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lfarbive İngil- Moskova. ı 
tereyi takviye . şi m a 1 de ri-

==-- :ı ' 1 == 1 

• 
lnönü Kız Lisesinde Bir Kaza 

ısıtılan yemek tasları 
AmeJ"ikan Cumhurrei -
sinin mütarekenin yıl -
dönümü münasebetile 
İradettiği nutuk haki -
katte .~ok «:hemmiyetli 
bir ma~nyı haizdir. Bu 
nutuk Arnerikanm sonu
na kadar harbe devaın 
~decef!ini işaret etmekte 
-ve &ulh } ofundaki her 
türlü ümidi, Amerika 
lıakkındaki her türlü 
'üphe ve tereddüdü iza
ıe etmektedir. 

J birhiicum 
bekliyor 
1 Almanlar 

patlıyarak dört 
~ k ı-z ı n yüz o ya n d 

1\tiitnrekcoin :vıldöniinıii nıiina· 
t"ht'tiJe Amerikan Cumhurreisİ· 
de bir nutuk ~öylN!i. :\luJıarip 
devlet şdlcriniıı söylcıliklori nu
luldardan sonra bu nutkun hu. 
S1.tsj bir ı•Jıenımİ\ı•t \'C manası 
\ :ırdıı·. · 

l\ StaJin: Hitl(•r, Çörçil'i takiben 
ltt~ssolini \'C hc11sini .. hirdf.'n de 

11 Z\·cıt tnra(ından ~o)'lcnf.'n hu 
~~t.uktan sonra diin)anın i tik. 
ııl:nj tnyin etmek dnha kol:ıylaş· 

tıııstır. 

, Alman • Sov,·ct hnrhi b:ı.sladr. 
~ ,, . 
' arıdan ifibm·f.'n dünya umumi 

~fkarın:ı lıi'ıkim olan teredtliit \'e 
llıtı• . ıt noktaları ,·;utlı. Bunları 
ŞüyJo Jıur5s:ı edebiliriz: 

a - Almanya Sovyct Rusva~, 
fc•nctiği takdirde rnllı tnarruzn ya. 
Jl~rnkt 

ır .• 

1 h - Aınnikn Almanyanın sulh 
ıı:ırru.:unu bir ııf'I iccyc \'ardır
;nıık istiyccck. İııgiltcrf.'yi bu ~·ola 
llıalc edecektir. 

r· (' - Ru~yanm gaJ<'besi fakdL 

1 ~11dc Almanya ile harp esasen 
''lnıic- olncnktır. 
. d - Rıısyaıfnld harbin netice
lldc bitaraf de' lctlcrdcn biri 

J'ıth fikrini ortaya ntacal•, t:wns-
lllta buJnnnc:ıkfır. 

ı e - Alınan - Rus harbi lks'in 
,:Otıdray:ı götlirdiiğii teklifin nı:. 

1 '"esinclt• vukua gelmiştir, İnr,il
;~c . Almanya ~ızla~ncaklardır. 
tiJ llltıııvo gn rntr 1 ngi1tcrryi, İn
Ilı' lere de ~:ırkfa Aımanyayı tnt. 

'il edecektir. 

U ~İitiin bu ihtimaller, tııhmiııler, 
l' llııtıer artık buglin toplan tasfi-
d 'l'e l!ğı amışlarJır. Her iki taraf 
"-a neticeyi kendi Jchirıc mev'ut 
~ lltuhakkak telfıkki cdl·rek har. 
~ tle\aın edeceğini a~ıkça ortaya 
)' ııl'n1uştıır. Esasen Alman - Sov. 
ti f!t harbinin başlamasında ve sey
it.~~ ile ·'in hi(\bir rolii olmadığı 
~ lılıı _ Sov.rct iUiCnkı ile mey. 
ıe:tıa çıkmıştı. Aksi halde İngiliz
' ~iardıııı esasını kahul f.'der, 
" 8kib' ·• · d h' t ı ı "'d · ti ı ıızerın c ır aa ı ıu c gı-

ı_~l'l'ıerıwk için ittifakı yapmaz. 

..::•: Binaenale~·h Alman • Rus 

.ı_ hrnde Hes'in lngiltere nezdin
ltab llanni bir rol oynadığı o gün 
- lıl cdile.mez bir tahmin idi, 
~i~ · İngiliz ittifakından sonra 

asıa bir hayal olmuştu. 
,1 biğer ihtimaller v~ ümitler ara. 
ı.ı, ltda bitaraf bir de\ lelin sulh 
~ " 8&sutu yapması imkanı da bil. 
~, a ı t ~ Ç" fi•· .. ondraııın yarııt ıgı . ur-

)ı~tı. ifade efüği , Taynıİ!;·:n ~·a· 
\ııı 1nr ~ aphğr fikirlerden sonra 

ttıanuş gi~lir. 
ı.' Aıncrika Alıııan:\'.ının sulh 
~Qt ' 
Ilı ltt~ıunu bir nctirf.'yc varchr-
iıtı:ı ısfil ecek, İngiltereyi hu ~ola 
't c l'dec~ktir .. 

ıı.11 tthıuinine gelince, Ruzvelt'in 
tıı·~~~ iste im b:ılmnılnn 1>ilhass:ı 
ltı~ 1 nıdir, miınalulır. E.;ns lıakı. 
da "~an böyle bir tahmini yapmak 
tı~ lıı'rlidi ileri siirmck de mana-

1· Çiinkii, realiteye uygun de-
~ (Dcvnmı 3 Oncil Sahifede) 

Voloko-
lamsk'a kuvvetli 

kıt'alar getiriyorlar 

l Kırım'da Kerç Şark cep1ıe.~inden 1'esimler: BiT bölgede alınan Sovyet esirleri 
takip harekatı esnasında 

ş eh r i ALMAN TDLfil 1 

işgal edildi K 'd K 1 Kızı/orduda 
ırım a er- k b. k Londra 13 (AA.) - Rus cep. 1 f e fr U• 

hesinde şimdiUk geni§ mikyasta çin cenup mandan lı k 
lıarekfıt olnıamıştn·. Fakat A!man. 

lar l'vloskıwanm 7~ kilometre ~L kıyJSJDa varıldı, 
mal ı.wtısında bııhın:m Voloko - 1 
Jamsk biilgcsin e- kuv\•ctli kıt'alar 11: ı lngiltere, bu işi Üze-
t~ıh)it etmektedirler. Ruslar şimal B 1 r Sflvarı tlmenı rine almak istiyor 
i..ıölgesinde mahalli mukabil taar. 
ruzlnrcla buiunn.aktadır. İki Sov. majl1ip tidlldl 
~:et kJyü geri aimmıştır. 

KaHnin bölgcs:nde çct-c- muha
rebeleri Almanbra şiddetli bir 
mukavemet gösteı·mektf'dir. 
Moskovanın tdkriben ı 00 kilo. 

metre ccmıbundakı 'l'uhı mınta. 
kasında şidd€tli .muhnrebel-er olu. 
yor. Almanlar burada o.deden fa. 

(Dt:\•amı ~ ilnc(i Sahifccle) 

Be.ı-Iiıı, 12 (A.A.) - Almıın oıdu
ları Ba.ı;kumand:ınlı{;ının t(.'bliğı: 

· Buda11t!~te1 13 (A.A.)- Ste

fani: Ktzılord u~ u Orta Şark 

Kınmd:ı A~m::ın ve H 1:-ı1e11 kıt'al:ırı 1 

flddetli tak·P nmharC'befrrincten son-. 
ra Kerç'ın Cenup kıyı~ınu \'nrmışlar
dır. Alın::ın h::t\ a km H~t crl Sivasta. 

İngili:t kumandanlığı emrine 
ko) arak tek bir İngiliz _ So\'. 

yet kumandanlığı te~kilinin 

Londra hükumeti tııı alından 

Mosko\'a hiiki'ımetine teklif 
pol, Kcrı; ve Anapa lıınanlıırını ç0k 
tesirli bir surette hoır h:ılnmıya dC'
\'3m ctn,işlcrdir. 

(De\ nmı 3 linl'ir S•ıhilc-de) 
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o 
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edildiği haber nritmektedir. 

Bu teJdiffori ~cndkum1aya 

1 bildirmek iizcn• Samara'ya 

l lbir İngiliz a~krri hcy'eti g(in
derilmilltir. 

iki 
• 
EZ 

1 Yeni 
/ Vefi< li 

Bu sabah yeni vaz:-
f ~lerine başladılar 
Ankara 13 (Telefonla) - Refah 

'apurn h5d:scsinden dolayı, Ve. 
kaletlerine mensup yüksek rüt -
b'ede subay \"e memurlarının a
lakalı göriilmesi ve tahkikata baş. 

ıanması miinasebetilc Milli Mü. 
(D"vamı S üııcU Sahifede) 

L . t . f' 1 z vıno un 
bin·diği 

tayyare ka.yıp 

Rumen aske,-leri bir köyd.e 

IOVYET TBBLlil 

Bütün cephede 
çarpışma

lar devam etti 
---·---

Leatngrad'da muha
rebe ,ıddet1endl 

Moskom 13 ( A.A.) - Gece Sov. 
yet ·tebliği: 

12 sonteşrinde kıt'alanmız 'bii
tiin cep1ı'clcrde dii§ma.nla ı;mpış • 
?ntşlardır. 

11 soııtcşr:,.cle 25 Alman tay • 
yaresi trıhrip cdilmiştfr. 5 tayya. 
ı·e kaybettik. 

12 sonte§rindc 5 Alman tayya.. 
r<'si Moskoı-cı yakini11dc talırip e
dtlmiştir. 

Kuımetli bir don husıılc gelen 
l.cnhıgrud e!Tof ındcı halen şiddetli 
muJıarcbelet olmaktadır 

Erzincan
dazelzele 
Beş köy tamamen 
yıkıldı, 15 ölü var 
Eı7.inc:ındaıı dün nkş:ım blldirlldiği

ııc gön•, diın sant 16 dıı Erzinc:ında 

Ş muldeıı Cenuba, 20 saniye dc·.::ım e
den ~iddctll bir yt>I' s:ırsıntısı olmu~

tur. Oıt.ıınckk>p bin::ısı, içine ciıileınl
:"ecek k:ıdar hnap olmuş, ditcr ba
zı binalarda da harir 7.ıırnrl.ır vuku:ı 
ı;clmıştır. 

.Merkez kazal:ırda muhlm hasar ol. 
muştur. Şıındiye kadar 4 ü nğır olmak 
üzere 36 y:mılı tf.'dnvi altına :ıhnmıs
tır. Erz.fnc:apda 10 olıi \'ardır. 

Tercan kazasında hasar olmamış

tır. 
Er:dncan merkezinin llnn,dlkl, Kıl

kiş, Kut, Gucilcr, .\raepalanr.ası köy
lf.'ri kfıınilcn yıkılmıştır. Dh·rirııl kö
yiınde de üç ev c;ökınuştiir. Beş kişi öl. 
mi.iş, 28 kJşi ynralanmıştır. 

Hadiseye sefertasları kapaklarının açılmas 
nın unutulması sebebiyet verdi. Yaralı tal 
beler Gümüşsuyu hastahanesinde tedavi 

Dün Kabata,ta İnönü Kız Lise
sinde talebeler, öğle ~·c.mckluini 
ısrhrlarken sefcrtaslarımn patla
ması yüzünden nttiCs.'iİf bir kaza 
olmuş, dört kızın yiiz.lcri yanmış. 
tır. Kaza şöyle olmuştur: 

Talf."bcler ~·emeklerini yemek 
için yemekhaneye innıi~ler, se· 
fcrtashmnı mangallann üstlerine 
koymuşlardır. Birkaç talebe sc
fcrtaslannın vidalarını ~evirerek 
taslarm kapaklarını açmaya u. 
nutnnıştur. Talebelerdf.'n Perihan, 
Necdet, Nezahat, Mebrure de 
mangalın başına gelerek yemek
lerinin ısınıp ısmmadığına bak
.nıak için mangalın iizcrinc eğil. 
mişlerdir. Bu esnada içinde' sulu 
lnsulye \ 'e diğer sulu yemek bu. 

Junan; fuat kapağının nrılm 
uııuhılınuş olan birkaç tas, b 

(Deva.mı 3 llnı.-U Snhifcdc 

İstanbul okulla 
Spor Bayram 
Camarteıl glnl re 
aer ıtıdıada ltl:yl 

tiren yapılaca'1 
İstanbul -Okulları spor yurtları 941 

942 ders yılı spor fnnliycUne b 
I:ını:ı töreni, bu Cunımiesi günii sa 
14 tc Fencrbahçc Stadyomunda • 

(Devamı 3 üncU Sahifede) 

Finlandiganın harbe devam 
edeceğine göre şimal cephe
sinde muhtemel hareketler! 

( Ya:ıan: EMEKLi 

, J 

Yaralı bir A hnan ask-eri 

Bugünkü tebliğlere göre Doğu 
cephesinde \•aziyet şöyle hulasa 
('dilebilir: 

1) Finlandiya, Amrrikaya Ct'-

llU8MAY SUBA 1' _) 
vabcn verdiği notada. tehlik 
kalkmcıya kadar harbe dc•vnn. 4! 
clcccğiııi bildirdi. nu karıır iiz 
rinc, ccplıcnin şinınl ktsmınd 
y<'ni hareketler hckknl'bi!ir. Ru 
)ar, Lcningrncl'dnıı ~ c sıcnJ... :. 
ccreymıl:ırilc kı~ mc\'Sİınindc d 
scvkyiatn ycırıynn Murmnn~k H 
maııından artık iimit kesecekler. 

(Dc\'·;mıı 3 iıncü Salltf<'dc) 

Ekmek için evlere i~ 
tiyaç fişi dağıtıhyo 

İaşe Müdürlüğ:i Aı karada he~ 
evin daimi sakinlerini ve dolayı. 
rile her evin günlük çkme'k ıh. 
tiyacını tesb.tt etmek üzere ev • 
!ere cetveller dağ1 t;nıştıı. 

24 snat içinde Lu c-etvellcr dol. 
durulacaktır. Ayni tedbirin şeh 
ıimizdc de ittih;ızı muhtemel g·· 

ı rülmC'ktedir. 

Mosko 1Ja hölgcsini g&,•=crir 1ıcırita ' Aynı tayyarede Ame .. 
---------------------ı rikanın r,1oskova se-

------ı•-- - -
BU NE BİÇİM CEf11İYET? firi de vardı 

Tahran, 13 (A.~.) - Mos1<ova-

L hl b • ı c • · ı daki Amerikan Sefiri Şt:ıynlıard e e lele er em zye ile Sovyetlerin yeni Va~ington 
• 1 Sefiri Litvinof'u \'C ingiliz İstih. 

'barat Şefi Valtf.'r Monkton'u hü-

t in in adı var sanıgoklı ;~Jln7:~~ş!~:.ynre, lıcniiz Tahrana 

Tayyarenin Knbi~e' 'den ayrıl-
! dıktan sonra, fena havalar yii. 

R k 1 k 1 ziindcn bir ynf.' inmiye nıeebur eis ve reis ve i i imseye haber , lcaldığı ~~~-ır.k_tedir. 
vermeden vazifelerini 

bırakıp memleketlerine gitmişler 
Paraşütçüleri 
haber verme 

Viyana sulh 
kongresi geri 
bırakılmış 

1Londraya gore, ze
min müsait değil 

J,cndra, 13 (A.A.) - Bir Alman 
:;özciisiinün halihazırdaki harbin 
barış ~·oJile halli isin, bir konfe
rans toplanması hususunda Al. 
man ·a tarafından bir teşebbiis 
yapıldığını tf.'kzip ettiği sijylen. 
nıekfrdir. Alman tf.'klincrinin Vi
yana konfrranslJla dn\'ct ni~·ctin
dc blıiuıhığu ım·mleketlcr tnra. 

{l Leblebici esnafı: «Bizd ~r. yalmz eidal topluyorlar.j"\ 
Fakat Cemiyette dertlerimizi dinleyecek kimse bulamı

yoruz» diyorlar! 

teşkilat J 
1 
____ <De_va_n_1?_3_U_'n_cu_s_o._hl_!c-de) 

- - . Yftksak Sıbb@t Şura-
Şc hrln.!z esnaf cemfyetleı ! :ı r:ısında da kclman11ştır. H lbul:i ccnılyctin 47 1 

en az azası bulunan d.eblelıicilcr C<'. dnkıran s::ıhlbi dnhl! olmak J,zerc 150-
miyeti"> hakk~nda bnzı ~ayrrnı cl ıkkat 160 fı1.;ısı vardır. Dunlardıın h:ızıları 
şildıyctıcr yapılmıştır. Şikiıyetlcl'e gö- ve bu meyan<ln cPmlyctin eski reisi 
ra ccm:yet yalnız ismen mevcut bu- l\fost:ıfa Çm uşuıı oglu }~ıniıı ilı.ı ıuka- 1 
lunm:ıktn falrnt haldkrhc klınsp fız::ı- I (Devam\. 3 iincil Sıılı!fcde) 

1 1arın deı1.leri ile ıneşg11 ı olmamnk1a-

96 bin 155 gencımiz bu s;ı buglla toplanıyor 
teşkilatta vazife aldı 

Ank:ıra, 13 (Te!<>Jonla) - Yuksck 
Sıhhat Ştira~ı uugun öğleden sonra 
sn:-ıt 14,30 dn Sıhhat ve İc:tlmni Mua
venet Vek ! ıniı.ln bir nutkuyla Anlca-
rııc1n toplanae:ıktıı·. "' 
· isıanbuld:ın l.ıir ~ok doktorlar bu 
ıminac;ci•l'tlc şehrimize gelıııişlcrdir. 

ÇERCEVE 

SON NUTUKLAR 
NECİP l"AZll .. KISAK'ÜREK 

Sanki bir bayrak yarı~ı ... Son 
günkrdt." siyasi nutuklar, bay. 
rak yarışlarının (fünnaları gi
lıir elden ele g-e~irilip her za-

~ nıanki neticesi:dik, mııayyeııi
yetsi:ılik, kııt'iJctisizlik hcclc. 
fine doğru bir merhale daha 
koşturuldu, t?urdu. 

Bayrak yarı*ı diyorum, zira 
elden ele dolaştırılan şeyin a)'· 
ni nesne olduğuna, bilhıı.:sa iki 
nutuktaki şahıs tct'aviizleri a
çık hircr delildir. (Hitlcr)in 
nutkunda (Çörçil)in şalı.,•na 
ve (Cörçil)in nutkunda (Bit· 
lf.'r)i~ $ahsma ha\alc etlilcn 
gaz br.nıhnları. kim~·cvi vasıf. 
lnr bakmmıılan birbirinin ay. 
nidir. 

ıııilc iııgiliz • Alımın uzlaşnrn 
ihtimalini yine giiınc gHmi 
farıcdcnler.c acele chncml'lc 
rini la\'Sİ)'C etmek niyetinde. 
~· im. Vfıkrfı (tJıtlcr)iıı (Cörçil) 

-\·e (~'iirı;il)in (Hitl"r) hakkın· 
da bu kadrr :ıvır hir li'>an kul. 
1amnası, evvelce ımıtlak:ı iımç· 
Jarı \'f.'rmiş hir Hmidin birclen.ı 
biro boşa ""lihgına dclfılct ule 
gibi görüniir; falwt :ıyni dl la 
l~t. gercekleşmiyc doğru gidl· 
ve şimdilik aslai hi~settirilmc · 
is~nnıiyen uzlaşma ihtimali 

ııin fevkalade ınas'kc:.i. s11n'nt• 
karca iı;;lennıis pcç<'"İ dt• o!ahi 
lir. Deuirhiıı·.:n hn vurdıığıı \a 
sıtalar o knda,. gırift 'c trzact 
lıdır l.i. herluın!'ı bir ;1fıhiri 
n13mete tokılıp (!•r (Ö•r) di' 
lliH.iiın vcrhıi. <' 1- .U .. ıu· . "''l· 

dect. :.>ptalhk (dır) ,. ~n (tır) ... 

Pvt OCBDfLYEY "A 
1t'&iAÇ'Çi .• W:. 
ba,LEB Limited 
"1 'IBllETI 
11\.ı Gnlarını bir defa ıezmekle tatt ed!lirler, 

dır. Çiinkü bugiin Lebleb!cileç Cemi. 
1 -5 Ilını:ı T EŞ R iN' DE 1 

ı velinin ne bir reisi \e rıe de reis ve. 
1 

ÇfKIU~. ~6. 
kili mevcut buluıımaınaktndır!. 1 ~"'\~ 1 

Cemiyet Rebi B. Yunus :ıltı ay c\•- 1 A o~ 
\el memleketine gitm!ş ve Rc.s vekil- • Mn~~ @@ 
Hğlnc İb .~.h'ın ismindl' bir Jeb!ebiciyi 1 lMJU ®~ 
ibırakmı~tır. Fııkat İbmh m ete; Yunus 1 

Beden Terbiyesi Umunı l\föcH.l"lüğii_ 
ııtin tetkikatına naznrcın yurd~ın rııuh
telıf yeri( rinde kurul:ın gı•nçl!k klilp
lerl 965 t ir, 9til55 gen~ bu kuHiplerde 
lıeıiı'n mUkcllcfl olnr:ık beden t"rhl
~ e ı yapnıııktadır. Bu rakAm yakmd:ı 
ru-tncaktır. Hazırlıklar y::ıpılmal:t:ı-

dır. 1 
Beden terbiyesi miık<?llf.'!leı inin •Pn- , 

raşüt~üleri haber \'ernıe.> gnıplarmcla 1 

,·azifc almaları tensip edılmişt r .. Bu 
ı:ıırctlc 96 bin 155 genç tc Jhlı·a.,utçu. 
lerl haber ,·erme tc~kllatında çalı.• 
m::ıkt.~dır. -llu gcııc;lr.r rr"'li müd .. lag 
h:7.,..,ct:erinde biı;), le,. b:ısnracak 
\, z yC'ttc :> d tıı 1 mr ktcoır~er. 

Maaş yoklamaları 
Üç aylıkl~rını kendılcrl almadıkları 

!r"n fı l!vda bir ~c rt> Y-'klamayıı tiıbi 
tutuln.uş olan mt.ıtek. t, cytnm 'c c
raıı'ırn \ e bunhırdaıı tl\h!:ilde bulu
J .. rı:~ n yd, . mı,, rır,:ı Lt. şla!iılmış
tı . "°·Y ' 27 dnc k, dııı- de\ a.1ı edc
cı:ktı•, 

1stc birdt'nlıirc İHI iki nc,·let 
\ 'e ~Iliikiıml't Rci. i tarafmti:m 

birbiri hakkında lnıllanılan bu 
ağır lisan, bazı te(sircilerc. ln
giliz . Alman uzla<?ması ihti. 
mali üzerinde ~·ine şüpheler a. 
sılanuya lıa~ladı. Bir t:ıraflan 
bu şiiph~Jer izhar edilirk<'n. 
öbiir taraftan da. istnnh11lda, 
hatta Dolmabahrf.' ~arayıııda 

bir sulh konfrran~ı foplann
rağına kndar, orta~·n gariıl bir 
hın·l\ ya~ ılınakfo .. 

Sulh k<>nfenın• ının ~ ~ ini 
\'tırdtınu , m~iıallcsini mcskc. 
;lini ta~İıı ctmi~c k •lrır s'tlc

1
n 

h~.-ı tcreriiJılu" l i<;t.ır "l~. 
nwt \'C dddi~ t•! ·at{ctuıcdi~imi 
~öyliyerd. <l ksi :ıırnık A lnı:ı n. 

So,, ·yt•t h:nhiıdrıı ~onra. knl'' 
ılt lilh•rh• !-.ahit olı•nl'IYa k~ıclar, 
İııgiliz. ;\lm:ın uzla~nuı~ı ihti. 
malini daima nıü~hl't iı...ıkfmlnr· 

plimmd<ı gördıieiıı•ıii } İl k< rt. 
d~hn belirtme\.. i taim. lfrr· 
!·ıı1r't> · a~ lnrdrr Hz('rindc ısrar 
c-t ı' rrim bu i-'"innır. \ iizi' t'İl 
:ı<r. rf:ıcnk \ l'\a k.f r rt~ı<:-] chm 
Jıiuli"l!lC' iı1 :• rif• 'ı •le ~ :ı-.ı\ c:. 
rtu:. Bir par~n SP.lııı •• 

>o 3tarıbuı, Fincancılar, Rızapaea 
lc11ru No. 59/61/63. Telefon 22060 

glbl klmsf.'ye lu.ber ' .. rnıedcn üç ny ~ • :,~ •~:: ~ 1, i&o2~ l 
evvel ırcmlekctinc giımı~Ur!... ı_:_ liJ ~ . 500 

Leblebiciler Cer fr•;e1i bu su~etlc 1 ti M t " • ıoo 1 .. dY~"'oo. 50 
başsı:t kalmca az0'.ll.u1a tıli.ık•ıdtır ol6Ul. . . ... .,,. 

(Hiftt ,.,1r. (eiı dl) in son mı
tuklar.nılaki ~eni eda dula~ ı-
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e A LK FiLOZOFU 

MÜNEVVER 

Bınnr,-tllunevverlik iddiasın· 
da bulunan bir zat, gcçenlede 
şöyle dedi: 

- Basın ne demek?. 
- Ciddi mi soruyor&unuz?. 
_ E\•el sahih bilmiyorum. 

gazetelerde son güulerde bu ke. 
limeye sık sık tesadıif eltim 
de .. 

- Yazıyı okuıuadınıı Jnt?. 
Okusaydınız, kelimcuin ne do
mek olduğunu anlıyacaktınız. 

Vallahi oku) amadım.. 
vaktim yok.. akşam eve yor. 
guıı gidiyorum. Gazetelerin 
iri ser levhalarına ~ö~ le bir göz 
gezdiriyorum. 

KÜPEKLERL1' 

MlCADELE 

Kedi köpek miicaddesi hızıan. 
dı: Bir kedi, bir küpek getirene 
on kuruş verilecek.. Giınde on 
ad t getirseniz bir lira eder. Ve 
para da pe•in.. vergisi yok, ke· 

silmesi yok .• 

Şu giinlerde, kimhilir, kaç e'in 
tekir kedisi, van kedisi ka) ıplara 
karı~mıştır. Hele köpekler için, 
bundan dalıa müessir mücade-le 
şekli olmaz. Fakat, bütün köpek· 

!eri toplamak mümkün mü?. 

• A:\1EP.IKA 

VE RAflP 

Bizim Osman Cemal dahi ar

tık Amerikanın harbe giremiye
ceğine knnant getirmiştir. Geçen 

gün bir yazısında: •Amerika har. 
be giremez.• diyo hüküm veri

~ordu. 

Fakat, Amerikanın hakkı da 
nr. !fasıl girsin?. Arada koca
man de-niz var. 

HALi~ 

İÇiN .. 

ü.kiidar ve Beşiktaşta da birer 
halk hamamı açılacakmış .. 

Hamamcılar, ıreçeıılcrde fiatle. 

re 'anı istemişti. Diğer madde
ler gibi hamam da gittikçe fiatini 
nrttırıroa, galiba, hepimiz, halk 

hanıanılarlrun 

olacağız. 

daimi müşterisi 

Ne olur, bir de halk lokantası, 

halk bal.kalı, halk kasabı açıl1'4 ... 

TRA!nVAl.' 

HASILA Ti 

Tramvayların müştetisi, dola
yısile, tramvayların hasılatı git. 

tikçe artıyormuş! Görünen köye 
kılovuz ~ter mi? Baks;nıza ara
balar salkım salkım .. 

Bu ' 'aziyet karşısında, Allah 
daha fazla arttırmasın, diye<:eğiz. 
Çünkü, arabaların tahammülü 
var mı? .• 

AHMET RAUF 

•EŞA.T FEYZi 

Bu vatandaşın •orduı:u •ba
sın• keliınesi, biliyorsunuz ki 
Basın Birliği Kongresi müna
scbetile sık sık gııtck sütunla. 
nnda son giinlerdc teke•rÜr 
etmiştir. 

.)falbual•ın •ba>ın• oldu
ğunu bilmiyen ve gaz telel'in 
yalnız iri harflerine cısı gez
dirmekle iktifa eden büyle 'a. 
tandaşlar, hayır, böyle münev· 
verlik iddi1151nda bulLLDan va
tandaşlar az değildir. 

Ne talihsiz bir mulek tut. 
muşuz. ismimizi anmak şöyle 
dursun, ismimizi bilenler bile 
pek az. 

Terzi ücretleri 
Ücretlerdeki büyük 

yükselme 
tetkik ediliyor 
Şehrimizde son zamanlarda 

terzi ücretlerı ~ok yükselmiştir. 
Eskiden 20 • 25 !ıraya diktirile • 
bilen t:lbiseler şimdi 30 • 40 lira. 
dan aşağı dikt;rılememektedir. 

Kumaşlar da pahalılaşmış oldu. 
ğundan ıyi cins bır kumaştan ve 
ıy: bir terzid-en diktirilmek şar • 
tile 100 • 120 liradan aşağı dbise 
g:~.,.,,ek kabil değildir. Bu vazi • 
yet alakadarların nazarı dikkatini 
celbederek tetkikata geç:lmistir. ı 

Tekmil iQfe tefkilatı bir 
binada ioplanacak 

Şehrimızde kurulacak Mıntaka 
iaşe Miıdürliiğü teşkilatı için ha. 
zırlıklara başlanmıştır. Kadro 
gelinoe memur tayinleri yapıla
caktır. t~. kontrol, mürakabe 
şubderini ihtiva eden Mıntaka 
Müdürlüğünün toplu bir halde 
bir binada birleştırJmesi de mu. 
i~ar:t:rdir, 

Belgeli talebelere spor yasak! 
Şehrimizd •ki kız ve erkek mek. 

tepler tal~b('leri arasında bu ders 
yılı içinde yapılarak olan maç • 
!ara, müsabakalara 17 yaşından 
küçük talebelerle, orta kısım ta. 
!ebelerinin ve belgeli t<ılebelerin 

jş~irak ettirilmemcler; kararlaş 
tırılmıştır. 

Ecnebi ve .. kalliyet mektepleri 
müdür muavinleri 

Maarif Müdürlüğü tarafından 

ecnebi \'e ekalliyet mekteplerin. 
deki müdür muavinlikleri arasın. 
da yeniden bazı değişiklikler ya. 
pılmıştır. 

Dilenciler toplarııyor, toplanacak ... 
Bunlar arada bir gazetelere geçen 
h ::iberlerdfr. \'akit \'akit mücadeleye 
ehemnliyet verilir. Halbuki, belh baş
lı yollar üzerinde diJenciler insanın 

yoltmu kesiyor. Bizim en çok gözü
müze ilişen dilenciler, Belediyeden 
Ank.ıra cadde.nine inen asfalt üZe
rindekilerdlr. 

Bıırada kAh ayakt:ı, kiıh bağdaş 

kurup oturn~u5 bir kaç d:lenciye rast
lamak mümkündür. Toplanı.yors ;..ı:, bu 
,.oı üzerindekiler de toplansa, gelip 
geçenlere a\·uç açmasalar ... 

BORHAN CEVAT 

, ~· , I ,_, 1 ı Tramvay 41 ~ il LMAHKEMELERDi .......... en seferleri 
uaaıetl ralılyem 
mtıa!t lleQll,, 
Bugün sfuirlcriın bozuk ..... '\...c;a

bım yorgun .. Haleti ruhlyeın mlı::-a
it değil.. 

Bu sözler, son devirlerin ortaya çı
kardığı bir takını garip nesnelerdir. 
Eskiler, ya~tııar, lJu ne\·i hastalık.lat·ı, 

rahals;zlıklar:. bitn1ezlerdi. Parmak 
kadar çocuklar bile: 

- Asabım bozuk .. 
Demesini bıliy1>rlar. Annelerinden 

ugrmmiş olacaklar .. 
Kadınlar arasında Jt!nlrleri bozuk, 

~a'bt bozuk, \•eya halel&. ruhiye.:. rnü
sait olznıyanlar daha çok .. Kadınların 
sinirlerini bozan, iisabıat yoran ~ey 

nedir, bilmiyOnlm. 
\"aktiyle, saçını süpürge yapan, sa

bahtan ak~anılara kadar evinin Jşi, c;o ... 
luğu çocuğu ile uğraşan kadınlar, 

böyle sinirli, ~sabı bozuk ve yorgun 
olmazlardı. Onlar, hele haleti ruh.iye
yi hiç bilmezlerdi. 

Bugün bir bayana, me~eıa şöyle 
diyorsunuı:: 

- Terziniz provada bekliyor 
nırrefendi .. 

Ce\·ap şu: 
- Bugün haleti ruhiyem mü:>ait 

degıl, gldeınem .. Gider~em sın;,rl ,•ne

ce.&ım •• 
- O ha.ide na$tl \·ak1t geçlrecek

s..niz?. 
- Vallnbi bilnıem.. Bugün, temiz, 

tenha bir ~alanda oturnıak, h.:ır;ıten 

müzik dinlen"',ek, to!uk bir vlskl iç
mek l;;;tiyorı .. an .. 

- Dansetmek?. 
- Hayır .. HJyır.. Canım isterrıJ-

yor .. Biraz rahat, huzur istiyorum .. 
Rahat ve huzur istlyen Hanımefen

di, zaten herf{in rahat \•e huzur 
içindedir. s:n!r i>Ozuklugu, haleti ru
hiye me:-elesi bütün bunlar liiftır. 
Bi.ltün bunları (ter.bellik) seklinde 
h•JLisa edebilirsiniz. • 

a:r bayana şOylc soruyorsunuz.: 
- Hanımefenöt bugün du.ı"gun ve 

• ne~'e,,;iZSini.z .. 
- E~et öyle .. Çok fenayım .. 
B~raz sonra, kendisi, neden fena \·e 

~sabıntn neden bozuk olduğunu biz
zat kl"ndlsi anL.tır. DJn gece, ~a1-::ı.h 

s3al erine kadar poker oynarruş, içki 
iı;rr:Iştır, uykusunu alamamı;itır1 yor
gundur. 

Gayet tabii, böyle itiyatları d•· 
ğ!5r11iş, gece zihni faa!iyet sar!rtm:, 
bir insanın ertesi günü ~sabı yorgun 
olur. 
Asabı yorgun olanlara pek kulak 

asmayın!. 

R. SABiT 

Musiki san'atkArla
rı çin k rı açılıyor 

Bu ayın yirmisınden itibaren 
Esnaf Cemiyetınde musiki san'at.. 
karları için bir kurs açılacaktır. 
Kurs bir ;ene dernm edecektir. 
Bundan sonra ımtihan yapılacak, 
mu\·affak olamıyanlar san'attan 
rner,o: unaca klardır. 

Hukuk talebeleri bir heyet 
intihap ettiler 

Çocuğa akşamları.3 · 4 damla 
konyak içirseniz, sızar, kalır! 

- Birader, merhaba~. N::ısılsın, iyi
sin ir.~a.llah?. 

- Jy1 dl,yeliın de iyi olahm. Çok 
şükür .. Buna da şükür .. Bedterin bcd
teri var .. Y:ne hamdolsun, kimseye 
muhtaç olınadan, bir Jokma bır htr
ka, geçtnıp gidiyoruz. 

- Gözün aydın. .. 
- K"laltlanm da ı.ı:~nlsa ... 
- Yok can1m'. Çocuğun olmuş ta 

onun içtn. 
- Akşamd.Jn sonra, S3bahın kali

mera! 
- Neden?. 
- Çocuk altt aylı.k oldu yahu .. 

Nerde-y:;e f.okakl~rda zıpzıp oynamı

y&, çeınber çevirmiye. cami avlusun
da ceviz oynaınıya blışlıyac:.ık ... $im. 
dl n1i aklın başına geldi. 

- Bir senedir seni gördügüm var 
mı?. 

muyoruş. Bt.ılunınuyon>a, ben icat e
decc-k değiliın ya!... Ne yapacağımı 
şaşırdun v;;.llahi. ..... 

-- Eskiden ne iyi lliiçlar vardı ço. 
cuk uyutmak !çin .. Körükçüo4lu n~a.cu .. 
nu, UıHakiler hapı ftl~n diye... Ş. m
di onlaır 7ok gaıiba. Akşamları, ~öy
le, iki üç damla konyak içlraeniz, sı
zar, sabaha kadar kalkmaz. 

- Ben deii değilim .. Daha altı ay. 
lık.ken konya'a alı.ıt:ırayım da, üç ya ... 
ıına gelince* 

- Baba, ,okağa çıkacağım, hani 
benim rakı şişem diye cebine şişeyi 
yerle:;tirsin .. eve dönerken de köşe 
barJıd:ın, 

- Hey! Anne .. Ben geliyorum, ka
pıyı açf diye n.ira atsın, değil mi"?. 

- ilah hah hah hay! Yok canım .. 
Üç damlacık ... 

- Blr dan~cık bile vermem. Ne 
halt eder.se et..~in~. - İnsan şöyle bir uğrar da cöldün 

mü, kaldın mı, na~ıısın, ne var, ne 
yok?.• der. 

- İjJerden baş a l3bJliyor mu- 1 
.. , ~.\n~o. bea:ın avukat geldi.. 

_,nu Kaçırnuyayıın da, konuşayun, 
kal un .. Ne d:y1o-cek".'. 

Şu

ba-

yum':. 
- .'\ilah \·erS::ı!. 

- Allah ı·edp le u:r şoy oldugu 
yok ya ••• Sabahttuı ak.şaı a kadar, 
oraya koş, bur;;ıya kCl$.. Ay baş!nda 
bir ht"S3p .. &ıfı:-a sıfır, t'ltie var sı
fır ... Çocukla nasıl!llın? Başın hoş 

m u? . 
- Çocuktur, tabil sev~.iyor aınma, 

vırıllısından, zırıltısından, il15.1Iah! .. 
- Çocuktur .. Vınltısı da olur, zı

rıltıs1 da... Sanki vaklile serün vırıl. 
tın, zırııtın y('! .. muydu?. Onu sen 
validryle pedere sor! 

- Bu, pek fena amma ... Geceleri u
yutını:yor. Sabaha kadar, viyak vi
yak, cıyak cıyak! 

Onun zırıltısı yetrr.lyormu~ 

bir de ana~ının vınltıs1 var: 
n.uşan1bası bulunmuyormuş, 

gibi, 
Çocuk 
l~stik 

don bulunmuyorınu~, eır.z'.k bulWl-

• 

- Ne o'! B ·r :jin m· varf. 
- Birinden üç .riız lira alacaJım 

vardı. Onu fı:raya Yl'rfyoruz. Sahi, 
sor!r ... yı unu u n: Senin ne işin var 
burana:. 

- Bcrfın J~. senin gib! bh· alacak
lım \'ar.. İ('l':'.lya \·ern i.ıJ .!\ıial beya
nında bulur.:ıc:Jbım. • 

- Senin de ırıi işin icrada'!. 
- Evet .. 
- Haydi bet(jber gldeliın .... D,..n de 

icraya gidecc:tim. Yalnız şu 3\'ııkatı 

gOreLm de. 

Avukatı gcirecek o!anı, ilcrıde yü
rüyen bir a vuka.tın ark:ı!';ından ~es

lendi: 
- Beye!endl.. Beyefendi! .. Bende 

ni.z buradayım •.. 
İkisi birden, koşar adımla a\·uka

tın bulundugu taraf'.a yollandılar ... 

iki çamaşırcı ka dıııın ölümü-
ne sebep olan makinistle!"! 
Etüv makinesini tedbirsizlikle patlattıkla

rından iki yıl hapsedilecekler 
Bir müddet evvel kuduz has- ı 

tanesinde vukubulan \'e iki çama. 
şırcı kadının ölümüne sebep olan j 
iııfıl~ık hddisC'sinin Birinci Ağır. 

cezada görülen muhdkemesi düp 

bitmiştir. 

Ma1'keme, makimst Haydar ile 
Feyzinin tedbirsizlik ve dikkat

sizlikle etüv kazanın:n patlama
sına sebebiyet verdıklerini sabit 

görmüş ve kendilerini 2 sene ağır 
hapis cezasına mahkum etmiştir. 

Yeni vatman ve 
ve biletçiler 

İst..nbul Elektrik, Tramvay ve 

Tünel idaresi a7.ami otuz beş ya. 

1 

Araba tarifesi 
indirilecek 

Yeni şehir dahilı <ıraba tarifesi 
Belediye daim! encümeni tara. 
fından tetkik o:unmu~tur. Fakat 
fiatler çok ~·üksek göri.ıldüğünden 
bir m.ktar indirilmesi iç'.n Bele. 
diye İktısa' müdürlüğiine iade 
olunmuştur 

Talimhane binaaı yurt oluyor 
Yüksek t:ıhsil talebesi için ye. 

niden açılarak yurda, Ünivt-rsite 
talimha~ binası muvafık gö • 
rülmüştür. Binada tadilat icrası 
hakkında tetkiklere başlanmış • 
tır. Talebeye yapılmakta olan ye. 
mek yardımı geniş!etile01?ktir 

·AVRUPA HAR"BİNİN ' 
UN/. .MESEtiLERi 

Bazı hatlarda yarım· 

fasıla 
şar 

ile 
saat 
çalışılacak 

Akıamları çift biletçi 
kullanılıyor 

Tramvaylardaki kalabalık do -
layısile biletçilerin bütün yolcu. 
lara bilet veremedikleri ve bir 
kısım yolculann parasız seyahat 
ettikleri görülmfıştür. Tramvay 
idare3.i, varidatı azaltan, bu ha. 
lin önüne geçme~ karar ~nniş.. 
tir. 
Kalabalık bilhassa Karaköy -

tepebaşı, Edirnekapı - Sirkeci, 
Tünel • Taksim arasında vaki ol. 
maktadır. Bu hatlarda işleyen 
tram,·avlarda saat 17. 19 arasında 
iki biletçi çalıştırılaeaktrı. 

Diğ<?r taraftan şehrin dış hat.. 
!arın da ki raylardan ve trolley te. 
li nden tasarruf eidlmesi de ka. 
rarlaştırılmıştır. Bu iitbarla Ak. 
rnrar • T<ıpkapı • Ortaköy - Be. 
bek hatlarındaki tramvayların 

yolcuları az olan saatlerde, Bo. 
ğaziçi \'apurlarında olduğu gibi, 
yarımşar veya birer saat fasıla· 
ile araba çıkarılacktır. 

Karar Beledivece tetkik edil. 
mektedir. Tasdik edli.dikten son. 
ra tatbik edHecektir 

aflçta HABEBLEa 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Vali ,.e Belediye Reisi Lutıi 

Kil .iı:ı.r, vaktinde vazifı.. leri başında 

bu!unm;yaıı n1en1urların cezalantiırıl

masını bildirmiştir. Dün Vali bizzat 
teft:ş yapmış, bazı menıurlar cezalan
dırılmı~tır. * İstanbul Un:ı..:ni ı1eclisi içllına 
saloı.;una Milli Şefimiz İ;,met İnönü'
niln san'atkal'ane yapılmış bir büstü 
konuin1uşhır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 
* ~a- r~! ·vekaleti, VılilyeUerdP bi

ı-er Teknik Öğretim Bürosu kurulma
sı için bir kanun lAyihası hazırla ... 
mıştır. * İlk tahsil tağındakl çocukların 
sayımına ait listeler tasnif edlt:nek
tedir. N1?ticc ayın yirm'ı beşinde bel
li olacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Bu ser.eki pamuk I'f·kolte:i• 80-
90 bin balyedir. Cinsi g .. yet iyidir. * Yeni kurulan Milll Ticaret Bırll. 
üi, bugün ilk toplantısını yapacaktır. 

İhtikara kar.,.ı 3.ltnacak tedbirler gö: 
rü~Ule(..~ktir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Arr.erikaya ısınarlanan Tünel ka. 

y~ı BJ:»raya gclıniş bulunmaktadır. 
Kayış bir hart::ıya kadar şehrimize 
getirilccck~ir. * Dikil! nı. Hye veznedarı K~nan 
kaçmış, kasada 8 b~n l'.ranın eksilt ol
dtı~u gürülr.üi~tür. 

istikbali görmek dava -
sında olanların ayni za
manda ilerisi için çare
ler de bulup gösterme -

- . - ~ ' ·. · . - · ~ı::J.·. · ı~re ıı 
. ol iti kd 

Amerlllablar ba••1 
Yazan: Ali Kemal SUN~ 
Örayı bilenl-erin anlattığına d" 

re Amerika ~ndiği zaman ° 
yarın birliği nasıl olduğu ~0"'..ı; 
iacak bir meseledir. Bırleşık , 
merikayı vücude getiren ıneı1' , 
!eketler klim ıtibarıle y.cl<d~lı 
rinden pek farklı olduğu kB 
bu memleketlerde yaşıyanl•~ı 

• rasında da ırk, örf ve {ıdet 1\ı 
Tile türlü farklar mevcuttur. .'ıs 
sela Yeni İngiltere diye sar rı 
havali var ki Anglo.Sakson ;tı 
eski müstemlekeleri deıne 1 
Birleşik AJnı)rikanın cenuP 

13 8 
fında ise I1telezler bulunuY0~tl 
havali yarı Fransız sayılnı 3 ~ 
dır. Sonra d11ha mühim ola~e 
garp tarafından bah~dilıne 1 
dir. Birbirinden nekadar aYr.

1 

!imler ve bu iklimlerin tesir~ 
tında kaç çeşit milyonarca 1~1•1 
Büyük Okyanus ile Atlas O ,d. 

d · d~ a d< 

1 

nusu arasın a yenı uny ...;e 
ıeri alemde yaşamaktadır. J.l 
dünyanın en çekind.ğı ;se ":arı 
Eski dünyanın kavgasına. J<O 
mak. B<ıston ile F ı:~fr~r~'; b:r 
rasındaki toprağ:n uz~r~nd ço 
birinden çok ayrı du·.une0: ~ 
ayrı hisseden türlü kütlele~ınr.' 
liba en ziyade birleştıklrtı :ıı' 

b ··art, ta da bu olacak: Har c " ı•C 
mak. Atlas deniz; kenarında ı 
büyük Okyanus kıyıların.d~ 0e 

'k l b' blf•O şıyan her Amerı a ı ır kit 
farklı olabilir; bu fark ze.v ·a : 
eğlencede oldujiu gıb! d~~lcrc 
lerinde dekendini go par 
b;lir. Fakat yeni Avrupa J'k he 
bi karşısında şu çekingeıı.:tıı.i 
Amerikalıyı aynı su~tle 1 

mekten geri kalman'ı tı: ll' o! 
- Ne vakit biteceği be ;:ıı'' 

ınıyan bu gürültüye ken 
kaptırmıyalım. b 1ıad Onun için 939 da harp 

8 
J;I 

zaman Amerıkada Alnıa.03 pl>tl 
oldu;;u kadar JngilizP a~ 1.ıri~ b · ı•O 
cekingen göründüler. Bır ,1 A 
• kC• 
söz söylerken, yazı yazar 
merikalılar: be ıo 

- Maksadı bizi de har .. ei' 
rüklemektir. Onu dinleını) 
Der gıbi uzaklaşıyorlardı~ f' 

Aranan şukadRr zanı3 bl}ll 

939 sonbaharı ıle 941 soP. ö' 
,.nı 

arasın.da geçen za~an ) ,ıtııi J 

yada Ingilte~e lehıne çalı, di)-o 
'du. Bugün Ingilizler heP ıııa~ 
iar ki: - Bu harbi kazan 

.(tlf· • 
Amerikanın yardımı şaı dB d0 

Ancak Ameri.1<alılarııt ilıt'f 
~ündükleri şunda topla~abn ııa1 
tedir: - İngilterenin nıç~1-aıt' 
etilğini daha tamamile aıı i~ r· 1 

dık. Zaferi kazannı2!-: ı\ak iÇ 

Kendi hayatını kurt~rı_ı:ı ae 
· • y ks d" vuıu0 

·0 m1.. • o a unya .. '· dC'°r' 
vamlı oir .<ıtlh ve sukun., 
gelmesıni temın için ın1 ',', 0 ıı' 

. n oıv ~ Her-hareket tedrıce ~i ~ 

göre Amerika efkfınr.da 1,ı;t~ . · ın»' J 
n'ül d·• bu kaideye tabı 0 1;ı: ar· 
Başlangıç ile şimdıkı 
böyle büyük bir fark "ar· 

Hukuk Fakültes: son sınıf t;ı;e. 
heleri. sımrJarına ait, çay, balo, 
gezi Vf' sair faaLlyet!er!ni a-:z:m 
etmek için içleı"nden Semih Sa. 
bıha. Asım. Ha.n. Turan K iilÇ€, 
Emin Beyza, Cahit ve Galipten 
mürekkep 10 kişilik blr heyet 
ıntihap etmişlerdir. Bu heyet te. 
~ekkül eciecc~ oian Talebe B:rli. 
ğine tekacid 'im •den ilk he;-et.ir. 

şını tecavüz etmemi,'! olan ve as. 

krr1 klerini yapmış bulunanlar 

arasından okuyup yazma \'C he. 
şap bilmek şartilc yeni vatman 

ve biletçi almağa başlamı§tır. 

ı--------ı Ingiıterede gençlik •• 
leri lazım. -1 

Biri !'"i.zi.n~İ Ekalliyet talebeleri de Şehir 
Tiyalroıuna gö!ürülecek 
Şehır Tiyatro>u tarafından cu. 

martesi \'e çar~amba günleri öğ. 
leden 5vnra \'crılmekte olan cço. 
cuk temsilleri• ne resmi Hk mel<. 
tep talebeleri gibi diğer ekalliyet 
okullarının talebelerini de götür. 
melen Maarfı Müdürlüğü tara • 
itndan alakadarlara tamim edil. 
miştir. 

(HALK SÜTUNU) 
iş arayan bir genç kız; 

Orta tahsili bıılwıan 17 yaşında a· 
fif, yazısı, hesabı düzgün bir kız haya

tını idame ettirebilmek üzere az bir 

ücreUe lwsust.. resnıl müesseselerde, 
mağazalarda katibelik, ~siyerlık gibi 
bir iş aramaktadır. Halk Sutwıunda 

H. :ra yazılması mercudur. 

Eski zamanlarda kahinler •ki ma
naya da gelecek kısa bir cevap 
ile işin içinden' sıyrılabilirlerm:~. 
Bu zamanda ise ;slikbali görmek 
davasında olanlardan •tafslat- is. 
teniyor. Onun için faraza lngilte. 
renin ilerisini aydınlık görmiyen 
bir kahinin de <niçin? .• sualine 
cevap vermesi beklenmiştir. 

epımızın~ 
- ·]ctııŞ' 
Sabahları Beşı cıl•~' 
ta tramvay a\' .ı:d' 

. .,ı.•l'"'; 
Ismi ve adresi g öıl"''. 

mahfuz olan bir bayın 11ttı· 11t 
, ı .. n .-rı F 

bıı sabah bıze şun~ ,,- vP 
- •Sabahları biib• ııc;'~ ,rl' 

7,30 - 8,30 arsaında ,
1
• ~it 0,.,t 

" U"" t11 traru\•aya binmek bıJ1 'f!'" 4r 

1 l 
bi yanan dudaklarına götürdü. Sonra 
o parmakları, karşısında beliren ha
yale doğru uzattı. Ona, Iakat sıt"ak 
tenin i Orten kuına~lara değıl, onun 
henüz terr:as edemedıı;i çıplak teni
ne dokun. r :ık ha~retiy le yandı. .. 

sarp kayalarına çarpmı5 gib1 yarala
dı. Acı bfr sesle: 

- PQ\isler mi?! -diye bağırdı-
- .1!.,.Pt a,ş<>C:ı salor.d:.ı bt"ldıyorlar. 

sız~t:.ı( kor.uşat'akları varını~! 
Seiinı.:.r~ san'at rüyasına dalgın 

gözler! birdenbire en nıtıthi15 maddl 
bir korkunun heyecaniyle açılm~tı. 
H'.zıretc;!yi zıtö'yede b!rc:kıp a.";ağı 
doğıı.ı k ş!u S~lonun kr.ı.pısı linünde 
anne~ ne h."St.d~C etti. Zavallı k::ıd ·n
cağ·z IJ'.•kin \."e sapsar:ydı. Ana oğul 
bir b,ı .n& lıak:şhlar. Ra:rc H<:tnı.n: 

İngilterer..ıı t~rih ve edebiyat 
sahasında mşehur olan bir mu -
harriri bütün dünya~·a kendini ta
nıtmıştı. Yeis yazdığı tarih kitap
larile olduğu kaciar istikbalin 
nasıl olacağını .;nlatır tarzdaki 
hikayelerile de ~öhret kazandı. 
Romanlan elden ele dolaştı, her 
:;sana çenıldi. Fakat söylemeğe 
hacet yok ki ileride olacak ve -
ı·ayiı, müstakbel harpl-eri çok 
evvelden görür gibi tasvir eden 
bir ·kalem salıib:nin her dediği, 
haber verdoği h~rfi harfine çıka. 
rak değilci:r. Vds'n söylcd'kleri 
ce öyle. 

Vels yeni bir eseri ile cmukad. 
der• olan bu suali karşılamıştır. 
Kendisinin öyle cşom ağızlı• ol
madığını gösteriyor. Daima fdiı. 
Y.et hdberi vermekten ve gele • 
ceği hep fena görmekten ze\•k du. 
yanlardan hiç değil. Onun !<clıaneti 
ayni zamanda kurtuluş ~arclerini 
de görüp söylem<-k işine mani ol. 
rramnktadır. 

tir. Bir ço!t erkel<le,r :1<ert" 1,ı Deposuntm öıtUne b.r- ıJL1ıtt 01-~~ 
potlan sefere çı.kan b' ıl'' d• • 
Fatih tram\'Oylarına 1ıc:eo ~·il 
cıkla .hareket . haı.r.d~J t r r:<• 
yıp bınınektedırlcr. :ıV 1 )c.t' ~ 

isiır.lerı ae karışaCd.ıt.tı. Zavall1 Annesi! 
'\'1 onun o kadar titiz bir kıskançlıkla 
1:i:J.kınd~~1 te:nlz ısmine bir leke bula ... 
&1r a bu leci neticeyi nu1l tamir e
decekti?. , Onu o kadar sevdlği, hür
mPt ettiği halde ölümüne sebebiyet 

verecekti. Halbuki bu muhterem ve 
rr.h .. !lk kad•n sakin ve IJ1es'ud küşe. 
s:ndc tatlı tatlı yaiıyordu. Onun bil
lün huzurunu perijan etmişti .. Fakat 
ya Nuran?!!. .. Nuranın bu güzel ve 
nıasum kızın hayatta ne cürmü vardı 
ld, yalnız neş'e ve saadet jçin yar.::ı. 

tı.lınışken böy!e korkunç bir akıbete 
Pğ. asın? Onu kurtarmakla niçin bir 
c n~yct işlemiş kadar tttriyordu?. Kirn 
hıngl mert yürekli bir erkek o baht
s:.z kzın kokmuş çamurlar içinde bo· 
!u!masına razı olabilirdi?. O güzel, o 
ts.,iz, o altın vücut çamurlarda. bo
ğulmıya layık mı idi?. 

Selim buhranlı bir ihtll3çla kıv. 
rand.ı. Oh oda çok karanlık? Biraz ışık, 
blraz mesafe .. B!ıı ucı.ındaki prize ta
k•tı amputUn entrlpt.örüne dokunun-

J 
ca od; ke'!.kln \'e bey3z bir z!ya '-' ~
de kalnu)tı. Seam ellerıyle güz. ı-.ni 

kapadı. Oh hu çok !azla, çok keskin 
ı~ık beynini doi,~uyordu .. O ölgün ve 
ha.lif bir ısıı:a mukhlaçtı. 

Sc-ndellyerek kalktı.. Bir dolap a
çarak bir boya kutusu çıkardı. Am
pulü söndurdı1. Onu ınenek~e ren
gi.ne boyoıdı, Bu garip i~l kısa bir za. 
mında bitird!kten .&Dnra tekrar am. 
pulü yaktt .. ŞimdI odanın duvarları 
bir n.iya rengiyle boy~nmıştı. Tek
rar kanapeye uzandı. İçine hulya \'e

ren bir sük(.ın dolmıya başladı. Yarı 

kapadığı gözlerinin önüne çıplak b1r 
kadın haya l , eflatun ziya fono!'!·'.n 
üzerinde teressüm etti.. Biraz e\' \·el 
onun vücudüne temas etmiş olan par
maklarının uc~ndakl lezzeti ruhu ı.t~·
pererek tadıyordu. 

Evet onun, o gUzel misilsiz \•ücu
di.:n insanı gaşyed.en haarreUni ~ill 

renkli teni.n l örten ince kum~:; 1n 

arasından tadan parmaklarının uc• n. 
daki ılık tezzcU lçmeK l:;.tiyurınu~ S·-

Yc.rdı ... 
Genç sa11'atkiır1 ıı.;h .. r:u b!r bt.:ınma 

gibl saran ~retle y~r:nden kalktı. 

Saçları dağıln, ::j \'ÜCtıdU nöbet lçiı!de / 
odasından çıkarak ~tolyesine ,ı~rdL. 
!çin in açlığını doyurnıı..k f!?tıye-n bir 
hırsla çarr..url.ara \'e alçılara s: .. r.ld:. ı 
i':ıce parmaklarının arasında yu;:1:lan 
kırmızı balçığa tezy.üc lı.:.kıyc r, ku
rumuş dudakl:ınnın ara.:.;ndan n-u~·lı .. 
danıyordu: 

- Ey ilahe !ienin de \'Ücııdün bal
çıktan yaraiikll. Çirkin çamura göz
leri secde etUren o pnrl:ı.k rer.g:, o 
har'kul;"ıdc Şl>-kli, r>annaklarınnn u
CU"\dan ruhLın'.a c;ık:tn o leziz ze\·kin 
si.hı .yle c::ııı: .... ndırınak !stlyoru n ... 

* •.. a:r L.z?T'etı;ı kıt !>Oln1u~ yı .zü ve 
Utrek sesiyle se::nı n ı,;.:ırşı:unu. d.
kildl; 

- Polisler gcid .. Sizi istyorlar 
el~ndim! 

Selim bir ikl iti-r.dı.ir l>tilün zama .. 
nı.nı hasretllği heyke::n başınd3 r;a!ı
ş1yordu. Hizınetçi kı7.•n verdiğ. ha
be1· onu hayal aleıı.;'lct~u huk•K~lin 

- Polı 1t"r gchn:ş! -d:ye kekcledi
BJ.~ııı•uz ne buyuk blr derde girdi 
Selim! Ne feci Yarabbi, ııe !re::' .. 

SeLın ar.nes in in iki elini öperek: 
- Sen yukarı ('ık :Jnnc ... diye yal

van-11- ı:;en c:tk odana . Bea onlarla 
konuşuruın. 

- Fc.kat! 
- Rica ederı tr:anne: Art k bLı n~c-

sele ile uğr.:şrr.a! \"cli~ir 1 •• &.ı.na bı

r.,..t .• tfcr şrydcn mCsl:l bcnirr : .. 
''. e H- n:m ycr!nd"'!ı )).lp:rrl~ 1'..1-

, ı ~ rıı ıt:C'<:burcn sa1or.a girdL İkı 
,,\: rrrıuur bir resmi komi~er ken
d!S!ni bekliyordu. Se!:ıml~tlar. Selim 
knmi!liere: 

- Ziyaret scbeh'ni sor<ıbltir mI_ 
yiır.'." -diyerek- yer göı'lll'rdi. 

KQrrı er n1 k "ddemcy,. ı Jzu m gr)r-
nıeJen. (Devaını var} 

lki seneyi bitirmi~ ve hala de. 
nın etmek·c bl•lunnıuş olan bu 
harp ıse birçok tahminleri altüst 
cttig; ı;ib: q14 • ııı harb'ndcn son. 
ra <:tkacak l:.a~k-ı biiyi.ik bir mu .. 
sıbet'ıı ~öyle veya böyle olarağinı 
hayal ku\'\'rti ·ıc görm,;k istiyen. 
!erin yazd ğı daha birçok masal
lar da ar'.ık merak uyandırmaz 

olciu.Her~ryin bir vnkt' \'ar. Harp 
çok uzak bir ihti!Tla! halin-de dü. 
~i:ı.ii !.ı.rkcn bayalin kuvvı:tj~.e e. 
hemmiyet verilmiyordu. Fakat 
:ır2s• ~·!';: gern1eden - n.ncak y'.rmi 
sE•rf' sonra- çlfınya dığl'r büyük hir 
harl.e .-alın• olurken hakikafn 
~.ıymt:;!i arttı. 

Bl.nun.a berahn Vels yine b · 
kahindir. Ancak İngilterenin ,; . 
kıbeti iyi olmıyarağını söylem~k 

retile kehanelte bulunan bu 
Ingiliz muharriri bereket vers:n 
her şeyi kesip atmamıştır. İht. • 
~·a•!c:idığı ili elden bırakmıy•ır, , 

Bu harp dünya için yeni bir 
inkılap demektir. Vels yeni bir 
iılem:n vücude geleceği kanaa • 
tindl:'.. İnsanın hakkı çok iyi hür. 
met görecek ola.-:ı başka bir iılem 
ilazır!anmaktadır. Dünyada insan 
hakkının her şeyin üstünde tu • 
tulaeağı günü gozterecek olan da 
ıstikbalin gencidir. Vels de ki.. 
tabını işit• o cmeçhuh gence ithaf 
C'lmcktPdir. Uyanmakta olan ve 
bir gün dünyaya yeni bir şekil 

\'1!rerek olan genç. Şimdi bu 
•genç• Vels'e göre lngilterenin 
zafer:ni tem:n etmek için uğra • 
~:yor. Çür,kü zafer ele geçmez 
nimetlerden değ'ldir. Çalışmakla 
ve zamanla buna irişilecek. Şu 

yüksel( gayeyi hPp gözönünde tu. 
tarak müstakbel dünyayı vücede 
get'rmek. 

. . 1 d"r er 
ırm\·yalar bır:nc tııtlıt11 ~: 
den yolda t:Jdım ı·c• ~Al . ,,e , 1 •"' !erle dolmakta, blll kl<pl ,,. 
dın!arla bir çok Jll~tedJl'ıer~-~y 1 

.'\raba1ara g:ı·en1erııe r·o trtl~,.aJ ·I 
lakadarların; kad.ınl~ ~ cl"v;l"ır.t· 
bintnelerine manı (1.a Jl •r. ..•. ı 

1 •. ı;.u1ı cı.ı 
bu tram\•ay a\.'Cl 10 ~··1 

1 · h dzı. naz tı 
erı ususun . rirtı·' te " 

ni cclbetmenizi dıle 13ıı fş f1'~ 
SON TELGRA-F -: . -rr• .• rı 

·tiir· 1,a• t 
nacak tedbir bB5ı k,. 11 ;ı1'3 11 1'· .. 
İdaresi depodan çı k•P• 01"130 1" 
kapılarını sırtl ıkı aJJdır. ğil "'JJ 
rinci durakta · çn\erlrı d" (11' 

retle yalnız erkek ntitarl• d~.,ıı 
lann, kadınlarlJl~r~ ıerııiJJ e 1.ıtJ 
tramvaya binme! 1>31•r•0 ,ıl' 

1 •"' -o ·6 olur. Sabah arı önOl ,, .. eıtP1 

laştırılmasınt d~ g ber' teıı1. 61ı11~ 
se de bu kabıl cban~ııJfl.lr"' t 
karşımıza çıkan d3 i1C 11 ."J " 
derdinin burada ıeır.eıl°';.Ş 
ceğini düşünerek i}tt-f3 
dece kaydetınekle' 

ruz·" _-"1 tinde butunuyo • 

\... 



(Bu 7azının metinleri ""
Ajansı bültenlerinden alınmıştır ) 

İ elhis eden: Muam mer Alatur 

lngiliz Kralı Corç, Parlamneto.. 
nun toplanma devrHini uzatan 
bir nutuk söylemiştir. Kral bu 
nutkunda bilhas>a edmiştır ki: 

•- Bit<•n yıl iç;nde ordum de. 
ıı!zde, karada ve havada hürriyet 
davasın ı m üdafaa etmiştir. Ge • 
ltn yılın hadise!eri, milletlerimin 
\"e müttefiklerin nihai zafere ka. 
<iar tecavüze kar~ı harbe devam 
azmini takviye etmiştir. Birle~ik 
d-,·letler, milletler ime \"C mütte. 
l;k:ere tarihde mislı görülmemiş 
btı: nisbette her türlü harp mal. 
~eme:;ı vermekt.cdır. 

I<enicls:le kı~metl: bir ilLfak 
tnuahcdem olan Türkiye ile mü. 
r,asebet1{'rim , sa .~lam surette !ti. 
' ala ve dostluğa cla\·anmakta 
~rdevamdır .• 

Xral. Habeş İmparatorunun tek
rar tahta oturmaı:>ndan mütevellit 
ll"temnumyetinı ızhar ederke de • 
trı ttir kı: 
•- Hükumet:ll', harb :n : azyiki 

aıtında bulunan mılleLn sıhha-
11ni ve refahını :dame için müm.. 
kun bütün tedbirlen almakta de. 
v~:-ı e~ceklir .• 

ÇÖRÇİL DE BİR NUTUK 
SÖYLEDİ 

l\:raJın nutkuna verilecek ce • 
1" lbın müzaker~si esnasında , A. 
~anı Kamarasında söz alan Baş • 
':'.'kil Çörçil de bılhassa şunları 
10Ylemiştir: 
•- Bugün de harp vaziyetine 

<la-r hNhangi bir miizakereye 
tıne1; hususun~ ::ı t ei rr: az ... r 

&Jr~~C:>ks . n i z. Hitclr':n uzun sLiren 
~ukütunu size müşahede ettirdi • 

!!ı't-enber: bir t.y geçti Bu, onu 
b .. : nutuk söy l ~ rr.egı.l se\"ketn1: .ş 
lr.b görunllyor ve bu nutukta da 
·1 skovanın birkaç gün za :·rda 

du ceğinden bah:;etti. Suoması • 
~ın nekadar akllane bir hareket 
aı.ıcağını bu da gô<teriyor.• 

,S0rçil bundan sonra İng'ltere. 
· n v~ Mihverin dört aylık gemi 
ka . : ;·ıplarmı mukayese etır;~ ,.e 
'.l~'lıiştir ki: ·Bütün bunlar bana 
u~- . 
t ıt dtiriyor ki, Almanya \-e I-
~~1Yanın geçen mayıs sonunda 
· uvey~i alacaklarını söylemekle 
~\·ünmeleri çölde dahi tahakkuk 
•tıı-,emiş bulunacaktır . Hitler'in 
k:'' istiladan ziyade açlığa mah. 
lını,,-etle reslime mecbur etmek 

İngiliz Kralı bir nutukla 
Avam Kamarasını aç • 
tı - Çörçil yeni bir nu
tuk söyledi - Finlan • 
diya Amerikanın nota• 
sına red cevabı verdi -
Fransız Harbiye Nazırı 
bir tayyare kazasında 
öldü. 

istediği kadar aç:k bir vakıa ola
maz. Bu bapta 1941 seıresine ait 
ümitlerin kırıld ığ• söylenebilir. 
Bu memleket.., bir taarruz yapı • 
ıacaksa, bunun, düşmanın mutat 
merhametsizce usu!lerile ve de
rin tetkikler mahsulü olarak, 
<.n küçük te(errüatıııa kad;r he. 
s-ap!anmış olduğunu da unu•nıa . 

malıyız• 

FiNLANDİYA AMERİKAYA 
CEVAP VERDİ 

Fin hükümeti, So•-yetf.er Birli • 
ğinc 'karşı m uhasamata son \'e • 

rame.;ı ve Fin >.ıt'alarının 1939 
hududuna kadar geri ;;.nkılnıeslni 

istiyen Amerik1~ı notasına Ped 
cevabı vermiştir 

Fin ce\•-abının esaslarına göre, 
muhasamat latil edildiği takdirde, 
Finland.,·a Rus hücumlarına uğ. 

rama!< tehlikesine maruzdur. Sov
yetler Birliği, Moskova sulhuna 
.-ağın en, Hangö'ye transit m una. 
kalesi gibi, haksız taleplerde bu
innmuş. Finlandiyanın dahili ~ 
;erine ırnrışmışlır. Eski Fin hudut. 
ı arı ötesindeki arazi Finlandiyaya 
i<arşı l:üc:um üssi'. olarak kulla • 
nılmıştır. 

Fin hükılmdi . a~c:ak tPhlike 
ortadan kaldırıldığı ,.e de\•ainlı 
cmnıyet için garantiler \''-'~ude 
get.rildiği zaman, muhn ,a•r a'. a 
rihayet verebilir. 

Ankara Radyo ~=-ı z · ·L esf, bu ::, u .. 
:re tle İ n.~'l: z - A::-ıedk a n le~ebbü. 
>ünün S' lya düş'.üı(ünü \'e İngiL 
teren;n bugünl~rdc F;nıandıyaya 
karşı harp ilan etmesinin muh • 
temel bulunduğunu söylem'şt r. 

GENERAL HUTZİ>'IGER BİR 
TAYYARE KAZASINDA ÖLDÜ 

Fransız Harbiye Nazırı Gene. 
ral H utzinger Fas ve Cezaırde 

yaptığı te•kik scyaha~ind n Vi. 
f'iye cönerkcn, bindiği hususi 
tayyare, Fransada Nim ~ehri ci
varında düşmüş , Gcnrra!ic be • 

r&ber, tayyared? bulunan beş lı:işi 
1-ömür haline g<l:ııiştir. General 
dün sabah 8,32 de Ceza'rden ha. 
rcket etmışU. Nazırm hususi ka. 

iem müdürü, em•rber zabiti, oda. 
cısı, pilot ve t>els:z memunı ii!en. 
ler arasındadır. 

Finlandiya 'g a 
istediği f!aran· 
ti verilebilirdi 
Fin cevabı hakkında 
İngiliz rr, ütaleaları 
Londra 13 (A.A.) - Tiınes ga. 

zetesi, Finlanda 'oın Birleşik A. 
mer ikaya verdiği ocvabı cd iam. 
haçlı delıller ihtiva eden sc rt ce. 
vaı,. diye ıavs ' l cder~k :ıöyle 
yazıyor : 

Finlanda'uın enı11ıyd1, ' .;rbe 
müracaat etmedt>n temin eci. :ebi. 
1irdi. Şimdi de haıııte ısr" r et • 
meden el'an Lernın edi iıilir. 
l''inlanda hükılmeli başka t ürlü 
hareketi tercih elti. Vakıalar, ne 
ıse odur. Ve netic:eleri nasıl gere. 
ki;·orsa öyle olacaktır. Bedihi o
lan bir hadise \'ardır ki, o da, 
Fi nlandalıların ş:mdl Rus arazi. 
s:ııde uzai\a gitmiş oldukları ve 
hakikaten kendi :stiklalleriııi ka. 
zanmak için değil, bütün .Avrupa. 
da Nazi tahakkümünü tesis , ..,ak. 
sad:Ie mücadele clliklerdir. 

Amerika için 
kat'i kara~ 

saati yak ın 
V~.ıng'or 13 IAA.) - l\!l'b . 

ııslar nrecii s: . b~·~1raf1 ı k kanunu
nun el'an mevcul. esas lı iki zıad
desini ilga layihasını ettkikle meş. 
gul olduğu ~u sırada, siyasi mah. 
filler <Birleşik AmE'r 'ka için kat'i 
soat ' n yakında çala cajını. belirt. 
no~ktedirler. 

Bu mahfiller, Japnn - Ar· eri • 
)<an müna,el>. tlerinde el' an ınev. 

cut kararsızlığın zaıl oimakta ge. 
c•kmiyeceğini ve Uzakşarktaki 

vazıyelin barışla Jıalledilip cdi • 
ıemiyeceğinin anlaşılacağın 1 söy .. 
lüyorlar . 

Atlant:kt•. vazıyet almmşıtır . 

Amerikan müdana:esi bir emri • 
vakidir, yalnız b ' r işt!rak:n şü . 

ınulü ıneselesi vard~r. 

---·-~~~~~--~~~~--~~~~ 
fi . ...: ;ıı.:~ ... ~~ ... ~ ... ~·-.... /""' ~~ ;a,::Y. 

Finıanda ' nın Sovyet Rusya ile 
munfer it bıı· sulh yapması •çın 

B:rleşik Amerikanın vaki olan 
' • klifiııe F:r.landa tarafından \"e

rilen ve dtin Vas " ııglona gelen 
cernp, Birlc~ik Amerikanın du
rumunu değiştirmemekte, faht 
Japon va;,ıyctinin kalkınması key
fiyeti aol3yısile hususi bir ehem. 
mi yet alnoak• adır. 

' 
r
1 lORAN Si~:d:· ~ · 
, '.\ievsimi n iki büyük filmi § 
,ı birden .. ! 

~ l -1.ızım DuJ maıın :ı 
1 nı:ntA l\IBSSABNİ - .. 1 

,J .MARI KUİNİ l 
Türkçe Sözlü ve ~ı 
Arapça Şarkılı l 

,• 2_ • Titreten Fırhna .. ~ 
1 

' ÜUN l\IACK BROWN - .. ı 
' BOB BAKER J. 

11 den itibaren de,·amlı 
matineler 

Cuma günü ukşuını 
SINEl\lA - TİYATRO 

VARYETE 
811lllltkar N A Ş i T 

Ye arkadeşlan 
llüyiik varyete nnmaraları 

İstanbul okulları 
(1 inci s~rhi!cden nev;ım) 

pılacaktır. :\Ierasinıc İ.stiklaı I\.Iar~:yle 
başlana c ~ ·!:: bir ı~utıık .5öyler.eı:el:tir . 
Şporcu!.:ır and içeceklerdir. Geçi~ res
mini müte3kip kız okulh.rı, e~k-:- k o
kulları yarı~lar, !utb'>l rna ~·ı ;y;ıp3cak
lardır. 

MOSKOVA 
( 1 ;nci Sah1ferfrn De\•an~ ) 

ik oldukları halde, !edafüi vaz:. 
:;ettedirler, 

Ukraynada yağmurlar durmuş. 
tur. Sovyet tayy:ıreleri Alncan 
1aşe m~rktılt>rin: bombalam:, • 
Iardır. 

KERÇ İŞGAL ED1LDİ 

Filhak•ka , M. Hull'ün dün ba
~ın toplantısında işaret eder gibi 
,:öıür.düi;u , ·cçh:!.•. Arkanjelsk 
yolu, Finlandarıın a;')kcri hare • 
ketindeki 'nkişaf dolayısile tıkan. 
mış bulunmaktadır. Ve Sovyetler 
h'rliğinin iaşesinin biiyük kısmı, 
civarını J apon bhriyesin'n mü. 
rakabe edebilECeği ve Vl~dh·os • 
tok yolile temini icabetmcktedir. 
Bu sebeple, Japonya ile Birleş'.k 
Amer ika arasınd~ki gergin1 .~ i n 
artt ı ğına dair ohıı ha berler, Va. 
ı;ing tonda, ar tan bir alaka il e ta. 
kip ediliyor. _ __,,, __ _ 

Viyana sallı kongresi 
( 1 incl Sahileden Deva ~u) 

fından soğuk karşılanmış olması 
muhtemeldir. Viyana konferansı. 
nın tehir edilwğini bildiren daha 
başka şayialar da vardır. Aşikar
dır ki, İngiliz Amerikan ve Rus 
mukabeleleri sullı teşebbüsleri 

için cesareti kıratı bir ha\.'a ya. .. 
ratınaktadır. 

Çörçil' in söylediği ve M. Ruz. 
velt'in miitarekenin yıldöniiınü 

münasebetile irat ettiği nntuk. 
demokratların galip ı:~Imek ve 

hürriyeti her ne ııahasına olur. 
sa olsun kurta rmak lıu•usundaki 

azmine hiç şüphe bırakmamak· 

tadır. 

, " 1 ~ı\NALLARINDA ENGİZİSYON devrin in en k»rhı;ç cır yetıeri iş lenen .... 
l)EHLİZLERİI\'DE ESRAR DOLU BİNBIR VAK'A G lZLENEN .... .. .. . 

ZİNDANLARINDA AŞK TARiHİNİN EN Bt:YÜK ROMANLARI YAŞANAN .. ..... . . 

) Türkçe ) VE N E O İ K l İ N O A N L A R 1 N D A 1 Türkçe 1 

AŞK!_ İHTİŞAMI - ES RARI - HEYECAN İLE BÜTÜN". KALELERİ TiTRETEN ... 
BÜTÜN GÖNÜLLERİ FETHEDEN SENE NIN iLK SÜPER TÜRKÇE F'İLMIDlR. 

Bu şaheser bu akşam LALE SİNEMASINDA 
PEK AZ KALAN NUMARALI YERLERİN EVVELDEN KAPATIL!ITASI 

RİCA OLU.NUR. TELEFON : 43595 

r--------..... 
Hitler bizzat 
kumanda mev· 
kiine geçecek 

Londra, 13 (A.A.) - Munıhte 
söylediği nuluktan .)onra, Hit lerin 
Rus ormanları.ada bir mevk:de 
bulunan umwııi kararıi.h ı.na dön,. 
dilğli siiylenmektcdlr. Bazı ra par. 
lardan an~~-~ tldı!i,ına göre, Füh .. 
rer, Mosku\"iı 'ya ka rş l yapıh:.cak 
olan bundan sonraki taarTU7.u, 
bizzat id3 ,-t.' edecel~tir. ŞiındlLik 
nı ı.;harebele,· L'ephen in. buli.hı bo_ 
yuııca de, J f'l ctın ekte ,.c Alın .:ı n
la r !arafmdiln ;ı.:iice alınan~a
ın <ıktadır. 

Lenb-.g:a<l kesi:nindc Alınan!ar, 
Tlkvin'in .:ıluıdıgını \"e Lenin
grad · - \ 'ologd a demiryolunun 
keslldiğini h t! bcr \"eriyorlar. Bu 
hususta Rusla r tarafından ger~n 
teyit edict lıiç bir .haber yoktur. 

:\Iosko\·a ke~minJ.e, şiddPtı:, 
i kir.~i dere( ede hücUn! !il r, birb ri
nl n1ü tf"3! 'ı de\ .. nl etınektf'J~r. 
Fa~at, bu hüçumların büyük öl
·çüde bir taarrJ.Za başlangıç te kil 
<.'<iip etmediğini söylemek güc tü r 

H ebeşistan 'da 
Gondaren 

nihayet düşlü 
Londra 13 (A.A.) - Son clak .• 

l,ada hal;, r alındığına göre Habe. 
~ista,,da bülunın iıalyanlurın 
Gondar mü:;tahkem mevkii dört 
mat süren ~ok aııudaııe çarp!~ _ 
'!la!~rdan so., ra zapt edilmişl: r. 

-----<>--·-

A merik a harbe 
girer!:e ... 

Londca, 13 (A.A.) - <B.B.<. A -
merika harbe girerse Brezilya.d. bit..t .. 
ra! kalm ıyacaktır. Bre!ilya hUl·ümet 
erkanı: cBiz mazide olduğu g;bl bun
dan sonra da Amerika B irliğine t::ı.rat
ttır!z \·e ~"ı.mC"rik J y ı tak :p cdece1~ !z.:. 
denti ;;.tir. 

irana bir lngiliz 
heyeti geliyor 

Londra, 13 (A.A.) - <B. B. C .•: 
Tahr::ından AssocJaled P['ess'e bildi,. 
rild iğine göre İran yoh..nun inkişa
fını teınin edecek mlittefiklc[' heye
t: İrana geln~ck üzercU:r, }(c·yet ... Ge
ner.a l \'iler r~'slik edccc k~.i :-. G~ne-. 
ral İrak'taki ıı 1 kLy<.ıt . ır: k5nlanna da 
n~zaret edeceklir. 

Rumen pelrollerinde 
sabotaj çoğaldı 

.Moskova, 13 (A.A.) - Roman. 
yada, bilhassa petrol bölgelerin
de sabotaj hareketler i çoğalm ak
tadır. Sabotajlar yüzünden petrol 
is tilısala tı y üzde 15 _ 20 aza lm ış. 
tır. 

(~makaleden ~•vam) 

ğildi. Bugünkü harbin neticelerin. 
de İngiltere siyasi nüfuz, askeri 
zafer, iktısadi ve mali pelitika 
bakımından ne kadar Iıassas ise 
Amerika da o kadar ba~•as, o de. 
r ece menfaatta rdır. Milletleri n 
hürriyeti, demokrasinin zaferi, 
Amerikan sınai, m ali , iklısadi po· 
litikas ı, di.inya pazarlarının tak· 
sinıi ve istismarı bakınıından A.. 
merikanın fedakarlı~ lugiltereyi 
fedakarlığa iınalesi nasıl tasa\•. 
vur ed ilebilirdi ve- oa~ ı\ münıkün 

görülebilirdi?. Dam dün' anın 
totaliterler veya demokrdlar ara
sında yeniden şekill end irilmesi 

ve her tlirlü nizanıın ona göre 
tanzimi davası nlduJiuna ıtöre, A
merlkanın yalnız buı;ıiı ... kü vazi. 
yetini muhafaza etmesi değil, ka
b ında harbin seyrine aı lc müda. 
h ale etmesi bekleııirkcn Aıne r i. 

kayı aykı rı bir yola gidecek san· 
m ak ancak bir kısa görüşün veya 
h iç görememenin eseri olabilirdi. 

Rıız\'Clt'in nu tku bu bakımdan 
iş te bilhassa çok mana1 ıdır. Btt 
n u tuk Anıerikanın c;;onun a kadar 
harbe d evam edeccğiui ışaret el· 
ı , ktc ve ~ulh yolundak; her tiir. 
lü iimidi. Amerika Jı3kk•ndaki 
her türlü süµlıe ve tı.:ı<.ddüdii iza. 
le etmckt~. harbi \:C İngilt c re~· i 
tak viye eylemektedir. 

Ruzvclt'in bilhas~ ~u cii ı: ılesi 
dcnıokrasinin nihai znlerinc ka. 
dar Amerikanın \'azi3.-'!tini mu· 
ha faza edeceğinin, harbi b < nim. 
scnı iş bulunduğunuıı. icalı, ncla 

fi ilen harbe müdahale cdecci(inin 
açık ifadesidir: 

el- Anıerikan nıilleti, hürriyc. 
t in uğrunda çarpışına)·a d'" .~ ~rli 
oldu~runa inanıyor ve eğer c:ar
pışmara nıecbur olur ·ı onu n1u
hafaz:ı etnıck için ehc:1iJeıı <;ar .. 
pışacaktır.• 

Ruzvelt , Çörçil'le birle•i) r r ve 
Çörçil'i asla y2lnız h·rakın r aca .. 
ğın ı teyit ediyor. Çiinkii, İngiliz 
Basvekili nu tkunun IJİr nok tasın· 
da .denıokrasinin n ih ai za fer i yo· 
hında İngi ltere yalnız bile kalsa 
ve h a rp n e kadar uzun sürse dahi 
ıııücade leyc devanı edeceğiz .. tar .. 
z ıııda bir işaret ~ ardı. Ameri ka 
bu cümleyi kendi hakkında bir 
ima saymasa dahi İngiltereyi y ii. 
rfrdüğü yolda b ir keo:e dalıa tak
viye ediyor, demektir. Ancak har· 
bin içinde buluna n \nıcr i ka nın 
harp il.i n ı kararlar ı n ı n e va k.it \.' C 

hangi şartlar kar~ı~ın.:a , ·erccr .. 

ği, cephelere i n~an ~·ard1111 : na 
baı!ıyacağı a)·rı bir durum1ur 
ve .. herh alde yakın lıir isti! 1ıal. 
de mıuu da • ıras ı gelecrktir. 

ETEM iZZET BE ı'ViCE 

lngiliz tebliği 
Londra, 13 (A.A.) - İngiltere Ha

va Nezaretinin d ünkü akşa:n tebliği: 

Çarşamba günü Mar.ş den : zı \ize. 
rinde keşif uçu;u yapan tayyareleri
m izden b:ri düşm.-1n :r b: r avcı tay
y ;ı resini tahrip etm~tir. 

.............. ,._ .,, .. ,. . 

/ 3 -SON T~LCRAF-

Harp vaziyeti 
(1 incl Sahi!eden Devam) 

dir . Bundan b aşka Arkaııjel yolu 
ve Vologda da Alman . F in kıt'a. 
farının tehdidi al tına girmekte. 
dir. Bu suretle üç ) ardım yolun
dan en kısa olan ı kapanmak üze. 
r edir. 

2) Moskova ıarbinde Mojabk 
ve Volokolamsk isti loımetl crin
deki Alınan taarruıları Rus ınu. 
kabil taarruzlarile kırılmıştır. 
Fakat Tula bölgesinde Almanlar 
Rus cephesini yarmak için taar
ruzdan \'azgeçmen1işlcrdir, bu 
bölgede Ruslar şiddetle ınukave. 
met ediyor. Bu vaziyet, Rusların 
Moskova cephesinde bir parça 
kuvvet bulduklannı . Rııs mane
viyatının ve ordusu nun bozt,ı .. 
madığın ı göster i) or. Bunu nla he· 
raber Tula'nın Al ma nlar eli ne 
ge~n1esi ınuhteıneld i r. 

3) Cenupta Doncc lınza.• nda 
R•ı~lsr1n va?:iyeti dü.ı!'ltniştir . Al .. 
n1an taarruzları inkişa f ctmen1i~

tir. Mareşal Timocenko, Ku rsk 
~arkı ile Rosto( garhi hattında bir 
cephe tutnııyr. murnf!ak olnıuş 
ve Voro~ilofgrad • Rostof hattı

na ilc rlcnıek istiycu \hnın ~ağ 

cenahını durdurmuştur. 

4) Kınnı'da, Sivastopol ve 
Kerç boğaz ı n1uharebclcri d e\'an1 
ediyor. Sivastopol'da tahkimat. 
tau istifade eden Rusbr i~·i mu
kavemet ediyorlar. Fakat Kcrç 
berzahında Aln1aıı ileri kıf:ıları 
boğazın cenup sahifiup \. rnuş 

bulunuyorlar. Bu taarruz l .aşı· 
sında Rusların berzahı müd1faa 
edemireccklcri ve tahliyeye ·nec. 
bur kalacaklıırı anla'llı) nr r:un. 
dan sonra Ruslar boğazın ark 
~al•'llcriıı i miidafaa edebil 'k
lcrrlir. 

Hul3.sa: Rusyanın ~ınal ' " ce
nup yardım yolları üzerinde AL 
m•n harekatı here-ün biraz daha 
ink; .~af etnıektedir Bunun neti
c"leri Ruslar için ~ü phe~İ7 rena 
clae>ktır. 

~--· 

Yeni iki Ve iUmiz 
(1 inci SalııftOcn Dc\•am) 

dafaa Vekili Erzıncan meb'usu 
Saffet Arıkan ve Münakalat Ve. 
kili Sinop meb'usu Ce\·det Ke • 
r:m İnc:edayı. tahkikatın selamet. 
!e devamını tem'n maksadile isti. 
falarının kabulünCi Ba§\"ekilden 
rica e:mi<l,,rdir. Her i kı istifa ka. 
bul eciil~rE k M:n; .Müdafaa Ve. 
kaletine :.fanisa meb'u.su >ki 
Idareı Örfiye Komutanı em.kli 
Korget"ercl A li Rı ıa Artunkal ve 
l\lünaka>iıt Vekaletine Samsun 
ı~eb'ı.,su emekli Aır..ral Faiırı En. 
gir n tayinleri ~·üLL·k tasvibe 
ıktiran cvlem:ş ve yeni iki Ve .. 
ki'imiz bu sabahtan i 'ibarcn Ve. 
kiılct vaz(elerini '.faya başlamış. 
!ardır. 

f- (;öz Hekimi --. 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu . J>armakkn pı, fınaın 
sokak No. Z Tel. ·11553 
fflupyene ve her tUrlü göz 

anıPlirfı fıka raya n~ rasızdır 

Alman tebliği 
(1 incı Salıiieden Devamı 

Tulanın Ce.nubundaki esimde, pi... 
yade ve tank l<fekkülleri bir Sovyel 
süvari tünıen!nı Oir sarma hUcwn1.1 
ile mağlılp etmiştir, Bir ~k eı&ir alın:. 
nuş ve 91 topla d.ğer h~ rp ır. alzerılf'si 
ele geçirllm~tir. 

D,üşınan1n Leningradda toplu ku\· .. 
vetlcrle yaptığı bir p~ırtma te\·t!!J• 
büsü Alman ktt'alarının ınüdataası 

iar,rsı.nda ak.im k.al014tır. D~man a 
ğır ,.e kanlı zayiata ugranu~tır. 

Mo.sk.ova gilndüz ve gece intılik ve 
yangın bombalariyle bombalanm4lır. 
Dt-mlryoUarı tesisatına yapı13n taın 
isabetler ciddi hasarlara !l:ebe1> ohnuş.. 
tur. 

Alman hava kuv\."tl1eri tara(ındJ.n 

yapılın ba~ka gece hi.iccn1ları. Gor. 
kide siüih !abrikat::ırı üzerinde ceıe-
yan etmiştir. 

lia ne biçim cemiyet 
(1 i.ncl Sahüı><leıı Devan\ ı 

daşları ~unları .'>Öyleınekteı.iir~er: 

- "'.:Bizim dertıer11 :1 lz i dinhye.n. 
ınü şküllerimizlc uG,: a..} .. tü cem:yı.; t W'. 

k i.n1:>e kalmamıştır, na:bukl aidatınıız 
her ay muntaz~u11an kt" !yorlar! . • 

F ATURA ıriust: 
B :ztm d ertler nizdcu b . d .. !at .. ; a 

h ı leslnderıd ir: Er.r-un1le n 1 : h ı dun 110.rh. 
fiati 17 kuruş olduğu halde ekseri tuc
carlar 20 kuruş n a+ağt \ ı.: rın yer ..ı r 

ve hem de fatura yapmyoı !.., r~ Yap r
larsa da 17 kuru.~ üzenn<itn hileli f:ı
tu.ra ' o. nzim ediyorlar' 

Ccm:yetin1iz bu derdhr.:Jz.le mcsgul 
oi m:.:ıyor. Boyuna her ay ndı var kendl 
yok olan cem:yet..! ı,.1., a \·~r i yoruz! . .. 
ı· : n.e Al'.~u raz: · lf;. •..ın l: t.c>E'kklil ürn li
ziln bağı ı old ı ğu c nai cemiyetleri 
ınü ştcrek bür~"J.nda B. Asundan ya r
dt ı"1 görGy )r uz.. O bize faydah o1m ıya 

uğra~ıyor1 ça1ış1yor da kendi cenıiyeti
miz maalesef 13.kay ıt, salct \'C camit 
k<llıyor! .. > 

SON TELGRAF - Leblebicilerin " 
şayanı dikkat iddiasıra a lakadar ına.

k:ımlıırm nazarı dikkatıne koyuyoruz: 
Reis ve Reis\•ekili i~i bırakıp g:diyor 
ve aradan aylar geçiyor da bunu kim
ı;e gör-müyor ınu'!. Görüyorsa niç:n ye
ni reis seçiln1iyor" Azaların dertleri 

dinlenmiyor? Yoksa cemiyetin vazifesi 
sadel!e ;iz.adan aidat namiyle para top
larr.ak ve bunun da müh.lm bir kısmı
nı idare heyetine maaş diye \'ennef.:: 
midi['?. 

Bu ~rg:.ılarımıza sür'atle cevap is
tiyor ve bekliyoruz.?. _ __,,___ 

1lnönü Kız LEsesinda 
(1 inci Sahifeden ne,,am) 

harın tazyikile patlamış, tasların 

parçalar ile içlerindeki kızgın ye

m ek ve buhar kızların yiizlerine 
fırlıyarak yakmıştır. Neye uğra. 

dıklarını şaşuan talebeler bağı. 

rışnııya başlamışlardır. Mektep 
müdürü ve öğretmenkr derhal 
yetişmişlerdir. Eller i n yüzleri 

yanan P erihau, Necdet, Nezaha t, 
.Mebrure lıemen bir otomob il ile 

Gümüşsuyu hastanesine götürü. 
!erek panswnanları yapılmıştır. 

Yaralsrın da ağır olmadığı görül. 
miiş, tec!avi ve istirahat için ke.,. 
dilcrine hastanece izin verilmiş· 
tir. 

+ Kahiro, 13 (A.A. ) - İngiliz tay· 
releri Breodizl ve Tiapoliye şiddetli a 
kınlar yapmışlardır. 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
8 lkinciteşr:n 1941 Vaziyeti 

PASiF AKTiF 
Kasa: 

Altın : Sa!l Kilogram 72.604.628 
Banknot ..... • ..• ••• ..• ..• ... ... . .. .•• ... ... . 

LİRA 

102.12'1.217 .77 
12.060.674.-

LİKA 

Sernıaye: .. . . .. . ........ . .. . .. . ........ .. . 

ih ti~ at Akçesi: 

Adi ve revkal&de ... ... ...•...••. . , ..... . .... .. 
Hasust .......... ... .. ...... ......... ....... .. 

5 ~ 5 .305.33 114.730.197.10 
-.::..:.==c..ı 1 

Ulaklık . ..... ..... .. .. ....... ...... .. .... . . .. . 

Dahildeki l\tuhabirler: 

Türk Lirast ......... ...... .. .... ...... .... . . 375.038.06 875.038.06 

Hariçteki !lfohabirler 

Al tın : Saf i Ki logram 8.026,794 11.290.314.39 
..- 1..ı tına tahvili kab:ı serbest dÖ\'i:der ........ . -.-
Diğer dövizler ve Borçlu klirlng bak.iyeler i •• . 51.433.957 .45 62.72U 71.84 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte t :ll. c\' raf\., \kdiye k~ n-Llığı ..... . .. . 158.748.~63,-

Ka nunun 6 - 8 incı n ~ addelerine tevfikan 
haztne taroıfından v.ik l ~edlyat .. • ... .... ı~.266,- 136.984: 297,-

Scucdat Cüıdanı : 

Tıc<:trl Senetler ........ . 

Esha m ve Tahvila t Cüzdanı: 

(Deru:11~ Cd ·r. C\T, :...ı nakd'.yen:n 
~\ - (k 1r ~ılıg 1 e :!haın ve Lıh ·•iltıt (it1!:> : ıri 

kıyn1et!e) ...... ........ , ..... . .. . . . . . . . 
B - Serbc~t c.sh..:ıın ve t3hvil'1t ... . ...••..... . 

A\• aııs lar: 

287 .822.891.39 

45.'i:!5.54 l .93 
8.928.943.46 

Altın ve dOviz üzerine avans .....• ••. •. , . .. 3.414.17 
TahvilAt üzerine a çanJ . .. .. . .. . ... ... .. . ... 7.319.562.!)3 
Hazineye kıs a vadeli O.\'ans ... ... •.• . .. . .. ... -,-
llazıneye 3d50 No. hı Kanuna göre açılan 

287.82~ 891.39 

54.654.485.39 

altın karşılığı avans.... ........... ... ......... 167.500.000.-:;- 174.822.977 .10 

Hissedarlar: ... ... . .. .. . ..... .. . .. . . .. .. . 
l\1ııhtelif: . .. ........ . .. . ...... .. . .. •.. .... 

Yek tin 

4.500.000.-
11.186 46·1.56 

847 .890.6?2.H 

1 

Tedavüldeki Banknotlar: 

De.ruble edilen evrakı n akdi7e . ..... . ..... .. . 
Kanunun 6 - 8 incı maddelerı.ne te\"fikan ha-
zine ta ra!ından vlkl ted.iya l ... ... ... ... ..... . 

Deruh te edilen evrakı nakdıye bakiyesi .. . .. . 
Karşı lı ğı tamamen altın olara.k. ill\'eten teda-
vüle vazedilen . .. . . . . . . . . . .. . ..... .. . . .. . . . 
Reeskont mukabili ilAveten tedavüle vaze-
dllen .... .. ............ ...... .............. . 

Hazineye yapılan ııtın 'ıtar~tlıklı a vans mu
kabili 390.'.:! No. h kanun mucibince illveten 
teJavü!e vazedilen ... ... .... .. ... .. .... .... . . 

Türk Lirası .. . .. . ...... ................... . . 
Altın: Safi kilogram 871,150 

· 3850 No. l ıı kar.una göre taz:nt"ye ac;ıLi n 
avans mukabili tevdi oluna n al tınlar: 

' 

' Safi kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

55.541.930 

A11ına tahvili kabil döviz 1er .....••.. .•.•••.. , 
Di&z- r dövizler ve alacaklı ktirtnı bakiyeleri 

!Hulı tel if : ....... .. . .... . .. . ..... . .. . .... . 

.ı..ın.A. 

7.82%.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

l '21.764.288,-

136.984.297,-

17.000 000.-; 

250.000.000,-

107.500.000.-

73.3ı l.968.98 
1.233 782.03 

78. 124.167,00 

-.-
28.093.544.57 

' 

- Yekun 

l Tcııımu ı 1938 tarihinden itibaı9: İskonto h addi % 4 Altın iı ıcrin e 

. - . 
LİRA 

l MOOOOO,-

13.822.019,15 . 

511.484.297.-

74 545.751.01 

78.124.167.90 

28.093.544.5> 1 

126 730.842.81 

847 .800.6!2.H 1 
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Türkç~ye çevoren : İSKENDER F, SERTELLİ 
1 

Bombayı atan haydut, bizden içki alama
dığı için intikam almağa kalktı 1 

i 
Pt1hit.er Jlisso :ıu ş-ekildc ifade 

c1j: 
ver .. 

Kaı.aı.crlc artıslterin cenaze me-
r .... tlr..ınden düııcjk... Buı-aya uğra

d:k. Yt!mek yedik .. Bi:·;.z ıstirahat e-· 
dı)',.14du~. Biı-denbiı·e p.ıtlıynn bir 
~·nıb.ı sc3i duyduk. 1-Jilyretle etraf1-
nı1za l>ilknu.h;< \le biı- çok, kiır,.~.:c!crin 

l· !"1.çışt!gıııı g:ürdüh., 

- Sıı nı~.,, ko-;mrıdın:z', 

- B:ı japonJa miLi tcı·blyemize 

ve :uı01nc-Jedınıı.e çok b<iglt ln~<.ınlarız. 
S•ı(' l~lı.?rr.cdikı;c k.aı·ınayı.ı.. Yem~k 

pnr:ıs1nı vermel1cn, hc•;abnpızı gôr
,~~erl~n -hr~:ıttnn isCfade ederek
ncreyc g:dcl>i liriz.?. 

ı~oıniser, Irissonun~clini Sıktı: 

- iı;;te, JJponl:ır hl'P bOyle ıltin-ıst 

in Jıl:ıı·dır. Siz:ı tebrik ederim. ı 

Konıi~er bundan s•Jr.ra b~ıno:ı dön
d~: 

- Bon·.bayı akın uzun boylu hay
dtıdl• siz de görcn1ediniz mi'!. 

- ıtayır .. Maalesef ı.;ra da1mı§ttk.. 
(;ort:nı<'dim. 

- Van vah. Sizin ~thadetiniz bizim 
Jı; n cok kıymetli oJJc:aktı. 

Komiser, p:;.!rona döndü: 
- Bu hoydut, bon:bayı ne n·,aksat. 

la attı buraya'?. 
- Bunu kal'iyeUe ~.öyliyemenı, ko

nıiser, fakat, tıpkı bu tıpte bir ba§ka 
hr.ydııl gt-~n akşam bizden bir şişe_ 
\'h~kl isten1! şti . 

- Vernlcdiniı. ıni?. 

- H•yıı'. Çünkü biL itki satmayız. 
İı;ki yasağına karşı hükümetc hiç 
lı r 7.:!man aykırı ı·azlyctte kalrn:ıdık. 

i:;u·, l\1ister T~l"~ fLı bizden bir kü
~Ük kadeh ıarap istedi: •Yoktur .. ic_ 
kl s:ıtn1~yız. cıcd·k. Bombayı atan 
h:1ydut bundan Münfail ol.:ırak bizden 
intikanı ;ı.hnış o1!'a gerek. 

- Jlaydutlar sizden ara sıra ic;ki 
1~tcder mi'?. 

- Evet. Arasıra b;ış vururlar .. Ka
fa tutarlar .. Bizde -yoktur- dl'yip 
:sovarız. 

- O halde bir kaç ıişe viski bu
ltınıl u rmn lıydınız. 

- Haydutları !atmln etmiye nlec
lıurıy<'timiz var mı?. 

Koıniser bundan sonra bü!ı:nin ya
n:ua sokuJ.iu .. 

Patlayıp yere ılüşen, içleri boşalan 
ş'.~t'lcri, ve yıkık duvarlar arasından 
sarkan hasırlı 1a.ıupanyaları gördü: 

-- Ne kadar doğru ı;üdü bir adam
nıı.~sanız! Bir :işe vhlr_i "·cırmcmck 
yu.tLuıden, sakladığı11ız bütün Jçkllcr 
harap olmu$ .. PaUamış ve dökülmü;. 

Lokanta sahibi 5aşal::ıdı: 
-- Bunlardan benim haberim yok. 

Duvarlar yıi:ılınca içinden dökühnü~ 

o?an bu ic;kiieri benden evvelki müs
tpçir saklaınış olsa gerek. Ben kat'iy-

yen içki .kaçak\·ıJıga ;y.:pır;::ı.d.:ın. Ki~c f 
i!itcrseniz sorunuz .. Ben namu:slu b;r 1 
patıonwr. -

Konıi.sc·r ba sır:!d· bize cltndü: t 
- Haydı ~1fstPr- H ijso, h.e~abınız.ı. 

sonra gö!'ilf"!llOnüt. F<P41a rahRtsız ol
rıroyınıı.. SerbesWn!z .. Gidebiiti'liniz! 

Komisere t~ckkür edettk iokanta .. 
d<ın c;ı!iuk 

* - ŞiJndi ncr<'yC g:diyoruz, Mister 
l lis~o?. 

llis.so cevap vermedi. 
Onun bu süktitwıu rn;).nah bularak 

ben de sustum. 
Cnddeye çıkıncıya k<ıdnr konuşn1a. 

ôan yürüdi.:k. 
Vest StrCl't'tc Hisso bir taksi ca

ğırdı .. 
1 - Şimdi nereye e:decc-ğin1izi gö-
rOrsün!. 

Otomobile at1ann.~t·k. 
ır;sso otoya binerken ş<ı!öre gide

ceğ:mlı yeri yavaŞ(a söylemişti; fa
knt ben bunu duyanıamı~tım. 

Biraz !onrn Hissı> güH.in1.sedi: 
- Bugun oldukça nıUhım bir teh. 

lıke atlattık. Bu borr.ba h3disesinin 
hakiki mahiyetini anlıyamadım aın

nı;ı, zoihirde göründüğü gibi basit bir 
kaçakçılık meselesinden ibaret olma
sa gerek. 

- Ne. tahmin ecliyorsunul?. 
- Bunun -kimin l.:'\rarından ha-

1.ırlnndıgmı bilmiyorum- fakat bir 
tuu.ak olduğW1a kanHm. 

- Bon1bayı bizi tuzağ~1 düşürmek 
için n1i attılar zannediyotsunuz?. 

- Evet. . 
- BLı iht;mali çok z~;,:f görüyorum, 

~ıistcr J-J isso! 
- llele gece yarısln~ bt:>kliyelfn1. 

1 

- Ne var.,, 
- Gece yarısı -Ilalf Night- ga-. 

zetcsi çıkar .. Bu gJt.ctcde ta!siliit bu .. 
lr.cağımızı limit edlyorunı. 

- V;,kıt çok geç idi. Grızeteye ak
!cdebillr mi?. 

- Maden1kl kon1iser i~e vaz'ıyed 

etti. Geç te olsa gazetelere bildirmL 
ye mcıcburdur. 

1 
Hissonun sözleri beni de endişeye 

düşürdü. 

/ - O halde gece yatı.sı çıkacak ga-

1 

zeteyi bekliyelim .. 
Dedim. Otorr:.nbil :!açlik ve geniş 

, bir yola saptı. 

1 
llis::o:)'& ya"-a.şça sorUum: 
- Nereye gitliğimi?i öğrenebilir 

ımiyim'. 

- Ş'nıdi söylemekle mahzur yok. 
(Şan~hay) gazinosuna gidiyoruz. 

- Uzakça galiba?! 
- Evet.. Biraz şehir dı~ındadır, 

Sonra blrd.cn il:ivc elti: 
(Devamı var) 

Devlet Oemiry olları ve limanları İşletme U. Maresi İlanları ı ; 
Muhammen bedeli (3500) ilra o1anmnhtelif numarl:ırda. 5000 k!ıta eczane 

ka•esi (17.11.1941) P•zartesi günü saat (14) on dörtte Haydarpaşada 
Car binası dahilindeki konıiı::yon tarafından ::ı.ı;tk eksiltrr.e usuliyle satın ah .. 
ı ı~rak tir. 

Bu i~e girnıek ıstiycnlerin (262) Ura (50) kuruşluk muvakkat teminat 
vf' k;:ınunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
,·ona müracaatları lazımdır. 
" Hu işe ait ~artnameler komisyondan parasız olarak d<ığıtıht.~kLadır. 

(9524) 

l-1uhnnımen bedeli «200()5 lira 35 kuru~> ol:ın işletmemrz men1ur ve müs .. 
t.ıLrlc>mlnl için 639 takım açık yaka •Ceket, yeltk ve pantolondan ibaret> ve 
21 ı takım kapalı yaka cccket ve pantolondan ibaret' clbi<:e ki cem'an 850 ta
kın. elbise lle 499 adet palto ve 450 adet ~apkanın dikiınl i•inin ku.11aşı tşlrtme

rnJzce verUmek ve astar csaten kazaJin> telA düğme, sırma ve diğer harç \·c 
ıı.. ı1.('mC ile altımeti farikalar müteahhide ait olmak üzere 27/Tlf!l41 per~cn1be 

r.ünü saat 15 de Afyonda 7 jnci isletme n1üdilrhlğü bina~ınd~ koıpah zarf ustı. 
Jile ekslltme;i yapılacaktır. 

Bu i~ girmrk iı;liyenlerin •1500> lira t4-0• kuruşluk muvakkat t.eınirıat ilt 
kanunun tayin ettiği vesika_Iarı ve tekliflerini yukarıda yeıılı gün !"sat 14 e ka .. 
dar Afyonda 7 inci !~letme kon1iryon rei31lğinc \·cn.1H,lrri l;lzın1c::r, 

Şartna:nclcır par:ısız olarak 7 inci ;şletme müdlır(ligün~<'n ahn.:ıbilir, •980S. 

TARİHi TEFRİKA: 44 ,. .:=.::..:-.::.'---~~~~~ 

1 
HAZRETi MUHAMfdE~ 
VE MUHAREBELERi 
~ - Yazan: !U. SAMİ KARAYEL------' 

i·.~ bu tü1.um ilmi cns:ıbı tevlit et
t. ll\.r·~elcrin ve ectlatların taharri
.E derin bir mc ..... ı.uu tetkik t('Şkil cy

lt 1 ::h. 
K.'.l:dhn Arap ah\'atni \"C esle ıa

ıı.~ntarın hatıralarını te!.ıhhı;_ ... etmek 
. Jı;rn bir va. ıtai teşvik oldu. 

Ve ayni zanıanda her türlü icat 
'\'C 1htıra. h::n kol~y bir saha açtı. Fa
ı·,rta bir Arap eserinde İskenderi 

1\.cbirın bir iCcere~iııi zikrediyor ki 
u Arap mnharrinne gC.ir·e İ~kcnderi 
KeCir İ::;hak Bin Ibnıhıır,in doğru
dan cioğruy:l. nl'slindcn gclırıektcdir. 

ruıı.:.enalC'yh, Pcygaınberin uz.ak-· 
tan uzağz anıca z::ıd<'sidir. B..ı garip 
ıc a~~rla muJsır ol;:ırak ber\·e-<;hi ;ı.ti 
\Jı t<.ıkım esraralfıd \'ak"ah:ı.r k«r~ı

s:ı:eı. .. d.l l:ulunuyoruz. 
2'..ıın1anının en me~hur üdanı!ann

don l.Hri olup yetrnlş dnkıı7. Hlrrl ta-
r hinde vt"f:ıt "'!'n $1'>.,. ~ c•ı (·ski men .. 
h"' \'d:\ baba ·nl.1# •! -~ Cılll'.aitsızın 1 
"L -4t rtd l ltr. 

Çi.ınki.i vef t?!"d~n bf• ·z f.Onr=ı ba
bac:ı tf'l k~ırı olduğı nu bi:cn bir kiınse 
kalİ'na n ,.tı. B r ..ısır S)t~ıJ.kt ncsablar 
is,e Kindİl.:l ilh\!l"ı>in<lcn kadjm A
rtıp Knıll:-ı :ndun ~clt.ligını isbat için 
k< yli S\u't. t~c Utr şecere vtic-..ıdc ge
tird!ler . 

Şt·ri!ı:n İbrnniyühı ıl Qldü~unu is
bat eden 5-air v;,ık··,ları ih:'r\a l ettil,r. 

Yine ayt.ı nc-rıbldr Peygan1berin 1 

meşhur ~ahabe.s! Sin~\n için de ayni 
şeyi y;:ıptıl.:ır. Anası! Runı neslinden 
olduğu h<ılde Ar;:ıp k;ıbllclerinden bl. 
rlne n:ensubiyetini iddia ettiler. 

Binnisbe gayri marııf olan bu iki 
zat hakkında bu kadar şecere maJCı
n1~ıt111a malik olduğamu7. hJlde en 
e. ki Arr.p rr.<'nb:.ıl: i'll"lo Pl'ygarnberin 
en c ki \"C bel! ı de en me.,;hur saha
besi olan EbtıbC"k riıı is:nfni bi1mt
cUklt"rinj görnıf'k g;lıı garıp bir vak'a 
;.. :"şı~ınrla kalıyonız. 

'\lı.ıs'L natı~.nr liıl'rindeki cn yukst-k 
J:i.iküm \C ntıfu.:. ıı1ak, mına Pcygam-

Jçi'.A.P"fd ı Balk~n. DenizKaybetıik? 
13 Son Teşrin 1941 . Ha~~ol:~AtM~~~ll No. 3 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
U.r 79mekten IOJ\n fiiııde ti'ç dtfa muıı-mıın 

ditlerinJ:ô fırc-alaymız. 

1 

16.00 

IH.OJ 
16.30 
19.00 
19.15 

!9.30 

yarı. 

---- -~-- 1 
-ı 19.45 

20.1~ 

20.45 

!ı.olU~ik: Df.!us Mü:.ılgi \Pl.) 
Müzık: Ge<,"it Pı·ograını. 
Konuşnlil (J)crtJt;~me So:ınti). 

~f'i.ı.dk: Dan!) ~fü1.iği Progra
n1ının İkinci Kısını (J>J.) 
Mcırıit:ki'L S;·Jt Ayarı, \ıe A-
1ans H;ıbcrlcd. 
Mtit.il<,: Yıu·ttnn Srsler. 
Rnriyo Gaıetc."i. 

1378 

1935 

2462 

2764 

3011 

3107 

3303 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri t't Cln!i llıilukadder Kıymeti. 

Bcyo ''u .Sı•lt:ın Br.ıyazıt Kcrr.ar.:~cs l\;,n~lle.;;i, 
J'..1u:n1h.ı.ne Gal:.ııcı .. ar~y ıskclesi \!adcic~ı c:.;kı yeni 
3 kJpl S.1yıh l.3hın.~en 53. 28 JP r<: nıurabb:n d\Jk
~-~nlı 914.8 hi ·:ıcsı.. 

F;ıtih S<ıtul;ır rr:oıhı:ıJlesi eE;ki Snrac:-hr.r.e ~cıkağı 
f"'kJ 9'1 kapı, pafta 170, :ıdrı 105?., parsel 23 SiJytlt ve 
7,50 n.ctl'e murabbaı k(ıgir ai.ikkan. 
n,.l''"°'~~u. KalynncukuHu~ıı ma '.ır,Ht>~i Şebtık ~o

kRl{t c--~d 4 miP{f'rrer :ve·ıi aı~ k~pı, pa!la 18, arla 
446 Pi:ll°:"C1 4 sayılı ve 215 metre murabbaı al'~O.. 
Bcyoglu Bulbill maha.Ilesi serdar Ömer Paşa cad. 
deı;i .,,kl 12ı, 123, 125 yeni 111 kapı, ıı•Ctn 43 ada 
567, parsel 29 snyılJ ve 242 met.-e murabb:lı lcfı
gır ev. 

EınJnôıı!i Ç:ı.rşı mahalJesi '\aS-1··.,..':lr ve Perda·hçı. 
lar sokağı Perdahçı Hanı e~ '.. kapı, p:ıfta 

~' ada 2749, pi:!ı-.:-el 14 sayılı \'e 7,75 met:r. nn1rab
b:11 kölgir dUkk;:1n. 

Beyoğlu Koc~tcpe mahallesi Küçült ş·şhane ~cıka

ğı ve Taksim raddesi eski 2, 4, 147, 149 yeni 2, 4J 
187, 189 kapı, pafta .,ı5, ada 534 pars«•J 2 sayılı 

157 nıetre murabbaı arsa. 
Beyoğlu İnönü n1ahal1esi Dolapclere caddesi erki 
58J 60, 62, 64, 66 yeni 52, 54, 56 kapı, pn!t:ı 54, ada 
603, parsel Jl sayıh 293 metre murabbaı arsJ. 
Bryoğlu, Şehit Muhtar mahallesi Turan caddcr-t 
c~kj 14, yen ! 18 kapı pafta 9, ad;1 419, parsel 10 
sayılı 98150 nıetre nıurabbaı arsa. 

402.-~ 

150.-

430.-

~G86.-

500.-

471.-

440.-

493.-

Lira 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

21.00 
21.10 
21.>0 
21.45 

'Mli.tlk: R;, t ~J:.!\::ınınuhın Şar

kılar. 

Zira~t T<ı;{vf"!·I 

l\1lizik: 1'ül'l<Ç'C Fllnı Şarkıları. 

Konuşm:ı ($iir Saati). 

1 22.30 

l'"Iüıik. HUdJO Sf?'rıfon.i Orkes
trö"lSI. (Şc!: Pr;ıetorius). l. Er
r.st P;ı.u!; Teneke Nefesli Saz .. 
lr;- ve: 'Y;:ıyh Saı.lar için Koo
s:...r 1'Jn.;ası. (Op. 45) 2. Fr. Ge
;-ainiani: Konccrto Grosso, No. 
12 (La FolUa üzerine) 3. R. 
Vagner: l\fcistcrsi.ngcr Prc
ludü. 
Meınlükct Sa.at Ayarı, Ajans 
lJaberJcrl; Ziraat, Eshan1 -
Tuhvil:lt

1 
Kaınblyo - Nukut 

1 
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1 Sebep 
İ Kızı ar.nesine dedi ki: 
1 - Hem ondan ni:>fret ediyor. 

3373 Bt-yoğlu Kasıınp~a Gazi Has:ı n Paşa Bcdrettin 
nıaballesi Havuz kapısı sokağı en eski 21 eski 27 
yeni 37 kapı sayılı ,,.e taJuninen 70 metre murab
baı berber gediğjnden ınünkalip mr.ğaza •kireç 
deposa>. 

-1 sun, hem de onunla evlenmemi 
ü~:iyürsun. 
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Fatih Aksar<Jy İncbey mnhalle~i Langa ,bo.st.::n-
' 1arı ı;okağı e.:;ki 121 kapı, pafta 261 ada 847, par-

sel 8 sayılı ve 88 ınetre murabbaı ar~anın 2/4 
hissesi. 

Bakırköy yeni ınahal1e İstanbul caddesi bil;i snyı 
ve «4 dönüm, üç evlek, 225 arşın> 4496 metre 

nıurabbaı mtiscllesülşekil bahc;e. 

Fatih Küçük Mustafa Paşa ma hallcsi Abdülezel 
Paşa caddesi eski 193 yenL 205 kapı palta 258 
ada 2203 parsel 60 s.ıyıh ve 93 ınetre murab
baı arsa. 

Eminönü Dayehatun mahallesi, ~lahmutpaşa Yo
kuşu Ka~ık('ı l-Ja 11 alt katında eski 258, 11 yeni 12, 
13 kapı pafta 160, ada 630 parsel 13 sayılı ve 
31 metre murabbaı k:lgir dük.kfının lG0/480 hi<ı_ 
sesi. 
F.n1in&nü M~rc.ınalta n1nhalle.si Valdc l-lan1 alt 
kat eski yeni 09 kapı p:ı(ta 201 ada 3:<9 parsel 122 
sayılı ve 62,50 ınetre rı1uraüba1 k5.h:r od.ı. • 

Kiıriıkoy Tuglocı mahallesi Bağdat caddesi eski 57 
mukerrer, 57 ıı:ıükerrcr yeni 181, ısı kapı sa
yılı ve 36i6 n~e:trc n1urabbaı maa bar.çc t\·in 
14/72 hissesi. 
O~küdar Altuni:1:ade mahallesi Küçük Çamlıca 
sokağı e~i yeni 8 kapı sayılı ve 1723,70 n1etr-0 
murabbaı arsa. 
Üc:küdar İcadiye mahallesi eskiKarabet Kalfa ye
ni Kurt Çelebi ~okağı eski yeni 10 kapı sayılı 
J ı 49 metre n1ur~bbaı ar.:-a . 

hır.inönü l{u.11kapı l\.Iuhsinc hatun mah<.ill{'Sİ Telli 
odalJr ve Cemre sck~ğ:1 eski 13 nı{;kerrcr yeni 1, 
2 kapı, parta 113, ada 723, parsel 9 sayılı ve 90 
n;e• ·e muraObaı kfı.gir evin 2/4 hİ.!<SCsi. 

Beyoğlu Gal~ta EmekyemPz mahallesi ı~ilrdUn1 so
ka~ı eski yeni 2 kapı sayıh tahminen 83 metre 
murabbaı ar.;;a. 

Kadıköy H<.ısan Pa~a mahallesi 1.-fcrdivcnköy cad
dC'si edti 4 ınükerrer1 yeni 4 m ükcrrer 3 kapı r...a
rita 937 /46 parsel 4 sayılı ve 6625 ınetre mu
rabboı mO!rez tarla. 
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Yukarda adresi ve tatsllfı.tı yazılı gayri menkuller peşin para ile ve açık 

arttırnuı usuliylc satılacaktır. 
Müuıycdeyc lştirak edecekler mukadder kıyınetin yüzde onu nisbctindc te

minaL yatırnıaları lfızıındır. 

ihale 20.11.941 Pcrşeınbe günü saat ondadır. Satış eı::na;,ında verilen be
del mukadder kıyıneU geçliği takdirde tcıninat akçesi derhal arttırılınıyarak 
iha!c kimin uhdesine icra edilirse tcnıinat akçes.I ona ikmal ettirilecektir. 

isteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla b~r};ktc bil
rlirilcn gün ve saate kadar subemiz en1l fik SCrvlsine gelmt"leri, c905:. t9739> 

SJ\HIP VE BJ\~~IUBARRİRI 
NI:ŞRtYJ\T DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

berdc11 sonra Ebubekir geçn1Iş oldu .. 
ğll halde iSnıi malüm değil~ir. 
Meşhur lladJs Ulin1 Ebu lI-Ureyre 

htıkkır.da da aynl hal varittir. Bü-tlin 
bunlardnn daha garip olrnak üzere 
1Vhıhan1met (S. A.) isminin de Pey- ~ 

g:ın-~berln ac.ıl isnıi oln1ayıp bir 13k<>P l 
olınası \·c a:-.ll isn1inin unutıı~nn.i.ı: bu
lunr:ıas g;lıi garJtı hir v.ık'a karŞ1sJn
dayız. Bunn bl'nz.r ri;.ıha bir çak nıi
salıc gi.ıstc-rf'hılrr ... "ııniz halde ihti .. j 
S[I!" r~ ı)et ctn1ıt:k iiLcre sarfı na:ı.-ır 

ed!yC'MIZ. 

B'.1 f"<:C!rc!fr t;.bi;. ~ ve mahiyc!i iti. 
b;ı ·dylc hüyi.ik ıtııdio; ~Pcmu;ı1arının 

('('nı"ü te'!:kiyle lı<.:L kar1Jbet bu1u
nan Arap ;,fii,:;'.~im;:ıı n~edeniyetin;n 

b!r mflh"ııtü zöruri!tif':_ le~:kil (•ttiler_ 
Bunları:ı her iklsınin tl'vellütleı-i a

r:ıı,uıcla ıl{-k •nkı Dır rabıta mevcut-
tur. 

Kur·:-ının muhtevi olduğu nakıs 

(hilş.;j) tClıkratık knnl:IJU yeni kavim
lerin \'l Y' ni ıanı ınların icrıbatına 
tc\·U~ iı,;in lh,.:;ıl ;e tnvı.ih etmek za
ı·uıcti 1i;11Jı .. c nıc-nşc olmuştur. 

En:.;:ab;n tertıp ve teşkili de ernrf 
idare h:aba;tuıdan b3şka İbranilerin. 
iddia edilen nec~b~ti 1thutiyesinc ta. 
ik değil ise de harhalde müsav~ ·olan 
Ar.1p ırk;nın tccabc·ti li.hutiycsinı is
bat elnı('\.t v~ l•tı sl.! ·c-t1e ı;ureti hı..rs ... -
5iyeı.if.:! ~tuhannr.e:Jl0 l'ı.'.)gaınLc. !iıCa-

ı;Tı.;~ı iZZET BENIC!! 
CEVllET KARJ\Bh.GIN 

MATBAASI 

tiy!c ve sureti umun1:yedc Arap kav, 
Y•nıinin Muhammet (S. A.) vasıtasile 

j~iın edilen enırtdn~hyinin icrası ıne
muru sıf<ıtiyle ifil ettıklcri vazifei 
uzn1~yı blitün dlinya ınuvacehesinde 

n.uhik gü:jt .. rnıek .-aruretı mübreme .. 
~·ir.den ne~l·t ptııı•ştir. 

l-Iırh-.Ly;111Jığın tekfın1ülündc de 
bC:'.y!e b;r tcn.nytıl e:.eriPe tcEadü! et
nıEkteyiz. 

1-J;ıh~1ıııl:ır n~r:1:hebinıı \·e 1t-:·ant-
le . .JtKl .:\puk:ıl!ps cdrbi;· •. tınııı 11.te
sıh !ıaıı;kı."ldllk• tt.1Ain<.ıtına gi.irc dün
y., · htrri :"l:erç cd< ct:!k o!<lıı ::'.fes'.h 
B".ı;yi.ik İsrail hükü·ndarl~rnın, Da
vullcrın \'C S~ilryınanın ı;.hfc..dından 

bir oln~ .. k icap cıdcrdi. 

İııcllierde İsanın .ı;;ec:.erc:-.inin Da-
\'lı:. ve Sül~yman vasıta~iyJe İsrail 
rüe•asıı a, IbraWın ile r\uha kadar 
<,··,k;ınkhğını s;:örür(\z .... 

Y;ıhudillk ile meşbu olan ilk Hı
rl.!:t.yanJar l\1esihi müncinln F;li::;tin

dC' hakir bir köyiin nılitcvaı.1 bir a!
lcsl d<.ıh1linde doğacağını ;ıkıllanna 

s•krl:ramazlardı. 

Mesilıi danj~ırlurında hükümdar 
kan:. cevel~n edPn bir hükümdar 
nıcr.tcbesine çıkarnıak 1ste~·lerdi. 

Mtinc1Ie!ttirn1ek· teınayu~iı o kadar 
ln;v\.tı!i idik rlliştl.ıklrri h:1.ıdı faı·k 
ericA,t>Oiler. f 

(De\lamı Var, 

- iyi ya, kaynanası olacağım. 

·ki memur arasında ı 
- Bakkala, kasaba, ekmekçiye 

elli lira borcum birik ti. 
- Ne ya pacakrnı? 
- Mahalleyi deği~tireceğim. 

* Aşk g~n\'lki·le mes'ut eden 
b r ha•talık, i·htiyarlrkta hastalık 
doğuran ıbir saadettir. 

* Aşk kadını kurn<ız, erkeği 
budala yapar. 

ZAYİ - Hayriye Lisesinin 9 uncu 
snı!ından almış olduğuın t.asdiknanıe
ml zayi ettiın. Ycııls!ni alacaı;ımdan 
c-..islni11 hiiknıü olnıaUıft ilün olu
nur. Öıner Faruk EREN 

• il 

"Seni sevıyorum 

Şayed siz de bu cazip güzellik 
reçetesını kullanırsanı1 sız de bu 
iltifata nail olabtlırstnlz. Çünkü 
bu reçete en .sert ve çırkın bir cil
dl kadife gibi yumuşatıp beyazla
tır, saf ve t.aze cazibe He süsler. 
Tokaton kreminde mevcut kıy

metli cevherler siyah noktaları 
erltır, acık mesamelerı .sıklaştırır, 

ve cilde bir gtiı ıaprağı yumuşak

lığı verir ve şayanı pcrlsıtş bir ten 
lemin eder. Tokalon kremi her 
yerde satılır. 
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Meşrutiyet hükumeti ordu ve dona": 
manın tel)sikine gayretler sarfetmiştı 

İttihat ve 'l'erakkinin ilan et
tiği kalkınma programı tatbik <>
luııamamıştı.. daha bir yıl evvel 
merkezi wnumi fızaJarı arasında 
başgöstcren ikılik, Mcşrut;yct in
kıla!ıını hazırlıyan ve yapan itti
hat ve Terakki Partisini inhilale 
doğru götüriiyordu .. aza iki kıs
ma ayrılmıştı .. bunlardan 1'ir kıs
mına •Abrar. adı veriliyor; bun
lar, önce ilan edilen programın 
lıarfiyycn tatbikini i•tiyorlardı. 

Bu ikilik az zamanda orduya 
kadar sirayet etmiş, İtilafçılara 
karşı müttehit davranması :cap 
eden ittihat ve Terakki mensup
ları şimdi kendi aralarındaki iki
liğe kurban olarak fikir ve hare
ket ihtilaflar.na düşmüşlerdi. 

Hiç şüphe yok ki milli bünye
sind~ ayrı iki düşünce":"ıin hakim 
olduğu milletler bil-? en kısa za
manda ve en kestirme : oldan iz
mihlale gidı:rkeıı, daha yeni taaz
zuv etmiş bir partinin içindeki 

·fikir ihtiliıCları onu kuv\•etten dü
şürmiye, ortadan knldırm1ya kafi 
bir sebep olacaktı.. 

Ne yazık ki, İmparatorluğun o 
zayıf zamanında bu :r.eseJeyi id
nk edecek salim düşünceli bir 
kafa, tez kav>-ayışlı bir devlet ve 
parti adamı çıkıp da :şın veha
metini ileri sürmek, d~vletin dı
sarıdan maruz bulunduğu tehli
krlcci söylemek iktidarını göste
tererncmi~ti.. . 

Dcirl senelik ittihat V<' Terakki 
hakimiyeti, Meşrutiyet hükumeti 
sayesinde, ordu ve donanman1n 
tensiki için ball gayıctler sar
folunmuştu. Mesela A lmanyanın 
Krup, Skoda fabnkalarınddn, 
Fransanın Şnaydcr imalathanele
rinden mübayaa olunan toplar 
orduya getirilmiş, mavzer tüfek
leri tevzi olunmuş, sıhhiye ve 
menzil teşkilatı yeni sistemlere 
göre tanzim edilmiş, orduya AL. 
man talim hey'etleri vas:tasile 
Alman usulü bir talim ve terbiye 
tatbiki, Osmanlı zahıtlerinin ye
ni Alman tabiyesini öğrenmiye 
mecbur edilmeleri düşünülmüş
tü. Fakat bunlar da, i ••ri aksak
lıklar yüzünden ~- a geri bırakıl
mı< yahut da tam miınasile ve 
iyi,~andıman vcreceK şekilde tat
bik olunmamıştı. Binaenaleyh, 
Meşrutiyetin ilk dört yıllık tat
bikatından ordu gereği gibı isti
fade etmek şöyle dursun, muhte
lif fikirlerin tatbikatı yüzıhıden 
eski kabiliyetini de kaybetmiş 
bulunuyordu. 

Donanmaya gclin~e: 
Osmanlı İmparatorluğunun de

niz kuvvetleri büsbütün bir baş
k31ık arzcdiyordu.. Meşrutiyete 
kadar Haliçte demir üzerinde 
bekliycrek otuz üç yıllık bir met
rukiyetin tesirile hurdalaıjan bu 
kuvvet hiç mesabesindeydi.. 

Hatta, Meşrutiyetin ilanında, 

geniş bir hürriyet havasile denize 

ı 
1 

ıt-rf fi 
açılmak üzere har 0 lwtc g :'en 
bu i!onanma, Haliçt~n çıl«11 ~ 
binbir arızanın gülün<' akıbetıl'.t 

~ ·-ı'l"\-
maruz kalmış, h:.H:ın alay '· 
2uu bile olmuştu. 

1
\k 

Fakat, daha :.'>fr.1• •ıtiyctıı1 • 

yılında, Osman!~ \ ntc1 ""PH?l ~ıt ı!'1 
]erle çevrili olması ve den''a • 
topraklarına v" an yollar.11 ıı 

•\'t'• 
dafaa ve muhafazası iç;n kU' . 

1
,-. 

bir cl.ıınanmaya ihti "nr gc•> .• • • o ' 
mesi, deniz kuvvetler: nıeV1 ~,. 
da devlet erkfımnı çaı1uk I<_ .. IJV• 
lar vermek yoluna sevl;etrrıt\0,_. 
nun neticesinde donanmayı . (ı .. 
Jiz talim hey'eti tara!ından. '. ~'' e 
tirnıck, veni vflhit!er i]a"~ l.:.i" 

" .rrrıl 
·lnııvvetlendınrw!k, vatan · 1rn 
faasında kendisinden bek~·'" 
ve istenilen vazifeyi gör~· ,:· 
kilde hazırlanmasın · terrı"' 1 , 

u' ' mek çarelerine başvuruırrı '.~,·· 
Coğrafi vaziyeti dolayısılc d~· 

rupa büyük devletlerinin ııeı, .,~e 
şüncesinde mutlak_a hes~P ~~0ı· 
alınması ve dıısllugu tcnıın rıd"' 
ması bir gaye halinde bt11'

1 
W 

rulan Osmanlı devletine karŞ~ıır 
. . . ·ıh ıaın? 

gılterenın ili assa o ""ıı'~c-
çok ihtiyacı vardı.. bu '"'.':~ ;.t• 
betle daha evvelce ele, yaı .,nıı 
dülhamit devrinde dahi os:~•'' 
ordu ve donanmasının teni~~~~ 
Padlşalıa teklif etmiş bUk~ 1ni~ 
İngiltere, ittihat ve Teratr bJ 
donanma''' genç ve kudr• ı ı 

J • • • ııı• 
deniz kuvvelı halın~ g~tır ,·ı / 
rini ivi karsılamak vnııyrt 
rarında bulunuyordu. .. ')· 

Binaenaleyh; ilk i; 01 2 rr;• ·,;ın 
"'•e donanma meselesini e c .Jir:• 
Meşrutiyet hükumeti, ııer 1 ~:,:ıı en,€'"' ·• 
caa t ettiği saha ve 01 • · rıı b 
bu mevzuda i"i bir kpbul ta . ,~ 

, -~·-ın ' 
Juyor ve goruyor, istwıg 
!ayca nail olabiliyordu. ,.Dır. 

Bir taraftan kabinede ; r·~'r 
ittihat ve Terakki m.-ns~~~~ ·~ •• 
·vazife almasını 1srar~a gu tl?ı 
kezi umumi, maksad:nın Af ıt 

J .~ .. tr.t" ' 
kukunu beklerken ıgeı ·~eıl• 
partinln hatırı sayılır §alı>'.d·l• •" 

1 f·cıı · 1 r Nezaret sandalya arır.ı · •et"~ 
. , .. 1.. dala' ı ı 

ne tahsic; iç1n ~ur u b'~ · 
çeviriyorlar, Mecfütc·, ıııe t-

1 1 rde~ 
arar;ındu ufak rrıes<'_ e e ~ie~!1 

# 

rültüler oluyor, hula>a, ·ıli c
yet prensipleri aıtınJa gı ~·o' 

her ,.. 
h • ' tlur ran !3a sı ır.cn ... aa ~'"' 

~ ,. I 

kondiııi göstcriyoıdu. · ., ,·~ 
Sırp, Bulgar, Kac•claı; 1. ı' 

- • bıf 1 
naıı devletlerinin unı ·ır 

·k:l' 
ilfı.n etmeleri, bunun nı ~rı 1 

da Osmanlı İmpar:ıtNIU. ,ı· 
. .pl" 

gözlerine kestirdi>; len 1• 1 pıe' iı.tiyen bir ültimatorıı ,ele pC • 
Balkan Harbinin doğması . .. 
cekndı.. ;re • 

Devlet bu harbe girJ1l nıı~ 
, • ı;r •· harbi başarmıya mu"•L 

Buna hem: 

- Eııet, 
Hem: 
- Hayır. 

,..SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE ıod 

Asrımız modasının r.aratet ve inceliiine in:ıim..m od n u.~ bir 
terzilerin mahareti, kadında cençliie matuf fayanı hayre& 
beden tenasübü aneder. ~,• 

Fa.kat J'Ü.Z "e onan hututu l'evesedlrler, Efer bll nok •:l · 
linm relen ihUmam 1'ösf.tr!lmezse1 seneler bu hatları b:ı; 0 ... 

!arına pek \l&bulı farl< eUlrlrler. Bu: .ı-:ın bir sırruı'."dır k;~.ı 
fa.k bir dlJdta.t&."111k veya ihmal netıccsı raklbe1erlnıı.ln d ,t 
na.z.anndAn uza.k kalamaz. t~ıe senelerin (b!ilıaf;sa. n~fk jJ)iıt 
hassas clld!erc musallat olan o tahripki.:r senelerin) cıld ınrC 
çizmekte oldutu on binlerce (bida1elte cayrl mabsll>) P 
çhgilere lhmalkilr kalmayı ruz, . Jl.'r" g 

Zamanla cildinizi solduracalır: olan ve ılzl pek ook defa. vak~:rt11 1~~·f 
eden bu in:ı.ala.n &kşa.m ve sabah KB.E:l\.I PE.RTEV'le 7a.pa.c c.f:::I ,. 

··ı ı• ( 1 
b!-r masaJ1a ttfedlnl:z. KREM PERTEV'in bu mucl:ıesi.ue yı.ı sıJ't1· ,

1 
r 

hcnu·ins:.nh: «lbi ılz de ha1t'et ve memnunlyet!e phlt ofa..:J.b: 1ôf 1 

rr,.clu;iıılz ki s~maııu. ebedJ gençlii'lnhi hcrkHe mainırazı.e Jo! 
1 ~ 

cckUr. . 17_,ııcr f"" 
KREM Pl-:RTEV'in terkibindeki faal ana.sır •n tlf'~ın f ı:ı::'lf .r ;r 

iz:ıledeo gtclltmlyecxktlr. Butilnden itibaren siz de bir tuP Jt rı rvı' 
TF.V'i tuvaJeı masanızda bulvnüunınuz. O, aynl :ı.amıuııla ,e 

Biletçi ve Vatman Alına~~~-
lstanbuı Elektrik, Tramvay ve Tünel JŞ 

meleri umum müdürlüğünden 
İdaren1ize b11etçi ve vatn1an alınacaktır. 
Kabul şeraiti: 
ı - Tamus.C'.Ihha olup askerlikle ali?\:ası buhınff.ıy.:ıc~k. 

Jk. 
2 - Boyu, 1

1
65 d~_ ... 'Jş&ğı ve" y~ı 35 den yl~k:ırı oln'ıy~· 

ır.iıracc-.utları. 

i~ıe1'.liltirin Gi.1la~i.1<la, 'füneiin arka sınl:a k!\in Tri'.l 1'ı':i'.lY : . 
•9926• 

3 - Okur, yatar ôlacak ve hesap b!~eccktır. "'<'t d· · 
l:O: C.1' 


