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Nutuk Düello· 
sun dan Sonra 

Harbin sonu 
bakımından 
~zerinde duru· 
lacak bir nokta 

Pasifik 
her an 
tehlike 
içinde! 

Amerika Hariciye 
Müsteşarının sözleri 

Londra, 12 (A.A.) - •B.B.C.> A
merika HarJclye Müste,arı B. Sum
ner Velles irat ettiği bir nutukta, 
Bitlerin veyahut japonyanm herhan
gi bir hareketinden her dakika harp 
ile karşı kn~ıya bulunulduğunu A-

(Devamı 3 üncü Sohlfede) 

Kareli benahında mı:tralyöz 
başında bir Fin neferi 

Başvekilimiz 
. Bir ay mezu .. 
. niyet aldılar 

Ankara 12 (Telefonla) -
Başvekil Doktor Refik Say. 
dam istirahat ebnek üzere bir 
ayhk mezuniyet almıştır. 

Kendisi bugünJ.,rde şehrimiz
den ayrılatakhr. 

Kendisine vekalet edecek 
olan zat yarın belli olacaktır. 
İki yıldnnbCl'i en ağır, yorucu 
ve mes'ııliyetli meşguliyetle
rini bi~ tatil yapmadan bir 
an bırakmamış olan sayın 

Başvekilin tamamiyle din
lenme ihtiyacından hasıl o
Jan bu n1ezuni~·et devresini 
cenup vilayetlerimizde geçir. 
nl~i ihtimali vardır. 

\.-.......==~.-..;__---"-"'--~../ 

Almanya elindeki mad
di kor.retleri durmadan 
barcıy~, İngiltere ve 
Amerika ise boyuna üı
te koyuyor. O halde bu 
harp hıtr şeyin batında 
laı·afların takatine da -
yanan bir harptir, ve ne
tice en çok insan ve mad
de çıkaranın lehine bir 
hesap mevzuudur. 
--~----=-"""'-'~~~! 

Bir bölgede il 
Almanlar mu
hasara edildi IOVYET TEBL!Öl ALMAN TEBL1Öl 

~an: ETEM iZZET BENiCE 

So\'yet Rusyada horp yeniden 
• ~•ııiye hızlanırken Pasifik, At. 

1.-ıntik, Akdeniz, Cenup Asyası, 
(}rta H Yakın Şark bölgelerin. 

~! de de ihtimallere dayanan harp 
1••ıırlıklan görülııı~kto dı!\·am e· 
diı·or. Ru hazırlıklar hele sulh ü
llıİdini bütün bütün yıkan son 
Qutuklardan sonra tamanıile ye. 
tinde<iir. 

} Şark harbi büliin diıoyanm 
lııuhtelil temennilere ve ümitlere 

,. dayanan ihtimallerini hoşa çıkar-
~1!fır. Rusya altı haftada mafi

ı:ı Up •dilecektir, denmiştir, olma· 
~ "1ıştır. Almanya altı haftaya var
,.. lııadan Rusyadan en müthiş dor· 

~Yi yiy~ektir, deıınüşlir, böyle 
1'\ey ~ıkmamıştır. Ruslar altıncı 

r 'Ya ba>mış olarak hula poniğe 
~haınadan ve hiç bir cephede a· 

tlı d1ııı adım mukavemet fikrinden 
lf ~•ıl.ınadan harbe devam ediyor-
cr ~ r. Almanlar da biltün imkı\n v~ 
11Y ~ Udrctıcrini derlemiş bulunarak 

~Osko~n kapısıua, Rosto! mahal. 
'I l•rine, Kırım uçlarıua dayan-
ır ~ış ofarak mücadelede ayni hı-
• ~ tenıposunu sürdürüyorlar. 
1 

) ~akat, bütün bu arad• zihinler: 
~· ;J°'an ana sonı harbin ba~ladığı 

4 k. ttiinde olduğu gibl bugün cıe 
~ 1tııa şudur: 

r• ..._ Sulh olmıyncağına ve harp 
~Vaıu edtteğine göre bilhassa 
''~ılıklı nutuk düellosundan 
~ra s•fhalar ne olursa olsun, 
~•bin sonunda ınıızaffer I..im o. 
•aktır? .. 

> ı\lınanya 1 Ey JUi 1939 dan bu 
~Qa, Polonyayı, Belçikayı, Fran
~ Yı, Yunanistanı, Hola>ıdayı, 
lt '•~eçi, Yugoslavyayı mağlup 
h llıiş ve Danimarka, Romanya, 
ı>:'IYa, Bulgaristan, Slovakya, 

1 'Qlilndiyayı beraberine almış 

1Ql~narak Avrupa kıt'ası üzerin
~·~; tek rakibi Rus ordusunu 
t 3iili\p etmiyo çalışıyor. Öbür 
ı 'Qdan yine 1 Ey h'.il 1939 dan bCl'i 

1~tiltere Londramn ve Britanya 
~ •larının uğradığı bava taarruz.. 
I;, ~ dışında, Libyada, Şarki Ahi

~ t da, Rabeşistanda, Yunanistan
i~' l>tansada filen kara ordusu 
l.ı llıiicadele etmiş bulunuyor. 
~ htada, Şarki Alrikada, Ha be. 
t, '-ttda, Pransada, Yunanistan

/' ı,1~•rbe iştirak eden lngiliz kuv-
ıı.d.•rinin mumuu 120,000 için. 
~. •r. Yunanistanda 11-15 bin, 

J • ıo..'~ ada Flandr ric'atino kadar 
rf ı,~~ bin, bütün Afrika hareka. 

t~ a 18-20 bin insan kaybettiler. 
Ce .halde İngiltcrenin harp halin. 

~· 4,~~•aıı zayiatı azaınl 70,000 için
ı;,1•r, Buna gemilerde, sivil şc
ili •te taarruzda kaybolanları da 
~::. <derı>ek nihayet İngilizler 

1 
lt,ı •n başından bugiine kadar 

t · ~.;~co den fazla insan kuvveti 
ı,lc •imiş değillerdir. Malzeme 
a t 11n1ndan da kayıpları her giin 

~, ~qe. koyduklarının yanında hiç. 
C1 t•harettir. Gemi zayiatlarını 

eı·ı· ~,, • ı etmek yolunu tutmuşlar. 
~ ~ Buna mukabil Almanya en 

-ay· 
~~v •atla Garpte ve Balkanlarda 
lı,ıd •ffak olmasına rağmen her 
t~tıı~ Sovyet cephesinde ihmal e
•ıq 'Y•cek rakkamlar içinde in. 
ı,,k tıınlıeme, ve vasıta kaybı 

Kubışef 12 (A.A.) - Reuter: 
Sovyet kıt' al arı • Volokolansk• 

bölgesnide •S• civarında Alman 
kuYVetkrini ezmcğe teşebbüs et. 
tikkn sonra şimdi de bu noktayı 
muhasara etmşilerdir. Burasını 

zaptetmek için şiddetle çarpışmak. 
taclırlar. 

Mojaisk civarında bir kesimde 
Sovyetlerin yaptıkları taarruzlar 
Almanların kuvvetli bir muka • 1 
mevetile karşılaşmıştır. Netice bu 
ana kadar malum değildir. 

Bütün cephede Şimalde çok 
muharebe- mühim bir 

ler devam etti muvaff akiyet 
Lon.dra, 12 (Rodyo saat 7,15 de) -

Diln gece yansı Moskovııda neşredi
len resmi Rus tebliği: 11 İkinclteı
rin günü kıtaatımız, bütün cephe bo
yunca düşmanla muharebeye devam 
etmjşlerdir. 

Berlin 11 (A.A.) - Alman IYT

dııları Başkmna11danl.ığının teb -
liği: 

·-------· ~~~~~~~~~-
Kınında, Alman ve Rumen 

kıt'aları. Sıvastopola ve KeTçe 
doğru ileri hareketlerine devam 
ediy01'lar. Bu iki liınan, hava kuv. 
vetleri tarafından bombaanml§ 
ve iyi neticeler alınml§tır. 1 

Şoförlerle taksi sa
hipleri arasında 

yeni bir ihtilaf çıktı! 
Moskova bölgesinde, Alman ha.. 

va hiicıımlan, dÜftnana a(Jır si • 
liihlar ve tekerlekli vesait bakı • 
mından çok fazla zayiat verdir • 
m~tir. 

Taksi şoförler:Je otomobil sa • 
hiplerı arasında benzin sarfiyatı 
yüzünden bir ihtiliıf çıkmıştır. 
İhtiliıfın esası ŞıJdur: 

Benzin vaziyeti dolayıs;ıe beher 
taksiye gündelik verilen miktar 
ancak 30 • 35 kilometrelik bir me-

sa!eye kafi gelmekte ve bundan 
dolayı fazla sefer yapılaınamak -
tadır 

Şoförler diyorlar ki: 
•- Patronlar, arabalara verilen 

benzinin katettiroiği mesafeye 
(Devamı • üncıl Sahifede) 

Sovyet hükumet merkezinin 
a.skeri tesisatı bombcırdımana tu
tulm~tıır. 

Simali Karelide Alman ve Fm 
lcıt'alGrı, arnzinin askeri harekdt 
bakımından cinzalanna rağm.en, 

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

• 
" 

Şark cephesinden resim!.,,.: Ukra!1114da ilk kar - Alman ııske r!e1'\ bir Sovyet köyünde 

_ ... AnlleUmlz 

Yemek tarzı -
mız nesli bodur 
laştırıyor mu? 

Beş çocuk anası 
münevver bir 

kadın an.Jabyor 

Cephenin şimal bölgesinde 
inkişafı muhtemel 

Alman - Fin hareketleri! 
(Yazan: EMEKLi B.UBMAY SUBAY) 

Dün1d1 yazımızda, Mareşal Fon 
I..ef'b orctu!flına mensup kuvvetlerin 
Ladoga gölü Cenubunda (Tik.vin) 
sehrlni aldıkl~rını yazmış ve vaziyeti 
aydınJatınıya ç:ıhşmı~tık. Vologda u
mumi 1st1kc.ımetinde yö.pılmak isttnen 
bu Alır.an h:\rekeli karşısında, o böl-

gede şu deği.<ikEkler beklenebilir: 
1 - Ftn - Alman orduları Lado. 

ga - Onega göhi arasındaki bölgede 
yerleşeb11irlcr. Alman ordusunun 
Tıkvin'den demiryolu boyunca Volog
da üzerine yürüınesi halinde Svir 

(Devamı 3 ilncil Sablfcde) 

·~---~--------~---------~~ 

Parti Grupunda 
Hariciye Vekili 

izahat verdi 
Cumhuriyet Halk Partisi Mtt

lis Grupn umumi lıeJ'di dün sa· 
at ıı; dP toplanaTak, Parti hay. 

" siyet di\:anını SC\i11İ~tir. 
Bunu müteakip Hariciye Ve

kili Şükrü Saraco~lu kürsiiye 
ge]erek, dünyan111 siyasi durumtt~ 
nu ve bu meyanda bizi ıızaktan, 

• 
lngilizler Fran-
sız Somalisini 
aç bırakmış ! 
Roma 12 (A.A.) - Stefanı: 

Medeni dünya, Reisicumhur 
Ruzvelt'<n tasvibi ile İııı;ilterenin 
açlığa mahkum ettiği Cibutı ve 
Frtnsız somalisi ahalisinin acıklı 
halini heyecan ve dch~ctle takip 
ediyor. t~ııı·'nıtedir. Yani bir taraf bütün 

1 
111Yoıılarını, Aınerikan ı;;ana-

IDcvaını 3 ilncil Sahl!cde) • 
Bayan Fatma Yener ı 

(Yazısı 4 üncü ş?,hifede), (Devamı 3 üncu Sahl!ede) 
Cibuti aha: si y.yccekten, ilüç. 

(Devamı 3 Üo!CÜ Sahilede) 

Siyamın ve Birmanya yolunur. ı·aziyetini gösterir harita 

16 Mart şehitleri 
için bir abide 

dikilmesi istendi 
Nahiye kongreleri devam ediyor 
Cumhuriyet Halk Partisi nahi.. 1 

ye kongreleri devam etmektedir. 
Beyazıt nahiye kongresi de dün 
toplanmış ve Maarif :Müdürii Tev
fik Kut, Eminönü Halkevi Reisi 
Yavuz Abadan bulunmuştur. 

Temenniler arasında §U mühim 
noktalar vardır: 1 - Halkevlerin
do kurslar açılarak hariçten meJr.. 

Unkapanında 
bir adamın 

karnı deşildi 

tep imtihanlanna eireceJderia 
h&ZJrlanması. 2 - Beyazıtta yapı

lan kapalı tramvay durak yeri, 
İnkılap l\lüzesinin cephesini ka
pattığından buradan kaldırılma.. 

sı. 3 Cami a\'lulannın park hali
ne konulması. 4 - 16 Mart §"bit
leri için tesviye! türabiyesi ya. 
pıaln mahalline bir abide dikil
mesi. 5 - Beyazıt ve Şehzadeba
şmda modern helalar yaptınl. 
ması. Dilekler Parti kaza mer
kezine bildirilmiştir. 

ÇERÇEVE 

Japonya 
ya mutla
ka bir za
fer lazım 
Siyam halkı muka
vemete davet edildi 
Londra 12 (A.A.) - Ofi ajnn. 

s:nın şark muhabiri yazıyor: 
Japonyanın Çin;!e ve sair bir 

yerde yeni muvaflakyctler ~ide 
etmesini intaç edecek olan h~r:ci 
sebeplerden birı Japonların ışga' 
altında bulunan Çin topraklarınd 
ve Nankin hükümet•~ n idares•n. 
deki topraklarda hüküm sJren 
memn•miyetsizlık ,.e ga'e~ andır. 

Siyasi Japon mahfilleri, de hs·: 
olan kanaate göre yenı bir ı:-•ı • 
zaf!eriyet büyük bir •lı•.'malle 
Japonyaya •muti Ç'nlikr• üze • 
rinde t~hlikeye düşen nüfuzunu 
yeniden tesis etmck imkanını ve 
recektir. 
SİYAM RADYOSlP.'ruN SE!';İ 
Bankok 12 (ı\.A.) - Bankok 

radyosunun resmi müfessiri pa. 
zartesi akşamı millete mühim bir 
fötarda bulunmuş ve Siyamlıları 
harbe hazır olmağa davet c!Miş.. 
tir-

(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Şehrimizde 
ekmek çeşnisi 
değişmiyor 

Zam hakkında da bir 
emir gelmiş değildir 

Yüzde 10 randımanla imal edilen 
ekmetla " randımana çıkartılarak, 

bu ıuretlo elcm•ktekl lt:•ıı<k nısbeti.. 
ain dlz'I b!ı- miktar arttırlacaiJ, b~ 

(Devamı 3 tiDcil Sahi1ed•) 

Libyada harp faa
liyeti 'iddetlendi 
Vişi 12 (A.A.) - Ofiden: Şimali 

A!rikada iki muhasım taraf, as
keri faaliyetlerini şiddetlendir • 
miş~rdlr. Mihver kuvvetleri Tob
ruk etrafında ve Sollum civa • 
rında keşif faaliyetlerine başla • 
mışlardır. 

Ağız kavgası bü
yüyünce, iş biça
_ğa havale edildi 

BAŞIMDAN GEÇEN:~~ 

Unkapanında dün ge<:e ağır bir 
yaralama vak'ası olmuş, İbrahim 
isminde birisi, Niyazinin karnını 
deşmiştir. 

Niyazi Unkapanında Emirler 
hanında, lbrahinı de Yeşiltulıını.. 
hada Çeşme sokağında 3 numa
rada oturmaktadır. 

Niyazi ile İbrahim araısrnda 
ötedenberi geçimsizlik vardır. Düıı 
gece Niyazi ve lbrahim Unkapa
nında karşılaşmışlar, ağız kav. 
gasına başlamışlardır. 

Fakat kavga kızışmış, dövüş 
halini almıştır. Bıı esnada İbra
him bıçağını çekerek Niynzinin 

1 (Devamı 3 üncil Sahifede) l -·~ 

Bu sabah bir 
kız vapurdan 
denize düştü 

Bu sahalı 8.10 da Haydarpaşa
dan Köprüye hareket eden vapur, 
dalgakıranı ~eçtikten sonra yoL. 
rulardan bir genç kız nıuvazen~ 
sini kaybederek denize düşmüş

tür. 
Hadise üzerine yolculardan ba

zıları b:'lğırışmı~lar, vapur da dur .. 
muştur. Bu esnada o civaTda ha· 
lık avlamakla olan balıkçılar kızı 
arıyarak deııizdcn çıkarmışlar, 
öliimden kurtarmışlardır, Kızın 
hüviyeti tahkik edilmektedir. 

Maarif veuıeuı 
Bütün maarlt tcşeı.k0ller1! 

Bütün muallimleri 
Bütün Turıı: babalan! 
Aklı ve vl.cdanı yerinde her 

Türk! 
Başımdan ııeı:en ıu küçük vak.'an 

dinleyiniz: 

Dün, evet, 10 İkincite:;rin 1941 
günü saat bir buçuk sularında 

Köprünün Usküdar iskelesinden 
vapura binmek üzere merdivenler
den indim. Vapurun hareketine tO 
dllldlı:.a vardl. Kadıköyü iskelesine 
doğru ~öyle bir yürüyeyim dedim. 
Takip ettiğim Köprüaltı yolunda 
bir kahveci dükk~nı cördOm. Hay. 
d~ dedim, şu kahvede oturup bir 
çay içeyim... Girdim. MubiUmden 
hiç gocunmadım. oturdum, hatta 
buswı bir tetkik zc,·kiyle etrafım
dan manalar bile dcvşirmiye baş
ladım. Bfr de ne göreyim: Ka~ıda, 
bir masada, en büyüğü 17 - 18, 
en küçüğü 15 - 16 yaııarmda b., 
çocuk, Jskombll kAğıtlarlyle kumar 
oynuyor. Muhakkak kumar, zira 
bir tanesinln Obürlerine: 

- Bağırma ulan 1 parasıoa oyna
dığımız belli olmasın! 

Dediğini duydum. Bu çocukla. 
ra bakıp, her suu!tan yeni nes.IJie ... 
rin başıboşluğu hesabına rubınnun 
oluklarından kan damlarken, b1rL 
cik tesellim, biç değilse bunların 
mektep talebesi olmadığıydı. Öyle
ya, buna, kılıklarında ve hallerin
de hiç bir nokta del~let etmiyordu. 

Tam o !lrada, dışardan, haşır.da 
mektep kaskeU, kolunda kltap çan
tası, 15 ya~:larında bir çocuk girdi, 
Çocuk mabut masaya geçiı, cebin
den blr clgara pakeli çıkardı, her
kese dcğıltı, mlsl'siı blr tiryaki cl
bi clgan duır.an!ar:nı topuklarına. 

ACİP FAZIL KISAK'ÖREI 

kadar indirecek :ekilde çekerek, 
arkadaşlarının. oyununa karı:mıya 
başladı: 

- Yanlış oynadın! Yuuu. oynadıi; 
llıAğıda da bakın! 

Hey Yarabbi, dedim, bir talebe 
bu zümreye, keskin bir del.:ı?eUe 

yangın yeri gençliği manz.arası ar. 
zeden bu zilmreye naSll sokulur?. 

Aman!!! Köpri.i, başıma yıkıldıl 
Zira, çocuklardan bir tanesi, yt~ 

n.l gelenin kasketini ba~ınrlan ı;ekU 
ve kapı arkasında, çocukların 
(Gardrop) halinde kullandıklan 

&izli bir yere ııttı. O anda gördüm 
ki kapının arkası, baştan basa 
mektep çqntaları ve kaskeUe iyle 
dolu ... Yani bu yangınycri gPnçli. 
ti.ne mensup her çocuk, hal.is 
muhlls bir mektep talebes,, . 

Kahveden !U"!adım. Köpı \.altı 
pa1ı.s mevkilne ,k.o~tuın, pol;.se hl&· 
vlyctimi, ayrıc::ı hocalık v '·,11 
bildirdin1. Polisler, gerçekten µcıc 

ho~ı.rna giden bir aakayla ~ rk:ı.ın 
dan ko~uşup kah\'Cye glrriikll J z.a. 
man, yepyeni bir (sürpriz) karıı

smda kaldık. 
Talebelerin hepsi birdt>n, galiba 

tehlikeyi sezdiği i~in1 ken<li tflbir
Ie.riyle tüymüş; kr.hveci a\11Z avaz. 
bayktrıyordu: 

-Yahu, kahve ve o;nıo parnlaıını 
da vermediler! Yangından kaçar 
gıbl fırlayıp gidi\eı·diıer. 

Ma~ri! Vek leti 1 

Bütfll maarıf t~kkl.ılleri! 
Bütün rnuallin:JM • 
Bütün Tilrk babnlard 

Aklı ve vıc, "11 ye. inlic lıeı 

Türk' 
\~arın 'I lr!i: m e' ıln at: ı:ıcı dö... 

vünmCP'ıCS 14 1 gi.ııL..n c:ı chf'ın

mh··t!t. n e\ L ur ı b1. k •Ju " niı 
\l' C"l az ben.ITı k::dJr t l<" oı l

nuz.1 
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tJ AL K FİLOZOFU 

HAVUZ 
-~r ~- , . liri :i1fJ-ı•il . ~MAHKEMELERDEj ut)snı!-=.cı:TJ 

Allah rahmet cylc<iu, Şclı. 
remini Ha)'dar Be)· irı me~lı ur 
Beyazıt ho:\.·uzu birçok itiraz 
,.e münak~!~,aları d:rvet ctml~ti. 
llu 1~a\.Lt7uıı SU.) undan ;ranguı 
!artla pckahi islifaôe ediliyor. 

O ıamaıı, istımbula bir tek 
Jıa,·uı.u çok görcnlcr, hı'glin, 

ınuhttnıel )'aııgınlarda au de
J>O'U \"Uİ[esini görmek üzere 
şehrin muhtelif yerlerinde, bir 
nevi havut. demek ohm yeni te· 
\İsal kararı karşısında acaha, 
ne diyttclder?. 

f,tanbulu, ~angın tehlike\~ 
rine karş1 mutlak surette korıı· 
n1ak mümkün dcğildir. Biltiin 
;ebcpleri, ah~ap binalara atfet
mek de d!'ğru dc;;ildir, Bil' iik 
bir şehirde, Jangın, elbetteki o· 
laı:an ~eylcrdendir. Binac-na-

'.f "- • ili l 

KO.'::.EB 

faki eserlerden miirekkcp kon· 
serd~n bahseden gazeteler: •lki11ci 
hrihi konser \'erHdi. diyorlar. 
lfalbuki bu tabir yanlıştır. Kon. 
su bugün verildiğine göre, nasıl 
tarihi olur'?'. 
Uoğrusu: •Tarihi eserler kon· 

strİ• demektir. Hergıin hata arı· 
~ıın bazı muharrirlerin gÖ7.Ün.. 

den bu yanlışlık nasıl kaçma~?. 

Gl:(.'\lİŞ 

OLSt:~ 

(..eçcnlerdc, bir kadın kocası· 
nı '\t rınn~ttı. Gazetelerin ~azd.ı
ğııı.ı göre; hu bayanın ı:özlt>ri 
kor olmtıl. Uii~·iik geçmiş olsun! 
Fakat, erl•ci:c el kaldırmanın bü· 
~ük kabahat oldııj:unu kabul et. 
mentck mümkün mü?. Baksanıza, 

Alla lı bile bu işe rau dej:il! 

TİYATRODA 

l:CU:lLt;K 

Schir 'fi) atrosuııa cumartesi 
gunleri öi;lcden sonra, 18 kuruş 
duhul•ye il~ girip piyes seyretmek 
mUmkün olacak. Verilen bu ka· 

rarı beğendik. Fakat, acaba, ne
drn 15 knruş nya 10 kuruş de
ğil de ıs kuruş?. 

Bozuk para sıkıntısını kendimiz 
ihdas ediyoruz. 

YOLDA~ 

ÇIKTI 

Bir tramrny, geçenlerde, Yük. 
sekkaldırıın önünde yoldan çık
ma lı, Allah kimseyi yoldan çı
karuıa>ın. Fakat, bu tramrnyın 
Yiık•ckkaldırım civarında )ni
dan çıkması bir hayli manidardır. 
Dü~ünüa, bakalun. 

AHMET RAUF 

Beş yüz yeni dispanser daha 
açılıyor 

Sıhhat \'e İçt'mai Muavenet 
\•ek].eti yen,dcn muhtelif yer • 
lerde ·dispanserler• açmak üzere 
iaa!iye'.e g~çmi:j!ir. Şimdiye ka. 
d3r açılan dbpanserl-erin umum 
yc:,ünu 1500 il bulmuştur. 5 yıl 
ıcinde yeniden ,500. dispanser 
daha kli.'!llt olunacaktır. 

Tefrika 

)e,·h ic~p eden lüıumlu ihti· 
y;ti 

0

tcdbirlerin al mm ası gerek· 
tir. 

Su depo5u fikri güzeldir. Dii· 

!->Ünür~rniz, İstınbuld.ı, ~·an .. 
İ:ınlardft istifade L-d.İlnıek üzere 

• Hodar Beyin hon:m ıııüs· 
tr~ na .• hiçbir su deposu ;: fl-1'

tur. Halbuki, Su, bol mikta<ıla 
stok '11 en ha)'ati ve zaruri ib
t :)·açtlr. Nedense, hu i~~ bugii· 
ne kadar ihmal edilmiştir. 

Bekdi) enin, ~ehrin muhtelif 
semtlerinde bü iik su depoları 
in~a ettirmek fikrini çok ye. 
rinde buluyoruz. 

Bu fikrin en tedaisini yapan 
merhum Haydar Beyi de bura· 
da bir kere d3ha hayarla ya· 
detmek Ii111ındır. 

Mantar yerine 
tahtadan tıpa! 
Mar.~arlar 2 defa kul

lanılmıyacak, 
yeni bir usul bulundu 

Piya>ada mantar çok azalm!Ji -
tır. HaLıa bulunamamaktadır. Bil. 
hassa müskirat ıirn!llerı bu yüz • 
den sıkıntı içindcdır. Ayni za • 
manda eski mantarlar:n satı~ı da 
revaç bııimuştur. Fakat eskı man. 
tarların ku':anılması sıhhat ha.. 

kım:ndan doğru gö:ülmemekte. 
dir. Sıhhat Müdürlüğü buna mani 
olacaktır 

İnhisarlar İdar<'si iııe yeni bir 
usul bulmı.<j, mantar yer'.::e talı. 

tadan tıpalar yaptır·-:ı tır. Ancak 
tirb ;şanla şişeler açılırken zc rluk 

c't'k.lciı;ı-• ,.e hatLı ş. ·ier:n a~:z 
.kı~:rır r.. ııar~·al'.\ndığt goriilınü~ . 
:i:r. B:.ınunla beraber sıhhi bakım. : 
dan bulaşık sayılan eski tıpaiar 
yerin~ tahta tıpalar kı;l!anılması 
müraccah sayılmaktadır. 

Yufkacılar tekrar 
Belediyeye 

müracaat ettiler i 

Dadı ile blyUJ8D 
çocuklar 

Geçenlerde bir gazetede küçücük 
bir ilfı.n ıördüın: cYenl doilıln bir ço .. 
cuk ic;!n bir dadı aran:yor. Talipler. 
acele ı:uan apart;manın rnanca katına 
mU.racaat etmelidir.> 

Sütnine, dadı ile bUyuyen cocuk • 
ıarl be&enıne-n1 Ben, şahsan, ~i1tnlne, 
dadı lle büyüyen oir inrürı rlt•:;.lu:ıı. 
iı:s~r:ı, .:ıı...ı::ıı l + t.yUtnıeiı, an:.ı.:;1 tn\Z.:r
melid•l·. Bir anarun vazıfesi, işı nedir! 
Çocıık 7e~Urmek değil mi?. Bahusus, 
dacJ: a.r:yan. ü .. tiı tutan a.Jeler, haUt.'t"i 
valctleri .Ytr~ı:t!~ kıırsı.:-ıer deı11c:Ctir. 

Il:uuena1t")1'. ~·de hizmetçi veya aşçı, 
yahut, ikl.sl birden vardır. Dolayı.slle, 
çocuğ:ı Uakrr.ak iç.n. aı:: ~n:'l gc·ı..:.L. ı·e 

mlli\ait \'akti'" l'. rt ... 11e ... t?r. 
Ecnebi dadı en iJuyu.k hata ve gaf

lettir. Keo:di Unımızdan dadıya dahi 
ınuarızını. Çocuk: mademki kendi.nı.z.in .. 
d:r. Yabar.cı l.ıir insanın bakımJla, ken
di Coe\lJ1;:ınıu7..tt -W.:.oil tevdi edebiliriz. 
Bll" yabu.ncuun şefkati, sevgisi, itinası, 
ilıtiınam1 ne d;,. olsa, biı;l.m kadar sa ... 
mim! ve candan değildir. 

Sonra, ister.ı: ki, eoc:.:ğıcmuz, bir 
ba~k ~~ı:1 huv•ınu, it•y<: tlıı.:-ıut, ş.vc
Si11.i deg~ı. bizim karakterimizi atsın. 
O halde, çoculumuz.u biz kendimiz bü .. 
7utmellyiz, 

Filvaki, ktiç\lk ÇOC\lğa bak.inak bel
ki iızur:lJ:Lodür. Fakat, ana, buna el
bette kaUannıalıdır. Ak.si halde, ana
lık hak.la olarak, üzerimizde nesi ka .. 
tır?. 

Muhterem okuyuculanm arasında 
dadı ıle büyümü,ş veya çocuğunu dadı 
ile Lüyülneler elbette vardır. Belki, 
bu yazım, onların ho~una gitmtyecek
tir. Fakat, z.ar.r.ediyorum ki, ben, pren
sip o!arak haklıyım. Filvaki., dür.ya
nın şu zaanJ.n~ ~a. hakkJı kn?ıdc ol .. 
dugu pek bctl~ detı:lse dt, hakkı bana 
Vt'nııec...,iz d~. t:.~ç o\ınazsrı. makul ol
dı•gt.;mu tes?!ın ı·e kabul edin. 

lidı;ı analar vardır, ı-taka.:nı iftihar .. 
da; cocuklarından bö.hsederlerken: 

- nm onu dtıd!larla bi.i.yilltüm .. 
Derler. I:Su iddia garip değil m:d:r~ 

Çı.inku, o halde, ananın, o evlat uzer:ne 
geçıniş fazla b;r eme&.ı yok, demektir. 
Dotayu;Ue, faı.la hak da iddia. ede -
n-... ez. 

F.~ki r.aınau ze-:glnleri içinde dadı, 

süta~ce tutanlar daha fazla idi. ~ki 
zer.glr:llkle bugünkü z.engintlk ara .. 
~ınd:~ (' k f::u•t \·O:-dır. E\·\·tlcP, zet·g:n 
olınak. ı·f'ya Z(•ı:; .. n bir hayat ya~~ -
mak dalu. kol.aydı. Çünkü, hayat tok 
vah· 1

• dcı;!.ildi. Bugün vaziyet l;yie 
dci:ildir. 

1rıs"n, bugün, çocuğuna dadı, mut -
!ağına asç1, l•vi.ne hizmet.;i lulabHn,ek 
için o!du_kça mühim b:r s. erveL veya 

1 
gehr sah1b1 oloı.ahdır .. 

Temf'nni cdcl m k .• b"Jttin. analr.:-, 
çocuk!•nnı biz..~at kendHerı blıyüts"i.!.n-1 

lar. 
R. SARIT 

Mürakabe Komisyonu böreklık -------------·! 
yufkaya 32, baklavalık cinsine de ı Nhsırçs.rflSlnın 1 
40 kuruş narh koymu ·tu. Fakat ıtanzimine b&tıl81?Ch 
~on glınlnde b: ""cı:o ~ fi:actlada T 

mal bı.:1unmamakladır. Yufkacı. 1 Kunı sebze halin» konulacal:.1 
!ar, kendilerine kafi miktarda un olan ~!ısırçarşısının dq kısmının 
verilmediğinden mal yeti~tireme. tamiratına b;ışlJnmştr. Tamirata 
d:klerln. söylemektedirler. Hatta 250 bin Lra laiıshat ayrlmı -·ır. 

İç kı,;nıı içia bir plan vücud" gc. 
bundan dolayı t~krar Be!ediyeye tirilmiş!tr. Çarş:nın elrafmdaki 
mürataat etm~lerdrr. 

dip görme.le isterler. Salon her gece 
doluyor, piyes tuttu, d~ye, ayni eseri 
bir aydan faıla bir müddet devam et
tirmek: doÇu. mudur?. A.$11 tiyatro se
yirclleri, yenl eserler sUrmek ;stE"
mez mi?. O vakit. bu meı·.ıoirr::de, yal 
ruz bes on e<>er çıkartmak kabil oluyor. 

BURHAN CEVAT 

No: 14 

nü!:k~nlar da bldırlımış. Yenı • 
ccır.. ~ b1 Kısma ı: ~~, n cepbc.:Jiı~
dekı n·.eydan•n da tanzimi işi iler. 
lf":ntş.tır 

Sinemalarda birer «Kızılay» 
gi.inü yapılacak 

T krn. 1 s ner. ::I::ı.,. '1 her ayın 
bir nri gUnünün •Kızılay• günü 
o:arak kabul olunması için teşeb. 
ou.j:I'.'!"€' o..:Ç lnı~(tr 

Bıı .uretle Kınlaya mühim bir 
var:dat temin edilmiş olacaktır. 

Çok çocu~lu aileler için 75 
bin lira tahsis olundu 

Sıhhat \'e İçl·mai Muavenet 
Vekaleti çok çoruklu ailelere yar. 
dım için bu yıl bütçesine 75 bin 
lira koym~tur. Bu para, kar.uru 
evsafı haoz çok çocuklu ailelere ve.. 
rilmektedir. 

Veresiye şarabın şişesi peşin 
parayla geri alınmaz. 

- \'<ı.y Todorl.. Sen de nıi düştün 
bur..lara·! Al::ıcak verecek n•e:scle;.i mi? 

- Yok be &ôzilm.. Öyle bir l>e. 
13ya çattm ki, kimsenin basına gelme
miştir. 

_ Ned~r~ NDSll bf'!;1 bu? Geçnı:ş ol-
sun ... 

- Ah ah! Kims'Jden etmem fi.k!ıyet,. 
kendim ettim kendime ..• 

- B.re t.ociuri .. .l\Ieraktan çatlatacak:_ 
sın insanı ... Anlat da kurtuıa,.un şu 1 
me-aktan... j 

- Be)•ın1 .. a·ziın san';.ıt malUm. Ve
res::ye vermesen bir tı\rh.i., ver~ bir ı· 
türlü ... Ben de, adan~ına &öre mua .. 
rne!e yapıyorum .. Bazılarına veresiye 
vcrıyorurr.. Bazıları.na vermiyorum. 
Mat.a:led~. lıir kauıı1cı "\'.!.iin Efendi 
\'4. . Anut.a He ·)'İ ad: rr, ne iyi a
daı1i bUsen!. Att::ek a:ibi biriey ... o. 
nunla da veresiye ak.sutıt.a yaparız.. 
Şimdiye kaadr da on param kalınadı 
onda ... Bu yakınlarda, onun kaynı dı
şarıdan geld!.. Adamın başına bel;l 
kesildi.. Tepesine çöktü .• Ek.met el _ 
den su gölden .• Yaahıd 1 , Qturuyor ... .\.
darncağız, ikide birde bana şik.ıiyet 
eder Eviın barkım yı.kılacak!t diye 
sız1ar.ı. durur. O haniya, biraz sonra.. 
lan başladı defterle, cni;jtesinlıı hesa ... 
buıa veres~ye şarap almağa, Eniştesi 
de gelı....~. ;·ıne şikfiye1 etti: 

- Ben b:.ı i"?;n altından kalkanuya ... 
cağırr. Sen cşar.ıbı veresiye vercmem!Jo 
de; dedi. 

Söyledim., Değme besmeleyle gider 
şeytar:.l:ırdan değ!! kl ... İt kıyafetli 
b:r şey .. Adeta d·k}enip kafa tutuyor. 
Y;ne \·erd:k. Ondan sonra yeni bir a
det pıcıyda etti. Şarabı veresiye alıyor .. 
lt"iyor _ Şişe~irıi Pi!1'n para ile yine 
bize a;atıyor, Dün ak.şanı da iki şişe şa. 
rap <ılıp def~erc yazdu-dı. İki saat ~on
ra k-...._tik kuı l':ielerle yolladı. Şişe pa
rası : ... t:yor. 

- SCyle ona, dedim, veresiye \.·e
rilen ş~rabın :şes:f peşin para ile ge. 
ri ahnrr.az.. Kız gitti.. B:.ı·az sonra ken
di ge!di. Bir ka.W tutuyor ki ... Kafayı 
da tüssülemiş. Ör.üne geçilir g:bi de -

ğ::ı. Bir de yıkılıp fasulye çuı.·a!ıı~ı de
vlnnez nı.i? 1\1 tık ta burama ge:di. Ya. 
ka..c;ından lutunca, sokaga attım. So
kakta da küflir ediyyı-. Ben de kız ... 
m4un. A1dın1 altına .. Sol!e tokat, .:-pey 
tepeledim. 

- .E, b~Jna gelen beli bll mu To
dori Efendi~ Bu olaıau şey,. Herke ... 
•in ba:ııııdan ceı:er .. 

- HerJcesfn bapndan geçer aı.una, 
bö7le..ı>i kimsenin baıuıdan geçmemiş
tir. Veresiye şırap ver. $1;;.esini peşln 
para ıle geri al ... İtte, Y.isi0 Efendi 
&eliyor. Za\·allı adetDlLD battca ou 
hayta yüıurul~n n~ ıeldl ... Geı ba
kıhn1 Yisin E!endi .• 

- Todorici··iın- Şu 4i bir :;e7e bağ ... 
lıyal:m da, b:z de kötü ki~i olmıya,. 
Jını. Şu Allahın belAsu:a birşey v ... de
d.i~·er ... Davadan vaz ıeçsin. 

- Tövbeler olsun bir şey vermem .. 
Bir zım.ı.k bile ... 

- İşte geJiyor ba~ımın Jelisı .. AI .. 
nunın kara yazısı .•• Ne o!ur Todori E- 1 
!"endi~ Ber. ın halırıın iç.n. Sen o.~a blrl 
$!.ie şarap \"adet.sen, vaz gecer. Zararıj 
yik .. Par.ıtttnı da yine ben verey:m. 

- Peki car.~m .. Senin &üz~l h;otı!·tn 
içjn bir ~e.re bağlarız. 

Külhanbeyi kyafelli kayınb:ra.der e.. 
ni..ştesinin yanına geldi. Bakkal Todo-

ri, kazanc.ı. Ya.)in ve kayinblrader uzun 
uzı..ın konu,ştu!ar. Bakkal Todorı: 

- Uzun f:tır.e artık! dedi. İki galon 
şarap sana .. Ak.şama ıeı, aL 

Kainb:Xader cevap ı erdi: 
- Amma, şişeleri de itinde Şişe

leri y;nc getiı·:p sana. satac:ı.ğın1. 

Pı?kJ. Ona da ~ki.. Şimdi, işten 
güçtm ka'.ır:~yıt'ıra .. 

Kalobtra,te-r davasından vazgeçn1ek. 
üzere bakkal Todori ilP mahkemf'ye 
ıa·er!erken, e\"~:elcıe Todori ıle konuşan 
zat söyleniyordu: 

- Ve~ıye \.'"erilen şarabtn şişesi 
pe~ln para : !c geri ahnm<tz derken, 
şimdi, bedava vtrdi~in şa:-abn şlşl:'t ni 
pe*in parayla ala.c"k.iln •. Hey za\;tl!ı 
Todori~ .. 

Bir kız cinnet getirerek ken-
1 dini tutuşturdu, kardeşlerinin ı 

yaralanmasına sebep oldu 
Bc,>kta~la oturan Aliııin 16 ya· 

şınüaki kızı Hatice birdenbire 
c~nıı~ l gc-tirnıl~ \'O bu buhran cs
ııa..":1nda ü;-.crine bı>irto döktlhnii.ş 
ve elindeki kihriti de ~aktığınC:an 
üstiıl:J.~ı tutı:şıuu~tuı. Hatircıı~n 

karde i A) ~e ile agabeyisi Faruk 
kurtarınak İ\iıı koşnıu~lar: {akat 
kea.Jıl{!'rl dr lutuşı.nı1~1ardır 
Çocukların bağJtl~!lJaları üze

rine etratfan ~·eti!!ileri"k kurtarıl· 
mışlarUır. Jlaticcnin )·araları a .. 
j:ırdıc. Bakırköy Akıl HaslJınesi

ııe kaldırılnıı~tır. A~·şe ile Fa
ruk rla He~·oı:;Iu Zü';{;r hastane. 
sine y.afırıln·ıışlardır. 

Yüksekl>aldırım ve civarı 
tan:ı:inı olunar.ak 

Yüksekkaldır•ın cıvannın tan. 
zım oıt! !l'a5i iç·Jl Be! diyece b:r 
pia. az.rlanmaktadır. 

İleride GJlab yangın ku;esi • 
nin de etrafı açılarak kule uzak. 
tan bakılır.ca görülecek bir şekil. 
de rr.eydana çıkarılacaktır. 

(HALK SÜTUNU) 
J, arayan bir genç kız. 

Orta tah.J.li bulunan 17 yaşında a
fif, 7azı.sı, hesabı düzgün bir kız. haya
tını idaıne ettirebilmek üttre az bir 
ücretle hususi, resmi müeşseselerde, 

ma,t:ızalarda k.~tibelik:, kasiyerlık gibi 
bir iş aran-:aktadır. llalk Sütununda 
H. ya yaztl.iJ-:ası mcrcudur. 

4;Öı. .1töy1Uyordu. 

1 

1 
1 

ET NARHI 
arttlrılacek mı? 
Kasaplar ani tefti~r tabi tutul. 

muş. defterl1'ri koııtrd edilıııiş
fjr. '!opta:ı.cdann, perakendeci 
kasaplara tc:;bit edilen fitlten 
faılasile et ;)attıkları n.c:~·dana çı~ 
karılnı~ştır, 

Vali 'c Bdediye n<isi l.ıHfi 
Kırdar da et narhtnın arttı:ı1ma .. 
sınn şin1dilik mevzuu hahsolma· 
dı~·nı. ya111lmakta ohn tedkikat 
bittikten sonra kaıı;ı~t ha'11 o. 
!ursa narhın t zyidi cilıetino gı· 
dilebileceğil!İ söylemi<t;r. 

ı======rnı, 

-.. 
Söz, !ı.avvet ve 

lıarat.et .. 
Geceler gitgide uzamakta, son. 

bahar artık daha ziyade kışa 

doğru ilcrkmei:~ed.r Mevsimle. 
rın uyandırd.ğı f:kir:er de ba~ • 
kadır. 

Çıplak Model 
_ Korknıayınıı biz burada7Zı: iiu

ran Hanım. !'-iurıın Grrluıl yaşlı ann~yi tasvip 
B·ı srığuk ce-\·ap i.lzeı-ine genç kız ettl, 

bak~larını derhal başucunda duran - Evet !>iz odanıza glc:Lip istirahat 
Raife Hanımefendiye çevirdi. ediniz Sellın Bey. 

Bu kırıl{ seste der:n bir iğborar ve 
Ya~lı kadıcı 51tem dolu bir tavırla 

Rus • Alman muharebesi yazı 
geçirdı; beş;nci ayındadır. Bunun 
ctarihde benzeri görülmemiş• bir 

muharebe d:ye tavsif edildiği iı;'. 
tiliyor. Ne olursa olsun, en kor. 
kuııç tahr'p vasıtalarını birb:rlc. 

ı ine karşı kulla:ıarak beş ay ge. 
celi giındüzlü fasılasız hü.cum ve 
mukavonel mübarezesinde bulu

nannlrın bu kavgasında insan az. 
minin derecesinı görmemek müm. 
kün değil. 

~--- Yazan: NEZlllE MUHiDDiN ----·,., 

c;e._n uzanıp ıı.nnesının elin. öptJ.. 
GOl eri ya~arm!.,'jtı. 

- l\.1U.Ste.• ih m.:.siı:ı şhr..dı anne1 
_ F.vet yavrum. 
r~!te Hanım bu kısa cilm.le .le ce

vap ver! ken. kapının arkasında bir 
L1 :nııı yere dü$ffiesine benziyen gü
ru.ı.~'-'cr oldu. Sellin yer.n.den fırlayıp 
kajry.ı. aç:nca, Nunını..., bQylu boyunca 
ka n~:::ı 1.:şl .ne .serilm1s olduğunu 

ııord :.r 
G"r..C' adam }r~rtk.eta•z yatan Nura .. 

n•n hafi! v~ narin vücı·dünU kolları.. 
nın :ır.) .:..'la nlarak geni$ bir kanapc

ye ;hti!T'lh :nla yerleit· ·dikten sonra 
bli• Jn ihtiraılannı unutarak onun 
solgun yU~ ne sonsuz i>ir teessürle, 
r :.ır. teşll ~et'aarıe bak~yordu. 

r.. ·e H:..rumefendl oğlurun gözlerin
de b."3.Z e\.·v0 l kendisfne \•erdiğ: söz
lere bu irat 'z ihaneti okuyarak k:ıl. 
bl . atı-ıs •- ez.:ı içi de bı; ·k,'du. 
Ev-t :-;'crrnı~ sıhhati be'kl bu anda 
b tehl ke:ıe ır. zd Fnkat e; ·z 
c 1 t.ı. yeminler . . ~~eri. valci!eri 

ezip yılr.· 1\. kadar kudretliydi. 
kudret ba~lı başına mUtht; ve t 

bir tehlike idi! 

!lu 
.dl 

Vaziyetin cnd4esi bütün mcvcudi
yet.ni sar:shi:ı için Selimln annesi hiç 

bir harekete muktedir olamıyarak 
ınefiuç &ibi duruyor. yalnız ara sıra 
esef ve ızhrapla o~luna, hayran ve 
mütedehhi~ na.urlarla da Nurana ba
kıyordu. 

Bir kaç dak1ka ıonra genç kızın 
yarım açılan solgun pen:ıbe dudakları
nın arasından sedef parıltıları görüldil, 
etekliği sıyrılarak mf"ydana çıkrruş olan 
mevzun bacakları k1mılcıadı. Uzun kir. 
pikleri. süzülerek 7a\·a~ yavai açıl:iı ,.c

1 
yüzüne sabit ve ateşli gözlerir.i d. ·
miş olan SeUmin heeycaodan sarar - j 
ınış yüzünü göıiince taUı hır gül :e 
menevi~lenen baygın gözleri de.. } 
canlandı. Selim sevincini gizliye! 
yerek ona eğlllı1nm gUzeı kız d ~· .. 
kanlının elini tuttu: 

- Oh bunıda mı..sın.,z". Korkuyo ... 
rum kor ...... u. c.um!- d ye nl ı •• 

sitem \•ardı!. Selim naçar kapıya doğru görünce Sellmın avucundo.ıkl elini çek-
E. \'c canlı gözlerine birden koyu bir yürüdü Annesi arkasından: 

- H :ç rr.erak etme! - eledi - Ben 
gölge töktl Nura· hanıml rah3t ettiririm. 

R~ife Hanım, hiıltı oglunun genç 
Selim odadan cık.ar tıknıaz, genç kll. 

kız:ı h.ayran hayran bakan gözlerine 
bütün ı·ücudünıl' sarsan hıçkırıklarla I 

dalm:~U. başını yastıkların arasına gizledi. Ra-
Nı.::tdn bütun ıztraplarına rağn1en 

üc Hanım şa~kln ve ıniı:cellim hare. Raife Hannı:ıın kalbini buran acıları 
h!ssedlyordu. Zatc:n demin oğlu ile ko- ~ets:z kaldı. 

la d , El'n! k .. . seıım Odo'!na girdi. Pe.ııcereler. nıı.::tuk nnı uym•ı'°~lt. ı sı:1:sı ı I 
_. " den g:ren gün ışığına yorgun ve uyku-

tutkğu avuç!arıodan b;rakmak iste- suz gozlt!ri tah:ım.nü.l cderniyordu. 
miyen SeL.n1in elinden kurtardıktan i.-,torla1 ı çekti. Oı.cr!C>rine perdeleri sıın-
sonra yavaşça gOzlerinı kapıyarak sıkı i··rtcrek bir kanepeye boylu bo .. 
içi.n1 çekti. Selim l~fnin sonsuz bir en- yunca uzandı. Oda adeta zifiri karan -
dlşc ile k.vrardı,..ını nnluta.n b:r sesle: lıktı. Grnç ndanı!n ;:rcrgln sinirleri 

..-..-.. ~'h.zt .. i:l ınlslniz Nu1·an Hanım?. hu karrır-lı~ ho<:lu:.;;t:ı b~le ge\·~:yen1i-
He·r. n bir doktor c;ağırnhm diye !'!!'ri yordı P-L' "i z.h gn:o:ctclen;!~ okuduğu 
b:r h· rcket yar>tı. müth.ı. ı~vadh:ı a~bnll büsbütün pe-

1\"Lırc. göz kapi1kların yarı açnrc..k: rişan (·tmiştl. Aı.ncs:nin h.akkl vardi. 
- Lüzu. n kactıru:ıdı artık, iJ'ileştın! Kader, Nuranı suçsuz. olduğu halde 1 

- dedi - mı.~lkuır. ed'.yordll . .rt:ç şupheslz ıneYele' 
- F .. kat ben G'-'r'"';.·l'Jr\.l n .. Tama - bu kadarla k::ılm~yrıcaktı. Kimbllir 

ml!e rahat değits1nlz. ı daha ne elim safhalar ve sahneler ya .. 
- Selim: Nuran hanım belki sıkılı- ratacaktı. Zabıta olsun, Şehinıe olsun, 

yor, dııba a;erbe t olnuısı için sen odana Nuranı elbet ~erbest bırak:mıyacak. -
gits~. daha Jyl olur zannederim ı lardı. Bu jğrl'nç vak'oya belki kendi 

lwile H•nım titrek ses.yle ilk de!a (Devamı Varl 

Şimdi bu mev&:nı n uyandırdığı 
dü~ür.eclere gclrr.elı. Goelhe'nin 

Fuust'a söylettiğ: gibi in~an ma. 
butlara mü;avi olamaz. İht'yar 

doktor Faust bu~u it,raf mecbu. 
ryietinde kalmıştı. 

Alman sam müthiş bir taun 
~>ras nda h:ıılcrce kiş'nin daha az 
ıztırapla ölebilırcs'ni temin için 

t astaları zclıirlcm!ş olan ihtiya. 
ra şunu da siivl~!m iştir: 

- Onlar öldü, benim gibi cür. 
ctkfır !:ıtr katil ılc hala ya;ıy ır, 
şimdi uıl'lE1diliyor 

Fakat n1u·1atabı ona cevap ve .. 
rerek ins.:ın'.arın bilgisini arttır .. 
mak, onların ilcriemesine hizmet 
yolundaki mesainin daima takd.r 
Eodlimesi lazım geldiğini sıöylu. 

Ancak zannetmeme!, ki ilıtiyor 

susmuş, ce\·ap verememıştir. L;ı. 

ŞEHiR 
SULARI 

Varidat bir yıl içinde 
iki milyon 

268 bin liraya çıkb t 
B· lcdiye Reisl.ğ. şehir suları. 

rcın daha ziyade çogaltılması için 
muh!eiif semtlerde yeni reşme • 
ıer açmağı kar•rlaştırmıştır. Bu 
faaliyet 1942 yılında genişleti1e 
cektir. 
Diğer taraftan Belediye Reis • 

l;ği şehfr su'.arı idaresinin 1942 
yılı l>iıtçesin. bu yılki hesapları 

gözönünde tu:arak şimdiden tan. 
z:m ctmişt r. Buna nazaran su • 
ların \•aridaL git tikçe artıyor. 

Terkos, Elmal: ve Ada suları 
mezkılr b;r y i. ıçin<le iki milyon 
268 b'n 700 bin iira \ aridat geti. 
recek'.r, Fakat bu varidatın tama. 
mı masraf olarak yine ayni yıl 

zarfında sarfolunacaklır. Bu me. 
yanda 54 b.ıı Lra da Belediyeye 
aidat olarak vcr'lecektir. .. 

T erkos taksiti için 40 bin 
lira verilecek 

Be!edıye Rcis'.iğ TerkOS• un 
satm a~rnına bedelı taksitini öde. 
mek üzere 1942 bütçesine 40 bin 
Ura !:oymuştur. 

Yalnız; bu p.\ranın Fr<ln:,ız 

frangı olarak öienmesi icabet • 
mektedir. Binaena'oyh Fransı7. 

frangının terHye tarihindeki kıy. 
meli asıl b~dele esas olacaktır. 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* Şt,:hir 1\: •tLSi ti. -ı t.Ji.;lanııu~ ,.e 
B•>ğaz:çi Aııac;o1· sab.lir.e ait in1ar 
projesini kabul c-tın!~tir. * Canakk:ıhye g7den 
Re s l\.!uaı ini Rifat Yenitl 
dönrı'l ,.fır. 

Be!ediye 
şehrimize 

* \'alı ,.c B<.l tt .ye Reısı LıitCi 
Kırdar gıda n dril'.C"rınc ve!!i.ka usu_ 
lü konulmıyacag:Lnı o;öyleını~tir. 

TJCARET V• SANAYi: 
+ İstanbuld ki TUrk tacirler, 

n·Jlli bir ticaret b.r-1. • ku m.<!yı ka
rarla~t:rmışl..ı:Jıt L ,li'.~ ıht!kilr .ı.ş 

lC'ı [l~t.: hi.ı.l:U.-ct.e yaMt:n E"det:ekt.r. * ,~t>nl~en 2~ ton ı:i\•~ gel!ı:·~ ve 
dür.den it'.baren tevziatl lıaşlac.ffi!Ş

tır. Çi\'İ Siil~~l\'r" ertl.!~t bırakılına

sı muh!,melu. * nun bl a'. :l 2.1 .!. ' l.> ki.iru-.tan 
sat!lm1ştır 

MÜTEFERRiK: 
* İ tanbulun iht y::ı.t"t olan petrol 

stoku tcrn!n ediln1 ı v~ t\1\'tia1~ b::~

lan!rt]tLr. 

+ İlit taıuu cağındaki çocukların 
sayun:'ld:l bazı r:ocukl:trın yazılm3,.. 

dı&ı haber alınır:ı.ş:, bu.al.arın da yazıl
ır.a~ı ı;IAkadarl"r:ı b~!:!!rllrr.lştir. 

-
Büyük şair !erin bıraktık
ları eserlerde, kendile • 
rinden sonrası İçin de 
vakit vakit açılıp bakı • 
larak ahkam çıkarılacak 

hyli aatırlı:.Y vardır. 

kin Faust ile V:.gner arasına.• 
münakaŞ?ıyı buraya nakletme~., 

lüzum görlıim.yebilir. Yalnız 2 . 

caba <lünyanın .Ik yaratılacağı za. 
nıan başle!r.gıcu1da ne \'ardı~ İşte 
ş'mal fırtı1'a>ın;n biriktirip yol. 
ladığı siyah buiutlara bakarken 

kaiı::at:n hır:st;yanların bir kita. 
bına göre ilk günleri gozoııune 

gelmemek kabil değildir. Yuhana 
incilinin bir.nci iıyetınden itiba • 
ren şöyle der: 

•Kelam ipi dada mevcut id •... • 
Faust bunu prk sevdiği kendt 

lisanı almancaya naklederken 
cbaşlangıç'<ı. söz vardı• demek is. 
temış. Fakat bu onu ikna etme • 
rr.~rıır. 

Onun •ç'n cbaşlangıçl.ı ruh var. 
dı• ~.m'·. Laıdn kıiiı:atı yaradan 
s5z müdür, ruh !'l!udur, fi-. r mi
dir? Faust bu:ı'arın hlç birini 
maksada kılf' görme~. Acaba dör. 
düncü incilin ilk iıyctler'ni al • 
mancaya çcvirirhn şöyl~ dese 
olmaz mı?.• Baş!arıgı~ta «Kuvet 
vardı. O da böyle deıriş. Fakat 
Faust kc-ıvete tapar deg!ldi. O. 
nun ıçın onu bc~t~mP:;ıiştir . 
...Kuvvet. yt:rine 'lharAket, ı k0-
yarak •başlangıçta Iıarek~t var. 
dl• dem-eği tercih ~tınlş. 

Goethe kainantın ı.~ gi'nlerin. 
de bile <kuvv'E!t• in hiikım ~ı~u
ğunu kabul edemiyn; :!emek. Bü. 
yük şairlerin bırak·,kbrında ken • 
dilerinden sonrası için de vakit 
vakit açılıp bakılan< ahkam ,.,_ 
karııacak böyle s.ı .rlar o'xyor. 

Tine Japon bab•I 
Yasan: Ali Kemal SUl'İ 

Rus • Alman muharebesi . 
"ıtf ponlarm alacağı vaziyet u 

deki tesirlerini gün gcçtilıÇ•. 
ha açık göstermektedir. ~nu~ 
Japonyan1n ne yapaca::ı 
hiç .-skimedi. Sık sık bu nı'~ı 
avdet edilmektedir. DünY8 ı 
buatı için bu böyle. Yeuidt' 
bahsi tazelemekte iki fı111il 
lüyor: Biri Rusyada kış•"lı'h 
makta olması altı ar sonr• U 

gelince büyük harekata .b,::I' 
mak üzer" her iki ınııharlP 111 fın hazırlauıuıya lüzınn gi>f 

""" keyfiydi, öbürü de Japo ',, 
Aınerika ile ıniizakercyc d;,ıı~ 
etmekte olmasıdır. Rus • /\ ıı~ 
h k •t · •· afb3 

are ra ırun geçırecegı s '~ 

Vaşingtondaki müzakcrcl~'.:" ,ı 
releri ara~ında bir ınii\·aıth • 

~I 
dır O halde Japonlarııı ıa 

. ~I 
deceği istikametin ne ole<•.,.· . ,~., 

ğer birçok nıesclelerın " " 
de de itsikbali atlamak h"'~ 
da ne kadar nisbl ohırs• ·~ı' 
günün ehemmiyetli bir 111' 

nı teşkil etmektedir. •ıo' 
Tokyodaki cereyanları go ı'I 

k ı ·zııı' 1 den uzak tutuıama a ~ ' 
yor: Almanya ile Rusya • cfİ 
muharebenin beş aydanlı , 11J' 

. h •• van1 etn1e'ı u z;tmao .1 \ ncr" Jil' Japon diploıııatlarik g• .. ıtı •, 
amirallerini de türlü ıurkıo•'' 
Şündürmü,tür. Aııglo • <;a ~ı 

• ,\ 1' 
lemi tehdit edildi, sonra 

1 iiı'~ 
ile ıni.izakerryc giri;ptı('k. f;,~ı · 

l ·ı. ·rt- ~ Yeni Dünyaya en sa a ll) ·ıJi. 
bir de\'let ad.mı göıırlrr'.p t ~ 

• ,. '!' t afıll• A. mcrıkan \"C ngı ız ar . .,ı11" 

dit erl. lıncsi rere~·anı )·rlll :\~" 
dığı nlallını. Japonyanın (iı&J 1 

kıt'asında bü)·iimesinc ' 11
" ,ır \i:.;o•· 

mani olarak Aııglo • Sn · . ı • 
ııcr• ,. 

miui gören Japon gene:' e1' ~r 
rupanııı bugünkü haliııd< i; 
tirmc yel ola'lk A .• ; '0 '·~ ' 
geniş hareketlere geç!~''~. 
n1anı grldi;'..i fikriııdcuırlc ,,. 

Tcraz'.n'ıı kah şu. t;~Jı ~~,,~, 
sarkn1as1 bundan: Gen~: ~ı.· · 

bastıkça Tokyodan geltn bt · 

1 1 ·· A ıcrôlı.~ ' ~· er ıugun yann ıı .
1 
ıı'' 

İ . İ<.I t h 
ngilizlerle kavgaya gtr • ki 

tt" cet .• 
zere olduğunu zanne ·'~ 0ı~tı • 
dir. rakat bana mıık~h11 i·' ı, 
rcyan kendini gö.stcrirıce t 1 rı1· 

1. c l • 
tekrar diplomatlar e ııı J)" 

n ,.,ı.ıı o~ 
dığı anfa~ılmalltadır . .,ıı b~ 

b il t (1•1111 ·~. ra er geııera er ara · . ri' . 
,. Jıır !ıli} 

fuz yarışında hcrh6'.n};ot .110 .... 

k 1 b ·ı .•- ter• . I• olayca razt o a ı ecıı."' C' • 
medilemcı. Bilakis {iili~~\.-• 1 ": 
riyor isi generaller keP t ~ ~' 1 

·og o ı 
!arını bu seferki Va~ı rP'' 1 "' zakcrelerinde de ı:0· 1.,t~ . 
geri kalmsnıı<lardır. 5Jr -11 ,~11 

, . . pıı1 .~ 
ıncr:ka ~.evktlerınııı ,d) •' 
gönderilen diplomat ~~t:" ı İı t 
nuşmalarına devam ed

1
,•t1P' ~ı 

konusnınl~rın ne oJdı. ... 1 5111;.ıı,, ~ 1 ,., .. 
hiçbir hahcr sııd:.rt 1~~ d-i <Jt 

dikkat ediliyor - az ,.,ı•·,,, !V . 
• 1 ' d. I t TokYC~ ,,ı. ger >ll' ıp on1a ,Jı11 · ,. 
'k d • 1 ,.,pr r ıl' rt a;, a ogru yo a "J fb'·t 1ı· 

Bu ,liplomat evvelce Jlo 
1 a,~; ,~~, 

!etleri le Japon) a ar•''~;rıı> ,~ 
nasebetleri kunetl•". ·o ~· ~ 

ııcrıP' ı 
harbi Mih\'er devle 1 ,rıı" •' 
nacağı fikri ile hes•P ,Jı' ,ı 

d 'ıcı ..... 
rütmüş olan bir • ·ıc )" ı~ 
dır. Mih,·er de"ıetıor•. 111ıP1'ıı11" . rikı .r• 
arasında tam hır teŞ i t• ~,~ 
zumu Japon gener•11 cdrıJ. f' ,ı 

. . . .. ·· ı . ıı~ 
dan daıma ılerı sııru ~··~ .~ı· 
fiiliy•t sahaS!nda tııt 

0 
f"~bcl'' 

l . ,~ ı•' ' manlnrda, mese a. • . p< .· t 
rında tahmin edildi~' . ri;td'\.r•' 

d 
.•. gıı fi 

sonradan ,·ercıııe _ıg:.' biıeıt 1_d 1' 

zak Şark i~lcrini ıYl ... rıı• ~~u"tl 
palıların, Aıneriknlı•~,rıl) l ı\l' 
ğına :öre, ilk za1ıı 311 ,sır~·= ,,ı· 

. 1 es•P ,..ar 
tüten !'Ö\"le hır 1 • c ~ .....- ,r·1 

· · ··ıcrll1 • iJlr •· nıanlar Rusya u \ll ,er 
da ıtı . ,,rt ' 

rüınez Japonlar ı:J ,, · ti 
t 3 rru ,.,,_ ~ 

Uzak Şarkla a oıl"' ,~ı 
bCt ı11' ., 

!er. Bununla ber• a)·d'' ~~·~ 
arrıızu olmuş, be~ l>"ııı f1' 

eki• t•'' rebe de\'Bm etnı bir 
1 

r· 
)af {t' 

tur. Fakat J",~0:krred• 1 

1 
Amerika ile ınuz Jf~· 

. eJt 
aır Yaoaa ye! .toı6 

•!41 DOtJ ·j~,. 
yantı Oç .. ~ 0 ~,.~~··' 

Midilliden Dıkıl ) . tı J;•l ı~tP' 
· l"uu•1· ·C ·J' 

la isminde bır anikol• 'ıı~ 'ı· 
idaresindeki .1\)' ıvP ~· 

b tn·ıştır· . b' ·( 
!isi dönüşte a · i'"''' ·ti•'' 

. oğlu Kosli, ta~{a. ı.J.. ••~' 
1 . J\Y'" mus, ceset crı 

de İıulunınıı~ııır. 



Son24Saat 
İçindeki 

Hadiseler 
(Bu 7ar.ının m4'ttnleri Anıuıona 
Ajansı billtenleorinden aluınushr) 

telhis eden: Muammer Alatur 

Le ndrada çıkan •Taymis• ga • 
t~tr '" • Berlin, sulh işareti olarak 
ıe,·tin dalı salhyor• başlığı al • 
.ırda neşrettiği bir makalede şun. 
lan söy lemekte<Lr: 

•Ekser bi'aarf memleketlerde 
tiduğ-J gibi, Alınan propagan • 
da ı, bır sulh ihtimali bahsinde, 
l'urk,yede de faaliyet göstermek.. 
~ed r Bu propaganda çifte bir 
•\cd f gütmektedir. Sulh lehine 
bır hava yaratmak ve eğer bu te. 
' hbu; muvaffak olmazsa. harbin 
d-evarr.· mes'uliyetini İngiltereye 
)'ukierr.ektir. Almanlar harbin 
~orgu'lluklannı ve bıtarafların 
~arbc 3Ürüklenmek korkularını 
·~~ri sürmekte ,~e harb:n men .. 

lu,ni çok usta b;r tarzda bu. 
IJ'larla gülgeler:ıektedirler. 

Sdh han·arisi roiü oynanmak. 
ı ,.e Türk hukı'.ımetini bu asil 
i;e :_ıirak ettirrneğe çalışılmak • 
lldr 

htanbulun ve Dolmabahoe sa
ra,·ının bir sulh konferans; için 
~·k yakı.ş:r bir r.-ahal teşkil ede. 
C0

i"<' "'llatılmak istenmektedir. 
\' e bli' ün bunlar, lüzumu takdi. 
'·nde hepsini y2lanlıyabilecek bir 
laı-d1 çok incelikle yapılmış bu
lunmakbd:r 

Faka~ Türk hiikı'.ın,etı, kendi • 
! nı boyle bir propagandanm nü. 
:'-ıı..,,, kaptırmarr.aktadır. Cum. 
. 

11 rrn .. İsmc-t İnönü, ancak, mu. 
· a"a~ata b.r nihavet veri!m-esi 
~hb• o.alinin çok uz:UC g:bi oldu • 
~nu ~öykdikten sonradır ki, sulh
,'<:ı bab$etm4 v~ bu suretle an. 
:at:u:ık istemşitır ki Türk hii
"Unıeti su,~un yenid"'n tes;9'.ni 
~tz~. etmekle b. raber, bu. buı:;ün. 

l artlarla mümkün değJd'r.• 

~kDENİZDE YENİDEN DÖRT 
'l'ALYAN VAPURU BATIRILDI 

lnıııliz Bahriye Nazırlığı, Ak. 
~ıı:zde İngilzi den:zaltılarının 

'"n b.r mU\·affakiyetini bildir • 
llıektedir. Neşredlen tebkğe gö. 
r~. 1. gil.:z denizaltılan yeniden 

,. tt !•alyan ıaş.: gemisi He !ki 
" !:en. yi ynkal:yarak batırmış
t•tr. Bu arada silıihlı iki ticaret 

~d~\'~"?örü ,le ik~ ia~ gemist de 
.J • ı 1 -:;ara uğra~ılmışhr. Tahr!p 
' '!n dört gem,den ik'-'i torpille 
. •ı:ı 1 ...,ıştır. Gem'lerden b;ri bü. 
lk bir nakliye vapuru, ikisi de 
'. büyüklükte vapurlardı. Dör. 
~ijncü vapur topla batırılmıştır. 
•• lan iki yelkenliden biri Nazi 
> ığın, taşıyordu. Ka(i!eyi ita'.

an kru,·azörlerı himya edirord:.ı. 
, ~orvıeçten bılclirildiğine göre, 
~?!Ju• ve •Ba!ıya Lorva• ısim!i 
1 

1 Aman gemisi de ~000 asker ve 
"', yuk·u ,Jduğu halde Norveç 
darında batıı !lım.,tır. 

liarp vaziyeti 
~h {1 inci Sclhlleden Devam) 
., •11 bo;rundakl Rus louvvetlerl artık 
~~ Ulama~lar. h: - Rusl.ar, .Ladoga gölünün bu.ı 

r.;."'"'ını bei<l.yerelc Vologda - Le
_-'llltad arasında mu\·i.!>ala temin et
~~ ve Lentngrada yiyecek ve cep
ııı-•• eönderm<!yl dıqilnilyorlan!L Al. 
~. n - Fin kıt'alan Lado1& gölu Şar
, ~ yerlPşince Lcnin~r.ıd bu göl 
~il •Cından tecrit edil.mi:. olacak, Rus 
~.veuerınin ikmal ve takvi7e.sine 
~I '1, şehrin tahliyc•ine bile imkan 
"ıı 'tlJ"ıcaktır. Leıııngrad'ın açlık ve 
~ hanesizlik yüzünden te~lim olma.. 

~'htı.n..ali kuvveUenm
0

istir. 
- Ladowa gölü Şarkında yerleş-

~ . b 

1 ı..nık:fını bulan Alman - Fin or ... 
' ' Onega gölil Şimal ,.., Cenubun· 
Voioıda'ya dojru müşterek bir 

\ • •Z yapabU:rıer. Bu taarruz in.. 
~ :ı-.r ederse, Arkanjt>-l limant yolu 
, tı.:t, bı 1 1r. J)~ha rena.>ı, Votga geri
'.J hazırlnnJn Rus müdafaa C'ephe-

V Şlzn.3! cenahı tehlikeye dil,er. 
; •!t:ıuo 400 kilometre kadar uzak
~l Ve gittikçe fenota:an, bu se ... 

' .,rı h::r kAla mitni vl3n hava 
~ a.r, t\:ı.nde kısa z3m"nda Volog
'ltt \·ü.rruık mUınki.ın degıldir. Bu .. 

~ a ber'lbC A~man rr. - :td~. kLŞa 
t ~~ !\:ıo ko\•a - Onega gölü ara
~, kı mıntokada Volga nehri boyu. 
~'° 111nakllr. nu maksat uğrunda a
t aı::t.ını da ols3 ile ·leınege gayret 

.,.~ "l.leıcıır. 
tre1tıltrin, Amerikanın iht:ı.rtna rağ
~ı" ~•rbe devam •tmek istemeleri, 
1 tı&r-:ı:d ve r-.tusın nsk'ı 1cur-

a.!( meselesinde Ut:sların büs-

~n fiın:t.ıızlile dilıUrınüolilr. Al. 
Ve Pin crduları. ·imdi yeni bir 

•tıo L1do1a - Öneıa gölleri a
..ak.. nas kuvvetlerini mağlO.p ve 

etın;ye çatıpci.'ık~rdır. Bu iseı 
lra<ııc aı: 'e cephanesiz kalması 
t r. 

- -..-.-..--
«Taymia11 Almanların 
Türkiyede aulh propa • 
gandaaı yaptıklarını ve 
hükumetimizi bu ite i, · 
tirak ettirmeğe çalı,tık
larını iddia ediyor -
Ruzvelt «hürriyet uğ • 
runda ebediyen çarpışa· 
cağız» diyor - Akde • 
ı.izde beş ltalvan vapuru 
daha batırıldı. - _, •. ,,. 

MUSOLİNİNİN BEYANATI 

Musolini, Napolide parli sirasi 
şeflerinin vıermış olduğu b:r kabul 
resminde beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

•Harp hareketine bilhassa ma. 
ruz kalan cenubi İtalya halkının 
sükünet ve disiphni muhafaza e. 
deceğine ve düşmanı hayal suku. 
tuna tığratacağır.a daima kani 
ıdim. Bugünkü ie<lakarlıklarm 

mükafatı zafer olacaktır. Bu za. 
fer Akdenizin kraliçesi olan Na. 
!JOIİ mıUetini ve onun endüstri 
gayretini çok yükseltecektir .. 

JAPONYAYA YAPILAN 
SON iHTAR 

Amerikan ıga:oıeteleri, Çör91lin 
son nutkunda J"ponyaya yap -
tığı ihtar üzerinde ehemm:y~ tle 
d,ı.ırmaktadırlar. •Nevyork Tay
mis• bu nutkun, muhtemel olarak 
Japonyayı politikasını değiştir • 
meğe sevkedcceğini yazıyor. •Va. 
şington Post• a göre, bu nutuk 
Vaşingtona gitmekte olan Japon. 
yanın eski Berlin s-efiri Kurusu. 
nun sağlam bir İngıliz • Amer:kan 
ceuh<sile karşılaşacağını gös'.er • 
mketedir. 

RUZVELT cHfTRRİYET İÇİN 
ÇARPIŞMAÔA HAZIRIZ, 

DİYOR 

1919 miltarekes.ir:n yıldönümü 
müroasebc'.i!e Darlington mezarlı
pında b'r nutuk •öyl:ren Ruzvelt 
bilhassa dcmiş\'r ki: 

·1914 senesind<! bu yıldönümü. 
rü tekrar etmenin hususi bir ma. 
nası vardır. Çünkü bizim iç'n can. 
;arını \•erenlere kar~ı mükellef 
olduğumuz ve rrazide ölçemedi • 
ğimcz borcun genişliğini şimdi 
anlamış bulunuyoruz. Amerikan 
milleti, hürriyetin uğrunda çar. 
P,ışmağa değer eıldujluna inanı • 
))or ve eğer çarpışmağa mecbur 
olursa, hürriyNi muhafaza :ç:n 
$Onuna kadar çarpışacaktır .. 

YUGOSLAVYADA iTALYAN. 
LARA BOMBA ATILDI 

Spab•o'dan b':d i r • 'diğine göre, 
bir askeri törene gitmekle olan 
Italyan alp a\·cıl"f fırkasının mı. 

zıka efradına üç bomba atılmış. 
tır. 24 askerle, 25 sİ\•il yaralan • 
mı~ askerl~rden biri ölmü<ftür. 
Hemen ayni zamanda, izinli g; • 

den efradın binrliği bir kamyona 
mitralyöz ateşi açdmıştır. B:rl:aç 
&sker yaralanm:~tır. Derhal 150 
kişı le\'!<'f edı'mi~tr. Bunlar Bal. 
~.anların ;:ıaşka bölgE>;erinden ge. 
!en konıünis•:rrJ.r \C rehine t.c. 
iiıkki ed''eceklerd'r 

Parti grupunda 
( ı inci Sah'.~ed~n Devam) 

yakından alıikadar "den hiidbe. 
!eri tafsilatile izah etmiştir. Söz 
alan müteaddit hatiıılcrin trnıas 
ettikleri mevzulara Hariciye Ve· 
kilinden mada Milli ,,lüdafaa, Ti· 
caret ve lktuat Vekilleri de ce. 
vaplar \•ermişlerdir. 

Alman tebliği 
( 1 inci Sahifeden De\·aoı) 

bir di4nıan tiLmeninin miihiın Ta. 
$tmlarını talırip etmişlerdir. 

Bu arada 700 istihkamı zorl~. 
mışlar, 1200 esir almışlar, 4 taıı~, 
30 top, 100 den fazla mtiralyö? ve 
eı bombası tüfeği ve külliyetli 
miktarda sair harp mal zem esi 
tahrip ve iğtinam etmişlerdir. 
Düşmanın uğradığı kanlı zayiat, 
alınan esirlerin kat kat fevkin • 
dedir. 

INGILIZLER 
(1 inci S>hlfedcn Devem) 

tan ve yaşamak için zaruri oian 
bütün maddelerden mahrurr.dur. 

Kızıldenizdeki bu küçük Fr~n. 
sız müstemlekesi Yemen sah ı l • 
!erinden kayıklarla az miktarda 
getirilen hurma ve sebzelerle bir 
müddet mümkün olduğu kad:ıt 
geçinmişti. Fakat sonradan İn • 
giHz makamları daha sıkı bir ne. 
zar-et tesis etm!şler ve yiyecek 
taşaıyan Arap kayıkçılannı ~'d. 
O.etle sahilden uzaklaştırmışlardır. 

ZAYİ - NUt~ cüzdanımla a~ :er
lik tezkeremi ve askerlikt.en sakat ra
porumu zayi ettim. Ytniler-ln.i. la
cağımdan eskilerinin hükmü yoktur. 

Kastamonu VilAyeti Araç K::ızası 

Yukarı Görneli köyden A:i.,an 
oğlu llie>'ud ALBAYRA!>: 

3 -SON Tr.LGRAf- 12 ZnciTEŞıt1Nıttı 
~-..... 

ı:::z~ Nutuk Düello·' 
.~.~ .... ·~ sondan Sonra ÇEMBERLİT AŞ Sinemasında 

Bugün matine !erden itibaren 
Sayın hallnmızın sabırsızlıkla beklediğı; 

(Ba~makaleden Devam) 

D t b ••1 Ak .J • .J b yiini ve kendi imkanlarını ortaya one z o ge- uenızue a- koymuş bulunarak dunnadan her Bugüne kadar göriıp iıttilen TÜRKÇE Wmleri.n en !evlcalôdesl 

• d h k ..., l M "h şeyde üste koyuyor, diğer taraf 
sın e are at tlrl an l 'lJer varından harcıyor. Filhakika Al· Suriye Ses Kraliçesi 

Şark BülbülU 
Dilberler Dilberi 

------------ . 
Msırın en büyii.lt y1Jdızı • 

) 

tekrar başladı gemileri 
Londra, 12 (A.A.) - <B.B.C.• Şark: 

cephesinde Ruslar, her tarafta me\~
zilerini muhafaza etmekte ve yahut 
mukabil ta-.rruzlarda bulunn1akta-
dlt". 

Almanlar. Leningr.ıd1r1. Sark.ı ... ..daki 
F1n kuvvetler;yle lH.r!e-iınek iı;in o t.a
ra!a sark.Jnak istiyorlaı·. 

l\1oskovanuı Cenubunda kiin Tula
da ve Tulanuı Şimalinde Serpı :cbot, 
Aleksin, ve Malo7arosl<ıvett..e : !man 
taarrudarı tardedılm·~tir. ~J ~.anın 

Ceılubund.ı kanlı o:r ır. ıhart ce-
reyan etmektedir. 

Serpuchof ile Aleksin'de Aln· ;,ınla .. 
rın Oka nehrinl e-erme teşeO?.tsleci. 
akim kalmış\lr. 

Volokolam.sk mwtaka :nda cem-
ber içine .ılınnış olan .'\lnıan ku\•ı.-·ct

lernin çemberi yarrr.arc. hususu.ndaki 
teşebbü.sleri akim kalını~tır. 

Doneç havzas1ndıı mihver tejek
küllerj zırhlı kuvvetlerle tekrar ta
arruza geçmi~ler, fakat nıüsbet neti
celer elde edememişlerdir, Alınanlar 
Siva.stopa! önün.el me\·z.i almışl: --sa da 
istihklimlard::ı zayıf bir nokta bu?a-
manı;.şlardır. 

Almanl:ır, Kere önünde Ru.-- k.uv
"\.-etlerini topa tutmıya \"C hava ituv
\·etJerini kullanmıya ba~la.mtŞ• rdır. 
Alınanlar, motöı-Hi \"asıtaların~ kul
lananıadıklaı·ı yerlerde arabal. .. ile 
askt:.ı·!erini ve n1alz.en1elerlni n .. ..:iedi
yorlar. 

Vişiye göre hı: rp 
vaziyeti 

Vişi 12 (A.A.) - O!ıden: Son 
!ıaberıere göre Rus sephes'nde 
vaz.yet şöyle hulasa edilebilir. 
Şimalde Leninı;rJdın ~arkında \"e 

Kınmda Alman ilrrley!şi devam 
ediyor. Moökova önündeki muha. 
rebeler, şiddetli kar{ırtınaları yü. 
zünden sekte:>"e uğramaktaci.r. 

Leningraddaki Rus ~arinzonu 
muhasarayı yarmağa teşebbüs e. 
diyorsa da muvaffak olamamak. 
t2d:r. Moskorn E~rafıııda, Tu!:ı'da 
ve Oka ile Nara nehirleri s;,'ıille. 
o·inde muharebeler devam ed'yor • 

Doneçte, Rosbf önünde süku • 
net huküm sürmektedir. Bu mın. 
takad• harekat, k.eşif müfrezeleri 
faaliyetin inhisar di)'or. Kırımda 
Sıvastcpol ve Kerç önünde hare. 
kat devam oediyor. 

Alman tayyareleri bu iki şe'ıre 
bomb~ sağnağı yağdırmışlardır. 

General De Gol'un 
bir hitabesi 

Loııdra, 12 (A.A.) - !Uütare· 
kenin yıldönlimü ıııiinasebeıile 
radyoda lıfr nutuk irat eden Ge· 
neral Dögol, Klemanso'nun ru .. 
huna hitap ederek bugünkü Fran· 
sa ile •Kaplan•ın günlerinde· 
ki Fransa ara ında bir mukayese 
yapmıştır. 

İhtikara karşı 1 

tedbirler şid
detlendiriliyor 

Ankara, 12 (Telefonla) - İh•':.ı;:.ir
la şiddeti! surette mücadele lçlıı çok 
esash tedbirler alnmaktadır. Bu mak
satla l\1illi Korunma Kanunu.'lda icap 
eden tidiller 7apılını$tır. L!l.yih:ı 
Mecli.!;e verllmekı üzeredir. Hüküınet
çe el konaa. maddeleri saklıyanlar, 

gizli satanlar, mevzuata mugayir ha
reket edenl(r h:ıkkındakl ceza mad. 
deleri ~iddeUendirilmektedir. İlı.\ıklr 
~çlanna bakmak için hususı malı,.. 
kemeler teşkili de muhtemeldir. 

Unkapanında 
( 1 inci Sahifeden Devan\) 

üzerine atılmış ve bıçağım kar· 
nına saplamıştır. 

Niyazi kanlar içerisinde ~·ere 
yığılnuş ve bağırııııya başlamış. 
tır. İbrahim kaçmak istemiş ise 
de yetişen polisler tarafıııdan ya· 
kalannııştır. Niyazi imdadı sıhhi 
otomobilile Cerrahpaşa Hastane
sine kaldırılmıştır. Yarası ağırdır. 

Şehrimizde 
Ankara haberi olarak, y~zılrnıştır. 
Yaptığımız Lıh.kikota giire, bu ay 

başındanberi şehrlmizdeki ima!iı.t 

esasen yiizde 90 randınuı..ndan yüzde 
95 e çUcarıbnış bulWJmaktad1r. Bu 
itibarı, ~ehrimizde ekmek çeşnisi 

değişmiyecektir. 

Diğer taraftan evvelce buğday alım 
ve satımında müstahsili teşvik i<:in 
yapılan 1 kuru!> zam ile memlekete 
ithal edilmiş olan Ud parti buğdayın 
fiat farkının da ekmek flatıeri ü.:e
rine aksettirilec~tl haber verilmek
tedir. 

Z:ı.m i~ini bu :rabah Belediye İkti
sat :r.-tüdürt1ğüne scırduk. Böyle bir 
emir celmeditl cevabını aldı!<. 

Londra, ız (A.A.) - Askeri 
bir eksper, düşmanın Libya mu· 
vasala hatlarında faaliyete baş. 
ladığı tarih olan Ağustos ayın

danberi Akdenizde batırılaıa \•e
ya ciddi hasara uğratılan Mihver 
nakliye ve iaşe gemılerile yelken. 
lilerinin adedi 163 olarak tahmin 
etmektedir. 

İngiliz donanntasının son nttı· 
vaffakiyetlcri sayesinde Ağustos 
ayındanberi tamamile kaybolan 
düşman gemilerinin tonajı 1 mil. 
yon 200 hin olarak tahmin edil· 
mektedir. 

İlkteşriııin sonunda kaybolan 
illihver gemilerinin tonajı 4 mil. 
yon SC' bin olarak t&hmin edil· 
ınekte idi. Dii~nıan geınileri şin1. 
diki tempo ite batırılmıya de· 
mm rdild•1'i tokdirde sene >ontı.. 
na kadar 5.000.000 rakamına \'arı. 
lacaktır. 

Cebelüttarık'ta 
yabancı tayyare 
Lalinea, 12 (A.A.) - Hüvıyeti 

meçhul bir tayyr.re Cebclül'arık 
müstahkem mevkii üzerindeıc uç. 
muş, tehhke işareti verilerek ka. 
ra ve deniz bat,,,·yaları şiddetli 

bir a'.~ş açmışlardır. 
Tavyare saliır.en uzaklaşmağa 

mU\·affak olmuştur ,, __ 
Amerika sana

yiine ani bir 
baskın korkusu 

Nevyirk, ız (A.A.) - General 
Marşa! demiştir ki: 

J\lihver devletleri ajanlarının 

cephane endüstrilerimizle ba~lıca 
i.mnıe ser,·i~Jerimi2e \'C ınüoaka. 
litımıza umumi vo iiui bir bas· 
kın yapmaları ihtimaline karşı 
hazır bulunmalı7ıı, Bu maksatla 
gizli gizli ve mwıtazaman çalı· 

şan kuvvetli teşkilatın bir aralık 
külle halinde bir baltalama hare. 
keli yapabileceğini hesaplamalı· 
yız. 

Eski İstanbul Komutanı 
şerefine veda ziyafeti 

İstanbul Komutaaı General İs· 
hak A vni'nin başka bir vaıifeye 
tayini ve şehrimizden aynlması 
dolayısile bugün Taksim Beledi. 

· ye Gazinosuııda bir veda ziyafeti 
verilmiştir. 

Ziya{ette Vali ve Belediye Rci· 
'1 Liltfi Kırdar, Örfi idare Komu. 
tan vekili General Ziya Yazgın, 
yeni İstanbul Komutanı General 
Rifat Matara ile diğer zent bu
lunmuşlardır. 

Pasifik her an 
tehlikede 

(1 inci Sahifeden Devam) 
merlkan milletine baltrlatrnış, Hitl~
rin maj:lQp edilmesi icin hiç bir fe
dakarlıktan kaçınllını,-acagını söyle
miştir. 

Müteakibeıı Paslfikteki vaz,yete 
sözıl nakleden B. Velles, burada da 
başka bir perde altında harekete 
aetmelt istl7en bir devletin Pas!.flk 
vaziyetini tehli.ke7e soktu&unu ve 
niha1 za!ere olan imanını ka7det.
mi~tir. 

japon sözcü9ü, B. Cörçil'in son 
nutıku hakkında tccavtiı.kl_r bir lisan 
kullanarak cAmerika ile InaJlterenin 
Çine yardım siyaseUne • daha ne ka
dar zaman cevaz vereceğimiz, Ku
rusunun Vaısu1gtondan gehrecegi ne
ticelere bağlıdır.> den1ijtir. 

KARAR VERMEK ZAMANI 
GELDİ 

Londra 12 (A A.) fürleşik A
merika Bahriye Nazırı albay 
Knoks dün \'ermiş olduğu bir be. 
yanallı Japonyan:n niyetkri ve ha. 
ceketleri karşısında Birleşik A • 
mErikanm daha fazla müsamaha. 
karlık gösterl•m :yeceğıni ve karar 
vermek zamanının geldiğini söy. 
!emiştir. 

Birleşik Amer'ka Harici)"e Na • 
zırı Cordell Hull vermiş olduğu bir 
beyanatta •Her dakika harp kar. 
şısında bulunulabileceği• bakı 
kında vatandaşlarını ikaz etmiştir. 

ZAYİ - F•lih A.ı.kerlık şubes.nden 
almış olduğurn askerlik terhis tezke
remi zayi etttm. Yeni;lni alacağım
dan esklsin:n hükmü olmadığı nan 
olunur. 

1314 TevellütHl !\1.et-.ınet AH oglu 
TEVFiK 

ınanya için, 
- Bütün Avrupa sanayiino sa· 

hip oldu ve her türlü hazır !: rp 
silah ve malzemesini, stok savaş 
maddesini ele Keçirdi .. Şimdi de, 
Sovyet kaynaklarına sahip olu· 
yor. 

Denebilir. Gerçek de budur. 
Diller de, Amerikan vo İngiliz 
sanaynnın verimine ve insan 
kavnaklannın umumi muhassala· 
Sl.;., karşı daha üstün ~ekilde ha. 
zırlandıj,iını, daha bol silah ve 
ıırnlzeme çıkaracağını gösterece· 
ğini söylemiştir. 

Ancak, biz Almanyanın ne aldı· 
ğını, ııe harcadığını, ne vaziyette 
bulunduğwıu, ne gibi kaynaklara 
sahip bulunduğunu, hangi mad· 
delerin yokluğunu çektiğini bu 
yazı içinde tahlil edecek değiliz. 
11.faksadımız ~udur: Yııkarıdanbe. 
ri yaptığımız anlatma ile görülü
yor ki bu harbin haldeki ve is· 
tikbaldeki safhaları ne mahiyet 
arzederse etsin nihai zafer biraz 
da tarafların takatine daJanan 
bir harptir ve netice en çok in· 
san ve madde çıkaranın lehine 
bir hesap ve anlatım mevzundur. 
Almanya şimdiki halde elindeki 
maddi kU\•vetlcri durmadan har. 
cıyor, İngiltere ve Amerika ise 
boruna üste koyuror. Almanya 
her ele geçirdiği yeri işletmeye 
ve düzene ko)·mıya mecbur bu
lunuyor, İngiltere ise düzene 
koyduğu \·eriuı tesislerinin ürü· 
nünü derliyor ve Amerikan fana .. 
yiini kendi emrinde çalıştırıyor. 
Almanya İngiltereyo yetişebi'-<'
cek mi, yoksa lngiltere Almanya· 
ya bu bakımdan yetişti.. mi? .. O 
ayrı meseledir. Yalnız bugün göz 
önünde bulunan hakikat birinin 
ne topladığı ve harcadığının yeri· 
ne ne koyduğu bilinmeden bol 
bol harcamakta, öbürünün topla· 
makta olmasıdır. En son söz, 
mubakkıli ki, en uznn zaman 
harcamıya, yetiştirmeye, takat 

~ 

!! MARI KUINi 

Beynelmilel söhretc malılc 
Raki ve Teıannı Mclık"-'i 

Bedia Maıebenı 
~~ 

:oı h-fü~t.erek temsil ettikleri Şark sinen1a.cıl!k aJem!n!'n en büyük zafer 

) 

~ 

Kızım Duymasın:~ 
TÜRKÇı~ SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI ~ 

İçtimai yaramızı neş!erllyen bÜ7filı: bir W.. faciası. Günbhkiır bir ! 
ananın dinmez lstiraplarL .. Masum bir bilirenln acı fecyatlorı mel<- i 

~ tep sıralanndan dans salonlannı... Alte yuvasından, zevk ye ;efahet 

~ A!emlerine...... ... 1 

Bütün Türkçe Filmleri• 
hasılat rekoru kırıldı .. 

• 
TA K S l M sinemasında 
Cihanşümul sinema romanlarının serefrazı •Demı: '.ane 

' Müdürü.nden adapte edilen 

KADIN KALBİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKILI 

Bü;yiik hayat romanı, aşk ve ıztırap destanı 
Dün lstanbul'un her tara!ından koşup gelen binlerce sinerr.a 

meraklılarının co~kun tezahüratına, sürekli alkışlarına 
m:ı.zlıar oldu. 

İzdihama ıııe:;dan ,·erilınemesi için lütfen tam seans 

,"••••• saatlerinde te1rif olunması rica olunur. ••ım•rı 

BUGÜN"~~~~ 

Harikalı bir hafta, titretici 
heyeeanlarilo yeni bir alem 

yaratan: A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

ORMANLAR 
HAKİMİ 
( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

Baş Mümessili: 
W ARNER BAXTER 

Ayrıca: 
KATUERINE HEPBURN 

r-r-ü 'R'A"N 1 1 SINl!MASISI~ 
Şeref Programına hazırlanınız. 

Bu sene büyük mU\'Offakiyetle 
üç hafta Taksim sineması salon
larını doldw-an \'e büyük rekor 
kıran bu senenin ilk TCffiKÇE 
saz.ta ve Arapça şarkılı muazzam 
filmi. 

arzctmiye muvaffak ve muktedir ve 
olabilenin hakkı veya kazancı o- M C A R Y G R A N T 

KIZIM 
DUYMASIN Iacaktır. 1 ın Lahuti bir senfonisi: 

==E=TE=M=l=Z=ZE=T=B=E=N=IC=E=I t A ş K ~l:.sınn ik! çl!t yeni yıldıı.ı 

J~~~!!!~Devam) ~ MAÇ [ 
Mumaileyh demiştir ki: \..ı 

Bedia Messabini 

MARi 
ve 

KUiNi'nin ıo..•.A.•-..--. ... .-. ...... -. ............ .-. ..... .-. .... ___ ..... __ ~ 
cSiyam bu sene veya gelecek .. _.._ ___ ...._._. .... ._,. .... ._.,.."M"•-·---....__._._..._, 

çı.,·irmii oldukları bu m.hto_ 
~em, içtimaı ve his8t btiyuk rıı.c 
gentllğe iUıat olunmuş•!...r 

sene harbe girecektir. Biz ancak 
bitaraflığıırtızı sıkı bir surette mu. 
hafaz~ etmekle harpten kurtula. 
bilirsek de bu biaraflığı mu'ıa • 
!azaya hazır obıamız lazımdır.• 

Muhtemel mü ,earrızm Siyam. 
j,lara karşı getireceği kun·etle • 
rin ehemmiyetin? belirtmek ıç:n 
müres~ir, mütearrız1n Siyamın 

kun·etinden yüz kere üs•ün bir 
kU\·vetle harekete geçebile01'ğini 
söylmiş, fakat bunun Siya!T'lrla. 
rın an'ane ve tarihleri mucibince 
kahramanca mukav~met etmele. 
rine mani olmaması lazım geldi. 
ğini ;tıh-e etrr.iştir. 

•BİZ HAZIRIZ!• 
Rangoon 12 (A.A.) - Salı ak. 

§aı\'ıı Rangnoıı radyosunda konu • 
şan bir askeri ınü~ahit şunları 
söylemiştir: 

cMalezyaya tlı,v;ye kıt'aları 

gelmeğe devam ediyor. Biz hazı... 
rız. Akdenizde !ngil.z filosunun 
kazandığı muvaffaki)"etlcr 1taı • 
yan d"nizcilerinin maneviyatını 
sarsmış ve icabettiği zaman Hind 
Okyanusuna veya büyük Okva • 
nusa mühim İngiliz filoları gön. 
derilme~' imkanını vermiştir 

+ Nev;york, 12 (A.A.) - Deniz 
m:ıh!ilerinde öfrenildijine göre İn-
gilizler <.Anneberg> fsn1~ndeki 2544-
tonluk Fin şileb:ni zaptetıni.şlcrd.ir. 

İŞTE: 
Cihanın en son büyük 

hadisesi 
Bütün dünyada kıyam~ten
giz bir hayranlıkla ve görül
meır.i0 izdihamlarla seyredil-

miş olan 

KARA 
SEVDA 

Yirıninci asrın göz knntaştı_ 
rıcı güzeli, şi~ekll kadın: • 
HEDDY LAl\IARR 

CLARK GABl.E - CLAU· 
DETTE COLBERT - SPEN· 

CER TRACY - FRANK 
MORG AN 

MARMARA'da 
Bugün başladı 

Ayrıca: Nefis l\1 1 K Y 

BU AKŞA-'l 

SARAY 
Sineına. tnda 

MÜf\İR NUREDDiN 
KONSERi 

----~--, Herkesin gi.;rnıesi li'ızını, bil-
hassa Üniversite talebelerinin 
nazarı dikkatine: Beyoj,ilu 
Lale Sinemasında iki hafta 
gösterilen, on binlerce seyir
ciyi hayrette bırakan sinenıa-

cılık tekniğinin en son 
harikası. 

TAMAl\lEN RENKLİ 

Doktor Slklopı 
insan zekasının tıb aleminde· 
ki yeni tecrübeleri, medeni
yete hizmetleri ve bütün dün. 
yayı şaşırtan korkunç deh§et 
saçan maceralar dolu filmi. 
• BUGÜN 

Matinelerden itibaren 

Yalnız AZAK Sinemasında 
başlıyor. 

Bu müstesna Programa İl~veten: 

CASUS TAYYARECİLER 
JACK HOLT tarafından gö· 
rülmemiş derecede heyecanlı 
ve entrikalı casusluk filmi. 

Ayrıca: 

Titret""" 
FIRTI A 
John Mack Brown 

BOB BAK.ER 
gibi !ki bilyük ko~boy tarafın

dan çevrilmiş bu se11f'"nın buytık 

,ergüzeşt \'e h~yecan '".lınl.. 

Şehzade. TUBAN Sine•uı-
bqt sın.da 

BUGÜN 
ıı den ltlb ren 
Devamlı matineler 

Haftanın en büyük ınuva{
fakiyeti olan 

DOROTHY 
LAMOUR'un: 

!ı Memnu Aşk'ı : 
! ! 

~LALE ılnemaıındı ·~ 
! B - 1 k > f. ugun ve yarın son o ara 
~ gösterilecektir. ~,# 

~~lll5Qllımaı:ıa,z~~~~~ 

Bu PERŞEMBE ak~amı ÇOK HEYECANLI 'ı 

Ş A R 'K bir filın... ·! 

AŞK VE V AZIFE • 
S İ N E M A S I N D A ·ARASINDA IUtiCADELE 

~ ALAYININ ŞEREFi için AŞKININ 
Fevkine YÜKSELEN ADAM ~ 

WİLL Y BİRGEL ve BRIGITTE HORNEY ! 

GÖNÜL ESRARı:· 
:: BÜYÜK BİR FİLM 

BİR ÇERÇEVE iÇiNDE !llUAZZAJ\l BİR ~IEVZU 
PERŞE:llE AKŞAJ\11 için y~rlerini%i evvelden 

tedarik rdiniz. Telefon: 40380 



4. - SON TELGRAF - 12 !nd'l'l'.§all'fnn . 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
-·-------------- ıso. 32 - -

TurkçPye çevtren : İSKENDER F. SERTELLİ 

Ne o? Attığınız bombayı inkar mı ediyor
sunuz ? Düklranı altüst e ttiniz 

mi~ bJr inı-an1m. sı_, ilk dirilişimde 

ı ımıttım. Benim b~ba:-oı hapse at
t1r rı •:e esrarengiz b:.· ~ckilde Şang., 
h.ı~1ıoU;.ın kaybolan sfz değ.il misiniz?• 

- Bu adil.mı tanıyor mu idinjz? 
- Hôlyır. İlk dcla görüyordum. 

J(endısıne; - Sik Kiınsfniz! Ben böy
le rr.acer<-ıdan haberdar değilim, f!e
dnr.. 

~ Bunun blr ç.ınU oyunu olduğu
nu anlıyanıadınız mı? 

- Hayır. Çunkü bu adam çok kor. 
kWlı; b<ıkışlarile benden intikam al
mJya hazırlanıyordu. 

- O halde kendisini derhal müt
tefilc.lerln polisine teslim et::;eydiniz .. 

- O sırada polis talan bulamadım. 
Vumruğunıa dayancıro:.k kendisine 
v;rkloştırn: 4Af &ana bir hediye vere
vim!> df"dim ve sunttına Giddetli bir 
tokat indlrdlrn. Zavallı Çinli ı.ekası 

, "\ı:ıbelinde de ku .rvet.s!z bir adammış .. 
Dır tokatla hemen yere yu\·arlandı .. 
aır daha yerden k.:ı.lksmad1. Ben de 
·wurüdiım •. Sokağı dOndilm ve pansi. 
yona girdiın. 

- O adam öldil n1ü? 
- Hayır. Çok garip bir tesadiıf bu 

ya., Onu v~pura binerken, yitni 
Şilnghaydc:rn dönerken nht1m üzerin
d<" gördüm. Beni tanımadı bile .. 

- Demek ki onun da ölüp dirilme
de ibtısası varna.ş .. Tckr:ır didlmis .. 

- Bu bir mart!ctli Çüıli olsa ge
rek .• 

Evet. Dedfm ya _ Şangbayda 

b<.•ylc cambazlar pek çoktur. Eğer a.f. 
yon müptelhı olm:ısalar, dünyayı se
yahate çıJCarlar ve pek çok para ka
zarırlar. 

Tatlı tatlı konuşuyorduk. 

Birder:ılıire ıazinonun bufe kısmın
da kulaklarınım patlatan bir gürültü 
koptu. Şaıırdık .. 

Bu, bir bomba sesiydi. 
Büfedeki raflar ye ra!lardaki bO. 

tün ıizll içki ıişeleıi parçalanarak 
yere dökülmüştü. Gaz.lnoda koşuşma
Jar, bağı.rısmalar bn::ıladı. Garsonun 
biri: 

- Korkmayın, dedi, bir kaza ol
du. Bobma p;ıtladı. 

Jfi56o yerinden fırladı .• Büfe tara
fına koştu. 

Bir kaza eseri olarak patlıyan bom. 
banın n1ahiyetlnl anlamak pek güçtü. 
Zira yan kapılardan blitün m~
ler kaçıp gitmişlerdi. 

Gazinoda biz.den ba~ka kimEeler 
kalmamıştı. 

Ben de yerimden kalkt.ı..rn-

Hissoya yaklaştır · 
- ller kes k;ıçtı Biz de kaçalım .. 

Polis ge1irse .• 
Hiaso sözümü kcstı. 
-Polis gelirse, bize ne?! ~mba

yı biz atmadık ya. 
Bu sırada büfeden uzanan bir ada

mın brusı göründü: 
- Ne o? Attğınız bon1bayı Jıkfır mı 

ediyorsunuz? Dükkanımı altüst etti. 
nlz.. Zarar ziyanımı J~terirn .. 

Diye bağırıyordu. 
Birdenbire ssşırdım. Lokantanın pat

ronu olan bu adam bize neden bu i!
t.irayı atıyordu 

liisso hayretle sordu~ 
- Biz. borcunu vernıcdPn kaçmağa 

alışrk. de~liz. 

Ve gülerek i!Ave etti: 
- Bomba atan adam burada du .. 

rur mu? 
Garsonlar da korkun krıçm1slardı. 
Tezgtıh.ı:n altuıa sıg ı.n<:.n patron 

baş~nı kaJdJrınca k<l""}'Unda yalnız bizi 
görmü~til. 

llisso; 
- Suçlu insanlar kaçar, dedi, biz 

yem('}c yedik .. Para~ını henüz verme
den nereye gideLiHriz? 

Patronun aklı başına geldi .. 
Şakaklarını uğuşturarak: 

_ /..(!edersiniz, Jedl, Sersemlikle ne ı 

sôy'.cdiğimi bi1mlyonım. 
Ve hatıralarını yoklıyarak ilAve 

ettı: 

- Evet.. Uzun boy hı, geniş omuzlu~ 
bir ad::ım flmdl gözilmün önüne geldi .. 
Elindeki bombayı burııya savururken 
onu görm~~tüm. 

Bu sırada poll~ler de içeriye girm.is
lerdi. 

Böyle bir hfıdiscde adımızın geçme
slnl hiç de istemiyordum 

Hlsso endişem! keşfetmiş gibi: 
- 1Iakkınız var, Yokohama! ded~ 

Fııl<at kaçmak doğru değildi, 
Polisler gelir gelmez etralımızı sar. 

dlar. 
Bereket versin ki1 yer sahibi ao]a -

y~lı bir adamdı; poHslere döndü: 
- Affedersiniz, memur etendiler. 

mOşlerllerlml rahalsız etmeyiniz. Bom
bayı atanı teşhis ettim. Uzı.ın boylu, 
ganster J<ıya!etl! bir hayduttu. 

Hisso derhal hüviyetini söyliyerek, 
arkadan benl göserdi; 

- Sinema yıldızı Yokobama. Ben de 
ayni şirketin rejisöriyim. 

Komiser nezaketle sordu: 
- Vak'a hakkındakl şehadetinizl 

dlnliyebilir miyim? 
(Devamı var) 

Şoförlerle taksi sa
hipleri arasında 

yeni bir ihtilaf çıktı! 
Patronlar dönüş parası da istedikle

rinden halk sıkıntı çekiyor 1 
(1 inci Sabi!eden Devam) 

göre bizden para istiyorlar. Yani 
verilen benzin 30 kilometrelik mi, 
buna göre çalış<ığımızı esas itti. 
haz etmek istiyo1~ar. Halbuki, biz, 
bir müşteriyi rneselil Sirkeciden 
alıyor, Kocamustafapaşaya götü
r üyoruz. Dönüşte müşteri bula -
madığımız için bittabi taksi işle. 
mez, işlemez amma, benzin sar • 
!edilmiştir. Net!ce itibarile de 
para ile d<Jlması lazım gelen bu 
kilometreleT için para alınama
m1ştır. 

İşte bu müşterisiz ve parasız 
katedilen kilometrelerin parasını 
soruyorlar ve gündeliğimizden 
kesmeğe kalkıyorlar. Halbuki tak. 

silere yüzde ellyie kadar zam ya. 
pılmış olduğundan araba sahip • 
!eri ziyanda değıldirler. 

Bundan dolayı da, bizler bazı 
defalar şehrin, dönüşte müşteri 

bulamıyacağımızı tahmin ettiği • 
miz semtlerine gitmekten çekı • 
niyoruz.~ 

Diğer taraftan bir kısım oto • 
mobil sahipleri böyle bir ta • 
leple bulunmadıklannı iddia et • 
mektedir. Bazıları da, şoförlerini 
sıkı kontrol mai<sadile böyle ta. 
Jepte bulunduklarını inkar etmi
yorlar. 

Bununla beraber ortada görü. 
len bu halden yolcuların şikAyeL 
!eri de çoğalmaktadır. 

TARiHi TEFRİKA: 43 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

\,, Ya.ıan: M. SAMİ KARAYEL------' 

Kurcyşiler, ki1.rvanlannı güç mu
h ... taza ediyorlardı. Ehll İ!\lam r.1üfre
zelcri yollarını kesiyor, mallarını yağ. 
ma ile ehli İslama tevzi eyliyordu. 

Aradan bir sene kadar gcçt!kten 
sonra yani Hicretin ikinci senesi için .. 
de AleyhlsoelAm Efendimiz bizzat 
kendileri de iki uefa Medineden çık
tı~.cı.r ve Kureyşilerin kflrvanlarına 

akın eltiler .. 
Fak.at her jklıdnde de müşrikler 

5avuştular .. Hazreti Muhammet (S. 
A) kabilelerle akdi !Ulfak ediyor ve 
amanname veriyordu. 

Bu, amannameler, bu, a.siretıerin 
ehlı islim üzerine tasallut etmeme
lerini temin eyliyordu. 

Bu küçük gaı.alardan sonra. müe
ri:klenlen bazıları Medine civarında 
ehil İsUmın hayVanlarını zapt.etme. 
!eri (!zerine Uçüncil defa olarak Ce
nabı Peyıamber MedlnPden harice 
~tılar ve ... ıı.ru.ı.r üzeri.De yüri!. -· 

Fakat müşrikler, ırazreti Muham
medin (SA.) üzerlrrinc geldiğin! gö. 
rünce kaçtılar. 

İslAm tarafından ilk vuku bulan 
iğli.nam Kureyşilerin teft:ş ahvali 
için Mekke civarına gönderilmiş o
lan AbduUahın muva!!nk.lyetidir 
Müsarilnileyh Hazreti Resulü Ek.re
min hala zadesidlr. 

Hazreti Abdullah yolda bir Kureyş 
kArvan1na tesadüf etti, \'c kilrv~nın 
reisini idam etti1er diğer iki arkada
sını da esir eyliyerek kfırvan halkı, 
bırakıp kaçtılar., Bunun üzerine eşya. 
yı llt\lnam eylediler. 

İlk ıaıveler, bu suretle başlamıs
tır. Ve bu ıazveler elyevm Arap a
şiretleri nezdinde caridir. Durmadan 
Arap aşiretleri biriblrlcrinin kAr
vanlanna ve hayvanlarına saldırarak ı 

alırlar ve bu suretle aralannda gaz
veler olur .• 

* Birinci aene böyle u!ak tdek mu-

' ~ ' . . .. ~ ... , .. ':- . 

BA Ş, D i Ş, N E Z l E, G R i P, R O M A T i l M A 
Nev ra l ji, K ırı klık ve Bütün Ağrı l ar ın ı zı Der h al Keser 

İcabında günde 3 kaşe alınııbi lir. Her yerde puTiu kutuları ısrarla isteyiniz. 

~-~Ffo1 ı. M::ı:P;;~!~~:~ ~a-
12 Son Teşrin 1941 flnln ana V8 baba la• 

18.00 Program ve Mcmlı;ket Saat A-

1803 ~·s~k: Radyo Caz ve Tango rı na ne 1 er yemem İZ 
Orkestrası. 

1825 ~;:~~a: (D~ Polililm HA- icap etti". ini öğretel im 
18 45 Radyo Çocuk Kltibü. 

lO.JO ~~~l::.~erl~:i~t Ayan, •e A- Üç erk ek Ve i k i k l Z Q n Q S l 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
1955 ~":~~:r;:;nçe v• Kanun İle Bayan Fatma y enes sög lüyor 

Radyo Gazetesi. 20.15 
20.45 Müzik: Bir Halk Türküsü Öğ

reniyoruz - Haftanın Türkü
sü: Süpürgesi Yoncadan. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Muzlk: Beraber Şarkılar, 

21.30 Ko~uıma (Sağlık Saati), 
21.4.5 Müzik: Riyn.seticumhur Ban

dosu. (Şef: İhson Künçer). 
22.30 Afcmleket saat Ayarı, Ajans 

llaberlerJ; Ziraat, Esham -
Tahvilat, :K:amblyo - Nukut 
Borsası (Fiyot). 

22.45 Mi!zik: Cazband (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka

panış 

lllllltt\\\\l\lllllll\[ Şehir tiyatrosu 

\\ 1111,,J! l\ \\. TEP:~~~!AM 
1 lııııuıı lı · Bu akşaın saat 20,30 da 

B A M L E T 5 perde .. 
İSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDİ KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 
KÖRDÖVt)Şt) 

İstanbul Asliye 9 u""u Hukuk HA-
kimliğinden: 941 /593 

Naciy" taranndan Beyoğlu Bursa 
sokak 20 No. lu apartmanda mukim 
Hamdi aleyh.ine açtığı boşa.oma da. 
vaaında: M. aleyh lkametgfihını terk 
ile semti meçhule gittiği ve yeni ad
resi belli olmadığı tebliğ ilmühabe
rine verilen meşruhattan anlasılme:k
Ja dava nrzuhalinin yirmi gün mfid
ck:tle ilanına ve muhakeme günü ola
rak 3/12/941 Çarşamba günü saat 14 
tayin edildiğinden muhakeme günil 
olan muayyen günde mahkemeye 
gelmesi veya bir vekil göndermesi 
aksi takdirde muhakemeye &ıyabında 
devam edileceği davetiye makamına 
kaim olmak üzere il.An olunur . 

... 
9 TAll Vlll e 

Ruml 13-'1 Kaeım HI<rl 1380 

B. TE8JLİN 
5 

ŞEVVAL 

30 22 
1Yıl 941 Ay 11 v ... ıı 

VAKİ' 
Ezani 

il. Teşrin 
< J S. D 

6 44 GilnOf 1 50 

12 
11 58 Öll• 7 04 
14 37 ikincil '43 
16 54 Aktam 12 00 

~arşam~a 
18 78 Yıllı 1 3-4 

5 02 Iınslk 12 08 

val!aklyeUerden ibaret olup ikinci 
seneden itibar~ gazveler çoğaldı . 

Bu mOhim gazvelerin birincisi Be
dir gaz.asıdır. 

Hazreti Muhammedi (S. A.) buraya 
kadar müs1üman kaynaklarına naza -
ran ve hepimizin iman ve itikat etti. 
ğimiz üzere yazdım. 

Fakat bir de ecnebi kaynakları göz· 
den g~çırmek faydaran hali değildir. ı 
Ecnebi milverrihlcrin IIazreU Muham
met (S. A.) h&k:kında nübüv\·et ve ' 
ribaletl hususunda ne düşündüklerini 
bilmek her müslilman için bir vazile
dlr Bu vazife hırlstiyanların müslü • 
manlık hakkında ne yolda fikirler or
taya attıklarını ve nı\islümanlığı kü
çül~k için ne suretle çalıştıklarını 

gösterir ki, bunlan bilmek ve bunlar a 
karşı koymak gerektir, 

İsHim ta1·ıhi hakkında ciltlerle ya2.1 
yazan ve söz.de bitaraf olduklarını söy
llyen mü~teşriklcr koyu birer h.ıri.sti. 

yarıdırlar. İslAın:yeti küçtiltmek ''e o
nun az.ametlni gölgelemek iç1n bütün 
c:hana ne gibi garibt'lcr s1ınduklarını 
okumak ve ö!fenme!{ faydalıdır. 
Ştmdl hırlstlyan müsteşriklerden 

Kayto'nun Hazreti JII"homme\ (S. A.) 
htıkl-:.rıda yazrlk13rını okı.:yalım . Kayto 
ı;ôzde bi~rar hır :""'iÜ\·errthtir. Ve müs
tesri.ktır, AliMdir. Fakat k,.,yu bir ka
toI.:kUr. Bütün yazılaru-.rta nasıl kıv. 

Anketi yapan: Bülent Hamdi ERiM 
Beslenme tarzı hakkında açtı. 

ğımız ankete bugün üçü erkek, 
ikisi kız olmak üzere memlekete 
beş hayırlı ve açık fikirli evlat 
yetiştirmiş, münevver bir Türk 
anasının aile reisi sıfatile verdik. 
]eri cevabı neşrediyoruz. 

Bayan Fatma Duşize Yener'i 
muhiti olan Alemdar nahiye çev. ı 

resinde tanımıyan hiçb' r kimse ! 
yoktur. O daha ziyade Halk par. 
tisi bilhassa Kızılayın gönüllü es
ki emektarlarındandır. 

Onun ahbapları, sevdikleri, hep 
hasta biçareler, fakir kimsesizler, 
yoksuı dullar, öksüz yetimkrdir. 
Ömrünü yuvasının saadetile, Kı. 
waya vakfetmiş bu Türk ana • 
sını mütevazi döşeli kendi evin. 
de gördüm. Suallerimi dinledik
ten sonra: 

•- Suall>erinize mütehassıs bir 
hekim gibi değil de ancak öm -
rünün 35 u zun yıl1nı yuvasına, 

KıZllaya vermiş tecrübeli bir ana 
sıfatile cevap vereceğim. Sözle • 
rim belld hemcinslerimi kıracak 
amma ziyanı yok. onlar dçlerin.. 
den bana hak verirler. 

Yemeklerimizin boy kısaltma 

veya uzatmasında ne derece mü
essir olduğunu hekim olmadığım 
için b ilmem. Yalnız bilinen bir 
hakikat var. O da eskiden yemek 
için aldığımız herşey hem ucuz, 
hem de saf ve temizdi. Sütler su,.. 

suz, yağlar kahksız, etler semiz, 
hatta içtiğimiz sular bile hile • 
siz halisti. Yediğimiz, içtJğmiiz 

ı;eyler temiz ve saf olduğu için 
J!'tahla yiyebiliyorduk. Muhtaç 
olunan kalor i de alıruyordu. Bu 
suretle o zamanki insanların yüz. 
!eri kanlı, vücutleri canlı idi. 
Şimdi öylemi ya? 

Bir defa herşey hileli, karışık· 
Saniyen hayat pahalı, öyle ki bu 
hileli yiyecekleri yiyenler mide 
fesadına, barsak hastalığına tu -
!uluyor. Yiyemiyenler de umumi 
zafilyete uğruyorlar. Çeşitli has
talıklara uğrıyan vücut, tam in
kişafını yapamaclığı için boylar 
hsa kalıyor . B .ından başka bir 
de yaşama tarzımız değişti . Es • 
kiden çarşı, pazar dolaşmıyan, 

dışarıda çalışmak nedir bilıniyen 

randığını göreceksiniz .. Ben, bu ada.
mn lik irlcrlne tek bir tlkir Hfive et -
miyeceğim, olduğu gibi yazacağım. 

Hazreti Muhammedin (S. A.) ecdadı ! 
hakkında bakınız ne diyor: 

cİsHlm Peygamberinin tercümei ha
line dair olan malümat, iddia olunan 
ecdadı hakkındaki muhtasar bazı iza. 
h.al verilmelidir. 

Bildireceğimiz şecerC'ye ait malfuna
hn bir tarihi kıymeti olduğunu iddia 
etmiyordum. 

s:t5kis burada taman1ile menakip 
sahasnda bulunduğuınuzu daha evvel 
söylemek icabeder. 
Aşağıdaki fıkra1arda mevcut mnlQ

matın Jı..tuha.mmet (S. A.) zamanında 
ancak pek cüz'! bir surette münteşir 
olduğu nn:hnkkaktır. 

Çünkü Muhammedin (S.A.) Adnana 
c:-ıkıncıyn krıdrır olan şeceresinin ilk 
2srl hJcridcki ensab ulemasının bir e
seri icadı olduğunlı zannetmemiz için 
p<>k kuvvetli t-cbepJc>r vardır 

&ki Arapların ecdadın hatıralannı 
s:ıh!h ve muh .. "lkkak surette zihinlerin
de tutmaları, kabilelerin şeceresi hak_ 
kında hU!U."I bir tctk!katta bulunma
ları yırU aUclerin bh· m:;hzen evrakını ı 
h.!.maları hicrc>tln bi.:1ncl ve ıkinci 
asırda. lsl~'n ulemrun tarafından icat 1 
edi!en birçok tı:ccere rrıahimatını izah 
etsrıek \'C muhik göstermek ilzere uy-

bi7. kadınların büyük bir kısmı 
hugü11 hayat mücadelesine atıl -
mış bir erkek gıbi gece gündüz 
~alışıyoruz. Hallıuki kadın bünyesi 
buna mütehammıl değildir. Haya. 
tın bu yiikünü hafifletmek mak.. 
sadile hazan yapılan evlenmeler 
sonunda bir kaza neticesi doğan 
çocuklar da vücutleri yorgun, 
yaşayışları muntazam olrnıyan a
na, babalarının, zafiyet ve bütün 
hastalıklarını da beTaber tevarüs 
ediyorlar. Bir de buna gece ha
yatı ilave ederseniz vaziyet çok 
korkunç bir şekil alır. Hele bu 
zamanda birçok ahbaplarımı aile 
dostlarımı tanırım ki sabahlara 
kadar poker masaları başından 
kalkmazlar. Kibarlık olsun diye 
:çki içerler, dans bilmedikleri 
halde, saatlerce tepinir, durur • 
iar. Kan ter içinde kalırlar. Bun. 
!ar için hayat daima karanlıktır. 
Zira günleri akşaının karanlığ1n
da başlar. Ev işlerinden anlamaz.. 
!ar. Hele mutfak işlerinden, ye. 
mek pişirmeden birşey bilmez • 
ler1 

Uzun yılların verdiği tecrübe 
He ben aile saadetini iyi pişirH. 
miş enfes yemeklerle süslü aile 
~ofrasında buldum. Eğer bugünkü 
nesil yemek yemiyorsa, iştahsız 

ve sıhhatsizse bunun sebebi ev. 
]erinde iyi bir mutfak faaliyeti
nin bulunmamasıdır. Neş'e sıh • 
hatin, keder hastalığın alameti 
olduğunu hatırdan çıkarmıyaJım. 

Merhum Rıdvan paşanın kızı ar. 
kadaşım Bayan Nuriye ile bir • 
Jik' t> mezun olduğumuz Noterdam 
dö Sionda iken yaşlı bir Fransız 
madamı olan bir hocamız daima 
bize Türk yemeklerinin muğaddi. 
liğinden ve hafifliğinden bahse • 
derdi. Şimdi bütün mektepler i • 
mizde yarının ana, babalarına 
yemek pişirmesini ve neler ye,. 
memiz icabetıtiğini, öğretelim . Yı. 

kılan yuvaların bir çoğunu tan ı.. 

rım ki inkıTazın sebebi hep ka • 
dının yemek pişırmesini bilme • 
mesi yüzünden doğmuş ve b ir 
esrar gibi çözülmeden kalmış bir 
takım gizli meseleler teşkil et • 
miştir.• 

durulma.ıs bir masaldan ibarettir. 
Yeni araştırmalar, Muhammedin 

(S. A.) tercüme! hal mütalcasındaki 
malO.mah isbata ldllidir, 

Arpaların llmt insanının Halile Ömer ı 
znmanında bütün müslümanlnn bir ta
k1n1 ashabı maaş ve tahsisata ayırmak 
H\ı.ımgelcUği zaman başlamış olmasın .. 
dn ibarettir. 

Tah:!'iscta sahip olabilmek için yal
nız h-1iis1ürr.an olduğunu jsbat etmek 
k5Ci değildi. 

Kiırir!ere karşı harpte kullanılan 

yahut düşman memlc-kette asker! 

bir müsten1leke haline ikame edilen 
(Küle. Basra ilah .. ) Arap kabilele
rinden birine ensup olduğunu isbat 

etmek iktiza eylerdi. 
Tahsisat alanlann kAtresl hep İs

lf.m askeri idiler. Kabih:ler miktarına. 

göre sınıClara ayrılmı~lardı. 

Yani, sırf kan rabıtasına. göre yer

leştirilmişlerdi, Bu tarz bir maas tah
s"J-;i büyük blr bc;.ap usulü:ıe, uzun 
uzun esami defterlerinin tanzimine 
lüzum gö&terdi. 

Bu d<"fterler vefat ve ilave kayıt .. 
tarı yi.irütUlmek suretiyle günü gü
nüne vaknyii takip edebilecek bir hal
de bulundunıldu. 

(Devamı var) 

Balkan Deniz~ rk? 
Harbini Nasıl Kaybet~!_; 

L Yazan: RAHMİ YAGIZ --- No. 

Artık Osmanlı hükumeti ile Bal-· 
kan devletleri arasındaki siyasi 
nıünasebetler gerginleşmişti 

. ~ 
Iki diplomatın Londradaki mü- nilo, bir vesile ~öyle söyletn~al 

zakereleri, o zamanki lran üze. •- Gerçi Avrupanın en u;..,, 
rinde İngiliz ve Rus nüfuz mın- hükumeti ve Hükümdarı bcu-·İ' 
takalarını ayırmak esası etrafın- Fakat yakında benden eheı1l;" 
da neşredilen bir deklarasyonla da yetle bahsed'ildiğini dünya g~ 
dünyaya ilan edilmişti. cektir!. rıı 

Kaçar hanedanı devrinde, ce- Bu beyanat Osmanlılara kl ~ 
nupta lngilizlerin şimal ve şimali , Balkan devletlerinin müşterftl' 
şarkide Ruslar.n nüfuz mıntaka. Jıarekatanı tatbik mevküne ~ ~ 
!arına inhisar eden İran çok za- yacağına dair bir deklıirasyon ı:r 
yıftı .. Almanya da Iranda bir nü- Jinde kabul ve mütalca edıl< 
fuz mıntakası tesisi gayesini gü- lirdi... 
düyor, esaslı preıısipi olan (Ber. - 2 _ 
!in - Bağdat) politikasını tahak- Osmanlı Lnparatorluğunun 
kuk ettirerek Hindistan yolu ü- vaziyeti ·r.ı 
zerinde hakim bulunmayı, İngiL Büyük hır taarruz ve ta~~d~ 
tere;i bu suretle ilerde arzu et- tehlikesi k.apısını çald;ğ ı lı3~ı!İ 
tiği şekilde Hindistan İmparatıx- Osmanlı Imparatorluğu da ı-
luğunu tehdit yolile daima elin- parti kavgakrile o kadar nıe~;, 
de bulundurmayı tasarlıyordu. dü ki, tek diplomatı bulunı111lel" 

Bu siyasi mücadeleler devam e. bu koca devlet görünüşte bU.
1 g'• 

derken bir taraftan kendi vaziye- likenin farkında bile değilıt11l 
tini kurtarmak gayrsile İtalyan- bi davranıyordu.. . ~·· 
!arın küçük Balkan devletlerini Gerçi ordu \'C donanma ıçlıl oe' 
müştereken Osmanlı İmparator- rıl, harıl Avrupa devıetıeril\Jı 
!uğuna taarruza te-,viki, İngiltere silah ve malzeme mübaY33 ,.,ı 
ve Rusyanın da bu teşviki geliş. meşgul bulunan ilk Meşrııtıil'• 
tirrcek şekilde müsaitkar davra- hu"kum" etı' bı·~ tar 0 ft 0 n da 3 

• 
' • ~ u ,A•I' 

nışı Balkan Harbinin doğmasına hayale sığmıyan ve devlet 1"'(ıer 
yar:yan sebC'plerden en mühimmi sile taban tabana zıd hare~e 
olmuştu. yapıyor, kararlar veriyordu .. 3ır 

Artık, Osmanlı hükumeti ile Bunların başında, 1912 osı;;öıl 
Balkan devletleri arasındaki si- 1ı felaketini hazırl:yan ,·e o~ıl· 
yasi münascbC'tlerdc apaçık ger- Balkanlı devlete Osmanlı Jı rse' 
ginliklcr beliriyordu . yine bu a. metini gafil avlatan terhis "' 
rada Bulgar Çarı Ferdinandla lesi vardır.. ıııt' 
Sırp Hükümdarı, Karadağ ve Yu- İtalya harbini müteakip, Y1.,-e!' 
nan Krallarının seyahatleri, bir dır silah altında tuttuğU k0\n~ 
ittifakın esaslannı temin ederken, ]erinden büyük bir k:smın 1 ıe {<• 
Osmanlı İmparatorluğu İtalyan- eden Osmanlı hükürneti kcnd1

11ı~ 
larla devam eden harbi nihayet- Hi.ke!ini tedbirsizlik, ihtiya 1.5~ı~ 
lendirmek ihtiyacını hissetmiş, ve bunların müşterek ila?e~ ı.ii• 
1912 Mayıs:nda iki devlet ara. vukufsuzluk ve idarcsızlı 13pııi 
sında miitarcke ve müsaleha ya- zünden kendi eliyle hazır 
p1lmış, Trablus ve Bingazi İtal- sayılabilir. eŞ) 1 
yanlara terkolunmuş, ltalyan iş- Meşrutiyetin ilanın<l~n b 81or 
galinde bulunan Oniki adadan geçtiği ?:ide, Osn:ıanlı .rrrıP"{u ( 
mürekkep Cezair Bahrisefit vi- luğu h~la kcndısıne ıuzuın ıe~ı1 
!ayeti de bulanmış olan siyasi ut- kidüzeni verememiş, me~. ~ı'' 
kun durulmasına kadar İtalyan dahilinde iki parti arasınd~ ~ b;r 
işgali altında bıralulmak üzere ga ve gürültüler esefe det~,.,1ıu' 
muahedeye bir madde de ilave halde sürmekte ve lmpars ~ jJl' 
edilmişti. ğun dışardaki itibarım sıfır t11V' 

Ball<anlı devletler, Osmanlı top- direcek bir şekidle gozc çarP 
raklarından şu metalibatta bulu- ta bulunmuştu.. ~~i11 
nuyorlardı: Kabinede İttihat ve r era fi' 
Karadağ: Arnavutluğu istiyor, mensup nazırlar mevcuttu. 0eıçl 

Sırplar Kosuva vilayetini kendi kat itilaf Partisi erkanı 8

13rı~'. 
topraklarına ilaveyi tasarlıyorlar, daha fazla bulunuyor, aranı~rıl! 
Yunanistan Garbi Makedonya ile daki tesanüd sebebile. b~cl'~o0 
Selilnik limanını ele geçirmek varlığı daha bariz bır ' 
gayesini güdüyor, Bıılgarlar da kendini gösteriyordu.. 1 ,..,ı 
Rumeli şarkı vilayetinin Osman. ı __________ <oe-~~aJll • ..JI 
Jılardaki kısmı ile Şarki Make- ı · ot!".'n. 

Z A Yi _ 940 - 941 ders se •"'.:. donya, Garp Trakyası ve Edirneyi ı " 
kapmak hevesinde bulunuyor- Üniversite Tıp Fakültcs:n« ıslı'' ·~ 

ğım hüviyeti kaybettim. Y<" ıı;U J' 
lardı.. kara.cağımdan eskisinin hiılt "" 

Dört devlet arasındaki ittifakı .ı P'. maınıştır. utte>' .~ 
hazırlıyan siyasi hareketler de- tl'nivenıite Tıp F•~ r.I~ / 

~v_n_m~ed_e_r_k_e_n_,_K_a_r_a_d_a_ğ_P~re_n_s_i_D_a_·~~~~~~~~-Cah~-i-t~S~~ 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme O. idaresi İ~ 
lı.. .......... .;;. ................................ --~ ıf 

20 ıo" ~ 
Muhammen bedeli (28600) y irmi sekiz bin allı yilz lira ol•ll JJ"'• 

çiçeği yağı 25 .11.194 1 Salı günü saat 15 de kapalı zarf U5Ulü ııe ııt 1 
idare binasında satın alınacaktır. stıt.!~141 

Bu işe girmek !s\iyenlerin (2145) iltl bin yüz k ırk beş liral'.1' ,.Jı 
teminat ile kanunun tayin etUğl vesikaları ve tekliflerini ayni gtıfl fP'f 
de kadar Komisyon Reisliğine ve~leri ıazımdır . Jl<l1d' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dair~sinden. 
da •resellüm ve Sevk Şelllğinden dağıtılacaktır. (9719) 

Maliye Vekaletinden: 0 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülde 

~ kaldırılması hakkında 
ş..ct ıı:t: " 

ık~rıh11 y\ı-· ' " 
Gümüş bir Uralıi-tlaruı ~arp ve piya:.aya kôfi miktarda ç liıl'IUŞ pı~t·t 

Tine )/2/1941 tarihinden itibaren tedavuldcn kald1r1l1n1Ş olan ~ k,!)'t c,4Uı:ı-· 
ruşluklPrın 1/2/1941 tarilı.indenberi yalnız ınalsandıkl::ı.riyle 'f{ır Jt sY." 

' crter 94~ ıtJ 
rlyet Merkez Bankasınca ve Merkez Ban;c:a~ı bulunmı:an Y 3 1 .ı.~ ol,;.f 
Bankası şubelerince yapılmakta olan tebdh muamelatına 9ıcı t 
şamı nihayet verilecektir. Bu tarihten sonra mezkUr paralar rı b"ır' 

hl b edllml celttir d•r ... ~ hiç bir veç le ka ul Y" · ııı• ~· ~ıw 1ı Elinde gümüş yüz kuruşluk bul\lilanlann 31.1.1942 aJ<şaJll ve ·rfl''ıt 
l•rı Malsandıklariyle Türkiye Cınnhurl yet Mcı·kez Banka• 1~:bdil el

11 
/ 

Eankas;. bulunmryan yerlerde Zlraa t Bankası subtl!rınde ....,,./,.. 

uan ol\lnur. c8262> c9836> ------- ......... 
~~ 

Muhterem rr.J.ttt-r;ıerJ11ıı emrine 


