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SUALİ EN 
80L HAFTA 

Harbin baıındanberi en 
Çok ıual ve merak mev
zuunu bir araya topla -
Yan bu hafta kadar hiç 
bir hafta olmamı,tır. 
ller halde dünya yeni 
Yeni hadiselerin inki§a • 
fına namzet bir halde 
bulunuyor •. 

~-ı ~ZETBENICE 
de~tııpa harbi başlıyalıberi için. 
'<nı Ulunduğumuz kadar heı e • 
~it 1 ve bir çok merak mevzuunu 
it atada toplıyan balta yoktur. 

tiilı. afta umumi çehresi ile bir bü. 
ltıııı!Utbol maçının birind haf • 
ııld • IDın bitiş anlarına yakla • 
)tt ıg devrcıdeki tezahürleri lıe -
ln~~nla seyredenlerin içinde bu. 
dır Ukları merak sahnelerini an. 

11lıalı.tadır. 
t,1!afta.ya hakim olan sualleri ııı.. 

ı\ labıliriz: 
•ind - Sov)·etl.,.r, cenup cephe • 
lııi• • Almanları tutabilecekler 

" il 
l' - Leningrad düşü)·or mu? 

'ı 
1
- Almanlar Kafkas, Mosko • 

lı •llarını açıyorlar mı?. 
d,,,,

1
- İngiliz H Amerikan yar. 

ı; ltı.ısyaya yetişebilecek mi? 
lı t;;; lngiliz ordusu Kafkasya • 

~1 lı mı? 
c ...._Japonya harbe giıiyor mu? 

ihuy - Bulgar ordu.unun bütün 
t ııı;~arı niçin silah ahına ça • 

ıı 1
" 

lj ·aıi Almanyanın yeni büyük 
l taarruzu nedir?. 

let,' :\nıerika harbe g-irmek Ü.. 
J llıı? 

ltbb'.:' İtalya Kralının sulh te • 
it Usij hakikat mi?. 
~~ ...._ So,·yet Rusy?nın hü(ün 

•tı;~~Venıet kudreti ~imdi harp 
liiı :

1 
'~balar üzerirde mi tek3.. 

ı,tde ~ış bulunuyor'! Bu bölge • 
~•rı•k· arp Alman or.fusunun mu. 
lııuka 'Yeti ile niha) rtlenirse Rus 

llu Vel\ıeti tükenecrk mi?. 
taııııı 10•uları daha Liyade ço • 
dq,, ~~· .~• sıralamak mümkün. 
h,ıla b~r~ıl~iyor ki, hakikaten bu 
~''nııı· •rıhırinden daha büyük e-
1•t Ilı ıı·et arzeden meselelerin hi. 
dijtU~~nınıa halinde biribiri içine 
: 11 Ve e~rniş bulunduğu hafta 

\
'p b dunya efkarı umomiyesi 
1 u tn" 1 1 bı h· use sel soru arın eeva • 

-,,taı. ır ••ada aydınlatabilmek 
\ 

ili i . 
'af Çındedir. 

'k .~)'et. her bakımdan o kadar 
t~ ı·uı,'P<ıze müsaittir ki, yalnız 
11lt Ilı arıya naklettiğimiz mü • 

'.~da evzııların pek çoğunun bir 
t;,ijJ Ve biribirini takiben hemen 
\ ~il~eleri ihtimali de vardır. 
-lıbd ••sa bütün düğümlerin en 

1'-~p a Sovyot • Alman harbinin 
~ltd~•Ph"5indeki durumu gel-
~b ~ib· •r. lfarekiit Kiyt.>f'de oldu. 
\ tı~ 1 

Yen; bir hamle ile Alman. 
1ıı, ,llıuvaffakiyetlorine doğru 

~i 'nki 
~ibttad ş.af eder, şimalde de Le. 
~t, de··duserse vaziyet birden • 
ı. hiı·1ı~ışebilir ve vukuat sür'at. 
ql ~Jlt" • 
~teı ikrını tamamlayıcı bir ma. 
i~'.haıd:••p etmeğe başlıyabilir. 
'- lıh,0 Itus mukavemeti en son 
'kı,d. devr"5ine girmiş görün. 

it t· · ger, Sovyetler ve Sov-
1llevaını 3 üncü Sahifede) 

~ allıMDA 1 "\ 
ı,;,ki A.~ 'k C" 1 ' . 
" ... erı a um 1urreısı 

ILSON'un 
t.,." ~ Çantasını Çalan 

JAPON 
CASUSU 

• '>'en· 
'anı 1 dünyanın en heye. 
lt ~Ve en korkunç entri· 

rnacera romanı .• 

l 'I'ürkçeye Çeviren: 

• f.'. SERTELLİ 
".\ıtlNtı 

' 0M TELaur 
............ ....;.> ...... J.&L-,-,...,.1 

RUSLARA GÖRE 

Almanlarla 
hali Kerson 
önlerinde mu
harebe oluyor 

• 
Burada Almanlar 
madalaa hatlarını 
yarddar, fakat pla-

k l r t 81 dl le r 
Moskova, 25 (A..A.) _ Odesa cep

hesinde faaliyet yine ar1.mı§tır. Sov· 
yellerin elinde bulunan «n> ist.ikame.. 
tinde Ke.rson civarında şiddelli muha
rebeler cereyan etmektedir. DÜşman 
bu cepheye yeniden takviye kıt'alan 
&öndermıı ise de Sovyetler bu kıt•a

ları kanlı b.lr muharebeden sonra a:eri 
püskürtmüşlerdir, Ta.o.k tuz.aklarının 

içinde dil~man 1500 ölü bll'Mmlştır. 

c:N> noktasında Sovyetler Alman 
müdafaa mevzilerini işgal etmişlerdir. 
Düşman zayJata bakmıyarak arka ar
kaya yaptığı taarruzlar neticesinde 
ilk defa müdafaa hatlarını yarmağa 
mu\·af!ak. olmuş l~ de Sovyetler ihti
yat kuvvetlerini muharebeye sokara.k 
Alınanları ıeri plıskürtmüşlerdir. 

iki Fransız 
müstemlekesi 
işgal edilmek 

Üzere mi? 
Okyanusta Martinik 
ve Afrikada Dakar· 
dan bahsediliyor 

Roma, !5 (A.A.) - Atlas Okyanu
sundaki Fransız miistemlekelerine da
ir olarak Birleşik Amerika ile İngilte
re arasındaki projelerden bahseden 
Popolo di Roma aazelesinin Lizbon 
muhabiri, Birleşik Amerikadan Liber-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Benzin tevzi
atında yolsuz· 
luk var mış? 

Şehrimizde benzin tevzi edilen 
)·erlerden bazılarında bir kısım 

şoförlerin ayni karne ile iki defa 
benzin aldıkları anlaşılmıştır. Bun. 
dan başka benzin tevzi merkez • 
!erindeki tulumbalar şişe hacmi • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

BERLiN 
ELÇiMiZ 
B. Husrev Gerede 
şehrimize geliyor 
Haber alındığına göre Berlin 

Büyük Elçimiz B. Husrev Gerı.'(Je 
bugünlerde şehrimize gelecek ve 
kısa bir müddet kaldıktan sonra 
tekrar vazifesi başına dönecektir. 

--u---

Alman Tebliği 
Berlın 24 (A.A.) - Alman u • 
mımıi kara,.gfilıının teolılığin<le 

dün Kiyef'in şarkında ıbaşka Sov. 
yet cüzütamlannın da imha edil
miş olıcluğu kayd'<-.di.bmekıtedix. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Mo•lı.ooaila bir ptUİ/ lı.onınma tecrübe•i 

Leningrad 
varoşlarına 

girildi mi? 
Moskova 25 (A.A.) - Alman • 

Jar Leıılııgrad varo.-larına girdik. 
lerinı iddia etrr.ektcdırler. 

Burada beyan edildiğine göre, 
eğer şehirden 28 kilometre mesa
fedeki bir mevki varoş addedilir. 

Murmansk'ta 
1 

Almanlar 2000 
telefat verdi 
Moskova 25 (A.A.) - Mur • 

mansk üzerine yapılan yeni bir 
Alman taarruzu püskürtühnüş • 
tür. 

•Krasnaya Sveda> garetesi Al. 
man telcfat:nın 2000 ~ baliğ ol -
dugıınu yazmaktadır. 

Cenup cephesinde Almanların 
muhtemel geni harekat planı 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Cenup cephesınde, Po.ttava ile 
Harkof arasındaki sabada yeni 
bir meydan muharebes'inin ba§.
laması muht'emeldir. Mareşal 
Budiyeni bir taraftan geri çekilen 
kıt'alarına çeki düzen venneğe, 

diğer taraftan da Rootov ve Har. 
kof umumi istikameti-erindeki 
Alman ileri hareketini durdurma. 
ğa gayret ediyor. Almanlar, iha· 
rekiıtı dalına bir nehir boyun • 
dan ötaki nehir .boyuna !radar 
ilerliyebil>ecek şekilde tanzim e. 
diyorlar. Dnyesterden Dnyepere 
yaptıkları sıçrama lbu sefer de 
Dnyeperden Don nclırine kadar 
Heri hı.rekete devam etıınelcri çok 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Allllaa • Sowyıt 
BABBINB 

118 BAKii 

Alman öncü· 
leri Harkof'a 
varmışlar! 

70 günde Alman 
zayiatı 2 küsur 

milyonu bulmuş 1 
(Yazısı 3 üncü Salıl.!edel 

1 Ruzvelt Bita
raflık kanunu· 
nun ilgasını 
istiyecek 
Vaşington 25 (A.A.) - Gele • 

cek hafta RuzyeJt'in bitaraflık 
kanununun bilkuvve ilgasını is -
tiyeceğine dair bir çok emareler 
mevcuttur. 

Rcisicümhuru bu yola sevke • 
den hükı'.imet memurları Ame • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

MİLLİ 
Korunma 

c 
Kanununda bazı ta

dilat yapılacak 
Milli Korunma Kanununun ba

zı maddeleri, ihtiyaca ve zamanın 
hususiyetlerine göre tadil veya 
tefsir edilecektir. Bu hususta al3. 
kadarların fikir ve mütalealan 
sorulmuş ve tetkiklere başlanıl • 
m~tır. İstanbulun bazı hususiyet. 
!erine göre kanunun her kaba na
zaran tatbikatının tesiri ile ihti • · 
kar işl.,.rinin daha çabuk netice • 
lendirilmesi bu tadilata lüzum 
göstermiştir. Bu hususta ticaret 
ve sanayi erbabının da mütalea. 
ları sorulacaktır. 

AllDENIZDE 

Geçen ay 150 
• 

bin tonluk Ital· 
• • yan gemısı 

batırıldı 
• 

Batan iki tranıat
ıaatlkte 5000 aıkır 
ve lıarp maızemeıı 

bulunuyordu 
Lorıdra, 25 (A.A.J - İngiliz bahrl· 

;resi ve tayyareleri Libyaya kıtaat ye 
malzeme nakleden ltal:yan cemllerlne 
abr darbeler lndi.rmekledirler, 

G<ıçt:n ay, 2•000 tonluk lkl transat. 
Jant% dahil olmak üzere, 150,000 ton. 
'.!!ık gemi tahrip edilmiştir. 

Transaı.J.antik1er maJzeme •• Ş-000 
asker naklediyordu. 

Merkez cephesifl<fek:i Alman ku • 
Tıwındanlanndan General Rund. 'ed 

harekiit hakkmda Hitler'e 
imlıat veriyor 

Sovget Tebliği 
Moslrova 25 (A.A.) - Sovye: 

tebliği: Bütün cephede muhare. 
beler devam etmiştir. 

Trende ve mo
törde yakala

nan kaçakcılar 
Toros Ekspresi Res.t.oran Şefi Han

rl Draso İrak. ve Surlyeden kaçak krem 
getirmiş, gümrük muhafaza memurla
rı tarafından yakalanarak mahkemece 
tevkif olunmuştur. 
Limanımızdan Bulgaristana hare

ket etmek üzere olan Deliktaı ve Bah
tiyar motörlerinde de iki yüz on üç 

buçuk Ura lle 3500 leva narlce kaçı
rılırken tutulmuştur Kaptan Ahmet 
Özdemir ile İsmail, Murat ve Ahmet 
Yüksek Adliyeye verilmislerdir. 

Bakkallara Petrol 
verildi 

Dün bakkallara petrol veril • 
miş\ir. Bugünden itibaren de bak
kallar halka satışa başlamışlar • 
du. Tevziat, polis vasıt.a&ile kon. 
trol edilmektedir. Bununla bera. 
ber uzak semtlerdeki bakkalların 
bir çoğu petrol alamadığı için hal
kın şikayeti berdevamdır. 

Ki SACA 

Ak mı, kara mı 'l 
Bulgarıstan Bolşeyik düşmanlığını 

BSfVeki.lınin resmi dili ile Uan etti. 
Bulgar ordusu ihtiyatlarının da Uç 

1!_aftalık blr talim de•resi için kam!len 
sil4h altına çatfıldıtıannı Dahili:ye 
Nazın a()ylilyor. 

Bizim manut arkadaşla konuşuyor· 

duk da: 
- Bulgaristan Sovyetler aleyhinde 

harbe giriyor mu acaba?. 
Dedi. Gülerek: 
- Ne hükme varsak boş. Fiil halini 

almadan şimdik ihalde hiç fiir şeye ne 
ak, ne kara .. denemiyor ... 
Cevabını verdim. Bilmem, alı ne fi

kirdesiniz?. 

MEMLEKET MESELELERi 

Türk Maarifi memleketin 
umumi kalkınma 

mevzuunda iki ana yolu buldu 

Bir üçüncü yolu da açmalıyız •• 
Yasan: ETEM iZZET BENiCE 

il (1) ı 
Memleketin; doktoı ebe, 5ıhhat me

muru, eczacı, çocuk bakıcı, ıira.atçi, 

veteriner, belediyeciye hakikaten çolı: 
ihUyacı var mı?. Bunları nasıl çoial
tabillri.ı, hangi usullere başvurabi
liriz?. 

Birlnci yazımızı bu aonıları cevap
Jandırmıya bailıyarak bitilmiştik. 

Muhakkak ki TUrkiyede doktorlann 
en olgunu yetJşiyor. Sıhhat memuru_ 
veteriner, eczacı, ziraatçi, ebe yetişti
ren mekteplerimiz de boş değlJ. Hep
ıinde talebe var. Hepsi her yıl boyun
ca mezun veriyor ve iyi eleman yeti.f· 
UriJor. Fakat, yetişen ve b.ı mektep
leri bitirenler normal ıhtiyaeıo üstü~- 1 
de değillerdir. KAfi derecede doktoı u, 

ebesi, eczacısı, b;;yt:ır• ziraa: ı, sıh

hat memuru olan bir memlek(;i ıçın 
tabii ihtiyarı ka~ılıyan nisbf?t \!e nis
betler iÇ.i.ndedir. Taru :ht:yacı.."'Jazı kar
fllamayı bu normal yetişme ~artıarına 
ba&larsak. belki yarım af>tr .ti ,,l .. a dahi 
,-ine Jst.edig:miz tadar bu tıp elemana 
kavuşmuş olınıyacalı.z. Köyde değil, 

bir cok b\.ıyük kaza1arımızda dahı bu 
ıayd1ğımız meslek mensupları ya hiç. 
yoktur, ,·ahut uı bireri geçmiyecrk ıa.. 

yıdadır. 

Vaziyet bu ve a~ık<ir olduğ...ına göre 
Hıtiyacın e:lddetı cie göz C:ııür.dcdir, 

Cümhuriyet me\"kli iktidarı ve hükU
met bu ihtiyacı ıönnemiş, takdir et
memiş, karşılama tedbir1erınj alırıa-

(Devaml 4 üncü Sahifedı.:) 

Orta Ok 1 ve L·se
ler bu sabah açıldı 
ilk derslerde talebeye Maarif 
Vekilinin hitabesi okundu 

Lise ve Ortaokullar bu sabah açılmış 
1941 - 942 tedrisatına haşlanm<5Lc. 
Derslere başlanmazdan evvel İstiktU 
Marşı okunmuştur. Bundan sonra an 
Maarl.! Veklılnln talebeye hitap eden 
beyanatı okunmuştur. 

Almanlar 1370 tay
yare dlşlrmlşler 
Berlin 25 {A.A.) - 21 ağustıos. 

tan 24 eyliile kadar, Alman bava 
klU'vvetleri 1236 dü~an tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 134 düışınan tay
yaresi Alınan deniz ikuvvetlcri 
tarafından düşürülmüştür. 

nnıandlya mlnlerlt 
ıallı yapmıyor 

Presbung 25 {A.A.) - Fnilan
diya Ticar.,.t ıre Sanayi Nazırı, 

Finlandiyanın Sovyetl>er Birl:ği 

ile münferit sulh a:kdetmek ni • 
yet: ndc olduğu hakıkındaki ha 
IJıeri tekzip etmiştir. 

Kiyef'te normal 
hayat başladı 

Berlin, 25 (.AA.) - Kl:yef'~ normal 
hayat baslamı~tır. 

ÇERÇEVE 

TREN ve ÖKCZ 
NECİP FAZIL KISAK'IIBEK 

Arada bir nenle Anadolu yol
culuğuna çıkan herkes gör • 
müştür: 

Çayırlık bir yerde bir öküz 
otlamaktadır. Tren geçerken 
öküz, başını çevirip şöyle bir 
bakar. Duman, kıvılcım, çığlık 
ve kasırga içinde geçen tren, 
öküzün dikkatini bir andan 
fazla üzerinde tutamaz. Öküz 
yine başını otlara gömerek de. 
vam eder gevelemesine ... 

İşte hu defaki dünya harbi, 
siyasi, içtimai, ruhi, iktısacU, 
askeri sebep ve neticelerile o 
kadar girift, muğdil ve ukdclı. 
dir ki, bir çok idrak ve tefsir 
tarzı arasından, öküzler i . 
çinden geçen bir tren gibi sıizü. 

, liip gitmektedir. 
Bu idrak ve tefsir tanlan • 

nın sahipleri. önünde kibrit 
yerine güneşi çaksalar yine pı. 
rıld•mıyacak olan loş ve boş 
gözlerile hadiselere bir nazar 
fırlatıp peşinden başlarını mo
tad otlarına daldırmakla. bir 
şey halletmiş olman•n htira. 
halile çenelerini oynatmakta 

Mekteplerin açılması münasebetiyle 
bugün tramvay ve vapurlar cok kala· 
balıkh. İlkokullar da önümüzdekı Pa.
z.artesf günü açılacaktır. 

San·at Okulları ve Enstitüleri bu 
sabahtan itibaren açılmıs ve 1941 -
1942 yılı tedrisatına ba:lannııştır 

Şehrimizde mevcut Çapa Selçuk Kız 
San'at, Kadıköy Kız San'at, Üsküdar 
Au San'at Enstitülerine ilı\veten Nı

PDtaşında tesis edflen Kız San'at Ens
ülüsil de bu sabah açılmıştır. 
Beyoğlu Altşam Kız San'at. İstanbul 

Kız San'at Okullariyle, İstanbul Er· 
k~ Terzilik Okullan da açılmış bu
hınmalrtadır. 

Orta tedrisat kadrorundaki mual
.Hmlerln maaş zamlarının Birlnciteş

rinde verilmesi kararlaştınlmıştır. 

BOL çıı:şiD n YENİ STİL 

MOBİLYA 
Alınak veya &örmek istfyenler 

BAR.l.ÇÇI KAR· 
BEŞLER Limited 

ŞIRllE'i'I 
Salonlarını bir de!a ıezmekle Wt
min ~dilirler, 

İstanbul, Fincancılar, Rızapa~a 
yokuşu No. 59/61/63. Tele!on 2206 

Kimya kıiğıdları gibi "'dece 
hamakat te hirine ~ arıyaıı hiı. 
diselerin öksesindl", \'C lılitün 

dünya pl3.nında an1an Allanun, 
kaç baş~ız ba~nlut!·ırrn, l ac;: e· 
nıeksiz emekli gener:ıl, kaç ne. 
zarct~iz nazır, kaç diplon1asız 

diplomat! .. 
1939 E)"llılüoe k ll

1 r. l:u11l:!ra 
göre asla harp olaınazdı; Rus. 
Alman anlaşması hır sulh \ e 
mü,·azene mÜCJ~ .desıydi. 19-!0 

Mayısına kadar, bunlara röre 
bir anlaşmaya \'3'Jlaeaklı. 1941 
Jl.ly·ısına kcdar. harp bunlara 
göre kat'iyen Balkanlara :ıd • 
miyecekti; ve İngillcr~ adasının 
istilasına mutlaka t<Şebbüs e
dilecekti ,.e Sovyct Ruw•:<• 
taarruz bahis mevzuu de]iildi 
vesaire vesaire ... 

Bunların hususile şimdiki, şu 
andaki haınakallerinı '3yıp 

dökınek isterdim amma, huna, 
beynimin politika merk .. :ı.in -
d~L.i rütubet \'e hafi( nezle mi· 
ni ... l\lalllın ~·a, ba,·alar biraz 
nazik gidiyor. 

Sadece şunu belirtmek ;,ıc • 
rim ki. harp ve p<ılitika h; di • 
seleri. dunıan, kı\·,ıc1m, ç:,ğlık, 
\'e kasırga içinde g"' r r11 bir 
tren, nıahut idra.k ,.r tefsir tcrz. 

ları da, alacalı bul"calı ı.;"er 
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H A LK FİLOZOFU 

KÖPRÜ 
Traınvay malzemesinin nok.. 

'3nlığ ı, arabaların tahdit edil. 
ınc zaruretini doğuruyor. Ve 
dolayısilc, muhtelif sebeplerle 
gittikçe kalabalıklaşan bu şe • 
lıirdc, bir münakale buhranı 
ortaya koyuyor. Tramvayların 
izdihamı meydanda. İzdihamın 
kışın, soğuk aylarda mahzuru 
bir kat daha artacaktır. 
Hatırlarda olsa gerektir iti. 

milyonlar sarfedilip yeni inşa 

edilen Gazi köprüsünün en bü. 
,fÜk faydası olarak, bu köprü. 
nün, şehrin münakalesini tan . 
zim edeceği iddiası ileri sürül· 
mü~tü. 

Bugün bu köprü ınünakaleye 
açılmıştır. Fakat, İstanbulun 
ana jstikamctleri üzerinde, hiç 
bir münakale hafifliği mevcut 
değildir. Ve Gazi köprüsü, bo.. 
yundan, bosundan beklenen 

YALDIZ 

İHTİKAR! 

li,S kurw,luk yaldızı 100 kuru. 
şa salan bir muhtcklı yakalan • 
m'~· Yaldızın pek rağbette oldu • 
ğunu farkcden bu adan.ın zekisı· 
na diyecek yok. 

Yaldızı bütün bütün terketsek, 
lıiç kullanmasak ne olur, sanki?. 

~ORMAL 

.ll'iOR:llAL 

Ünhersite Rektörlüğü, ikmal 
imtihanları için verdiği bir ilan
da, ~öyle bir tabir kullanıyor: 
• ormal ve anormal kız talebe 
ilah ... Buradaki nornıal ve anor • 
mal kelimelerinin mi.nasını pek 
aulıyamadık. Yeni bir ilmi ıstıLüı 
ıuı acaba? 

ASI LACA!\. 

FİATLAR 

Muhtelif ınaddeleıin fiat liste • 
!eri, halkın ıttıla kesbetnıesi için 
vapUI iskelelerine, tren istasyon. 
!arına da asılacakmış. 

Mürakabe bakıınından bu ha • 
reketin nasıl bir tesir yapacıığını 
bilmiyoruz. Fakat, bir çok yolcu. 
!ara, vapur, tren kaçırtacağı mu. 
bakkaktn:. 

ÇİÇEK -PAZARl 

Gazetelerin yazdığına göre, be. 
lediye, biri Beyoğlunda, diğeri 
lstanbul tarafında olmak üzere, 
iki yeni çiçek pazarı tesis edecek
mi,. 

Halbuki, Beyoğlu baştanbaşa 
uten çiçek dolu değil mi~. Ayn. 
ca bir pazar açmağa lüzum var 
nıı?. 

ASFALT 

MESELESi 

Beyazıt meydanının asfalt ol • 
ması kararlaştı, ihale ) apıldı, 
Kimse talip çıkmadı. Tahmin 
edilen bedeli müteahhidler az bu. 
lnyormuş. Asfalt pahalıdır belki .. 
fakat, bu zamanda sokaklara dö· 
şenecek asfalt için de avuç dolu. 
su para istemek insafsızlık de • 
ğil midir?. 

AHMET RAUF 

ltEŞA.T FEYZi 

bir yolcu ve nakil vasıtası ke. 
safetini üzerine çekmemiştir. 
Belki, bunda, Gazi köprüsüno 
inen iki yolun henüz tanıam. 
!anmaması amildir. Fakat. yol. 
lar tamamlanmış olsa ne ola • 
cak? Halkı ve nakil vasıtala • 
rını Gazi köprüsünden geçme. 
ğe nasıl mecbur edeceğiz! 

Gazi köprüsünden tramvay 
hattı geçirmedjk. Evvela, geç· 
mesi mevzuubahsti. Sonra, ne 
hikmettir, bilinmez, vazgeçil • 
di. Bugün, eski knara dönüle. 
bilir mi! Köprünun böyle bir 
karara tahammülü var mıdır? 
bilmiyoruz. Fakat, muhakkak 
olan şu ki, Gazi köprüsünden 
bir tramvay hattı geçirilme • 
dikçe, İstanbuJun seyrüsefer 
ve münakale vaziyeti, bugün • 
kü izdihamım ebediyete kadar 
muhafaza edecektir. 

Hatayda yeni 
karakollar 

Memleketimizin eski 
tip jandarma 

ka rak o l bi n a l arı 
Memleketimizin muhtelif yer. 

!erindeki eski tip jandarma .kara· 
l©l binaları peyderpey yenileş • 
tirihnektedir. 

Bu meyanda Halayda da ilk 
par-.ide Süveydiye, Fatildi, Şen. 
köy, Sıçanlı, Güzelce, Çengen, 
Erzin ve Sartkaya mevkileriooe 
8 modern jandarma lk'1'I'ak.nlu inşa 
okınacaktır. Bunlara 12 ibin lira 
sarfolunacakıtır. İnşaata önümüz.. 
deki ayın ol'lııısıııda ba.şlanılacak.
tır. 

S üper loJ at labriluuı 
Uıtaatı ilerliyor 

Karabükte kurulması karar • 
la~ırılan Asi.d sülfüııik ve Asid 
Fosfat fabrikasının inşaatın-a de
vam olunm.,ktadır. 

Bu fabrikaya yarım mil)'Qn lira 
sarf-Olunacaktır. İ~atın ilkılıa • 
ilıarda >ikımaline ça~rlacaktır. 

&CÇCK &ABEBLI.a 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Taksl ıamlan bugünden itibaren 

başlamıştır. 

+ Kömür nakleden kamyonların 

fiat tari!elerine 'r. 15 rusbetinde bir 
z:ı:n yapılmıştır, 

+ Hallı: Hamamları tantlm oluna. 
caktır. Burada herkes 7,5 kurusa yı .. 
kanablleceklir. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Flat Miırakabe f'. ~trolörleri Ka

dıköy - Üsküdar ha. alisinde tetkik
lerine devam etmektedirler. Bir Hd 
gün zarfında bu havalide 6 ya yakın 

ihtikftr \"ak'ası tesbit edilmi§tir. Fi.
at Mürakabe Komisyonu bugün
kü içtimaında bu müesseselerin va
ziyetini tetkik edecek ve ihtikar yap. 
tıkları iablt olduğu takdirde bunları 
Adliyeye ı-evkedecekti.r. 
+ Amerika ve İngiltereden MlSıra 

mühim miktarda manifatura gelmfl· 
tir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Yunanistana e:önderilccek: mal

lar hazırlanmaktadır. Bin kadar da ko.. 
U hediye olunmuştur. 
+ Fırınlara un te-niatı tanzim edi

lecektir. 

Tefrika No: 67 

Sürü Çıngırakları 
\. Yazan: CAHİT UÇUK 

- Nereye gidiyoruz? •.. 
Güldü. Yüo::r:.nde şeyt.an.ın muzip se-

vimJ"llği var. llep gülü,>""Or. 
- Ben ne yaptım blliyor musun? 
Ba~ımı ı :ı.llaôım. 
_ Nereden bilecek.sın! .. Bugün alt

mış tııne koyun .utmarladlm.. •• 
İçimdeki heyecan ölçü.:;Uz bir şekil 

aldı. Titriyorum: 

- Ne ı.aınan vakit buldun?. Henüz 
sabah. Altmış koyWlu kime ısmarla... 
dın~ .. 

O, hep o se\rimti gültişle aydınlık, 

paı lak dışlerini gôstcrerek bakıyor: 

- Şa!3kta tBudakh> ya gitti r.ı . O
rada baU;ımın eskI dosLIJ tl, ve okuta
rak adam euıgı taltbelerı vcu· Oniar
la konuştum. Oradan dört arkadaş ba
na yardım ede(.'t'kler, ağılı yapaca
ğız ... 

Ne sOyliyeceğ:mı btln1iyoruın. Du
daklarım yan aralık, Bu bir gulümse
y.ş t•liba. 

- A 1 için ne-cten ı:ıcele ediyoı-sun? 

- Kış burada birden baıtırır ... 
GözlcrlmC:e camların karla yüklü 

koyu nefti dalları canlanıyor. Keskin 
dağ güne:ji, bü~ün karlan elmas pırıl
tısı ile yaldızlıyor. cŞıpşıpu nın mer
can dal14rının uçlarında donmuş inci 
damlaları var. Ocağımızda kütükler 
çLtırdıyor. Odada reçine kokan bir ha
va var. Sarı tahta parmaklıklı pence
relerın. geniş kare aralıklarından 

bölünerek içeri giren, titrek güneş 

· ı~ık.la.rı ... 
- Ah hep dalıyorsun?. Söyle! .. 
Gülerek baktım: 
- Hani ava gidiyordun?. Halbuki 

bir tepeyE" tırmanıyoruz .. 

- Senınlc kon~mak islemişt.im! 

- Oerıek ki yalan söyledin?. 
-Evet! .. 
Neş'eden, sevinc;ten1 kana kana içi

yor, ve sarhos ol yoruz. au sevinç 1 
ne~·e içkısinf, bu yük~ek yayla kö- j 
yünde tattım. 

Pa~ k:ııian Pynlarak, fundalıklala 

1 
lınW~Ult 

Eıkt Şehzadeb.ışı 

pıyasaıar.1 
Bundan evvel yaı;dıgun iki yazıda 

Ranıaz.anın hwusiyeUerınden bah
ı>etro4tim. Bırinde evlerin haz.ır rığını, 

d : ğcrınde K aragözü anlatmıştım. Bu
gUn, bir estti do:;l1.onıun hatırlattığı 

Raınazanın bir baskca bu:,~ıyetınden 

laf açaca ğım. 
Ramazan, bir ibadet ayı olmakla 

beraber, ayni zamanda ~ r:yü.k. bır eğ

lence ayı idi. Ramazan gecelerine 
mahsus olmak u..zere, Şehzadeba5ında, 

Direkler arasında gazinolar, kıraat

haneler, çayhaneler açılır, mevcutları 

temizlenir, kitapçılar dük.kanlarını 

süslerlerdi. Bu arada, bir çok tiyatro 
kumpanyaları Raır..azan e.ecelerı.ne 

mahsus olmak üzere faalıyet.e geçer
di. Halle, geceleri, Şehzadeba.;;:ını dol. 
durur, izdi.hamlı bir piyasa başlardı. 

Eski Ramazan gecelerinde, kadın, 

erkek, çoluk çocuk, sokaklara dökü
lür, fevç fevç, dolaşırdı. O zamanlar
da, kadın mahremdi. Ramazan gece
ler.indedir ki, delikanlılar, kadın ve 
genç kızları yakından gc~ Urlerdi. Ra
mazan, bir takım gf.'1.ül maceralarının 

, başlangıcı olurdu. 
Eskiler darılmasın amma, bütün id.-. 

dialara rnğmen, çimdik yemek için 
Ramazan gecelerinde sokaklara dö
külen hanımlar hatırlarım. Onlar da 
memnundur. Bu cimdik bahsi, b ugün 
insana ne- kadar iğrenç ve gülünç ge
liyor. Eski. telftkkiye bakını.L. ki, çim
diği erkeic. lara!ıudıl.n gel€'n bır iltifat 
addeden hanımlar ço~tu. O devir, çar
şaf ve peçe devri idı. Ça;.~at ve peçe 
mutlak bi~ nıa .s uıniyt ti i+2dp etmez. 
Nitkim, 7ü.ı.ü !-l1'J?s1Jt.ı. peç .. H ne hanım
lar vardı ki, bugu:ıi.·11 y.numaz genç 
klzlanna tq: çıkartırdı. Eski harem 
hayatının, sıkı kayıt ve k:r göçlerin, 
zahiri bir ıey olduğunu SÖJ'1• mek la
zımdır. 

Harem, erkeği aç göz1il \ e terbiye
siz yapıyordu. Kadın da öyle idi. Ka
dın da, müthiş mütecessis, heyecanlı 

t>lr mahlUk. halinde idL Tatmin edıl · 
memiş bir ('Ok taraflan vardı. 

Huıns&., bir ay Ram•zan, bir taraf
tan oruç, ibadet devam ederken, öte 
taraftan envaı türlü kepazelik olur
du. Ramaz.'ln titınce. Ramazan gece
lerinin h~disel..ıı!"~ ktJla~lan kulağa 

gizli ;:izll anlatı'ır gen-; kı,..!nr, deli
kanhlar on biı· ay bu n&.lır;;.larla ya
şarlardı. 

R. SABiT 

l lr kabvecınıa dik· 
l!Aın 7 ıöa kapatıldı 

Bootancıda yeni Ka'riye ma • 
hallesinde 127 nwnaralı dül<ikan. 
-da kahveci!.iık yapan Melhrrı<>t Qğ. 
lu Ali Çeliköz kahve ihti'kiirın. 

dan ÜSkiidar Asliye Ceza Mah
kemesine veri\nıi:ştir. 

Neticede 25 lira para cezasile 
dükkanın 'bir hafta müddetle ka. 
patıbnasına karar verilımiş!ir. Bu 
karar kat'ileşerek hüküm infaz o. 
lumnuştur. --o---
Kadıköy yolları için 30 bin 

lira verildi 
Kadıköyün:de talimlhane mey. 

danı adasındaki ookaklar yolla • 
rının tamiri için dün 30 ibin lira. 
!ık 'bir taıhsisat verilmiştir. 

Üsküdar Ceza Evinin yeni 
pavyonu açıldı 

ÜSküdar O!za Evinde inşa o. 
lunan 300 ki.şiHk yeni pavy<>n ev
velki günden itibaren açıl.mşıtır. 

Halkevlerinde temsil 
salonları 

Camhuriyet Halk Partisi Genel 
sekreteri temsil salonu •bulunmı
yan veyahut salonu o mıntaka • 
nın :htiyacına kıifi gelmiyen Hal. 
kev.~rinin bu nokısanlarmı detibal 
önl~melerini bildİiımi.ştir. 

önde yabanı tı.ndıkları, bodur me
şeleri, artık çiçekleri kuruyarak, saz 
halinde demetelrle kalan cTav~n 

Çubuk> :arını ayırarak, bana yol a
çıyor. Onun peşi sıra, onun açtığı 7 01.. 
dan 7ürilyoi um. İçimden bir ses, dur
madan tekrarlıyor: cünun pesi sıra, 

onun atlığı yoldan yürüyeceksin!> di
yor. Saçlarımın siyah ör&Uleri bem
beyaz oluncıya kadar, hep onun peşi 

sıra gldeı.!eğim. O, bana hayatın e~.siz 

bir saadetini tattırdı. Şimdi, beraber 
yaşıyacagunız günlerin hulyasile sar
hoşuz. Anlıyorum ki es1n1 buJarak ev 
kurmak emelleri, dünyanın her tara
Onda ayni imiş. Fakat şehirlerin kii
çük, bahçesiz daracık evlerine, içle
rinde bin bir endi~enin, azabın kıv

randırdıJ.'1 insanlarına mukabil, uCuk
alra set çeken yük :.Ck, başı duman
lı, elekleri çamlı bir dağ10 ortasında, 
sarı tahta parmaklıktı pencereler. , sa
n tahta tavanı. tabanı, içinde kU.tük
ler yanacak ocağı ile bir ev; ve kal
binde bir damla kin. dudaklarında ya
lan , yüzü'lde hergün deği~en bir mas
ke oln1ıyan, göğsünde altın bir !;alp 
çarpan, gözleri yeşil alevli, bir dev 
erkeğe sahip olarak yasamak ... Yaşa-

ak ne g:ü.ıel... Dü1ünc<'lerime, bi.s
lerime, duygularıma her kelime, kı
sır her t~bih bodur, ve dar geltyor. 

de en ı·enkli en engin, ıstk-
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"Vay alnımın kara yazıları ! 
Bu günleri de mi görecektim?,, 
Açık başı, beyaz ceketi, bütün Hulusi çok para kazanıyordu. Ge. makineler 

Seferler tatil edilince 
bunlar ve 

s ökü l d ü 
hali ve, len beyler, paşalar, o zamanın 

- Yok paşam!. halinde bir gümüş çeyrek, iki 
- Evet beyım... çeyreklik, bazı mecidiye, lira çey-

gibi beylik cümlelerle konuşma • reği bile verirlerdi. Bizim hali • 
sından, garoon olduğu anlaşılı • ıniz, vaktimiz yerindeydi. Babam 
yordu. Maznundu.. yanında bir hem arabacılar kahyası, hem tu. 
polis ve bir bekçi vardı. ~umbacı resi idi. Para, evde gır • 

Adliyede, fisebilillô.h herkesin la .. orasını bırakalım .. İşte Hulıl-
derdile yakından alakadar olan, sinin bol para kazamlığını gör • 
hiç tarumatlığı kimselerin dertle · düm. Ben ~ garsonluğa heves • 
rile müteellim, sevinçleri, neş'e. lpıdim, garoon oldum. 
!erile mesrur ve mahzuz olan ha. Bu garsonlukta çok şeyler gör. 
yır sahipleri ç1ktnr. İşte hunlar. düm. Başımdan çok şey geçti. 
dan biri, yanına yaklaştı, sordu: Şimdiye kadar böylesine ra~tla -

- Yahu, sen Boğazda, Menek- madım. Dün gece, gelen müşteri.. 
şe suyu gazinosunda çalışmıyor lerden bir kadının çantası kay • 
muydun? Ne oldu sana böyle? bolmuş. Aradılar, taradılar, Be • 

.Körün aradığı bir göz, Allah nim elbise dolabımdan çıkmasın 
verdi iki göz; ona da ne söz!. der. mı? Artık kim koyduysa, günahı 
!er. Maznun garoon, dert döke • boynuna .. benim, vallahi bılliihi, 
cek taştan adam ararken, böyle hiç bir şeyden haberim yok! Am· 
ayağile burnunun dibine kadar rna, benim dolabımdan çıktı di • 
b ir dert ortağ;nın gelmesi, gözle- ye beni yakalad:lar. 
rinde bir memnuniyet pırıltısı Bu sırada, mübajirin ikazile, 
şimşeklendirdi: polis, garsonu mahkemeye sok • 

_ Beni tanıyorsunuz, değil mi? tu. Biraz sonra .~.ahkemeden çı.. 
dedi. Belki de işitmişsinizdir be. kan garsonun. yuzu, alı a.ı. rno'.11 
nim ne kadar namuslu adam ol. mordu. Kendı kendıne soylenı • 
duğumu? Bakın size anlatayım. yordu: 
Benim yaşım k:rk sekiz .. tam o. - Vay alnımm kara yazılan! 
tuz senedir garsonum. Garsonlu- Başıma bunlar da mı gelecekti? 
ğa evvela Fenerbahçede başla • Ne olduğunu merak edıp sor. 
dım. Fenerbahçede bir gazino dum: 
vardı. Oraya, o zamanlar, beyler, - Ne oldu ahbap? Karar ver. 
paş:ılar gelirlerdi. Benim, orada diler mi! 
çalışan, Huliısi isminde bir arka. - Verdiler, ya! Altı ay ... Şim. 
daşım vardı. O zaman, ikimiz de, dl çoluğa çocuğa kim bakacak? 
genç, ikimiz de yakışıklı idik. Vay alnımın kara yazıları! ... 

Ayrıldığı sevgilisini başka i 1 e 
gören genç aşıkın hiddeti! 
Tramvayın içinde bir adam eski dostunu 
yakalayıp dövdü 1 ay hapse mahkum oldu 

Evvelki akşam F& tihle Saraç • 
hanebaşı arasında, tramvayda bir 
hadise olmuştur. Bürhan ismin -
de biri, beş altı sene birlikte ya. 
şadıktan sonra bir müddet evvel 
kendisinden ayrılan Polinayı, ka. 
sap Petürkeli Mustafa ile yanya. 
na, haşhaşa görmüştür. Kadını 

kıskanmış, üstüne yürüyerek, t.o
kat, yumruk, tekme atmıştır. Po
lina, haykırm:ş, kadının yanın • 
daki kasap da, Bürhana bıçak 
çekmiştir. Yolculardan biri, ka • 
sabın elinden bıçağı almış, çok 
geçmeden gürültü, patırdı yatış • 
tırıl mı.ştır. 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesine gönderikm Poli • 

nanın eski ve yeni aşı.klan, der -
hal muhakeme edilmiştir. Bun • 
lardan Bürhanın, kadını dövmek
ten 1 ay hapsine ve ~.emen tev • 
kiline, kasap Petürkeli Mustafa. 

nın da kavgada bıçak çekmekten 
3 gün hapsine karar Vt?rilmiştir. 

BCZ§muallimler için kurslar 
açılacak 

Her ders wlında olduğu gibi 
bu yıl da ıillk mclttep lbaşmual -
!imleri için Maarif Müdürlüğü ta • 

rafından muhtelif semtlerde kurs. 

lar ~ıhnası kararlaştın.lımıştır. 

Bunlaııa devam ~buri olacak.. 
tır. 

EDEnl U OMAN : 118 

Yeni kayış olmaması yüzıün • 
den Tünel seferlerinin tatil edil. 
me5i ımünaselbetile makinel€rin 
ve arabaların tetkik ve tamirle • 
ri.nı! başlanılıyıor. Makineler la • 
mamen, arabalar da ıkısımen sö. 
kühnüşlectlir. Bunlar, esaslı şe -
&cilde elden geçirilıclikten sanra 
yine takılacaklardır. 
Diğer taraftan Tünel k.ay1Şının 

Amel'iıkadan 1,5 ay evvel yola 
çilqmış buluoouğu Joat'i surette 
öğrenilımiştir. Ancak ne zaman 
geleceği malüm değildir. 

Açık if ve memuriyetler 

Eskşehir hava okuluna bir mo
tör ve teknolO'jı muallimi ile bir 
radya~ör ve !ahim muallimi alı • 
nacaktır. Ücret 100 • 170 er lira. 
dır. Talip olanlar 10 teşriniev -
vele kadar .mezkiır mektep mü. 
dürlüI;'iine müracaaıt eo<l'ebilirler. 
Aynca bir de otomdbil lastik la. 
ım irei ustası araoılımakıtadır. 

İstanbul Poota İdaresi orta mek-
tep mezunları arasından müsa -
lb~ka ile stajyer memurlar ala -
c&Mır. Talip olanların 29 eylıll 
pazartesi günü akşamına kadar 
mezkılr müdürlüğe müracaat • 
leri icabetımektedir. 

Karabük fabrikasına memur 
almak için bir imtihan açıldı 

Karabü.k fabrikalanna asgari 
orta rr.ek<'\' p mezunu ol:anlardan 
yaşları 35 den fazla olmıyanlar 
ve askerliğini ifa etmiş 'bulunan. 
!ar arasıooan i.ıntilıanla memur
la l'a!ımnası ·kararlaştırıimı~ır. 

Buniar en geç 27 eyliıl cumar
tesi gilTıüne kadar şehrintlz Sü. 
meı'bank Müdürlüğüne müracaat 
etmelid .rler. İmtihan 1 teşrini • 
ev\'elde icra olunacalctır. Verile. 
<:1>k ücret ayda 75 - 14-0 lira ara. 
sındadır. 

Mimardavut camımın etrafı 
açılacak 

iisküdarda Hirk.imiyetimilliye 
caddesindeki Mimar Davut cami. 
inin etrafın.daki binaların yı:kı • 
!arak kaldırılıması .kararlaıştırıl • 
mıştır. Bu suretle pek dar olan 
tramvay yolu da açılmış olacak
tır. 

--o--

l tlaiyeye er alınıyor 

Belediye R"islıği İtfuiye teşki. 
!atının la.1.-viyrei için şoför ve 
nıımara erleri almağa lba.şlamış • 
lır. İ !aiyeciliğe hevesli olanlar. 
dan aSkerliğini yapmış lbulunan
lann müracaalleri ıkı>bul olun • 
ımaktadır. 

İstanbulun hastane ihtiyacı hudut
suzdur. Ne kadar yeni bQ.Slane açsa
nız yine dolar. Şeh.ir kalabalık . Bun
dan başka, bütün memleketin dört bir 
tarafından İslanbula teda\•lye gelen 
hastalar vardır. Asıl izdihamı teşkil 
eden bunlardır. 

Bir Cinayet Davası 
Bugüne kadar Ccrrahpaşa hastane

sinde nlsaiye kısmı yoktu. Çünkü. 
e\-velce Haseki hastanesi yalnız ka
dınlara mahsus olmak tizere kurul
muştu. Gazetelerde okuyoruz ki, Cer
rahpaşaya da bir kadın hastalıklan 
kısmı illve edileeekllr. Bu çok ye
rinde ve batta geç kalmış bir karar
dır. Bir an evvel faaliyete geçmesini 
temenni ederiz. 

BURHAN CEVAT 

lı ıne!humlan toplı7an , basit, sade bir 
kelimecik: var: Güzel!.. 

Ne kadar hayatla doluyum. Bun\l 
keskin bir vüzuhla hissediyor, zevk 
alarak ya~ıyorum. Herşeyi daha ya
k.Jndan görebllmek için eğilmiş, ba
sitleşmiş gibiyim. Bir zamanlar göre
medigim her şey, şimdi bana yakın 

gelıyor. fliçbir şeye hor bakmıyor, tet
kike layık dcğilmi~ gibi istihfaf etmi
yorum. Bir yonga parcasının aç bir 
insan ağzını oyalıyat>agını, ondan a
kan u::;areyle mid n in avunacağını bL 
liyorum. Recep, küçükken, ona açlık 

cezası veren halasına, sızlanmaz, bo
yun eğnıez, ve bir yonga parçasını 

çiğner, oı1u emerm.iş. He11iey, ilk iö
rünü • örlilsünü çoktan atın ıştır. Daha 
derinlere, d:ıha karanlıklara bakabili
yor, ve bu yolun beni sonsuzluklara 
kavuşturacağını umuyorum. 

Etraeımı !undalarla örtülü, bütün 
aşağılara h.ikim bir tepeciğe çıktık. 

Oraya yeşllliklerio ortasındaki 
meydancıkta oturdu!<. Çiftlik, çiftliğin 
ortasından ge<;en «Altın Dere>, bos
tanlar, sarı birer killın parçasına ben
ziyen bic;ilmış tarl0ılar, avuç içi gibi 
görünU.yor. 

Bir :nOddct h.lç konuşmadık. Rece
bin gü~el 'e büyU.k eh uzanarak, eti
mi kavradı. 

(Arkası Var) 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

zt :ıareketi başta profesör Cemil 
~lı"lak üzere herkesi şiddetlı l>ir 
alaka ile bağlıyordu. Hatta, din -
. •y•ciler arasında: 

- Hakim l>ird~bire açıldı, fa. 
kat Muza[feri de bastırdı. Muzaf. 
f<>r bu derece açıklan açığa hiç b ir 
şey konuşmadı. Kimseyi itham 
etmedi. Sözleri hep ıskandll rna. 
!ıiyetinde idi. 

Diye yüksek sesle konuşanlar 

b'le vardı. F akat, Şabanın haki -
mın bu son sualine nasıl bir ce • 
vap verebileceğini merak edenle. 
rir. sayısı daha az değildi. Bunun 
screbi de birkaç celsedir, her • 
k~sle: 

- Kııtil yoksa Ferdi mi? 
Diye hasıl olan tereddüt, !ıatta. 

kuvvetlenmeğe doğru giden zan. 
taı·dandı. Ve .. hatta yavaş yavaş 
bir çokları: . 

- Katil mhakkak Ferdidir. Ba. 
kın göreceksiniz! 

D:yorlardı. Şaban da bütün psi. 
ko:ojik momanların şimşek sür • 
atile beyinleri sarıp geçtiği anda 
teker teker kelimeler balınde ce
\·abını veriyordu: 

- Ferdi bey için karşıki avu • 
katın katil mi, katillerle birlik mi 
ne olduğunu söylemiş. Ben bugün 
böyle olduğunu Allah bilir.. der 
raddesindeyim. Ben FC'rdi bey -
den bugüne kadar hiç bir kötü • 
lük görmüş değilim ki e>nun aley. 
hinde bulunayım, veya aleyhin • 
dekı zanlan kuvvetlendireyim. 

Ferdi bey Şükriye hanımı çok da 
sever, onu kıracak bir şey yap -
mazdı. Nasıl onun eli varır da ka. 
rısını öldürür, yahut da öldürtür . 

- Amma, cinayetten sonra 
Ferdi sana çok para vermiş? 

- Hayır kimseden böyle bir 
para almadım. 

- Demek senin bu cinayet işin. 
d e hiç bir ilişiğin yok? 

-Yok. 
- Peki öyle ise .. 
Hakim bunu söyledikten sonra, 

Şaban gidebilir miyim! der gibi 
onun gözleri içine bakıyordu. Ha
kim, Şabana: 

- Sen git .. 
Dedi ve arkasından mübaşire 

seslendi: 
- Şahit Ayşeyi çağır .. 
Ve .. mübaşir bu emri ü a için 

koridorda ses1endi: 
- Ayşe ... Ayşe ... 
- Biraz sonra Ayşe salonday. 

dı ve .. titrek, sarsak ad.mlarla 
hakimin kürsüsüne doğru ilerli • 
yordu. Rengi bembeyazdı. Fakat, 
bu beyazlıkta damarlardaki he • 
yecan ve kuvvetli darabanın ak
si vardı. 

Hakimin önünde durduğu ·ıa • 
kit, hep önüne bakı,vor, sanki sa. 
!on ;çinde başını bile çevirmek -
ten ürktüğünü bütün halıle ade 
ediyordu. 

füikim ilk sual olarak kendi • 
sinden sordu: 

(Devamı Var, 

.. 

liasya we ID l!lı 
Amerı an ya!"'~~ tı • 

Yazan: Ahmet şükru ES 
"~ . .sır"" 

Üç ay evvel, Sovyetler 101:ıt 
Almanya ile haııbe tutuş.~r ıı~ 
maz, İngiltere ve Amer: ~· ·(!ilki' 
lara elden gelen yardıınd• ııııs • 
nacaklarını vadetmişle~ı. rıtıl' 
ya üzerine Alman tazyıkı 8 ırı' 
ça, Bu yardım tekrarland',.et · 
yolunun, Rusyaya yard1111

1 
• r ır 

tirınek için açıldığı tngılı~ eş: • 
rafından giızlerunemektedır .. ,, 
maide SpiWJbergen adaS1°ı?k~ 
li de yardım ımeselesile al• 
gösterilmektedir. . sıt' 
Şimdi Rusya,yardun içı~ #' 

bakıyor. Tıpkı Fransa, . ı şa~ 
nesi yazında yardım ıçııı 

ıha.kıtığı gi.bi. l~ 
Bu yardım gelmeyince, nı~ 

tercdcn ve Amerika<Jan fl' 
malz.emesi, tank ve tayY8;t çı • 
!inde yardım temin e\J!le~c ,.ırıt 
lışmaktadır. İngiltercnin "e (-' 
rikanın Rusyaya elleriı.ıeıı ;ı • 
len yardımı temin etrne:C ~rır 
~inde olduk.!anna şü.pbe ) e ~" 
Fakat askeri harekfıt üııerın ~ ıı:t 
yi"- ölçüde ımüessir ol•~', 
n • •oet ve sür'atle ıbu Y! ··pıt' 
yetişeceği çok şüpheli gor~ 1 
Rı.ısyaya yapılacak yarrl'ftl. iJI'' 
essir olabilmesi için ölçiı>11 

yük olrr•1lıd:r. il' JI 
Nakliyat meselesi yardı~·r . Jıı' 

ktev1 
'• \bir zorluk teşkil etme .. :ııı oı , 

giliz gemi zayiatının .ıni)lı·re bıJ 
duğu muhakkaktır. !ngi(tefil<frıı 
li yıpramnış olan ticaret . ~et' 
kendi iaşesini temin eınne11:1ıııı• 
di ordularına ma!zeıne 18; 111' V•. 
ve oııtlan sonra da RusY8İ r ıl • 
dını yetişliıınıeli. Bu şart ~zeri' 
tında Ru.syaya harekB.t u~r·ıl~ 
ımüessir olacak miktar v<! ~ ' 
yardım yetiştirebileceği ~ 
heli görünü.yor. d3 !'. 

Ruzvelt ile Çörçil arasıJI ıııU? 
!antik denizinde yapılaP . i t'_(tl 
katta bu yardım mesel~sınk0 oft: 
mek için Moskovada bıt veril , 
rans toplanın-asına karar 11 :n1il 
mişti. Konferansın ~zaları bir 
yet tayin edilebilmış ve .0ıa Ç·, 

Moskovaya gitmek üzere ~e f ~ 
mışlardır. Haber verıJdı~ ~,11, 

Ing. ·ıt · Levazırtl ~(· re, ı ereyL ·ıca.~·ı , 
Lord Beaverbrok, Arner~ ~ıolJ, 
ter Herriman, Rusyayı :..~·t ~ 
tof tetııJ!il edeceklerd ır. ·lan ı/' 
zun vadeli olacağı anlaŞ· tnC' vl 
yardım işi görüşüiürk•11 • ıııı~ ı' 
re, Rusyaya alelace.le ~dta~ 
tayyare göndermiştı.~. bıl ~ ıl' 
haber verildiğine goı:• Jat1 l 41 
zarfında İngiliz [abrık8 nJıl''~ı 
fından imal edilen ta fı 
Rusyaya görıderiJecektır:riPıle r 

"n" ç Rusya son bir kaç gu dı;•'' 
nüz fabrika kapısından J( dt 'ı 
mıyan bu yardımın bel 

1ciJıet 
mislini zayi etmiştir. şıı ri ~ • • 

k' aske r 
unutulmamalı<lır ı 811 • ~· 
katın son inkişafı. Alrıı ,çıııı ~r 
harbinde yeni bir safha dB ıı~. 
dır. Belki bu yeni safh3 ,..,,ııe 
ya yardım yalnız harP tıı·'' 
si göndermeğe inhisaf ~~o- 1, • 

İngiltere Kafkasların ~3&• • 
için Rusya ile askeri 53.eıiP ~ 
birliği yapmak mecburı~c 1~ ' 
sedecektir ve söylenrııeıııe ı.~ 
yoktur ki yalnız malı• o~ı· 
mak suretile yapıJınaSı ~ııı ~l• 
len yard,mın geç J<aldı d, ~.1 
eden bu çeşit yardıını~ ,,rd· 
sine mahsus güçlükler' 

ı 

Biri!""i.zi.n~ 
epımızın ti' 

t<Je 
Garajlarda be 1 

len otobüsief".ıl~ 
d•'"'t ıı- C'. 

Çarsnmbad.< Karo -•• ' .< .. ı arı ...... · "f" 1 

sinde 18 numaralı 1 bır :-ıış 
d •ın·ı< ıl 

mal Arda'dan al 1
&. ·tel• 1 Jt 

tupta bazı otobüSlerlfl_IJ tıil1 •· 
zemeleri tamJm oıdug ·ııı .!"' ı> 

gar•l ı>"' . , 
bipleri tarafından rı 11s Q 
kart1lmadığ1 bu yuzdt}<.ıPt.J$ 1 ~ 
otobıisle seyntsefer sı ~1 

ği beya0 ~lunarak: . 11ıuı"" t11 
. . de>' .~ cl~letme musa.a ;ul et 

·ıarda. ·r'l-ı1 · 
büslcrin earaJ . uııu11 J ~J ' (l 
bu mü~aadenın }P, 063, 50Gı.1rı·J 
mez m i?. ~fe...:ela 3 309lİ rı rı •' ı 
3102, 3099, 3100 "~rı ı,aı11'1 1uıtt' 1~ 
otobi..i.sler bet ~eyle vel'ıt:V sef
ğu halde garajd~ ıtıı 1 rsJ stl' t1' 
dir. Arabalar ı_--ogi:I ııd~ıl J1 ~ 
daha sık yapdaca!~d:ııı ~ rl 
ıenıektı-n, izdıııaı ps:ı' 11r 
c ·ıklır Alftk;darll'rı_fl a ti tı· 

• . . izi fil lı' 1 
katıni cetı.>etnH~Jl 0ulbil' J1·''" 
dc·nılmf"kiedtr .B~ ...., df! 4 . ...... _.,, 
h:nd:.ı.~ l garaJll'.1 neJC"' ,.ıv 

-t, · r · i ~ 
tasrih oh•n.mU!o' ·• .kJt 3 1uı 
i :s lh!lnirı na1arı rl 
r:z. 
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\tc.u /\.. Yaz.uıın metınlen Anaaoıu 

r<!h· Ja:ısı l.ıi.iltenlerinden alınm1$t.&r) 
11 eden: Muammer Alatur 

lııut lf" k 
~ l 1 ~ "lr arası konferansı 
"""b 0ndr~da açümışlır. Bu mü
~: e\Je Hariciye Nazırı Eden 
1 

nuı. \.. -
1 

. _ . 
1 tıı1 k"" soy emış, .muttefık er S ~nfcransına iştirak eden 

•ıııa:t-er Birlıği mümessilini, iç. 
~.:defa iştirak etlen Yunan 
~ ı ıle Maliye Nazırını se. 

ııı~tır. 

'i,~~t İRAN KAiBİNESİ 
~İran kabinesi dün parlii.

ttıa: a Programını okumuş ve 
~ r teyı almı.ştır. 

, ~b'us sabık Şahın mem -
t, ,:ıına g!di~!ni menuu bah
e~ <k · t· k. , mış ır ı: 

~ •-ı llıza Pchlevinin memleket 
ı 1 a k.>n<1· adına yatırtl>ğı p.1-
1\, y:/altanat mücev1herlerin in 
~ ll;ı ı anlaşılmadan memleket 

1 
"'•b•Çlk.nıası doğru değildi.• 

tıs, hükümdar tarafından 
4 ltıil!etine devre<! imiş olan 
\ a 1~0n rey alin menşei hak -

l>atıı a bazı sualler sormu~tur. 
g, a, ınsı eski Şa1ıın arjan _ 

t ı'lllek Üzere Kermandan ay. 
tıoı haber V<:>rm~ktedir. 

il FRANSIZ MİLLl 
l::t~ KOMİTESİ 

~t •
6 
eraı dö Gol Hür Fransız -

~ k ı rarı.ndan yeni ·bir kab'.ne 
~ e .~dıldığini bHdirm;s:ir. Ko-
r "U\"' ·· • ~<3ız un dunyada salahiyetli 

, v tııakamlarıııı remsi! etlen 
t ~ 01 ."Ya dokuz azadan mürcl< -

ııı.., "'Caktır. Yeni kam.ite ka -

~" ~a:ı:"i mucibince milletl tem.. 
"llı~r illa mahk bir Fransız hü. 
..._ .ı tess·· ~ ı.ıs 'l!diru:iye kadar, 

b 41rnan-Sovyet 
'-tb· ~. •ne bir bakış 

t11 ~t Söze- " Lo . > ~)';ı~ Uju zo\1:kı gazetecilere 
~ r<lus tta bulunmuştur: cOOrt Sov
Cl.ı lıcııt Utıun muhasara cdiln1ij ol
'.'tt;,, kınctakl Alınan iddiaları doğ-

""'t "" ,,_ . ,._ · uurt onlu büyuk bir insan 

1:-:ıtıı .-•kıı eder. A1ma.ntar, onlula-
~ ,evitrn . ~l'tı e teşebbu~unde muvat .. 

1 
l.ı;ı, •ıtuşıardır. 
""'• ~l Budyenni'nin azled1lerek, 

ıı. :erat Koniyefin getirilmiş 
ı..~ Uctı·kkıudaki ~ayialar da hayal 
~~d. u.r. Alman Başkumandanlılı 
~~ "'1 .Şark cephesuıdekl Alman 
~ a.t verilen rakamlar gülünç· 

ı,. l<rıltı- Alman harbinin ilk 70 gü-
't 2 rq·d.a Almanların msanca tele. 

ı..'"~ 11Yon, 300 bin kişi kadzrdır. 
~ k.a:ynaklarlna göre, Lenfn .. 
~~Uharebeler ;iiddellenmlştir. 
'lıııı. rctan bir ku.mı daha ele 

~ .. ıı, 
•1•tı . 

~ ~ " Şaık.ında başka Sovyet cil-
~ rı dnha imha edilmşilir. Cep 

i\t g~..all.<>ur kalmış olanların da 
•itı."" lçlnde imha edllınesi bek-

lıı:;ı::·~dır 
ı.: ........ 

da \lkan cStaınpa• gazetesi 
D•i<J· I 

1 

i~ldık. <1r arının Harkof'un önle .. 
1••uıl bildlrmektcdir. 
~-

Ruzvelt 
i~ ge (linci Sahifeden Devam) 

re llıılerinin muharip dev -
aıt 1. al ımanlara veya harp 

~İilcarına gırmelenni mene-
'ıiye ıınııerın de kaldırılmasını • "ı. eyıemektedirler. 

"' ~da 1 ~ıı n Coıınally bitarallık 
~ '·at~·ıın esaslı 'bir şekilde ta
~ lalı a lamamile ilga edilece • 
:-~~.ı::ın ~tmektecıır. 

~ l!ılııi t tıcaret gemilerinin 
~~tııı \o llSvıp et.ınege hazır ol. 
Lı;~ 1 1i k ~kongrenin böyle bir 

ı ~va uı edeceğini zan."Jetti
e eylem· t· ış ır. 

Yeni İran kabinesi Mec
listen itimat reyi aldı -
Hür Fransızlar milli bir 
komite kurdular - Bir 
habere göre, General 
Vayvel Tiflise, diğer bir 
habere göre de Londra
va gitti. -

Fransa için idari heyet ~ine ka
lın olacaktır. 

VAYVEL NEREDE? 
Hinıdıstandaki İngiliz kuvvet -

leri Başkumandanı ~neral Vay. 
vel'in Tifüse gittiği Nevyor'.:tan 
bilıdirilme!<ledir. Söy lend;ğne gö
re Vayvel Kafkasya mıntakası • 
nın müdafaasını hazırlıyacaktır. 

Ur.ayted Pres':n haberine gö -
re, İran Demi~lları tamir edil_ 
mekte. Sovyet petrol kuyularının 
müdafaası için belki el· bır İn.gi. 
liz heyeti seferiyes.nin Sovyet 
Rusyaya gönderileceği zannedil _ 
mektcdir 

Londradan gelen diğer bir ha
bere göre de, general Wayvel Lon-ı 
draya gitmiş, imparatorluk erkiı
nıharbiyesi ile istişarelerde bu _ 
lunmuştur. 

Wayvcl hava yolile Londraya 
geln:iş ve tekrar Hind;stana ,.a _ 

. zifrsi başına dönmüştür. 
B 'LGARiSTJINA İNEN 
RUS PAR '\SÜTÇÜLERİ 

Bulgar topraklor·~ S.·wvet pa
raşütçülerinin ind. '· ni Tas a. 
jansı tekzip etmişlt. S ·fvadan ve
rılcn mallımata !!Öre. Bulgar ga _ 
zetcleri paraşütçüler;n yanların

da bulunan ewan n resimlerini 
ne-retmi~lerdir. Cep fpncrleri, ta
banralar, bisküviler vesaire ... 

Bulgar Dahilive Nazırı Gabııos
ki ecnebi gazetecilere beyar•atta 
bulunarak, son günlerde Bulga • 
ristana inen paraşütçıilerin Sov _ 
yetler Birliğinden geldiğini teyit 
etmiştir. 

iki Fransız 
müstemlekesi 

(1 inci Sahi.1edcn Devam) 
yaya yapı.lan siluh ve mühimn1at :;ev
kıyatıyle -Sterra Leone- de Frcc
tovn'a Ine:iltere tarafından goııderı.en 
harp maı.zemesine işaret elt1klen son
ra ~unları yazıyor. 

cDaha bir müddet evvel Birleşık 

~erika ve İngiltere gazeteleri At.a.s 
Okyanusu ile AntU denizlerindı..ki. 

Fransız mü.slemLekelerinln askeri ve 
sevkulceyşi ınah.yette hıç bu· eh.eın
miyet arzet.memekte oldugunu teyıt et
melerine rağmen, bugün ayni. matbuat 
silab ve mühimınat yüklu geınılerin 
l\1artinik'e, Guadclojo ve Fildi~i sahı
linde Abidjan isli.kametinde logiltere 
~blokasuıdan ve Atlas Okyanusundaki 
Amerika tarassut hattından geçml.kle 
bulunduklarına nazarı dikkati celbe.
diyorlar. 

Inglliz - Birleşik. Amerika matbu
atının bu neşriyatı Fransız müstemle
kelerlnin. ve bilhassa Dakar'ın l\farti
nik'in ve Abidjan deniz tissunti zararı
na olarak geniş rr.ikyasta bir Ingi.iı 

Amerikan mü~terek taarruzuna bir 
mukaddime teşkil etmektedir .. 

Bu plcln, söylendiğine göre Reis 
RuzveU ile Mister Çö!"ı;;ı arasında ak
tedilcn Atlas Okyanusu konferansında 
derpiı ed;lmiş ve pek yakında Gene
ral de Gol'ün muavenetiyle tatbik sa
hasına konulmuş bulunrnaktadu-. 

LENiNGRAD 
varoşlarında 

(1 inci Sahifeden Devam) 
se, bu, ciddi bir tehlike arzet _ 
mez. 20 nci Alman piyade fırka. 
sı püskürtülmüştür. Merkez cep
hesinde mukabil Sovyet taarnz -
ları devam etmektedir. Cephenin 
bu mıntakasından az haberler a
lındığı için, vaı:iyet hakkında sa
rih bir hüküm verilememektedir. 

Odesa mukavemete devam edi
yor. 

Amerika /ah· 
rikalarında 
tank imalatı 
Detroit 25 (A.A.) - Geçen 

harıptc tank imal elmiş olan Ford 
fabv.ka'arı şimdı ordu i<:in 30 on
luk tanklar imalini derpiş etmek.. 
ted:r. 

Harbiye Nezarctile Milli mü -
'Clafaa imalat ofi:.i arasında birkaç 
'baltadanberi müıakEreler yapıl -
maktadır. 

Ford imalat ıçin lii.-zım olan 
malıemeyi Detrolt mınlakasın -
daki küçük fabrıkatörlere ı:smar -
lıyaca.!ctır. 

Chcrysler kumpanyası, birkaç 
ay evvel tank imaline başlamış -
tır. On beş gün evevl General 
"Motc.rs kumpanyası da emrin -
d. ki fobı•:kdarın tnnk imaline 
başlıyaeağını ilan ebmiştır. 

Bc>mobardı·man tayarel<>ri ve 
motör imal' iç!n Ford 750 mılyon, 
General Motors 1,200 ır;lyon ve 
Chrysler 50 milyon dolarhk kon
tratlar imzalamışlardır 

Eoenos Ayreste 
lhtilil teşebbDs!l 
Buenos-Aires 25 (AA.) - l\!'1-

liyetçi bir komplo rr.eydana çıka. 
rıhnış:ı.r. Kara, dcnız hava kuv -
vetlerıne mensup binçok zabit 
tevkif edilmiştir. 

Buencs-Aircs 2o (A.A.) - Fran
sa sefıri Peyrouton dün B~w-kil 
Quinuzu'yu ziyaret ederek pa -
zarl~sı günü sefar::ıt b!r.ası önün
de yapılan nüımayişleri protest.o 
e'.•mi,ştir. 

Moskovaya bir 
akın teşebbüsü 
Moskova, 25 (.A.A) - Tass Ajan

sının bildirdiğine göre 24 - 25 EyJ(ıl 
gecesi Alınan t.nyyarelerinden mü
rekkep bir grup Moskovayı bombardı
man etmeğe tcşebbı..is etmiş ise de tay
yare dari bataryalarının ateşi ve av 
tayy3relel"imizin taarruzu karşıı:;ında 

dil$man tayyareleri dağLlmış ve hükü-
met merk~tüıin 
lardır. 

üstünde uçamamıs-

Amerika - Hattı 
üstüva yolu 

Vaşington 25 (A.A.) - Vaşing

tonun iyi haber alan ma.hfiUe -
rinde, bEyan edildiğine göre Ha. 
ncıye Nezaretinin i\ç memuru 

- halen General dö Gol'ün kontro
lü al~ında 'bulunan Hattı Üstüva 
Af~i.kasına müte;eccihen yola 
çıkmışlardır. 

Bu memurlar Amerika ile Hat. 
tı Üslii,·a Afrikası araSlnda tica
ret ve nakEyat yaıomak imkanla. 
rını araştıracaklardır. 

Alman Tebliği 
( 1 inci Sahi.leden Devam) 

Dü~an kUıvve:leirnin bakıyesi 
iki cep içinde ma'hsur ıkalmış oJup 
bunların da birkaç gün içinde ta.. 
mamile imha edilmesi beklen -
mektedir. Tayyarelefü·~n alınan 

fotograflardan, düşman safları a. 
rasında kangaşalık ç•ktığı anla -
şılmaktad>r. 

Vatandaşhktaa 
ıskat edildi 

İzinsiz olarak başka bir tabii • 
yete girm~ olduğu anlaşılan L • 
tanbullu Nazım Kıııdanın Türk 
vatandaşlığından iskatı Vekiller 
Hey'etince kabul ve tasdik olun
muştur. 

~a No: 22 ............ ._ 

~~briçin ÖldOrdOler 
açm~lar. 

Ona tam bir baba şefka tile sor. 

\ 
lııı~. 

Yazan: AKAGÜNDÜZ• 

' a~~n~ farketmiıyormıış gi.. 
Jıı,, .\t;ltıı aga başlıyordu. 

lıtı• l{ mı? Tanımaz olur 
!ııı~~ ı;·li .aYatının en gizli yer

~ d· tıın. Biivük san'atk:ir 
'q; ıvec v , 

lllıı, ek yok Ne yazık ki 
t• 1, \rlCd. 

lı lııi h ansız, ayy~ ... 
~ llı'ih ~tnen teyit ederdi. Bir 

, .\~r avukat teyit etti: 
ıı.t ı'•rı atlığın da doktorluk gi.. 
~r ~; llaııvarcı:r. Fakat her işde 

~~r k· açıga vurmuş hadise -
lıta d~1~ 18•klamak mesleki ap.. 

' •tliı .. et eder. 
• ._ •ıı 0

Yle vak'alar olur ki bir 
~ ha açıkt.ır, bir cephesi sır. 

,ı r ııııı. l:eçenlerde başıma ge. 
l\.:'.'tL, aı so··.-ı· . B. .. 
'~ '•r A.ı· , ıyeyım: ır gun 

1 l!ı~ Yazıhaneme geldi. 
Yaz, elleri titriyOl". 

Çapkını bütün hay liızhklarına 
ragmen severim. Musikiden, he
le edebiyattan hiç anlamam am • 
Jlla, itimat ettiğim mütehassıslar
dan çok dinledim. 

- Hayrola evlat? dedim. 

- Sana iltica ediyorum üstad! 
- Bir tecavüze mi uğradın, bir 

hukuk işi mi? 
:Meğer bir namus davası imiş. 

Me!<leki sır tarafı burada başladı
ğı ıçin isim söylemiyeeeğim. Sa _ 
dere (x) paşa deyip geçeceğim. 

(x) paşanın k:zını baştan çıkar -
rr.ış. Evli, çocuklu bir adam; dört 
c;tıcukhı, iffetli bir kadını baştan 
Ç'k&rıyor! İnanmadım doğrusu. 

- (x) paşa ile damadı ceple -
rinöe tabanca beni arıyorlar. Bun
dan başka bir de namus davası 

O.um: 

- Oğlum, evPac:hm Ali Bey! 
Bana bir evladın babasına söy
liyeceği gibi söyle. Bu işte ala • 
kıan n.e mertebede? 

- Üstadım, ben onun evli dört 
çocuk anas.ı olduğunu ne b'i,cyim? 
'Tusirlerime kendi kapıldı. 

- Senin ıbaşka bir vak'ar. da
ha olacak sanırım. 

Fatmayı küıçük dayısına auıran 

harumdendi atildı: · 

- (X. X.) Beyin hanımı. Za -
vallı kadın iki çocuğile Aliye 
kaçtı, bir rezalet, bir rezalet! 

Avukat sözü.. aldı: 
(Arkası Var) 

N O T - Okuyucularımııın lezzet 
ve alfı.ka ile takip ettiklerine emin 
olduğumuı. cOnu Hatır İçin Öl
dürdüler!..~ tefrikamız hergUn ko
nulabilmesini temin için yarından 
ltibar""n daha ır.üsatl r.lan Dör
dünc~l Sahitemize "" · ır.Jilecek ve 
muntazamaı. orada de;·an_ oluna
caktır .• 

Almanlara gö
re Ukrayna' da 
muharebe bitti 

Bern, 25 (A.A.) - Baslar Nacl" rlc'1.
tcn gc.z(:h!Sı Alınan a . er! mahfillerin
de izhar edilen kanaate tercüm<ın ola
.rak Ukrayna muharebesinin sona er
diğini bildirmektedir. 

Bu gazete bilhassa şunları ilfı ve et
mekledir: 

Nevrr..idane gayretlerlne ve cepheye 
sevkettlklerl kuvveUi ihtiyat kıt'aları
na rağınen Ruslar ancak bir müddet 
d~ha muka\.·cmet edebi.leceklerdir. Al
manlar ctaha şimdide:ı. Sovye~ kuvvet
leri arasında lrıhilAl al~metler; görül
düğünden bahsetmekted1rler .&ununla 
beraber alınan raporl3rdau Rusların 
şimdı el!crinde bulunan bütün imkiln· 
ları kullandıklaı l anio.~ılmı;k!adır. 

Berlin 25 (A.A.) - Askai kay
naktan .bikliriliyor: Kiyd mın -
takasındaki harekat sona ermc~<
tedir. Kurtulacaklarını uman Sav. 
yet teş<-kıkülleri acı lbir hayal in
ıkisarına uğramJ.'ilartlır. Alıman 
kıt'aları Leningrad varoşlarına 
ıginm'1>l<r'<li;r. Alman llayyarcleri 
Kırı.mdaki askeri tes'sleri büyük 
muvaUakiyetle bomıbardunan et... 
mışlerdir. 

Beynelmilel yeni 
bir teşekkül 

Londra 25 (A.A.) - İngiliz 
matbuatı 'bugün AtJ.anllk rnuka... 
velesi• nin ·Müttefiki, r meclisi• 
tarafrndan taııcli!:i ha-kkında mü
talealar yürütmektedir. 

Times gazetesi bu ımeelisi ye -
niden kurulacak olan Avrupanın 
ıbir nüvesi olarak tavsif etmc'k -
tcdir. 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 
Kunbanlarını, mütecavize kar

şı müıştı<reken mukavemet etımek 
ve yeni b'.r harbin önüne geç -
mck azmile birleştirmiş olan 
Hitler hanbe v~ iş birliğine müS
tenit yeni bir Avrupa nızamının 
temellerini atımış ohıyor. Çünkü 
bu muharebeden sonra Avrupa -
nın yeniden kurulması işi bir ne
vi ·beynelmilel mahiyet arzedoe -
cektir. Bu yeniden kurulma işile 
meşgul olmak üzere ıbeynelmilel 
artık zamanı gelmiştir. 
artık zamanı glmişbir. * Miami 25 (A.A.) - Dü.k ve 
Düşes de Windsor dün trenle Va. 
şingtona hareket etm.i.ş-lerdır. Bu
pün bu şeföre v:ısıl olacaklardır. 

Sovyet tebllftlne lllve 
Moskova 25 (A.A.) - Dün ge

ce neşredilen Sovyet tebliğinde 
muharebelerin dün bütün cephe 
boyunca devam ettiği kayt.!etlil -
mektetlir. 

Tebliğden sonra neşt'Edilen bir 
ihiivede, Alıman hava lmvvetle -
rinin Sovyet donanmasına mu -
vaffakiyetli taarruzlerda bulun
duğuna dair ileri sürülen iddialar 
tekzip edilmektedir. 

İlavede bundan başka şunlar 
kayd<!dilmcktedir: 

Bir Alman tank fırkasının Le
ningrad civarında 302 Sovyet tan
kı tahrıp ettiğin<~ dair Nazilerin 
verdilderi haber de doğru değil. 
dir. Son günlerde Almanlar ne 
Len:ngrad civarında ne de baş
ka yerde 302 tank tahrip etmiş -
!erdir. 

IJlldlftl'4 - - ..... - - - 119' v.&ı. MLLLW.JSJ 

Harp Vaziyeti 
(1 inci Sahıfeden Devam) 

muhtmeklir. Fakat Don nehrine 
vardıktan sonra, Kafkasyaya u • 
zanmayı değil, Moskovayı düşür
meyi ve şimal ve meıık.ez bölge
lerindeki Rus ordularını mağlüp 
ve iniha etmeyi tercih edecek -
!erdir. 
s~vyet isti'h'barat Şefi Bay Lo. 

zovski. Kiyef şarkında 4 Rus or
dusunun ihata ve imha edildiği 
seklindeki Alıman iddiasını yalan.. 
lam~ ve Almanların şiımdiye ka
dar böyle bir ihata yapamadık • 
!arını ve cenup cephescnde ya -
pamıyacaklarını söylemiştır. Va. 
ziyete bakılırsa, Rusların Kursk
Harkof - Rostov istikametlerini 
kapatmak üze""' bu mc\·kilcrin 
ganbinıde yeni b:r rophe tut.mağa 
muvaHırk oldukları tahmin celi -
lebilir. 

Benzin tevziatı 
(1 inci Sahifeden Dev~m) 

ne göre ayar edilmiş olduğu hal
de litre hesabile benzin verildiği 
ve bir miktar benzinin sarrııçta 
kaldığı, aradaki farkın da açıkta 
satıldığı tesbit olunmuştur. Ken
di benzinlerini pahalıya satan ;~
förler de bulunmuşLur. Bu vol • 
suzluklar tahkik olunmaktadır. 

SUALİ EN 
BOL HAFTA 

tBaşınakalcden Devam} 
yetlere azami müzahir vaziyette 
bulunanlar Amerikan ve İngiliz 
fiili ~-aı d11111111 bir an önce Rusya ... 
ya çekmek gayesile hareket et -
rniyorlarsa Sovyet mukaveme ... 
tinin büti.inünün şimdiki harp 
sahalarında tekasüf etmiş huluu
duğu anlaşılıyor. Bizzat Londra _ 
daki Sovyet sefiri Mai;ky'nin dün 
yaptığı beyanat bn bakımdan çok 
dikkate şayandır. 

Maisky şöyle diyor: 
•- Rusyanın mukadderatı, Le. 

ningrad, Beyaz Rusya ve Ukray. 
na harp sahnelerinde oynanmak
tadır. Kıştan yardım unıanlar ve 
kış esnasında askeri harekatın du. 
racağını sananlar aldanıyorlar. 

Almanlar on üç haftalık harp. 
ten sonra Rusyanın mühim itha... 
lfıt ve sanayi mıntakalarını zap • 
telmişlerdir.> 

Eğer, Londra biiyuk elçisinin 
bu izah ve beyanı moıru( tfıhiri ile 
«garezsiz ve ivazsız» bir heyan 

ise Sovyct Rusyanın en cctin ınu ... 
kavcmct de,•resi içiDde ~bulndu .. 
ğuna ve bütiin harı> kab;liyetini 
başındanberi şin1diki harekat sa ... 
hasına teksif etnıiş bulunduğuna 
şüphe kalmıyor. Ve yine bu ilaha 
göre Leningrad, Ukrayna ve Be
yaz Rusyanın işf!al l-'C istiliya uğ. 
ramamı~ kısın1larında h31en ce .... 
reyan etmekte bulunan müradcle 
Rus ordusunun ve Rusyanın mu
kadderatını tayin bakımlı.dan bü
yük bir ehemmiyet muhafaza c -
diyor. O halde, Sovyet _ Alman 

mücadelesi İngiliz fiili yardmı 
cephe.de kendisini gösterınck iın
kfuı ve fırsatını bulamazsa en na· 
~ik ve kat'i safha•ına girmiş bu • 
lunuyor, demektir. 

Hulasa, görüliiyor ki her ba _ 
kımdan yukarıda sıraladığımız 

suallerin cevabı da bizim ayrı ay. 
rı cevaplandırmamızd mahal bı ... 

rakmıyacak halde bulunarak ve 
biltiin n1uğ1&k ve nıuammalı ıne ... 
seleler de dahil olarak hep bu haf
ta içine ve topyekiın Rus ve Al -
man süngiilcrinin yine bu hafta 
içinde ortaya koyacakları vaziye
te bağlanmış bulunuyor. HerhaL 
de dünya yeni ve 'iÜrprizli nıü _ 
him hadiselerin çok yakininde 
bulunuyor, diyebiliriz. 

F.TF ~1 iZZET BENiCE 

Sin cır aların teftişine 
bu sabah başlandı 
Belediye Makine JUbesı ;\•ü -

dürü mühendis B. Ertuğrul ile 

İtfaiye Müdürü B. İhsandan ve 
belediye müfettişlerinden mü _ 
rekkep bir hey'et bu sabahtan i

tibaren sinema binalar:nı teftişe 
başlamışlardır. Talimatnameye 
uymıyan ve mühlet verildiği haL 
de yapmıyan sinemalar hemen 
kapatılacaklardır. 
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BU AKŞAM 

' İPEK'te 
TUrkçe Sözlü 

DEN I Z 
KAHRAMANLAR! 

Vazife - Aşk - Arkadaşlık -

KahrJmanlık filmi ~luazzam ve 
Mütb.ıi Sahneler, 

Aynca; Türkçe Sözlü 

MATBUAT U. M. 
Memleket Gazetesi No. 2 
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ŞARK • 
sıneması 

Bütün şeh.ir halkının sabırsızlık 1.a bj klc-d,gi \'e 
llatırası unutulmıyacak olan San'at ve ı\ik süper Filıni 

y 
A 
R 
1 
N SON 
eAYRILIŞ 

Emsalsiz filminin ilk iraeşi şerefi ne GALA MUS.<\1\lERESİ 

Ba• Rollerde: 

MABIANNE BOPPE • BANS S6BNEB 
........ G.allİa•rmım···saİlmm•eresi için biletler evvelden alınabilir 
"' Tel: 40380 iıiiııiiııiİİİİİİiill•••-

~evlet f enizyol!arı işletme U. Mü~ürlü~i ilanları 1 --! ........................ -.: 
İstanbul Şehir hatları için veril.miş c:lan 1940 - 19-tl senr-sJnc me.hsc ta

Jebe hUvfy<'t v:ı.rakaları l. B:rincitclir:n 1l41 tarih'.nden itibaren ltbdil edilmege 
başlanaca ... ı ve geçen rene verHmlş olan talebe hüviyet varakalarının da 10 Bi-
rLnc·teşrin 941 den sonra hükmü kalmıracağt ilt.n olunur. (8518) 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden : 

Cinsi Ton Muhammen Bedeli 
LI K. 

İlk Teminatı 
Li. K. 

Kriple Maden kömürü 
Nakliyesi 

250 
250 

4395 
1000 

404 63 

5395 

~ - ?kulumuzun. ih_llyacı olup yukarıda miktarı yazılı maden kömilrl7le 
nakl:ye~ı ~2/JX/941 gününde kapalı zaroa eksiltmesine istekli çıkmadıitn.

d_an on gun uz~tılarJk 2/X/941 ı>erşembe günti saat 11 de Bcyoğlunda istik.
~al caddes:nde ı~tanbul Lıseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyo
uunda Pa~arlıkla ihalesi icra edilecektir. 

2 - I~tekliıer ten1inatlar1nı belli g :.ın ve saatten evvel mezk:Ur Muhasebe 
veznesine yatırılarak temınat makbu:tlaıını ve yeni yıl Ticaret Odası vesika-
;~·riyle birlikte Kom:Syona gelmeleri iı!n olunur. 1:8532.> 

Günlerden.. Ha!talardanberi bü !ün İı::tanbulun 
Büyük Gün ge1dL 

BU AKŞAM: SAAT 9 da 

be7ecanla bekleruıti 

LALE Sineması 
Güzelliği bir efsane, sesi eşsiz bir nağme olan: 

DOROTHY LAMOUR 
Kudreti şeref destanları hazırlayan 

R İ N G G R O S S B Y'nln ....,...ı.ııiı 

SİNGAPUR YOLU 
Harik83iyle yeni sezona baş1ıyor. 

••••ııiDiİİİİIKKAiiiıliiiTİı: lliiÇiioİk az kalan numaralı yerlerden istliade ediniz. 
TELEFNO: 43595 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz Gedıklt Orta Okulu için her 

ların kabul listeleri gelmiştir. Alakadar 
iki müs:ıbaka imtihanına giren okur
okurların acele İstanbul Deniz Kamı... 

tanlığına müracaaUerl. c84.68• 

T u R A N Sinema • Bu akşam Tiyatrosunda 

TIY A TRO - SiNEMA - VARYETE 

San· at kar N A Ş I T ve Arka~ aş 1 arı 
~ TAVŞAN PALAZ Komeru 3 perde 

Büyük Varyete numaraları sinemada ikı büyilk Film 

1 - AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
! - ÖRÜl\ICl::K ADAM: ' 'RATEN HOLL 

c. Müddei umum iliğinden: 
İstanbul Ceza ve Tevkif Evinde 4 p.det 40 liralık birinci sınıt ve 4 adet 

35 liralık ikınci sınıf gardiyanlık il~ 25 liralık hastane hademeliğ~ münhaldir. 
Taliplerin dilekçe ile birlikte Istanbul Cümhuriyet Müddeiumumi: ğino 

müracaatları. 1:8227~ 

"'1ıt....-..,,,,., Bu 7az em:·alsiz güzellift ile halkımızın rağbetini kazanan"~~ ... '\ 

:~Beyazıt MARMARA Gazinosunda! 
~ !~ HER .A.K Ş A M saat 7 den itibaren ! 

! Meşhur bestekAr NASlBIN MEHMET ve Sahibinin Sesi Odeon ve ~ 
~~ Columbia pl.Aktannda hassas ve ahenktar kemanlyle ' ragbet ka- ~ 

:ıanmıa olan ~~ 

Kemani A 11 A B E C E B ~ 
ve meşhur okuyucu Bayanların ':>tlrakiyle dokuz kişiden mürekkep .. ~ 

INCESAZ HEYETİNİN !~ 
~~ İcrayi ahenk etmekte olduğunu muhterem halkımıza ınüjdeleı+:. ~~ 
~ .. ~~T~'!'lr.~Y.~ .. ~ ~'!'lr.~Y.~~~~-....:. ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

lılol ::.ııı;:!~A.;~ ...::..; 

r-~~suAKşAM Nf"A K--sı M-sALôNU]~: 
~:PEK BÜYÜK SÜRPRİZLERLE AÇILIYOR:: 
:~ Tepebaşı Bahçesinin Güzide SAZ HEYET 1 ••••• 
~ BA ~A1'LAR: Süzan Güven - Nevsal - Semiha• Birsen - Süeda - Güzin - Saniye - lhsım 

~ BiR MEHTAP GECESİ 40 kişilik BÜYÜK REVÜ 
~~ Yazan: Ziya Şakir - Beste: Şefik Gürmeriç - Rejisör: S. Atilla 

İŞbu gala gece' in.de yer bulmak i.çin telefonla masalarınızı temin edo!ıilirsiniz TeleJon · 4?633 
'!'lr.._ ... l''·~.. - ~"6/f..,,.~-~.. ~~- :...; lılol ~~..,,,. • • ... 
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MEMLEKET 

Türk Maarifi memleketin 
umumi kalkınma 

mevzuunda iki ana yolu buldu 
(1 inci Sahifeden Devam) 

rnıg değildir. Yeni devletin kuruluşun
ôanberl iktidar mevkii bu mücadele
nin içindedir ve bugüne kadar bu tip 
elemanlan mümkün olduğu kadar 
roğaltmanın tedbirlerini almıştır. Bil
ha~a muhterem Başvekilimiz Doktor 
Re!Jk Saydam Sıhhiye Vekilliği ,ıra

s.nda memleketin sıhhat işlerini or
ganize ederken tarihin bu bakımdan 
da kendisine tahsis edeceği sahifelere 
bihakkın layık vnSlfta enerji gôster
miş, tedbirler aJmış ve tıp branşında
ki elemanlan çoğaltmak imk5n ve flr
s .. Uarını büt('e 1mk5.nlan nisbetinde 
dauna bulmuştur. Fakat, o kadar ('Ok 
ihfyaç içindeyiz ki en kısa zaman me
safesi içinde en c;ok, muhtaç olduğu
wuz nisbette eleman yetiştirmenin 
tedbırlni almıya mecbunız. Bu tedbir
de ancak b\.ıtc;c imkAnlarının dışına 

ta~rn.ak, yıllarn taksim edilmiş fcvka 
J~de tahsisat ile fevkillrle \·aziyeti 
kaJ'1]bmanın kararını almakla müm
lmıı olabilir. Bunun için de evvele
ınirde asgari beş, azami on yıllık bir 
pUn yapmamız, yetiştireceğimiz ele
manın kabiliyet ve bilgi ölçüsü ile 
birlikte ihtiyaç adedini tosbit etme
miz ve •E:eri> usul ve tipini kabul et
memlz l~zımdır. Hatta doktoru dahi 
bu bak.lmdan mütalea edebilir ve yük
~CK thtısas yapacak. l!e!'i dışında ka.
].ıcak •doctcur l'n Medeclne> Jeri yi
r~e Tıp F;ıkültemiz yeUo::tLnrıekle bera
ber hukümet ve belffiiye helclmlerinl 
scrı tinde \'e muayyen bilgi seviye
sinde yeUştirmek sistemini alabiUriz. 
O v~kit vaziyet şu oluT: 

A - Türkıyede Up doktorlan var
dır. Yani docteur en Medeclne. Bun
lar serbest meslek ihtiyar eden veya 
:viıksk Jhtısas i~tiyen mevkilerde bu
lunan tıp fi1fm ve doktorları olurlar. 
Tıp Fakültemiz şimdi bu yoldadır; bu
nu yapmakta devam eder. 

B - Türkıycde umumt tıp tahsil et
miş1 hükümet ve be1ediye hektmli~'le 
k~fl gt"lccek n1alümat ile techlz edil
mış tabipler vardır. Bunu da beş veya 
on yıllık pl~n içinde ve seri haJ"nde 
)Cti:,;t1rıriz. Ve Tıp Fakilltesinl bitir
m"'yi, dl'lktora:ı.-·a tfı.bi olmamayı bu 
tıp hekımler için kfıfl addederiz. 

l-Icr kaza merkeı.lnin hastanesi yok
sz en az iki. üc docteur en Medecln'i 
serbest kazançla bes1iyeceğ1 ve tatmin 
edeceği muhakkaktır. Bunun dışında 
her kaza merkez'nde iki hükOmet, Ot' 
l:.f•lediye hekimine ve her nahiyede 
bir hükümet, nah.iye merkezi ve köy
lt:rle meşgul olacak üc ı;eyyar belediye 
hekimine ve ayrıca tedavi istasyonla
rına ihtiyac vardır. Bu hekimlerin 
ı;ıtma, frengi, verem ve diğer salgın 
l.ac:ta!ıklarına ve çocuk vefiyatına 
karşı bilhaSfa mücadele tedbirinde 
yef~tirilmlş olma1arı şarttır. 

Türkfyenin hekim ihtiyacı Lfıakal 
bıı olduğuna göre eczacı, ebe, sıhhat 
nıemun.ı, yarı hekim ha!ine geUrllrr.iş 
çocuk bakımı mütehas..c;ıslnrma da as
garl bu ihtiyacın iki üç misli n.Lsbe
tinde yer vardır. 

Bu adettE'ki Jhtiyaç bir şartla kar-

planır: Kışla halinde ve devlet hesa
bına bUtUn ihtiyacı temin edilir ve en 
&z her yıl seri halinde 500 hekim ve 
eczacı, 1000 er ebe, sıhhat memuru, ya
rı hekim haline getırilmiş çocuk mü
tehassısı yetiştirir birer mektep aç
makla ve on yıl boyunca sürecek bu sis 
temle memleket Jhtiyacını k3mJlen 
k a\'rar ve ondan Oteye yetifecek nor
mal sayıdalcj eJemanlarJ bu mekteple
rin kadrolarmı haddı asgariye indir
nıek suretiyle, yahut ta alakalı fakül
telere ve esasen mevcut m('ktep!ere 
bırakarak yetiitlrebiliriz. 

Seri ha1ınde yetişecek hekim, ecza
cı ve baytarları liselerin onuncu sını
:llnı bıti.rmlş olanlarda" alabiliriz ve 
çok talep karşısında kalabiliriz. Ebe, 
sıhhat memuru, yan hekım halinde 
çocuk bakıcılarını orta mektep me
zunlanndan alır ve yine çok miktarda 
ta1jp bulabiHriz. Bütün bunlar için 

her gösterilen yerde vazi!e ifa etmek 
·ve ~akal 25 yıl devlet ve belediyeler 
emr nde çalışmak mecburi hizmet ha-
1:nde bulundurulur ve kendileri hak.
kında muayyen bir Barem sistemi tat
bık olunur. Hatta, bu tip elemanları 

kendi vil5yet, kaza ve köylerinde da
hi çahştırmak faydasız değildir. 

Fakat1 bu ta\•siyeyi yaparken şu su
ali mukadder vardır: 

- liaypi bu mektepleri açtık, eıe

manlan yetiştirdik, mali kül!eUne ta
hammül ettik. Fakat, bu binlerce ele

man sonra devlet bütçesine yük olmı
yacak mı ve ikinci bir fedakfirlığı Jcap 
ettirmiyecE"k mi?. 

Bu sualin cevabı şudur: 
- Hekim, eczacı, veteriner, sıhhat 

rr.emuru, ebe ve yarı hekim halinde 
çocuk bakıcı ve ziraatçi devlete o ka
dar ı;-ok kazandıracaktır ki ne devlet, 
ne belediye bi.itçel<.'ri kazancı dışında 
bunlara bir şey ödemiye mecbur ol
mıyacaktır. 'leter kl, bu elemanları 
yeti~ririrken bs taraftan da bataklık
l~rı kurutmuş, içme su1a ını getirmiş 
c1alım. Başka bir şey istemez. 

Memleketin umumi kalkınması ba
kımından teknik öğretim ile maari:t 
zincır:ni tamamlarken ileriye sürdü
ğümüz bu fikirlerin ve üçüncü yolun 
hamle halinde o zincirde bir halka 
doldurma~ı nıuhakkak ki yersiz ve 
faydasız olmıyacaktır? .. 

Belediyeci yetiştirmek bahsine ge. 
lince filhakika bir maarll mevzuu 
irlnde •Belediyeci• ilk bakışta garip 
gOrunürse de, n1üteha'i.Sıs belediyeci
lerin memleket kalkınmasındaki bü
yük rol ve ehemmiyeti gözönüne ge
t rilirE>e bu gariplik Ört.adan kalkar. 
k •• b:..ı mu\·akkat bir zaman için bütün 
Eelcdiye Reislerinin mansup olma
Jannı ve mansup Belediye Reislerini 
ycti~tirec('k bir mektep olmayı iktiza 
ettiren bir b:;ıh.isdir kl, ooo ayrıca te
n1as edeceğiz. 

ETEM iZZET BENiCE 

(1) Birinci yazı 24/9/941 tarihli 
nüshamııdadır. 

'fARİHt TEFRİKA: 3 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELER İ 

Yazan: 1\1. SA:\Iİ KARAYEL------' 

rüesa idaresi altında Şarktaki müter
di Hıristiyanlardan askerlikçe elfı.n 
ne 'kadar kuvvetli olduklarını ispat 
eylerdi. 

Görülüyor ki, Türkler Müslüman 
olduktan sonra İslam dünyası yeni ve 
çok kuvveUi bir unsura sahip olmuş.. 
tu. 

Bu, esasen muharip olan ve, dün
y~yı lstil~ya yürüyen kU\'\·etll bir un
surdan Türkler, İslam olduktan son
ra Arap diyarına. ve Halifelerine hA
kim olmakla kalmadılar, ı'lüslüman 
medeniyetini \.'e san'at:ni kendi ka
rakterlerine göre vücuUandırdılar .. 

Jllristiyanlık reaksiyonu; Arap is
tila ordularının Afrikada, İspanyada 
vücude getirdiği mıntakalar üzerine 
tasallut ettiği zaman çok geçmeden 
karşılannda Müslüman Türkleri bul
dular-
Avrupadama'kıp ge1en yUz binlerce 

etJ.1 ıal1p orduru k.arşwnda muk.ave-

met eden Arap kalmamıştı. Bu, mu
azz3m Hıristiyanhk akınına Anado
luda Türkler kar~ı koymuş bulunu
yordu. 

Türkler, Hıristiyanların reak:siyo
rıuna1 Anadoluyu mezar yaptı. Ve, 
P.azreti isa'nın merkadi mübarekin! 
elde etmek istiyenlere hüsran \'erdi. 

Çok geçmeden Anadoludan fı~kıron 
Osmanlı Türkleri yeni bir devre aça. 
rak Hazreti Muhammedin es. A.) ese
rine lstin:lt ederek Hırh;tiyanlığln gö
beğin• doğru yürüdü. 

Artık ehli salipler, Tuna boyların
öa toplanabiliyor ve, yeni teşekkül et
mekte olan Osmanlı Türklerini Ru
n1elinden, '\.'e, Tuna boylanndan ge-

• ri döndlirmiye savaşıyordu. 
Fakat, Kosova meydan muharebe

leri, Vama meydan muharebeleri, Niğ
bolu cenkleri ehli salibin son nefes:ni 
ve hızın ı da tüketerek, Osmanlı Türk· 
)erine kapıların ı QÇnoıya mecbur ol
muştu.. 

Yeni Teneke kırpınbsı Sablacak 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

50 ton kadar teneke kırpıntısı satılacaktır. Taliplerin numu. 
neleri görmek üzere Ankarada Yenişehirde Kızılay Umumi 
Merkezine ve İstanbulda Kzılay Cemiyeti Deposu Müdürlü
ğüne müracaatları. 

1 
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ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Bugünden itibaren mekteplerin açılması münasebetile hali • 
hazır tarifeye yapılan ilave seferleri gösterir cetvellerin 
iskelelerle vapurlara asıldığını say:n yolculara ;lan olunur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Orman, Veteriner ve Ziraot Fakültelerine bu yıl kabul edilecek talebele

rin seçim imtihanları istanbulda Sultanahmette Yüksek İktısat ve Ticaret 
Mektebi konferans salonunda ve An.karoda Yük!!ek Ziraat Enstitüsünde aş:ı... 

ğıda yazılı gün ve saatlerde yapUacaiJ.ııc.lan namzet talebenin imtihan komis-
yonuna müracaat.l;lrı. c8377> 

Ders Gün Saat 

Fizik 
Türkçe 
Kimya 
Biyoloji 

~ebir 

Yabancı dil 

0.10.941 Pazartesi 
0.10.941 Pazartesi 
7.10.941 Salı 

7 .I0.9•tl Salı 

8.10.941 Çarşamba 
9.10.941 Perıembe 

9-12 
14,30-17 

-12 
14,30-17 

-12 
9-12 

ı· lST ANBUL BELEDiYESi ILA~ARI 1 
İtfaiye teşkilatı için soför ve numa1a eri alınacaktır. Askerli~ini yapmış 

olmak sartiyle talip olanların nü!us büv:yet cüzdanlariyle beraber lt!aiye Mü-
dürlüğüne müracaat etmeleri ilfuı olunı;r. c8396> 

+ + 
Benzin tahdldatı münasebetiyle taksi otomobıllerine yevmi 7 litre benzin 

verildiği müddete m~hasır olmak üzere yolcuların, taksimetren~n lrae edece
ğ1 ücrete üçte bir nisbetinde bir zam icrası suretiyle yol ücretıni tes~iy~ e_t
melerine Daimi Encümenin 22/9/941 tatihli içtimaında karar verılmıstır. 
İliin olunur, c8533> 

Tek nik Okulu Müdürlüğünden: 
l - Mühendis kısmı giriş imtihanı 3 Teşrinievvel 941 Cuma günü yapı

lacaktır. SO Eylfıl akşamına kadar müracaat edip kayıt olunanların Karnele-
riyle birlikte imtihan günü saat 9 da Okulda bulunmaları. . 

Dühul imtihanında riayet edilmesi istenilen esasları havi talimatname 
Okulda ilfın erlilmektedir. İmtihan gününden evvel dikkatle okunması. 

2 _Fen ı'lemurluğu kısmı giriş imtihanı, Mühendis kısmı giriş imtihanı 
neticeler:nin nanı tarihinden en az üç gün sonra yapılacak ve günü ayrıca 
ilA.n edilt-cektir 

3 - Okulun her ~ubesinde tedrisata 13 Teşrinievvel 941 tarihinde başla-
nacaktır. c8538> 

Türk: olmam1ş olsaydı, Hıristiyanlık 
reakriyonu muhakkak surette Arapla
nn üz.erine musallat olarak Hazreti 
Muh3mmedin es. A.) ('ölden tı.şkıran 
ve az zaman içinde alevlenip dünyayı 
ihata.ya başhyan dinini tehl:keye ko~ 
yacaktı. 

Türk, Hazreti ~Iuhammedin (S. A .) 
din!n tarıhin inkiır cdenıiyeceği bir 
sckildc muhafızı ve h.'.id:mi oldu. 

Türk, karakterinin 1>al5.beti, Türk 
muhar:p1i~i. l\1uslümanlığı na etti. 

Türk; ı1Lıslümanlığın camisine, mi
naresine, mescidine, imaret!ne, med
Tesesıne kadar ince bir san'at ve fikir 
cephe$! verdi. Arap yazısını öyle b ir 

san1at eseri haline getirdi ki, Afikel 
Anj'ların doğurduğu san'at eserleri 
yanında tarih boyunca tetkike ve hay
ranlığa meyzu kıldı. 

* On üç asırdan !azla bir tarihln şu 
gayet muhtasar \'e sathi hul5sası Av
rupa He P.'lüslüman Şark arasınd:ıki 
mtina~ebatı tetkik için mevcut olan 
ınuhtelif safhalardan yalnıı. bir cihe
tini gö~terlr. 

İsJfımiyet bugün bile dünyanın en 
kuvvetli dinidir. Çünkü, Hazreti J.fu
humır.et (S. A.) şöyle buyurmuşlardı: 

• Cennet kılıçları n gölgesJndedir . ., 
isl!tm dini, ci.hat dinidir. İslam dini 

sA11klerinin derin kanaatleri dolay1s1. 
le HırisUyanlık mezhebinin inkişafına 
karşı büyük bir maniadır. 

Bakınız Avrupa müsteşriklerinden 
ve isl:\m Tarihi ulemasından Loeno 
ne diyor: 

•··- İ,:;lfun dini daha bir çok asırda 
böyle kuvvetli bir m~nia halinde ka
hıcaktır. Bugün bllc llıri5:tiyan Avru
pa malik olduğu nAmütenaht menabie 

raıtmen İslfımlyette kendisinin mede
niyetin ~erbestçe inkişafına karşı nft 
kt!bili iktiham bir haile tesadüf et
mektedir.> 

Ayni müverrih, eserinin bir yerinde 
do: 

c ... Müslüman kavimlerinin muka
'\emet gö~termelerinde öyle galebe 
('alınmaz bir inat ve tsrar vardır ki 
mücadele bu ehemmiyetini ileride de 
!Y!uhafaza edecektir.> 

T .. oeno. e"E'rinin bir yerinde de şu 
sayanı dikkot mültıhazaları ileri sU
rfıyor: 

« Hırlsctiya.n klli ... C'c;i İ-ılfımiyetin 
ztıhunınu kendi.sinin elinden müebbc

den aldığı mUminlerin miktarı, ken
disine bfı:s olduğu manevt ve miiiddl 
zararların c:okluğu yüzünden Hır1sti

yanlığın dü<'ar olduğu rr.esaibin en a
zirrıj gibi tellıkkl ediyor. Fakat İslA 
reiyetin Hıristiyanlığa bilvasıta biJç 

25 Eyliil 1941 
18.00 Program 
18.03 Cazband 

19.00 DerUeşme 
19.15 Cazband 

19.30 Haberler 
19.45 Yurt sesleri 
20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Saz 

21.00 Ziraat Tak 
2po Şarkılor 
21.30 Şür s~ati 

21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 

22,.45 Dans Mü. 
(Pi.) 

23.00 Kapanış. 

Adalar Snlh Mahkemesinden; 
Mab.k.emem.iı.ce terekesine el konu

lan ölü Yanko Kamarinoz'un Bur
gazada Kalpazan kayaya yak1n Aya 
Yurgi manastırı arazısı üzerinde yaptır
dıgı ahır, oda, süthane. ..;amanlıklar, 

baraka, .nutiak, tavuk ki.unes:inin en
kazı açık arttırınaya konulınuştur. 

Binaların mevkii ve vaziyeti: Ahır 
ve muştemiliıt ı~kele ve çar::;ıdari çok 
U-'akta Kalpazan Kayaya yakın bir 
yerdedir. Tarzı inşa itibariyle ahır ve 
oda ile kilrr.es taştan yapılmı~tır. A
hır ile odanın üzerleri yf'r1' kiremit 
ile örtülnıüştür. Ahırın _amin ve 
yemliklerı betondan yapılmıştır. 

Diger binalarla baraka sala$ {i:eklin
de köhne parçalardır. Dunların ze
minleri topıak, Uzerlcri taş ile örtül
nıüştür. Etrafı ise bir ptırçası tahta 
biJ· parçası saç b.ir parça::;ı da kafes 
tel ile kapatılmıştır. Ahırın su ihtiya
cı için büyük bır kuyu açılmıştır. ııe
yet1 umumiyesınin muhammen kıyme
ti 625 liradır. 

ihale pulu, % 2,5 resmi telllıliye 
y,Pzde elli zamla ınüştcriye aittir. 
\'ergi, BeleOiye rüsumu bedeli ihale
den tenzil olunur. 

Müzayedeye iştirak edenler yüzde 
yedi buçuğu nisbctlndc pey akçesi 
vermeleri veya milli bir bankanın te
minat mektubunu ibraz etmeleri muk
tezldir. 

Birinci arttırma 17/10/941 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 
ya kadar mahkeme koridorunda icra 
olunacakt.ır. 

Birinci arttırmada kıynıeti muham
menenln yüzde yetmiş be~ini bulmaz
sa en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere on gün d~ha uzatılıp 
ikinci arttırma 27/10/941 tarihine mil
sr..dil Pazartesi günü ayni saatte .ve 
ayni yerde icra olunacak ve en çok 
arttırana ihalei kat'iyesi yapılacak ... 
tır. 

Alacaklılarla diğer altlkadarlann 
haklarını hususiyle masraf ve faize 
dair olan iddialarını evrakı müsbite
l~ri fle hirlikte ııan tarihinden itiba
ren nihayet on beş gün zarlında bil
dirmeleri lA.zımdır .• \ksi takdirde sa
tış bedellnin paylaşmasında hariç ka
lırlar. 

Daha fazla mallımat almak tstiyen
lerin herkE'sin görebilmesi için açık 
bulundurulacak arttırma şartnamesi 
ile 935/6 numaralı dosyadaki vesa
iki görebilecekleri ll5n olunur. 935/6 

Sahip ve Başmuharri: Etem izzet 
Benice - Neşriyat Direktöril 

Cevdet ı<ARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

olsa ifa ettiği hizmeti gösterecek bir 
eşer henüz yazılmamıştır. İslamiyet, 
llırlstiyanJığın hasta bir çok uzuvlıırı
nı keserek \'e onu mü~kül bir imtiha
na sokarak Hıristiyanhğa bilvasıta 

btiyük bir hizmette bulunmuştur Pro
testanLk re!onnast, K:ıtolikliğln inhi
tatını tahdit ve t.:lvslf eclen hoyırlı ve 
rır<'at verici rerıkslyonunu vücude ge
t!rmemiş midlr1 . ., 

Loeno, hakikatleri bir çok yerlerde 
g:zlemiyor. Koyu bir J1ıristiyan taas
subu içindf' olduğu halde bakınız da
ha neler yazıyor: 

«., •• Fakat İslamiyet t('tkik edilirken 
yedinci Mll.ıidl asrın ortalarında Bizan
sın ne mües~if bir takım ı:eraiti ahl5.
kiye ve siyasiye lcJnde bulunduğunu 

t:nutmamak: münasip olur. Hırist'.yan
lığln Bizan~ta ne o::ekil almış olduğu

r,u, Rum1arın \·e Rusların t.1bi o1duğu 
Ortodok'i Hıristiianlığın yedinci asır
~dn zamanımıza k~dar hi<: b!r terak
ki eseri göstermediğini de hatırdan c:ı

karır:amalıdır lfatta şurasını da ilfıve 

edebiliriz ki, bugün mevcut olan muh
terr Hıristiyanhk şekilleri arasında 

Ortodoks mezhebi arzettiği horeket
s:zliktcn atal('Unden dolayı en az mu
' af!akiyete nail olanıdır. 

Direr. ve, kat'i olarak şunları kay
dediyor ki1 ;ayanı dikk~ttir: 

roevamı Var\ 

Sicil 
Beyoğlu Kaza11 'l'apo 

Muhafızlığından b ,d 
r)'I 

Eski vergi kaydında ~ıa ıund :J 

Ovakim nanıında kaydı b~•e tabril 
haldt' Tapuda kaydı olmıyan J ~ 

' w.tıı 
komisyonunca hazine ad!na t1 lr" 

. . . . de soıno• -" dılen Şışh rr.ah.ıllesın da nr 
hjsar Bira Fabrıkası karşısın ...,0 d 

. 2 110"· 1 
Rum Kilisesi ön yenı K. 

13 
15. 1 ı 

sokağında eski (19, 5, 7, 11. 'N~ ııı \• 
IJI, 21 yeni 2. 4. 6. 8) ı<•P' h;,ııııı: 
Marya binti Ovakimdcn ev ' 
metruk bulunduğu kaydıyle oç ,dıl" 

· hatiıı• 1~ üç ar.sanın senetsııdef) darı % 
tescili talep edilmiş olduğı.ın be g ~ 
'941 tarihine müsadil pcrşenı ı 1,pJ~ 

saat H de mahallinde t.ııhk~' öt'~ 
lacağından bu gayri m•n.k~ia ed~ 
bir gfuıa hakkı tasar~ut. ıd roLlsYr 
varsa vesik.a1ariyle bırhktt oll' 

1 •• cıı~ ·~ günde mahallinde bu u t ' ·\ .. d 
t dah• S"' memurumuza veyahu TSP\I · 

Sult:ınahmette Beyoğlu I• 
Muha.fızlığına müracaatları 
ilAn olunur. ./ 
-------- ı~rı 

Yeıanmıı Aşk ve Macera Hııtırll 

ONUN 
Hayatını AnlatıyoruJJl J 

g9 
Yazan: HALÜK CEMAL N°· 

Ben erkeklerin zailin, nan· 
kör olduğunu işitmiştim. Ro • 
manlarda okumuş, filmll'rde 
görmüştüm. Fakat bu w • 
lümlerini alçaklıklarını iki a -
ilenin şerefine ika.sci'edecek, iıki 
masum genç kızı kirletecek kadar 
ileriye götürecek sefillerin bulu
nabileceğini hiç sanmazdım. 

Ben bunları dü~ünürken karan. 
lık büsbü.tün bastrıımıştı. Souk ar
tıyor, r~iırla ıkarışı !kibir kar 
camları sarsarken yoll<ın kapa • 
tıyordu. Odanın harareti azalmış 
kiiıçük mangalımız.da pek az kö
mür kahn~. Artık hayale dal • 
nıanın zamanı değil bir çar~ bul
manın vakti idi. Çünkü tekmil 
ıparam seksen kuru~an ibaretti! .. 

Bir arahk ölüanü hatırla<iım 
Fakat yavrumun hayatı ölümü 
unutturuyonlu. Y"*ıyacakt;m. 
Çocuğu yaşatmak için yaşamam 
lazımdı. Çalışacak, uğraşacak, di
dinecek ihtiyaçlarını temin ede -
cekti.m! .. O bana biricik teselli, 

ümit olacak, ben ona hcıın analık 
hem babalık edecekti.m. Gerçi ka
nun b1'basını iki buçuık yıl ıçın 

zindana atını~ı. Fakat tıen onu 
bu gece ebediyen kaJJlıimin zin. 
danına gömdüm. Orada boğdum. 
Öldürdüan!. 
Yavaşça yerinı<ien kallktım. Yav

rumun kundağını !kucağıma al
dım. En içli anne busesile öpe 
öpe bu 'kararımın ahdini yap • 
>tun. Sonra beşiğine yatırarak gön. 
lümün en ımasum hislerile elle -
r1mi semaya açtııın: Bir buçuk 
sene evvel yine böyle bir gece 
Allaha yalvamnış ibeni Ondan a. 

yırmamasını dilemştlın. O akşam, 
a~kım, emelim vardı. Bir buçuk 
yılda ikisini de kaybettirm. Bu 
gece a~!rnız, emelsiz yalnız çocu... 
ğumıdan kuvvet alarak hayatımın 
yeni b;r yaprağını çevirirken ~r. 
!erin, gClklerin büyliJ< yaratıcısına 
dualar ede ede yalvardım: 

- Ne olur beni artı1< ağlatana? .. 
Şu boynu bükük yctimlie anne -
ciğini artık sevindir A:Jahcığım? .. 

* İş bulmak çok zor oldu. Gün -
!erce uğraştıktan sonra lbır mü
esseseye girc!bildim. Gündüzleri 
çocuğuma ev sahibi madam ba. 
kıvordu. Bunun için kendisine 
a~:da on lira veriyordı.ıım. Onunla 
ana kız gibi geçinip g:diy:rnluk! .. 

* Aylar bir kere daha dizi oldu
lar. Bir yıl daha anlrn.da bıraktık. 
Üçüncü senenin başlangıcı ça -
lıştığım müesseseden czarar edi. 
yoruz• diye beni çıkardılar. Yi. 
ne yüzüstü. parasız, perişan kal
dım. Madam da iki ay evvel öl.. 
onüştü. Mirasçılan odayı boşalt -
ımamı söylüyorlardı. Felaket bü. 
tün d~etile başlamıştı. Birçok 
yerlere ba'! vurd'Uım. İ~ yalvardım 
;-e•mediler. Kapı kapı dolaştı.m. 

Yüzüme bakanlar manalı işa -
retler yapıyorlar, tür.lü şeyler ih
sas ediyorlardı. Bense naımı.sum

la kazanmak istiyordum. 
İki gece aç yattım. Çocuğum 

arlığa dayanamıyordu . Minik el.. 
!erile eteklerimi çekerek, yüzü· 
mü oJ<,;ıyarak: •- Anne ımama!.• 
diye yalvarışı, ağlayışı yürekle • 
rimi parçalıyordu. Dayanamıyor

dum. Artık hiçbir çare kalmadı. 

ğını görünce eve, anneme mek -
tup yazdı.m. Karsıhk alamadım. 
Nihayet son, en son çareyi yap
dım: Kendimi sattım!. .. Evet yav. 
rum için kendimi sattım!. .. 

O gece namuskar hayatımın 

son akşam ı oldu ve ondan sonra 
yepyeni, sefil bir havat başladı. 

Etimin tazeliği, vücudjjJrliİ;; '. 
2elliği erkekleri çaıbul< ctuf'i• ı• 
yordu. Zaman g~tikçe bll~~ t> 
lo.şıyordum. Lakin All~ht~ ~ 
le bana çok buldu. Duş feCsı~1 
çurumun dibini teknJıl 111eıır 
gördüğüm, ahlak zabıtası 111~ı · 
lan tarafından yaka:arııbir ~ 
yeneye götürüJdügiif'l felBI' 
ölfunden de müthiş bıf 
öğrendim: ıfl'', 

Frengiye yakalanınŞ1t 
~ .A ~· 

fttriı·" . 
(Zavallı Müjg&nı dt' ler e ~ 

bundd nsonraki sahıfc ııdııı 
paralayıcı satırlarla do1 11u sı '1 
tırap ve hüzün taşıyan·i.ifiil1' ti' 
tırları nakletmeğe tet~·ııı!l fi'~ 
ni oluyor. Esasen haya ziiJırt' . 
iebaki safhası Emra:z~. e~J, 
hastanes;ruıe tedavi gorıll 5i'J 
anış ve bilahare aradı!:' tl 
bulmu~lur. . ~iıı' 0 

Bir aşk şehidi diyebil 513ı ·''.ı. 
eski aile yavrusunun h,~ bil' f ı 
kurtarılmasına en bilYU iti)~ ı 
'kat ve alaka göster'.'" ye !> 1 
çocuğunu da DarülacCZ"' sill (• 1 

annesiz kalan yavru) 8 ~ı> , 
açmıştır. Görgüsüz geııÇ ııi etıbr 
bir füret olmasını ıeııı~:rsdl tf! 
ğim .onun hayatın" ııfl';: 
tirirken defterlerinin şiil''~~ı 
!bulduğum kız karde~i ,ıs il 
yazılmış bir mektwt>urıU 
edyiorum:) il}tfall" 1 

.sevgili karde~im.. Ş bif r- J" 
Hiç üm;ı etımedıgı~ , ııııııl• ~. 

da belki en mes'ut bır 3:;eııi b~ 
dığın bu satırlar sakıfi!t<'tı11\ • 
den korkulmasın... 13rd9 ı;ı:~ 
bak görüyorsun kı 1o_u; ıııi?" 90 
kaçak bir:ıey yok ?egı 1~ıf!l" 
her vakit i<)in senın ıı.lı ~ ~ 
de benim biricik kard 

ramm.. oewrı 
Bütün acı hayatım• l''' ~' 

uer -o•' .. den aylıyacaksın.. . , 8.,,· ,ıı•· 
olmasaydı bu dcfteTI ~ı ırı ~ • 
cak, macera:mın esrarı~ D ,,ıı' 
da götürecoktim. çoctl , er ~:· 
yüdüğü zaman göSter~ ı.J' 
bunları. .. Annesniirı 11 

C' 

!ık yaptığını bilsin!.. flltıf'.1 
ı 1<•al1 ol" . 

Hastanroen çı!' .. ı Ü""' ,r\ 
nu tek bir kere gord kıart11f3~1 
cezede oynıyan ç~~ıtiııı· .v· 
sında uzaktan seyr ıe ' <~ 
gül yaprakları gibi 18 eııP6 · 

hirle111 O O 
dudaklarımla ze ,ııı!·· , ii'' . 
bir kerecik öpemcd' giili)j Jv 
yavrularla cıvıldaşı~· ıut~ıı',l'. 
kendiımi o kadar ıo. ·,bır . .,µ 

-- : nı ııı, ,, ,ı< 
bu acının derinlıg. ı. v~ t 
nin bilmesini isteıııerıı·:ı.11''..ı~ 
cezeden 'br yangıııdaJ'l ~iıf'pı b 

11 çıktığım zaman kail ,3;ıı1'1 itl1' ıı 
o gün düştüği.İJ'Tl s~iıı· ~P f, 
daha çıkamadım .. ııi tı'. b'J 

1
, 

ismini, eski adr€sınıar 5i:_~; ·t 
·bildirdm. E1bet 011 

.. ;ıere--· • 
caklar, mezarımı g0 

1,.ır 
d. ,·a 
ır. ·r,eY • r' 
Şimdi senden lb: ' p t' 

al• 
rum: • ıııu t' 

Bir gün . çocuğU ·jJ1 l~ı 
"'elir misinız?.. • .. bir~!· ~ 
., .. ""'ı a'' b 
Oğlumu bilV~uıı, şiiJ<' •• aıı,,ıı 

. • • ...,, 1sı " ""' ,, nesıne getırır ,.. 8 ,-ıı, ~ı 

nu senden ill< .def~ir sa09 ı 
dilenci u:tırabıle .. ~ ı'f. 
yalvarıyorum. bil)'"ıi~·J11 

Bu yapacağın enıı ~eıı<.,cvl'~ 
benim ez-a ile g;J: bile 'ııııı 11 i 
toprakların altı Iı J<aııı ol" 
için yanacak yar'188de1' 

ricik teselli ve s 

Şükran• ... • O rf 
s ıg.11 .~ 
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