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Orfa Şark mı 
~kdeniz mi? 

· Kt. Ciano 
Almanya

lya neden 
1 çağırıldı ? 

İngilizler harbin müı • 
l<ıkbel safhası bakımın· 
dan daha ziyade Şarkla 
hazırlanıyorlar. Fakt 
Ciano'nun seyahati, Dr. 
Funkun beyanatı ikinci • 
&a.fha bakımından ,üp • Londraya göre, görü-
be uyandıracak mahi • şülen meseleler zan-
Yett d" 1 

t e ır.. nedildiğinden daha 
~ETEM iZZET BENiCE derin ve mühimdir 
fıı '!-~k?f düştükten ve Alı~a~ 
~ )ılj şıınal, merkez, cenup ıstı. 
lı\ı~!lcrinde yeni ve en şiddetli 
ıı_ 1 ıle &on vaziyetini alnıı~ bu· 
~ Qrken günün merak mevzuu 
'1eı.J.ip safhada Alman taarru· 
lı;QQ lıangi noktayı hedef itti. 
il td«:eğidir. 
~•kes gibi İngilizler de Alman 
"'1. Q•unıın yeni ve miistakbel 
~~ııın Kafkasları ve Orta 
~~ ıstihda( edeceği nokta~ında 
~ kılmış göriinmektedırler. 
~k, bıı ihtimal üzerinde iki 

1 diiı çarpışıyor: 
"'..._ Almanlar bu iotikamette 

' Q mi lıarekete geçecekler? 
'lıt~ llarekıita bir fasıla vermek 
~le ilkbaharda mı başlıya. 

ita•?._ 

Neler tahmin 
ediliyor? 

Londra, 27 (A.A.) - O.ü AJaDS• 
muhabir~ Gerville Rt?aciı<: )'"32ıyor: 

Kont Ci.ıno'nun, Vo.. Ribbentrop 
tarJfında.n vAk.1 olan llavet ÜZE'rino 
Almanyaya yaptığı seyalıat, hemen 

• tamamen g,:zden kaçrrı.ft•r. 
Bu ıcyahu.t. hiç bir e•ı 1ıhülü teb

liğe me\"Zu teşkil etmemi~tir. Blna
enaleyh, bi;· yığın f~ı·~zlye-~·e müsait 
bulunma.kt~dır. Bununla beraber, Syi 
haber alan nH~h.filler, Kcr.t Ciano'nun, 
seyahatl hak.kuıda daha otrafh ma
lfunta intizm:'en, Duce'n;n daıııadının, 

çok acı Uz.eti nefs yar,, uı r.etice~in
de, İtalya da bile, Aıonan aleyhtar, 
hisler besJen~kle şöhıc:: kilz&nmış ol
duj!unu hatırlatıyorlar, 

Herhalde Londra <liplomasi mahfil .. 
(De<\tmı S \uıeü Salı)ledıe) "i;~g, ihtimalin tahakkuk ede"'t' ;l'akm hadiseler göstere

~~ Palı.at, bizim şahsi kanaa. 
~~ l:O~e Alman ordusu cenup 
lıııltıı lııetındrki taarruzunu dur. 
~Y•<ak, ilkbahardan önce 
'<ı,~Yaya ve Sovyet petrol kay. 
~· lla hakim olınıya çalışa- ni 
1~· bunda hakimiyet ve mu. 
S 'Yet hasıl edilebilirse Al. 
Ilı! ~tdusu bir taraftan yeni sis-· .. rruzlarm ve sulh ümitle. :s_ Qcticeslne bakmak. bir ta. 
~ da harbin devamı takdl. 
~- :eıı.i hamlelere hazırlanmak 
"~ 42 llfay ıs sonuna kadar bir 
~tıf \e hazırlık devre.,i ge. 
~ l t, llakikatte harbin !"Üte
.~, bel.ki de Amerikanın ve 
ı:.ı.~:~•n da karışması ile dün. 
ltıı.~ ı nıahiyetibi alacak bu 
~ ~a Almanlann iyi bir ha. 
ı...'Ct•~0rnıeıerine, Sovyet har
~ ~ •r. subay, teknisyen, mal. 

Kasımpaşa dere
si halkın sıhhati

tehdit ediyor 

\. • ,h'P vasıtası kayıpları. 
..... ~,_ s üncü Sahlfeole) 

w 

Belediye şehrin en 
kalabalık bir semtini 
bu dertten ne vakit 

kurtaracak ? 
Kasımpoıada oturan okuyucuları. 

ınırdan aldığımız mektuplarda Ka-
11mpa..<f8. deresinin bHhas!'a Vapur İE
kelesi yanındaki kısmının ô.nilnün 
pisllkler, taşlar ve kumlarla doldu· 
ğu, lodos havalarda taa!!ünden ge
çilmediği bildirllerek bu halin civar 
halkın •ıhhatini tehdit ettitl lıa;ııdo
lunn)ak.ta ve: 

- dlelediye burasını iki yıldır te
mlı.let.me<iı. Gerçi dercn.ln bir ktsmı

t~ 3 üneli Sllhlf"'1e) 

~ALKAN HARBiNDE-
1 

eniz Harplerine 
bair Yeni Vesikalar 
~zan: BfJSBYlll UBMI YAcl1Z 

~~ 
\i; ~ .lt.ıtrbinde Mes''Udiyenin suvarisi bulunan Albay Şiikriı. 

1Uı.ımrimi:ıe ıkniz harplerinin iki safl\llS'lm da harita 
~ ü.zerittde iuı h ederken 

\l Eserde: 

~~ı Filotilla Komodoru 1 kip em.rıni neden yerine getirme
ttııı"ılı>tan nipı ArnirJle !la- di? • Maltaclan gelen esrarengiz 

·• • Barbaros suvar!sl ta- telgrafı hangi el maklne;ııe wrdi? 
~q 
~'.Vı b<>y 

ı teı . uııc.a karanlıkta ka1m1Ş bu gibi suallerin cevab..m yeni 
.::;atrı.ızda etmfile ve tı?kmil rebeplerile şerh.ediltmiş bu. 

"i"~aç Güne Kadar Bafllyoruz. 

~ 

Moskova 
etrafında- C11;mhuriget Bagra-
ki çenber mı YarınBaşvekil'in 
dara.lıyor Hitabesile Başlıyor 
Almanlar Rusları 
bazı mevzilerin· 
den attılar ve Oka 

nehrini geçtiler 

Kırım muhare· 
besi genişliyor 

Koııt Ciuııııo Hit terin sofrasında 

Vişi 27 (A.A.) - Rusyada mu. 
harebe işiti!.memiş bir şiddeti. 
devam ediyor. Leningrad ve 
Kro~tad Alınan toıxusunun ~·<'~ 
detli ateşine tutul.muştur. ALMAN TIBLIOI 

Doneç havza
sının işgali 

devam ediyor 
• 

"Kremlin,, üzerine 
bombalar atıldı 

BCY!in 26 (A.A.) - Alman or. 
dula1"1 Başkumandanlığ'tnın teb • 
tği: 

Dcıncç havzasının işgnline de. 
oom edilmektedir. Doğu cepyesi. 
nin ba§ka kesimlerindekı hoa:rekıit 
da devam etm!§tir. 

(D..,,._ 3 lincti Sahlfo6e) 

ıov YiT TEBLlcll 

Kıt'alanmız 
Stalino şehrini 
tahliye etti 

Almanlar 50 bin mak
tul ve yaralı verdiler 

Moskova 27 (A.A.) - Sovyet. 
!erin gece yamı tebliği: 

26 ilkte§r!n gilnü. kıltaa.tınıız, 

Mojaisk, l\.faloyaroslavetz, Har • 
kof ve Tnganrog istikamıetlerinde 
harbetnı.i§lerdir. Garp cephesinin 
m11htelif Joestmteriıule Almanlar, 

(Devuıu 3 üncü Sahlf«k) 

Mxıskova mınt d.nsında, Alman. 
lar Ruslan bazı mt".•zilerind<:n at
m~ardır. Moskovanın 'trafın • 
daki çen!b~r darahnaktadır, Al • 
manlar Oka nehr'ru geçmeğe mu. 
vaffak olmuşlardır. 

Cenupta Rastof'a karşı Alınan 
tehdidi gittik.çe endişe vericidir. 
Kırımda çok büyük bir muharebe 
cereyan etmektedir. 

(Dev.lmı 1 lincli SM>lf ... ) 

Amerika gemi
leri harp çevrele 
rine gidebilecek 

• 
Kanun bugün 

Amerika ayanında 
görüşülüyor 

Moskova ve Rostof'un müda
faası için mukabil taarruzlar! 

Vaşington 27 (A.A.) - Bitaraf.. 
hk kanununun tıcaret g<:mileri • 
nin silahlandırılmasını ve Ame. 
rikan gemrleriniıı harp ~ne 
girmelerini menct.'en m:ı.ddclcrin 
feSlıi prıoj'Ctli hakkındaki müza • 
Jı:erelere 'bug1in Ayan Mr~lisinde 
başlanıJacaktı.r. MfunessiUer mec. 
ilsi tarafından k~ul edilmiş o.. 
lan ve yalnız ticaret gem:ih::rinin 
teslihi mt-mnuiytl.i maddesinin 
f€Shini dexıpiş eden projeyi tadil 
eyliyen bu prıoj<', cumarteıi günü, 
Ayan Me<:lisi ticari münasebet • 

(Yazan: BYEB.LI KURMAY SUBAY) 
Doğu cephesinde cereyan eden 

harekata dair ileri süriilen biitiin 
ihtimaller, Sovyet rejiminin sa. 
bık merkezi olan Moskova ve ce. 
nuptn Rostof şehirleri iizerinde 
toplanıyor. "Üstün Alman tnarrıı•· 
lan önünde bu şehirlerin yakın 

bir zamanda diişnıcsi ve Rus or. 
dulannm Volga ve Don nehirle. 
rine doğru çekilmesi beklen}yor. 
Rusların yeni cephe kumandan- . 

!arı, Almanların Moskova ve Ros.. 
tof taarruzlarını durdurmak mak. 
sadile bazı nokatlarda mukabil 
taarruza geçtikleri anlaşılıyor. 

Şimalde İlmen • Zelger gölleri 
mıntakasında Almanlar Kolm 
şehrine kadar geri atılmıştır. Bu 

!Devamı S üncil Sahifede) 

Toprak 
Tevzii 

Arazisiz köylere arazi ve

rilmesi için bir sirai ısla

hat kanunu hazırlanıyor 

•Zira! Islahat Kanunu> namlyle Zi
raat Vek5.lctince yeni ve ıoühun bir 1 
kanun 1'iytr..a.ı:ı hazırl.J".mJ.ktadır. 

•Toprak Tevzii> n1e-selcs1 bu kanunla 
kökünden hallolunacaktır EzcUmle; 
arazı.si bu~ünmayan1 k~r· &t.:.rniyen 
kimselerle muhaci~lc-e bır ;:;ı e\"\·el 
toprak verilerek bunlar mülk sahibi 
edile<_· klerdir. Yenl kanun lAyihasının 
Büyü M:Uet Mecl1ıd11 ın bu devre-sin
de nı.ı,!,.Jkere olunacağı anlaıılnak

tadır. 

z 

Halka parasız 
TORİK 

tevzi ediliyor! 

Arzu edenler Ba
lıkhaneye mü r a· 
cat etmelidirler 1 

Buzhanenin kafi mihtarda buz 
verilmemesi yüzünden torikl~rin 
ihraç olunamadığını ve deniıe 
döküldüğünü yazmıştık. Dün ve 
bu sabah da çok bol toıik çıkmış, 
fakat ayni sebep yüziinden ihraç 
olunamamıştır! .. 

f 

(Devamı 3 üncü Salı.i!ede) 

SPOR 
Dünkü Lig 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Maaş tevziatı bu 
sabah başladı 
Cumhuriyet Bayramı münase • 

betile memur maaşlarının erken 
tevzi oluımıasın:ı bu sabahtan iti. 
haren başlanılmı§'lı.r. Tl.'vziat Zi. 
raat Bankasından avam• olarak 
yapılınaktadu. D°cretle çlışanlara 
da paraları vcrilmelctroir. 

Maçlarında: 

Galatasaray Fenerbahçeyi 2 -1, 
Beşiktaş Vefayı 4 - ı yendiler 

( Yazan: ADNAN AKIN) 
r"':g maçlarının b~~lnci haftJ.SL mek Fencrlller C:c aralarındaki ih-

nıaçlaııruı dün de FC'nel"bahçe \'e t.ı5fı bertaraf edip tam ve özle-
sc··er &tadlarında devııın edılm.:,ş- nilcn kadrolariyle o zi.Jmrüt mey-
ttr Şeref stadına Bl'~iktas ile dana ç k."lbi1cc~klcr miydi? 
Vefa karşıla. ;:ite Fcnerbzhçe İjte bu lstıtham dun. tam s.11at 
ı;tadında da ik: czr·.ı. takip Go.la- üç bıı('lığa k~c1ar Fener Stadının 
tcısarııy \'e t•'ent'rbthçt' dün de tlrfbün erinde ağızctan ağıza do-

D 

A 

K 

y3.z.dığımız g1Ul ~nc-ıln en mü-
A 1 !aştı, dı...du. Nıhayet büyük ın:ı-h.inı ve e-ntcresan ıt.a ııla :nası- . 

cıc zamanı ı;tldl. Iltl taraCtaki 
~«l~~~~ 1 nı yaptılar_ Dun Fener stadına 

~~~V.~::~ tribtinlrrden te~ci ava.ıelcriyle ~ tı planan binlr ce 'l1Pı .. k.'l, günün 
R 1 on ma•ın·., l •l:ıma .,,,at. ıe ka- soırı:ı lılcivertH ve sanlı k. :nızıL 

~---"' 1 .. ·• Y _,.. ""Ocukl·•r •!men üzerine hc.>lıya dar hep bir L11;.ti!hamı çözebU- .. .. ., 

1 1 
mekle nleşguldü. oynıy::ı r·•:otıjar \'e,bı ı."bi.lcrlni ~-, 

Galats.!a...·;ıylılnr bir hafla ön- l•ırrl;:a \tan Eonra ş- tcrUplf" di- . 
('" Beşiktaş kar~c:ındaki muvat- zileı c 1 

f J fcklyetslıliklerlııl tel~fi ~debil· t D •voımı 3 \lncıi Salılfede) ı 

'-------------------

1 

Büyük Geçit Resminin Dün 
Yapıldı 

• 
lpodromda Provası 

Ankara 21 musus.ı l\!uhalılrimiz- 1 
den '1 eleıoıı la ) - 18 lnri Curnluıri

yet yıJdönüınti.nu Ankorada kutlama 
hazırlıkları t,'.llllanı'!.anmak nzc .. ·ed -. 
Bu yıl baş fehrımizde yapılacak me
n.simin pek şd:şaaıı olacaııı har.ı.lık
laı'Ci<ın anla~ılmaktadı -. '\•apılacak bü-

yuk g~lt resmuıdc ye alacak ofan 
ızc~ıer, her fstlktnetlerden t.renler~ct 
ICbrimlze gelrnlıler ve muhtt f yc:--
1ere mis:ı:fir ed'!ml c~.!. . 

CUmhu:rlyet Bayram: yarın öğleden 
sonra başlıyacakı.r. Do münasebcl!• 

(De•amı 3 üncü Sııbilede) 

,.....,,=1, YENİ ANKETİMİZ t=" 
Bir çok kızlarımız 
zayıflamak hevesi
le ahirete göçtüler 
Eski • 

geçınme, 

Lokman Bekim, 
Doktor Balız Ce
mal llklrlerlnl 

ı6yUlyor 

Yemek tarzım.~ nesli bo
durlaştırıyor ·mu? Geçen ne. 
sille bugünkü n.slin yemek 
tarzları arasındakı fark, haki. 
kalen böyle bir bodurlaşma 
varsa, buna imi! midir? Bu 
mevzu üzerinde açlığımız an-

ırandan ıevlllyatı 
llolaylqtırmall lçl11 

Taluan, 27 (A.A.) - İranLlaki tn
giliz kıtaatı k ' ndanı, vcrd•iıl be
y.;ı,natt.."'I irana .nıi.temndiyen demir
Jiolu malzcıu ı geldiiıni ve bunun 
Ru~ııya tcs.Jlnuıtın naklini genj;. nıik ... 
ya~ta ltolayla~tıracağını. !'()ylem.iştir.

1 Yeni yoll;ır yapılmakta. Iran Kor18-
zindek.1 1lınon1ar tanzim edilmektedir. 

-
ÇERÇEVE 

• • 
yenı geçınme 

kete meşhur Lokman Hekıın 
de-klor Hafız Cemal şu cevap. 
ları veriyor. 

iyi gıda almak bahsinde 
bızdc ôlctlenbcri fena bir iti. 
yat vardır. O gü.zclım, taze 
yeşil scb~eleri etle beraber, 
adeta yanıncıya kadar kavu
ruruz. Bu suretle etin dl.', 
sebzenin de ne tad•, ne vlu. 
ruini kalır. 

Halbuki umumiyet ıtıbarı. 
le bütün yemeklerimiz ncfas~t 

(Devıımı • ümu Saııl!ede) 

B11zveıt1n ılyllye
ceıı natuk 

Vaılngton, 27 (A.A.)-Ruz~clt •Po• 

tomnk> yatı ile kısa hır eeveJılna Çlk· 
ımştır. Lord llallfaks kendwne r~a
kat ehr:ektedir . 

Ruıvelt donanma günü mün:ı~cbc
tiyle Eöyliyeceğl nutku hazırlan.alda
dır. 

Yolda düşündüklerim : 

Şaheserleri tercümeye dair .•• 

Vakıa ağzı olını)·an konuşa. 

maz; fakat lif söyliyebilmek 
için en küçük şart, ağız sahibi 
olmak değil midir? Bir ahhe
ri tercüme davasında da en 
kiiçük şart, o ~aheserin yazılı 
olduğu dili gliya bilmektir. j 

• Bir şahe.eri tercüme dava. 
sında en büyük şart, en küçük 
şart olan dil bilgisi kıymeti ü. 
zerine eklenecek, idrak ve zevk 
sermayesi... 

• Kelimeleri birer tesbih böce· 
ği gibi iki parmağını~ .. ·~~sına 
alacak \"e kulağına göturııp iç. 
)erindeki ylirek çarpıntısını 
duyacak ehli)·ette insandır ki, 
bir şaheseri tercüme liyakatine 
sahiptir. Yoksa seçtiği kenet. 
lenmiş böceklerin hepsi ölü çı· 
kar. 

• Bir saheseri terciime davası, 
ilim hesabına en cömert ve 
san'at hesabına en hasis öl. 
çüyle, yüzde kırk dokuz ilim, 
yüzde ellibir san'at işi... 

• 
Düşünün ki, mesela (Ham. 

let)i tercüme edecekseniz, keli· 
nteleri türkçeden ~çecek ve 
türkçede derleyecek olan ne 
siz~iniz, ne de ~lngilizceden 

NECİP FAZIL KISAl{ r:EK 

türkçeye l\ıgat) muharriri.h 
(Shakespeare • Şekspir)in ta 
kendisidir, ta kendisi!h (Şcks.. 
pir) hesabına kelime sesme1' 
ve derlemek 11ebalinden ödü· 
JIÜZ patlamıyor mıı? 

• 
Bir şaheserin müeJlifini ~;a. 

hancı bir dil içinde diriltmek 
hünerine, Ünherslteler de çalı. 
§&bilir. Niçin bayır? Fakat bu 
azametli hüneri "Üniversitele· 
rin ister edebiyat, ister tıp fa. 
kültelerinden beklediniz mi, 
haşmetli (Feth.i ~cyyit) nıne· 
Jiyelerinden başka şahit olaca. 
ğmız hiçbir fe)'. yoktur. 

• 
Hey Allahım! Elleri (• ·asS•ı 

ka'tı)lı, su kesmez ilim baltala.. 
rı taşıyan profesörler, doçent. 
)er asistanlar kalabalığını, aca• 
ba 'tek san'atkfırın ibda salahi. 
yetile kıyaslandırmıya imkan. 
var mıdır? Amma hem profe. 
sör, hem san'atkar, ayni a• 
hısta bir araya gelebilir; o zıı.. 
manda ele, profesör değil, ~an· 
atkir alınır. Daimi (barem) 

' zihniyeti darlığından ne gün 
kurtulacağız? ı 1 

• 
Kulağımda, esbak dostumnll 

bir çığlığı ötüyor: Ey zeki, liHt 

•e nadirsin!!! 
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HALK FiLOZOFU 

HATIRŞİNASLIK 
G•çcnlcrdc, 17 nci ölüm yıl. 

dönümü münasebetile, büyük 
Türk fikir adamı Ziya Gök· 
alp'ıu hatırası taziz edildi. 

Bu memlekete, Durkaym'dan 
(Ok fil .. ir \'C düşünce aşılayabi .. 
im. bu yerli filozof için, birçok 

nutuklar irat edildi. konferans· 
far ,·erildi, hayat ve eserleri 
anlatıldı. 

Yalnız dikkat ediniz: Yeni 
) etişmekte olan neslimiz, Ziya 
Gökalp'ın düşünce alemimiz.. 
deki iz ve tesirlerinden asla 
haberdar değildir. Çünkü, me~ 
teplerimizde, bu Türk kafası· 
nın mahsulüne dair, pek az şq 
oğretiyoruz. 

Türk milli bünyesinin teke•._ 
\'ününde, Türk içtimaiyatının 

St:ı:.Ai\IİNIN 

SESİ 

Selami izzet Sedes kaç ciiaiür 
rahatsız, Sesi çıkmıyor. Geçenler. 
de ~rkadaşlar kendisine sordular: 

- Yahu sesin ne oldu?. 
Cevap verdi: 
- Sineınaya verdim ya? .• 

GÖRÜNMEZ 

BİR KAZA 

Bilmem duydunuz mı.?. Osman 
Cemal Kaygılı, Bayramda bir ka. 
ıa ;eçirıniş. Sokakta giderken, 
küçük bir taş parçası, ııasılsa şa· 
kağuıı sıyırnıış. Kendi .. ine bütün 
arkadaşlar: 

- Geçmiş olsun, üstad, dedi. 
!er. 

O, şu cevabı verdi: 
- Bu taşı kimin attığını bili. 

yorun1 amına, ne çare ki söyliye. 
mem,. 

PARANIN 

YAZILIŞI 

l\ccip Fazıl bir tiyatro piyesi 
yızı)or. lsıni: Para ... 

Müsvedde kağıtları üzerinde bu 
isim şöyle yazık Parrra ... 

Selami lnet sordu: 
- Neden üç r üstad? .. 
Biz şu cevabı verdik: 
- Napolyonun meşhur fıkrası 

malum.. muharebe için üç şey 
lazımdır, demiş .. birincisi para ... 
İkincisi ilh .... 

BÜYÜK HARF 

KULLANMIYOR 

Herkes. üstad Hakkı Tarık 

Us'un, imlitda neden majeskül 
harf kullanmadığını soruyor. Bu 
ıucrak unıumidir. 

Dü~ündük. Sebebi ne olabilir?. 
Vakit gazetesjnin makinecisi 

~u cevabı verdi: 
- lfajesküi harfler, daha çok 

mürekkep alır .. 

AHMET RAUF 

ilk mekteplerin teltqleri 
aıklaftırdıyor 

Bu S<ne ilk mektepler]<> ecnebi 
ve ekalliyet mekteplcrıriiın. sıkı 
~urtıtle teftişleri kararlaıştırılm~ 
tır. Müfettişlik kadro.su da geçen 
yıla nisbetle tamamlanmıştır. 

ltE$AT FEYZi 

taazzuvunda Ziya Gökalp ka. 
dar müessir olnıuş bir jkinci 
alim zor gösterilebilir. Fakat, 
bu zat, yıllar ,-ardır ki, yeni 
yetişen körpe dimağlar için bir 
meçhuldür. 

Ziya Gökalp yalnız bir fikir 
adamı değil, fikri, siyasi ve 
milli davalarda bir hamur gi
bi yoğurabilnıiş, iikri bir vası· 
ta ve alet yapabilmiş Lüyük 
çapta bir cemiyet adan-t idi. 

Eğer, bugün Türk cemiyeti. 
nin noksanları sayılacak olur· 
sa, Ziya Gökalp ayarında fikir 
adamlarımızın eksikliği, ihti. 
yaç listeleriniq ta en baş tara. 
fına geçirilmelidir. 

Bari, bugün onu, o büyült di· 
mağ sahibini gençlere iyi tanı. 
!alını. 

Belediye odun 
getirip 

ucuza satacak 
Kandra'ya memur 
yollandı; şehirde de

polar açılacak 
Belediye Reisliği son günleıxle 

oduncuların şeiırimize az mil< • 
tarda odun getirdıklennl göre • 
rek kendi6i bol odwı getirtnıek 
makısadile icabeden tedbırlet'i. aL 
mııştır. 

Belediye İlktısat Miidürlüğü me. 
murlraından üç ki§i Kaooıra ve 
Ağva havalisine göoderihniştir. 

Bunlar mUlıayaa için cralarda 
tap'.ancılaroan ziyaıde dıOğrudan 
ooğruya kıöylülerle temas edecek.. 

leNlir. Diğer taraftan şelmmi.ze 
odun getirttlip ucuza satılması 

tıususunda memt!l'İn k.ooperali . 
ıfi!lin tal\l7lİf cıciilecegı t anila.:rl • 
mak'.adır. Kooperatilt şehrimizin 
muhtelif semtlerinde depolar a. 
çarak halka ucuza odun sata • 
raktır. 

('HALK SÜTUNU J 
lı arıyor 

18 yaşındayım. Bu yıl liaenin 2 in
ci sıntfına geçtim. Yazım düı:gü:n

dür. Mali vazlyetimin bozukluğun
dan tahsiüme ma.a.leset devam ede
meın.ek mecburiyetindeyim. Kanaat
kir bir maaşla iş arı7orum. Taliplerin 
Halk Sütununda A. K. D. rumuzuna 
ya.zmalarını rica ederim. 

/f arıyor 
16 yaşında kimsesiz !&kir bir ktzı.m. 

Hayatımı çalışarak kazanmam icabel
tığınden yazıhane, fabrikalarla pasta
hane \'e manllaluracıların yanında 

kanaaUc.3r bir ucretle her hangı bır İi> 

arıyorum. Talip olanların lUtf~n Son 
Telgraf Halk sütununda (Yüzyıl) ru
muzu.na yazmalarını hürmetle rica e-

l derim. 

Dera vermek iatiyor 
İngilizce ve Fransızcayı iyi bilir, 

İngiliz. mktebinden mezun bir ba.. 
yan, çocuklara ders vermek ve onla· 
rın terbiyeler!yle meşgul olmak isti
yor. MU.na. ip teklif:eri kabul eder. İyi 
ve nezih b:r mürebbiyeye ihtiyacı o
lanların lütfen Son Telgraf Halk Sü
tununda cl\fürebblye• rumuzuna mü~ 
racaat etnıe1eri mercudur. 

Gelen İ.f verme mektupları 
Yüzyıl ve Ba1an Adile: Birer iş 

verme meltlubunuz vardır. Saa.t ıı-
14 araslnd.2 Halk Sütunu memur .. 
tulundan almanız mercudur. 

Tefrika No : 91 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Hayretle duraladım. Kalplerimiı
d<'ki ateş~ bağlanarak, mütevazl bir
)'U\ ada kendi kendimize evlenmiştik.. 
Ka;.uni rıuanıele Jkimizin de aklına 
getr.enıi.}t. Gtih.i.m~~i.m. 

. Hiç dlişUnmemJ,tık! .. E'<lkat, 

Btrder.bıre sush.ım. VticuJunıda bir 
heyce n nşesI dolaştı. Elleriınle yil
zumı.1 ürtatk, r-ıhwnd.1 esen heye
c;,ın fırt:nasının seslerıni diııı'-!dlm. 

recep, omuıwnu saran kolunu 
g!' etert"k. sol ~lıle. yüzümden el· 
~e .. irni ~ekti. Gözleri ışıktan birer 
soreuyla ruhuma bakıyordu: 

- Fiğen~. 1 
\·i.ne. gUlumscd;m. \liicudunıun fçin· 

de~~ı. b:lna meçhul \•arlı;ın kıpırda· ı 
~· • .:ıı tck.rar 11~.ssetn;ek istiyerek 
duı·dum. S·>nra uzanarak onu çenesinin 
uc:.ınd .. n öplü:m: 

-- Recep:.. ?\tlayıs ayınd;ı sana bir 
•rra"°an \·e.rece~fm.,. 

O ı;::ozlerlndeki 4ık büyüyerek. ha7"f 
retle; 

C''\0 ıp vermedim. Daha büyük bir 
meraka\. 

- Şimdi niçin vermiyor da, 1vfa71-
sa saklıyorsun t1""'iğen? .. 

Diye tekrarladı. Fincanı bırakmış, 
b:ı.na yarı dönerek, yüzü yüZilme ya
kın, g~zlerime bakıyordu. 

- Ancak o zaman verebtleceğlm! .. 
Recep, bir an dalarak düşündü. 

Sonra gözleri at<-J, yanakları ateş, 
sesi ateşle tutuşarak1 beni omuz.la· 
rımdan yakaladı: 

- Yoksa Flğen? .. Yoksa~ .. 
Ruhuındaki heyecan, kasırga hali

ni alarak, beni sonsuz zevklerin ebe
diyetine sürüklüyordu. 

Recebin ellni tutarak, bol elb!se
mln altında saklanan karnımın üstü
ne götürdüm. 

O, ıaş kesilınio glbi durdu. Hare
ket yüzüme çarpan soluklarında v:ır

dı. Elinin altındaki karnımd~ çocu
ğumuz b::- kere daha kıpırdadı. O 
zaman Recep, çılgın bir ıevinl'e dü
aerek, ummıı.dıiı büyük hakikate 

Harµ başlıyalı ıki ylL geçli. Kork· 
mayın harpten, darptan, politikadan 
b:ıhs~..i'-eek değilim. Benim dikkatli 
blı· &.rkadaşım var. Onwı tetkik ve 
n t U "!QİH·delel'lne göre, harp ba~ladı 

Ua~Iıyu~ •• kadınlar daha çok ;ıı;ıklaşınış... 
lar, dah:ı ziyade lüks olmuşlar, daha 
fazla zevk ve ::>.l!aya düşmüsler .. 

Kaia.balık bir s.aAlte Ta~iınden 

Galalit~c.raya kadar yüriiyünüz. Bu id
dianın doğru olduguna görecekslniz. 
Yahut ta, bir salonda çay iç~n hanım
lart, ['Oker oy.uyan bayaalart se~
dlniz Veya, sinema s.ııııonunda, etra!ı

nız.a. d·kkatle bakınız.. Yahut ta, ltik.s 
bir lok;.ınta veya cazinoda, yanınızda.ki 
ô\U\Salara göz gezd1rlnlı. 

Göt't'ceksi.n!z ki harp bajladt ba~lı
yalı, bnyanlar daha çok şıklaşmış1a.r, 
t.uvaltt!erine dü;;kün oınıuşlar, makl
yajların1 daha iti11ah yapagefm~ler, 

huliıtsı., gtizelleşmişlerdir. 

auoun sebebi ned.ir~ . lla7at pahall
hğ:t, iktisadi zaruretler, böyle bir ak
sülJrnel mi dogurdll". lyi. blr ipek co. 
rap tiç lira .. Vaktiyle, bWllar 125-150 
kur~lu ~ Kunıaşlar dlCS paha.~ına .. Pa
puçları. hiç sormayın. 

O holde, bayanlann bu hal ve ta
vırlaru,daki. fevkal;ıdellk nerden ileri 
~elıyo'? 

~·t'nlerde, bu ıddiayı ileri süren 
arkaaa[.tmla beraber, bir ahbabt ziya
rete gitmi~Lik. Bu dost, 1.engln bır zat
tı. Ç'lk e;ükür hali \'e vakti yerinde 
fdL iyi döşenmiş ılı!c ulonlu apartıma
oa ~iCC.~ğimiz vakit, kend.imiz.1, bi.r top
lantıda, hatta, bi.r baloda filtın zaMel
Lk. ~W.kü. dekolle gl7inmiş bir iki 
harur~ıefendi vardl. 

Salonun bütün koltukları dolmuştu. 
Bize de birer ~and:ılye verdiler~ otur
duk. Kadintı erkeklı bu kalabalık 

meeliste, ınevzu evvela, ah\.·ali l.lem
dcn ac,.ıldı. Rus - Alman harbi, japon
yanın vaziyeti, sonra, ha\.-alara, sula. 
ra lnt•ka! etti. Daha sonra da. b 1r ak
şam cv\•elki blr toplantının dedıkodu
suna geçildi. Fil.An ba7anın fazlaca 
viski tçmesi tenkit olundu. Fllao~a ba
yan hadd:nden fazla dekolte bir elbı
se ,.:yıni~ .. Bir bayan da apıaçık, ıenç 

erk.eklere kur yap:7orn1uş .. ilfth .. 
1\-~e\'zu, dönüp, (iola.şlı, elbiseye. tu

"·alete, mak:yaja intikal elti. Gayet şık 
bir h.lnımefendi, şunları sö7ledi: 

- Zevksiı insanlar, çok şilkür git.. 
tikc:c azalıyor. Eskiden ne aca.tp tipler, 
hanını!ar görürdük. Şimdi, bu gibiler 
azalrrııştır. Hanımlarımız, gittikçe da
ha iy; giyinn:esini öğrenmişler. ıevk 
sahibi olmu.;;lar giydiklerini yakıslır
nııya başl::ımışlardır. Sac biçiminin, 
nlakiyajın, elbi~enin güzellik üzerinde 
tok tesiri vardır. Bu suretle, bayanla
rımız gittikçe güzel görünmesini bll
nıekt.edirler. 

Bu haalmtn bcyanahndan sonra, 
nıeseteyi kavramlŞlım. Demek oluyor 
kl, tuyanta.r gittikçe güzelleşmiyor, gü
zel görünmesini öğreniyorlar. Di.kkat 
buyurun, aradaki fark çok mühim ve 
büyıiktür. Gittikçe artan zarafet me
rakı da bundan ileri geli7or. Fakat, bu 
işin nelıcesi, kocaların keselerine do· 
k.unmuyor mu'. HayırluH, ne diyeUm'!. 

R. SABiT 

Ecnebi ve nauıret 
melltepıerlnln 

ka&f roıarı hazırlandı 
Ecncl>ı ve ckalLyet mektep • 

lerınin bu ~·ılki kadrolart da tan. 
zim edilmiştir. Curılhuriyet Bay. 
;r;;.mından sonra Maarif Y.ekiıle • 
lme gönderilecektir. Kadrolarda 
bu sen-e fazla değişiklik yoktur. 

iakenderun garmda büyük 
yenilikler yapılıyor 

İ-skenderun 25 (Hususi) - Mü. 
.ukale Vekaleti İskendt!run tren 
garm-da yeniden ambar ve nhlım 
tesisat;le bu ambarlardan mez • 
•baıha caddesine bir şose inşa olun.. 
masını ve iStasyorrla bir büfe ya. 
pılmasını kararlaştırmıştır. Ay • 
rn:a İskenderun gar meydanı be.. 
tona tıllıvil olunup yenirlen bir 
hat da ilave olunaca.ktı.r. 

Beni, h.iç de hoyrat olm.ıyan, yu. 
muıa.ıc bir itinayla kolları arasında 

gölsüne basU. Gözlerinde yaşlarla 
sesi titrıycrek soruyordu: 

- D«!-melc. ki evladımın anasısın! .. 
Fialenlm!.. 

Bir humma nöbeti arasınd:ı sayık· 
lar gibi mtrı1danarak söyleniyordu: 

- Karım!.. Yavrum, yavrum! .• 

* O ge<"'enln üstünden eünler geçlL 
B'.r sabah, Recep, beni sıkı sıkı giy. 
direrek, tiftikten blr aUtıyla sardı. 
Sırtında kurt po!tundan gocuku, o
muzunda Sillıhı, ~lele, karlı yolla r:t 
dü~tük. Bu uzun yolculuğu yaparak, 
dagımızdan inerek yak1n kaso.balar
dan birinde nik5h oldukduktan son
ra, baun Recebin kucağında ba.zan 
tırman<-"ak ayni yollardan yuvamıza 
döndük. 

Artık tamt1mile, Atlahın karşısında 

olduğu kadar, ~nunen de Recebin, 
ve köyıın olmuştum. Ruhum berrak 
bir neş'eyle e me kavusunc:ı; i<üçiık 

Hasan bize choş geldin• dedikten 
S<>nra, beni ta gönlümde her zaıno.n 
için lzhr; p, ve korku veren cndı~e

den kurtaran su :iözl.eri JÖyle-di: 
- Ali çavuşla Zehra kadın, ı;i(t· 

tikten göç ederek, gitmişler ... Ali ça
vuş, cinLkiam, inL!kaın!» ciiye sow-· 
lene karısını alıp e-iderk.en ko~u.- ı 

- G!>c;mfş olsun Azizclğiın. bu ne 
hal böyle? Oooo! Pe-k berbat birader, 
pek berbat birkaç sene evvei lıen de 
tutuldumdu amma, bu kadar değil

di.. aman aman aman!.. Ensene ka
dar sarmış yahu! .. 

- Sa'l"dı azizim.. çok fena sardt 
hem de .. 

- sen de ihmal etmişsin galiba .. . 
Yoksa. böyle bu kadar sarmaıdt .. . 
Eski berberler vardır .. bunun HclcınJ 
bilirler. . Onların bazı merhemleri 
vardır. Blr lkl defa sürdün mü, ply
rüpiik ed<>r.. birşeycikler kalmaz. 
Benim yüzümli. gözümü de, lşte öyle 
bir ihtiyar berber iyi ettiydi. D<naı
madıgım, sezmedi.tim doktor kalma
dı da, hiçbiri fayda etmediydi. Son· 
ra o berberi biri salık verdi. Herif 
be7az biı· su ile bir merhem \.·erd.l 
O suyla yıkanıp merhemi iki kere 
sürdüm. Ne yara kaldı, ne bere ... 
Dur yahu .. şu berber sa,iıia, seni gö
türeyim de,_ o merhemden alalım ... 

- Yok .. istemem ben ... 
- Neden? İstemem olur mu'? Bu 

ustura yarası denllea şey berbattır. 

Hem biraz daha ihmal edersen, val
lahi, kaşını, göıli.nü, başını da sa
rar.. o vakit hiç kurtulamazsın.. bir 
an e\"Vel kurtuluver şn dertlen ... 

_ Daha vakti var ... 
- Ne \•akti canım? Böyle şeyin 

vakti, Ntati ıni olur'? 
- Olur .... en an!amazsın... Şiındi, 

bu ustura yarası çabuk geçerse, iki 
Uç yüt: lira zarar ederim ... 

- Allah Allah!. Bu da ne demek'! 
- Ne deınek olacak? MatUm ya .. 

ustura yarası. usturadan .olur. Bu 
berberi dava ettim .. üç yüz lira taz

ı minat Lsliyonıın. Berber, 7üz lira 

verip -~Ih olmıya razı oldu amma, 
ben yüz liraya razı olmuyoruın. Şim• 
dl, ustura yarası geçerse, tabii herif 
para)'! verrniye razı olma.:. Onun 
için, daha ı·akti var. 

- Haaaa! Şu mesele! .. 
- Şu mesele, ya!.. Hah.. litC bi-

zim berber de geliyor. Şimdi mahke· 
meye gire~ğlz. Bakalım. r;·ı ahkemc
y-e girmeden evvel şunu ikr.a edip 
iki yltz elli liraya raz.ı edebilirsem, 
ben de artık azlna çoğuna bakmıya. 
cağım .. şu iş! bir şekle bağlayıp sulh 
olacağım. Bundan evvel, birkaç se
ne evvel de yine böyle ustura yara
sına tutulmuş. o berberi de mahke· 
meye vermiştim. Ondan beş yüz l!
.ra aldım. t.Kısa gi.inün ticzreti az. 
olur.• derler. Bu .:ıeter, iki yüz elli
ye de razı olacağım, Taş athrn da 
kolum mu yoruldu sanki'!.. Durup 
dururken, nesi var iki yüz elli lira. 
nın'!_ 

Yüzü gözü ustura yarası içinde o
lan zat, kaf$ıdan gelen berberin ya .. 
nına citU .. konuştular .. koruştular ..• 
Berber, ellerini Ja..ldırıp ~allıyarak 

itirazlar etti .. fakal, nihayet anlaş· 
tılar. Ustura yarah adam tekrar dö
nüp arkadaşının yanına geldi. 

- Hallettik beyim .. dedi. İki yüz 
Uraya indim.. berber de razl oldu. 
Şimdi mahkemede işi sağlama bağh-

7acağız.. biraz bekle de, mat.k:eme
den çıkınca şu senin ibti.yar berberi 
aram17a gidelim. cDaha vakti var!• 
demştlm )'ll'!. İşte şimdi vakti geldi,.. 

Biraz sonra, mabk.emede uyusup 
anlaştılar ve mahkemeden ç1ktnca, 
iki arkadaş, merheın almak için ih
tiyar berberi aramak iizere adliye
den ayrıldılar. 

Tramvay caddesinde teker
leği fırlıyan taksi otomobili 

Galatada Bankalar caddesinde facia ile ne
ticelenmesine ramak kalan bir kaza oldu 
Dün, Galatada Bankalar cad • 

<lesinden aşağı doğru inen şoför 
Bütfuanettinin idaresirrle 2391 
ınumaralı otQill-Obilin Domu:dhane 
sokağı önlerinde ıbiııdeı1beri arka 
tekerleği fırlam14tır. Bu vaziyette 
fren yapamıyan ve Don:iuıJhane 
.sokağına <>"Pmak imkanını da bu. 
lamtyan o\ornobil, ıbütün sür'ati.le 
Karaköy virajın: dönmilij ve Ka. 
raköy Palas önünde tramvay di. 
:·eğine çarpm~tır. Otruncılıiliaı ön 
kısmı tamamen 'hurdahaş olmuş.. 
tur. 

Hiı.d.ise esnasında Karaklöy Pa. 
las önündeki tramvay durak ye. 
rinde bir talili eseri tramvay ,bıJ. 
lunmaması ve sair .günlere naza.. 
ran burada .birkaç yolcunun tTam. 

Uzan tauı 

vay beklemesi hadisenin kazasız 
atlatılmasında amil olmu.ştur. 0-
toınabilde ıbulunanlara da ibirçey 
<olmam!Jlır. 

Mebuslarımız bu 
aktam gidiyor 

Şehrimizde bulunan meb'usla. 
ırımız, Cımılhu1'iyet Bayramı me. 
rasimir.de bulunmak üzere bu ak. 
şamki trenle Ankaraya güecek. 
lerdir. Mt.0hteli<f vilıiyctlt roeki 
meb'uslarımtz da Anicaraya ha. 
reket etmtşlel'dir. 

Yeni yeraltı halaları 
yaptırılacak 

şehrin b<;zı yerl~nde sıhıhi ve 
yeraltında olmak üzere yeniden 
halalar yaptırılması kararlaştı _ 
nlm~ır. Beyazıtta da bir yeraltı ı 
1rnlası yaptırılacaktır. 

EDEBi HOMAN: 148 

MUMA 
NARH 

Konacak 
Mürakabe komisyonu 
mum ihtikarını tet

kik ediyor 
Son günleııde ispermeçet mum. 

!arı Latin.de de i.lıti~r yapıldıığı 

anlaşılmıştır. Paketleri 80 kuru.. 
~a olan mumlaır bu yüızıden 200 
kuruşa kadar çı.kımıştır. 
Diğer taraftan mum saııfiyatı 

oda çıak artıruştır. 'F'iatlerin yük • 
selmesi üzerine kenar semtle-rdc.. 
ki bakkallar mum satmaır.ağa 
lbaşlanuşlardır. 

Alakadarlar Fiat Mürakabe Ko. 
misyıonuna müracaat ederek mum 
'ilıtikarını esaslı bir şekilde tet • 
kile etmesini istemişlerıdir. 

Komi.,yon yarın tetkiklere baş. 
lıyacaktır. İcabında mwna narlı 
da loonulacaktır. 

Maliye mülettifleri imtihanı 

Maliy-e Vekaleti her yıl olduğu 
gibi bu yıl da •Maliye Müfettiş 
Muavinliği. kendi teşlcilatındakı 
yüksek mektep mezunları arasın. 
da bir imtihan açmıştır. İmbihan 
15 kanunuevvel pazartesi günü 
i<:ra olunacaktır. Talip olanların 
15 te~rinisaniye kadar müracaat. 
le-ri icaıbetmektedir. Kazananlar 
:ı yıl sonra tekrar bir imtilıanla 
staj i.çin Avnııpaya gönderilecek.. 
!erdir. 

a.tçfJK BABU.J~a 
ViLAYET ve BELE.DiYE: 

+ Beyogll!nda lıazı emiciki n1elru
kenin eşhas namına tapu siciline kay
ciolunduğu anlaşılarak tahkikata ıe .. 
cilnıiştir. * Bayram münasebetiyle tatil criil
miş olan daireler "·e mektepler bu. 
sabahtan itibaren açılmıştır. Yarın 
öj:leden şonra tekrar tatil edilecek
lerdir. 

TiCARET V• SANAYi: 

+ Pancar !iatıerinln beher kilo
su başına 10 para daha zam ;yapılma
sı kararla,Jtınlmıştır. 

+ Şehrimlz Fiat Mürakabe Ko
misyonunda tüccar azalarla Tlcare• 
VekAleti de temsil olunacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

+ Sultanahmet civarında oturan 
Hafize iliminde bir kadın, komşula
rından Sultanın oğlu 15 yaşında Sa
imin kapcnnın önünde oynamasına. 
kızmış, dövmüştür. l\.{ahk.emeye veri. 
len Hatize 27 lira para cezasına mah
klım olunmuştur. 

+ Tahtakalede seyyar elbiseci Ya
kubun sergisinden dl\n Hüseyi!l oğlu 

Etem isminde biri bir pantalon çal
ml~ da yakalanınıstır. 

Bir iki Bayram yan yana, ardı arka 
s!ra gelince, daireler günlerce kapalı 
kalıyor. Halkln bir çok isi vardır. Şe
ker Bayramını takip eden Cun1artesi 
günu. zaruri ve vakit kaybedilmemesi 
icap eden bazı mUstacel işler için, 
resmi ôaiı-clere müracaat etmek isti
yen bir <;ok vatandaşlar, kapılan ka
palı buldular. 

Bir Cinayet Davası 

Men.urlar için, uzun süren bir tatlt 
elbellc zevklidir. Fakai, iş sahipler! 
için zevkli degildir. Bu yolda bir ka· 
nun vardır ve böyle hareket ediltnesl
ni 51ı.ir bulunuyor. Fevkalide ahval 
dolayı~yle, Koordin.:ısyon Hey'eti da
ha fa1Ja mesaiye yer veren btr karar 
vererfle.z mi?. 

BORHAN CEVAT 

lara: cBu k.adtnı uzaklara götüı:mez
ısem elinden bir kötülük çıkar diye 
korkudan bir türlü kurlulamıyaca
ğım ... Ne yapayım kötü kaderimiz 
v.ırmış! .. Kulların ne suçu olur!> de
miş. Çiftliğe başka kAhya gelmiş ... 

Küçük Hasan, yemeğini alarak çı
kıp gitti. Recep, kapıyt sürgüledfk .. 
ten onra, gelerek kar-iımda durdu. 
Gözlerini ölçüsüz bir şefkat, engin bir 
sevgiyle yüzümde dolaştırarak: 

- Se\•indln değil mi? 
Diye sordu. Yüreğimde büyük bir 

rahatlık hissediyordum. Kollarımı o
nun boynuna doladım. Çenesinin ucu. 
nu öperken: 

- Çok ıül:Ur dedim. Tanrı beni 
son azabımdan da kurtardı ... 

Recep, sevinclmle nefelendi. Giln
lerdenlıeri usanmadan tekrarladığl 

suallere başladı: 
- Günler nasıl geçecek Fiğen" .. 
- Kuş kanadında!.. 

Kocarr.~n ellerlle h.~fifçe kabaran, 
&:er~in karnımı {lk~uyor, bir ~e,rinç 

ifadesil~ avdınJ~nan gözlerini, sanki 
yavruyu görec<'kıniş gibi karnınıdan 

aylrnııyarak, Lkinci sualini soruyor. 
du~ 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ve .. ..:>nun soruları, benim ce. 
vaplarım devam etli: 

- Adliyeye? 
- Hayır. 
- Hiç muhakemeye çıkmadın 

demek! 
- Çıkmadım. 
- Hayatında hatırladığın bü. 

yük bir tecavüze !'lıaruz kalma 
\rak'ası var mı? 

- Hayır .. 
- Sen hiç kimseye tecavüz et-

tin mi? 
- Etıned.;m. 
- Kimse ile kavg1 ettin mi? 
- Kavga etmek adetim değiL 

dir. 
- Kimseden dayak yedin mi? 
- Ne dayak yemek, ne de da. 

yak almak prensipimde yoktur. 
- Hiç kimseyi öldürmeyi dü· 

şündün mü? 
- Hayır. 
- Karar versen öldürebilir mi. 

sin? 
- Hayır. 
- Neden? .. 
- Bunlar öyle ayları şeyler ki 

hayatta böyle Jıadiseler üzerinde 
hiç muhakememi işletmcd>m. 

- Katil bir arkaaaşına, eğer 

onu ç<>k seviyorsan yardım etmek 
ister ·misin? 

_ Bu, vicdanımın verec ·ği ka. 
rara bağlı bir şey. 

- Vicdanın buna nası' hük
meder?. 

- Demek, vicdanının 

bir muhakeme kurulaca.k. 
ı ;inde 

Güldüm, gülerek cevap \'erdim: 
- Evet. Fakat, haliı niçın ba.. 

na ne olduğunu söylemiyorsun? 
- Şimdi söyliyeceğim!. 

Derkt!n, ben ilave etttrn: 

- Yoksa sen de birisini mi öl. 
dürdün?. 

- Aman Allah onu bana gös
termesin! 

Diyerek yine iyice bana sokul. 
du, yine titriyen bir sesle: 

- Senden son defıı soruyorum .. 
bana yardım edeceksin değil mi? 

Dedi. En kesin ifadeti-le: 
- Evet .. 
Dedim. 
- Öyle ise şimdi sana herşeyi 

s;;-f liyeceğim .. 
Dedi. Söze b~larken: 
- Fakat ayağından çok kan a. 

kıyor. 

Diyerek ilave etti: 
- Mendilini ver. 
Mo>ndilimi verdim. Onu ayak 

bileğime bağladı \'e kanı durdur
mak için iyice sıktı' Sonra siga. 

ralarından bir tanesini açtı. tü
tünlerini de yaranın Üz<'rine bas
tırdı. 

- Bu kan şimdi diner .. 
Diyerek de\•am etti: 

- Cevat burada neler oldu bil· 
sen? 

rıaıandlya ızerlJI 
İngiliz • AmerJ) 

tazyiki 
Yazan: Ahmet Şükrii f.,S 

1939 senesi sonbaharuıd• 
ya Finlandiyaya karşı ıa ı 
geçtiği zaman, bu harek•:.~ 
terede ve Anıerikada t~k ~~ 
ruişti. Mihver devletlcrıl< bııl 
!etlerin nüfuzu altınd• 
memleketlerden başko htf 

leket Finlandiyaya kart' ~tı 
gösterdi ve Finlerin toP''ııt" 
kahramanca müd«faal•tl o'' 

fta . • k' ı uı·• ra saınımı a ıs er ~,dii. 

Mücadele üç ay kadar ~·pi 
cilizler ve Fransızlar ~ 
ya'ya yardım yollaınıYa t .; 
ettiler. Fakat lskandiıı•~ıfll 
!etleri bu yardımın kend~ı~• 
!arından geçmesine ınu• r• 
medikleriııden teşebbii< •0

• jl 
tü. Rusya'ya karsı yain".k . o .... 
Finlandiya, topraklarlfl1 sJI' 
mını terkcderek Ruslatl• 
zaladı. ~1 

Bu sulh muahedesinio h 
bir mütarekeden ibaıel ~ 
belli idi. Finlandiyalıl~~ 
salta Ruslara terkettılı ..,;, 

eb.,... • 
raklHı ı:eri almıya tef ô ~ 
rekleri tabü görüliiyor ~~ 
ki Almanya RusraY• k~~ 
kete ıeçmiye karar .-erı . · 

landiyalılar Alınanlor~. 
yapmakta tereddüt ell1' .ı\!Jll" 
ınanya gibi, kapılarını 
kerlerinr açtılar. Ve hl 
Finlandiya toprakların~ 
üssü olarak kullanıp r;n . 
rile birlikte Leningrs 

taarruz elli. ·~•" 
fngilterede ve A~•'1

0ıı 
yük bir bJlk zümrCSl fı ,.-ı 
nın Rusyadan top~•~kıfl 
almak için Alınan ıttı ~it· 
mesini haklı görnıii~I~ : 
landiyalılar bilhassa 

0 
11'1 

büyük sempati uyandır• 
!ettiler. k.4il 
F~kat geçen sene t•;.ııti!1. 

toprakları istirdsl eıfı ;... .. ~ 
dar ılevam edeı::. bıı ~ kı•' 
bu fopraklar geri alın 1

,o1 
ra da Finlandiyenın ~~ol•~ 
kında devam etıncS1 ııl'I 
gittikçe zail ,.ıduğu ~.:,ıt· 
tadır. Malüın olduğu \ııd 
landiya askerleri 19~bır•İ 

1 varmışlar ve Ruslar• . 1;,4
1 

·ı ıJi ' toprakları tamam• • ıtın 
mişlerdir. Bu şartlar ,81,ıt . · ıı· 
merikalılara ve I11ır1 

.. ~• 
artık Finlandiyan"'. : 111 •• 
devanı etmesine tılı 
nııştır. 

~ıl 
Filhakika nıantık~" "' 

1 ı•"· ,. dur. Finlnndiya. A. "· ,-r 
Bol~evikliğin tıısfiyc 5 ' 11111~ 
pada Aln1an niifu~l~ ıı 111 i1 

1 
nizam kurulması ıçın 1,; ~ 
ye girişmiş değildir. fl~ ,~ 
d. 1 • • nc'tıl 1' 
ıya gazetP erınıo ·. :ı11' ı 

kılarak olur•a. ~·eni nl• ~ .~ 
munu Finlandi:vaJılor Jrlh . . ... -,;. 
mcmektedirler. Bın•·...ı•' ıJ 
bedilen topraklar isli 11 O' 
ten sonra Finlani~ il İ'"~aıı1P; 
bede devanı eımi~e d•'"' 
mamıştır, .Fakat b~ d<'.ıtl~ 
fak halinde diğer b1

' bıl 
harbe ciri~tiği zanı~O~{i)l 11 
taklığı kolay kelaY "rı•~I•~, 

. o ~· mez. Bilhassa bu .'.ş. bit. ~ 
manya gibi bü.rıı1' ·J< ~ 
Finlandiya gibi kiW' 

ara:_da olursa. ~ 

Biri !"'i.:ıi."IJfR 
epımt%f'I ~ 

ıı•' Beyoğlu ~':. ı.ıJ 
dürlüg" ",.ti' 

hali göroıiiY0 a)ılf" 
bit 

Adresi mahllJZ iil' 
muz yazıyor: . ı:f"',., 

- cAmavut:k"b~irııetl' c ~ 
musl~ln~d~ bırı::ltJ~ı:ır~c1t · 
madıgl g:bı rtı 0~wr· ,.e 
de kırık ve b<>' ..,wl" 111'"'11 tarın pisliği,_ SU" dolıl •.,.. ... ~. 
bez parçalarıylt ti1''i ııı:I: ı6~ 
den insanı p•ll cJ· .• 
Evkaf İdaresL br~ttlrı. t ~ 
mu". GörüyorsBjde.rt'ı rıP 
mıyor?_ Evk8 l dcıJD;t~ıer il 
lal'lnı kapı k•Pıd eoıl" ı,f 
toplarken birıu: 11 ~1 oıstt dt

1 . . 1 ıııe$ 11ercı tıya('larl)' .e t \'C' uı 
betıere hiıtrr.e. 1 dJ111 

. Hesııı 
hıı.nıı~t ,·aı , ~ )3•J 

miş 0Jn1az ır.ın~r -- rı" 
soN ·rEL~ iı11<•r010aı ,;ır teessür thm• ! ~ıı> ' 

E ·kO l'' Beyoğlu " dilClC"tlı 
~iddeLle nazarı 
deriz.. .-

- Adını ne ko.yac~ğıı Flğen? .. 
Eğer kaya p::ırçası ,qibi s.:ığlam, sa· 

na beı!ziyen bir oğlan olursa, Dağ

dan koyacaj:ız ... 

- Tabii. hadiseyi öğrene .. eğim, 
muhakeme edeceğim, bir karara 
vasıl olacağım. 

Hem söylüyo?, hem ağlıyordu .. 

- N• oldu' 
(DeW' "'" var/ 

__. 
1 L~----
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japonyadan gelen harp 
nidaları - Amiral Ke
ninghem'in beyanatı -
Hitler - Ciyano müla -
katı Roman yanın 
petrol iatihsalatı bu se · 
ne 9 milyon tonu bula -
cak. 

ıs=========;;:r Orta arkını / Dünkü lik maçlarında 
·J ..• -.. ~ - .. -_~ •. ....-,;~-: ., ......... -· i 

(Bu yazının nıetlnleri Anaaoıu 

Ajansı bültenlerinden alınmıştır! 

T clhia eden: Muammer Alatur 

veli üzerine Almanyaya gid<'ll 
İt!ilya Hariciye Nazırı Kont 
Ciyanıonun HitlH tarafından u. 
mumi karargah!a k:ııbul edildi -
ı'!ini yazm>Şiık. Verilen tafs'lii. -
ta .göre müLlka~ ik. saQt de\'aın 

etm~lir. 

Alman İktısat N:ızır' doktor 

Moskova radyo· .. 
suna gore 

Cenupta vaziyet 

İnfira tçılar 
miting yapmak 
istiyorlar 

'.l'okry.ıda n •bi ldm ldiıği ne .göre, 
MUcıafaa Nezareti wnumi karar. 
i!ilhı kurmay başkanı General 
Kava~ radyo ıle neşredilen ıbe. 
Yanalında Japon milletine hifa. 
ben, .ııon günler'1e bütün Japon • 
Vatla yapılan hava akınları :alim. 
lerin n bas>t bırer tecrübe olma. 
<lığmı "6ylerniş ve hı.va taarruz. 
'arından bahı;ederek .te<hlike da. 
kika.ının y:ıkla:;mıış• okluğunu 
ılıi:ve eylemiştir. 
Akd~niz İngiliz filcı;u Başlm

tııandar.ı Amıral Kenin,!jham'ın ev. 
lul ayı zarfında İtalyan limanla: 
tından çıkan gemilerin yii7ıde o • 
t~zunun batırıldığını <beyao et • 
''ğini yazmıştık. 

Fımk'un Romayı ziyareti •e Kont 
Ciyaoo'nun Führer tarafından ka. 
ibul edilmesi ıbir tesadüf eseri te. 
laklci edilmemektedir. 

Londra, 27 (AA.) - Moskova Rad
yo!!unun btldirdiğine güre, Rostov el.
varındaki muharebeler şiddetli olmuş
tur. Düşman son. günlerde sarfeltigi 
büyük gayreUcre raiınen bir metre 
ilcrlen:eğe mu\•atfak olamamışt.r. 2:3 
İ!ktcşrin :;ünü öğleden evvel b::~L1yıp 
24 İlkte;rin gür.ü akşaın geç vt:!.:te ka
dar devam eden n1uharebe esr:asında. 
cephenin bir kesimini müdaf;,.a eden 
Sovyel kıt'alnrı. cV> şehrir:- giden 
mühiın bir yolu ke.sıneğe teşebbüs e .. 
den Almanlann l>ütün hücl ıılarınl 

püskürtmüşlerdir. Düşman h ~define 
varamamış-, ölu ve yarah, bin sı bay \'C 
asker kaybetmi~th'. 

Ne\yol'k, 27 (A.A.) - . Ne\'york 
\•ergi mükellefleri birliğinin de 
dahil bulundı'liu üç halk cemiyeti 
NevJork Belediye iki,; La Guar. 
dia') a bir telgraf çekerek, önü. 
müzdeki perşembe günii, •Ev>ela 
Amerika. isimli infiratçı kon1ile· 
ııin Madison Square C.anlcn'de 
yapacağı nıitingi u1en\:tınesini is.. 
ten1işlerdir. 

Bu cemiyetler, bu siyasi top. 
)anlıyı •rezalet• di)c tavsif et· 
mel<te ve •Evvela Am~rika• ko. 
ınitesinin son mitinglerine iştirak 
edenler arasında •Nazıler, FaşisL 
ler, kin yaratanlar ve r.ıemlekcli
mize ihaııel edenler- •ardı, de. 
mektedirler. 

Romada deniFyor ki: 

Aımiral sözlerine şunları da ila. 
\·e el.mşitir; 

cİtalyan - Alman tesanüdü si. 
yasi bir ittifak ve 'hanp zamanına 
mün!ıasır bir siliih arkada~lığı de. 
ğildir. O ayni zamanda <SU1hun 
ve !harp sonrasıl'ın ona göre leş.. 
kilatlanıdırılacak olan mkıla'bının 
yürümesinde amil olacak fikri, 
iklısadi ve içtimai bir tesanüttür .• 

Maloyaroslavet.z kesiminde, Alman
ların, yol boywıca uzanan So ... ·J·et mü
dafaa hattını yannak üz.ere yaptıklarL 
teşebbüsler akim kalmıştır. 

•İtalyan ticaret gemilerinin bu 
ı.-,.kalMe zayiata ı.ığradılrtan sonra 
ı,iılıi denize açtlmayı nasıl gö~e 
.ı.ldıklarını anlıyamı~~rum. Fakat 
tıthnıin edıyorum ki. Almanlar ta. 
'alından id>ar ediliyorlar.• 

Amiral Lamiooe V1! denize in. 
tlirilmEııine vaki! lbulunaıbilen t. 
taıvan donanma.sına mensu~ ge. 
llı.ılerin halen dört, beş zııtılıdan, 
R PUSiuk toplarla müıcetıılıez iki 
~iki de dört kruvazıöilden, azami 
6 PLJ&luk toplarla ınüeEtilez 14 
krll\•azörden .ıha.ret bulunduğunu 
tahmin etınE'ktedir. 

ROMANYA PETROLLERİNİN 
'İ.~I'İHSALATI ARTTIRILACAK 

Bükreşten lbilıiirildiğine göre, 
1939 senesinde 6 milyon, 240 bin 
t.on olan Romanya petrol iBtih • 
salatı 940 senesi,-,de a milyon 810 
'bin tona d~miiştü. Şimdi Alman. 
ya 'bütün petrol ist.ihsallerini elin. 
de buhındırr.ınaktad.ır. Bu sene 
k.-tihsalatın fazlalaştınlması i~in 
ehemmiyetli hamlel-er yapılınıi 
olduğlmdan, istihsal yekiınunun 

Bir Alman generali· 
nin cesedi bulundu 
Londra, 27 (A.A.) - cB. B. C.• 

l\toskova radyOSWl& göre Katinin ci
varında düşürülen bir Alman tayya
resi içinde otuz altıncı Alınan tümeni 
Kwruındanı General OUenbah bulu
nuyordu. Ağır yaralanmış olan AJ.m,'.ın 
Generali biraz sonra ölmüştür. 

l-fil'LER - CİYANO 'MÜLAKATI 
Alman Hariciv-e Nazınrun da. ....... . 

9 mii)"on tona bali.ğ ol:ııcağı bannt
dilmektedir. 

C11111hartyet Bayramı Parasız Torik 
5' . (1 mci Sahifeden Devam) 
l>a.brırnize eetmiş olıın izciler Saman 
l; zarında toplanacak ve alay halinde 
l~Us" ırıeydanuıa gelerek Zatec Abide
,1 •lrallnda ııençlik namına MilU 
;:re ve Cumhuriy~Le ebedl ba&:lılık 
~hüratı yapacaklardır. 
1u:iler meydanda saat 13 te ihtiram 

"az· ıyeu alacaklar ı·e Ankara Radyo-
~ taratmdan neşredilecek İstiklal 
~~· 1 ~·1n1 bir ağızdan söyli,yecekler-
"r 
t· 8undan .onra Başvekil Doktor Re
t le: Saydan1 radyo ıle nlemleketm her 
~r ... ına y1tpıtacak olan bir hitabesi 

e Bayramı açacaklardır. 
,.,1 C'<ı.. lı'amba günu İpodromda yapıla~ 
~ b\iy(ık geçit resminin provası 
b )'apıhr.~tır. Pro\-aya zırhlı ve 
. 'tade kıt'aları, izciler iştirak etmiş
itf'tltr 

a.1;Uk Millet Mecfuinin 1 Teşrini• 
~I ıçlln1a1 içi11 de bütün hazırhklar 
.,,; lrn!ştlr. Mcb'uslar peyd<>rpey gel

Yc b:tşlaını~lardır. 
aıC'IJrnhuneistnln. sene1Hc nutukları ile 

.L:Qct devrenin Uı;üncti toplantı yılı 
~ <Acak,. b1Jnrtan sonra !ı.1eclis Reisi 
t:.t>J Vcl.illikleri ve id.ı.re c1mlrleri se~ 
lı-rnerr yapılacaktır. 

tı. J\tecııs bir hafta. sonra tekrar topla
'filıc encO.menleri lnUhap edecektir. 

Kont Ciano 
ı,., (\ lnel Sah!ftden De\-am) 
ı:n • ıu kanaattl"dirt.f.r ki, Fransız 
t llleu tuafuıdan o.lınan duruın neti
ttı1t lfl.de \'~ ~L;kUaıetinı.n. elbirligini 

iiaha ılf'ri gOturduğünü gOnnek 
lt it.idin! ıcı-ket.ıne~e mecbur olan M. 
t ·~ 1er kcudL.siue oe kadaı· zayıf gö
tı·riı gllrünsün, nihı:ıyet, İt::ılya ile 
~tliği yapmağa k:1tlanmakladır. 

~ı lcıktlırde, Kont Clano Yon Rib
~trlp .J.e Aat'l btr baı-~ına yapınak 
')l'tı e dav('! ed:!m:ş oluyoı. Von Rib-

trop kend!s:ne az çok yakın fayda
tttı., •tık~a izah ım.t.lnını bulmuş olsa 
ı 'e~ttr Eger İtalya, Almanya tara
~""" lıtenılen bülim yardı.mı yap. 
G;cı, ha..,.ten vahım olan şu sırada 
• 

11.11 ed~rse, İtalyaam Franıı;a zara
~ olarak ünıit edebileceğj. faydalar 

1 bUna dahildir. 
~t Slıt altındaki arazide Almanya ta
~,.,ınd~ takip edilen tenkil aiyaseli
..,,~uıun K,tolik dunyada Papalık 
'ltı mı lara!tndan alenen t:'khih e
ıı. lkıea:fne manJ olmak üzere, ltalyanın 
l:lı Pa. nezdinde te,cbbüste bulunması
ıt. •ttıenn Um.it eı.tJ&ı. faraziyesine 
~ter :·eritmektedir. 

~tı lf1tıer, Alman Hariciye Neı.are-
ın b bir . •ı.n,, ıç muvıffakıyet kazanma-

"~ lhtımal olmıyan bir meselede, 
~ i Sarayı diplomasisinin muvaffak 

'"l;~ :ını umma.sı muhtemel telakki 
!)·or 

t ~ !a.a~fjh, şu kanaat te vardır ki, 
!(;;' bu ır.eı·zu ele alındıysa bile 
a.. t C'.ano'nun seyahatine başlıca 
1:·'."bı ~itil etmiı; değildir. 
lirıt ;~ın;bı AKİSLERİ YAKINDA 
ıı nn.Li OLACAK 
•kı""~. 27 (A.A.) - Zurlch.'de çık
, .ı,_.a olan 1'at gazetesinin Berlin 

lt't b~.ı, Cwnartec:i günü Hitler ile 
lilr~ C"laı:ıo nrastnda yapılmış olan 
leıııı ıı-~. buyük b r eheımniyet at-

lı 01<.tedir. 
.t\.J~nıaf?cyh, ya~ıyor: 

trı · l" ı ve Ihılyada gazeteierin 

1 
lc:aıe- t!cye tahsis etn\iş ·- ohittkları 

" rı. titr, Cumartesi gUnku görüşme
a. ~ tkısıc.r~nin pek yakın bir istik-
~C>lahur ede..'<gini gösterm<>kle-

~ ı \\'j . 
13 13 - IstiklAI Lisesind<>n aldığım 
~- larh ve 2302 sayılı ı....dikna

~a,.ı ettim. Yen:slni alacağıınd.an 
tı huıunü yoktur. OSllAN 

(1 iı:u::i Sa.tıifeden Devam) 
Taze taze toriklerin denize dö .. 

külmesi tezviç edilemediğinden 
bunların fakir halka meccanen 
tevzi olunması kararlaştırılmış. 
tır. Parasız torik almak istiyen
ler mahalle mümessil! ğinden a. 
lacakları bir kağıtla Balıkhane 
idaresine müracaat etmelidirler. 
Bu sabah birçok kimselere tcv. 
ziat yapılmıştır. 

Sovyet tebliği 
(1 inci Sahlfed.'11 Devamı 

mevzilerimize karşı bır siırü şid. 
detli ıaarruzlania bulunmuşlar • 
dır. Biitün vu taarrozla1", püskür. 
tülmüş ve düşmaıı ağır :ıayıat<İ 
uğram~tır. 

Günlerce devem eden t•e Al _ 
manlann 50 bin maJ.ı:ul ve mec. 
ruh t•ermelerini ve 170 deıı fazla 
top ve takriben a,skeri malzeme 
yüklü 1200 kamyon kaybet.r>ı.elerini 
intaç eyliyen mulıar.ebe/,erden 
sonra kıtootımız, Stalino s<?bini 
tahli11e etmişlerdir. · 

Evvelce alınan malu11urta göre 
25 ilkteşriıı ta.rilıiııde 27 .4lman 
tayyaresi tahrip edilm4tir. Bizim 
zayiıal'tl114Z, 17 tayynl'edım iba • 
Tettir. 

Amerika gemileri 
(l inci Sahifeden Devam) 

ler komitesi tarafından 10 reye 
kaıışı 13 reyle kabul edilmiştir. 
Müm=iller meclisi liderlerinin. 
yeni projenin Avan Mecltsi tara. 
tından kabulü takdiri·nde. iyi ·bir 
ekseriyet elde eclebilecekler; ka. 
naatiode olıduklart söylenmekte. 
dir. Bununla her:ııber yem :ed • 
ıbire ale,Y1hlar olanların bu ı mi -
rin haııbe doğru ıilk adını. c:.Gu. 
gumı ileri sürerek meseleyi uza. 
tacakları tahmin edilmekteri.r. 

----.,.__ 

Kasım paşa 
'1 inci Sa.hileden Devam) 

nın üstü betonla kapanmı.şlı.r. Fa .. 
kat evlere yakın olan kısnu açıktır. 
Bu yüzden kışın la:)an sular evleriıni
zin bodrum katın:ı dolmaktadır. Üstü 
açık olunca da baıan çocuklar bile 
düşüyor, ayaklarını kırıyorlar! .. Hal
buki kapanamsı icap eden kısıın 250 
metreyi geçmemektedir. Belec.tiyenın. 

nazarı dikkatini celbetmenizi dderiz., 
dniln1ektcdir. 

SON' TELGRAF - Kosunpoşa şeh· 
rlmizin en k31abalık bir semtidir. 
Ve bll dere derdi yıllardLr deva:n et
mektedir. Keyfiy~li Belediye Re
isinin nazarı dikkat.ne koyarak kış 
gelmeden evvel artık icap eden ted
birin alınarak halkın sıhhatinin ko
runınasını ehemmiyetle talep ederiz. 

Karısını ve bi b sıaı 
balta ile öldtır'1:ı ı 
Adıyaman kazasının Akpınar 

nahiyes'nc.> bağlı Ker'!'ık tro:·ünde 
18 yaşııı<la Abdellah geçim lzlik 
yüzünden karısını ve babsını 
i)alta ile öldürmüş sonra kro:disi 
gidip jandarmaya te.slım oLmu,. 
tur. 

Napollye 4ördttncl 
bava üım 

Kahire, 27 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz hava kuvvetleri tebliği: 

lııgili'& hava kuvvetleriae men· 
sup ağır bomba tayyareleı i 24/25 
İlkte~u gecesi Napoli üurinde 
bir akın yapmışlardır. Bu, Napoli 
şehri üzerine birbiri arkasıııa ya. 
pılan dördüncü akındır. lngiliz 
tayyareleri, hcılefleri muvaffa. 
kıyetle tayin etmişlerse de, bulut· 
)arın alçaklığı ve yağmur, bom.. 
bardıman neticesinin r.t\rftmesi. 
ne mani olmuştur. 

24/25 İlktesrin gecesi, Trablus 
ve Bingazi, ağır bomba tayyare. 
leriıniz tarafından tckı·ar hücunıa 
uğramıştır. Trablus'ta, yo1.~ara ve 
Leniz tayyare üsleri aulrl'poları· 

na isabetler kaydedilmiştir. 

rraa.sada ldamı::.r 

hakkında ıaaıyaa 
g6rlJI 

Lorıdra 27 (A.A.) - cB. B. C.) 
Italyan Faşist p•rtisi umumi kiı.. 

tib! ve Regime Faşista gazoel-esınin 
müdürü Farinaçi yazdtğı bir ma. 
kalede Fransadaki rehinelerin i. 
damı hakkında ltalyan noktaı. na.. 
zarmı şöyle izah ediyor: 

cNant ~Euı.rindeki elti rehine • 
nin idamını memnuniyetle yaz • 
dık. Her suıkasılm )'üz misli :bir 
muka.bele bilmisH görülmesini 
lltizam ettik.• 

Sabık Örfi idare Komutanının 
bu sabahki veda ziya.retleri 

l\fanisa !\'feb'usluğu?la tayin olunan 
Örft İdare Komut.anı Korgeneral Ali 
Rıza Artıınkal bu sab:th \riUlyet, Em
niyet ~tüdürliiı'tü ve Partiye gelerek 
\'eda etmiştir. Bll akşaın Ank:ıraya 
gidecektir. 

--~ 

Bakırcılar Be ya· 
zıttan başka ye· 
re nakledilecek! 

Üniversite ittasilinde bulunan 
:t>akır kap imalathanelerindeki 
Lokmak ve makine gürütlülerinin 
halkı rahatsız ettiğı ve bu dük • 
kanların manzaralarının .oemt ile 
mütenasip ok?ıadı,ğı hakıkınıda 

Belediyeye şi.Wyetler ya.ptlmış.. 
tır. 

Ayni şikiıyet Cumlhuriyet Haik 
Partisi Beyazıt Ocak kongresinde 
de i:zihar edilerek mezkur bakır • 
cıların 'başka bir mahalle nakli 
isteııilan~tir. 

Belediye Reislıği 'ikayetleri 
tetkik elmiş ve haklı bulmuştur. 
Bakırcıların nakli için Beledi • 
yece münasip bir yer aranre<!.k .. 
tadır. Bu mahal bulununca Be • 
ya'1ttaki ;bakır kap imalatılıane. 
!eri oraya naklolımacaklarciır. 

-. -·---
Kurtuluş bugftn tek
rar Plreya g:dlyor 
Yunanistana Kıztlay n ılk yar. 

dım -eşyasını ı;ö•üren Kurtuluş 

vapuru bugün Pireye i.kir.ci sefe. 
rini yapacaktır. 
Saat 15 de kalk3cak olan \'apur 
bu kere iki bin lon b~kla, fasul. 
)'a, nolıut, 90,i;an, süt tozu. ıı:rrıca 
1974 fıçı luzlan:nı.ş t-:;rik balığı 

ile altı sandık s:ı;ara götürmek -
tedir. 

nHplade bava kDY• 
wetterı arttırıbyor 
Nevyork 27 (AA.) - Kolum • 

lbia radyıo kumpanyasının manille 
mooabiri M. Wilkins, Amerıika 

ordusunun, Filipın ada.larır.da, ya. 
kında San Framisko'ıd:rn gele • 
cek olan General Lewis kt.man -
dasında müstakil bir ıhava kuvvet.. 
!eri tesis edeceğini dün haber 
vermiştir. 

M. Wilkins'e göre, Bideşki A
merika arazisi üzerindeki hava 
lmvvetJ.eri dört fırkadan müteşek. 
kil olduğu ıhalM, Fılipin hava 
kuıovetleri 'bir fırka teşkil ede • 
ceklıir. 

Balgar Mecllıl Reisi 
bir aatak ıiylolll 
Sofya 27 (A.!..) - St~'.ani a

jansından: 

Sdbraızya meclisi reisi J.'.allııoff, 
dün Pilevne'de irat etmiş olduğu 
bir nutukla Bul.garistanın üçlü 
miısaka iltıhak elrnekle Tiulgar 
milletinin hürriyet ve ıst::diılini 

temin edebilecek olan memleket. 
ler.n yanıba.~ında mevki almış oL 
duğunu söylemiştir. Bulgaristan, 
Mı'lwer sayesinde asırlardaııtıeri 
pe:tinde lroşmak'a olduğu milli 
metaı.bıni tahakkuk ettirmiştir. 

.Bugün Bul.ga~istan, milli lbirliğinı 
muhafaza ve yeni vaziyetini tak
viye etmek için mu.zaaf bir enerji 
ile çalışmak ııned>uriıyeı.indedir. 
+ Sofya, 27 (A.A.) - Bulgar Kra· 

liçesi johanna, italyadan Sofyaya 
dönınüştür. 

---o-

Harp vaziyeti 
(1 wcı Sahifeden Devam) 

hareketle General Zukof, bilhas.. 
sa Kaliııin istikametindeki Al. 
man tazyikini yandan ve geriden 
kırn11.ra teşebbüs ctn1i~ gözünü
ror. Cephesinde de ciddi Ve ar .. 
tan bir mukavemet var:lır. Al. 
ınan ileri kıt'aları Kalinin • Mo. 
jaisk . Kaluga hattını tnmamile 
ge~ememişl~rdir. Fasılasız ''e çok 
miktarda yağan karlar111 nıahzu .. 
ru iki taraf için de aynidir. Al
man hareketinin ağırlaşnıasın ... 
daki sebebi bu karlarla ber.ber 
artan Rus mukavemdine de al. 
fctnıek doğru olur. 

Cenupta Alınan kıt'aları Ros
tof'a yanaşmışlardır. Londranın 
J.\loskovadan aldığı bir habere 
göre, l\farcşal Tlmoçeoko'uun 
Roslof taarruzıınu durdurmak 
için mukabil taarruza ge~tiği ve 
beş giiıı süren bir ınt.lıarebedeıı 
sonra Stalino sanayi ~ehrini is.tir .. 
dal ettiği anlaşılıyor. Bu orada 
Aln1anlar Rus cenup ordusunun 
şimal cenahını kavramak maksa. 
dile Orel'de tanklarla bir taarru% 
yapmışlarsa da, Rus mukabil ta
arruzile püskiirtüln1üştür. Düokii 
yazımızda talınıin ettiğin1iz VC('. 
hile Rostof'a borularla petrol sev. 
kiyatı durmuştur. 

Hulasa: Moskova etrnfında bü
yük bir deği,iklilc ;voktur. Bil. 
hassa Orel .. Riazau is!ikaıuctin· 
deki Alnı<.fn taarruzunun kafi su .. 
rette durdurulduğu ve iki Ru, or
dusunun ayrdınas.ı tehlikesinin 
kalınadığt anlaşı1nıışt!r, Alnt3n. 
!ar l\lojr.isk • Kalugn hattından 
J.\Toskovaya ilerle mı) e çalı'1)'nr
lnr. Foka! Rıı,lor her karış ~·eri 
ölüın pahasına ınüdafaa <.'diyor .. 
!ar. ;\luharebeler bu ~ekilde de. 
vanı ederse. Moskova ınüda.fan~ı 
uzav1bilir. Cenuııtn Rosto('un bu· 
günlerde düşeceğin~ ihtimal ,·er. 
nti)·oruz. Burasının :v!r-c;kcYa gibi 
-·u·nnid•nr müdafaa edileceği 

şüphesizd;r. 

Akdeniz mi? 
(Başmakaleden Devam) 

nı telafi etmelerine, Rusyada ele 
geçirdikleri maden ve toprak sa· 
halarını işletme işine bir düzen 
vermelerine, her tiirlü muvasala 
ihtiyacını gidermelerine ihtiyaç 
vardır. Buna kar~ıhk İngilizler de 
dum13dan bu cephede hazırlan. 
maktadırlar. İngiliz Hariciye Na. 
zırı Mister Eden'in l\lanchesler'de 
söylediği nutuk Avam Kamara
sındaki son tereddütlü ve fırtı. 
nalı müzakerelere bir cevap teş. 
kil elliği kadar İngillerenin bu 
yoldaki hazırlıklarını da Mister 
Çörçil'den sonra bir defa daha 
izah eylemektedir. Eden tered-
dütlere, Avrupa karalarına, Uk. 
rayna cephesine asker gönderil. 
ınesi arzularına bir nevi cevap 
teşkil eden nutkunda: 
•- Biz halkın geçici zevkini 

okşıyncak bir harekette bulunmı· 
yacağız, Fakat, haklı olduğuna 
kanaat getirdiğimiz her hareketi 
yapacağız. Harp uzun siiren bir 
iştir, düşünmeden yapılacak par. 
lak ve ini bir hareketle neticeye 
varılamaz ... 

Derken, yeni harp cephesinin 
Kafkaslar ve Orta Şark olması 
ihtimalini de derpiş ederek: 

L- İngilterenin Orta Şarktaki 
vaziyeti geçen sene içinde fevka. 
iade takviye edilmiştir, Ş4·ıdi her 
türMi meydan okumıya karşı ha
zır bulunacak ihtiyat knv,·etleri 
teşkil ediyoruıı .• 

Diyor ve. İran ile de bir itti. 
fak ,;;cude getirildiğini i; ade e. 
derek ilive ediyor: 

- Şimdi franda, lrnkta, Su. 
riycde, Filistinde ve Mısırdan ge. 
çerek Garp Çölüne kadar inkıta.. 
sız uzanan müttefik bir cephe 
mevcuttur. Bu cepheye yazın mü
temadiyen talı:viye kıt'aları ve 
malzeme gelmiştir. Bunlar yalnu 
İngiltereden değil, Hindi,tandan, 
İmparatorluğun diğer kısımların.. 
dan ve Amerikadan &'Öııdct'ilmiş. 
tir.• 

Görülüyor ki. İngiltere, impa
ratorluğun bünye ''e hayali)·etl 
bakımından kendi adaları kadar 
müdafaasını mühim telikki etti. 
ği bu cephe üzerinde hummalı 
bir ıniidafaa hazırlığı içindedir 
ve bilhassa Kafkas, lran, Irak 
petrolleri üzerinde Hiııdistanın, 
Arap Yarımadasının, Orta n Ya· 
kın Şark İınparatorJuğoııun en1. 
niyeti kadar hassastır \·c .. bu cep. 
henin müdofaasında so,·yetlerin 
Kafkas ve İran işgal oı dul arı da 
dahil olduğu halde biitiin satıh 
üzerinde ynşıyan devletin ordu
larının da Kızılhaclılar I· alinde 
saldıran Mihver ordulaıına karşı 
lopyekftn çıkarılması programa 
dahildir. 

Ancak bir tereddiit ve sual nok.. 
tası var:. 

- Alınan ordusunun müstakbel 
taarruz hedefi Kafka,IJr , . ., Orta 
Şark tahmin edilmesine ve İngi. 
Jiz hazırhkları bu ceph.:?yi milda· 
faa esasına dayanmakla beraber 
hakikatte ve Sovyct ordularının 
ınağlUbiycti takdirinde harp bu 
ihtimal ve hu hedef iiwriııde mi 
inkişaf edetektir?. 

(1 ı.eı lla•lf..._ Dena) 
Galatasaray: Osman - Salim, Fa. 

ruk - Eşfak. Enver, Musa - Mehmet 
Ali, l\iustara, Ceınil, Arif, Hikmet. 

Fenerbahc-e: Cihat - '9furat, Ce· 
mal - Aydın, Esat, Ali RJ.z.a - Ce
mil, Cemal, lfelih, Naiın Fikret. 

Hakem: Ahmet Aden1. 
Oyuna Fenerbahçenin akıı-ıt ile baş

landı. Fakat Sarı kırmızılhır vaziyete 
h3kim oldular. Her 1k1 takım da sü.r
atli \'e canlı oynuyorlardı. Bu ı1Ckilde 
cereyan eden mac heyecandan heye
cana giriyordu. 

15 inci daklkada Galatasarayın gü
zel bir akını vldu, Sarı J5civert müda
faası güçlükle bu tehlikeyi :ıtlalLL 
Fenerliler be11 dakika sonra aşatı yu
karı ayni vaz:i)·ett.e mukabele ettiler. 
Bunu kale direkleri kurtardı. 

Maç yine aynl ~kilde zevkle de
van1 etti.. Galataııaraylıların daha ÜS· 
Wn oynadıJdarı belli oluyol'du. 35 inci 
dakikadan itib:ıren Sarı kırmııı mu
hacimleri muhakkak bir ıoı peşinde 
kos1.1Yor1ardı. Fakat bll vazJy.et de .. 
ğ!şm«!i. Deın de o - o berabere 
bitti. 

ikinci devreye Galatasaraylılar cid• 
di blr hücumla başladılar. 4 üncü da
kikada Mustafa Galatasaraylılar le· 
hine ilk golü yaptı. Sarı taclverUller 
de 8 inci da.itikada Fikretin şütüyle 
beraberlik sayısını kazandılar. Bll 
gol Gala.ta.arayı harekete ııeUrdi. 
Bir bir arkasına kornerler J.:Jzandı ... 
lar. Müsait fırsaUar elde ettUer. Fa
kat Cihat yerinde müdahalelerle k,a ... 

lesini ırurtanyordu. 20 inci dakikadan 
sonra Galatas:ıray hücumları daha 
ciddi ve 3ıkl olmtT başladı. Kaçırılan 
galibiyeti tekrar almak için ujiraşı
yorlal'dı. 

22 nci dakikada soldan inkit-af eden 
bir Galatsara1 hücumunda M~met 
Ali topu sağ açılı gönd<!rclı. Birden 
oyunun cereyanı defitmeslnden şa
şıran Cihadı cafil avlıya.n Hikme~ 
macın son golünü atarak Galntuaraya 
galibiyeti kazandırdı. Artık Galata
sarayhların hikimlyeti sahay.ı yer
leşti. Maçın sonlarına doğru ~li

ler hiç olmazsa beraberliği tentln için 
uğraştılar. F3kat muvatta.k olamadı· 
lar, Mac: ta Galata.sarayın ü<:~tln oyu
nuyla 2 - 1 Fenerin mağh)'•i7etlyle 
bitti. 

Şeref stadında günün sor maçını 
Beşiktaş ile Vefa yaptılar. Hakem 
Tank'rn idare ettiği bu maça ta.. 
kımlar şu şekilde çılıımışlaıxlı: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Yani, 

nından sonra da Kont Ciyano AL 
manyaya çağırıluuş Vl> Hıtler ta· 
rafından kabul edilmistir. ilk 
bakışta biribirile alakası% görü.. 
lebilecek olan bu iki ayrı hadiseyi 
biribirine bağlamak da :nümkün 
oldniuna göre ortaya şu soru

lar çıkmaktadır: 
a - Aln1anya \·e İ:. ... Jya Sov. 

yet harbinin tasfiyesinden sonra 
acaba taarruz harbine nihayet 
vermek ve taksim etlikleri hayat 
sahaları üzerinde ç• lışmak ve 
miidafaada mı kalnınk bıiyorlar!. 

b - Almanya ve İtalya Avru
paya yeni iklısadi nizanı ''ermek 
hususunda mutabakat hasıl et. 
tikten sonra aeaba ~eni bir sulh 
taarruzuna mı hazır)anrnantn mü. 
zakeresini )·apıyorlar.?. 

c - Alına•ıya "'" ftalya Sovyet 
harbinin tasfiyesinden sonra v~ni 
iktısadi payl~şnıayı tahskkuk 
ettirecek müteakip harp safhala
rını hazırlaınak için 11i görüşü. 
yorlar?. 

Her hareketin bitişine veya baş_ 
layışuıa göre Alman Devlet Şefi 
ile Hariciye Nazır1arınuı buluş
tukları. görüştükleri nazara ah ... 

nırsa harbin müstakbel safhası 
üzerinde bir tereddüt , . ., şüphe 
uyanması bilha•sa Hitler • Ci) a
no ınü1ikatı ile yerindrrlir. Bina. 
enaleylı, büliin bunlara göre şu 
sual de yerindedir: 

Bu tereddüt ve bıı sıı~l yersiz 
değildir. İtalyan Hariciye Nazırı 
Kont Ciyano'mın Alınan Devlet 
Şefi Hitler nezdinde yaptığı ziya. 
ret ıle Alman İktısal Nazırı Dok. 
tor Funk'un Komada ~·aptığı ikin
ci ,., son beyanat yeni şüphelere 
yel açnıaktndır. Funk'un beyana. 
tı ınünasebetile Gayda'n1n verdiği 
izahat da manalıdır. Goyda'ya 
göre Almanya ile İtalya Avrupa. 
da iktısadi hayat saha !arını tak. 
sim doıişler ve bu taksimde mu. 
tabakat hasıl etmişlerdir. İtalya-
nın iktısadl bayat saha" Akdeniz 
ile Tırna ve Balkan Anupasıııın 
büviik bir kısmıdır. Bu iktısndl 
nühz ''e hayat sahalarının iHL 

- Bir uzlaşma sulhu yapılama· 
ılığı takdirde laarruz Şarkta mı, 
A.kdenizde mi, Batı Akdenizindc 
ıni yoksa hir Şark Ehli•alibi gibi 
İtalya, İspanya, Franson da içi. 
ne ~lan bir Garp Ehlisalip ordu. 
sn ile de bir orada Garpte ve j 
Şal'kla biilün tephelerde binler / 

.? 
mı .• 

ETEM iZZET BENiCE 

,I __ _ Yarın 
Akşanı TAKSİM ve 

VİKTOıl HUGO'nun Ölmez rr.eşhur Eı;eri .. 

OT DAM'ın 
KAN BURU 

(NOT RE DAME de P ARİS ) 
~1üstcsna şaheı:;eri göslerilec~ktir. 

Q U A S 1 M OD O rolünde 
CHARLES LAUGHTON 
LA Esrv:AR.A LDA rolünde 
MAURE~ N O'HARA 

SÜMER 

SÜMER'de ve TAKSİM' de 
Orijinal Kop7:tsı 

"K>l'l;W:- ... « 
Türkçe K'>pyası 

ı Feyzi • Çaçi, Memckh, H usey.:n • 
S1>bri, Kemal, tbrah m, ŞW<rü, 
Eşref. 

Vefa: Mı.wehhit • Vahit, En'Ver. 
Necdet, Lutıfi, Şükrü • Şeref Hü
seyin, Muhteşem, Fikret, Mustafa. 

Oyun süratle başladı. İlk dakika.. 
!arda iki taraf ta karşılıklı hüc·ım. 
!arla bir'birini d~niyodardt. Fakat 
Beşikt~ılar yavaş yavaş toplu oy. 
namağa başladılar ve 7 ncı <lakı. 
kada Sabrinin güzel b1r pasm<ian 
İbrahim takımının biri.nci golUnil 
yaptı. 

Bu sayı Vefaya fena tesir etti. 
Bu sırada kenıdılerini toplamağa 
ıınkıan buJ.-mıyan Vefalılara Sab. 
ri ikinci gnlü de çıkardı Bundan 
soı:ııra devreniıı nihayetine ka.dar 

netice değismedi ve birinci deovıe 
2 - O Beşiktaşın lehine bitti. 

İkinci devreye Beşiktaşlılar 3Ü. 
ratle başladılar. Bu siırat yavaş 
yavaş Vefaya intikal etti. Ve bu 
esnada Muhteşem bir seıibest vu. 
ruşla t&kımının ye,gane golünü 
yaıımağa muvaffak oldu. Tekrar 
hız.kınan Beşiktıı~lılar Şükrünün 
ayağile iki gol daha yaparak bu 
maçı 4 • 1 kazandılar. 

BElYK.OZ: 2 - TAKSİM· O 

ş.,..ef stadında günün ilk karşı
laşmasını Bey<k.oz ile Taksim ta. 
kımları yapmışlardır. 

Hakem Hal.idin tdaresindeki o
yunun iik anlan mütevazin ge.. 
çerken Beylrozlular h3kimiy~i ele 
alarak rakiplerini sıkıştırm~a ve 
bu arada bir gol yapmağa muvaf. 
fak olarak l:ıfımci devrl.'vi 1 • O bı. 

t'irdiler. · 
İkinci devrede yine Beykozun 

h<ikimiyeti ile dev.am ettı ve Şa. 
hap takımının ikinci ııoliınü de 
yaptı. Maç ta bıı suretle 2 • O Bey. 
kozun galebesile bitti. 

İkinci küme maçları 
İkirx:i küme maçlarına dön sa

bah Şeref stadında devam edil. 
nriştir. Çok sıkı gc~-en bu karışıJaş. 

malar neticeısinde Kurtul~ Eyübiı 
3 - 1. Doğu - Halici 2 • l mağlup 
etmişlerdir. 

ADNAS ı\IUN 
~~~~~~~~-~ 

Molkowa etralmaa 
(1 inci Sahıfcdl'Tt De\-um) 

Vaşırıgton 27 (A.A.) - United 
Press'ın Kubı.şeften \'uku bulan 
>strhıbaratına .göre Doneçıe Rus 
ordusunun \"aziy-etı endi~~ vericı 
olmakta devam ediyor. Bu mın. 
takada muharobe yakında ibite • 
cektir. 

Alınanlar, Ru" kuvvetlerini mu
hasara etmek v~ i\fozask le Ya. 
roslaveç mıntakalanndakı ağır 
tazyiklerini i<iame ettirmek için 
Moskova cephes;ne yen kW\·vet. 
ier yığıyıorlar. 
Diğer tel.graf:3fa göre Alman. 

lar, başlıca otomoba y-01u uz~r!n
den ?vfosk.o._.a ü·ıprine yüru,-o.r • 

lar. Ormanlarda pek şıddetl· ıb'r 
muharebe cereyan oo yor. Ruı:;lar 
.bu cihetten de,·amu akınlar y3. 
pıyorlar. 

Alman tebliği 
(1 i'.tCI Sahile-den De\la.tn) 

Alman lıat1a. kuvı•eılerıne met. 
sup kuvı•e lı teıkiller, Dnner ıle 
Don ara~c11dah:i Mos1.:oua. muha _ 

rPbe sahnesinde ve Vorof.lofun 
doğusunda. l>ııhıoon dumwm 1-"tt'ıı. 

laı~ ile mü·taJ>kem met>'1l<•ine 
t•e kollarına §ıddetli 1ıü,-:ımlard4 
bulunmUflardır. 

Uzak şimalde, mulı.arebe ıa.y • 
yareleri Murınansk demiryolıı • 
nun bazı kısımı.: 'ı il~ Ba.'.ıkçıUır 

ya?'!ııuulasıııda Oa.zı barakaları 

tahrip etmi.•lerdir. 
Moskouaya yafl"lan g~ Jıii • 

cuınları erna.sında Kr<"t!ılin ü:e. 
rine bombalar ntılm~tır. 

s:r.emalarında 

birden 

Yarın akşam- l 
ki Galalar için / 

yerlerini.~ ev
velden aldırınız. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'---------------No. 17 _J 

Türk1;cye çe,-ıren : ISKE~DER l'. SERTELLİ 

Fofografımı gizlice çeken zayıf siv.il zabıta 
memurunu çok iyi teşhis ettim 

Eai Lı. tunl. Peşıı. 1 bırakt .idorı 
ı::ur.-ae.rı • :,a"."rn Ntvyo:-k \' 1 l\ıuavi-
1: M str Klark ıle ıa.ru:sznıya ve ken
e .tı e- bunlan telkın ctınlyc talıia
c g,.m Faknt, ben bunlar. k<'ndislne 
ı;c l CJ' coı, P..tister Klark lıenden §Üp

be <...:..l'LC.Z mı? 

- h•Y ' . ÇunkU ortık, onun me
nıurları !lZ .;1 h.ak.kUL:ı:1ak s. n rapo
runu k~ \ennıs c <..cJk 

- DEmt% ki, Miste Kl•ıit Nev
;orırt..k! ;aıxın koloniıuln eu büyük 
duşmaıııdır öyle mi?. 

- E\'OL Maaleoef ı..end>Sine japoıı.
lar ı.akkında pek leoa mnli\mat ver
mişlCT. Bu adam, lk.ı. devlet arasın
uakt siy:ı.st ve tıcarl rnunas"batın da
' n;) aıit.Une 'Ç&l"'ır \'e japonlara e
Hndcn geldiği kadar miıı;kul5t çıka-
ru-. 

Bıı lflkantada ,emek yerken, ka,... 
'ı-:-r .. ızdaki l!.Vil zahııa memurlar. itle
"' ı b tirlp gittiler. 

F'oloğrallml ci:tlice çeken :ı:ayıl oi-• 
•il zabıta memurunu çok ;y; ıe~w 
r.mışiJJtl. Uzun boylu, sarı saçh, ku
no ;ytızlu "'' ırl elll bir adamdı bu. 

\ı.ıster H.issoy• IQrdum: 
- Demek k~ owılarııı beni en a

C"ltl bl.r a~ taıup edeceklerlnaen •-
1111nsın.Jz, öy }o 01T. 

- Evet, Kendiler.ne ıtimat ıelk.in 
ed<.-ejinlz ı;üne kadar •• 
Y~ekten sonra Mlfler JJi.s..o;:o ı;aa.

tır. baktı. 

- Hayır Şuradakı yt.-şil elektrlklı 

kap:)'a g..dCCCL~Z. 
- Orası bar mı. 
- Evd. Çok eğlencelı bir yer H«m 

Avrupal, arti.stle: var ııe~ de zen
ci kadınlar revüsı ... 

- o i....<J :de ora.:s.mı tcrc.n ederim. j 
Ye;.: elektrl.k kapıdaıı lç<!rlye gL-

rerk(:n, (zencı kadın ~,...r sü) s;ah-
n -.: .. ~~ 6' ... .. 'uk 
ıçindc, k~ndi mu.sUts1ylc ~-.up 07UU.
)'ordU. 

B~r g_rscın bizi ks.rş!.l:.dı: 
- L<ıca ister misi~'!. 
Hsro kas!annı Kaldırdı 

- Hayır Bir kenanla lJd k.iııillk 
n:asa. 

Garson: 
- Liit!<n ~eni takip tdiniz 
Dt-<ı•. Ganonun pcşındcn yürüdük. 

Sahneye yakın ve ı, ş bir köşede ye
rini ~öz terkelmış b r mUJterinin 
masası bos duruyordu; mas:.n.:.n üs
tündeki ~lşcler ve yem!:< ;;rtıkl:ırı hc
nıiz koldırılmaınJ.ilı. 

G.lnruı Hzar ett..ı.: 

- E?r dakika mü20aade c-diniz .• 
EtJıdnn bafka boş yc.rlmiz yoktur. 
Şimdi birini gönderip masayı temlz.. 
lc1.rim. 

Garson blz.i oturt· klan sonra bız
lı hu.lı yürüdü. 

:Mister Hı.so etr:ıfma bakınırke~ 
benim gözüm de nıas.ının ü:;tünde 
<ll'rt.n bir yem<"k J!ste<:.ne ilişti, Bu

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
8"' .......... IOIU'll ctiııde i!ç .. ,. ..... -... ... 

ditlerlniııl lırçıılayııuz. 

Devlet Dem!ryol!arı ve Limanları İşletme U. İdaresi İlanları I, 
,, 

Muhammen bedei, (34.000 otuz dört bin) l!rn olan ıno ':on Pir_ z vağı 

:;111o;g4ı C·•..,- gilnii •· (151 de k ~· •· zarr usull ue Ankorada idart bina
. tın"" .. ~t.n aiın.cak.tı :-

Bu I.."<' girmek Wtiyenlerin (2550) İki bin beş yüz elli) lı.ralık muvakk t te

m.inal llc kanuırun tayin ettiği v .. iJuıla · \C te.ıdiflerlnı aynı gün saat (14) de 
Jradu Xombı)'orı. Reisliğine v<!rmelerl Ji?mı<1ır. 

Saıtnameler parasız. e>larak Ankara'da Jt.t.:ılr.tme Daıresl:ıdcn. Hayd<ırpaşa-
da Te<elltim ve 8evk Şe!Uğinden dagılıla cnktır (9149) 

------- - - - --

e TAKViM • 
l\uml 1351 
B. TEŞaİN 

14 

Hı.... 

175 
Hierl 1380 
ŞEVVAL 

6 

Yıl 941 Ay 10 VuaU l!:zanl 

B. Teşrin s~ 2~ v:: 5

1 1~ 
11 S8 ötıe 6 45 

2 7 14 52 İltlndl '39 
1712 Akfam 12 00 

Pazartesi ı: !~ ~~ ı ! ~; 

l~ı:ı~\~~ ş~;~~t~~~ 
ı\li~u~~.ı I Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T 5 perde .. 
İSTiKLAL CADDESThl)E 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu akşam saat W,30 da 

KİBARLIK BUOALASI 

Ben sordum· 
- Nevyorkun barları pek n.eşlıur

<lur Bu eecc bir bara gidıp cjllcıı.e

nl'f'ı rrJylz' 

5 perde rııdald )'emckl<rl tcUtlk edeceğim! 
~ruy.Jrsnnl4 cıldanıy"ı ruz. llayır •• '---

~~.,!~~in :.:;~apatı~da1ı:a:~1';! -il'.:ıı:iı;ıi~.:;.ı-- ŞiRKETi HAYRIYEDEN ~~~ 
Buranın bardan ne farkı var? 

l\lukemm<' mıı.ııı:. Kalabalık. Şen 

bı.r yer. 

vardı. Boğaziçi vapurlarına mahsus kı~ tarifesi 1 SontC§rin 1941 ·~ 

- Fakat varyetesi y~k.. Al'Wtl"ri 
;ok. Ejllemnek ıç.ın yaınız müzik U
ı1 ıdir'. 

Nazıırı d.Jtkatimi celbeden ~ey rumazlesi sahahınd;ın itibar en tatbik. olunacaktır. 

1
~ 

yalnıı. bu karikatur değilı.11. Karika- ~ 
türün bir k&,;eslndekl (Tomson) irr.- Tarifeler gişelerde ~atılmaktadır. 
Z
•s dl .:..-::.: ,,__ . 
nl4o.o ;,ııı.ı :.ı ;a,: 1.6.~ 
Ben k.ırlk.atürli tel.kok ederken, -. 

Hjsso sordu: -. Hakk.nız var. $3~t on. lk.ı. saeı.t 
kadar alze relakıı.\ edeb·;lrim. On lkl
dc <ivnm.ye ırt'cburum. 

-- Benim için de o~ ık den fazla 
ka!mıya imk5n yoktar, Mister H:sso! 
İk-' """t sonra bcnıber ılön<rlz. 

- Neden gü!Oın..edh,lz?. 1 
- Şu karJ<a\ürü tamdını da. 
- Evet. Cümhw-relsı Vilsonun ka-

rik.lllı~·una yapınaıt l!t.emlşler anınl3, 

I.okant:ıdan lı:alk\ık. 

lk'lSo kapıdan çık.lnca bir taksi ça
l!raeak &andım. 

hlç it' bcnı•tememı,ler 

- Bunu yapan karikatüristi 
yakından t.'lnıvorum .. Vilsonun 
ht,, bir dilfmanı. 

çok 1 
müt-

- Uzun mu Cideceğim.iz )'ol!. (Devamı var) 

----·-------------. TÜRKİYE CU~JIHURİYETI 

Ziraat Bankası 
Kuru.loş Tarihi: 1888 

Sermııyeai: 100,000,000 Türk Lira!l 

L- Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banka.ında kumbaralı H ihbarsız ta1arruf besapl.uında en 
u 50 liıuı bıılonanlara seoeda 4 defa (ekilecek kurı. iie atağıd.ıkl 

plana göre ikramiye dağıhlllcalı.tır. 

' ' ' 40 
100 
120 
HO 

adet 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1.000 
500 
Z50 
llO 

" 41 
20 

Liralılt 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplanndaki ııı nılar bir sene 1ç:nde ~O liradan 
•şakı düşınivenkre ikramiye çmt ıi!ı takd.rde % 2': fazlasile verile
Cl!ktir. Kur'alar senede 4 defa: l Eyl(ll 1 BirincıkAnun, 1 Mart 

l Haz:ran urihlermde çelı:ilecektir. 

1 

' 
1 

1 

! 
ı 
1 

1 
1 

' 1 
1 

Oeılat Oenizyalları İşletme Umum Mü~ürlüğü ilanları 
27 B. Tetrladea 3 lklaclte,rllle kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 

gün ve ıaatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
kalkıt 

-

lmroz hati.ına 

bmlr Birinci oilr'al 

NOT: 

Pazartesi 17 de (Eğe), Pe~embe 17 
de (C'tnnh.uriyet). Galata nhtımın~ 

dan. 
C.ıı'ianıba 18 de (Çanakkale, Cumar
tesi 18 de (Analarla) Sirkeci nhtı-ıım
dan. 
Per,embe 8 de (Ülgen). Tophane rıh
tım1n<1an 

(İş'an ahire kadar haftada bir pos
ta yapıloeaktır.) 

Pazartesi, Salı 9.50 de Çarşamba, 
Perı;embe, Cuma 18.00 da (Sus), Cu
martesi 14.00 de (Trak) Pazar 9.50 de 
(SIJS) Galata. rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de 
(Trak). Galata rıhtımından. Ayrıca 
Çarşamba ve Cwnar\esl 20 de (Kon
)'a). Tophane rıhtımından. 

salı ve Cuma 19 da (S"Y)'orl. Topha
ne rıhtımından. 
Pazar s da (Saadet). Tophane nhtı
rnındcı.n. 

Ça,.,,>mba 12 de martın), Cumartesi 
12 de (Mersin) Sirkeci rıhl\mından. 

Pazar 18 da (İzmir). Galata rlhtımın
lan. 
Per~cmbe 13 de (Kadeı). Galata nJıı.. 
tımından. 

Vı:tpur l!leferlerl hakkında her türlü maltl.mat aşağıda telefon nu
JO.araları yazılı Acentelerimb:deıı öğrenilebilir . 

Galata ll&f Acenteı.tı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. t2362 

• - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis~ 
liğ: binası aıtında. 40133 

Sirkeci Şube • - Sirkeci, Yolcı.;. Salonu. 22740 

Yeni anketimiz 
şaheseridir. Yalnız itiraf etmeli
dir ki, yemeklerimiz ~-ak yagh. 
dır. Ve nedense hepimiz de bu 
yağlı yemeklere düşkünüzdür. H:ç 
düşünmeyiz kı. ı;ok yağlı yemek
ler karaciğeri bozar. 

Eski nesil dünyanın ucuı. za
manında yaşıyaP kimseler olduk
ları için, bolluk ve refah içinde 
ömürlerim sünnüşkrdir. Bu iti. 

barla hem ~..,k, hem de temiz 
yerlerdi. 
Şunu söylemek bır hak.ikattır 

kı, e:;ok, nesil bugunk-:. torunları

na nazaran daha sağbm ve ha>
talıklara karşı da da a mukavım 
idiler. O zamanbr ortada yarlız 
bir sıtma hastalığı vardı. Arasıra 
anz olan müstevlı hastalıklar baş
ka ... 

Esk!den, tabir caiz ise duba gı
bi şişmanlar çoktu, ~imdi ıse so
luk benzli kansız vazıyetler art.. 
tıkça artıyor. Bur.Jarın soğu ka
dınlardır Çünkü y~xeğt' rağbet. 
kri yoktur. Zayıflamak isterler. 
Fakat, boyalar, rujlar bu biçare. 
!erin imdadına yetişivor Bunlar 
da oln1amış olsaydı, ·kızlarımızın, 
kadınlarımızın çoğu sarıhk has
talığına tutulın~lar gi.bi kalırlar
d ı. 

Filvaki eski hayat ucuzd1ı. Bir 
buçuk sarı lira ile, bir ailenin ay. 
lık erzakı temin edilirdi. Sonra 
onlar bizim gibi çok çalışmazlar
dı. Derin düşüncclM"C dalmazlar. 
dı. Izt:raplan, kederleri az, eğ. 

l 
lencclcri, neş'cleri ise boldu. 

Eski neslin gece- hayatı da yok
' tu. Uykuları muntazamdı. Grce

nin bir saatlik uykusu gündüzün 
beş saatlik uykusumı bedeldir. 

Şimdik.iTer öyle mi ya? Bir de 
buna tenasüli suiistirrnlkri iliıYe 
etmekten çekinmiyorlar. İktısadi 
buhranları doğuran Büyük Harp
ten sonra beyrelmilel ikt-sadi va
z'iyet değişti. Herkes çal~mıya 
mecbur oldu. Her çal şan da ça. 
!ıştığı nisbctte yemiyor. Bu yüz.. 
ck-:ı umumi zafıyet ve kansızlık!. 
Zamanımızda frengi, ·belsoğuk

lu[;'ll, sınır, v.ert'm hastalıkları 
artmıştır. 

Birçok genç kıı.lar ve kadınlar 
tanırım ki bu 2ayı!lamak denılm 
belalı modanın kurban-ı olarak 
ya iıhire\e göç etmişler veyahut 
<la micıe, barsak, böbrek, kalb ve 
ciğer hastalıklar:ndaıı bir türlü 
kurtulamamışlardır. Mesela eski
den tansiyon nedir kimse bilmez
di. İhtiyarlara bakınız· akılları 

tamam, vücutları hala sağlamdır. 
Eski neslin sağlam olmas:nın 

başsebebi, asil Türk ailesinin ha
kiki milli tel'biyesini sıhhi terbiye 
le birleştinniş olmasıd;r 

HAMDİ ERİM 

Küçük fCl$Qrruf he•apları 1941 ikramiye planı 

Keıldeler: 4 Şubat, 2 Moyu, 1 Ağustos, 3 lkinclt~riJı 

tarihlerinde yapılır. 

19-ı 1 iKRAMiYELERi 
--o----

f: i ·~et ~~~~ ına~ = ~~~~: = ı;~ 1,f.· 3: ·~·· ~~liral~ = 2~ııa. -:_ı;~ 
2 > 750 > - 15-00. - , 80 > 50 > - 4000. - J 

~ 4 > 500 > - 2000. - > 300 > 20 > - 6000. - • 

•u ·ıı u.• 1 Jçt:~ ~--~6' 
. . 

27 H. leşrın 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat A-

18 ~· 
ıe.3o 

Kabin<': 
~·e<ınl Sür.netçl 

EMİN FİDAN 

TARiHİ TEFRiKA: 30 ' 
ı dine ve hafi. olmadan ibadetf' ve 

Kur·an.ı. .Ker m okunınama başlandı. 

hedü C'nne MuhammPdPn R!'~ulUUah> 
Ebu 0:-hll, ve, Kurcy~ büyükleri 

c- "'Pla~ .:ılmıs üldu!;:ır 

'p~debi Tefrika No: 49---------. 

HAZRETİ MUHAAJ ME~ 1 
VE MUHAREBELERi 

\.. w Yazan: !it. SA:\Iİ KAitAYEL J 

cAJlab.ım .Alzziilisıame Bi Omcri ••• 
L:!'- , 

Buyurnı.,şlanlır. 
~'ilvakl o :ı:a'llan Araplr ar ı1a 

i !Aının &e.·ıı;,,t ve teveuuı.ma en ,;. 
J'•cle bl.mıet edebile..'ek Hazret! Omer 

td• 
lsl~m ak'Ylıiııde bulundukları :ı:a

ınıın da eııhabı Jı:lram ııazreUeri en 
ılyade kendilerinden tereddüt ve eıı

d•~ ederlerdi. 
IJatU brmı;lrell-Mıılrı. evinde kabulQ 

i.~~:n ne mflııı:ett'f'{ olarak ora.dan kal
klp bı=nı Fcygamberiye gittik erı 
u."nDn Cenabı Resultillah ile eshabı 
k;iMmın buluııdukl•n evm kapısında 
o.haptan n~\çller wrdı. 

\ip Here• Ömf!'rin ,;ilibJı eı!tı:ak 
ıclrneainden korkarak haber v,...diler. 
Ha:bwü, l!aueU Ömerın ııelme1eri.D
de evvel i.IAm Ue teıerrürü cebri! 
.Al"Vlıloselm ,"Qlı\uıle Hazretı Pe7· 
tlUnb<t'e bildjrilmlş ıdi 

llb7!e olıpakla be:rabt'r babı g... ' 

ramdao n oetı:ı ol n Hazreti ö
n .ın .kl koiJ.ar ı tut lit r halde 
huıu.'U rlazr ti R u ·..aha göturdü
lcr. 

iL::. et Muh=«\ (S. A.) Ömer! 
bu h•ıde goruw:e eshaba 

Bırak :'.ltz .. 

Buyı.:: d::lar. e•habı ı.. = birden 
hayrete dilJtüler •• çllnk Ömer, silah
lı id> TehUkc \'al'<oiı. 

llozrcU Ömer!n İsi;l'" kubulüne 
kadar c"h:.ı.bı k.·rfl n hazretleri Ku
renilE'Tden. pclc çok eı.A ve ccf:l gör
dnklerl ejhetle bir kısmı Iı:lii:m ol
dugı nu saklar ve miJt.ebakiSı haii 
ıuadeı. ederek nanı.azda Ayeti Kerı
me glı~ 1 <.ıkunurdu. 

ııaz.reti Omcr, İ&Iam olduktan son
r:ı eshnbı ldranıın ad.etlerini sordu. 
Kenc!~~c ı bir rivayetle kırk beş ve 
bir rtvayette kırkın<:! olc!t:klan !ll;y

lenlr •• 
Buııdan -1n ıılzll olarak hareki

&.ııı. lüı.um oımad.ı•.nJ. vo alenen neşrJ • 

Hll.retl (}ıner, es""ahı kiramın ve 
İsltı.niyetJ ıtabul edenlerin en önüne, 
düŞ\lp .)len.. neşrı d.ı.. e Laşlan<iı. 

Kı:.ı.ey,.iler, !i z.ret. Öıncrden çekı
r...-lerd~. Fc\·kal!.de muharip bir ı.:ıtı 
ıc- I Bu sebeple, Ömorin İslamiyet! 
k.ı.bulü h< ;e:,·e kuV\·et ve kudret 
verdi. 

H '14 Ha -e• Ömer, İslam olduk
tan sonra en önde bulu"'ldukları hal
de ummel Mııhammet, a•enen 11are
ınl ŞcTilc g!\\ :er. Ve, orada Muham
medüleınln ın vücudunu kaldıracok 
zarınlle intizarda bulunan Kureyitleri 
Myretc düşün!üler. 

Hazreti Ö:nerln Muhamm«llierle 
ber.bcr geldiğini görünce Kureyş bü
yükleri birbirine düı;!Qler .. 

Ömer, müşriklere hUaben. 
- B""ni bllmiy~ varsa bi.lstn ki, 

ben Onıerlın. 
Diye hitap elti. Müşriklerin en bil

yiik üm!tlert Hazret Ömer de olduğu 
halde f;;;' ın bu sur<'tle ~luhammedt
lcıi yanına alarak gelmesi anları şa

,ırttı. 

Bunun fittrine C\"\ elA Ebu Cehil 
ıelip sordu: 

- YA Ömer, bu ne haldir?. et- t 
Hazrt>tl Ömer ~yle mukabele 

ti: 
·~ e.ıı 1'Ulfılıc ili llab vo er 

Fakat, hiçbirisi mukabelede ktıdrel 
gösteremedi. 

Bu vak'adan sonra isllın clın1 sür
atlc ıntljara b<?şladı. 1-tazreti Önıc .. 
rin İslBm o!ınası Kureyş büyüklerini 
in.kisa ı haya ln ut:ratmı;+ İs ~ruın 
g!i:.df"n güne inkişaf ve intişarı Ku
rPY lle,-ı "rtt• Ve, ~üdatı.e1 e ede-

IHatır İçin Öldürdüler 
l.~mm==m==-- Yazan: AKAGÜNDÜZ m 

n cz~2'geUr. 
K..ırcyştler hır çareye b:ı• vu du

lar .. yani lJaştmilerle kat'ı alika edip 
kendilcrHıl l!a;lrn!lerMı, ayı:rncak
lardı. Bu suretle ortaya \el~ dü -
şüre~·rk t lAmın inti; .. ına mAI1-i o~a
caklardı. 

KuTıey~iırr, bu bapta bir ahidna
me yapıp l;Abe civarına astılar. Bu, 
ahidnameyi Yazan ~1ansur idi. 

Ma11.9W1.Ul bi!Ahare elleri kurudu. 
:ı-·.iıvak~ o zamanlar Haşimilet"in cüm
lesi İ.tllm ile mü.şerre! olınuşlardı. 

F•kat Arapl<ınl• ötedenberl mel"! 
olan akrabalık V.f, yakınlık Jı.i. ... :]eri 
ikasUe mÜŞTiltle-ri de Ha7.reti Mu
harrwne\ (S. A.) de icabında saha
bet ve sıyanet «"derlerdi. 

Bu cıhttlc ıur.um<'n Haıirr.l1cr mnh
ııur kalmış gibi olc!tılsr. Sair )'erlen!ç l 
bulunan Müo!Wnanlar doıbl bir araya 1 
ı:el<!ller. (De\'ilml ,·ar) ı 

vetlc sık~m<lan, sev,n·mcJ,n 3n. 
lad'ım kı hatır iç•n öıdüğüır.ü bil
m")'oı-. Yalnrz Bal:ııAH:ı-e dinamit 
fırl:ıtma mesere· ın. blliıyor, Siyf. 

bi va·tyetimi, kahramanlığtmı Ô'f· 
le ballandırdı ki kendımi onların 
C6kı ve manc.~i bJr feda. ı san
dım. İçim ezilıdi. Fakat sustum. 

Kumandan vaziyetımın .b!ç mr
ın.alı !eye uyrnaıd.>gın' İs tar.bula 
gidemiyeceğimi söyledi. Aile va.. 
ziyeUm anlattım. Bebeğime has. 
ret ıldu~mu söylLodıın. Galiba 

müessir biT edebiyat yapmışım. 

Rum.camın bu kadar "ıv.etli ol.. 
Cu.ğıı.ı:ıu bilmiyordum. Sanıyoc • 
durn ki atnıenca ile fran6ı.zcayı 

tyı biEr~m. Haıyti'ta mutlaka bi;t 
ikı yaban6 d-il öğrenmeli. Uzun 
ı.enelerıım Beyuğhu:d<ı geçmemi4 

1 
olsaytl:, şimdi de furmalile!ere 
kuı'ban gidcee.kti..-

Kwnandan güldü· 
Bu formali leler yalnız bir 

~artla suya düoıcr! 
~inçle gözlerine baktım. 
- Mösyll Teodoridıs J(\tfeıı bir 

loonser organ~e edoer, sİ2 de ken
dinizi gös'.erin;inlz. Elimize düş. 
mii.şken lbırakır m>yız? 

Teodoridis bana bir söz 9iiıyfoL 
meden .ıneronuniyetle kabul etli. 

EJi,rne mi.lhürlü lbir ımğıt ver-

diler. ~ıtta son dıı>rece ııertıest 1 
eldu.,ğum. 'bütün resmi, hususi mıa 
lramlarca obana kolaylık gösteril. 
mesi yai'ılıydı. Sonra bu kağıdı 
'kı>ıne gös\C'rdttme henw!n sel3ıma 
durdu ne emriniz var• dıedı. Be
rum oemnn' va \ruz gG!ı.4 ça:ı ıjM- J 
mu görmekıt.i. 


