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3 Aylık: 400 1 
evrak iad_e e<lilmfz. ,J 

. 

Japonya'nın 
llıiidahalesi 

---·---
4skeri kabi-
nenin teşki

lindeki mana· 

~oskova 
etra ında 
kanlı bir 
boğuşma 
Şehrin de sokak 
muharebelerine 
sahne olacağı tah· 
min ediliyor 

Münasebetsiz Bir Karar! 

Şehre gelen kasa pi k 
hayvanların .renk"'. -
yünde indirilmesi 

neye menedildi? 
iaponya Sovyet Asya • 
ıını ele geçirmek ihtira· 
ıından kendisini koru · 
Yamıyac;ık, İngiltere ve 
Amerikayı bu hareket 
karşıımda ihtiyarlarına 
terkedecektir. Karar vet • 
mek zoru daha ziyade 
İngiltere ve Amoırikaya 
dütüyor •. 

Almaa tı,yareıerı 
takviye kuvveUerl· 
ala gelmesini zor-

Şark ceplıesind.1!1ı resimler: Dn ı;eperde bir ScnnJet nakliye gemisi rıde Atman süvarileri - ALman 
hücum müfrezeleri bir Sovyet mevzimin önünde 

Et fiatlerini yükselten bu mem -
nuiyetin kaldırılması lazımdır 

~ 
~ ETEM iZZET BENiCE 

~ Japonyada askeri bir kabine 

1 .4tulınakta olduğu haberi veri. 
·??t· llaşvck.illik General Hideki 

\ 

laftırıyol°lar 
Londra, 18 (A.A.) - Mookovadan 

bildirillyor: 
Moskovanın açııc ,obir ilan edilece

ği zannedilmiyor. Sovyet Dev !et mer
(Deyanu 3 üncü Sahl!ede) 

ALMAN TIBLfÖI 

Azak denizi 
mıntakasında 
takip başladı 

---ı• 

Berline Göre 

Yeni Japon 
siyaseti da -

Iha şiddetli 
olacakmış! , •ıo'ya teklif edilmiştir. Gene. 

t:liıı henüz kabinesini teşkil edip 
~ ııı~iği malfun değildir. Ancak, 
"ab1nenin bütün azasının kara ı· l 
d • deniz orduları mensupların. 
/ 11 olacağı tasrih rdiliyor. As· 1 

Asker yüklü 6 va
pur batırıldı 

Berli1ı 17 (A.A,) - Alman or. 
du1arı BO§kumanıUınlığının teb -
!iği: Bir Rumen ordusu 16 te~rini. 

evreldc Odesa rrhir ı·e limaı:ını 

zapl<'tmi.<tir. Elci<? edilen ganaim 
henüz sayılamamışıır. Odesa ile 

düşman, e?ı mühim endüstri mer· 
kezlerinden ve en mühim şehir. 
!erinden birini ve Karadenizde en 
biiyük limanını ka.ybetmiştir. O. 
desa açıklarında diipııaıı kıt'ala • 
ri!e yü.klii nakliye gepıılerine bü-

Bern, 18 (A.A.) - Nene 
Ziiricher Zcitung'un Berlin 
muhabiTi bildiri~or: 

Japon kabinesinde vuku. 
bulan değişiklik Berlindc iti· 
matkar bir ihtiyatla karşılan. 
maktadır. Alınan matbuatı 
hi~bir tefsirde bulunmadan 
Konoye kabinesinin is.tifası. 
na ve Geueral Tojo'nun yeni 
kabineyi t~kile memur edil. 
diğine dair gelen haberleri 
kaydetmekle iktifa eylemek· 

J •ıa •·e Pnsifik'e hiık.irn büyük 
t 

3
Pon imparatorluğu ihtirasını 

• tııısiJ eden asknlerin vücude 
•"lire k · k b" · · b" d"' ce lrrı bu a ınenın ır 

v 40Ya harbine hemencecik hız 
ıı'''tnesi beklenmese bile Sovyet 
,~'.\Ya sark bölge5ini Japon bay. 
t gı •ltma geçirecek bir hareke. 
ı~lemdarlık edeceği ihtimali ga. 
t 

1 
''· Japonyanm Uzak Şarktaki 

t~' ııızJrğı, durmadan harbe hazır
lı nı~ı, geniş öleüdcki ihtirası ve 

1 'Sııtılll'dan istifadeyi daima ta
~'lıYan ana siyaseti bilhassa 
l \')ot Rusyanın maruz bulundu. 
n:k Vaziyet karşısında bir döııüm 

tasına girmiştir. 
) ı\lnıan ordularının Sovyet Rus. 
4~.içindeki harekatının seyrini 
t• 'P Ve tarassut eden Japonya 
v ·~ ceııhesindeki bu harbin kat'i 
~ 

1 
'>ihbi safhasına girmek üzere 

~n1.'.nduğu hükmiine vanıuş gö· 
t;~1 ~Yor. Sovyet Rusya ile akdet. 
lı-ı, lıltaraflık ve ademi tecavüz 
tıı 11 ile Amerikayı tutan, Al. 
\,'tıYayı Rusya karşısında serbest 

'•k b" ııı •ıı, Sovyet Rusyayı ır par. 
~•it halla avutan Japon siyaseti 
d:d.i hüküm ve kararı Japon or· 
'•k unu~ mümessillerine bıraka. 
11 larıhinin yeni dönüm nokta. 
ti~da Yeni mes'uliyetler altına 
~1 1110k arifesindedir. Moskova. 
d.n zaptı, Alman ordularının Buz 
'tıiz· v
0 

ınden Hazere kadar Mosko· 
'ı Yı, llarkofu ve Rostovu geride • '•k ' •ın an bir hat kurmaları sıra. 
)ı da Japon ordusunun da Sihir. 
h/' Ve Mongolistaııa doğru ileri 
ıu:•ketine geçeceğine şüphe yok· 
~tt; Japonva bunu dün de işaret 

iği • 
•it• llıiz gibi kendi ihdas ettiği 
h;;~nı harpsiz harp. ve •emniyet 
ııı.:elerini el altında buluııdur. 
\• • ıısulü ile yapmıya koyulur. 
ııı: ."'uhakkak ki İngiltere ve A.. 

tıkayı da karar \'e müdalıale-

l ~ ·. ,_, ___ , tedirlcr. j 
· ·-(Dev""" a iiUü sa.1ıırec1e) 1 

A.bıuın piyadeleri Rus 
siperlerinde 

Mareşal Timoçenko ve Budi
yeni ordularının akıbeti! 

Moskovada hum
\ malı bir müda· 
faa hazırlığı var 

• 
Stalin ve bazı şef-

1 er şehir
den ayrılmıyorlar 

Vişi 18 (A.A.) - H. O. - Sovyet 
hududundan gelt-'1 haberlere na 1- (Devanu 3 üncü Saltifcde) 

(Yazan: EMEKLi B.UB 
· Doğu cl'phesideki harekata ait 
haberlerin hulasası: 

1 - Kolinin şehrine varan AJ .. 
man ku\'vctleri Moskovayı şimal. 
den kuşafn1ak üzere. 

2 - Moskova başuıdaki Alman 
kuvvetleri şehrin dış müdafaa 
hatlarında tekrar muharebe,~" 

ba~Jaııuşlardır. 

3 - Kaluga'ya •·aran kuvnt. 

1
· !er ile Orel"den Tula istikamc· 

' tinde ilerliycn kuşatma kolları 

(Devamı 3 üııcü Salıif<de) 

iki lngiliz gemisi 
batırıldı 

ı-1.arap bir ev 
daha birdenbire 
çöküp yıkıldı Berlin .. 18 (A.A.) - Alman fay· 

yareleri diin gece İngiltercnin 
şark "ahillcrinde takriben 17.000 

Belediye y enişe- tonilatoluk bir İngiliz ticaret ge. 

hirdeki maili inhi· misini batırm11lardır. 
1.500 tonluk diğer bir dü~man 

dam evleri yıkıyor gemisi d" ingiltcrenin garp sa. 

AY SUBAY) 

~~"""'.'. ı üru-ii sahil-:-.:_ I Tarabyada Dümbelek sokağın,_. 7 hilleriııdr batırılmı tır. Leııingrad tephesinde Almanlar 
nurr.aradrı. Apost.ol kızı İzmaroya ait :---- ---------------

~;5~~~i~e:~!~:;_;~~,:ı~~./~';:[! r "l·Y--E--N--İ--A--N--K--E--T-I-.-M--i-z--.t=9\ , 
~TELGRAF 
Okuyucularına iki 
l) Güzel Tefrika 

aha Hazırladı 
&{,-. 

• " TELGRAF okuyuculann-
>aCJ! rdu l bilylık le>occuıı. ve 
tlncı tc roı.;;cJbele etıneı ;a:cvkı 
'tl • biri di~:ıden doha gü
<ırı .. ~ caz.ip iki yeni te!rika ha-

-tllllış b';J.Jwınıakt.adır. 

• ~ llu eserlerden birini tarihi 
tıı •~11 •rile kendisini tanıttır. 
ı lj, lıu defa vak'aları vesika. 
ltı ·ı 
, •• 1 e ortaya koyarak tatlı, 
ı,, \' k .. ı·b"J b"" b"" lU e a ıcı us ıı ı e us u~ 

· l~ ~•ıılandırmış olan RAJL 
\ !\(';ız hımrlanııştır. 

ı:ı • 
:O.t:z f<!-tl de güııdc ediplerlınizden 
'liı lift MUPİ"l'TİN"uı Cn be
l\f'1' JUsı,.re mliıkes o1:ın harjkulade 

lf hır rvır rı :dır 
1 1 t r ' ay~ da yakında 

"'· 

Diger tarc'.fl~u lıeyoğlunda Yenişe· • • 
hirdıf'ki evlerin ek.Sl'ri:::inin ı;ürük oL. 

duğu görülerek bunlaı·ın Bel~yece !!:!\ ba at T u·· r.,. 
esaslı bir muayeneden ~rilmcleri 1J:Jı i~ 
karar1aşhrıimısUr. 

BİR EV YIKTYRILACAK' 1 e v ... n de 
Bu mryanda Yen' eh:rde Karab:..tak 

sokagında 28 numaralı ev çükn,Jye ı • ,. 
• 
1 

ye-.. 
ır 

müsait cıdutundan Beicdıyeee yıktı- 1 1 g . a a m a 
;;·k:.ya Htlllak ed(ID 1 İ 1 m e M em İzde 
Yedek Subaylarımız 

' 1 1 
... 
a 

Doktorlar fikirlerini söylüyor 

,, 

r 
1 

1 
' il 
" 

ı 
Ankara, 18 (Telefonla)- Yedek Su

bay Qkulunıuzun 15 inci devre m-e- 1 
zunları dün merasimle diplonıa.lannı 
.almı.şlaı·dır. Diplomaları biuat Meclis 
R-eisimiz tevzi etmiştir. 

torlarımızın verdikleri cevap· 1 

1 

-------
Damd n eve 

girmenin akıbeti 
Topkapıdıı oturan H\knü ogiu Hasan, 
yoksullara yarclım evinin anahtarını 
kaybetmiş, işini gormck üzere iki 
metre yCksek.liğtndek damdan içeri
ye glrırı~k is ewıı .. Fakat 1n1.1vaze- ı 

ne. illi ,.a ır r'.Ş. ~ a dU..ı.:l·clı;; b<J.ca
ı::ı kırı. n W"tır~ 

Prolesir Doktoll" 
E rem Şe!!'il ii~ U 

ue dlyor? 

)ar de\•am etmeUe<lir. Bııgiin 

de Tıp Fokiilt"i ikinri dahili. 
ye k1iııiği ı>rofl'~(i,·ü Doktor 

E.luem Şerif Ege! i ile görıi~-

Yenıck tarzımı'1n nesli bo· l,J tük. Muhttrem Doktor ual. 

dnrla~tırı~o•- nıu? Nasıl ~"· i.,

1 

lrrimizi dinledikten so11ı·a rle- l·ı 
met yenıel~:,: iz? nıe :ıuu etra. di ki: 
fında a\"tı~ ıuuz ank~te dok. 1 DP.v#l~ı 4 ilnctı E..-hi.fc<lc) 

·=:=s:========'---'2'="--'====-=-' 

SOVYET TEQLIOI 

Merkezde bir 
kaç hücum 

püskürtüldü 
• 

Od es a intizamla 
tahliye edildi 

Et fiat1erinin pahalı~hğı sebepleri 
hakkında yoı:pılao tetkikler devam et
mektedir. Bir zat bu sebepler meya.... 
nında biı.ıe §U şayanı dikkat melümatı 
göndermiştir: 

cErzunım yoJu açıldı(l zamandan.
ben İstanbul• gelen ka.<aplık hayvan
lar Erenköyünde trenden indirilir ve 
Üsküdara kadar uzun ~ayıo- yolu ile 
sevkolW1arak oradan motör veya va .. 
purlıl m<!zbahaya gönderilirdi. En>n· 
!rı!iyünde bu !Nıreket •ahası dııhllinde 
yeni bir köşk yaptırıldıktan sonra 
c.hayvanlar toz kaldırryor ve istasyon 
büfcsindeki1eı· do rahatsız oluyor!.> 
diye hayVanların Erenköyünde indi-

rilmesi men.olundu. ve bu karQr, ~ı~ 
nakale VckAletlıııce iş tetkik olunma• 
dan \·erildi. Bu vaziyette hayvan sa
hipleri hayva.nlarmı Pcndikte veya .. 
but la Haydarpaşa.da indinniye baı;· 

!adılar. Bu yüzden hem çok ·masrafa 
1Lriyorlar, hem de hayvan z.ayi <'diyor• 
lar. Kışın ise müşkülat daha artıyor. 
Maliyet llaü de neticede yük.eliyor. 
Münakale Vekaleti tetkikat yaı.saydı 
ve hayvanların 1ndirlldiği. yola asfalt 
döşenseydi ne toz oluı·du \'e ııe de 
masrat artardı!.> 

SON TELGRAF - Bu !z;h.. cok: 
calibi dikkattir. Hen silril ~ahıpleri.nl 

(Devnn.ı 3 tiucü :-:a 11 lflde) 

Moskova 18 (A.A.) - Gece ya. 
rısı neşredilen Soı;yet tebliği: 

17 teşrinievı-elde bütün cephe 
"zunlıığ" nda aııudane mu1ıare 
beler ccreya-rı etmi§tir. Mu1ıare • 
beler bilhassa garp istikametinde 
şiddetli olmtı§ttır. Bııı-ada Kmlor. 
du düşmanın şiddetli birkaç hü
cumumı geri püskürtmii{tiir. 

1
Güzel Üsküdarın Üniversite ad·nı 
bu semti harabi· istismar etmiye 

den kurtarılmalı! yeltenenler 

16 teşrinievı·elde 28 dii§man 
tayyare,; ıalırip edilıııi<fir. 17 Sov. 
yet tayyare!d ka111ptı1·. 

17 teşrinieı:ı·clde J\fosko-ı•a ci
varı11da 14 Almaıı tayYarcsi dil • 
şiirülnı'Ü tih-. 

Son seki= giin içinde Kı=ılordıı 
ı,_ .. umandaııltğmcn lıcıztrlc.nan s.·,ı·· , 

(Devamı 3 üncü Sabl!ede) 

Hayat pa
halılığı ve 
memurlar 

• 
Hükumet memur

. . 
ıçın 

terfih la rı 
tedbirler alıyor 

#! · .. ' .fol. • ~ .... 

Açık Mebus
luklar için ye
ni namzetler 

• 
Örfi İdare Komuta-
nımız da Manisa.

dc;'l meb'us s çP'yor 
Aokara, 17 (A.A.) - A~ık olan 

.<\.grı u~c b'u~ıu~nna l11u•k1i Kor. 
general Kemal Doğan, Bilecik 
mcb'uslııimna Kabil Büyük Elçi. 
si l\:Ien11.!~1ı Şe\ ket 'E~dağ, Deniz
li ıneh'uslut{una İzınir Belediye 
Reisi Doktor Behçet Uz. Manisa 
ıncb'usluğuna en1ckli Korgcne. 
nl Ali Rıza Aı·funkal. Mordin 
mcb'ushıf-;una eski Burdur meb. 
usu Halid Oranan Gend Başkan. 
Jıl\ f';i\·arı1ni'a Prrti ııanı1rrH ola
rak serilıni~lcrdir. SayJn jkinci 
ınüııtchiplere l1ildirir ve ilftn ede. 
rim. 

Ctııııhııriyd Halk Partisi 
c ... ntı n . an wkili 

1 llS\ ekil 
Dr. nu - 'J'.YD.IL'I 

• 
A 1 t ı sokak halkı 
Belediye Reisine 
müracaat ettiler 

Üsküdarda İcacLye Arapzade 
Arifbey so,1<ak Atabey sokak, S~I. 
vıli Köşk. Barışık sokak, Altın • 
baba sokak ve Soysop mahalks\ 
sakinleri dün Vali ve Belediye 
Re'simiz B. Liılfi Kırdara müra
ca.at ederek sc-mtlerini.n bakım • 
sızlıktan kuratnlmasını rica et • 
rni.~lerdir. Bunlar ezcümle demek.. 
tedir le r ki-: 

•- Semtimiz mürtefi, giizel bü 
yeroir. Fakat maalesef bilhassa 
yol ve tenvirat cihetlevinden peh 

(De,·amı 3 üncü Sahl!ede) 

Ziraat Vekili bu 
sabah geldi 

Ziraat \'ekni Muhl!c: Erk.men bu 
sabr-hk! F.k~presle ~ehrimize ıeJmiıG

ti! Vekil ~rhr!mizde tetkiklerde bu
lunacak• r 

Alman orduları, iyi veya kö. 
tü, doğru v"ya yanlış, fakat 
bir hareketin bütün tehlike ve 
rizikosunu sırtına alarak işe 
girişirken, işin tehlike ve rizi. 
kosu kalkar kalkmaz kendisi· 
ne ortak çıkan şanlı kahra. 
manian izhar etmek bakımın.. 
dan da hayli yenilikler göster. 
rniştir. 

Alınan orduları Polonyayı 
vere serer ve göbegine kadar 
~üriir; henıen, zavallı yaralı
nın a}ak ucundan başlayıp 

göbcfine doğru ~· iirii~·en §anlı 
bir ortak peydahlanır. Alman 
orduları J. ... rnn ayı yere serer 

• 
Rektörlük takU at 
icrası için zab:la
ya müracaat etti 

Birçok esnafın dükkan tabelfı· 
larına •Üniversite eczane )l•. her .. 
beri, lokantası ve saire g bi s.m., 
!er kayd<ede<rek ticarethane" r n: 
Üniversite ile alfilt:adar gö.sterd•k.. 
!eri anla.şıhruştır. Bunların hiç 
birinin·, tica~et kanunu mucibır.ce 

Ticaret Odasına bu isimle kendi
lerini tescil ettirmedikl~ıı de ya. 
puan tetkikat sopunda görülrnü.;
tür. Bu suretle Üniversite i.•mini 

(Devamı S üncü SaJıitede), 

Bir Motör battı 
Şile Kazaeuıın Ağve Nahiyesinde 

odı.m alan Bozhaneköylü ~1wt..a!a 
Dökin Kaptanın idaresindeki motör; 
dün akşam saat 16 sıralarında Anado
lu Fenerine bağlı Yönbumu açıkl:ı
rında su alınış ve batmıştır. Kaptanla 
tayfaları Şaban, İsmail Hakkı Recep 
lruTlarılmıştır. 

dahalesinin bence yüzde bin 
bir kat'ilik ifade ettil:ini h<nı 
yazm1ş, hem de dostlarıma her 
fırsatta söylemiştim. 

.Japon sanayilennıe hareke
tinin başındanbcri, bir asra ya. 
kın bir zaman, kademe kadc. 
me talıakkuk ettirilmesire ça. 
lışılan Japon milli emelinin 
ruhu Sibiryadır. 19 uncu a.rın 
sonundaki Çin • Japon horbi, 
~-irn1inci asrın ba'iındaki Rn .. .. 
Japon sava~ı ve o giin ıul{iin 

Japonyanın giri~tiğ'i her hare'. 
ket, hakikatte Sibiryap gi. 
den yolların ~u , . .,ya hu do· 
Jambnçlı tezahiiriir.den l1a~ka 

bir şe~ değildir. Zira Çindc 'e 
Asyada })azarını tanıim ctnıiye 
~alı!:?an Japonyanı11. a;:ır "-ana
) İinl' ~·arı'\·ar:ıJ· hanı p·. Jde .. 
)eri de\·~ircrrği ) rr, l "a~sa 

!'ibir;rad;r, 
ve gUh;.,~ğine kadnı- ~ıürür; he. ı. 
n1en J'B\"Plh ~·aralıntf'I ayak u. 
cundan ba~layıı• güheğ'inr ka. 

dar ~1iriimck zat. netinden bile • 
miistağni, şanlı bir ortak pey. 
dahlanır vesaire. vesaire ... 

İ'itf' sin1tli Ja~onyn için. vv. 
rın1 a ... ırdır r.lukc\ddiı 1clrrı ıi

zerinde f'al t .... lıu n r?ı ınil .. 
li pl~nın top: lkloı t ... ?ı.ıt.' uk 
l"ii.irilıncsi gün gl"I nıs höJlunu .. 
yor. 

Şimdi Alman ord,,Jarının " 
Moskorn ön.lerindeki hamle. 
sinden, {Lenin)iıı uıişı. Sovyet 

1 
hükiııneti, Mo,kovadaki sefir. 
!er hey'cti ve l\1osko"n halkı, 
içiçe geçmiş, ric'at ederken, 
ister istemez deminki ortakları 
hatırlatan birisi, Rusyayı sır. 
tınd1n han~erlemrk üzere eli-
ni kaldırn1ış, lıa simorli vurdu, 
h>J imdi vuracak, bekliyor. 

So"·:ı,·ct Ru~ya üzerine Al. 
man hareketinin ha ladığı gün, 
Alman '~~frri tn!;~irindr Si. 
biryn ı tikamrl r.de Japon mü. 

1 

Jupon~·anın harekete geçme. 
si, ("Ski diinyn lllU\'37CDC'Sini 

artık son bir ( C\"et ') \'Cya (lıa· 

yır!) mukabelesine mcchıır e. 
dccek, buna rağnıcn An1erikn 
harbe girmezse, çoktanberi id. 
dia ettiğim gibi İngiliz • Al. 
n1an u7Jaşnıaı;;1 ihtim:,Jl çok 
kuvve11cnc<'ek. 8.dntn ınul?'lk· 

kaklasacak: Aıncrikn harhc gi. 
rersc de1 uıla~.an va ın8ni ye .. 
ganc devlet '1fatik hn hRrhi 
bir diin,-a lınrhi ll•·;;il, soıısuz 

l>ir ins;nlık il<til" ha' ıııle 
sürdürüp gor·. etrkt'r 
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HALK FİLOZOFU 

ocuGuN MEKTEBİ 
Çocuk yedi yaşında ilkınek.. 

tebe başlar. Bu karar, uzun tec. 
tübe ve miitehassısların tedkik 
\"e ınüşahedelerinden sonra ve· 
rilnıiştir. l\lulıtclif memleket. 
lcrc göre, çocuğun tahsil çağı. 
na girdiği yıl, ba ka başkadır. 

ı~tanbulda, 7 yaşındaki ço .. 
<'Uk mektebe kabul edilir. E· 
ğcr, yer kalırsa. 6 yaşında o. 
lan!at·dan da ~Ö',,tcri~li \"e geliş. 
miş huluııaıılar alınır. Ymdun 
di!!e1· birçok kCişc1crindc 7 ya. 
~mdaki yavruları dahi tama· 

· ı•ıen alamıyoruz. l\lunlliın ıne. 
clesi. kadro meselesi, bina, 

malzeme vcsııire mcsdesi. 
Binacn::leylı . İstanbul çocuk.. 

l.ırı, bu uakınıdan rl• bahtiyar. 
dırlar. 

Pcd.ıgoji, ~oı·u.ğun çok crLcn 
ı tek tı>he b:ışlatılmnsının aley
him edir. Çiinkii, bu ça~ çocu. 
i:\uı ('ğlence, o~ un zaınamdır. 
Ço,.uk, bu yaşlarda tamamen 
serbest ve hiir olarak koşup 

Tfü\MVAY 

KAPJSI 

Osman Cemal bir yazı ındn, 
trann ay kapıları önlerinde du. 
ranlardan bahsederken: 

"-· Bu kapı örcnlerden girmek 
çıkmak ımimkün değil..• 
Dı ·e şiki'ıyet etli:- or. 
Dünyada herke ukıı.pı yııpııııı. 

sını" ister. Bu za\'allıiar dn trnm.. 
\"ayda kaııı yapıyor. Dokunma· 
yın, bir yere kapılanmış, gidiyor, 

işte: 

ÇİCEK 

1LBADELESİ 

Avrupndan, birçok ıniiesseseler, 
hu.den nyçi!:ef.i aln•ak i-;tiyor, bu. 
na ınuhabil manifatura cş~·a:.ı 

\ criyorl:ırmış. Bu mil badele fena 
bir Jj<:) değil.. 

Cünkü, hi7., bu manifatura ile, 
ha):nnl:ırı süsliyerek, yine bir 

hayli çiçek sahibi olar.ağız, de. 
mcktir. 

KIZAI{ 

TECRÜBESi 

G«•çcnlcrde, hir fikir iizerinde 
yenıdcn durulımıştu: Tünelden 
tramvay geçirmek mümkün de
ğil mi:'. 

Fakat, fazla tramva:· arnhası 
~ok kı .. bi7.ce, hu tünrl ~:olun
dan. kızııklar yaparak istifade 
diısiinlilcbilir. Bir kere tecrübe 
oh.nmnlıdır. Kızak, birçok .ıuenı. 
leketlcrcle umuıni nakil \'asıtası 
halinde değil midir?. 

BİR CAN 

SJKIN'llSI 

Maruf bir doktorumuz, geçen. 
terde şö\ le dcmi~ti: 

"- Moda olmasa insanların 
cam sıkılır. Bu, bizleri meşl(Ul 

edi~·or.• 
Fakat, moda ile en çok uğra

~an bayanlar olduğuna göre, on· 
lar, kendilerine rckali ba~ka 
meşgaleler bulabilirler. 
Yeınek yapsınlar, tahta silsin. 

ler, dikil? diksinler .. 
. AHMET RAUF 

ltE$AT FEYZi 

oynamalıdır. 
Bazı analar ve babalıır, ço. 

cuklarının bir an evvel başla. 
rından gitmesi için, onu, er· 
kendcn mektebe vermek taraf.. 
tarı<hr. 

Dostum\1% Selimi İzzet Se. 
des de, bu taraftarlar arasıL 

dadır. Diyor ki: •Çocuk altı ya· 
şında mektebe alınmalıdır.• 

Bu fikir yanlış. hatalı \'e za. 
rarhdır. Esbabı mucibesi lm 
sütunlara sığmıyacıık kadar u. 
zundur. Bilenler bilir. 
Aıuerikada bazı pedagoklar, 

çocuğun on iki ya~ına kadar 
tamamen serue t kalarak, buu. 
dan c;onra tahsile ha:;:lamasıııı 
istiyorlar. Hııffa, bu fikirleri· 
nin tecrübelerini yapmaktadır. 
lar. Ayrı hir mctodla tatbik e.. 
dilen bu fikrin, memleketimi. 
zin hususiyetlerine uygun ol· 
ınndığı meydandadır. Fakat. G 
yaş, herhalde çocuğuu mektep 
('ağı değildir. 

Talebe yurtları 
M a arif Ve k il i yeni 
vaziyeti izah ediyor 

Maarif Vekili B. Hasan Alt Yücel 
Talebe Yuı·Uarı hakkında dun şu be
yanatta bt1hınmuştur. 

- İki senedtmberi üsttinde durdu
~umwı, aucak mevcudun senişlemesi 
;c.klinde ve az nisbette çare bulabildı
ıtmiz yurt ıne-;.-elesınl, bu yıl idilden 
olmasa bile, bu husustaki sıkıntııyı hiç 
otma:ı:sa yarı yanya indirecek su
rette ha iletmek için tedbir alın:ı yo
lundayız. Ba.şvekilimin emri ve tensi • 
biyle Valı ve tlniver.,ite rektöru, Par
timiz B.:ısknnı yer bulmak ıçin ödev
lcndırllrr~lerdir. Kendı!eı .ıe temas et
tim. Bu yıl, içinde bulundı.ıgumuz şart
lara ve imkanlara göre u1na ve tesisat 
temin oltmabilecektır. Fakir talebemi
zin bizi çok Uxen guç yaşama $arlları
m ko!aylaştınp dah:ı. rahat ç:ilışma
lrını temi.n edece.!lmlz eunlcr yakın
dır.• 

üddeiumumi er 
ve Polisi kontrol 

salah·yeti 
E'·vclki günkiı sayımızda Adli

yede ydpılan bir toplantı müna
sebetile bır gaz-etenin v-eıxliği yan. 
lış malumatı tashih et.mis ve ay. 
rıca emniyet teşkılatmın teftili 
bahı;ane temas ıederek polisı kon
trol saliı.biyetin·'l polis :nüfet • 
ı;şler:ıe mülkıye müfett.işlerine 
ait bir vazife olduğunu yazmış ve 
Miitldcıumumilıcrm b:r vak'a vu., 
kuunda tahkııkatın icrası miına • 
sebeti'<> merk-ezterdc ~gui ol
duklarını ka}'<ietmiştik 

Bu yazı tavı:ıha muhtaç görül
müştür. Filvakı polıs, idari ccı;
heden mülkiye \·c emniyet mü. 
fettişlerinin kontrolü altında bu. 
lunmakla beraber adli cepheden 
Müdde!umumil<'r her vakll po -
Hsi teftış ve mura!·Jbc salahıye . 

tini h-aiz bulunmaktadırlar. 
Me\rzuubahs yazı.da is:ni geçen 

salahiyettar makamlar·n da res. 
mi zatlarla atfı.kadar olmayıp b!r 
tt-knik miitalcadan ıbaret bulıun
duğunu ılave ~dedz. 

Yeni Vniverı;te konferans 
salonu 

Ünh-ersite-nin eski konfora.ns 
salorrunu.n yıktırılmasından şim
dilik vaz geçHm _tır. Beyazıtta 

Üniversite mahallesi projesi tat. 
bik mevkiinıe konulduğu v:ıkit 
vıktı rılacak ve yeni bir salon 

ırılacaktır. 
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butun kvy, duı;Un bayr;ım yıı.pacak
rı :ş ... Ille kız:ı da acıyorlar... cÖyle 
g ıı;eli b ıl.ııı dPlık:ınlı, ne yapacak
sın Nez. kı '.• diyorlar ... 

Su.stulnr. Kulaklarım uğulduyor. 
Gozlr.-run kuı.ıkuru. Aglryabı.lsem, bo
g zıını sakan el ge•· ıyecek, belk! Ie

lıy. bıleccğim. 
- I::h bana musaadc gııır: Recep .. . 

E\'İn kutlu olsun!., Hepsi unutulur .. . 
Srn keyf.nc bak. . . İs1.cdi.ldcnr. 1 lcerl 
mutfağa bırakmıştım .. Hoşça kal! .. 
Hoşça kal Fığen bacı! .. 

Ona ct'H~P vermek Ltedh>.:. Fakat 
bir hıı;kır.k sesimi bogdu. Ellcr.mle 
YUZul1'U or•erek yut:ı!,\lmızın kenarı

na oturuum. 
Recfbın ayrık seslerini duydum. 

Yanımda durdu: 
- Ne old ı.'.'. Yoksa söyl('dıklerıni 

duydun mu F ·~n?. 
Y lı guzlcrlmlc ona bakarak: 
- Hepslnı, dcdım. Sen o durm"-

leı rcic-rı ı<o kuy n ım R CC'p' .. ,,,,. '" 

ceğindcn bah.sctti. Saçl;ı nıııl okşuyor, 

ar.ıda bir çeııemııı ucunu opuyordu. 
B:>yle da:k kalar, belki saatlerce ke
d~rlennlzı sindirmıye çalış:ı.rnic olur
duk. 

Brr aralık, Recep omuzwnu o~rya
rak: 

-- Figen, dedı. Öilcye y·yecek bir 
lokma b r şeyLmlz yok . Hnm sen ye
mt'k yaı;acaktın? .. 

Ya\·n-ıça yerimden kalktun. Yaşa
mak arzusu, her hissin iıslUncle. lllr 
b:ı.şkasının olUmü, h:ı.tta en yakınla-

rın yo~duğa karışma.sıylc bile de-,;'.ş
mlyor. 

Biraz evvel yarını bıral:lıg :n e 
donerken., Recep, :ı.tcş y:ıkr.. y.ı :r 
dım etlı. Ben, sütl;ıcı yapıyordum O 
yanıma minderin kenarına uzan jı. 
Kuçuk, yavaş bir sesle, mahzun lıir 
koy turkusiı SÖ> lem.ye b~lı:d ı. 

Bıışımın içinde b r ;;ık.şanı canlanı
yor. 

SM!n bir ge('eydl. Çiftl .· e 
'""" t " ..,""' t}l't ' :ı f\ 

,; Biı..m ga:-.etcdc okum~unuzduriı 
Nalıncılık, artık, olen bir san':ı.t ol
muş, ual!n yapılmıyor, nalıncı esna
fı ya, duk.,ilnııu, t~.tg:lhını tatil et
miş vaziyette, yahut, tebdili mt'Slek 
etmiş halde bulunuyormuş .. 

Lakin, takunye, ayni meta değil
dir. Eskiler bilır, t:rkunye dah:ı alçak 
olımdır, bahçede, sokakta giyilir, na
lın, ise, yüksektir, hamamda, mut
fakta giyilir. 

IltıgünkU evlerde ne nalın var, ne 
takunye... Yalnız, alaturka abdest
hanesi bulunan evlerde hala, naluı 
ve tak:.ınye kullanılıyor. 

Mesleklerini bırakan n:ı.lıncılar, 
kaılı.n iskarpinlerine taht:ı. topuk, ço
cuklara altı tahta sandal, modem ve 
luks bayanlara yi.iksek tabanlı plaj 
ve sayfJye ayakkabıları yapıyorlar, 
ve b:ııııdan dolayı da. büyük bir servet 
kıazaıııyorlannış.. GörüyorsunU'Z kiı, 
!ikri lcat sahibi, mirte~ebbis ve mes
leğinde ıslahat yapabilen nalıncılar, 
bugün, modem bir iht yııcı kat"'Şılıyan 
zengin ticaret adamları halıne gel~ 
ınl:;ler .• 

Nalıncı deyin(:c, nalıncı keser:nt 
hntırkmamak mtimkü,, mit?. Nalıncı 
keserı gibi, .kı taraflı ı.' iyor, deriz. 
Halbuki, maran~ozl:ırın, dulgerlerin 
keseri, yalnız bir tarafll K~r. Na

lnıcı ke.,eri tô.bil'ini d:ı.hıı ziya.«c me
c:ız.i, izafı manada .kullamrlar. il<l 
yüzlü, dönek !n.aı.laı·a nalıncı kese
ri, del'ler. Derhal itiraf etmek la-· 
zımdıı· kı, nalıncılk san'atı belki öl
mu~tiır amma, nalıncı keseri pek re
\'açtadır ve sık s~k hayat s:ı.luıelerin
de te:.adiı.f edilmektedir. Öyle bir a
let, y:ı.hut, öyle b.r halet kı, san'atı 
yuk, fakat, kendısi şiddetle baki. 

Esk! İstan'.ıul bir alemdi. Eski is
tanbuhı tanıyanlar bilir, küçuk ço
cukl:ı.r, kız ve erkek, mahalle arala· 
r.'lda t.ınkı:nyelerle dolaşırl:ırdı. ş:m
dıkı roculdar takunye g!yıniyorlaı·. 

Taktmycnin kt.yışı sık sı-k kopardı. 
Bu kuy;.şı sık sık çivilemek, nihayet 
işe yaran az hale gelince değiştirmek 
luzı.nd .. T akunyc ile yiıriımt:ık tc bir 
marifettir. İmanın ayağı çabuk bur
l:uhır. Eski çocuklar, bunu lyi bilir
ler, takunyelerle koşarlar, hiç düş

rnczlcrdı. 
B "r çok iıdet~r. an'aneler gibi, na

lın adeti de nı11k kalktı. Bug:in, bir 
t:ıze f.clin:n scpefnc nalrn koymak, 
belki de ha!t:ıret manasına gelir: 

<- Sen vaktiyle. ayağı takunyeli 
mah:ı.ile kızı ıdın> gibi bir ifade t:ı
şır. 

Halbuki, eski gelinlerin, taht.:ı ... ının 
üstil kadife veya çuha kaplı ne süslil 
ıı:ıllnları vnı·dı. 

Ben, bir çok yaslı istaııbul hanım
ları tanırım ki, gelinlik zanuınların
dan kalmn bu guzel nalınları, hiilil, 
blr hat•ra olarak !iUklarlar. 

R. SABiT 

Aıker ve müieka;t çocukları
nın mektep taksitleri 

Asker ve mütekaitlerin çocuk. 

!arma <la leyli nıektıepleııde ten. 
zi15.t yapılması Maarif Y-e.kal·e -
tinden istenilımi.şt:r. 

Fakat 2005 numaralı kanun 

yalnız memur ç1JCuklarınrn 1-eyll 
mekteplerdeki t<"l lr..sit bed~llerin-

<len y·üzde 10 nisbetinde bir ten. 
zilat yapılmasını amir olduğun-

.dan bu arzunun kabul olun:ımı
yacağı anlaşılmıştır. 

----·o---
Be§iktaş ve Eminönü 

otobüaleri. 
Elektrik. Tramvay ve Tünel 

İdaresi tatil ettiği Taksim • Be

~iklaş otobüsleri içi n benzin te
min etmiştir. Scf€rlere iki veya. 
hut da üç gii.ne kadar başlana • 
caktır. 

Dh~er taraftan Taksim - Emi
nönü arasında da 10 otobüsle bir 
kaç güne kurlar yeni bir hat tesis 
olunaı::aktır. 

lerinden birinin başından geı:crı , ve 
btillın koylu lçın b·r darbımesel ha
line gelen b:ı· \ ak'oyı an 'atınıştı. 

ALC.;.ıı ü,lfindeki bLlyuk tenı:erede, 

süt k(\pllklerlc keynıyor. YUzlinı. 

ıkollarıın içırıin ak<;ı bır ateşi; yaııı
y.w. Rcc~Jl, hcı> !;:~uk mahzun sesle 
turku »iiylüyor. 

- Recep, dedim. Bir ak~am Zeh
ra kadın hır h kaye anlaln·~tı . Sen 
muhald<ıık bilet-eksin ... Hani, bir IJ~
kusını kaçıral":ı.lc, ni;ıanlı kıııııı bıra

kau delikanlıyı vldÜL't'll ananın hi
kayesi... 

Ş:Jrkısını kesm~en baştyle evet 
dedi. Sonunda ne çi.kacağını anlamış
tı. Giıldü. 

- Hani kal"lı bir gecede, yağız b!r 
atla gelerek e .. ki damadını sevdiği 
kızla ba:stınp öldüren kadını hatırlı
yor musun?. O k .. dını berı tanıyorum. 

Hayretle yiuu ne bıı.kıyoı-clu. D:ı

da!d.ırındal..i türkü birdenbll"c son-
du: 

- Nereden tanıyacakn.ışsın?. 

yıl önce olmlş bır şt'y! .. Hem 
sütl:'ıç taşacak ... Senin muradın 
aç bırakmak olsa gerrut ... 

* 

Yiiz 
bak 
beni 

Yeme'•ten sonra pencel"{' ümır.dc
ki mlud~ c uwnn ıt. HecC'bin kolundn 

v d l Goz ·tı ın zarı :ın 

._,~wı: ==sw , r B 
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~· ~- J r g ısı 
r. 
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ahvegi babasının hayrına de· 
ğil, anasının nikahına veriyor! 

Pl"_.tenıahnı beline soktuktan sonra 
ceket ni ırtına glym1.ştl. Göril.nU~e gö_ 
re, a~ı. kahveci !ilan gibi bir;icy ola
caktı. Nıtekıın. mahkemeye gırince, 
k:ı.hveci olduğu anlaşıldı. 

Kııh\·eci Haydar, üç gençten. ken -
disını döğdı.ikleri iddlnsıle davacıydı. 
Davasını şöyle anlattı: 

- Beıı kahveciyinı ... Beyler de be
ni:n mü.şterlkrimdir. Her zaman ve
re.ıiye kahve lçeder .. Ay başına ge -
lirler.. Hesaplarını temizlerler... Üçü 
de, hemen iki senelik muııteriın. Dün 
aksam Ruhi lle Kadri beraber gel -
diler .. G:ı.llba birkaç tane de parlat
mış olııcaklardı .. Çııkır keyif gıbi gö
_runüyorlardı. Ruh~ 

- IIl".'abtmı gör.. dedi. 
B!zim .?Cağın duvarında bir kağıt 1 

asılıdır. Uzerirıde, veres ye içen bütiln 
miıslcrilerın 1sımlerl yazılıdır. Altında 
da, nekadar knhvc çay lçm 1şlerse ya
zılnwıtır Duv:ı.rdakl kfıgıttan hesap
ladım.. 121 kahve, çay jçmiş.Ücer 
ılruruştar. üç yı.iz altmış üç kuruş ..• 
hesabı vaptıktan ı.onra: 

- Yüz yirmı bir çay. dedim .. Üç 
yüz altnıış uç kuruş ... 

- Olmaz, dedi. Ben n kadar kahve 
lçnıeaıın., İşte ben de burada deftere 
yazdım .. Doksan seki1. tane .•• 

Peki.. dedim, Mademki öyledir 
öyle \·eı iniz.. isterseniz hiç \'enne ~ 
yin. 

Bu sefer de Kadri, 

- BP.nim de ş.ı hesabı ı:ıkar .. dedi. 
Onlın hesabını da yapt1m .. Altmış 

dört kalw~ imi§ .. 
- Sizin de altmış dört! rlcdim. Yüz 

doksan iki kuruş •. 
- Hayır! dedi. Benim de elli iki 

Jsahvem \"ar. 
- Pe-ki, dedim. Siı. d-e öyle ve

rinız. Hatta, fkinızden de hiç, para 
alın:ı.yoyım. 

Bu, ttl'url:ı.rma dokundu. E.;vcıa 
Ruhi, 

- Ul::ın edepsiz herif, dedi. Sen bu
nu her z::ıman y:ı.pıyorsun .. B:r yerine 
iki yazı.rnrsun .. Bizi dolandırıyorsun ... 

- Erendi, ded·m .. Onu hiçbir zaman 
kabul etrneın .. Sözünü geri al .. Bir da
ha da benim dükkanıma ugrama! .. 

Ben b•ınu :.öyler söyl~ır;ez, Ruhi ü
zerime a\ıldı. H:r yumruk, bir yum
ruk dahı::.. Ben de kendimi müdafa
aya uğrn;;tım. Ellerini tuttum. Bu se· 
isı· Kadri de girişti. 'l'am bu sıradllt 
Hamdi d'" gel<iı .. O da girlştl. Üçü bir
den ben. döğdüler. Üçünden de da
vacıyım ..• 

Maznurlardan. Ruhi kendisini mü
dafaa etti· 

- U:ıı:ın zamıı.ndanberi fazla yazıp 
bizden fa1la para :ılıyor. Bunu nez:a
kctle r,öyledlm .. Kızdı .. Ateş küreğini 
eline niı,ı uzerime vilri.idü. Ben de 
elini tuttum .. AıirndaŞıar da ge)jp tut
tular. Biz Haydan döğmedik. 
Diğer :ki m:l7.nUn da aynl şeyleri 

s0ylcdilel'. 
Şahinler dinlenildi.. İfadeleri, kah

veci Haydarın sözlerini teyit edlyord~ 
Mahkeme, ü<-Uniln de suçlarını s:ı.bit 
ııördü .. Cez:ı. kanununun 456 ıncı mad· 
desine göre ;rkml beşer lira para ce
zasın:ı. mahkum ettı. 

Koridorda, bir genç, maznunlara 
ya.klastı. 

Aşkolsun ·Ruhi ded i... Herifin 
~em kıtq\·esiııi için .. Hem d~ el bir -
lığı!e döğüıı! .. 

- Birader, dedi Ruhi; hani meşhur 
k:ıh\'eci hesabı vardır. Kahveci, çıra
ğı.na sol':ı.rmış: 

- Bugün fal<.n geldi mif 
- Gelmedi... 
- Gel«Sydi terc.3! der, blr çizgi çe-

kerm!ş ... Bu da tıpkı öyle, geleydi te
res diye, aklına geldikçe çizgi çeıc • 
yor . . 

- İyi amma, bir kuhvcnin kırk yıl 
ha lırı vardır. 

- O senin d.?diğin kah\'C, bu kahve 
değildir.. Baba'iının hayrına vermi -
yor kahvcyı ... Anasının nikahına ve
riyor .•. 

Hep gülü~tiller \'e merdivenlere 
doğru ağu· ağır yürildüler. 

Gizli beygir .kesilerek sığır 
eti diye satılan bir mezbaha! 
Karagümrükte dört 

gizli bir mezbaha 
Karagiimrükte Sultan mahal. 

lesinde 17 numaralı evde Cemil, 
Mehmet, Sait. Rifkı isminde dörl 
kişinin gizli hayvan keserek sat. 
tıkları haber alınını~ ve ara~tırw 
ma yapılmıştır. Bu araşhrma ne
tice:.inde kesilen haynnlarııı da 
sığır olmayıp beygir olduğu gö.. 
rülmiiş. 5C kilo beygir eti bulun. 
ınu~tur. Suçlulardan Cemil, Melı. 

Asıl mı~tep kitabı 
Dil tetkikleri y:ı.pllırken, şu son 

zam~nl:ırda, 1 bizcc en hayırlı çtılı11nıa
lar, muhtelif ilim terimleri arasında 
bir ahenk vücude getirmek yolunda
.ki gayrcllerdir. Bugüne kadnr, ayni 

kelime, muhtelif ıUmleı·de başka b:ış
kıa miinııy:ı. geliyordu. Halbuki, bir 

arkadaşın kur du.ğu 
meydana çıkarıldı 
met, Sait yakalanmıştır. Ilifkı da 
aramlmaktadır. --Ça[ .1lca ve Bakırköy sıtma 

miicaclele mıntakaıına 
alınamıyor 

Çatalca il-e Bakırköy kazaları. 
nın sıtma mücadele mmtakast 
dahiline alınmaları Sıhhat Ve w 

ka}etinden istenilmi'Ştir. Vekalet 
bunun ancak gelecek yıllarda ka
bil olabileceği.ni cevaben bil<lir _ 
miştir. 

Muallimlerin kıyaleti 
İlk ve orta mekteplerle liselerde 

muallimlerin ycknasak kıyafette 
giyinmeleri temenni olunmuştu. 
Maarif Vekaleti bunu muvafık 
bulmamıştır . 

-
EDEBİ UON1AN: 14·1 

Köy tedrisatını başar
ma için vergi ahnması 

kabul edilmedi 
Köyl'Crimizde yeni yatı mek • 

iepleri açllımas\ ve nehari köy 
mekteplerinin de çoğaltılması için 
emvali .gayrimcnkul-e ~ mera -
kibi bahriyedıen, maden imtiyaz
larından alım ve satl.nl hallerin.. 
de binde iki nisbetindc bir vergi 
alma.rak buna cköy tedri.sahnı 
başarma vergisi• nanu \"erilmes~ 
!bir temenni olarak ileri sürül • 
mü.ştü. 

Keyfiyet An.karada alakadar -
larca ted.kLk olunmu~ur. Neti • 
cr:cle velev ki mahdut işl:erde de 
olsa yeni bir vergi tahmil doğru 
görülmiyerck reddolunmuştur. 

• Yalo.va sosesı 

Yarım milyon lira sar· 
file sandoviç 

sisteminde yapılacak 
Bursa • Yalova şosesinin csan. 

doviç• sisteminde inşa olunma • 
sına önümüzdeki ayın 10 undan 
sonra bas1anılacaktır. 

İlk ola~a.k 700+59-300+1 kilo
metreleri arasın<laki bozuk kı • 
sım yapılacaktır. Bu işe beş yüz 
elli beş bin otuz üç lira sarfolu -
nacaktır. 

İ htikcir yapan - bir baba ve 
oğlunu.n dükkanlan kap_atıldc 

KantarC"Jlarda :bakkal Kosti oğ
lu Laço ile oğlu İstavri La.ço yağ 
ıhtikarı suçile Asliye 2 inci Ceza 
Mahkemesi kararilc 25 şer lira 

para cezası ödemeğe ve dükkan. 
]arının 7 gün müddetloe )capatıl • 
masına mahum olmuşlardır. Hü. 
küm kıesbi kat'iv-ct etmiştir. 

BABEBLEa 
MAARiF, ÜNİVERSiTE: 

+ Dahiliye Vekaleti, nahiye mü
dürlerin!n nasıl tayin edileceği hak
klnda yeni bir kanun projesi h.:ı.zırla

mıştır. Nahiye müdürleri lise \·eya or
ta mektep VQ bu derecede mektebi bi-
tinnış olar:ıklartlır. Altı ay staj göre
cekler ve bir sene de kursa devam e
deceklerdir. Müdürler 7 sınıfa ayrıl
mışlanJır. U.l:ı.aşl..ar asli 2~ lirad:ın 60 
liraya kadardır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Fransanın yeni Ank:ıra Büyük 

Elı;isi ElmJans. Hellen jc:ı.n diin Kon
soloshane binasında. matbu:ı.t men
-supları şerefine bir kokleyl ziyafeti 
\'Cnniştir. 

+ Bükre')le buhm:ın Petrol Ofisi 
Umwn ?\!udlırü Talha Sabı.rııcu oğlu 

~!!lırimize gelnıiş \"e dün Ank:ı.r::ıya g~b
mL-;tır. Biıkrı;şte iken ınemleke\imi.ze 
sevkolımacak petrol ve benzin hak
kında temaslar yapmıstır. 

kelime daima ayni mefhumu ifade 
etmek lilzımdır. Bilhassa bu aykırıl•k, 
miisbet ili.relerle i.çtimai ilimler ara
sında göze çarpıyoı~u. 

Bir Cinayet Davası 
Eğer, lcı·:ınıer, biiti.in ilimler göz 

önünde tuluhua!( bir ahenk içincl~ 
lı-o.bıt ediiccek olursa, mevcı.ı..t tezat
lar \ 'C tıazı garip anl:ı.:ıınamazlık.lar 
ortada.n kalkacak.•ır. 'I'erinılerin ta
mamca, lfat'l ve son olarak lesbit e
dilmesinden sonradır ki asıl mektep 
kl:ıptıarı yazılmak liizımdır. 

BÜRHAN CEVAT 

K•1rkuylu fırlıyarak "d~arı çıklım. 
Gijıiiııı.irierde yok. 

- Recep! Recep! .. 
Dana uz:ıklardaıı bir ıshk sesi ce

vap \'crınce, gı.ilüınscdiın. B ı-az S<mm 
çamların arasından görU."tdii. Ko:ı;urak 

bo.vııuna. !;arıldım: 

- Nerdcydin Recep? :-ı;ç.n beni 
y:>lnı;,. bıraktın? .. 

- Uyuyonlun!.. Uyandu·mıya kı

yüm:ıdıın ... Gel bak samı ne göslere
cer,.m ... 

mini b!ı':ı.kmadan çamların ara-
sına yliı·üdük. İleride, oııii çitle oru-

Hit~ tutıı'ruı gl'ııi~ bir su birikintisi 
daha d-Ogrusu bır gol vat'{h. 

Rut':>, sevindıgi.mJ, ncş'clendiğlnıi 
güriınce: 

- Şıpşıpı'nın ayağın ı bu küçük 
kayn:ığın çukuruna baf.iıyarak, de
rirıl<;ştinilın. Önlin~ çitten biı· kapak 
yapırt:a, sular y .. v'nş ynva.c; yiık eı

d". Blı: ,i g ad:ıml:ırıyız. !':U aramayız.. 

Fı.tkat sen deniz. çocugusuıL ... 
BLı dag adamına nasıl nıiımet du

yuyorum. Hi.Elcı-imi söyl yccek kellme 
bul<>rendım. Avcumchki sevgili elini 
bptuııt. 

Yazan ETEM iZZET BENİCE 

Dedi. Ayşe: 
- Onu bana Ferdi verdi .. 
Diye mmklandı. Bunun üzerine 

Güztn ha:fkwc:h: 
- O hald.e katil Ferdi. K~ır

mayLn ~atili! 

Ve .. ~onra hakime dönerek: 

- Demek oluyor ki, armc-m öl. 
dürühin<:e Ferdi yüzüğü annemin 

parmağından al-mış ikinci bir 
•Sevgi b:ığı• o1a.rak Ayşeye• ver 
ım~. 

Dedi. Hakim de Jüme ne sora .. 
cağını şaşırmıştı. Mübaşire: 

- Ferdiyi de lburaya getirin .. 

Dedi, Ve ... Ceva<la sordu: 
- Neı·eden Ayşenin katil ol. 

duğUna hükmediyorsun?. 

c.evat: 
- Şü.kriyenın cesedini Ay§e 

nin yal}lndan ben aldım, getir 
dim, )atak -Odasına soktum! Ay. 
~e b:uıa, bir tnarruza uğTadıkla. 

rını, lıfı.dısc duyuluı~a h~r şeyin 
biteceğıı~i söyled; ben de onu çok 
scvd.ğiın ve ona çok h:ığlı ol:lu. 
ğuın için b:.ı hadiH'Yİ hir ~ır < Ja
ra.k muhafaza etmcğe karar v er· 
dim. Fak-.t, şimdi anlıyorum ki 
aldanımı~ı-m. o. beni alet elmiş 
Ferdinin metresi olduğu v-e on ın 

aldatmaktan başka hiçbir şey de.. 
ğihniş. Riyakarlığın bu dere<:e • 
sini ömrümde tasavvur edemez -
ci.im. 

Bu sırada müb~ir Ferdiyi de 
getirmişti. O da, ayakta duracak 
halde değildi. Onun da yüzünde
ki kan tamamile çekilmiş gibi idi. 
Bir iskeleti andırıyordu. Ba~ı önü. 
ne eğikti, Titriyordu. 

Hakim sordu: 
- Bu yüzüğü Ayşeye sen mi 

verdin?. 
Ferdi ölgün bir sesle: 
- Evet ben verdim! 
Dedi. Dilini sür~e sürçe de. 

vam etti: 
- Şükriye öldürüldükten son

ra parmağından aldım. Ve ... Kızı
mız yerinde olan Ayşeye verdim. 
Hadisenin izam edilecek bir tara. 
fı yoktur. 

Hakim ,Ayşeye: 
- Vf'r şu yüıüğü bakayım .. 
Dedı, Miib~ir hemen koştu. 

Yüzüği.i aldı. Hakime gcfüdi. Ha
kim yüzüğü evirdi çevirdi, 

- İçinde bir tarih var. 
Dedi, tarihi okudu, sonra ilavt 

etti: 
- İmza da 'F'erdinin .... 
Hakiın: 

Alman1a, italf' 
Fraaıa... f.R 

Yazan: Ahmet ŞükrÜ t:Srd · 
r!JI "' Aluıanyaııın Rusyaya ~ rı~tjll 

riştiği muvaffakıyetli sal 
1 

1,ıııJ b''' ~ sonra, bir çeşit Avrupa 5'tlrıı 
bcnziyeo •yeni nizamlll' el ~1· 
ması meselesi ortaya atıl ~115,-.· 
len~iğine göre, Alııııı~Yll tti~ır• 
dakı hareketleri tasfıye e crdır 
sonra, artık savaşın sona iı'l11ıııı' 
ni bildirerek, Avrupll J1 ç•I" 
kendi bildiği gibi kurnıı)'~c ı\ı. 
şacakur. Bunu ~ ap:ır keıı .. 

1 
ıor 

• ıll 

mnnya, Avrupa de\ 1ctıcr_.ri1,Jllr• 
lanlıya çağıracaktır. Bıı go , 3 il' 
lcrde ilk ve ~on !>ÖZ .l\lııııııt. ıoP' 

f d .. 1 "'. 11orc o· ra ın an soy enecegıne " bir ~o 
laııtı be.vnelınilel nüinııdP t;ııt ;\1' 
ferans oJmıya<.'aktır. fa ııer• 
manya, ni7.amını kurar~cıdc rtf' 
halde Avrupa devletler•!~ ıır~ır 
leşmiş olmak görüsünU ~ 
caktır. d' bit 

Avrupa devletleri arası~ı i ııııl' 
derei:eye kadai' i5tikliıJlerı~ıııı i~1 
hafaza clmiye nnıvatfıılc 0 ı\~ 
devlet İtı:.lya ile F.ransadıt· b1rıl~ 
manya bu devletlerdcıı Jıcr ıl bit 
kendi münasebetlerini ıııı
nizanıa koyacağını bifö·ı.ıt~ırıt'~ 
İtalyanın "'e Frans&n1.~ d11rıı111' 

ya karşısında bugiioku )IPıP11 

Jarı, bir kocanın iki ortıık 111 il~ · ı nfaıt ~ na benzer. Italya, A ına bP Ç 

kar1Sıdır ve kocasından .d~J j,C• 

dik.kat ve ilgi bekler .. ft~Itıl b!t 
· güzelliğinin değerinı bı )11 ~" 
dilberdir. Alma~ya, Frn°~11ıııf0'' 
kınlık gösterse, Halya k15 ft•~ 
İtnlyaya yakınlık gösters~· ·ıJİ de 

'ktSI ~· 
sa kuşkulanıyor. Bet 1 aıııl>\I 
kötekle yola getirmek .1n ) ıı1~ 
dür. Fakat kuracağı aıl~ .0r. '' 
i~inde geçimsizlik istenı•)jsti)ot• 
her ikisini de idare etntc~ " b'~ 

Böyle bir kıskançlık ,·ıll ı\ts'Y 
göstermiştir. Geçenlerde ı.rl''" 

sııı ıt' 
Lorerı dışındaki Fransıı j\IJl1~ 
na dckunmaınak şartile. 11ıı1'~ 
yanın Fransa ile gizli bi!t' JJtl~1 

'ş •. ti' 
nııya vardığı si.>yicnn11 

•11 ' U 
de bu, Fransa ile Alına~~iı~ıt 
smdaki münasebetlerin JÇ bir h., 
bilenlerce uydurulru~Ş jtııl~11d; 
herdi. Fakat henıcJ!cec~k gıııtl I· 
tepkisini gösterdi: ıtab arı fC ı\f 
leri, buna inannıaclıkl:1 r1 "1a11~c 
manyanın sadakatinden ~ 8tt' 

d .. . kl . • ıdıtar· ııt" 
uşmıyece erını ya . ill ~ 

1. • . t f ftl11 ıııııt' m de Italyan gttze e. J>\I ~ 
!arını te:vit eder bir ıısan Jı'~lt 

• • cJl 11 
• " dı ve Italyada uyanan lıı tıtf ~ 

gidernıi:vc çalıştı. Btınllll ... j;Pf 
- • ll)" ti' 

ber, Alınanyınm Fr.ıın:oiğİJI~ ;if• 
~yakınlık gö<;termek ıst dJ.11 . 
~ 1' tt' I' .. 
latacak belgeler de yo ı..jr r}1• · 'de 11 ıı1 
l\lesela Almanlar 'V•~1 i~ıct "'' 
ı 'k k 1er11ı ' ı nçmıya arar ;ıi~İ rl~ 
Almanyanm Frnnsa dç 1111ı1 t• 
. t "d' v· . 1ı·•jJc1JC ,Jı''f 

rıs e 1 ı ve ışı po • . • gı": ıeO 
iJe görüşmek için rıır•:." rıır~'·dt 
lardı. Gerd EM .ı\betı 1 '\'•~

1 

• ') f tı:• 
ayrılmamaktndır. ' 11 tıt• • ıı' 
de bir ekilik arılr!liŞ ııı''~1 ~I • • ·s o dş 

Bununla beraber, ı .. r.;ıs•" ı•~ 
nracaktır. Alınansa ~:c:ri 1tııd~ 
engelleri kaldırmak, ı· 11t; pe• 4, 
mak \'C nizamını ktırrt1_d1ıııtl ,ı. 

. d-.ı . d frt'"" ,11 l.-uir. ltolyanın a, tti ııc. 1 jll' 

kıskançlık duyguln~1• ~•"ııS1 ç (.
milel münasebetlerııı ,,111tfıt·ıırf' 

d "' na" · de yaşamaktan . ogı. es1''ıı,ı'' 
ier Fransa ve ıtah 11

' riı'I 4' 
nelmilcl münasebetle ,.f1ııP ~~ı 

. in ıı. 1,11 
sından bir dakika ıç ı.-ıırll '(:rıe 
Almanya tarafından ,.11;ı 1 ~ıs' 
düşiinülen nizamın 1•\ttl• .,,ce 
atılabilseler, bu karı:' pt d:11rıı1 
kançhk duyguhır~nııt 0 (d11

" 

boş ve hatta giili111
\ 19rd 1'· 

h•~ı 
r Biri!"'i.zi_n~ 
~t' . ·britle 
Sıçrıyan k• . de 

bJf ' den sonra J<ll • 
b a ş s ı z 1 a r 1 ~~Mt~;,: 

d ft O) tı 
Galatada Matırnu 5 ~ı'i> tıet• 

de 132 numarada 13 · ı:;ıur , C' 
•pt:ı ·-:C• 

aldığımız bir rnt>ktu :ı ~ ' 
patlayıp sıçramıısııı(!afl .. ' 
d· ı '°" , ı erek: ınıtı.ı f'J'" 

- cAldığırn bir ırı"biı'illc "' t•, 
~p b ~ııtC• ' f 

içinde +:ım 14 ço 1<t ı . ,...,. r'11 ı.ı • 
şık oaşıaz, eczasız Çl ~ıbrıtlC r.gt " 1 

biselerimızı yaJ~arı 8pı!ll1 ı."' 
de bu şC'kildc bozul< ~ıarı d~cıı ' 
te drığru dt'i!lldlr. ı erlrıı·t 
celbelmenizı rıc:ı cd 1c 1 

. ·~a· oı...,,ı1 t 
meı<."" ır. Af - t 11ııJ 

SON 'fELGR· ırı('!: 1 1' 
muz bu kibr tıcı·~ ~~ 13lt ~c • 
b!rHkU.- glindı>ıırı·şt . .ıı- \-c ıf1l 
rit Şirket ıne yollLıY ıı .>'etle 
dlkk:ıt ctnıeslı•i chcıııı 
lı~eı~>;eoJ~·~y;o~ru~z~· ... ,,,,..-= 

"" 

~nro. elbiselerimi çık::ırıır:ık, ~·ıp

lak vi•c.ıriu'llll, < u.ınl. rın yeşil bugu
s'ylc oı tul..ı. ser.n st tı ıı bıraktım. : üzüğünü parmağında taı:ıcığı 

- Yii :dik meselesi demek bu. 
Diyereke Ferdiden sordu: 

~~~~~~·~~~_j_~~~~----.... 1111111 



(Bu yazının metınlen .n.nadolu 
AJansı billtenlerinden nlı.ıımJiUr) 

l'elhis eden: Muammer Alatur 

\'enı Japon kabineSı dün te 
lekı.iu etmiştir. Kabineyi teşkil 
eden Baş":>kıl, Konoye kabinesin> 
~-~•rbiyc Nazın olan Gen~r~l 

·.IOdur. Yeni Japon kabmesının 
~(ip •ıde«ği harici si.yasette, J~ 
llaıı bahriyesinin ehemmiyetli bir 
~Vki alacağı anlaşıJmaktadır. 
i a vekil ayn•i zamanda ord~nun 
a lluzaheretini istemektedır. 
t k: kabine zamanında Ame • 

1 
•a ile ıievam etmekte olan ~ 

:•~•re!-erin kesil.mıiyeceği, Gene 
aı 'l'ujo'nun son bcr gayret daha 

Scı.rr~ 
ı'."'ece~! anlası!mak.tadır: •. 
•nı l;.abineı:un takıp eaec-egL 

\aset hahk1mia henüz tefsir -t 00 bulunulmam:>kla beraber, 
u ~«ık:..gin Sivan:da, Londra 
·e V ' . 

Q . O., >torda cndişeier uyan • 
~· • gı ge .• n haberkrden anla~ı!. 
p · ladır. Bununla berabor, Ja • 

'!\ !ıukumet merkezinde müfrit 
\1 tıst.;" 1 aı ., 11.oktai nazarlarının 
•z·vNe hiıkml o!duğu söylen 

t •k• '. lıatta Japonyanın pek ya· 
.. ı~d.ı Sıbcryaya mü·,cveccih h~ 
ııı •te ı::eçeceğ. bile iddca olun • 
al:tadır 

"Arn..,rıkanın da Büyük Okya • 
;;:ıa askeri ve bahri tedbirler 

ası lıeklemnektcdir. 

ll lızaJtşarktaki İngitiz kuvvetleri 
ı; kumandanı General Brok şun· 

ı SOylem~lir: •Biz Japonya ıle . arp . 
ıs, Uemtyoruz. Fakat Japonya 
~r cdeı-.;;e, hazırız.• 

~a 1Yall'<!a da her ihtima-le karşı 
'·· klı bulunulmaktadır. 

• 

japonyada teıkil edilen 
yeni kabine endiıeli a • 
kisler uyandırdı - Ame
~ika bitaraflık kanunu 
değiıtirildi - Bir Ame· 
rika,n ınuhribi torpillendi. 

sanca telefat vukuuna seııebiyet 
verecek, pervanelerin çal.şmasıne. 
ınQni olacaktı. 

Bahriye Nazırı da İngiltereye 
iki tah"t>elıbahir verileceğini söy • 
!emiştir. 

FLANDR MAGLUBİYETİNİN 
SEBEPLERİ 

Fransadaki İngiliz kuvv~Ueri 
Baskumandam Lord Gort'w1 Dön-
k.;k faciası ile nihayet bulan 
J"landr nı.ağlübiyetlerinin •eb 'plcr: 
hakkında evveldenberi beklenen 
raporu neşredHmiştiT. Bu raporda
ki telgraflara göre Flandr faC'i~ 
sının seheplei şunlardır: 

1 - Her d-k.i cenahta müttefik 
yardımının noksanı, 2 - Hiçbir 
miisbeı esasa ıst:nat elmiyen Vey
ganl planı, 3 - İrtibat noksanı, 
4 - Gayrikafi lechizat ve gayri.. 
kafi ihtiyatlar. 

Gort'un güvendiği mühimmat 
ve sair malzemenin sevki de ge.. 
ci.kmiştı. Alman zırhlı savaş ara. 
baları ve tayyareleri ise üstün 
mevkide ldiler. 

Münasebetsiz 
bir karar 

cı ID<:l S1hifeden Devam) 
fazla masraftan, müşktillltan kurtar .. 
malt ve hem de et !iatlertni biraz ol
sun ucuzl3tmak üzere ııunakale Ve
k3letinin Erenköyünde hayvan indiril ... 
mesinc tekr .. r miısaade Etmesi lAznn
dır. Keyfıyeti muhtereın Münakale 
Vekilinlı~in nazarı dlkkııtine arzed'er, 
mevzuu bahs karar Vekaletçe tetkik 
olunmadan burada verilmiş olduğun
dan işin c.-hemmi.yetle tetkik edilmcsl..
ni rica ('yleriz. 

lliTARAFLIK KANUNU llos ova etrafında 
DEÖİŞTİRİLDİ 

ı. 'l .. eşık Amerika Mümc"->iller (1 inci Sahifeden Devam) 
"'l~cı.:si A .k . l . kezinin !cap eder.:;e sokak muharebe· 

' merı ·an tıc.:ıre g-emı... ıerlnc ::ıahnc olacağı tahnrin ediliyor. 
rn'·l~ın .ıMılandırtlması tedbirine !" Gelen bir hGbere göre, sehlr etratın
·. \l t'tal -k kanunun n1a desir11 tas. da cehennerrıl bir muharebe cereyan . -p ı.ı.~ 

.. ·~ll"lı;.t·r. Diğ0r taraftan Rua. elmtktt!'<ıı.ı-. 
'-.~. ıtıili... müdofaaı·a lüzumlu as- Sovyet H•ıdudu, 18 (AA.) - Rus-
11;..::..- Alrrtan nıuho.rebe.s;nin 117 inci gUnü, 
\~~ rnalzeımeloerlc !?1ak:nelcre yeni b<l.(.lıyan ?l.lı.ıskova nuıharebesı ve 

l\~ cdilm.e~inı müm.~lİn kı. iki aydanberi muhasara altında bulu-
n ~:r kanunu ımza etm:;-ı tır. nan Odesanlll sukutu ile t.emayüz et-
llın AMERİKA :VIUHR1°' mekl<>ct:r. 

~ u..ı.. ~lo~ko· . .-a üzerinde iki hücum belir-
TORP!LLENDİ mektedir: 

~a··• Na.polyon sefer yolu \'t Mo,,kova u. 
~ ı.ngtonda ne:;redilen resmi 

1r • b zerine te\·c~h edilen cephe hücuınu ve . :e 1'ğdc, Aıneri.·anın Kern<?y Volga tıe Oka istikaınetnden gelen 
·,,· ndcıki nruhrlbinın c::n·~amba dü$m'-'n çemberlcmesinin cephe hücu-
. :tı.ı. İzi.anda sahili a<.;1klannda mu araz;nin tabii ve 9U11'i mUni-aları 
~il 3,50 de torpillendLği bi:dinil. YC M.ır~aı Timoçenkonun ınuho.rebe-

tır R lt b t ·· ·· ye süıvhıaü takviye k~t·aıarının mu· 
·•ı tı · uzve ' u ecavuzun kavenıeti yüzünden pek bati terakki-

• 

"' ...... - -- ............ --r.=-. ...... _,,.:,,_.._ ___ - -m-A"'Y_.T,~ 

-r::~ Amerika'da 50 Japonya ile 
milyarlık bir Amerika tutu

zaf er programı şuyorlar mı~ 
. Sala Londra, 18 (A.A.) - •B.B.C.> ıa-

Vaşıngton 18 (A.A.). ~ . .•. pon Harbiye Nazırı General Tojo'nun 
hiy-ettar m.ahflllerde bıldırıldı~ıne askeri bir kabine kunnağa çalıJması 
göre Ruzvelt Harbiye ve B~~rıye dikkııtlo takip edilmekte ve Vaşinjl-
Nezaretlerine ve istihlak ofun dt· tonda bıma büyük bir ehemmıyet ve-
rektörlüğüne bir .zafer pr">gramı• ri~kledir. Butün Amerikan gazete· 

ı · t" Bu len ıapooya i.le Amerika arasında. 
hazırlamalan~ı. emre mış ır. harp patlamak U%ere bulunduğunu ya-
program mucıbınce İngı:lereye zıyorlar. Maama!ih resmi mmat.il 
yardmı ve Amerikan mıllı mu , mütalea beyanından çekiniyorlar. A· 
dafaası için 50 milyar do!ardan m<>rikan Bahriye Nezareti Pasi!iklek.1 
fazla sarfedilecektir. Amerikan ticaret vapurlarına do.9l ~-

B 
· diki" halde tct manlara girmeleri için emlr verm.lşhr. u program şım · -

k!ik edHmcktedir. Programın ta -
hakkuku gelecek ~ne için 100 mil. 
)"ar tahmin edilen milli ~elirin 
;,-arısının sarfını istilzam edecek. 
li<r. 

·Zafer programı• tatbik edildiğı 
takdirde vergiler ve ikrazlar ge. 
niş mikyasta arlacakl!'1'. 

Moıllowa mO.dalaaıı 
(1 inci Sahifeden ı>ev:ıın) 

zaran Moskova mukavemete ve 
Alman hücumwıu karşılamağa 
hararetle hazırlanmaktadır. Mos
kova banliyösünün gatbinde tank 
dafi bataryaları ve mitralyözler 
yolları mü<lafaaya hazırlanmak
tadır. 

Çok geç olarak betondan inşa 
edilen küçük blokftıau.slar henüz 
tahtadan kalıpları içindedirler. 
Alman tayyareleri dumı.adan uç. 
makta.dırlar. Kamyonlarm seyrü
seferi yolları kapamaktadır. Ti • 
moçenko orduları yaralıları has. 
ta otomobillerile geri taşımakta • 
tlırlar. Harp cephelerine 17, 18 
yaşında delikaniılarla yaşlılar 
gitm-ektedirler. Ameleler, işçiler 
Mookova civarında siperler !.az. 
makta ve tank rr.anilcri vücude 
geti-rmektedirlcr. 

Mahalli idare halkın endişele -
rini izaleye ve hayatın mutat şe
kil'Cie cereyanını temine uğraş .. 
maktadır. Mooko,·ada gazete'er 
intişar etmekted.'r. 

Radyo mutat neşriya\mı yap. 
maklad:r. Silah ve müh;mmat 
iabr!kaları faaliyetlerini durd'1r
mamışlartlır. 

Viş.i 18 (A.A.) - H. O. - Mos. 
kovadan alınan bir habere göre 
şehrin mıidafaasını devam ettir
mek için Stalin ile bazı komünist 
şeflen ;\.Io.,kovada yalnız kalrnağa 
karar vernı~ih~rdir. 

Moıllova radyosu 
nakledildi 

Vişi 18 (A.A.) - Ofideu: Tass 
ajansının tebliğine göre Moskova 
radyosu teknik tesisatı ıba§ka bir 
mahalle nakledilmiştir. 

Sabık Şah Moris ada
sında oturacak 

Londra 18 (A.A.) - .B.B.C.> 
Dün akşam neşredilen bir tebliğde 
deniliyor ki: •Harp vaziyeti do • 
iayısile sabık İran Şahının ~oris 
adasında muvak:.:aten kalması şa
yam orzudur. Ada valisi, sabık 
Şahın istirahati için icabeden ted. 
birleri alacaktır.• 

Moris adası, Hint Okyanusun • 
da küçük bir adadır. 

Berline göre 
il inci Sahifeden Devam) 

Bununla beraber Berlinin siya. 
si mahfillerinde General Tojo. 
nun iktidar mevkiine gelnıcsile 

Üçlü Paktıu rulıuna uygun olan 
Japon siyasetinin dalıa muidi! 
bir surette değil, daha şiddetle 

tatbik edilecğinden şüıılıc edilme. 
ınekte ve Uzak Şarktaki vaziye
tin inkişafı alaka ile takip edil. 
ınektcdir. 

Al\IERİKAN VAPURLARI 
UZAK ŞARKTAN ÇEKIÜYOR 

Vaşington, 18 (A.A.) - Saliıhi. 
yetti mahfillerde söylendiğine 
göre, Amerika ticaret geınilerL 
nin hepsi, Balıriyenin •Pasifikte
ki vaziyet• diye vasıflandırdığı 

durumdan dolayı Japon \'C Çin 
sularım terketmck üzere emir al. 
mışlardır. 

KANADADAKi JAPONLAR 
GİTMEK İSTİYOR lı:ıi •• sur~tte Ameı-ıkan müdafaa !er ka,<ktmektedir. 

~ .,~ \l.,.je vukua geldig.:ni söyle· Diğe. t:ıraCtan, Almanlar Kaliuin is· 
• ı.ır ti-kametinden, Rusların sıkı surette 

Otlava, 18 (A.A.) - Mister Mn • 
kenzie King, Japo.ı kabinesinin 
sukutundan sonra Uza!. Şark va. 
zi)·etinde hasıl olan buhranı ka· 
bine 3.zalarile uzun uzadı)a ted. 
kik eyleıni~tir. 

r A'lle. ka b~hr ye mehaf'lı mu!ı. tutun<luklan Volga nehrin•n cf>nup 
~ bın •orpUlenmekle beraber, ge. sahlllel·ine karşı şı.ddelli bir taarruz 

Harp vaziyeti 
(1 in<'I Sıthlfrdtn Devam) 

nsaatnırla su sızmaz bölm-eler yapmaktadırlar. 
\• f Sovyet Devlet n:crkezi tinünde fev· 

çı e k rı.neli olarak yapılan kalfldı.! :~anlı bır muhareben:n cereya· 
durdurulau1aın~t1r. 

>1 - Sovyct lıükiımct merkezi 
Kazaıı şehrine taşınıyor. a.-:ı. s::ı:esinrle ba~mamı~ olma- nına ~nt.ıar edil€'bilir. ı 

t "'~azarı dikk:ıti ce!betmekte Atman hn•ıa kU\"VetlerJ. tal~iye kıt' Bwıl:ırdnn çıkarılan netice şu ... 
dur: Alınan orduları Mosko\'ayı 
bir an evvel i~aJ etn1ck istiyor. 
Bunun için Alınanln.r uzun boy .. 
lu hazırlık yapmad•n llfosko\la· 
ya taarruz edeceklerdir. ll-losko. 
va başında 100 kilometre derinli. 
ğinde bir saha kalmıştır. Alınan 
ordusunun ~·apacağt iş bu sahayı 
yarmaktır. Eğer Ruslar cen~h

lardaki kuşatmaları durduralıil
selerdi, belki bu 100 kilometrelik 

l\Iüşahitler vnzi)etin ciddi ol. 
duğu nıütaleasındadırlar. 

n.ı · "" 6Şt'eod...len teb.i€c göre, tor· alarmın gelmesini ciddi surette sekte. 
•h.. 'l~run.ın ba~ tarafına isabet ye uğratan ve şehria za.m:ınında tah-

Konodadaki Japon tebaaları

nın 'rancouveı· Jin,anına gelen 
bir Japon gemisile memleketleri
ne dö11111cyi dii~iindiikleri söylen. 
mektcdir. Japotı kolonisi 2:1.000 
kişi kadar tahmin edilmektedir. 

~111 t' -.; liyesi.n:l :ıoı·l.aştıran akınlarına htz ver-
t ... , n~ 1:· Gdvdesıne veya kıç ta • miş ve ~l~kovaya giden yolları şid-

~-

• •• 
• 
• 
• 
. ' 
• • • • . ' 
• • 
•• 

::t •s;ıbet etmiş o!sa:,dt, in • detle boinbala.mağa ba~lan1L5l:r. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

-

4788 

l\.Iikları 

Kl G. 
Değeri Tem.in.atı 

Li. Kr. L. Kr. Eo-ya Cinsi 

20 400 182 24 
118 000 611 87 

13 75 Radyo cıhazı müstamel 
46 00 Terbiye görn11 .. &..ş vidala deri 

203 0-00 366 56 27 50 Alkol setilik. (hayrı meslclr) 

20 
280 

(1()0 
000 

4 500 
90 000 
10 40-0 

927 95 69 70 
627 75 47 u 
102 32 8 00 
157 
75 

67 11 85 

08 5 80 

Koktıquz dudak ruju 
Ale-ı.1 r yoın verak. 
T~bbi ınüst.a.hzar 

Ya.ztlı res:mli mukavva 1·('-klA1n 

Çeroeveli totoğ'raf resim 

51 000 
il 000 
g 200 

167 72 12 60 Cilalı ve kakmalı ağaç do!:ı,p 
6Z 27 
56 88 

4 70 Frenk halısL 
4 30 

26 500 134 9G 10 15 

il 000 61 76 4 65 

rn ooo 446 77 33 60 

7 200 317 24 23 80 

Pantuk yat.ak yüzU, gecelik, sof
ra örtüsü, don. konbinezon 
KuJ tüyil şilte ve pamuk yas· 
Uk yütü • 
Deınir le!erruath kösele ve de~ 
nıirden cıski hayvan k~umu 
Ağaç ve deri ile mürettep de. 
ır.i.rcı körüğu 

Pam:J.kla mü ret ter> ipek yor
gan 

sahada mukavemet .-derlerdi. Fa. 
kat Katinin ve Tttla iizerinden 
ilerliyen kuşatmalar o kadar ilcr. 
!emiştir, ki Rusların Mosko.-n 
başında fada kuvvet bulundur
maları ve Moskovayı miidafaada 
ısrar etmeleri hatalıdır. Alnıon. 

!ar, Moskovanın doğu ile irtiba
tını kesnıiye ve Tin1oçenkonun 
miitebaki ku v\·etlerini de çevirip 
imha etmek planını takip c-di-

~ 

Alman Tebliği 
(1 lacı Sahifeden Devam) 

yük mu,,affakiyetle hücum edil -
miştir. Tcım isabetlerle 30 bin to
nilatoluk 6 gemi batırılmıştır. 

Baska 8 büyük vapur ağır ha. 
sara ~qratılmış ve bir lıiicıııın botu 
imha edılmiştir. 

Azak denizinde 1nağltip edil -
miş olan di4mıının takibine baş
lanmıştır. Diin giindiiz ve gece 
Moskoıxıya karşı müessir lıava 
lıücumları yapılmıştıı·. 

yorlar. Bu sebeple. il usların il-fos- Sovyet Tebliği 
kova n1üda{aası Üntitsizdir. B1'. 

(1 inci S:J•tll'd•n Dl'V1lm) müdafaa ~ocak Gorki etrafına 
çekilmek için zanıan kazanmıya yet kıt'alarınm Odesadan !alıli • 
yarı~·abilir. yesi işi zamanın.da t:e bii~ük bir 
Cenupl~n l\-toskovaya taarruz intizamla yapılmıştır. Ode.•11 böl-

edcn kuvvetlerin 30 fırka olduğu gesiııde vazifelerini ifa etmiş o -
söyleniyor. Bunu yeni fırkaların Zan kıt'alanmız donanma tarafın· 

ı. takip etmesi muhtemeldir. Fakat dan bü.yiik bir intizamla ve hiç 
o 880 76 97 
1 000 87 80 
o 560 53 36 
1 030 102 7~ 

8 040 63 57 

b · f k ı M k zayiat "ermeden ceplıeniıı bn.ka 5 80 Safi ipek mensucat parçalarl u yenı ır a arın ı os ovaya -Y 

6 65 Salı ipek mensucat değil, Budiyeni ordularını şimal. kesimlerbıe ııakledilmi~lerdir. 
4 0-0 Safi ipek mensucat den kuşatmak nıaksadile ~ ukarı So,,yct kıt'a!armın Odesayı talı-
7 75 Safi inek mensucat Don nehri sol sahilinden cenuba !iye etmek mecburiyetinde kal-
4 80 Altı lıhhk yüzü mensucat ka- yürüme:,; variddir. Ccnuııta Al. dıklarına dair Alman mrlyosıı ta. 

dın ve erkek ayakkabıları ~ıanlar yalnız Rostuf istikameti- rafından yayılan sayialar lıiçbir 
95 000 200 00 15 00 ıoo kilodan 2000 kiloya kadar t I B r . esasa i ,tinat etmemektedir. Htı • 

çek~ bU.yük kanlar (ecnebiye ni zorlarlılar. ' 3rr.şa ttf lyenı 
götürülı=k üzer•) ordularını ,·aktinden evvel Don kikatte Ode.<anın tahliyesi Alman 

427 000 300 OG 22 50 Adi terazi ve küçük el kantarı nelu; boyuna kaçırmak istemez- ı:e Rvmen kıt'aleımıııı taz;ıikile 
(ecnebiye götürülmek üzere) terdi. Fakat bundan sonra Kursk. alakadar olmıyaıı stratejik seber. 

Japonya'nın 
müdahalesi 

(Başmakaleden Devam) 
ye varmak bakımından ihtiyarlıı. 
rına terkedecektir. 
Sabık Başvekil Prens Konoye. 

nin Amerika He açtığı müzakere 
Japonya için tatminkar olmamış
tır. Sovyet Rusyada hareket ser
bestisi isliyecek ve arıy'1cak o. 
lan yeni Japon kabinesinin Ame. 
rika ve İngiltere ile bir defa daha 
temas basıl etmesi ve Uzak Şark, 
Cenup Asyası, Pasifik menfaat. 
leri bakımından her iki devletle 
bir anlaşma imkanı aramak iste
mesi ihtimalden uzak değildir. 
Ancak, Amerika ve İngilterenin 
bu bölgelerdeki siyasi \ c iklı&adi 
menfaatleri o kadar galiptir ki 
Japonya ile Japonyayı tatmin e
decek sekil ve mahiyette kat'i bir 
anlaş.;aya varmaları çok güçtür. 
Bu itibarla yeni temasların da 
müsbct netice vernıesi n1uhten1el 
değildir. Bu vaziyet kar ısında 
Japonya belki İngiltere ve Ame
rika ile temaslarının sonunu bek. 
liyerek, belki de beklenıiye lii
zum görmiyerek Sovyet Rusya 
topraklarınd:ı ilcrlemiyc başhyo. 
caktır. Bu anda karar ve hüküm 
mes'uliyeti de tamaınile İngiltere 
ve Amerikanın omuwna yükli 
yecektir. Japonya İngiltere ve 
Aıneıikndan kendisiııe karşı ge
lebilecek taarruz yollarım kaıı;ı. 
mıştır. Kendisi ise cenupta faar
ruz mevkiine geçmiştir. Ameı ıka 
Hariciye Nezaretinin resıni sözcü. 
süne atfedilen beyanata göre Ja. 
ponyanııı Sibirynya Matuf bir ha
reketi karşısında Amerika müda. 
balede bulunacaktır. Bu bir ha-

3-SON TELCRA.F- 18 tinci n:şatN 1941: 

Paranızı harcanmaktan, 

çarçur edilmekten kurtannız. 

Tasarruf bonosuna yatırınız. 
Tasarruf Bonosuna yatırılan para eksilmez, arlar; 

size bir yılda % 6 peşin faiz getirir. 

• 
Tasarruf Bonoları, bütün bankalarla şube ve ajanslarında 

Milli Piyangonun resmi satış gişelerinde, banka 
bulıınınıyan yerlerde malsandıklarında 

s.atılmaktadır. 

lliç bir \·ergi \-·e me:rJ.slm yoktur, Herk~ el\"Ct"i..,Ud;r 
P8.l"anlZl istediginiz anda gene paraya ~;e,·!ı-n!e~ 
niz ka.lJi!dir. ArttLrnıa ve- eltsiltnıelerd~ satıt kıyınet 
üzerinden temln3t olar~ık. kullanıhr. 

Bir tasarruf bonosu alınız 

Sinemasının Lüksi.i .... 
Sinemn.stnın Kcnforu .... 
ve gösterdiği 
WİLLY FRlTSCll 
:MARTE HARELL 

tarafından fe,·kalade bır surette temsil edilen ~ahanc 
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A 

1 AŞK 
(NİÇEVO) 

Filmi, bu hafta bıı güzel ~ine maya büyük bir halk celbelm<'k\~d.r. 
İLAVETEN: T;lrkçe Sözlü RAYA T 1 N ESRAR 1 
H. - Her akşam lstanbul ,.,. Şişli için otobüs temın edılmlljtir. 

Telefon: 49369 
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( Eski Sakarya) 

Zaloğlu Rüstem 
Türkçe fe\'kaltıde fil:m 

~arkın en nefis kahramanlık ,.e <,k efsar.e.ı 
20 Bitint;iteşrin Pazartesi akş&ınından it.ibaren 

1 

kikatin ve kat'i karorın ifadesi 
ınidir?. Yoksa Jaı>onya üzerinde 
tesir husule getirmeyi istihdaf •
den sözlerden mi ibarettir7. Bu. 
nıı ancak hadiselerin müstakl>el 
inkişafı tayiu edecektir. Ancak, 
Sovyet Rusyanııı inbilüli \'c or· 
dusunun kat'i lnai!lUbiyeti tak.. 
dirinde İngiltere ve Amerikanın 
Japonya ile aralarında lıir harp 
cıkarn1ak istcnıeleri biraz n1ii~kül 
ğöriiııiir. Amerika ve İngiltere 
bilikis Aln1anyayı ı-.1ağ"Jtlp etınek 
'\'e bilfihare Japonva ılr ko2larını 
paylaşmok isliyebilirler. Böyle 
bir mülahaza dahilinde AmHika j 
ve İngiltercnin Jepon~·a tnr>fın-

1
ı-------------------------

dan bir taarruza ıı~amadık~a Ja- lııtanbuluu ihtişamlı gecelerine karşı 
ponyanm Sovyrt Rusyaya ilanı Beyazıtta Marır.ara Sineması üı;tünde 

~e;~t"~~ et~~~~:~lill~:i~ ~:~:~i e~~l?. MARMARA GAZİNOS u 
bilir. Ancak \'e sadece Rusyanın 
ıniittefiki olmak dolayısile ı>rrstii TÜRK ll-lt:SiKI SAN'ATKARLARINI DİNLEYİNİZ . 
noktnsuıdan İnıtiltereniıı Japon- Türk :nusiki•in n ince nağmelerini her gı>ce 
va ile hali lıarıı haline geçmesi 7 d»n 12 ) e kadar terennüm etmektedirler. 
im~ünülrlıilir. Ak>i halde, So\ , .et iiııı-.•m1(Gündii1leri açıktır, Tiryakilere halis kah,e) ••••i 
Rusyanın tamaınilP inhi15lc ~t.. v ... 
kedilnıesi, Almanq _ Japonya ve 
diğer miiltefiklrri tarafından tok· 
sin1c uğran1a51ndt.ın sl"lnra Japnn. 
yaııın Alman orduları ile birlikte 
A'Ya _ Orta - akın Sork 'e Pa
sifik İnei!iz İmparatorlut:-una kar .. 

1 

şı bir tecavüz hareketi b<'klc~e· 
bilir YC iste o ,•akit AınC'rika in... 
giltere ile-. h~rnher harı.., ... girer ve 
mücadele diin;va harhi halini ik
tisap <"der. Rusyautn ınai!liibiyeti 
takdirinde hir tı7la~n1a \·c ~nla~· 
ına sulh11 ıniiınkiin nhnadıi!ı tak. 
dirde harbin dünY:. hgrbine rev. 
rileceğ'i ve kafi t~"ticenin ayni 
?aınnnda Pasif1k · t' At1antik'de 
al:nuıak istcnec:ej:i bir hakikat .. 

til·. 
H~rhalde dünyanın durumu 

birkaç glin içinde inkişaf edecek 
yeni ve nazik hir 1önÜnl nokta. 
rsına g~lmiştir. Şimdiki haldo 
herhanııi bir kat'i hükmo varma
nın i111kint ohnanıakla beraber 
daha ziyade Japonyanın Ameri
ka ve lngilt<!renin müdahalesine 
l'ırsat verıneksizin ve fakat mü. 
dahalede her iki devleti müte. 
hayyir bırakarak Sovyet Rusya. 
da bir ileri harekete gc~ınek le· 
şebbüsüne koyulıırnğ"ınt tahmin 
etmek akla ve hadbclerin görü.. 
niisilne u:vgun ~ibi ~öriiııü~·or . 

. F.TFM IZZ~T BENTCE 

Bir çarpu~ma 
Dün akşaın FenerbJ.hçcd.!n Kadıkö

yüne gelen \"atman Yunus Çaylak'ın 
idan~~indeki trdn.,·ay Te\ fikpaş::ı so· 
kağJ başına geldi~i yaklt1 şotör Halim 
Qğu:l'un idare:iinJckl ·IO:l9 numaralı 
yi.ık k:tınyonunı..;n ant omrak, sok.~
tan çıkma.siyle ı:arpışmışlardır. lkı
Si de hafif hasara uf:ramtş, yolcular 
büyük tc-15ş güstermlşlersc de kimse
ye bir ~ey olmamı:ştır. 

Balo.tta oturan 3rabacı Osman 

r ARARACININ KIZI .. ndan daha heyecanlı ... 

Billiiu a:-k rouıauJa rından daha canlı ... 
CliRİSTiNA SÖDERBAUlll'ın temsil ettiği • 

BALIKÇININ KARI 1 
( Die Reise nach Tilsıtt ) yakında 

ŞARK Sinemasının 
gözya~ları doktü recek filmi olacaktır. 

(Açlınaınış Gonca) filminin unuhılmaı yıldızı 

Yeni DEANNA DURBİN GLORİA JEAN 
Şarkı Kralı ve B • G b ile ilk defa olarak 
Radyo Yıldızı ıng rOS 'Y yarattık.lan 

YILDIZLAR ŞARKiSi 
Filmi ile bütün dünyayı zapletmşi.!erdır. , 

Bu Salı akşanu SOM ER Sinemasında 
._ ____________ ._ ...... - • ...:ı.-.a~ 

Güzel Üsküdar r.ııl~-oıız• BU G Ü N --~ SARAY 
SİNEMASINDA 

Türkçe Sözlü 
' En büyük :lfacera ve A~k 

filmi olnn 

ORMANLAR 
HAKiMİ 

Şah~rini ınuılaka görünüz. 
Baş Rollerde: 

191 500 300 00 22 50 Telsiz ı..ıeıon aksamı ronniyesl Hark.,f _ Vorone~ bölgesindeki !er dolayısile ve Kızılordıı yiikseı: 

Sönınez'in idaresindeki 3342 numara
lı araba Şehıildebas1nrlan geçerken 
27 sayılı Kırklareli plfl.kah otomobil 
ile c;arpışmışUr. İkisi de hw.ara uğ'-

(1 ine! SaJıltrden Devam) 

fakirdir. Me-·cut 5 - 10 havagaz! 

fenerinden bilhassa kışın hiç is. 
lifade edemiyoı-..ız. Kaldırımlar 

bozuk, yollarımız çamurludur. Bu 

yüzden ıztırap ve müşkülat çekı. 
yoruz. Belediyemizin imar elini 

mahallemize ve sokaklarımıza da 

uzatmasııu bekliyorın. Eğer tah. 
sisat yoksa hiç olmazsa şimdilik 

ATapzade mahallesine civarda ol

duğu gibi elektrik lambası konul. 
masını rica ed.erlz. ~ WARNER BA , TER 

BRl'CE CAIJOT (ecnebiye gdt\.irtilmek uzere) Ru"I kuvı·etJrrinin vazi~·cti tebli.. kurnrnıda lıe~etinin enırile yapıl- ramışUr. 

~ı;3~ 0 '9-tı gtinlü Cuniliuriyet g'.lzoteslle ilJ.n eıdildiği üz~re yukrırtdak eşya kelid"r. Biziın fikriınize göre, 1nışt11·. Ba itibarla Odesa 'nınt~ •• .--u- d 
L., • ~ılı k·nı..n mucibince ~3 ve 21/10 941 günlen açık artlınT>a surdiyle sa- Bııdi~ eni orduları da simdiden kasındıı Alnımı re Rıım•ıı kıt'a • Universite a 1 
d llt Satıştan uç guıı C\veline kad:ır eşya 9- 12 ara,,turla_g~ıülC"bilir. Sa· çckilıui~ı: '-C Don nehri bo,vunda ?arının elde ettikleri ganim~tler (1 inci S:ılıileden Devam) 
"'iır k~;·e !caddesi Halı antrL"p<>su daiıil.indek. S.ıtış ~1üdur!ugund•:: "a3t 13,~0 n1üd1.f•·a~·rı Phttrn11"ct vern1eli· hakJ~utda Alman kunıandaıılıQı isti~mar edenler h::ıkk n<l .. ka.nt..r i 

aı un vesikal.ır il.u-azı VP temioo t akçelerinin satış g(inü saat 12 ye ka-
.,...;;~.ııı.-...,_ ... _..__..,.._ _ _.. _ _._......._ ..... ..ı.-" .... --.... ...:..-..__ı...,.ili.L....L~:.L..t.;ıJl\J1JII!!o1:.....ı:ıı.li...&:ı:.ı:..:~l.....-tw:ıı.t:ı.ıııl.ıı.ıWW;ı...~~ı:.ıı...ıı1.W.ıı.lı!.t....L...J.il.Q.!' i bat va p: 1 n:a sını R ei< tur l ük z 'l. 

Son Telgraf - Halkın şik:ıyd

lerini hassasiyetle tedkik ve intaç 

eden Belediyemizm bu dileği de 

sür'a\e is'af w ceğın, üm.t edi. 

Fevkalade nı -aH.en. 
Muazzam ,.e kU\ •·etli rr.~vzL< 

Bugün saaı l de 
ten1i!at1ı matine 
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Yeni Bir Anket Açtık 

Kabahat Türk yemeğinde değil, 
iyi gıda almasını bilmememizdedir 

(1 :ııca Sahifeden Devam) 1 
- Anket mevzt.u ccdLeu ehem. 

n·ıyct verılmesi ica~ eden, zama-
11ıın.zın milR..im meseleltrindcn 
bırırlir. Zıra yemek i;i iki bakım
dan mütalea edilir: 

I - Uzv .yetın vücudun muhtaç 
olduğu yemek, 

JI - Zevk için yemek. 
İhtiyaç için yerken de zevkleri. 

mızi ihmal etmemek lazımdı<. 
E.-, konak mutfakları devrinde 

yaşıyan dedelerimiz yemekleri 
ihtiyaçtan ziyade zevkleri için 
yiyen insanlardı. 4te bu zevkler. 
dır ki Türk mutfağını inceltmiş 
ye or.u dunyan;n en iyi mutfakla. 
rından biri haline gr.t;rmiştir. Fa
kat 'le yazık ki mutfağımız bu 
bııJ• uk mümlaziyetinı yavaş ya. 
vaş kaybediyor. Bunun için de 
üzülmek 13zımdır. Çünkü iht;yaç 
için başlıyan gıdalanmada, teka. 
mülün en son haddir.e varmı~ bu 
muazzam zevkli ve nefis mutfa. 
ğ:mızdan bugün pratik ve faydalı 
bir şekilde istifade imkanlarını, 
çarelerini aramıya nkit bulama
dan elimizden kaçırmış oluyoruz. 

Yemek, vazgeçilmed imkansız 
ihtıyaçlardan biridir. Yemek'eri. 
miz albümin (et, süt, yumurta) 
~eker (tatlılar, meyvalar, şeker. 
!er) yağ ve madenlerle vitamin. 
Jcrdcn mürekkep olmalıdır. 

Bu terkip .üzerine hazırlana
cak yemekler muntazam zaman. 
la.~a ağız tadile değişik olarak 
yenilmelidir. 

İntizamsız, zamansız olarak ye. 
yılccek y~mckler, hem mideyi bo. 
zar, bir de muntazam safra ak
ma na mani olarak Dasit bir şe.. 
kilde safra kesesinde taş teşek. 
k hıne yardım eder. Btnce ye. 
ITC[;e karşı liıübalilik, hayata. 
ka· liıflbalilik demektir. 

•Türk ır.utfağının yemekleri 
!rrni< ycmckkrindcn ağırdır. Ve 
c1 .ı zararlıdır.• demek isbatı 

glıç b.r davaya girmektir. Sonra 
en Jıim bir nokta da, beyrel
r • 1 ;·cm ... le milli ycır.ek ara. 
sı \i farktır. Mesela Pa<iste 
bq>nelnıi!cl bır lokantanın ye. 
r •ğim Türk camiası içi.ne ınhbl 

Şikayet edilen bir tak
si şoförünün izahatı 

1827 numanlı tak.il !örünün Uto 
h i.ahğından dolayı hastaneye ya

tır:Jması icap eden B. Şi.nasl isminde 
bir vatandaşı yarı yolda bıraktığı 

rC"tlJ,asııün ~Bctıyeti üzerine ya21lm.ıştı. 

1827 numaral taksi şofôrü diln mat

baa. nıl?.a gelerek: hi'tdise hakkında iU 
jz:ıhJ.tı verdi: 

yen1ek d~yc sokn11yı:ı 1 ıg a ... mak da 
pek mantıki değikl . Zıra bun. 
!ar Fransız ailelerin~ bile girmiş 
degildir. 

E,ki yemeklrr,,, insanı fazla 
şi\;mnnlallığı iddıa olunuyor, ki 
bu normal şarll"r altında bir bi
lfınço meselesidir. S.rfettiğinden 
fazla yiyen ister Anupada, is
ter Türkiyede yesin mutlaka ki. 
!o alacaktır. Şu halde, insan 1ıizu
mu kadar gıda alnı tıd:r. B;zim 
Türk mutfağının ~~I nmış taraf
larından biri itiraf etmek ıa ,ım
dır ki muayyen hasıalıklar ;çin 
perhiz yemekleridir. Son yılların 
pek ciddi tecrübeleri gö;;ter'!liŞ

tir ki, Türk ycmekle'rile ldeal şe
kilde her hastalığa ıyan perhiz 
yemekleri hazırlarn1k mümkün 
olmuştur. Şu halde esas mesele 
herkesin yemesını öğrennıesi, 

ve Türk mutfağını!l yuv:ı.rlan. 

dığı vaziyetten kurtarılmas.dııi. 

Halka yemenin zevkı: bir iht.yaç 
olduğu kanaatini ve yollarını öğ. 
retmeliyiz, bu da aneak mektep. 
!erde tedrisat, matb~at ve rnyo 
neşriyatile mümkün olabilir. 

Şişmanlar nasıl zayıflıyabilir? 
Umumiyetle yemekten ş~an. 

lıyanlar muayyen bir rejim takip 
etmelidirler. En başta şişmanlatı. 
cı yemekler olan u.:ılu ve yağlı 
yemekleri asgari hadde indirme. 
Jiler, bunlardan haftada iki :lefa 
yemeliler, bunların yerine bol 
sebze ve meyva yemelıler. 

Zayıflar r.asıl şişmanlıyabilir. 

ler? 
Evvela yorgunlukl~rını tahdit 

etmeliler, sonra bol ıınlu, şekerli, 
yağlı yemekler yeınener, bunla. 
ra bilhassa mevsimı ~lduğu için 
bol kalorfai olan tahin helvası 
şayanı tavsiyedir. 

Bugünkü neslin ısyıf ve rılız 
olmasının sebebi ye. 1eklcri.niz. 
den ziyade yeme tar .. ımızın ku
surlu oluşımclanclır. Bl!h~ssa tek 
taraflı beslenme. yanı yalnız etli, 
unlu, yemeklerden birisini ye. 
mek en kötü beslenme ~arzıdır. 

Kabahat Türk mutfal(mda, 
Türk yemef,indc de iti'. yol le -;ıda 
almasının bilinmcn l·<sindı·dir. 

BÜLENJ> H. ERİ:\1' 

Askerlik işlerİ 

Şubeye davet 
ı - 337 doğumlulaı· ve bu doğum

lulo.rla be-raber muaınclcye tAbl tu
tulup kısa !ıizmeUili~..-;:e karar cı.lınan 

tan1 ehllyetnan1eliler 1/11/941 tari
hinde Yedek Sub.ay Okulu haı.ırlık 

kıt'asına scvkeaileceklerinden 27/10/ 
941 Salı gUnU ::;aat 9 da §ulıede nü
fus hüviyet cüzdaniariyle birlikte bu
lunmaları. 

2 - Kezu bu doğumlularla beraber 
ve yahut evvelce ku:ı hizmetliliğine 

karar ahnmış bJümwn ne kadar şu
benıJzde kayıtlı yüksek ehliyetnanıe
likr mevcut ise bunların da ayni ta
rihte şubeye mi.iraca~ıt1 or;. 

3 - Bu tarihten sonra geleceklerin 
bal.ray;! sayılacaklan i'[ın. olunur, 

!\11\11 ı:\\1\ llllllil' Şehir tiyatrosu 

. 

-..! ~Ben bayanı Gureba hastane .. 
ah.den aldım. Nunıosmaniyeye hasta

}'l a nuya gelirken; hastanızı başka 

bir taksi ile götürün. Çünkü Şişlide 
bır m~tcıime tam bu saatte rande
vınn var, dedim. Eve gelince de has
tayı aldım. Caddeye çıkınca 2638 nu

moıralı B. I<it:!ıın Babanın taksi.sine 
kendilerin! devrettim. Bayanın yarı 

yo'<lıı bırııkına iddiasını okuyunca 

h:.ıyret ettim ve müteessir oldum. On 

beş yıllık ıotörüm. Sicllimde tek bir 
kusur yoktur.> 

~ \lii\i\\ ::ı, i 1 TEP~B;.\ŞI DRAM 
i\ ı~\I ·" ııı ııl hlS.\tlNDA 

1 liiiı\l.\ü!' )ıııı Bu ak~aııı saat 20,30 d:ı 
-----------""'"-- B A Jl.1 L E T 5 perde 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

r. Bayrı Ömer 
Üi;lcden, scnra Beyoilu A{!a-

c aın i kat;ı.sında Ha~anbey Apt 
No. 33 Telefon· 435ll6 -

1(-. 

iSTIKLAL C.\ Ul'SINDE 
KOMEDİ KIS. il. 0Uı\ 

Bu akşam saat 20,30 da 
KİBARLIK B 'OALASI 

r "l ARII:l TEFRİK/\: 25 

1 
HAZRETi MUHAM _ .~ 
VE UHAREBELERI 

Y<tznn: • ... SA;\Iİ Kı\RA Y.EL _" ___ _.) 

Ci ru1liyor kI, Ebu Tali_p Jinzı-< ti 
111 ınmedlr. (S; A.J yen_ ilınine kar-

m..ı. •. yunL-. Vr: Kureyı yfas~ n ı 
ycnı dine .x.ıu'Şı olan ta~kınhklarL,l 

f-ı·Jsni.ı idare ediyordu. 
Fakat Ebu 'lalibin hüsnü idaı esı o 

kadar sürmedi. Nihayet muh..1J!!ler za· 
m:ın geçt!kı,.·c iz'açl.'.:ınnı artırdılar. 

Hatta Ebu Talibe, fk:nı..:f nıllraca~t
lH xle: 

- Eğer, Muhamrr.edülem1ni icraa
tınd~n ml·n'e muktedir oloıır.az.s.;.u1 ve, 
fele-nin kıhç:tan başka vasıta ilt> halli
ırebln kılu.,·tan başka vaısta He halli
ne fmkfın k.ı!nuyacagır-.• 

Söyled.ıler.. ve1 Ebu Talibi kılıçla 
re· d;t <ylediler .. fş buyümOş oluyor
dı K ile birlbirine giı'Cel-k.t.i. ve birl
b; lnı bog.:ızlıycocaktı. 

l'.l>tı TaHp, daha l!azreti J\.luh .nr.e
d:~ (S. A.) dave.:ne icabet elınem1şti. 
ıtt ·!limanlığı kabul cyle-rnem!şti. 

B sebeple K·Jreyş ta.' Fbuta-
.ubc hJ ,,ı 1r..u.ı!iym 1diler_ C lnkU. o da. 

mı '1 1inlcr Tıeyan:nJ gir.-niş dt:gıldi. 
o d:ı putp .. rc 't .id . 

1 aK E'>ı..ı ..ıltp, l"' ::-e Yura'n:. ... 
n1 {S. A.l !ı:vkJl ıe :· ve evl~-
dwdan zıynciC huı'Tı td· ~i. 

ı Ak in, Araplarm g •. te
lef ele ki:ir;ı o..ı dı..ır. ~ 111 

ğil<ii. Heps kılıca sarılı. 
yor!ardı. 

ği rnuruı

ıık:ü:n de -
bulunu 

Şurnsı t..ı.rihen de sabıtt: ki. Ebuta- 1 
lip, Ii~zrıell Afuhammcdin ,f.:i. A.) di
ninl lk ev\.eJ kabul eyle._, ın<'kle be
raber d1ni islAmın intlşarı;":a rnüsa - 1 
maha &ö.:>tcrmesı dolayısHc isliim dl- 1 
nlnin yer bulmasın« en bli:;.-uk hizmıeti 
yapmış bir zattır. 

\'e denebilir ki, dini islcirr., Ebuta. .. 
libin gösterdıı;.i kiyaset sayt:sinde in .. 
kişafa mazhar olnı~~ur 

Her ne bal ise E.bct.J!p K ıreyş ka
b11estrin kı1ıc: tehdld ıe k r~·ı müşkül 

vazlset.e girince o g, r hayrüt-
Alerr n ·ır. n tl-ı-r ;;ağırdı. 

l:bucehil de yanlaı ırda 

• 

Talebeye Tramvay kart/arı 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

lşletıneleri Umum Müdürlüğünden:,.. 
~ 

G~cn ı:)Cn-c İlk, Orta ve Lise talebesinf! ve,.ilmış olan m vı rcnı .. l ft' 

kart....ı.rı yerine bu ~cr.e turım("'U renkte kartın.. teYzi edil~ ınrlen n1:t\ 
. "'" ·e t kartların 6 Ikirıc!lefrin 1941 tarihlndc-J1tlba ·en .ut.ebe o. nay ... c ~ 1 ' ' 

istim..11 edildiği takdirde m-emur1arıml7. tariif· l<.. n ıı ut.,dc-re edil ceğı 
yolculara ililn olnnur. «9263> ,,,. 

BAŞ, O i Ş, NEZLE, G R i P, ROMA Ti l M A İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundall: .. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser Erzurun1 Nüırıune Hastan-esinin 86 kaleın ilfıç \·e sıhhl malzeml"S· a~~ e 

İtabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pu!Ju kutuları ısrarla isle~iaiz. meye konulnaıştur. . . ?Jı..: < 
l - Eksiltme 5.11.941 Çarşamba gilnü saat 16 da Sıhhat ,-e Içtım•1 

SULTANAJDU:T BİRİNCİ SITLH 
HUKUK MAIIKEl\LESİNDEN: 

Cenap veresesi ve Zeynep tarafın
dan Hasan ve saire a1eyhleriru;, açılan, 
Çemiıerlit•şta Ba.bıhürnaYlln ve Nu
ruosmaniye caddesinde ve 6 No. 11 

Çernbeı:Hta.ş hamaını ile altındak:1 

dük.k:anIID:ın şuyınmun izalesi hak
kındaki da\ adan dolayı TOC'7..kür gay
rJ menkullerde his;;cdar olduğu an
laşıJc.n ölü Ktryaki.çe kocası ve vari
si İstilyoow "'~ ç-ocuJclan Koço, Mihal · 
ve Viron'un haJen nerede bulun
duklarmın tesbJ.ti içjn zabıtaya yazr
lnn yazıya verilen cevapta, nerede 
oldulrl:ırı meçhul bulunduğu blldiril
mesl üzerine ililnen yapılan tebl!
'ata rağmen mahkemeye gelmiyen 
Istily3n-0s ve Çoculdarın.o. bir ay müd
detle ilJ';>p kararının llilnen tebliği
ne ve muhakemenin de 20/11/941 
Perşembe gunü saat 14 e lftlikine 
karar vedJrniş olduğund::ın o gün ve 

o saatte mahkemede hazır bulwıma-
dıkları ve tebliğ tarihinden ll1baren 
5 fİİll içinde ı:t.lraz ebnedikleri taı.
dirde 11lliıaJr:emelerinln gıyaplıınnda 

:iara ve intaç olımaeııtı ilan olunur. 
941/144 

Devlet Deıniryolları ve limanları İşletme U. Maresi İlanları 
Muhammen bedeli (34.000 Otuz dörtbln) lira olan 100 Ton Pirina yağı 31/ 

10/941 Cunıa günü saat (15) de kapalı zar! usuJü .. ile Ankarada. İdare binesın
da satın alınacaktır. 

Bu işe ginnck lstiyenlerin (2550 İki bin be~ yüz elli) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği veslka'arı ve tekl1f1erin1 ayni gün saat (14) 
rie kadar Komisyon Reisliğine vermeleri !3zı.mdll', 

Şartnrur.eler paraeız olarak. Aııkarada l\1alzeıne Dairesin.den. Haydarp--
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden d<ığıtılacaktır. (9149) 

1 1ST ANBUL BELEDİYESİ lw\NLARI - , 

Beyoğlu İtfaiye gurupu binasının tamlrl için al:ııa<:ak kum, çakıl. çimento, 
tuğla_ kıreç, çinko saire açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 2000 Ura 
ve ilk Wrıinalı 150 liradır. Şartname Zabıt ve l\1uame1M Müdürlüğü kaleminde 
&öriileb•llr. İhale 31 10/941 Cuma gilnil saat 14 de Do:mı Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ük teminat makbuz \eya maktuplcırı ve 941 yılma ait Tlca .. 
ret Odası vesikalariy1e ihale günü muayyen saatte Daimt Encümende buluruna-
1~rı. (9193) 

- -~-------
SAHİP Vl! Bl\Şl\lUllAltltİRİ 

NEŞRİYAT DİREKTÖRtl: 
SON TELGRAF 

ETEJl.I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGiN 

MATBAASI 

-net MüdürlÜığÜ.11.de kurulu komisyonda ya.pılnc;;.ktır J ~f 
1 

2 - Muhammen fiyat 86 kalem il~ç ve sıhhi mal:emc için ı 191 JifO 
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat 89 lira 40 kuru~tur. 

4 - İstekliler ~rtnameyl her gün komisyon ela görebilirler. ,,.ı~ 
5 - İsttkhler 941 yılı Ticaret Odası v~ikasiylıe 2490 sayılı kanund;ı · bl·' 

vesikalar ıle bu işe yeter muvakkat teminat n~buz veya banka ınekltJ 
likte belli günde komL<yona gelmeleri. •9143> 

lstanbul Cefterdarllğından: 
Dosya No. Nev'i Mubarr.men 

Bedel 

55100/736 Haliç Fenerinde Tev.ltli Cafer Malı. U
lah sokağında E: 46 Y: 48 No. il evin 1/2 
hissesi. 

5l133/35 Ytnlk119ıda Yalı Mab. Kumsal So. E: 110 
Y: 203 No. lı 24 M 2 arsa. 

51133/35 Yenikapıda Yalı Mah. Kumsal So. ı:: 

108 Y: 205 No. h 22 M 2 arsa. 
F.2/1131 iisküdarda Se!Ami Ali Mah. Bağlarbaşı So. 

29 No. lı hane. 

360 

48 

720 

:ı 

2/47'1:7 Kuzguncuk Dere tırı.nı Uryanizade So. E: 
23, 23 Mü. Y: 33. 35 No. lı rnaa dükkiıı 76,tl 
kagir hanenin 14/48 hissesi. 1015 ,ıı~ 

Yuknrda. yazılı gayri menkuUer; 27/10/941 Pazartesi gi:mü saat . lO:;. tf 

l ll Emlllk Müdürlüğünde topluııacak olan komisyonda a~ık arttırma ıle ,ı. 
rı satılacaktır, Fa.ila izah.at jçin MllU Eınltı.k 4 öncü kalemine -nwracB 
cs2•9>. "A 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu Başkanllğından : 
Mlktan Cinsi Muhammen Fi. 

K. 
Tu. 

L. K. 
Miktarı Cinsi Muhammen Fi. Tu. 

K. L. K. 

22000 Kg. Ekmek 14,25 3135 L. 2200 Kg, 
600 • 

Urfa Birinci Sadeyağ 
Zeytinyağ Ayvalık 

178 
go 

3916 
540 (BclcC.yc Fiatına 1 K. 25 S. nakliye z.ammiyle) 

l\'Iuvak.kat Teminatı: 235 LI. 

8000 Kg. Dağlıç Eti 5400 L. 4.456 L. 

(Belediye Flatına 5 K. Nakliye zaıruniyle) 
h1uvakl.;.st Temlnatı: 405 L. 

?\iuv~kkat Teminatı: ----1500 Lit 
2000 Kg. 
100 • 

Süt 
Yoğurt 

Tereyağ 

335 Li. 

20 300 
600 
180 

(KAPALI ZARF) 

2000 Kl. 
2500 • 
200 • 
ıo > 

18000 Ad. 
3000 • 

60 Kg. 
400 • 
200 • 

2000 Ad. 
100 Kg. 
700 • 

2000 > 
1000 • 
200 > 
800 Ad. 
250 Ke. 
400 • 
150 • 

1500 Ad. 
1500 D,. 
500 • 

1500 AC:. 
500 Kg. 
600 Kg. 
ZOO Ad. 

1500 Kg. 
1000 > 
1500 • 

Kuru Soğan 
Patates 

Salça 
Sarmısak 

Yum urla 
Limon 
Sirke 

Elma Amasya 
Ayva 

Portakal 80 lik 
Yaprak Salamura 

Taze Bakla 
Taze Ayşe Ka. F. 

Sakız Kabağı 

TBze Be:ıelya 
Engınar 

Taze Biber 
Domates 

Semiz otu 
Patlıcan 

Maydanoz 
Taze Soğan 
Yeşil Salata 

Havuc 
Kereviz 

Karnabahar 
Ispanak 
Lahana 

Prosa 

Muvakkat Teminatı: 

s 
10 
30 
60 
3 
5 

15 
16 
12 
4 

30 
15 
20 
16 
20 
10 
20 
15 
6 
6 
1,50 
2 
2 

10 
12 
15 
12 
6 
6 

Yt:kôn .. 
217 L:. 

120 
250 

60 
18 

540 
150 

9 
64 
24 
80 
30 

J05 
400 
160 
40 
80 
50 
60 

9 
75 
22,50 
10 
30 
50 
72 
45 

180 
60 
90 

2883,50 

Muvakkat Teminat!: 

1800 Kg. 
2700 • 
900 > 
500 > 
500 • 
300 • 
300 • 
200 • 
100 • 

50 • 
200 • 
400 • 
400 • 

20 • 
200 • 
200 , 
700 • 
600 • 
200 • 

30 • 
25 • 
50 • 
50 • 
30 • 

800 • 
250 • 

Mu\·akkat 

Plrinç Tosya 
Toz Şeker 

Kuru Fasulya 
/ 

Bey;;ız Peynir 
J{aşar Peyniri 
Zeytin Gemlik 

Nohut 
Siyah Mercimek 

Kırı:"ı.lz.ı l\'lcrcünek 
Pjrinç Unu 

Kuru Üzüm Çc. siz 
Tuz 

Bulgur 
Çay 

Çilek Reçeli 
Vişne Retcli 

Konserve Ayşe Ka. 
> Türlü 
Kuru Kayısı 
Kuş Üzümü 
Cnn1 Fıstığı 

Buğday 

Ceviz içi 
Kuru Bamya Amas. 

Teminatı: 

Beyaz Sabun 
Soda 

444 Li. 

(KAPALI ZARF) 

100 Kg, 
500 • 
400 • 

Muvakkat Teminatı: 

Şehriye 

Makarna 
İrmik 

• 

30 
180 

81 LI. 

48 
48 
30 
6;) 

120 
35 
30 
25 
17 
35 
60 

7 
26 

850 
65 
6~ 

50 
50 

160 
30 

110 
20 

110 
90 
60 
10 

Yekün ... 

40 
50 
40 

Yekiln ... 
34 Li. 

1080 L. 

864 
1296 

270 
325 
600 
105 
90 
50 
17 
17,50 

120 
28 

104 
170 
130 
130 
350 
300 
320 

9 
27.50 
10 
55 
27 

480 
25 

5920 00 

40 
250 
160 

450 

ı _ Bü kd(•re P.ahçl'köyde bulunan Orman Fakültesi için yukarıda müfrcdttı yazılı eı"7ak vesaire ayrı ayrı yf"di şartnamede eksiltme~ ı;ıkanlmıştır. 
Bunlardrın (2) kısıın -Duğhç eti ile Kuru Erzak- kapalı '.~.:.rf usulıyle diğ'!r (5) kısıında açık cksiltıne suretiyle tlınrıcakt:ır. 

2 - I<h !ıtJnt 21/10/941 Salı günü acıt 14 den itib<ı.ren yukarıdaki ~ıralarına &öre İştanl.ul Beyoğlu, Maliye Vek!Ueti Liseler Muhasebeciliği Dairesinde top
lanacak olan r ıktilk: Alım Satın~ Komisyonu huzunınd::ı yapılacaktır, 

3 'r ı-. :eye t r'Jk etn1ck istiycnleıin yukarıda her kır:ıııın altında yaz.ılı rrHn·;ıkkat Teminat karşılıklarının mezkür Muha~ebe Veznesine yatırıldığına 
dt:.ir ınakbuz.;1 eıt...,i!!r.: !'.!ye ircbılmek şartlarını haiz o!dukı~.rına dair ve~Jik ibraz rtır.c-leri ve 2490 ı;ayıh Kanunda yazıh evsafı haiz olmaları ve dağlıç eti ile 
1turu erznka ıştirc:tk et, .1ch b-tiyenlcrin usulüne tevfikan tanzim edecekleri tek!;! nıektuplarını temJr.pt mokbuz1ariylc birlikte mUhürhl olarak saat 14 e ka-
dar Koıni.:Jyona \er eri 5zımdı.r. 

4 - Şartwıın~Lf 1 gurrnek lstiyenlcrin tatil günleri hariç Orman Fnkültesine müracaatltırı. Büyükderc - BahçekOy. (8933) 

Ebutalip, llazret: l\fuhammede (S.A.J 
~ Ya Muhrıınn~·:U Kuıeyş kabilesi 

şi! •• yet.terin. aı·ttırm.~1ardır. Ya, yeni 
dın1n :.t: .. 'ln: mu,, ohı.<-n·.1. \ı'Ya

htıt en h . ayedf'n vaz geçmemı 

1,.11t•p C'tn1C'ttLCLrlcr. \"c bunları yap -
madığı·n halde kı1ı<,"la J~l lıalll"decrk
ler:nı beyQll C'tmış bt Junuyorlar .• 

\."'e tızler .... .c ~unları d;:ı. IUı,·e cttı: 

- Y rr~ıl'. "11.rre-!. Hrn , evl8riım 
ku ~ seve n Fak1t ab enın .rarı 

bC''lİ 1 y~d<'!.i v z g 1M.;mc 
set, ·p oln <:ıK~ ıdır 

Dcf.i. 
Fhutc 

hlınayedrn 
mışlı. 

H zreti M <hLcını<-dl (S.A.) 
\'QZ geçm "1 b:r tavır al- r 

Haı.reh Muhu.mmet (S. A.) bunu 
i.)itince fena höltk: teessür ve cndi~{"yf 
dlişt'J)('ı, 

- Ce ı b f-Iak tarafınd~n nıeJnur ve 
binaeı.alt:yh it.::r.ı.ya n~ec;bur olduğum 
vazllcden kat'iyyen vaz geçemem. 
İliı.h \'a;!.,if,;-rı. yap_roak mecburiye -
!indeyim. 

Dcdı. 

Ve .E..'buta1!bın yanınd;:,n derhal ay
rılıp çckildL l-iaıreti Muhamrnet (S.A.) 
yalnız .:..ıın ış bu1Wluy~rdu. Ebi.Jtalip 
lıüyilk bir k~v\·etti. 

Ebui.al!p, nazannda evl;idınd~n bin 
dC"rC'CC' kıvn ıettar olan Ce- :!' ı Fahri 
KS .. • • go •. ugU bu qUı. ve yüksek f 

ttes.<iir üzerine tevkaliıde mıltee<sir ı Ed bA T f "k No ·. 43 •••••••••• oldu. • ıP e ı e rı a _____ _ 
Ve kln1seniıı tehdlt vr tCfvjktne ku... I!! •• 

:~~i-=.~::~:~:~~:!:::çad:: .. : ~ ~ Ha tı r 1 ç i n O 1 d ü rd ü 1 er 
ret• Muhamm~ct, cs.A.) ııımaye ede- y . AKAG ONDU .. Z lillli 
t·C-nı n VC klrı1S ı In tehtlı~ VC te~vikine azan• J 
ku12.k asmry~ .. c~ğım ve Jfazrctı ı,ru - ı 
han n<?•e (S. A.) sağ oldul'tlm 'llüd- - Dostuı postun, kocan mocan - Aferin sana, ha şöyle! Sa -
detçe kı.r.<e birşl'y yapamıy<caJdır .• 1 \"ar mı? Yoo. Sıkılm:ıca yok. Ben mimi olmalı. Çocuğun var mı? 

Dodi. ~çık konuşurum. - Beş yaşııııda 'bir carum var. 
B~ınun üzerine Hazreti J\.L.ıha1nmet _ Kocam vardı ammıa .. Kısmet - Adı ne? 

(S. A.) eskisi gibi. isUtıniyctin intişa
rına <İC\'anı eyledi. 

D:.ı vuk,.:ut ve EbutJ,ilıin beyol1.atı 
Uzerinc cl~rh.al Araplar bcyn inde bir 
it~~fak has11 oldu. 

Asla, tt<"SJe küfüv rr.addelcrinc fcv
kalüde dikkat ve riayet erlen Arap -
ların muğlfik ve garabet cihetlerini 
dahi dinleri kadar aziz tuttukları öte
denberi mücerrep iken bu ıneselede 

ne karabt'11 ve tıe de nlsbcti nazarı 
Jtibara ahr.ıyiirak yalnı7. din madde
sini düşünür oldular. 

ve o vakte kadar hiçbir har•-..kctine 
ademi emniyet göstermedikleri ve kenı. 
di~inden yalan çıktığını biri i lddia 
etse tekzip c-yk·düdcri Muhaınmc -
d 1 e"n'.n.I, (haşa) yalancılık ile rthama 
kJlk·~tı!ar ... 

Deva 

değilmJ,, ayrıldık. 

- Şana kötülük mü e1ti? 
- Hayır. Asin, Çok iyi bir adam 

görünürdü. ŞNiat mnhkemcsi 
yüzünden ayırdılar. 
Meğer devlete padi~alıa isyan 

etmiş. Yedi seneye ma.hkf n ol • 
du. Halifeye isyan edenler iman
dan cıkarlanmış. İmansızların ni. 
kahı ··da sahiih olmazın~. Konu 
kCIITl§u toplandı. Şeriatçe boş düş. 

tük. 
- Sen bunlara inanı.yor mu • 

sun? 
- İnansam onlar gibi caılıB, ca. 

hl konu,ur muyum? İnam.ı~dı. 
t itle i 

- Camm. 
- Kim koydu 'bu güzel adı? 
- Babası. 
- Babasının adı ne? 
- Ali. 
- Camrm~li mi? 
- Ne biliyorsunuz? 

Ben ti!rediğiımi, can evimden 
vurulduğumu sezdirm<.'mek iıçin 

çok zahmet çektim. 
- Benim vere~ğim işi sen ya. 

pamazsın? 

- Öyleyse ben gideyim. 
Bunu eyle bir eda ile ı;öykdi 

ki işi!.,C'lerdi, Ali ile Fatmayı öl. 
dürenlerin bile yürekleri yerin-

18 B. 1 eşrın 194:, 
:rı.ıeırı ıel\.et 18.00 

18.03 
18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.45 
22.00 
22.30 

Program \~ 

Ayarı. 

ÇJ!te Fa.c::ıl. 

Radyo Caz ve 'fant0 

trası. f .. ~ 
ı.r 

Ko.ıı~ma (KahıaınBtl 
ati). o.:'-' 
Radyo Caz ve Tan8° 

~· trası. ve • 
Menılekct Sar.t Ayarı. 
jans Haberler;. . 
Konuşma (İaşe saatı)j,owr. 
Karışık Şarkı ve Tı.ır 
Radyo Gazetesi. ssS S' 
KlarJnet ve Santur ııe 
serleri. 
Ziraat Takvi.m..ı. 

Dinleyici istekleri. elti«)• 
Konuşm.a (Gilnü:Jt n1es 

tra51• ·"' Radyo Salon Orkes JoJ"' 
l\Iemleket Saat Ay;;rt, 
Haberler!. 

trası. ff~' 
22.45 Radyo Salon Orki!> 1-c " 
22.53, 23.00 Yarınki progr:tn /' 

paruş. ~. 

H Ai M .. d .. ı··g"ündel1 ' a u uru 1 ~ 
..,e it''->' 

Halde 109 No. lu kavun. ö;•ıııl" bll 
sergisinin mü::rtrciri Nasrı ~s.tleY ,f 
terki ticaret ettiğinden Ifl_l.ll bir 
alacağı olan müstahsillerın 
zarfında müracaatları. 

e TA 
Rumi 1357 
B. TEŞRİN 

5 
Yıl 941Ay10 

B. Teşrin 

18 
ı Cumartesi 

Hı sır 

166 

' d. - Yanlış anlama. • '$ 
fc1'• ' - Ali bu kadar rn,ı fa;ııı9 

Bunu bana bir gun p 
sormu~1u. atirı~·:ırı 1 

k Ali - Hayır ızıın, bı: 
en .yı adamıdır. 

1 
~··-ıı 

.. ,: eı""' 
- Bunu bir bm 50· ·ıf!!' ır• 

de şimdi sizdL•n L·ı t ' ı bliı c , 
- Sen buraya hEr. 

53
pi ~· ,ep 

• 1 t:'.rı v 
cel:..ı n. Gazeten... . ·ni o·· ~;· 
ccksln. Öğk yeıneld!~3 0tıı~ı• 
yiyeceksin. sana da a),.eııDi ı.; 
• • . B c!e ~ 
gıt verecegız. en .. ...w:, 
bru;kasına gördürünı111 • g;ıe ';;'. , 

- Teşe.1<kür e<J,er:rıı·. 'ıT'? ,,ı • 
sini tavsiye e<le1'ilir mı~ 1p~bilC 

• .'.J'l'l ya r. 
zım mahallede ben• b"risi vat • 
ceğm işlerı görecek b~güP ge • 

- Yarın .. hayır, 

rebilir misin? ··ril• 
- Bir sa;ıte kadar.le pıiid" 
Biz! dinli ·en gaze .)il' 

.. ı-~ · a' ne soy ı-u m: a bır •
1 

•• 
- Ko,tı Efend•, bu~ e )Jaş!I ' 

peşın yenniz. Yarın ış t 
d·ıJı' cak. <l·•·kath ı 

K3-d n vf·:ıı· , ... : .... 
baktıktan 90l'U a sc"ın ' . 


