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S O V Y E T 
Meclisi toplandı Resmi tebliği Resmi tebliei 

Ye bazı kanun layi
halarını kabul etti 

A ukara 1 ( a. a. ) -
. ~iiyük Mili et Meclisi 

bn gün Doktor uhar 
<ltrmeu'in reielilinde top. 

ı,nnnşt.ır. Hudn.~ ~· .~~:
hitı•r umum. ro.udurltıiu 
194, 1 mali yılı biitçeain

de değişildik yapıl~aıına, 
~C>•ta kanunun3 muıoyyel 

Berlin 1 ( a. a ) -
Alman ba~1rnınandaıı lığı 

nın tebliği: 

Roıltof bö geı;i ıı de d ii9 
IDtlD düıı de İllldll ve ı1ıal
zemeco födaı.:iı lı lara hiç 

bakmıyarak karşı lıücum· 

larına devam etıu ştir. 

Dü.man.ı& yeuiden ciddi ı 
ve kanlı kıt.yıpla r vordı

rilmiştir. 

Zırhlı v• pir d ıeş
killeri Soçyet h iik lımtıt 

merkezine doğru dlllıa. 
2721 sayılı kanunun dör
d~n ·· maddesinın <h 
t 

ou k 1. k ziyade ilerlthni~lerdır. 
ıkr bir e ımrı e . 
l asına T '" k" .

1 
Lflnilıg ı at füıiincle <lıışrnını 

~ıı · e nr ıye ı ı 
nıel'tn ' . düu de net tceeiz çıl-iı• to-

(} rıuında hcart ı .. . nıanyl\ a . S •ebbusl.,ru o dtıvarıı et nn~-
--tıahedelere dıur 2 tem. tır. Buz tatmu~ .Nevadan 

'"z }94,0 tarihli lı.usuıi ka~V6tli te, \ illtırin yap
'tılaşma protokollerınden tıgı b "r hiicu'na kar\lı 
~ nnmaralı protokolun kend isirıi müdafaa eder-
4•rdüneü maddesinde ya. ken düşman kalllı kayıp 
tıh müddetin yine Tür- lar veı·ınL~tir. 
~iYe ile Ahnı:ıaya araa
•ın.da ticari ınu11hedelıre 
~'ir 25 temmuz ıg•o 

r ~tihli lıuıuıi anla9maya 

' h,glı ~ nunıaralı proto
' \oıuu dördüncü ınadde

'itıde yızılı nıiiddıtin iki 

\~ dalı" o.zatıioıalarına 
'it teati edilen notaların 
~lbikino devlet memur
~tı aylıklarının tevlıit 
~~ taadülüne dair 3~66 
")'ılı kanuna bağlı 1 ııu· 
~'ra}ı cet Yelin nıillt mü
~'fl\a vek&leti kara kıı-
~lna. bir memar ilive-
'i . . 
t.ıe div•net islerı reıı-

1 1 • 1 

~~i t.e~kilA.t ve vaziferi 
'-tlundaki kanunda bazı 

:~ei~ildikler yapılmıunna 
it S6ü5 sayılı lıanunun 

1'1 ııci maddesine bir fık· 
~' ~klenrııesiııe dair ka· 

1 ~lt l:"lyihalan ile vakıf' 

1't umum müdürlöğii 

Biiyük ıayıda dii~ma.n 

aıkeri esir edilmiştir. Düş
man en ağır tipten ol
mak iizeı e 30 tıtn k kay· 
betmiftir. Copherıiıı ıııer· 
keT. ve nyni zamanda şi 

mal kesiml•ı·inde Alma11 
hava kuTvet leri Sovyet· 
lerin iaşe yollnrını mu 
vaffakıyetl" homhalıımış

tır. Rostofuıı dogmrnnda 

kı,lalar Te malzeme depo· 
ları bom balaııIIH~tır. 

Kreuıclıtad sularındl\ 
8aTaş tayyarolori bir buz 

kıranı ha.tırmı,ııu<lır. B ii
yük hir şilop bir boınha 
ile lıa8ara a gra tı lım ~tır. 

Moskova. ve I.Jeniııgr:ıdR 
başka ha~a hücumları ya-

pılmıştır. İskoçyaıırn doğıı ı 
kıyıaıııd:ı Alman hava kav-

vettleri gündii7.. bir tayya
re meydanına bomba ve 
makirıalı tufek lıüoumu 

Mo~kova 1 ( a. a. ) -
1'ı r alarımız biitiin ceplıt11-
lonle d ı şmanla çarpış· 

ınış ıanlır. (20) A l m ı; n 

tay) arehi 83 A iman ta.ukı 

15 zıhlı otomobi (ö55) 
kamyon (30) top ( 21~ ) 
aubıı tı.hrip edihni ttir. 
lkidon f zla dii~ml\o ala

yı yok editm: şLiı- Oennp 

batı cephesinde birlikle

rimiz dil~mnııın bir pıya

de tiimoniııi imba 6tnıit· 
t ir. Son i ki güııde 4 bin
den fazlı' Alman aıkeri 

öl<liiı ülmuş tür. 

Litvinof 
Sah ğiinü An1eri

kaya gidecek 

M a ııil tı 1 ( a. a. ) -
Litviııof Singapura gel
ı i~tir. ~alı giınii Ame· 
rika) a giılrıcektir. 

Alm nl rın 
Moskova üzerine 

Tayyare ak1nı 

.illnskova 1 ( a a. ) 

Diin A 1 nıanlsr tarafın · 

dan Mo11ko\'a üzerine ya. 
pılan akında 22 dii~man 

fayyanısi clii~ürii lıııii~tür. 

Soı, y«'t1cr G tayyarn kny

hetmişludir. Om Te ya· 
ralı >tlnl ır. 

limnn tcsiılerine hücum 
etmişlerdir. Şimali Afri · 
kada Tobrnğnn cenup 

doğuı:ınnd:~ çarpışmalar 

devam etmektellir. 

lngili ı kıırtı hiicuınları 

mu vaffakiyetle pü ·kii r
tiilmüştür. Alman ve 1-
tu.lyan hava kuvv~tlrı rine ~'~İlah hakkındaki 3{Gl yapmışlardır. 

~~~lı kanuna ek kanun Hangarlara ve kı~lalara mensup tılyyareler bare-
t ~ıhl\lı müzakerf'.I Te ka· tam iıuıb~tler olmuş Te kata muzaheret etmi~ler-

~I •dihni9tir. yerde bir çok tayyare ha- dir. İngiliz bomba tay
• l\Uyük 11.illet Mecliı ura uğratılmıştır. Gece yarelo1·i dün gece şimali 
\t'"nha günii toplana- savat tayyan•leri lngil- Almanya kıyısına hiicum 
\tır. tırenia cenup batıeıında ı etınişludir. 

Dlkllecek heukellırı unutmıuaum 

Yazan: N. R. 

lsta11bul gareteltrinden biri, Fotihin hey
kelini filan yere dikelim demekte, diğer biri; 
ffayır, oraya değil buraya dikilsin fikri11 
de, başka bir gazete bir Türk mütalıassınuı 
« Şe!ıir planı yapılmadan heykelin dikileceği 
yer düşünülemez . .> fikrini neşretmekte, diğer 

başka bir gaztte de bu mühim(!) heykel işini, 
söz/erile bütün memleket arzusuna(?) daya
tarak bir zatın < Fatih heykelini Kızkulesinı 
oturtmak fikrinden bahsetmektedir. 

lstanbul gazetelerinin mevzuu maka/ ettikleri 
ratih heykelinin nereye konacağı münakaşası, 
beni zerre miklart ilgilendirmiş değildir. 

Beni düşüidüren cihet, on dokuz yaşındaki 
Cümlzuriyet devrini yaşıyan Türltlüğün tercü
manı olan gazeteleri11, /stanbula dikilecek bir 
lıeykel için (500) yıl/ılı tarih yaprak/art ara
sından Osman oğulları devletinin Fatih Mth· 
medini bulu#arıdır. 

Anlamıyorum. Çökmüş Bizans imparatorlu
ğunun sosyal hayatı kokuşmuş bir şehrini 
zaptetmek, emperyalist ordulartnı Af yon dat· 
/arından ve Sakarya boylarından sürüp Ege 
denizine dökmekten daha mı zordu? 

Ya!ıut, ltocasını cepheye yollayıp ltarnında 
çocuğu, latır öküzlerin sürüklediği kağnı pe-
şinde ordu ile dağlar, dereler aşan Türk ltız
lanmn katıldığı savaşın önemi, dört tarafı 
Osman oğullartnm hisarlarile sartlmış bir 
şehirdeki, serserilerin kral olduğu imparator
luğu yıkmaktan daha mı azdı ... 

Eğer lstanbulun Bizanslılardan zaptı çok 
mülıim ( bu öneme aklım hiç ermiyecek) bir 
mestle ise, bu zabt şerefinin, yalnız Fatih 
Mehmedt değil, Rumeliyi zaptederek, A11ado
lu vt R.umeli hisarlartnı yaparak lstanbul 
şefırillin zabtı zorluğunu yarıya indirtn diter 
padişahlara da taksimi gerekir zannederim. 

Bu takdirde, /Jtanbul şehrine Osman o/ııl
ları padişahlarından en az üçünün daha hey-
kelini dikmek iddiası ile karşılaşacağımızı 
işaret etmek isterim. 

Fatihe; hadi Osman oğullarının biricik kalı
ramanı diyelim. Fakat Türklük aleminin mü-
tefekkiri ve itzkılapçı!ı payesini de veremeyiz 
ya ... 

Ben bir şehrin, heykelle süslen1nesi düşün
cesinde, şehircilile değil, yurtrulule ve Türle 
lıalkcılığı fikrinin maya olması fikrindeyim. 

• 
Fikirleri dünyaya örnek olan Ziya Oökalp

lerimiz, ateş mısraları püre/derimizi yakıp 



Sayfa 2 

Hastalıklar h kkı 
yeni ıe eski inançlar 

Yazan: Dr. Şadi OlRA Y 

6 - ' 

Bolluk ve istene zor· 
lok içinde olsun, tahsi-

lini ikmal etmi• Te dip
lomaaıııı Alınış bir kimde 

ile hiç tah~il görm .. mi~ 
kimı-ıe arllsındakı az çok 

mevcut kı1dreti fark et· 
meyen, idrak etmeyen 
bir kimıe acaba varmı

dır' 

Eger vars a böyle bir 
farkın her iki kişi ara
aında mü~aviliğ i ni iddia 

etmenin belaheti ne n• 
diyelim! 

Eskiden Teba ha:-talı

gın a , koleraya , basilli 
kanlı basura, knş palazı-

di koruomalarıaı biliyoı·
ları:ıa bu haatalıklara ya· 

kalanmıyorl ar. Artık bu 
haııtalıkl a.ruı i wiwleritıi 

işitmez olduk. 

D ü~ünebiliriz ki bn 
hastalıklardan genç yaş· 

larında vukoa gelen ölü

mün çaresi bo.!onmnş d•: 
mek degil midir' 

Bu iddiamızı i11pat et
mek için inanmayanlara 

ha hastalıkların iıtatis· 

tiklArini mutalU. etmek 

tavsiyeııini münaaip göril

yorn~. 

c8~1ki bizim is1o.sistik-

na, kızıklı hummaya , cılarımızın hesaplarında 
kuduz!l, meninjite ((çok yanlışlık Tardır. > diy" 

earidiu ruama, kangrt>n 
ve gaılı fitaımona, apan-

disite, peritoq. iltih1'bına, 

ba&ırsak düyüml ... nme ve 

tıkanmasına, çiçege, ti· 
foya, yakalanan insanlar 

mutlaka füüyorlardı 6fer 

canlı kalabilirlerse daimi 

ve a~ır doı·ece<le malul 
olarak ya~arlardı. 

evham eden tahsilıiz yurt

da~larımızın şüphelerin• 

yer vermemek için Ame-

rika, İngiltere, Fransa 
lıüktlmetlerinin muazzam 

bir kadro Te masrafla 

toplattırılm!' feuni h4'· 
yetlerin ve h c k 0.metle
rince de incelendikten 

soura kabul ettikleri iı

ta.t i ıliklerinden bir iki 

misal arzetmekliyimize 

müaa.de buyurunuz 

Devamı var -

(Halkın Dili) 1 inci kG.no.n 2 

• 
I < 

Çine asliye hukuk 
haldnıliğinden 

Biletçi Kız 

• Diinkü 1ayıdau dıvam · 

Mektubu o zaman kar· 
'ılaştığıru in k iltıtrı lıaya

lırı Te a) ıı\ za • a uda onun 

Çinenin Umur köyiin
den Lışır oğlu Haaan kı· 
zı Ayşe Tepf'düz tarafın· 
dan kocası llynı köyden 
olup S61çukta. adalı Ali 
neıdinde Hü. eyin oRln 
Mehra•t T"ı> düz a !ey 
lıi u ., aç t ığ ı lıo~ n mr. tlıL 

~ J\ ~ ı nırı y ap ı im 'kta olan 
ın olıake mesiud ~ : 

1 
Ul mına çekt g·ru iızüı tü 

ve az.,hm b i r hatır ası o 
larak haıl y ıımmda sak-

M.iıd<lealey h Mehmet 

TepedüzHn köyünde ve 
gösterilen adreııte bnlun
madıgı nımınıL çıkarılan 

devetiyenin bilil tebliğ 

iade cd ı lmesiııden an la
şı l mak la nıahkem e c e 
mlidd ta leyh ı karneti rneç
bnl ndd e.dil erek ilanen 
tebligat iornıııı a karar 
verilmi~ ve malıkeme 

18-12-~(1 p~rşeıo he gü- ı 

nü e11at 9 a talik edilmi~ 1 
oldoğnndan yevınü mu· 
ayyend., mahkemede ha
zır bulanmak üıere ili 
nen hbliı olunur. 

Çine sulh hukuk 
hakiırıliğinden 

Çıneni ıı kara kollar kö
yünden aşcı ogı.ıllıLı·.ındau 

Durmu~ Ali oglu M6lı 
met kurun Fadime vekili 
dava vekili S :ı dık Vut·d 
tarafı odan ayni köyduo 
ftŞcı ogu ı Jarıu tl au Dıırmuş 

Ali o~ln Oıı rıı :rn karııı 
Fıt tma Gı r it ve 6• laıl"rı 

Darınoş, Eıurull lı ve 
Şerif6 i le Çiıı eniıı T6ke 

larıuı. Mek tupta şöy l e 

diJ ordo.: 

Sevgili N fljatl 

'Mektubuna. göz yış
lari l ı okudum. Hayr.,t 

etme. ETet gC>z yı& şla rıle. 
Yürün ege kuH6tim ol-

madığ ı içi rı öııümcle açılan 

uzun maadt' t yollarn.uan 

e• nin le boı a h er kol kola 

ilerliyemiyecegim i 9 i o 

ço · möteessirı m. Bu ıe

beple ağladım .Ne olurdu. 

bana bn t~k l ifı yapml\· 
&aydın ve hı z a~ııiule yal 

nız böyle kuşulırn kar
şıya bi rbiıiuıi;6i t\enelerce 

Hvmiş olsıty dık . Fıü: at 

tabii b unu • ımk&rıı yok 

dtığıl mi' Seııiııle b 11 ra

ber öni.imi ı z ııe nçılım U · 

zan l!a.\\ılet y.ııun<la iler
l iye miye<'egimi y~ zdım. 

Neden diye soracaksıo. 

Se"rırili N ej .tt ; Çiin ki 
her ıki yagım yok. Gfl
çird igiru biı k ıua neti-

Yazan~ Sabri ERLAÇİ~ 

bu azabı çekmekten ı• 
çok uzaklara kaçm• R' 
karar verdim Bu mektU" 
bom eline g9çtiti zam•• 
zavallı Fatma göz ya~•ıatl 
arasında uzl'k bir trt'O 
yolculuğuna çıkmış bulu 
na<:ak. Allaha ıımarladı~ 
ıu;vgili .Nt1jadım. Sıvgill, 
k"-lbimde daima bir teselli 
ka yııagı olarak yaşıy•" 

caktır. Arada eırada seO 
de bu kötürüm kısı unut• 

ma . .Mesut ol N,,.jat. 
lmza 

F. Topuz 

Mektnha bitirdiliı>' 
anda hemen dışarıya {ıt' 

ladım Vt\ bir soluk ta fi' 
nemaya ko,tum. Hakik•' 
t~ıı gi'e bom boştu. . 

Yerinde bir bışkıuı b1 

let eatıyordu. Sıkılar•~ 
ondaa Fatmayı ıordağU~ 

·ı 
zaman; uıak bir yerdeJ 
akrabasının yaoınn gitti' 
ginı sc>y ledi. 

lstemiyerek üıdügU
Te azap içinde 1-ıraktıgJ 
za Tallı kızıl aa9lı Fa toJ' 
için kalbim şızladı ve tı" tıt 
'ım önümde ıintımad~ •tı 
çıkarak . karanlık yol1t1rd 
ağır ağır i lel'lemeıe b84' 
!adım. __,,/ 

•-==..,,... ..... -~'!"""" ....... -9'!!!!'!!'!!'!""""'~""--'!'!'!!!es~~...-~ ~=======~: l er köyiin d6 oruran aş~ı 
oglu Durmu~ Ali karısı 

Bu gün i e bu ~a.ddar 
lıaıtalıktan artık insan

lar ölmiyorlar ve yahut 
a~ılarını yaptırarak ken-

ctsiııde h r r iki aytı ~ımı 

dizleri nı deu ı t ı bnreu k.-~-

tile ·. lşte ıı e u h~lki _g i şe · 

nın pencel'w-.i rulo gi>ı'tl ü 

gün yiiziiın<.•, gii~l~ rime 

Singapurdaı 
Seferberlik ilart 

ed i ldi 
Singapnr 1 ( a.a. ) ;, 
Bütün müstemlek' 

ö rft idare jJan olunrJlof ll 
imanlarımızı tazeliyen Namık Kemallerimiz, 
eşsiz sanatkdrlanmız varken, bu Fatih hey· 
keli de nereden akla geldi bitmem ki. 

Ben, dikilme yeri münakaşa rüzgarı ko· 
paran bu Fatih lıeykeli yerine c Elinde tek 
mavzer taşıyan gebe karmlı bir Türk hanı

mının> genç Türk heykeltraşlarına yaptırı

lacak heykelini dikmek ltizımdır, dersem daha 
az. ori/inal bir lıeykel mevzuu nıu söylemiş 
olurum acaba?. 

Heykel, maziyi istikbale söyliytn tn çanlı 
tarih kitabıdır. Yaratılan bir devletimiz, mu
hasarız lturtardığımız lsta1Zqul, bütün şarlta 
ışık veren inkılfiplarımız var ve Dünya kar-
şısında saflam temelli kurulltluş Cümhuri
yetinıiz ve zaferlerle yaztlmış tarihimiz var. 

Dikeceğimiz heykelle, kuratağımız yapı· 

tarla yeni yaratılan Türk tarih illi gelecek nt· 
sil/erimize öğretmek ve anlatmak vazifemizdir. 
Bu ödev çok miilzimdir, yapılması boynumuza 
borçtur. Vazifemizi yapalım, asıl dikilecek 
heykelleri unutmıyalım. 

N. R. 

Kerime :L l~vh lorine açtı-

ğı takımı d :\vıumıın ya 
pılınakta. olan muh ake

mesinde: 

Müd<leal~yhleı don Ke
riınenio güıterıleıı i ka
metgaluurla bulun n adıgı 
ve dıuetiy~ ınakanııııa 
anadolu gaz t e s i n i n 
1•· 10-941 t <Hıh li f'6 8675 
sayılı ga1 t• ~i 1 e i lan edil . 
qıgi halde nı.ı lıkem ~VA 

gel medigi gı bi bir '°ek ı l dtı 
göndermemiş oldnğuı ıda ıı 

hak kında gıyap .karan 
Tel'İ l erek ınRlıkeuıı 22-12· 
941 pazartesi giinii saat 
9 a. talik edıhni ş olnp 
mn"Y " e .. olar ı iış ıtı gönde 1 

Ktorin enıu m a 1ı ken11• J e 1 
g,. Jnıt- ılı ğ ı Hl bir Vt1k il 

ile k erı<liı;;iııi tc uı ıi~ tıttir

med ig i takdi n lti mulıa

kemeni n ~ıy 11l11uıla de Tam 
olunaoaıı il&a olunur. 

rşık olduu. Ta hıi ~imdi 

Aeo de büyük biı' i rılciıarı 

hayale ugrt>dm df!ğil mit 

Şu dakikada hayattan Te 
keııdimd6n ne k11dar nef-

ret c•diyoınm . Bunları 

Aaııa ynzm:rnınlı ve kal

hirıdA JP Ş t tr l? rn tatlı ha
ya li ö ld ii ı ıne nıel ı idım . 

Renim hu a<"ın ·ıcak lıı\l ı mi 

bilrnemelidirı. Fakat ya· 

rın beui burncla bulamı
y:ıcllksın. Bu tıeheple kal
hinde lıtr lı:ırıgi bir şüp· 
he kalmamnsı için bun-

laı ı sana y~zdım . Biliyo
rum hıı b kik.atı öğren· 

dikten ~oıır ~.,n benim 
ytizü nıü lıile görweğfl ta
lıamnıül ..,d nıı yecek8 ı n 

ve bendf'ıı ı) aiuıa ktıça

oakaın. 1.ıe btll her f ÖD 

·~· le 
t u r . Malziya da ve S• 
gapur la deniıei v& t'J 
yareci hütün göoüllii i.~: t 
tiyaUa.rı &t"ferber ed1 ~a 

i"t' 
miştir. l 

liı 

Avustralyl ı.ı' 
Harp kabinası / ~' 

Kanbera 1 ( a. a. ) ti! 
b·ıı' A.. vnıtral ya harp ka 1 ~-

si uzak şark dnrulJlll. 1 
endişe ile görüyor kab1~~ 
gelen en son habef 1

6 

. incelemi,tir. • j 
Ingil iz ta yyarelerı~ h 
Alınanyaya akıfl~ ~ 

Londra 1 ( a. & ) İ 
S"l&hiyet li kilynak l•'~ 
bildirild i ğine göre: 1' l 

111 giliz bomba taYY' 1 
1 

leri dü o gece • IIJ1~"ıt 
nın şimal batııındak~ ıl ~' 
deflere taarnz et111ı• "~ 
dir. ~ 

Balk •aıımeTi J.r•· 


