaksınız 

T. iŞ BANKASI Adres: adana Horozoğlu İ kışlık hediye almagva başladı iı 
Kardeşler kitabevi ıı • ı 

Küçük tasarruf hesapları L--~~~--~~~--1~~ .... ı Kahraman askerlerimize · kışlık i 
1 9 4 ı ı K R A M 1 v E P L A N 1 iki hastabakıcı 1 Halkevi Reis- i hediye hazırlıyalım i 

K E ş 1 D E L E R 1 liğinden : ı ı 
aranıyor ı Adanamız geçen yıl kahraman ~~kerlerimiz_ içi_n 60 bin ı 

4 "Pbot, 2Magıs,1 Aiu61os,3/kinciteırin tarihlerinde gapılu. Halkevinde ki kurslarla, ı par~a kıtlık hediye vererek yurd ıç_ ınden· en ılerı derece· ı 
..,,. Adana Asker hastenesine ., 

1 ELE 1 Namıkkemal okulunda gece ı yi bulmuştu. Bu yılın kışı da gelmış çatmıştır. Hudutları· ı 

1 

1941 IKRA"' Y R -----. iki hastabalucı alınacaktır. erkekler için, Beıklnunisani ıı rımızı bekliyen kahraman y_a;rularımızı amansız, zalim kı- ı 
Kadın, erkek iıteklilerin bel· okulunda gündüz kadınlar ı şın soğuklarından muhaza ıçın bu sene de kışlık hediye- ı Adet 7000 Liralık - 2000. Lira 

3 1000 - 3000. .. .. .. 
2 750 "" 1500. .. .. .. 
4 500 "" 2000. .. .. .. 

2000. 8 250 .. = .. .. 
35 100 .. ,. 3500. .. .. 
80 .. 50 .. - 4000. .. 

300 .. 20 .. - 6000. •• 

TUrklye it Banka•ına para yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de deneml• oluraunuz. 377 ______ ... _________________ ... 

1 Dr. Ziya Tümgoren 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 

numaralı muayenehanuinde kabul ve tedaviye başlamıı· 
tır \271 1-15 

gelerile birlikte Adana Aı· için açılacak lhalk dersba· ı !erimizi tez elden hazırlayarak cem.yetimize verilmesini i 
ker Haataneıi Baıhekimliği· neleri ( 15 ) ikinciteırinde ı sayn yurddaşlarımızdan beklemekteyiz. ı 
ne müracaatları ilan olunur. açılacaktır. ı Kızalay Cemıwetl Seyhan Merkezi ı 

1382 Halkımızın iki fotograf a ı ı 

Belediye Riyasetin
den 

Yazı işleri bürosuna 60 
lira ücretli müsabaka ile bir 
daktilo alınacaktır. 

Seriy ve hatasız yazmak 
şarttır. Müsabaka 10-11-941 

pazarteai günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

isteklilerin dilekçiile be
lediye riyaaetine müracaat· 
!arı illn olunur. 

1385 

D&IJlOll"I J'OI 1 ' -- --~ -

ı Alınacak yeni eşya şunlardır Pacnuklu hırka, don gömlek, çorab, ı 
Halkevine gelerek bu ders· ı yün kuşak, yün eldiven ve yün başlık. ı 
hanelere kaydolunmaları. .. .................................................. .. 

1381 

Ziraat mektebi mu -
dürlüğünden : 

Mektebimizin bu seneki 
l'larenciye mahsulü toptan 

satılacaktır. isteklilerin ikin
ci Teşrinin 10 cu pazart.,si 
günü sabebleyin saat 11 de 
mektebin Sabit Sermaye sa
tış komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

1374 4 - 6 - 8 

- -

ÇAKICI EFE Romanı 

pek yakında kitap 
Halinde Çıkıyor 

- . imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Ne~riyat Mildürü : Avnkat 

Rifat Y AVEROQ.U 

Ba11ldıiı yer ı ( BUGÜN ) 

Matbauı - Adana 


