
-
IAYI: PAZARTESi ıımıı: 

1686 5 

,,. 
, Teols Tarllll 

IAYlll Pl:t . X.utuıu 
1936 No. 

TELEFON 17 TELGRAJ' 

2nci Teşrin 1941 
İataııbul 

Son Teıcrat 

AD an: 5 ABONE: 
1 --

C.folollu 
Nunıosmaniye 

KURUŞ 8 Aylılı:: 750' 
Cad. Mo. M 3 ~!ılı:: 'OO I 

Sah'P ve B•flllu!uırr!ri : ETEM iZZET BENİCE 

~~'"' >ü•ı 

Gozeteye ıönderilen ewak iade edilmez. 
1 • 11' 101' TILl•AFL&BI 'fi •AaıaLıaı ....... AKŞAM IAllTlll 

-

• 
lngil tere'nin Üsküdarda Feci Bir Tramvay Kazası 

Şark cephe- . 
sindeki ümidi 

İngilizlerin Rus muka • 
vemetinin sürmesinde 
hayati menfaatleri oldu
ğu kadar harbin münha
~ıran Şarkta devam et
ıneainde de büyük men
faatleri vardır. Bu men· 
faatin en başında Al • 
ınanyanın hudutların · 
dan binJerce kilometre 
uzaklarda çarpıfmak 
ınecburiyetinde kaJma • 
sı, yayılması, dağılması 
vardır. lngiltere için ise 
vaziyet tamamile bunun 
zıddınadır .• 

. Alman~ar 
Kerç'e 

Girdiler 
---•ı---

Şehirde sokak mu
harebeleri 

oJduğu bildiriliyor 

i 3ir çocuk tramvay 
altında ayakları 

kesilerek dün öldü 
Vlı;i, 17 {A.A.) - 1ıman ordusu 

Kerçteki Sovyet nıi.ıdaraa hattını ya. · 
rorak bu şeb.re glııutştir, KanJı sokak 
muhaı.·cbclcri yapan Alman ordusu 
ilerle:n1ektc devam Et'wnckedir. 

LONDltAYA GÖRE 
LondTa, 17 (A.A.) - Almanların 

Kerç müdafaa hattını 1arara1t bu 
şebr.in sokak1annda muharebeler ver
mekte olduklan haberi henüz leylt 
edilınemi&tir. 

Şark cephesinden Te&mtler. Ukr<JyfUıda Alnuımann .geçip ğu tikleri bir Rus köyü - Bir 
Alman tank kolu cephe yohmda 

IOVIBT TBILlil 

~:ETEM iZZET BENICEı 
Kalinin 'de Al· 
man taarruzu 

Amerika bayra- 1 ALii.iN TDLIGI 

ğiyle sefer eden f Sivastopol'da 
Mihver gemisi bir kale alındı 

~ Stalin veya S-Ovyet Rusya Av. 
h Upada ikinci bir cepho açılması 
;,~~Usunda lngiltereden ne kadar 
i •tndatta bulunursa bulunsun 
h ngiltere bu yolda hiçbir valtte 
Ulunnıuyor. Stalin'den daha ön-

~· lngiliz siyasi mahfilleri, mat. 
d Uatı, Amerikan basım ve ricali 
t ~ayni fikrin tavsiyeciliğini yap
.~ ar; Almanyayı vurmak için iki 
t .eş arasında bırakmanın en ınü. 
i:.sir ve en emin tedbir olduğunu 
i, •h ettiler. Çörçil bu tavsiye ve 
h ahlar iizerinde de durmadı ve 

1 
•ttj\ İngiliz adalarının müdafaa

,\dışında Avrupada herhangi bir 

1
1 

•ri hareket yapılamıyacağını 
. vkça söyledi. Batta, o vakit Çör. 
b: »

1 
azcrden Nil gerilerine kadar 

~ır ngiliz cephesinde harbin en 
it~~lı şekli ile 1942 ilkbaharından 
o)d a~en ba~la_nıasının .muhtemel 
h llgunu ve lngilterenın bu cep
i;~dc tutunmak, galebe çalmak 
~ n hazırlandıj;'Jm haber verdi. 
~ 0•Yet Rusyanın gösterdiği mu. 
ıı~\ıenıet, §İmdi İngilizleri, yalnız 
..,~'-erden Nil gerilerine kadar bir 
d Udafaa için değil, ayni zaman
ı: ~arhin biililn sikletini Şarka 
al ~•rınek, Şarkta nihai neticeyi 
d llıak bakunındaıı da alakalan. 
~ırıııış olarak giizönüne çıkarıyor. 
r;0~Yet Rusya hakikaten Mihve· 
i(;~ ~esapları ve Mihver dışında. 
"1 •rın tahminleri hilafına Al
t"an ordusu karşısında kudret 
~"'!ermiştir. Almanlar bu ordu.. 
t~n .artık işe yaramaz bir hale 
ı:llıış bulunduğunu iddia etmek. 
ı. beraber henüz Rus ceplıesiııde 
Q(t' • 

~' d,'nhilal vukua gelmediği de 
ı; '~!erle sabittir. Leningrad ha
'ı duşürülemediği gibi Rostof ve 
l\ı°'kova'ya da varılamamıştır. 
!tt~ıaıııarm her iki istikamette de 
~,1'.n bir mukavemetle mücadele 
l( '0 de bulundukları ve halta 
~~~lllı Yarımadasını bile pek müş· 
~ii .. t~~ işgal etmekte oldukları 
ita ruıuyor. Ve .. yine görülüyor ki 
'1ıı ~akış bastığı halde Alman or. 
~Q '" Moskovayı düşüremez, Kaf. 
),; ınuvasalasını kesemez, Sov
~, Gtdusunu Ural ve Volga gerisi· 
d •taınamış buhınnrsa önümüz. 
tk; 'l llıij .. 1 1ıaharda belki de daha 
!t~:~uı şartlarla karşıla§abile
~i •r. Sovyetler herhalde Asya 
İt nde Yeni ordular hazırlıyorlar 
~t'ıl?•adaki sanayi mmta!(alarını 
~Q •şletmek imkanını arıyorlar. 

reşaI Voroşilof vr. Budiyeni
'::---_ (Devamı 3 ilncü Sahi.lede) 

I~ c N I ·_,_,,,,.....,,_,,,. 
Haftabaşı 1 

Muıalıabesı 
1 

[ Yazan:
OsmanCemal 
Kaygıl.1-

Bu nefiı ve eğlen• 
celi yazıyı ve dünkü 
Spor hareketlerinin 
tafsilatını bugün 

4 tl11cı ıablle· 
de okuyunuz. 

Kral Faruk 

Mısır' da her 
mülk sahibi 
fakirlere yar-
dım edecek 

Kral Faruk'un mebus 
ve ayandan mürekkep 
bir heyete hitabesi 

Kahire 17 (A.A.) - Kral Fa. 
ruk, Meclisin açılmasını müle • 
altip, Abidin sarayında kabul et
tiği Meb'usan v~ Ayan Meclisi 
f.zalarından mürekkep b;r heye
te kısa bir hitabede bulunarak 
demiştir ki: 

cTatilk?r kısa sürdü ve !e1lahla 

ı 
fakire ait projelerle oldukça do. 
hı bir i~tima devresile karşılaşı. 

:ror.runuz. Açlıktan şikayet -eden bir 
tek fakir kalma~,ası için bu mev. 
zulan tetkik etmek üzere kabine 
•le elbirliği yapmanızı arzu edi. 

(Devamı 3 iln<U Sahifede) 

Habeşistan da 
Gondar'da bir 

çıkmış • 
ısyan 

Habeş hatlarına gelen 
kaçakların ifade 1 eri 

Nairobi, 17 (A.A.) - Babeşis. 
tandaki son ltalyan kalesine yap
tıkları tazyiki artıran İngiliz ve 
Habeş ~atlarına bazı ka~aklar 
gelmiş Ye Gondar dışında, ltalyaıı 
miistcm leke piyadcı efradı arasın. 
da bir isyan çıktığını söylemiştir. 

Düşmana ağır zayiat 
verdirilerek tardedildi 

Londra, 17 (Radyo saat 7,15 de) -
Dün gece yansı Moskovada neşredilen 
resmi Rus tebliği: 16 İkincite0r!n gü
nü kıtaatın1ız, bütün cephe boyunca 

• düşmanla dövüşmüşlerdir, Düsmanın 
Kalinin de ve cephenin Cenubu Gar
bi kesiminde yaptığı m(iteaddit ta. 
arruzlarını püskürt.erek kendisine in
san ve malzemece büyük z.ayiut ver
dirclik, 

Ruzvelt madenci
lerle anlaşamadı 
Vaıing\oıı, 17 (A.A.) Madenler ih

iililfını halletmek için yapılan müza. 
kereler, dün gece bh· anla6maya var. 
madan b!tmiş olduğu i<;ln madenciler 
bugün Jşe gelmCnlişlcrdir, 

Çantayı kapıp kaçtılar! 
San'atlcr Mektebi talebelerinden 

Ahmet evvelki gece Mahmutpaşada 
Özbekler sokağından geçerken önüne 
çıkan ikl kişi bir c;clınc takıp yere 
yuvar1ıyarak para ('ant.asını kapıp 

kaçmıılardır. 

Bir Amerikan kru
vazörü tarafından 

yakalandı 
Vaşington, 17 (A.A.) - Dünkü 

pazar günii akşam Hariciye Ne. 
zareti şu tebliği neşretmiştir: 

6 Sonte~in sabahı, şa!nkla be
raber, Birleşik Aınerik'1 kruva. 
zörlerinden biri, Anıcril.a hayra. 
ğını hamil ve iki yanında Birle. 
şik Amerika bayrağı şekli çizili 
bir ticaret gemisi görmü~tür. Knı
vazör daha yakına gelinci', Fla
delfi limanına kayıtlı bir Ameri • 
ka ticaret gemisinin ismi okuna· 
bilmiştir. Bununla beraber, gemi. 
nin hali şiiplıeli olduğundan knı. 
vazör, durmasını eınretmiş, deni
zo bir fiJikn indirerek, ma1Uınat 
almak iizere bir subay gönder. 
miştir. Filika daha geminin yanı. 
na varmadan, tayfa gemiyi ter· 

ketıniye başlamıştır. Ayni zaman. 
da gemi, •yo1cuları 3lmak için 

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Borcu olmıyan bir mükellefin evine 
nasıl zorla girilip haciz yapılabilir? 
Fener belediye icra memurunun 
garip muamelesi hakkında bele

diyeden izahat istiyoruz 
de: •-Ben itiraz dinlemem!> di. 
yerek gitti!. 

Fenerde Abdisubaşı mahalle • 
sinde Soğuktulumba sokağında 
6 numarada oturan Bayan Emine 
anlatıyor: 

c- Geçen gün evınide oturur. 
ken kapı çalındı. Açtım, bir Be
lediye memuru: .Sizin 720 ku • 

ruş bina vergisi bakaya borcu • 
nuz var. Bunu tebliğ ediyorum.• 
Dedi. Kendisine yıllardanberi ver. 

giroizi her vakit şubeye zama • 
nında götürüp teslim ettiğimizi, 

bunu makbuzlarla da isbata ha -
zır bulunduğumuzu söyledimse 

"D ' .. ur.,, emrını 
dinlemiyen 

iki hırsız! 

Ertesi gün yani ayın 14 ij.ncü 
günü yine kapı çalındı. Evde yal.. 

(Devamı 3 ilncU Sahifede) 

Cumhuri
yet ismi-. 
ne saygı 

Hiçbir ticari müesse
se Cumhuriyet adını 

kullanamıyacak 

Bu kaçaklar, isyanın, şiddetli 

bir çarpı!-.ıuallan sonra yntıştırı1a. 
bildiğini anlatmaktadırlar. 

Ordıı tebliğinde bu hfıdiseler 
neşredildikteıı sonra, altı aydan. 
beri muhasara altında bulunan 
İtalyan garııi2onu tasvir edilmek. 
tedir. İngiliz kuvvetleri, ani ve 
şiddetli bir hücuma gcjjınişler, 
sarp bir tepeyi zaptetmek sureti. 
le İtalyan hatlarına bir noktadan 
girmişler, 2 topu susturmuşlar, 
110 esir almışlardır. Bu hareket, 
İngilizlere çoğa malolmuşlur. 

, Kasımpaşada bir 
ı gece hırsızı yara

lanarak tutuldu 

Son zamanlarda •Cumhuriyet. 
isimli lokanta, birahane, berber, 
otel, kahve ve gazino gibi ticari 
müesseselerin çoğaldığı görüle
re1' geçen ak~aın toplanan Cum
huriyet Hali< Paı tisi Beyazıt na. 
hiye.i kcngresinde azadan mu. 
harrir Biilent Hamdi tarafından 
şııyanı dikkat bir takrir \•crilmi,. 
tir, Bu takrirde; de,Ictimizin re. 
jmi olan •Cumburiyet•iıı herşe-

Bir kumarhane basıldı 
Cibalide Zeyrek caddeslnde 20 nu. 

maralı Hıı.ırın kahvesinde kumar OY
nıyan İbrahıim ve NiyıiLi foiıulcr1nde 

' iki kişi yakaloınmı~tu·. 

Kisımpaşada Baruthane cadde
sinde 16 numaralı evde oturan 
seyyar satıcı Muharremin evine 
evvelki gece Altmdiş Vedat is. 
miude bir sabıkalı hırsızla arka. 
daşı girnıi~ler, fakat Muharrem 
bunları sezerek mantar tabanca
sile korkutup kaçırmıştır! .. 

Hırşızları tolda devriye polis. 
Jeı· görınüşJer ve «dur!• eınrine 
itaat etmiyen Vedadı tabanca ilo 
ayağmdan yaralayıp yakalamış. 

lrdır. Arkada~ı da korkarak dur· 
J muş, tufııhnuştıır. .. 

D 

A 

K 

(Dcvanıı 3 üncll Sahifede) 

z 
A 

B 

1 

---·---
Ruslar bir hafta için

de 2174 
tayyare kaybettiler 

Berlin, 16 (A.A.) - Alınan or. 
duları Başkumandanlığının teb. 
!iği: 

Sivastopol'a karşı yaptıklan hü
cwn harekatında, Alınan kıt'aları 
kudretli tertibata malik olan ve 
tetin bir surette müdafaa edilen 
bir kaleyi işgırl etmişlerdir. Hava 
kuvvetlerimiz Sivastopol ve Kerç 
etrafındaki kara muharebelerine, 
müstahkem mevzilerle gemilere 

(Devamı 3 ün<il Sahl!ede) 

Avukat ücret-
1 eri için 

yeni esaslar 
• 

Kanunda mühim 
tadilat yapıllyor 
Ankara, 17 ( Telelonla) - Adliye 

Vekaleti Avkatlık Kanununda bazı 
l:ldilat yapmak üzere bir proje hazır. 
lamıştır. 

Buna naz.aran hukuk ve ceı.a dava
larında muhakemenin kazanılıp kaza .. 
mlmdığına göre ayrı ayrı ücret tayı_ 
nine ve mukavele yopı1masına mü&a
ade verllmektedlr. 

Yeni proje ile Hulcult Faköltesinde 
n1uayyen ders pro!<!Sörlerinln stajdan 
istisnalürına dair olan hüküm. Hu
kuk Fakilltesinin bütün hukuk grupu 
proff'c;örlerine tanınmaktadır. 

(Devamı 3 UneQ Sahifede) 

Hitlerin gözün
den düşen bir 

İtalyan generali 
Londra, 17 (A.A.) - Moskova 

radyosu, General Pricolo'nıın 1-
talyan hükfunetince kumandanlık 
vazifesinden uzaklaştırıldığı ha
beri hakkında (liyor ki: 

Pricolo, Hitler'in istediği 10 tü. 
meni şark cephesine gönderme. 
eliği için onun gözünden diişmüş 
olduğu tahmin ediliyor. Bu se
beple. Hitler, Pl'icolo'nun yerine 
daha , söz din !er birinin gctiı;ı. 
ntcsinl isteıniştir. ------
Dört Alman 

bölüğü 
imha edildi 
J\fosko•a, 17 (A.A.) - Moskova 

rad)'OSU haber ,·eriyor: w 

· Son üç gün zarCındıı Volcl:o. 
lamsk kesiminde General Roko· 
ııovski kıt'aları 4 diişman bölüğü· 
nii imha, takriben 80 tauk tahrip 
etmiş ve 3 ağır toıı. mitralyözler, 
nıotosikleller ve daha başka mal. 
zeme iğtinam eylemişlerdir. 

Mosko\'a radyosu, )foskova 
cephesinde tayyarecilcrin. Son. 
teşrinin 10 günü zadında yerde 
ve havada 48 Alman ta)'yaresi, 
48 tank, piyade efradı n miihiııı· 
mat 'nakli için 1300 kaı~yoıı, 14 
petrol deposu, muhtelif ~aJlla 52 
top tahrip ve binden fa,Ia asker 
telef ettiklerini ilhe ediyor. 

10 yaşındaki yaramaz, biletçi
den kurtulmak istedi; fakat ••• 

ti'sküdardan Bağlarbaşuıa git
mekte olan vatınan Ali idaresin. 
deki 27 numaralı tramvay ara. 
hası dün akşam Bağlarbaşı cad· 
desinden g8ferken ayni caddede 
1 numaralı evde oturan ve tranı. 
vayııı içinde bulunan 10 yaşında 
Osman oğlu Mehmet, biletçiden 
kaçmak için, tramvaydan atla. 
mıya kalkışmış, fakat yere di\şe
rek arkadaki römork arabasının 
tekerlekleri iki ayağını birden 
kesmiştir! ... 

Çocuk kanlar içinde Haydarpa. 

p Nümııne hastanesine kaldırıL 

mışsa da biraz S<lnra ölmüştür. 

Baıtalık yuvası bir 
llalJaD yıkıldı 

Antakya, 17 (Hususi) - Uzun 
asırlardanberi Anıuk ovasının 
hastalık salan Mazlum Paşa dal. 

yaw dün Valimizin ve binlerce 
halkın önünde yıkılarak bu sıt-

ma, mikrop yuvası imha edilmiş
tir. 

. --

.). 'ff A-'R P· · 'OA Z:i YE J~i..~~: 

Moskova garbindeki meydan 
muharebelerinin ilk neticeleri 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

; 

lan cepleri büyültmek ve dcrınl<'~· ·
mek maksadile Alınanlar Vologua ve 
Svir nehrine dobrru t.._1arruıa • dcvarn 
edjyor1ar. Bu taarruzlar Jnkl~af t.'{]er
se. Alman Şimal ordular grı:punun 

(D(•vamı 3 ilncti Sahifede) 

Tramvay 
Aktarma 
Biletleri 

_,...,.::ı ı Karnelerle bunların 
fiatleri ucuzlatılacak Alman ve Rwııen kıt'alan dit'dil<.. 

ten sonra Odesanın dı§ 11ıahalleleri 

Bugünkü tebliğlere göre, Sark cep. 
besindeki harek51 ve umumi vaziyet 
ııöyle hul:lsa edilebilir: 

ı - Şimalde Fin ltıl'aları Soroka'. 
dan Arkanjel yoluna ve Svlr nehri 
boyundan Cenuba doğru ciddi bir ha. 
rekette bulunmamışlardır. 

2 - Ladoga eülü Cenubunda 
Svanka - Tikvin hattıncia kanlı mu
harebeler cereyan ediyor. Burnd:ı. açı .. 

ÇERÇEVE 

BIB 'YILDÖNCMC 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bugün 1941 yılı İkinciteşrin 
ayının 17 si ... Bundan tanı dört 
gün evvel, yani 13 lkinciteşrin 
1941 de, tarihi ha~iselcr silsi. 
lciinin belki en ehemmiyetlisi, • 
23 üncü döniinı yılına basmıştı. 

Jtiç kimsenin dikkat etnıiye. 
ceğini bildiğim bu h~diseyi o· 
kuyumlarıma bildirmek iizere 
not deJ'terime iic yıldızlı bir 
kayıt diişiirmüş ~e hfıdiseııin 
yazılı olduğu 23 yıl e\•velki 
(Vakit) gazetesini ke,ip sakla. 
nııştmı. 
İşk 23 yıl ev,elki, 13 İkinci. 

te.,in 19IR tarihli (Vakii) gn
zefesini11 soluk niif)hasından 
kopya ettiğim satırlar: 

Paris (Eyfel kulesi) saat 23-
Tarihte bir misli daha görül. 
memiş olan bu muharebenin 
53 üncü nyında Fransız ordu. 
su, müttefiklerinin muavrne. 
ti ile düşmanı mağlup etti. Bü. 
yük bir hissi fedakari ile mü
tehassis olan ordumuz. dört 
sene bilfı inkıta devam eden 
mnlıartbc esnasında ulvi bir 
kuvvei talıammüliyc ve )<alı • 
ramanlık göstermiş, vatanın 
beklerliğ: \"Czaif: tamanıilc ifa 
etmistir. Ordu bazan dü,.m:ının 
hücurn1<.d ına yenib·nez bir az:n-ı 

Tramvay İdaresi aktarma bilet. 
!eri ücretlerinde ten~iliit yapmak 
kanrile tedkiklere başlamıştır. 
Diğer taraftan sivil aylık kar· 

neler satışı sayısının ayda 650 yi 
geçmediği de görüldiiğiiııden bun. 
!arla yine ayda ancak 27 tane sa. 
tılabilen talebe aylık karneler fi· 
atlerinin de indirilmesi kara. la 
tmlnııştır. 

ve mdanetle karşı durmuş, 

hazan, kemali muzafferiyetle 
taarruz etmiş ve nihayet dört 
ay !ık bir taarruz netices. ııde 
kuwetli Alman ordusunu ınağ. 
llıp e<lerek Fransa lıaricint at.. 
mış ve sulh :alebine mt'L bur 
etmiştir. Muiıasama'.·n tatili 
için dcrmt?yan et'i~ımiz butün 
şartlar düşman tarafından ka. 
bul edildiğinaen bugün saat 
on birden itibaren mütareke 
alıkanıı cari ulmıva baslamış • 
tır. 

Göriiliiyor ki, bundan lanı 
23 sene e"'·el b•ıı;inlerde, is. 
ınine Büyiik Harp dediğintiz, 

buı:ünkiine nishelk kiiçüi< 
dünya harbi ,\?n1anl3ı ın ıuni;· 

lfıbiveı'lc ncticelcnmi~; esk.i 
ı;avo~, 23 sc-ne ev<ı:'(.'l buı:;ünlcr

de, 21 :yıl sonrn ı\Jn1aniarı tek .. 
ra.:r ~ahlandırnıak, 22 :yıl son· 
ra da Fransızları tepetakla'< 
getirmek iizer<!, (C}'l'Ck a~ırhk 

hir mütareke uykusuna ;}at
mıştı. O zamanki mağlübıııı 21 
yıl ruhunu dağlayan ihya cdi. 
ci ızhrapla, o zan1anki j!a1ibin 
22 yıl benliğini zehirliycıı öl· 
ılüı·ücü gururun ba•·ı. 2J yıl 
ev vcl Lugün ... 

Bu 'ı]döniiıniinıi bin bir ibret 
dersile anarken, onun }!);:! y1lt 
içinde dnha bıi vük bir hiiıli. 
seyle. ~eni dün~ a harhiııin nıii .. 
tareke \'e sulh hüdi!'ı .,.ile vcr 
dcğiştirn1esini Üınit \C tı 1 11H~n

ni t:tıucktc hi}.;u,rt \,ırUıı·. 
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jAıaturk e Alalra • Ben o kitapları çalmadım 

Ye i bir 
ticaret! I 

Uııluğ ~ağına yeni girmiş 
genç ~ocuğun en !'ek okudt!ğu 
) ~ lJ nıi.-.ah ~azctelcrinin fıkra
\ ·c hii;liycleridir. Bu n1ecınua· 
?ur n okuyurusu olınak \' -.:fı, 
< e;encin idrak ve olgunluk .ı ... 

·~ine göre, kısa vc~·a uzun 
y Jl.r sürer. 

.!:tdc, ınizah g-a7eteleri, u. 
ı11u niyetle, n1litc\•cffa Paris 
ı:? alı gazetelerini ürnek al
mışlardır. 

Umumi bir hiıkünı verile. 
ıucz, mizah gazctell"rinıiz za. 
rarlı ne~riyı>t yapn or. dPne· 
n ez. Fakat, itiraf etmek W7lln 
? i bazı ınizah gazetelerinin bir 
Jq "'' yazılarınııı ha,·ası bit de 
h j değildir. 

,, gibi ynıları oku~·an kör. 
p a ~i nıağlı tecrübesiz gcn~ler, 
!Altı.caklar ki. kadın erkek mii. 
ıu:- chctleriujn ana hattını, karı 
kocanın birbirine ihauct ehue
si tf'Skil erler. Ve bu h!lcli.e, 

Bil' RAl'LIK -----
KANUNU 

Amcrikadaki me~hur bııa. flık 
karıunıınuıı ilgasından babı.eden 

bir gaıete, ~u serle\·hayı koy. 
ını:,lu: •BitaraUık kanunu fiilen 
öJ<H.L" 

li.1vten ölnıe:,i de varid ınidir, 
acalıa? Eğrl', bu kanun böyle ye. 
di başlı ejderhaya hon•iyor ve 
tek"r hortlamak ihtimali mevcut 
b nluu uyor..;a, öldüğü, ınorg ra· 
ııorilo resmen tesbit edilmeli! 

Dl'A iÇİN 

BİR GÜN 

Ajans telgrafları hober vcrnı. 

ler: 20 ikinci teşrin giınii, Ameri. 
katla dı.a günii olarak kabul edil· 
ıni~. O gün, Amerik.nnııı lıer ta. 
rafında, dünyanın sulha ka,·u~ 
n1a~1 ve siiki'tnun avdeti için dua 
edilecekmiş! 

Yeni Diia)·a, ne garip merule· 
kettir. Eğer, snllı yağmur gibi, 
dua ile daıet olunacaksa, bu iş 
veresiye kaldı, demektir, 

Muharebeyi iııs3nlar )·apı)·or, 

Afühın ne ali.kası var blilliiilla?. 

SAH HOŞUN 

!\IAXASI 

Geçenlerde, bizim gozctca:e sar. 
lıo~ keli nesi, bir tashih hatası o. 
lal'ak serhoş şeklinde çıkmıştı. 

llunu arkadaşlar arasında konu· 
şuyorduk; biri dedi ki: 
•- Kelimenin aslı serho~tur. 

.. na .... hoş, iyi, keyifli manasma ge. 
lir. 1 hıinıal. m11>ahhihler, keli. 

· menin aslına sadık olmak iste· 
.. mişlcrdit•.• 

TRA.'\IVAY 

DURAUI 

!jehrin üç muhtelif semtinde, 
üç üstü kapalı tramvay durak 
yeri inşası tamamlandı. 

Jfaber aldığımıza göre, nihayet 
• bu i~in başarılması dolayısile, bu 
lıadise, 101 paro top atımı sul'e. 
tile ''e bir bayram olarak tes'id 
edilecektir. 
Doğru•n değer mi, değer!. 

AHMET RAUF 

- n;ca crlP.:rim doktor 0-: .den h~ç 

t.:J' ş<·Y· snk.:.an.ayLrııı.. ben mettn blr 
k-zun. 1Iay3t1ma bır vccho vermek 
rıt~ur~yf'tlnli('yim. 

- :{ayatınıza verec.9':J.lraı \·CC": ye 
nt nl otnco::.k t; ç bir tt·hlı'·t!i ...-&.z .yet 

Y"\ ""rnn Hanım. ll•ttil o k'\l':\lk ırı
ı1rı 'l btıe. 

.. O kUçu:c ıırıı..a ded.ğ~"lz n~d.r 
\ü1 en ıtc.h eo1niı..., 

- E:ıs1t, ~u kb"!sit .. 
- Tcp:ı.llık mı.,. 

·- As1'ı ... 
- O halde nedlr? 
- Söyliyey.m de rahat cd'nlz. 
- Sızi e!nılyorurr, doktor?. 
- İşte söyluyorum: Sizin bar:~J.la-

C:c g zel bir vücudünü• var .• Eğor çok 
iL all ve u ~ca b'.r c~t•tik ameliyat 
yı:ı, Jr."'z.s:ı $Jğ k..ı'ı; ız. ku•urlu ka
l:ıc k.tır. 

an hı~·klrık.larını .nıı>t( demlyor. 
ı;,. H.anır:ı.. y.avaa-ca göz yaşları:ı.ı si .. 
\iy ı doktoı- mV.tee h· rıoı·uyc.ı iu 

... .L aka.t ıı ç; u .ıı; yoı:!:iun"..U'?~ 0.-

fc.kalade bir 1ey değildir , 

hcıthi, bir tclllkltiye göre zara
fet •·e mübahtır. 

Bir gaıeleci arkadaşın, bun. 
dan bir ınilddet en-el )·aplığı 
hir anl..ete cevap Hrcn birk>ç 
dejenere genç kızın sakat ka
naatleri bilafına, bir ihanet as. 
la bir cemiyetin eğlencesi, aile 
bağlarının zemiııi değildir. E. 
sas olan içtimai kıymet dürüst
lüktür. 

'spri) i, mizahı, mutlaka ilıa. 
net \ıika~ derinde aramıya ne 
lüzum, n do zaruret vardır. 

Olgun bir insan üzerinde 
hi~bir ~ir yapmıyacağı tabii 
bulunan bn kabil yazılar, kt. 
'an'ını buln1an1ış ,.e gntip tıa .. 
,·alı muhitlerde yetişen genç. 
ler üzerinde çok tahripkar 
olur. 

Teliıkldlerimizi bir espriye 
kurban \'ermiyeHm! 

Eminönü - Tak
• 
sım otobüsleri 

Belediye Koordinas· 
yon hey'etine müra

caat etti 
E:niı. :nü • T ksim arasında o. 

tobü.s işletfanesi için Koordinas. 
yon heyetinden müsaade talep o. 
lunmuştur. Bu !" üsaade verilırse 
bu yeni hatta nn otobüs işletile.. 
~kl r. 

Açık İş ve memuriyetler 
Ödern .• ~ Ziraat Banka.-st 3 liraya ka

<Lı yevıı:ıln \·erilmek Cıere b:r elek
tr.kç us"ı.ru:ı ı:.ramaktndır. 

Dı_:ı...-lt"t Demıryolları İ·i."trt'tı.l EtÇ'k., 
trikt treıJer için 5 elot:::Lkçi u 'l· 
s~ aramak' ~ır 

K:rıkkalrd ':d Aske.;.·J San'at Lii'~. 
sine pra.tik \°1? nilzari .. ınJ'Cı· !l'."' al-
1;n,t aranılmaktodır, 

lttıiye deniz motöıil :..:-·n 60 lira 
aylık ücretle bir 3ac: ~ı ve yahpt ta 
mak1 '1:~t arantlınakt3 lıı-

Ankarada A~k:erl Fabrikal.:ır Umum 
~'IUtlürh.iği.ı Tir::ı.ret Şubesi için orta 
mektep veyahut ta lise mezunları a
rasından imtihanla bir mem\tr alına
caktır. Tal!p olanJarın ay.:n 30 uncu 
güniine kad3r müraC"aat c~·r.e:eri icJp 
eyle:r.ek1edir. 
Kasımpl~~d ki Deniz Dik:Jm E\~uıe 

parça başı he: biyle subay veyahut 
ta tJlebe elb!S('leri dikebilecek ter ... 
zf:c .. :-ı.ran:l:naktadır 

B yı~kada snnlt.oryom ~ra l>ir ,\si.'> .. 
tan doktor aranılmakt .. 1 t. 

Bey"*z44.ta Çarşı.kapıda Yeıüokul 

su·~ ı:.r.da Abdullah Efendi :;~r~ıma
nt ru..ı 8/2 r.t,;marasın~ terzi Ki!'rJl 
di::l, dih:mesl:ıi bilen fk, bayan ara_ 
makt.ıdır. 

Gıda mad~eıerl 
Bir yılda 260 kadar gıda matide>"1· 

den nWnune alınarak tah.111 \ e m.uaye_ 
ne edilml:. N~ticcslnin ne olduğunu_ 
bu haberl \0 eren gazeteler biWirmlyor. 

B:r ~re, İstnnbulda, belkr 260 çeşit 
gıd maddesi mevcuttur. Demek ki, 
ııerbirinden vasaU senede anc8J( bir 
nürnune altn:ırak tahlil ve muayene 
olunmuş. füı, azdır. Muhtelit semtk!r. 
den. muhtel:f gıda maddelerinden sık 
sık numuneler alarak tahlil ettlrilme· 
lidır . 

Bu maddeleri satanlar bilmelidir 
iti, kontrol daimidir ve çok şiddetlidir. 

BURHAN CEVAT 

çL J • .;tniz bUylik kazanı.n y .ınıt _ 
buna sons:uı. ~ .Jd-:Grler!e gillnıcic 

l&z.:.n· .• Çıııı~r. daıı~cd~ı: blr .:.rast oe
İ:.ii ıniz, Moı.: t:llik yuı~arak ta çeçin-
1.:ı su .... ~ı...ı .. Rica ederim Nı..:ı an Htı .• 
nım uzülmcym:z!.. 

:rıuran EU tu ve kırık se!!dy~e: 
- Üzüimeyonıın -dedi- DcmUı blr 

estetik: an: .iyattau bab.sctnı:~ti.nlz 

doktor" 
- E•:et.. r ı mcse1ey! b1r kac r.un 

vn a p:-ı:.!c rle görü şiır:::ı:tn ~.. ş . cu 
.tr:. ı~ hıl'.rııhal ediniz! 

naıı. H= doktora: 
- Çok llzu.ı.dü, çok yuruldu !\""uran. 

.. diye yalvaı - Onu y JnlZ l>ırakma ... 
yınız.~. 

Doktor ııülJ": 

ga masfill anı }ışı Ok . . •• 
Iar ıııu iye .-.,ı bir ıncrok vq uyup gerı verecektım. 

alaJ{a uyandı, ·raı·Hı't eserler konser-
lC'rl bir taraftan d<evaın -ederken, ha. Hdk ... n, ııo<a.z.uuna, kit.ap!a.Iı ç~ın.~ı ı Söyicdinı söyledim, kln1selere arıl:-tta .. 
beı· vt.ı·lldı~:re göı·c, u;r Lara.ftan da, sabit {,ö··ü!(hiğündcıı dolc-.y:, sabıkası ıoadım. 
yeniden 50 tarıhl mu 1ki es-eri plAı[:a da gôı ö11ünde tutular.:ı..-t .. ckjı: ay ır.üct.. - Sen arlık onu, beniın gecelik 
alın1yör. Alaturka ınus lnlıı aleyhinde d-ctle h~.J:!'e ı"Dahkün\ e .... ic...ğini bU_ kültıLırrıa anlat evlAdını. c;aluıa ki_ 
ol.ınlar, eyu, l:i.i. .inusikiden hoşl;Uın:t _ dirdl. Kar.:ır tefhim olununca, maz.nu- tapla kinı okumuş da adnm olmu~ lti? 
dlklarını söyliyenler, bu huınmalı !-.ıa- nun ı·engi d('fi"i~ti .. Kızardı, bozaı·dı, Vat· uıı böylesl? .. 
liyet kar.>ısuıda ne derler, bilrr .. iyo- MahkemeJ~n çıktıktan sonı a da, kori- Bir genç ıaca karııtı: 

dardaki kantı.prde oturup levklf nıü- - Okumakla okutınak arasında rwn. 
Geçenlerde, bir ınnkale okudum. 

İınza ~h.ibi hul.batan ştiyle diyordu: 
,_ l(on.::.er\·atuarıu bir orkestrası 

;yoktur. Böyle bir orke~tradan kons-et·-
1-er bekliyoruz. Yeni c:>erler vücude 
g€tirilrr.esini itıtiyoruz. Halbuki, Kon_ 
servaluar, garp cı.us!.klsinl değil. şark 
ınusfkbini ele alınt§ bulunuyor. Hal .. 
buki, Konser\'atu&.nn nizamnamesin
de, garp musikisi ile ugraşmak, bunu 
yayrr.ak kayıtları \e sarahati vardır.• 

U,.,;. ınütalea \'"e iddia yanltŞ değil
dir. Bizce, eksile olan ,ey, Konser\'a
tuarın şa.ı-k musikisi ile uğraşnıası ı~ .. 
zım geldigi.ne dair kayıtltr. Bir kUl.. 
tür tarihimiz ve zengin bir mazln1iz 
var. Bu tarih \·e ınDzi ile alakamızı 
kesemC)'iz. ~~ş, y amı.ı;, oent.iyet 
üzcr..nde tesirleri göriılmüi klymeUeri 
ir.kar edemeylz. 

.Böyle olunco. a1'ıturka musllı:I ile 
de, b.r san'at beSi olarak uğraş
mak gayet tabUdir. Ancak, Konserva
tuar. alaturka ve alafrangayı n..tbaşı 
bt-nher ytırlıt.rr.elidir. l1Aklk1 ve klfısik 
Türk ınusikisi .elbette ki bir kıymet
tir ve zengin bir hazinedir. Fakat, 
hakiki olaturk& çokl::uıbeı·; p;yasııdan 
kalkmışUr. \ 1e h.erkes onu fena ta. 
nımaktadır. 

Ti:rlhl e~erler konserinde, hakiki 
alaturkanı..'1. ™" kıratta oldui\ı bir 
kere ctaha tnC'ydana çıknuştır, 

Fek'1t, alaturka ile rr:eşıtuliyet, da_ 
ha doğrusu haklki şark mUz:ğini l.Ayık. 
olduğu dürüst yol.:ı sc\·ketmek iı=i.l' as
li, garp n1usik6i ile ol<i.n nıUn::ı~bet 
ve 3lftka?Lll.1 az3aırınmalıdır. Çünkü, 
garp teknlğf • ~ yerli ::lotnerdrn ls
U!ade ediler"'k yapol::ıl'.'dk millt Türk 
musikisine muhtacız. Bu ihtiyacımızın 
ş!ddetini söy1emlye "dahl lilzum yok. 
l\leınlekettt- g;>.rp musikls1 zevki he
men sıf!rdı ... Gürp n~ısikisi diye, bazt 
züppe~cr de. tı.1 cak birtu.kl;n zenr ha_ 
vıı.lann~ anlnrlar. 

'.VIu:;iki nihayet bir kültür, bir.cemi .. 
yet terbiyesi ve zc\·ki l~idir . Birden
bire .. yeni -'.lir terbiye slstc:nine gec
mt·k b:ttab: kolay değoldlr. ttzerlnde 
inat, ısrar, ~5y lfızımdır. 

Eski eserlerin pl!'iln :ılınma;;t bah
sine gcı:nce: Bu, elbette lAzımdır Bir 
çok eski sesler kaybo1mll§tur. Bir kı.;;_ 
mı da ka:rbolma.'k ilzC"ı-P.dlr. Ilri'nln 
yüzlerce eserinden elimlz.fle kaç t..a.ne 
v.ırd ır. Bugün bu kayıp }--n:tünden ha .. 

yıflanıyoruz. 

R. SABiT 

GE ici 
El Fenerleri 

Bundan sonra yalnız 
Belediye kooperati

finde satılacak ! 
P~ ;::.b~lıçed'ki şi«e ve cam fab. 

rıka:.ında im:ı\ olunan büyük ve 
orta bovdaki gemici el fenerle .: 
rinin ~ıundan <onra perakende o. 
!arak yalnız ~ehrimiz Beledi.yesi 
Memurh Knoperatifinde satıl • 
ması kararlaş!. ~ılmıştır. 

---o---
20 milycn posta pulunu baıı
mağa hiçbir talip çıkmadı! 

Yeniden 20 milyon posta pulu 
bastırılması için açılan münaka • 
saya münakasa bedeli ?• görül • 
düğünden hiçbir talip ı ıkmamış. 
tır. Bunun üzerine işin yirmi üç 
bin liraya ve pazarlıkla .vaptırı l. 
ması karaı·laştırılmıştır. E"ı yeni 
pullar yirmi kıymette ola~aktır. 

- Fakat niçin bu k•dar te!A~ etli. 
yorsunuz? Rahat ediniz şimdi. 

- Doktor ben kararıını \·ermeden 
asla rahat edeı11em .. Rica ederim be
ni proff:söı·le <lerha1 gör\ı~turünü..z. 

- Peki plof~ör bu ;,k~am bura.ya 
uğrıyncalttlr, ke>r.disinc • en ederim. 

- T~ekkUr ederim .. 
Genç doktor çC"kildi, Raife llanı:nla 

Nuran başb;ı.p kaldılar .. Selimin an
ne!! ~e-nç kııın .mclarını o~ıyarak. 

- ÜzDln1~ ya\"rurn! -rled: . IIer ist{:
dliZ'nl ~-" p"lc~ ~r·~a sCSı \"Ctiyort.ım. lier 
t>J rlil !edak~rlığa dr.rl'ı..al rc:ız:yı!Tl. 

Nur~r gözler!!1dc mağrur bir ışık 
p::ınltı.siyle ihUyar k.· ına b::ıktı: 

- TctekkU cderi:n Hanıır.e!eııdi, 
Ban nt ~r;in ı ...r fi lle et: ... de !edal~rlık 
ynpt~nı:ı. Ilur.dsn !Onra yorıılrP t.nıza 
~.:?n de tahanım..:.l cde.rr<ycccğl;n. 

- Nul'Qn: .. S .. ~!nde sHcm var kı. 
z: ı . Ne demek \!tcCliğinl anlıyorum .. 
F t Deni nln7ur gör?'. ... 

Hanım ltndi! Siz yüksek ruhlu 
.. • lnsansuı :.ı:. İn3F-.ohk \1!.Z!ff.'lerini 

y· ..,ı. nız •. Size ancak Letekk.ür borc
lu) n. 

le Hanını nemlenen gözlerini 

~1 kalben se\-n~ene imk~n ol ... 

2ekkeresinin kesilmes,n' beklerken fark :yoktur teyze... Bu da kitapları 
ağ1amıy~t b:ı;;ladı. Muhakemeyi din- okumak için almış.. k'endicıi zorlamış 
lyenlerdn ya,lı bi[' kadın. yanına yt\k- zorlarıı.ış .. okuyamayuıce, Lari okuta-
laştı. 71m demiş .. başka birine okLtmu:;. 

- A oK1uın, ded.i, Ne vd.ı'dı sanki bu - Kimseye de okutmaını~ oğlum .. 
ioi yapacak? Bak şim<ii sen de piş.. götürüp salmı.j mı, rehine mi koymuş .. 
mansın: ağ!ıyoı-.sun anıma, iş i}"len ne 7apınış? 
gcçUkk!n .sonra ... Neye t..ılduı sanki?. - İşte ona da okutmak derler .. 

- Ben onlar1 çalmadım kı valde.. - lliç i~itmedimdi.. 
Hü::;nü niyetle aldım. Kll~pları oku- On bes, on altı yaşlarında bir çoculc, 
yup itim irfan tdine::ek, ari<ım o!ııcc.k- i.ki ndım geriden, 
tını. - Yuuu! Kocakrya bek be! dedi. 

- Ser:. okuma biliyor nn .. !:un~. Daha okutmanın ne oldug..ınu biln1i-
- a:ımiyorum areme c-\ vtl~ oku.. yor. 

&»ay ı öğrenecek, ontlan t< nra o ki... !{adın hiddetlendi: 
l3pl:ırı okuyacaktım. - Yediği tı=ı;ıa bak~. Sen kocanıa 

- !!fr· te bö.vlesiui ~örmct''1i1di. in. inş3ll&h da, ben'.im yaşıma varm.ıdan, 
sanın :i~~rma kitapla okr.ıyup ; rlam o y.ışın yerlerde s<iyılsın, e nıi?. 
1acoğu1L da şenJcu duyuyoruın. Olcu: - Yuuuf KQC'nkarıya voyvo .. kl')C:ı ... 
yacak&dn, \'aktıyle okw;aydıri. karıya voyvo? 

- \'aktiylc bZr cahillik ettim .. oku- Kadıncagız, söylene söylene uzak_ 
madım. Zarann neresinden dönersek Iaştt: 
kArdır. Şimdi okuyacakt1m. - Z:ıınane çocukları. •• Bunlar ço. 

- İyi amma, a oğlum .. sonra da ki- cuk değil, bir <lf"l .. Bc•n.ın de dllim 
taplz.rı götürüp satmışsın da .. nerede dursa ya!.. N1::!IDC lazım ... İster Oku-
kald ı 1'.ü~nünlyet? 

- Sıılmadtm ki . .. Rehine koydum. 
Rehinden a\ılcak, okuyup adam ol
duktan sonra da ger? verecektim. 

sun, ~.;ter okt·t~ıın ... 
Kadın uzaklaşırken, mahkU:m, h[-ılfı, 

ağlıyar!lk -etraftndakilerc ae-rt y1nı

yordu. 

Bir bakkal hem tati] gününde 
dükkanını açmış ve hem de ... 
Kilosu 54 

suç 
kuruşa kesme 
üstüne suç 

şeker satarak 
işlemiş! 

Sirkecide Aydos otch kahveclsi 

Sadık dün, iki kilo şeker aldır. 

mak üzere hamal Şükrüyü gön

dermiş; Şükrü de D rııirkapıda 

bakkal Mustafadan kilosu 54 ku. 

ruşa ~eker almıştır. Kahveci Sa.. 

d.ık, polise müracnatlc bakkal 

Mustafanın kilosu 50 kuruş olan 

~keri 54 kuruştan sattığını bil· 

Mühendisb.rin toplantı•• 

cTürkiye Yul"sek Milhendisler 
Cemiyeti• ııin 16 ıncı umumi kon. 

gresi kiınunuevvelin 7 inci pazar 
günü ~ab::ıhleyin .·aat 10 da An. 

karada icra olunacaktır. Bu koe. 

greye ~ehrimizden de ,murahhas. 

lar istırak edeoei<lerdir. 

Tramvay İdaresindeki daktİ· 
lolcuın iv: çalıtmalo.rı için 

tedbirler alındı 
'fr v va Elıektnk İdare -

ıindcki da!:t laların ;y.i çalışma -

oıkları ve çıkarılması matlup o. 
lan -~I, r.n zamanında örülme -

dii{i ve daktiloların vakitlerini 

boş geçirdikleri görülmüştür. 

Mahzurlu olan bu vaziyetin Ö

nü alınmış olmak için daktilo • 

lrınn merkez muhaberat kale • 
minde birleştirilmesi ve böylece 

10. 15 daktilosLt bulunan bir ser. 

visin fazla iş dolayısile muva!tka. 
ten yardımcı daktiloya muhtaç 

bir survise kolaylıkla yardım e. 
debilecek ve ayni zamanda dak

tilolar nezaret e ltında bulundu
ı ularak muhaberatta sür'atin da. 

ha kolay temin edilmesi karar • 

laştırılm1ştır. 

ntm .. Bt:n istemiyerek seni muztarlp 
ett!rn .. Fakot göreceksin hep•! düı<•. 
!eceli .• 

Nur ... nın ccı.·ap vern1esine vakit kal ... 
nıadı. Kapının OnUnde sesler i~ltildi. 
B~raz sonra açılan kapıda bir h.a.-;la
bakıcının yanında Şehime Hanım gö
rilndü. 

Şehirı1e Hallını kttını görünce acık. 
lı bir feryat kopararak koştu. Nuran 
a:''lf' "inc kOll2rııı1 z..ı;mıştı. Ana kız u
zun .z:.ıı: kı.:c"kla~tılar. 

!\"• ...... n ke5lk kesik: 
- ::..nne .. Annec1ğirr. b~r.~ uff~t! .,dl ... 

yord J- Şch!n~e Hanın-ı. ağlı) arak; 

- Sen eni affet benim t!Hz.el yav
rHm -diye htçkıroyordl~ .. B:;,nCan son
l"J. yn'nız, yalnız ~enir:im.. Sen nasıl 
Utr-:-;ııf'n öyle Yd'tlyaca.;ız N~an~ Scv
_t!L. ı/>CUfun1!. 

n:ı:rc Hanım rı1ütP.c ir1 rnebhut on .. 
1ar· bnkıyordu. Nuran b:ıştnı annesi ... 
1\lı~ LÖJ ünden kaldtrara:<- Rai!e llanı
~ı:c. _>e ı..~v.rdı • 

Han n~e(•:n<li: .. S!t.'.!" tekrar tek
rar ~eşekklir~er ederin~ r., :ı mukadder 
h<ıv::ı~una dOnöyo!"u.ın :;,l"t ·~ • Bir za .. 
rr. n naycı.t.ı1z ı bu~3nd•r .?'\! .. Beni at
!<' o."n iz~ •.. 

dirıniştir. Bakkalın dtikkiınında 

bir cürmü meşhut tertip cdilntl~ ; 
hakkmda biri ilitikard;m, diğeri 
de pazar taliline ayk.rı hareket. 

ten dolayı zabıt tutularak adli; e. 
ye ycrilın: _-, ir. Müddeiumumilik 

tahLikal.nı ikmal etlc·rek bakkal 
Mustafayı ihtikcir i~lerine bakan 
İkinci Asliye Ceza :r.•hkemesinc 
ver:r. iştir. 

Taksim Lisesi tamir olunacak 
Taksim lisesi 2700 · · ra sarfile, 

t:saslı bir şekilde taın.r oluna • 
caktır. Tamirata kanunu~'''~lin 
4lk hcıf ; asında başlaııılacakhr. 

Eyiip • Keresteciler yolu 
parke yapılıyor 

Eycip • Keı-cstecoler yoi.,nda 
Hal lwmma ",abet eden ve bo • 
zuk len yer:n parke 'olara!c i-1 • 
_şasına ba~lanmışlır. Buraya 15 hin 
lira sarfedilecektir. 

Banglslae inanayım? 
E\·et, bu harbin gelecekteki sa!. 

halı:rı, muht-emel değil de, hatta 
muhakkak ıı~tlceleri hakkında 

mnharl'ilcrim.zin hemen hergün.. 
kü yazılarında kehar.etloerine le. 

sadüf ederiz. 
Yalnız gazetelerde değil, bu ke. 

hanet hevesi aile muhitlerinde. 
, dostlar arasında. sokaklarda ayak 

üstü görüşmelerd-0, esnaflar ara. 
sıııda, bilhassa kahvehanelerde 
hükmünü yüriltınektedir. 

Olu, ya, herkes kanaatini söy. 
!emekte serbesti'r. Şimdi bu ka. 
hinlerin lehine olarak bir fıkra ile 
bu mevzuu kapatacağız: 

Balkan Harbinde Bulgar Ata. 
şeınilitcri Fransız Ba~vekili Pu • 
ankareye vcdaa gelmiş ve demiş 
ki: 

- B'liyoruın ki Osmanlı dıcv • 
ıeti bizi hakile yek~an edecek • 
tir. Fakat, Yrıtan vazifemi. ümit. 
siz de olsa • yapmak üzere mem. 
lelretiıne gidiyorum. Allaha ıs • 
mnrladık . • 

Pu~r.kaı:_e, 2ta1e yanından ~ık -
tık• sn biraz son·ra, gazetecileri 
i<abul ttmis. Bahis Balkan harbine 
uıtikal ed'~ce de, Bul~ar ateşesi. 
nin kanaatinden ilham alaral<, 

- Devleti Osmaniye, demiş, 

nasıl olsa Balka:ılan cı'p geçe • 
cektir. 

....:... Sizl temtn eder.m. Nuran Hanım 
benden dnh:ı saglaındu-.. Sıhhati hak
kında kU~\lic b!r end~e b'.le mevzuu. 
baha o:amaı.;, 

?iuran atıldı: J r. Ibnı göt'Uyorum Nuran .. Belki bu 

1 
iC.. ... plarının biraz da müsebbibi ola
r.ık g~.-Uyo:-ıın beni.. Haklısın ya.v-

na ite Hanıırıın: d:ı Ja.kl . ı ben~Ll'"•"DZ 

kc ... ıı .• 1tı; 

Gazeteciler Başvekilin yanın • 
dan .;ıkıp her biri bir tarafa da. 
ğılırken, bir tanesi b.ir kahvoeye 
.ığramış. Bir kahv-0 içip gazete • 
sine gidecek. B r ma.•aya otur • 
"''~· Yanındaki masada, kö:ıeba. 

- Doktor! Slze çok ri.t.:..- ı:derim .• 
Ben.ı. profes5rle gi'Sr'':t~ rü"'.iz, (Devamı v~r) 

Açık gözler evlerden 
eski saç boru, demir 
parmaklık topluyor 1 
Kış m;evsi mi rlolayısile saç so. 

ba borulgrının Ilatlerindeki tc • 
reffü çok artmıştır. Eski boru • 
lar yüz yirmi kuruşa, eski man. 
gallar 1,5 • 2 liraya bile zor bu • 
lunmaktadır. Bazı açıkgözler; bu 
vaziyetten habel"dar olmıyan halk. 
lan mahalh~lerd~ ev ev dolaşarak 
eskı saç boru ve mangalları n • 
cuza almaktadırlar. Sonra bun • 
lan :Opt.ancılar:ı, sobacılara pa. 
!ıalı pahalı satmaktadırlr. Bu ye. 
ni ticrd yolunu tut.enlar evlerden 
eski karyola, paımaklık ve saire 
gib: d<ıııirleri de ucuza satın al. 
n.aklaciırlal'!. Bir kısım sobacı • 
lar da saç boru bulamayınca t-0. 
neke boru ve mangallar imal et. 
mege başlamışiardır. 
Diğer tnrnftan Karabük fabri. 

kasının şehrimiz piyasasına ya • 
kında mühim b'.r parti saç gör ... 
dermesi bekleııilmketedir. 

-------
Bo.zı kömürcüler kömür 

şaJmıyorlar 

Kömürcüler. ha\'alann birden. 
bire soğuması dolayısile yeni bir 
vaziy~t almışlal'dır Bir kısım kö. 
mürcüi.er, kömürü narlıtan fazla 
fiatle satmağa başlamışlar, ban 
:köınürci.iler dıe müşterilecinc: 

- Kömür yok! 

Dıyeı,ek satı~tnn imtina etmiş. 
lerdir. Bunlar, Iiatın arttırılacağı 
kan~atindedirler. 

Bu hususta halk tarafından Be. 
lcdi~·e ve Fiat Miirakabe Komis. 

yonuııa bu·çok şikayetler yapıl • 
mıştır. Mesele tc'.!cik edilmek • 
tcdir. 

TiCARET V• SANAYi: 

* Cam eiil'a 1laUeri çolt artını:ı

Ur. Buna sebep olarak Paşababçe ŞI-

~e ve cam Fabrilta$Wm yalnız mua7-
yen tiplerde imalat yapn-:ası ileri sü
rUlmr·ktcdir. * Fiat ı~ürakaOC Korr.i.s7onu bu.. 
gün öğleden sonra toplan:;ca ktır. 

MÜTEFERRiK: 

* İzoüt \'"Hflyetinin Akyazl n:ıhi. 
yc3inin ı\~ar köyünde Sultan Orbıı ... 

nın kendi mühür vo imzasını taşıyan 
ceylan deri!!:; üzerine y.:ı:zıltnış bazı 

tarihl \•esikalar bulurunuf~11r. * Odun thliki!rı suçuyla Adliyeye 
\'ttilmL1 o~an Belediye İktt '".at l.1.ü
dilı-lüğü n.ıürakibi B. Süreyya ile 
Kandır::ılı oduncuların Müddeiumu
millkte if<1d~leri alınmıştır. -

AtlaatHı hartı ıo 
geHşlml 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMEJ! 
Bu Jıarbin eıı az göziikc11° f,.. 

kat netice ilzerine en ~ok trsir k''. 
d 'k'Ô' l ecek olan evresi, ı\tlantı I· 
karşılıklı ablukadır. fngiJtrrc ı\ 

· ınanyayı abluka altına al~ıır· 
·ı it• Ve bu ablukayı donanması e ~ 

sirli olarak devam "ttlriyor. ; 
mnnya da deni'Zaltı gemileri ı". 
tayyarelcriyle İngiltereyi ab1~ 
kaya çalışmaktadır. İngfüı •~,. 
kasının tesiri me·•dandadır. , ııJI' 
nizaşırı menıleketlcrdeıı A1°1 b' 
yaya eşya giı·miyor. Fakat ac•. 
Alman ablukası nasıl yürüyor. İP 

Bu suale cevap verebilnı•k ıçr· 
birçok şeyleri bilmek gerck1' · 

Ö t 'it . . dııtıP" ncc ngı erenın genu za,., t 
İkincisi, İngilizlerin yeni in';"r 
ile bu zayileri ne dcrec~yc ks ~ 
telafi edebildiklerini. Ü'çiiııcUS 1' 
Alm•nların bu netir .. yi elde • • 

r,'· mek i~in ue kftdnr dcniıa~tı .;ı 
nıi~i zayi ettiklerini. Ve nıbs~t .. 
Almanların kendi ka,·ıı•larıot •· 

· ıdo•· 
liıfi.ve ne derrcc ıml\·aflık 0 

larını. 
dır· 

Bu suallerin çoğu ''" nıı~ı.ı • 
Alnı•ular, yalı-ı, İııgilizlefl0. Tor 
mi 7.ayiatlarııı 1 bildirıııckted 1~ r· 
ki bu rualiımat de cok ~a111P0 8 

, . 1 ıa11• 
da doğru çıkmıyor. B•ı. A 1\.,.r. 
!arın bilerek valnıs malôın•I .1 • • '* ı e•· 
ıniş olmalarından ziv~dc, \·er C" 

1, t ,_ • • k .. - eııır• 
nın un1n ı 1'.Ct>ın oJnrs ~ ogr. ~ Jl 
lcriniu ınilınkün olnı~unasııı ·11

11 
ileri gelıııtklcdir. Fakat Alırı•,; 
!ar, kcııdi dcııiıaltı kanplar1111 

8, 

pek tabii olarak bunu tcliJi•·c ~iı 
rıyau ~·eni in~antlarınt da ~ıkl 
surette gizli tııtmaktoılıı far. 

1aı1· 
İngilizlere gelince: Dir zaıı 8• 

lar k-0ndi ticaret gcıııileriııiır 1~. 
yintı lıakkıııda intizamla rak•',~ 
lar neşrederlerken, .Jiirt b<)

1 
,;. 

1 1 · r tu " evve . on ar da hunu gız ı ıp· 

~a başlamışlardır. Alnıan. t;a~ir· 
lot'ını ise, daima giLlCi:tışJe.r -111i 
Atlantik ruulıarebesiııin gelıŞ'dc• 
hakkında k""in bir fikir cl&e \;. 
bilmek için böyle çeşitli. !'1; dt 
mata salıip olmak gerchh L' ··~· 

1 j ·ı· · tını "' ya nız ngı ız gemi zaJ'" . {i~;r 
rennıek de oldukça açık bır '(İl 
\'erebilir. Ve ötedcnbcri, i11fı: 11 • 
gemi zayiatının rakıunları, ı\ 'fİll 
tik muharebesinin geJişinıi 1 'd<f 
1.ıir ölçü olmu~tur. Bn itibı>I r ~IİI•. 
ki gemi zoyiatı rakamlerı ng~ot' 
ler tnrafındau verildiği zaııı•;kır.• 
da Atlantik muharebesi h• .. 01• 

k 111tl · 
da az çok fikir elde ctınr . 1111· 
kün iken, bu rakamlar gi•lı t~r•'i 
mıya ba~lanalı, lınrhin }ut ~: \li...., 
üzerine kalın bir pordc ç_rki•; 1eıı 
tir. Fakat Baş\'ekil Çörçıl .. ~1".ıi· 
gün Avauı KaP1arasında StJ. 1, ı!'• ği lıir nutukta bu perı!cyi ).ca ıı"" 
nııs bulnnuvor. Rakaını.rı~ .Ji~ 

__,,......,~--====="'-"'-"-=--=- rcdildiği ;emanlnrda ı\I •;~'" 
Bu Avrupa harbi hemen ıııulı .. cbeşinin başlı<• üç r• · 
bütün dünya muharrir· ayrıldığıııı lıilh·orduk. r•' 
!erini kahinlik hevesine Şimdi Çöı·çiİ'in Avam I<•"ıı~"''' 
düşürdü. Bu muharrir • smda \'erdiği nıaliımat ~nrı di-ıt 
ler eğer kehanetlerin • da Atlaııtik rııuhıırebcsinııt ,ir• 
den biri çıkarsa: a:Ben aydan beri yeni bir istilınlcfr1;dır 
demedim miydi?» diye mi§ bulunduğu anlnşıln1~11 J•" 
böbfü·lenirler. Çıkmaz • ki buna dördüncü evre i(io· 
sa: ıcBekleyiniz, o da ÇI• bilir. Bu dördüncü istihale 1' 9• 

kacaktırıı gibi bir tavır de lngiliz deniz zaviatuıı ç• 
alırlar. zalnıış olurak görm.ek~eyiı· don•"' 

~ındaki berberle bakkal bir mü • 
nakaşaya tutuşmuşlar. Berber di. 
yor ki: 

- Osmanlılar Balkanlarda hiç 
bir şey yapamazlar. Bakkal ak. 
sini iddia ediyor: 

- Osmanlılar, Balkanlardan bir 
silindir gibi geçeoeklerdir. 

Gazeteci de, Başvekilin sözle. 
rinden ald1ğı cesaretle bahse ica. 
rışmı.1: 

- Osmanlılar, Bulgaı:istanı la
rüm«r <:dect'klerdir. 

Berber: 

- Bahse girrr misin? demiş. 
- Girerim. 

Büyük ölçüde Amerıkatı .,ı;ırıı 
masınııı da yardımiyle eJ~c bil)'~~ 
bu neticenin İngiltero iç111 ,o~· 
bir başarı olduğuna şiiı•!'~1; yt• 
tur. Zayiatı telafi etnıe1' 1~1 f,ıil• 
ni gemi inşaatına da ge"0;,., ~ıl 
diğl hatırda tutıılacıık 0111. b'ıır• 
başarının önemi. dalı•. i)'~i'_,ııı 
mektedir. Atlantık'dekı .'\,,~~·-~ 
harbinin umumi gelişi11tı ·errh' 
da daha açık bir fikir ~,,~'."' 
mek için bu zayiatı 1914" ) er'~'. 
deki 2aviat ile kıyasJanı3 •"' c 

' b' · de''• 0t .. de olur. 1914 har ınııı . ·ııd' . i 
tiği dört sene kiisur •Y ıç• ;..ı ı~ 
talama olarak aylık ~0f91~ )'~ 
yüz kırk altı bin tondll· ıı> ~,r 

.iJ<Pll ~·· lındn Almanya Aıner ,~ 
- Nes'nc? b · · · d' g .. ze olar bİ•e e gırınesını e o ııar . 
- Dör~ şişe ;;ampanyasına... yılsız şartsız deniıaltı . 11,re•'~ 
- Dakor! haşladıktan sonra I~ 1' ı•l 
Biraz zaman geçince, Balkan bir senelik ortalıuna nY 

1 ı1<ııt•l~~ 
harbi malum ve müellim neti • atı beş yfü yedi bin to~n ·~i a)' 11 
ceyi vermiş. B-crber gazeteciye: Ve en ağır zayiat verıl.d~ii\l 1~ 11• 

- Haydi, demiş. Ismarla dörl Amer.ika.nın ha~b~ .gı.r11 ~>' İ('.ıı şişe iampanyn.yı. .. seııcsı Nısan ayı ıdı kı b ,e~ 
t · tıarı 

Birare gazeteci, mütevazı büt. de ngi•lerin ,ayıa çıJıl•· 
çesinden. dört şi~e şamypanyayı yiiz altmış yedi bin to~~ r•~·~;: 
tı<marlamış ve şöyle düşünmüş: Eski harbe ait olan 1<aıı.ılP\ 

- Başvt>kile mi inanalım, ber. lar yeni harbin zayiat rn ıı< ·'~t 
ld ğ nn1aJl• o 

bere mi? le karşıl81itırı t ı 2 nıll• 11r (ı• 
Bugünkü hadiseler de öyle me. lık ol'lalamn rakaml.art ı-aıl•r ~ı· 

mu! hilafına, tahminler hilafına geçen harpte 867 bıne ı.aın•''. ·p· 
neLiceler veriyor ki, her kafadan kan en yiiksek aylık '~ıırr• ı(~l• 
çıkan ba~ka bir sesin hangisine l yaslandırılm~~ı~da 1.ng teJılİ~e 
inanacağını insan şaşır:yor. bu yüzden buvılk hır 

• •. madıft ı:-öriiliiyor. 



(Bu 7azının mc=!U'llt!ı·ı l\IlUut:uı 

Ajansı bültenlerındeo ı>lınm~,lır) 

lellıia eden: Muammer Alatu~ 
İwiçre gazctelerlne Belgrat • / 

lan \·eıi!en Lıir iıabc•·ck orta Sir
bt...anda bulunan Svilnac kesi • 
·~·'•Gc hükümet kuYi.'Ctleri ile / 
Sırp gönüllüleri arasıı:da 60 saat 
de\'an, ~den bir muharebe olmuş. , 

r Bu muhaer!;edc 103 gönüllü 
ı·e 10 hükı'.ımet ask~r: ölmüştür. 1 
, ~~!gradda çıkı:n Obı.ovu gaze-
l birçok ı-chinelcr!n kütle iıa. 
r de tevkif ~dild!ğın.1 kaydet • 
l:ır~te ve gönTllıiler'n talır!kat 
,. ~bir ha~';:etltlr'nclç! ·~1zgt'ç .. 

n!f·rı {ç[n bir h ... ·y .. r ı~ .. n· ' .F:)._

~H llektedir. Ay_n: ga,,.te, b_u~_ün 
~rbt.;t~nda dah·J, brp lvıkum 

•:ırııyoı", demtktedır 
'l-cJgı-adda Sırb: t~nrl n ayrıl. 

llııo Yugosta\· Lıülge:..,ri,1dcıı ~ .• 
"ekte olan 200 be 'I mul,ac;rc pr. 
~:tı ıç!n b:r Jrnmlte kurmu~tur. 

Su!garista, <-'l da i> r rih rd 
"' n<! dı:hil clmakta ı su~ln 4 
r 11 nist t<lama met•k iil1 \·Uıl .. 
llıı, ve hüküm i faz olu •ı,u ur. 
ı, · ıwada 

Jı\PONYADA i\1ÜHl.\1 
KARARLAR 

b ! ! ün Diyelı chiı1 İmp~utcrun 
·t nutkile açı!m,,tı;-. İmjX<rr.tor 
nu•ı:unda bılhas;~ dc"nişlir ki: 

I :t!. haı,r yaz•yctini- ·: .. 1rur1 
ığ. mutı~c1ii kan J ~~J. :ta -

~r~' ı ve mut'z~-n1 }Jüt~ l<iy'ra. 
<::nın Diyet M-"clisine te\·diini ı 
~az·rlara ~mrot ._~ Devlet n vk 
Ve • , d , · 

.ı.arcs.ne vJr ımaan lb~rct 

" rı \'az~fen.ic.l 4 "r.. · 1 ! fa et ' · 
· ıs'iyoruz. • 
lrıı ır~">run hir cm:r !"' ·1., j 
· : toplama krnur' •·ı g. 1e. 
ı,t r ş:m~i ·e kad -r a '. r ğe 

J • r 1 ~3;z Sjyıln:ı 1 .... .: tı·l;rar mun. 

Sırbistanda çetelerle mu
harebeler gittikçe ıiddet
lenmektedir. Hükiimet 
aıkerlerile gönüllüler a· 
rasında 60 aaat devam 
eden bir muharebede 
103 gönüllü ve 10 hüku
met askeri ölmüftür. 

- - - -. _1-- _..,.._... 

J; emc!C' çağırılalıilecckt.r. 

Hariciye Nezaret!r.in organı o
l"ıı Japon Tayıns Enci Adversiter 
g:ztt~si diyor kf: 

. Pasifk deniz ı:ın iı.kıba: bu 
cclseyç bağlı olabilir. Japonyanın 
;cendi menfaatlerile ve Pasifik 
"'' r fJa'.lerile mc-.gul almajta ka. 
ı~:- \·erd.ğini \'"C kabicnnin rrcil -
:ct'e uzun uzadıya istisarekrci~n 
~anr.ı \'::tz!fesini y:.tpac3ğını dünya 
<ığreı cekLir.• 

HİTLERlN SULH TEŞEBBÜSÜ 
VE iNGİLİZLER 

Londradan bi!diı ;Jdiğine göre, 
İngi1iz hasmı Hıtler'in S'1lh uğ. 
ıuntla y2rtığı tPşebbüslerin mu
vaffak olabilcce(h fikrinde de • 
ğ;ldir. İng:liz gazeteleri bu l€Seb. 

:.i~' te c; ... 't :ıp ohr.ak üzere tank 
\ ... "yıirC 'maliı.tının artbrıı"'~ l. 

--~ı ;·srarla istiyorlar. 
Sandey Grafik diyor ki: cAl -

manyanın yeni sulh taarruzu. A. 
me 1kan bitaraflık kanununun de. 
ğ.ştirilmesi üzerine Hitler'in uğ. 
radığı mağlubiyetin hemen arka. 
smda~ vuku bulmuş:ur. Mütare. 
ke ;;ııı;di IWler'm kayıtsız, şart. 
sız teolim o lmnsı ile gerçekleşe • 
bi~r.> 

A!V!ERIKADA GREVLER 
ÇoGALIYOR 

~: evyorktan b;Jdirildiğine göre 
Amerikada milli müdafaa imaıa. 
tma tt-sir edecek mahiyette grev. 
ler g?nişlemektdir. Madenciler 
;c .ı.:k<>. ına ait çu:k fabrikabrında 
a~faı f:ı.l.ı. kalarJr.~a grc\·lcr de. 
\·an: et ı: ~:ted.ir. 

Vişi'ye göre 
cephede 

harp vaziyeti 
Viş! , 17 (<\.A.) - KLrtmda, Rus 

mt.ıdafaa ,,,.(l'J bc!·lenn~lc:n biri de Hu_ 
menler, t.ar1.ıftndan yanlnıt,)ittr. Al. 
mtnlar 1 Drıııeç ha,·za~ttıda bir ço'.-t 
sı:ıP1 rnınlt·kalar işgal ctmiş1.erdtr. 
T~ss Kır•?"ıı.da \'tiz.yetin Ruslar için 
pek endişe!· old·ığ ·nu !t!rnf ctr:·ekle 
ve ,..ıu J(liıı ıı..irf>n n~uhrrrelJeh;1den 

!.onra Abr.,uıl3rJn ilrlcı.wkte bulwı

duklarını söylemc-ktedir. 
!\loskova etrahnda harp f:ı.at!yetl 

devanı edlyor. İki taraf ta pfyad1r 
kU\.'\•clerini kulhı.nıırak ilerleıneğ• 

çahşıyorl~r. 

Bu nuntnkada şiddetti ınuharebeler 

vuku bulmp.ktncıu-. Aln1an r3dyosu, 
merkezde büyük stratej !k ehemmiye
ti l:aiz bir i::;tihk5.ın tn zaptedildi ğlni 
bilci!·~ın.~tir. Rus luıtlart içine sür' .. 
at'e ile-J'lem~· \.·e c:embe:- it:Jne alın
mış oler. !ıtr İtclyan bırliğ\ gfll'!lcrce 
süren ır.uh::ırebt.·lerd<:n oo:ıra çemberi 
y;;.rar:!k :an·• ,ın1.."\ğa \'e ı::l'rideki kuv. 
\·et} t!~ i 1 .. leşırı.eı;e n~l». ff,;:ık ol:n;,·~

ttır. 

"!'ikvin .. ic A!ınan !lorleyk;i de~·3n1 

edıyor. KareU'dc ve S\·ir nehı:ir.de 
Finler m(vzii Rus n·.:.ıl::ıbll taa~ru1..., 

larnı ~ü-=kürtrnt.}le-rdir, 
~·--

u Bitler ve l1Da mü
zaheret edenler 

mabvedllmedlk ç e., 
Singrıpıır, 17 (Ai\.) - İugi!iz 

kabinesiuiıı Uzak Şarktaki husu· 
si ıniimessili olup halen AvustraL 
y8 7.İntarndaı-larilo isti ·areler yap. 
mokb olan 1\1, Duff Kupcr, pa· 
zar ~ünü ::Uclburn'do kalabalık 

bir rliulcyid kiltle,ine hitap ede. 
rek: 

• Hitlcr, onun temsil ettiği her 
şey vo ona müzaheret etmiş olnu. 
]ar, mah\·cdiln1edikçc azmiıniz 

gc\ şcmiyeccktir.• demiştir. ___ ,, __ _ 
. ll J~ tUbi tu u:ac:'l~ .arc.i4ı'. 41 
;(ı•ld kadar <cm~kli erb":;lar ve 
,~şına kadar olan subavlar 

liarp vaziyeti 

Ruzve-lt askeri müşavirlerle gö. 
ıit .. milstür. Bugüne kad:\r n1em. 
r.uniy~t verici biı· ce,·ap almadığı 
'akdirde, ordunun harckl'!c ge • 
çeceği zannedilmektedir. K~!ia n isti ametın

dıı nbily k bir taarruz 

~ ( ı ;nci Sah:t;.;Jen Devanı.) 
· ıJGg~ gölü He ?\.I.J:>ko,·a arasındaki 
~;_'de \'olg1 nehri b.>yun:ı varüı~sı 
~::.ııu k\.'Vvct bulacakhr. Bunun 

lcey§l mi.na ı, 11-:io h.o\·anuı ve 
., ır.ı-a \'olı;o gerisindoki Rus 

t.tc laa, ıııın Şim•lden ihatası de. •U,·. , 

Aw kat ticretterı 
(1 inci Sahifeden De\·.ıın) 

Yeni proje ile Hukuk Fakül~si 

ntezunu olmıyan. fakat muayyen bir 
dereceye k:ıd:ır yüks~lmiş buhınrın 

h[ikirr.ler!n a\·ukatlık y!lp,nrılJrı ka .. 
buı edılmektedi.r. 

Proje ile dava vek!l?ı.0 1 yn.p:·;r.Iarın 

çalıştıkları yerterdC'ki avukat .sayLSı 

5 olsa bile, o bölgede \'ekftlet yapma. 
ları mtı\'afıl~ görillmt>ktt'dir, 

Londra. 17 (A.A.) - Tas ajan. 
sı lıirkac gün C\'vel. Almanların 
Kol inin -bölgesinde büyük askeri 
hazırlık.lorda bulunduğunu bil. 
dirınişt i. nu mıntaitadan miihiııı 
bir taarruza geçilmek ii~cre bu· 
lunıılduğu aııle~ılmakl•dır. Rus. 
Iar Tagaul'o~ ve Rostpf bölgele .. 
rirH!e A!nu··n taarru7.larını püs
kiirtmüşlerdiı'. 

Japon Hariciye 
Nazırı nutkunu 

dün söyledi 
Lontlrn, 17 (A.A.) - (B.B.C.) 

Japon Hariclye Nazırı Togo, Ja. 
pon Diy<!t ıncclısiııde U2un !ı!r 
nutuı, siiylemiş. Japonyanın sulh 
en,eli b,o,J(!(]iğini tekrarlamış \'e 
d!.'mi~tir ki: 

- .Japun oiyasetinin gayesi, 
hakkaniyete dayanın bir sulh 
ku,·wak sureti}(! insaniyet<> ve 
dünya sulhıına hizm<t etmek \'e 
Asyada yeni bir nizam dcı-res i 
açm aktır. 

B. Togo, Japonyanın Çine kar· 
şı harbe devam edeceğini, Nan. 
kin Çin hükumetine ya·rtiıma de. 
vcun edeceğini, Hin<liçini)·e Japon 
;a,~~rlerinln ginn~>i akahindc 
düşman propagand?>ının Cenu. 
bu Şarki Ası·~da l«·ayü1.k •r e
meller bes!·1c:tini ;,, ı c·lmeı: r ,_ 
alir<'tine geçtigin• \'C Japonyayı 
çenber içine almak içiı\ sarfcrlilen 
faal yeti de kaydederek dCT'ıı t ır 
ki· 

- Birlesik Amerika 'le 1 nı;:ı -
'.0r , Japonyayı çemb• r i'1ı1e ai -
ınak için Felemeı:k Il'r•l:Gtan: ,.,. 
Çung.King- hülturr~t ıle ;mı " -

ı 
t • 

mu1 ar ve bu gayey-e va1·rr.at\. IÇ•tl 
her hnddi aşmışhrd.r. Japcı:ra, 
bit iti!Ha varmak içm gc<;(n n'. 
~aııdaııberi Amcı ;ka ile nıülak.,. 
ı..,de bulunmuştur. S.ıl-ık k.;. ı . 

nenin bu gayrelınd~ nıu\·n!f·Jı· ot 
mamasına arf:mi.!n yt-r.i J:1pcu KJ.

l_;.inesi, Amerıka ılc müzakt:ıc:,t! 

clevama karnr vc.rmicf · r. 
Bu müzakereler hakkında tı:f· 

silat \'crerrjyecegı ~c :mite -ı;::ı. 
fb. Birkşik An'Hika, japou\·.ı 
gibi sulhü nnLı td :ı ,,. \'e J~p"ıı 
',lanı :1tabii H,t iyakla. ı ı tu~~lllr 

(:diyr,rsa biı ııetıce}... ~"ırıı,a.~t::ı 

gecikmiyeceklir. Va1< t ~a; i.ıcı • 
menin lüzumsuz olduJu \'€ uzla. 
~: \ ı görüşlHimiz,n de b:r haddi 
bulunduğunu takclir c ..,.,ek 6e 
.::'~ktir.• 

NUTUK LONDRAD!·. İYl 
KARŞILANMAD! 

İngiltere'nin 
Şark cephesİn· 
/ deki ümidi 

(~~c,ak.a;t:Jcn uevaı,n) 

nin ilıli)at ordular lı~zırladıkları 
hakkındaki haberler do;!ru ise bu 
ordular herhalde ilkbahara ka. 
dar talim, terbiye \'C t~hiz t ~ 1. 
mis olarak Aluıaıı ordusunun 
ka;5ısınu çıkarılacaklnrdır. Ame· 
rikan ve ingiliı yardım kai'lelc
ri de ilkbahara kadar emniyet ve 
intizamla Rusyanın nınhta~ oldu. 
ğu Jıarp ınalzeınesrni, ta~·~·are, 
tank, ztrhlı top ve- hiicuın arabası 

gibi harp •·asıta,ını ıınklcdchil. 
dikleri takdirde 19i2 ilkbalıann· 
dan itibaren ıuuazzallı insan kay
naklarına sahip olan Sovyet Rus. 
ya için yeni bir muka,·eme( dev. 
resi başlıyabilir. Bu takdir~o Al
manya Şarkta miizminleşeıı \C 

yeni yeni fedakarlıklar ihtiyarılll 
icap ettiren bir harbin içinde ka· 
lacak ve biitiin imkün \'e t•kat. 
lcrini bu c~ph('de n;hai zaferi ka
z.ınınJ)"a tahsis e · Jt·nJİ.\C dt.''.'anı 

cder(•k dcnıf"fttir. t .. t<', şimdi 
İngilizleri Şnrkn billıllssn ;;,1'itle 
bnğ'lıyan 3ı11İllt"rin lut,~nut ~ bu U. 
ınit ve bu rn~italea uıe~net h.~ kil. 
etn1ektc olmalıdır. So\•yct Ru-;y ı 
ilkhahardnn itibaren '~ ıI -b.ı
hard3n scnr:ı şark cepht...,,i ....: .,. A.l. 
mnnyayı cid~!i !'.!ekild, u1c~g1.: e
der> bir ktı\'\'et lıalindc kaldığ ı 
takdırde harbin İııgi!i ılı r tarafın . 
dall da biitiin güçbri ile. Şarka 
na!,lcdilnı~>lndc ha~ ali ehemmi
yeti hai·ı n~cnfaat \arttır R•ı \a. 
ziy~ıtc .. ).hnuu;ya ~iuı~lden ta ce-
nuba kadar uzayan bh· Ru~ s·1 rk 
cephe~i ile \l~raşacaj'rı kad:ır Ce-
nuhu Sarti Rt,.yn•ın<la ae•lacak 
ve Uk~a\'na'yı, Karadc.U; s~hll· 
Jrrini. Kırını'ı hedef itCifıaz ed~
ct!: :r in~iliz - nus cenup. cep .. 
b~i ~le de uğraşmak ını:-cLtıriyc · 

tinrlc b1ralula:-aklır. llu it ilıc rla 
İns;ilfercı.'.n ı:..•bin biitiin s!klcti
:ı~ Snrka infikal c-tt irmt•kte \"e ni. 
hai · n~ticeyi Şarkta P.raıuasr 1 lda 
ınuhteJif hcsuplrır "'ı.• hi!) ati 1ncn
h· •le r rnrdır. Bu harpı) ıııenfa•t
k in w lı<'•aııbrııı bo ndn §" !!"· 
lir: ~\lm<?ny? !-.endi lıudullarııı-tan 
binlerce kilon;clre tt7 kta çarpc~ 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yenıckteıı sonra gü ııde üç defa ınuntazaınaıı 

dişlerinizı fırçala,~ınrz. 

Edebiyat dünyasının eıı hü) iik zaferi olan ~ 
• l\i A :S T R A P • isimli kitaptan filme alnıaıı renkli ~~ 

VAHŞi AŞK ~: 
RAY ;}fİLLAND - PA TRİCIA :1-IORISON - AKt'lt ~ 

TA!UİROFF'un yarattığı büyük aşk romam ·~ 

Pek yakında 

A. • 

ALE~~ 
•Ölmeyen A. k> filminin umılulınaı fJJ.ınauı . 

LAURENCE OLIVIER'in 
GREER GARSO:S ilo lıeraberyaraltıkları 

HAL A 
t'ilıni hu pcr 't"mbcden itibareu 

SARAY sinemasında 

r1'1UKADDES YALAN 
Baş Rolde: 

HILDE KRAHL 
1 Pek yakında Ş A R K Sinemasında 
l·ı~=-ıa-~-IE!imllBmm---

lstanbul Stl.hi Müesseseler 
Satanslma Komisyonundan: 

) · une lI.:. ta".lesln~n 4.86• kalen:. Uaç ve sıhhi ır.alıeınCiı açık 
elt.sıı •. eye k ... 1._1 r..ış1.Lı:", . . 

l - Ek,;ttme 19/11/~11 Çar,amba sa•t H,30 da Istanbu! S•hhal \'O !~tl
rr:al M· .ncLet 4 iuılı.lr'iigü tılnasmda kurulu komt~yond:ı yapılacaktır. 

2 - ~! •. dw.; :nen !. 66> kalem ila.ç ve sıhhi rr.al.t~·me için tll91~ !trı 
.,-;3; kı.:.r ;ıtr 

3 - :ı •.. ı t !' lG 
4 - ı~~e"-;liicr ş:ırt ,'] er ~., n ':i:·ot:\!a gu:~t.ı;,;.rler. ~ 

5 - istekıder 19~1 yılı T~c3rc~ Odas: ;·es!kası ile 2490 say:!ı ka.nunaa ya~ 
7.tlı Yesikal·ırı ... ou e 'eıPr u,·akitat garanU rn:ıkbuz \·eya ta;;nka mcl:tu• 
t>ı· ile Oır. •e bcl'.1 ~ n \ ft"' koru ~na gelmeleri. 4'9695• 

" - ?ılolko\·a G:ıı-bi.nd~ Tu!.:ı :r:ey
ı-:.ıh.:ırt-~!::i ldın.:.r~.:iı: henüz 

r:. rn.: ı-1ı.arc!1r. H.lltl;;t.'1 ;;.:pt!!~l:ı-
. ·kabil lat!rruzlarla bazı kas~ba-
~er in _L1rd1!'. Alrn~nlar, Tula 

*'>c·t
1 
.. ı ınarın Rtts n~UJ.ıo!aa dh~eğini 

le =lrnıak i ı:, tahmin ettiğ!.x tL \'C-Ç

,. . ' Cıtcı ııebrl .;;:nıalu:-d< n M. ~cıya
t_,_" \ eç·c t ~ı;ruz t~rı:L: fo.; !tık.at bu 

Borcu olmıyan 
( l inci S'h!fP~en Deı·zr.ı) 

ııızdım. P<!nceı't'den baktım. Bir 
kaç kişi gelmiş! .. Fl'toer Bdcdiye 
tahsil şul>csi icra memuru B· Sait 
Gönül olduğunu sonradan ögrçn. 
diğim zata ı:e istediklerini sor • 
dum: 

Amerikan bayrağa 
(1 ine! Sshiff'dC'n 0<.;vaın) 

filika gönderin, Latıyornm.• İ•o. 

reli verıni~th·. Du işarcll<-n he
men sonr:ı, ticar<'t ~cnıi.!ıiı,den 

iki infHfık sesi gclıni~tit. Kru, a. 
zör gcmil·e iki knrtar1cı ekip 
yer'ıeştir~iş \'C birk~ç snat ıar .. 
fında infili\klardan ileri r,elcn de
lil<!~ri tıkaınıva ve lnakinelcri iş.. 
lctınyie ınurnffak olnıu~lur. 

Londra 16 (A.f,) - \I:l.B.C.) 
Japon Hariciye ~,dzır.ıun Dıy. t 
rr.eclisınd<'ki nutJ:u, Lonrira tn{' .. 

hafilir.de iyi ltnr~ılarmam ıt r. 
Nutkun hakikati .tııl:nf dtiı ,-e 
riyakarlıklarla dol" o;!·i•ti;•.ı bP. 
yan edilmeklt>dir. 

--o---

Çin mşi halledildik
ten sonra ••• 

1 mak ınecburirctindc l olacak, kaı·· 
şısında heıu yeııi Ru;,. ordul aıı, 

hem <le taptaze vo en modern •·a· 
sıtalarla miicchlıez İngiliz or<lıo. 
!arı bulacaktır. Binaenaleyh bü. 
tiin imkiniarını ·hu t"epheye c;ii_ 
rcccktir. Yint• İrıgatt;.~ ic::in \ ::
ziyet Alnıaı1~·aıun d1 1rar <rle.-pğı 

\'aziı·ete u.3.zaran tan~ biı· zal it~~ 
J;'l •'t\'tkfü. Çiiııl;ıi . lngiH,'1'~ 
gaplc, )'ani kendi adalarında 

harpsiz \.'P ı•tıid efaada kala ruk, 
ltrır~ettiği ~ahoda d;:ı h 4 1trin~ çok 
yakın olacaktır. Bilfof7 Kafbs. 
yadan taarruza geçocck İngiliz 
ordtisunun geri Vt> ikmal hizmet. 
tr-~·i Alınanların iz'ncıaden tanıa· 

mile a1aılı• bir"halıle bulunaeak· 
tır. İngiliz ordusu Himlistan. k·c. 

j 1 1 D eıl" ı O enizı I! ırı lıl et ıııe Umum Mü ~üı lüiü İlirı lan 
·-

~r... . 
r ,~un g yesin! 1ak<lL· e<l(.:n RuS-

1 iJ.·~ ha~ırl.:ırucı~ ve iy! icra ed;I. 
''ı.r ıru.k;.ı:~ıl t;.arr zı.. .ı\l-ranl:ırı 
0l'"lrusi~\ cç··Jl. Gtrbindt:kl oı.m· n-

lı11..._ıar \"e a~ır Zdyiat \'Ctdlr
t:ı.i · ·:iir. Der:i!e!.nlir hi Alıı:anhırın 
t ı. \ e !w7a!oyJruslavtÇ' t~s.rruzl:ın 
ıt Yerkez "er-hesinl c•enııptan ku-

k pıı;nt;ırl bu safh:ıda Rus mu. 
l)'.r- CUy?e Uoşa gitrr:işt:r. E\l.·elce 

- rı ~itirn ı veçhile 8 hattan mürek-
-t,?J.& rru<lataa cepheslni iki h~!ta-

rı. • .,.,l.p :;upünn~k k:ol~y b!r !ş g9rün. 
0 kte .. t oır 

\·., - Cenı·~ta. Dooeç havr:asında. 
'""-

1~otgrad - Ro~tot hathna ta
'tıtı..q edı:.-n .:\iman ı ~ cen;::hı UerH· 
l\ı:ı. 'llı.4tlr, f\.tare~tıl Tıınoı;eı~ko, İ-

' ~ l\:a(k:u yoJ.ı.nu ınuhaf::ıza endi. 
· ~ t Cen·,;,p cen:ıhuıı tak\'iye etmiş 

ıdır 
ı . 

~l't>' l<ırımda s\lıncınl•t· Kcrç Boğazı. 
~ l&.hilindedlr. Sivıı~top.._ılu ahr.ak 
~\ 'ıU~urna ba.~latnı lar ve bir nıW· 
~.tnı tıoktayı ~le geÇ'irmi~lerdir. 
~tuı, ku\'vcUeri Lahliye: edlnciye 
t. ; 11'1.uka" cmet etmeler~ beklenebi .. 
~- llkat ltuslann ; .. ı:lık Ro:>tc! -
~t ()ıiJ~!sk tır~ı:andaki r;!ıntakayı mil-

a :~r~ yeni bir cephe kumandan-

\ lı.tnı.:ıl:'lrt ,azın-.dn·. 
1 ıı·· ı.. n,,...nn ı.;:arkn!tya !~h ~trine çı-

" .. ıeştbbü~leri k~~:~ıı:cta nus fi
lln kendi kend !ni bat.tmast 

•~ -ıuı ı:ıo kadar c:Uruit u!dtıgu arlık 
lln•i.ihr n~ı flı.13 fil~ llll daha \'2,. 

' "b 1 'ecc~: h ldecUr. 

41msn tebliği 
t'li (1 lccl Sıtıif•den Dcı-an) 
lıııt llıau lesi lcrine hücum etmek 

!'!tile ) ardım cımi~lerdir, 
tıt1 · Çen lıafta Alınan h:ı,·a kuv. 
L t' 
'it 1 Sov)·eı lı:ı\'a kuV\·etlcrine 
1 11 

hiiy[i'K mı·,·aUal.ivetler el. 
"' ''l . • ' ' ~ 
~~t ını~lerdir. 1 Sonleşrinle 8 
'•ıı,t)tin nrasıııdnki denede Sov· 
~th' loıı yeküı 2174 tayyare 
lı 1• t•tnıişıir, lıunbrdan 1293 Ü 

-llı'li! ın.'.:!ıar.,belcri csııa•ında dii. 
l~t llııış, 412 si Alman tayyare ,, k ,il. ,, fJ~·ıua hatary'lları taraf1n. 
~il. ~st tarafı d1 yenle tohrip 
• ~l .. 
• t: 1 .41 tır, Ayui devre içinde Al· 
•ı i: doı;u c. plır ,inde 183 tay. 

a~ lıct ıui"l". d 'r. 

• - Haciz yapac~i';ı ,, 720 kuruş 
vergi borcunuz var!.• dedi. K~n

d:Jerine de ayni şey; söyledim. 
.C.akin itirdza ve ricaır.a bakmıya. 
rak hodbehot evime g;rtiiler. Ila

ciz yaptılar. Halbuki bu muame. 
le yersiz ve gayrı kanunidir. Çün. 
kü bir kere hiç borcum olmadığı 
halde evime zorla g'irlmiş ve ha. 
ciz yapılmıştır. İtirazım dinlen - . 
ır.emişti r. A15kadarlarnı nazarı 

dikkatine koymanızı rica edaim.• 

Son Telgraf - Bayan Enıineniıı 
başmdan geçen bu hadiseyi te • 

f.Ssürle kaydederken bir icra me. 
murunun borcu olmıyan bir mü.. 
kelleiin evine ne hakla girip ha. 
ciz yaptığını alakadarlardan so • 

ruyor ve sür'atle cevap istiyoruz. 
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Pazarte~i 1~ ~~ ~~:k l~ ~; 

Z"hrevl ve cUI ha.talıklazı 

Dr. Hayri Ömer 
Ö~lcden sonra l!eyoğlu Ağacıımll 
karşısmda Hasanbey Apt. No. 33 

Telefon: 41~R6 

l
ııııı::\\\\l\llll~ Şehir Uyat:rosu 

\1 
!\ \\l'ı~\ İstikliil , caddesinde 

"" 1 Komcdı kısnunda lımıı11\ıı 6u ok~•ıu saat 20,30 da 
KÖRDÖVÜŞÖ 

ICruv27ürdcn \'erilen ma!Umatn 
göre ticaret ge!lıı•ııHn Mih,·ct 
devletlerinden birinin teb2a!)ına 

ait olduğu, onnkınılaıı Rnlnşıl. 

ınıstır. Gcınl, snhle hir bayrakla 
sefer ediyordu. Tayfası tarafın
dan pek fa•la hırıı:ılunııı ış lı. Ve 
şimdi pek fena şerait ulhııda sey. 
retmektedir. Kru\ ... !iir ınürr. tte
batı btt ticaret gemisiııi bir Ame· 
rika Jiınanuıa gtitiirınektedir. 

Gemi, J\nıerika kanunlarının 
büknıii altına girince, Mihverin 
Birleşik Amerika limanlarında 
dalın e\'vel yakalanan diğer bir. 
çok gemiler· gibi müsadere edil. 
mesi pek muhtemeldir, 

----0--·-
MISIRDA 
(1 'r.l.'.'i S;lhir('d('n De\.·:ı.n1 ) 

n.ı-um . Yalı.ız hüklımetin mesa. 
is. kü~i gelmectiğıni nazarı dik -
ı ııtinize koru\·o:unı- Bliyük ve 
l.L'rük rtr n.iıık sahibin; n fakir. 
:~ ; ~d:m •.ine iştirak etmesi 

ı: 'ım:lır. Memle:,etin umumi men. 
][alini alakadar tden daha başka 
p:ojeler de vardır, Bunların ta!. 
l, ki için hükümetiml<! elbirliğ: 

~1_menizi r ica eder ve siz~ muvaf. 
;o ;.;yetler dikrim.• 

Cumhurıyet !sml 
(1 inci SnhifC'(h-r: t1e\•am) 

vin ıistiindo ınuknddcs bir nıcihuın 
bulunduğu, biıınenaleyh ticari mü. 
~';eselerin bu ismi kendilerine 
uıı~·an ittihnL etmelerinin doğru 

ot, nuyacağt bi!dirilnıi~ \'6 hiçbir 
tir:ıri ıniie~se~enin «Cuınhuriyet. 

i ·,uı;ni kullann1amos, hususunda 
kaıı eıleıı te ebbiislere geçilmesi 
istcnilmislir. Kongre hey'eli bu 
dileği ittifakla kabul ederek Vi. 
la~ et Parti İdare Hey' eti Rci!.li
j;inc arzı karnrln§lırınıştır, 

Tokyo, 17 (A.A.) - Haric<ye 
Nazırı Togo, Çiu i~i halledildik. 
ten sollia, Japonyuııın Şimal \'e 
Cenup- denizi mmtnkalarile '""~· 
gul olaeağını ,(iylem' ! r. 

~·<,.____. 

Yeni vrups ın 
binasında üç amil 

Beriin 17 (A.ı'\.) - ikt:.dcı 
Joscph Winschuh. sik:. t !ll{'r • 

K<"Zi Sarkta o:acoklır• b~~lıgı al. 
t.nda Deul.!::Chc Ailgt..•1ne 1ne Ze .. 
ilung'da y3zdığı bir m<:ka l4 c7e, 
far!::i Avrupanın rnua7.:~an1 b:r 
;stimar sahası te1k'.l cttiğ'ni .}'3z .. 

rıı.akta, AiinJrya?ı~U lırr:::iyı yal .. 
:;1:z başına işletemiy<C€ğ!ni v-e iş.. 

le' ıek de is'.emP.diğini söylemek. 
~~ôır. 

Makalede denil:yor ki: 
Şark, Afrika'nın Ko:ıkistator. 

ler deninde ve Şiın :ıli Amerika
daki beyazlar istilası esnasında 
şahit olduğu yeni bir Avrupa ya. 
yılm"sının inkişafın ı glir~<'ek!ir .• 

\Vinschulı "a göre-, )'<'ili /\nu. 
panın bine edilmesi.ıde 3 amil 
müessir olacaktır. B~ 3 5mi!, Bol· 
şevizme kar~ı vap:hın mü~lerek 
harp, İngiliz ablukası n An:eri. 
kanın Avrupaya !:arşı ol~n h 
mane •:aziyetidir. 

Jkhsat nıi..iteh.as ı~·n.a :töre" 3 
ami!rien ikisi ortadan kalksa bile, 
Ameri!:a ile Avrupa arasıncfakl 
gerginlik daha uzun zaman de
vam \'c Avrupa iltihnd;nı teşkile 
hizrr:et <!deceklir. • 

~ır Eaekll Alb yunı. 
zın ytl ıek hamiyet! 

Emekli Albaylar1n11zdan B. $etik 
üç yüz bin ı:rayı bul3n servclinl ~e:
hir h~tslancl~dne teberri\ etmiş \·e 
yüz bin liras!nı Gurel'.:ı. Ii~ıı:~ .. slnE' 
:;.y1rrr.ıştır, Bu kıyırctll v-;tnnd· . lz.ı 

har3r~tle tebrik E.''leriı. 

ni Zelanda. !\vustral~ a gibi en 

ktı,·ve tli ka~·n nklarıo rfau \" C en 
k:s.:ı ~·oldan n1~iken111ıcieıı h<·~le. 

ncccı{i glhi AnıeriLa 'e ingiltı,ıe 
ile tliğcr I> rr:inyonl~ı·dan da h<r 

1 
i&tcdi~inl enuıiyclic ve sür'u tle 
bu oc pheıe laşı~aı:ıc.:cktir. Cc· 
nubi ı\lrikad<1n, Hindislo nd a ı, A· 
vustıalyadan, Yeni ;~clt:n~•~ı .a. 
Iraktan, Filiotinrlen. l\lısırdan bil. 
farz OrıfJ Fr;:tn~.asını.la ur11acok bir 
ccıpht-)e ,~ker, gıda ınndde';i, 

hart' ınaİzcıne \"C \as 1 tası ta~ı
nıaktaki miişkül;it ;J,. bu ) er!t' r
den İrana n: Kafka,,ı ·~·a taşımak 
arasındaki kolayW< ı;öıiirüne ge
tirilir~e Rus nıukal·(uıc ti ile 11çı .. 
Jacak bir şarkı ce-nu1u CCJll1csi. 
nin İngilizler hesabına temiıı ~de· 
ceği mu\'affakiyet \'e n1enfaat 
derhal kendisini gii>terir. Bıınıııı 
bi)j lo oloıao;;::nda iki ati bir hesap 
mevzuu dn Alm:ı:" a, ı biitiin 
kuvvetleri ile Şa•·l.a çektiklcn 
sourn İngillerenin lok ceııhe iize· 
rinde ~arpı<..ııınk koL\ltiııı ı lııı. 
]urken. a:vni zamanda donnnınası.. 
nı Hint Ok~·anusunda bııluııdııra.. 
bilnı'?k f.!~::it nı ka2an1nası ve 
lıorıı kunellrrini irnbın'.la Ja
por_.·~ıi;:n ~c lccek lıir taarruza 
k~rşı da iislcrine en yakut o!nrnk 
şarkta ve IJ;ılıı lıir halıle sc~lı 
Sf.llu t3bi yc ede:hilınek in,kRnıoa 

knvuşmabltlır. l~u ıia J&Jlon;ıayı 1 
t1ıtmnk, tutaınadıj;ı takrl irde nır. 
ı:ı~k bakımından cenubu "1rki ' 
r ~phcs iniu ve !?us nıukave1nrtt . j 
nin esaslı bir şekilde de\'anım ın 
İngiltere ve Antcri!;:rı;\.'a kazandı· ı 
r~ra~ı ayrl bir ku\·vr l l>ağ ı olu· 
caktır. 

ETEM iZZET BENiCE 
,.- Gö.ı Hekimi ilmi!'~--------~--"-
1 Dr. Murat Rami Aydın Veygand Vişi'de a Beyoğlu . Parmakk:ıpı, İmam Vişi. 17 (A.A.) - Fransız hü. 

sokak No. 2 Tel. 41553 kuın•liııin Afrika murahha~ı Ge. j 
Muayene ve her liirlü güı neral :\faksiıne Veygand, Vi~i')·e I 

onıf'H.v~tı ~ıkarayn nrı!'a~ııdır 
gelıııişlir. 

17 ikb.ıcltaşrladen 23 lklaclteçriuc kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak •rapurların isimleri, 

gün ve sşatleri ve kalkacakları rıhtımlar, 
kalkıt 

BtırU ha.tıına . 

.. 

NOT ı 
' 

Pıız.rtcs! 15 d• (Ege), Perıombe 1~ 

de (Cuır.huriyet) G.-:ı.lata rıhtımın
dan. 
:-10T· 17/11/94.1 deu itibaren Karade
niz yolu tarifeleri deı]i;; iştir. Yeni
den t:.nz!:n olunan kt.i tar ifelerine 
göre po,;taiar P zartes;. ve Pcr~cm.be 
günleri İstanbuldan saat 15 de kalka
cakLır \'e Sinoba kadar yalnız gün. 
daz \'e Sinoplan Hoplya kadar gün· 
düz l."C gece :;cyri yapacakl •rdır. Dö. 

'.lş~e de ayni şekilde seyir yapıla
cakt"'!". 

Çarı;ı"'ba 18 de (Çanakkale), Cumar
les. 18 «e (Anafarta). Sirkeci rıhtı· 
fr..itlaau. 

Perşeır:ıe 8 de (Ber~ın). Tophane nh
hm:ı~J.:ın. 

(İ;';,rı ahire kadar hafı.da bir posta 
yap:laeaklır.) 

Pazartesi. Sah 9.50 de Çaış;;;ınua, Per
tcınbe, Cuma 16.00 da (Trak). Cumar
tesi 14.00 de (Sus). Pazar 9.50 de 
(Trak). Galata rıhlımındllll. 

P<tzaMes~ Cati'>mba ve Cwna 8 de 
( ). GoUıta rıtılımıf\d•n. Ayrıca 
Çarş:ın:ba ve Curnartesi 20 " (Saa
de~). Tophane nhtımmdan. 

S3lı '"' Cuma 19 da (Seyyar). Topha
ne r'hlımıodan. 

9 da (Bartın). Tophane rıhtı
mın:t.g.n. 

Çarı;•'11ba 12 de (Burşa). Cu::nar!es! 
12 de (~:enin). Sirkeci rıhtım•ndan. 

Pazar 16 da (İZJ!1;r). Ga.l:tt ııhtımırı . 
dan. 
Perı;en:bc 13 •Jo (Kade~). Galata rıh

tımından. 

Vapur s~ertrM haklnnoo her tilrlil mal\lmal qatıda telefon llU• 
ırıaraları yazılı Acent~lerimlıdeıı öğrC"nilebtli.r. 

Oala.b Bat Aorot.etil Gala.ta :-ıhtımı. Limaaıer t~ 'l'.ıum 

• 
llrluı.:I Şube • 

t.füd:.ır'll~iJ b:r.a: ~ ~lt~-ıd.i. 4ı362 

Gal.lta rıhtımı, ML"ltaka Liman Reis· 
lıQı binası 111.ltında4 40l33 

Sirkeci, Yo1<."a SJ.lo~u. 227~0 

l 1Q034l 

SAHİP VI! BhŞ \il il 'ırn t': i 
~r.~nh· \T nfı, ı ~ -

J'Tr'ı izzı .T ur' İ< ,.. 
c• • 'T F.".r'-.;Lc.i~ 

SON TELGRAF. MATBAASI 
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ingilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"·-------------- No. 37 

'rürl<ı~Ye çeviren : İSKENDER F. SER'l'ELLİ 

Herkes kendi aleminde eğleniyordu, bizimle 
hiç kimsenin meşgul olmadığı muhakkaktı 

.Ne\ yod'i. Vali n:uo". ini .i\fisLer 
l\.J.:ırh. l.ll!ıııek ki gerçekten japon düş
n~a:ıı uı1~. Fukat, Ne\'yorkta elli bine 
yakın j.:ıpon v~r. Bwıları im~ <"hnek 
kolay bır iş değiJdır. 

- ŞOJphesu kold.v degıl. Li\kin Mek
sıiı.alJ h•yduLl"ı v~t..ı.Slle biı'\'Oklar1-
no1 hu•uru:Ju .laçu11bıl:r .• birÇ<lk ja. 
Pı)n nliJedMIK'lerını yo~1na ettirır . lfa. 
.!J.11 ı..ırar verınek ıçin ut? mümkünse 
yapabilir. 

- O halde çantayı çaln1ak !izını .. 
- H•yır. Çantayı değll. çaııtadold 

projtf'.v'l. Ve bu ışl bu gece siz yapa
taksııuı:! 

rıE"rlen cevap verdim: 
- Hay hay. 7 ııwnaralı odo.ro he-

mPn ın u;leraeni1 ... 
- Hayır .• acele etıneyın ilk6nec 

gaı'1-~nıd;.ın Yt"dcM. anahtarı a1'ılım.. ı 

H ıa.o bl""• bekk!di ve uzaktan gör
dütu pıwona Jprot \'erdi. Garson y~ 
nın.ıQ ge-kU; 

·- F..m~uı Misler Hisso! 
-- AJ>abtarı ısliyorum .. 
Gtusoa ellııi cebine soktu ve avu. 

cıınun lçiode ıuttu~u küçOcWı: bir a
nahtarı U'/.auı · 

- Buyunuluz. 
Hlsso ....,hı:.trı aldı. 

Gar.<Gn eiderkeıı ıu kelimel<!ri tck-
nı..rhtdı: 

- l.kınc:J kal. 7 numara .. 
Hı..., ba4ını s.ıllıyarak gUlümscdi, 
Garson yanımızdan uzaklaştı. 
Herkes kendi iileminde eğlenfyordu. 

BııJ.ınle hlç kimsenin n1eşgul olma
dığı muhakl<ILkU. 

lii.~o masanın ;;altından anahtarı u .. 
zaltı: 

- Haydi, Iıenıen ia başına .. 
- Simdi çıkayım mı? 
- Evet. Vakit geciktirmeden çık' .. 

mo:.lısını7.! ) 
Anah1~rı koynuma koydum., ya

vaşça kakltun. 

ıı· 'o bana salonun dibindeki kapı- J 
yı gösterdi: 
·- Or~dap ifoğruca yukanya çıkar

sınız .. yolda acemi bir müşteri gibi 
vürüıneyiniz. Soran olursa, ben gide .. 
ccğin1 yerJ biliyorun1, dersiniz. 

- Teşekkür ederim. 

* NEVYORKTA İLK YAPTIGl!ll İŞ-

1.terdivenden çıktım. Hi<; kim~ ne. 
reye gittiğimi, kimi aradığınu sorınadı. 

Si.mdl bu esrarengiz otcUn ikinci 
katındayım. Uzun bir koridordan yU
ı·•.vorum. 

işte, ; numaralı od<11nn Onündeyinı. 
Kendi odanı gibi kapıyı henıen aç1p 

:açcriye girdim. 
Jo~minin1 kj, içeriye girdigimi h iç 

kiınse görınedi. 

Ne kolay bir ir. 
J{aJbim çnrpnHyor degil. F&ıkdt kor

kularak bir şey yok. Jo;lekt.riği yak
tım. 

Mister J<.lark'ın evro!< çantası ger .. 
çekten garsonun tarif etUği masanın 
ustünde duruyor. 

Derhal çantaya atıldın1 .. açtın1. 

Böyle meşhur bir adamın evrak 
çantası bir. kere masa üstünde bıra. 
kılmaz. İkincisi de kilitsiz ohn.'lz, 

Bunlnr iki ınilhim hatadır .. 
Büyle olnıakla beraber, bu lıataJar 

benm lehime idi. lieınen <;anLayı aç
tım .. ~k. :araştırmadım .. japonlar aley
hinık'ki projeyi buldum. 

Taınaın .• aradığım evrak budur. 
Koynuma yerleştiriyorum. 
Bir ayak se&i var. 
İşimi bitirdim .. çantayı eski yerine 

koydum. Mister Klark gelirse, sarhoş 
J'OIU yaparak yanhş odaya geldiğimi 

söyleyip özilr dileyerek çıkacağım. 

F1rar p1Anımı hazırladın1. 
Fakat, gelen giden yok. Ayak ııesi 

geçip gitti. 
Elektriği söndürdüm .. 
Yavaşça odadan çıktım. 
Şimdi koridorda serbest yürüyo. 

rum. 
Bu ne güı:el talihi 
Bu ne güzel tesadüf! 

7 ı .•umaralı odaya giderken de, dö ... 
neı-ken de hiç kimseye ra.stlanıadım. 

Japonlar aleyhindeki projeler koy. 
nuında .. 

Ot'.'.' Un bar kısmına ini)·orum. 

Hisso yavaşça sordu: 
- Oldu mu? 
Onun bir kclimel1k sua1ine bir ke-

lime Jle cevap veriyorun1: 
- Oldu .. 
- 'febrik ederim. 
- Vazi!eml yaptını. 

- Evet. ~'nkat büyük b:r nıuvaffa-
kiyctle. 

- Tebrike değer n1i? 
- Şüphesiz .. 
- Şimdi ne yapocağız? 
- Hemen bir otoya atlayıp şehre 

Inn1eliylz. 
- Çoıt. geç değil mL? 
- Saat üç .. sabaha çolc vaktimiz 

var .. gidelim. 

17 Son Teşrin 1941 
18.00 Program ••e .rdl·tnleket Saat A-

yaı·ı. 

18.03 Mü,iJı.: 

trası. 

Müzik: Şarlulıır. ı 

JJar.os O:·kes. 

f'l•lllllll!llHW~IHICMRlf"-Ua;sı::~ -·--a~ı" 

~ Haftabaşı Musahabesi ~ 
'-•2•::i•F ::w ~~:.: :ı...,,,,.:..':M"..-..,.,:...::.::or. :.. ~~ 

Unlarını Elediler, 
Ele lerini Asıyorlar! 

18.50 
19.30 Uemloket Saat Ayan, ,.e A- J 

ians Haberleri. 

y AZAN : Oıman Cemal Kaygıla 
Şu (1r1ncıjar ne iyi adamJnrmış 

yahu! 
19.45 
19.55 
20.15 

Serbest 10 DaY.Uta. 
MüıJk: Ş<ırkı ve Türküler. 
Radyo Gazetesi. 

20.45 Müzik: Bir Halk Türküsü Öğ
reniyoruz. }J;:ırtanın Tlirküsil
Mente;eU. 

1\tcnl~li, Mcnteşe1i 

Dcl0Jdun1 (deli oldum) derde düşeli, 
Uç gün oldu yi\r gideli: 
Tükenmez derdim yalnız yalnız. 
Horas'dsn bir bulut :'.!ğd1 1 
Sulu sepen karlar yağci.ı, 
YolcularJ n1 hanlarda kaldı: 
Kaldım evlerde yalnız yalnız. 
21.00 Ziraat Takvlml. 
21.10 l\fiizlk: Yaylı Tanbur ve Ka. 

nun ile Taksiın ve Şarkılar. 
Ten1sil: Klmgil Ailesi. 21.30 

21.45 Müzik: Radyo Senfoni Orkes
trMı. (Şel: Ferld Alnar) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberlerii Ziraat, Esham -
TahvU!ıt, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka-

panış. 

Satılık " ' 
Otomobil 

1940 modeU, beş ki§'lık Delüks, 
Jlr .nçiyak ınarka, iiç ay hususide 
kuilanı1mış bir otomobil sattlıktır. 
İ!iekliledn Nuruosnıaniyede nu
rr.ara 54 Bay Taet1ddin veya Vah
dcHine nıüracaatları. 

·Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Kadiköy Askerlik Şubesı Bnşkanlı. 

L'llldan: 

Şubemiıc kayıtlı Yedek Subay ve 
As. memurlardan bu de!a lcrlıis edl-
lip te terhis muamelelerini yııptınna
nış oll!nlnrın ~ubcınize ınüracaatıan1 
aksi halde haklarında kanuni muame-
le yapılacağı il<in olunur. 

- Hnngi fırıncılar? 
Diyeceksiniz. Hangi fırıncılar 

olacak, kendilcriııe verilen ek. 
mcklik unları, börekçilere bakln
varılara, pastacılara satan fırıncı .. 
lar! Miibarek adamlar, istemiş
ler ki herkes baklavasız, pasta. 
sız, çöreksiz kalmasın, herkes yi. 
ne eskisi gibi, unı istediği zaman 
doya doya baklava, pasta, çörek, 
kurabiye yesin! Eğer bu nıiibarek 
lırıncılar, bize bu iyiliği yapma-
ınış olsalardı, lıalimiz nice ola. 
caktı? Çoğumuz şimdi baklava. 
dan, pastadan, çörekten, kurabi
yeden mahrum kalacaktıl<! Adam
cağızlar bizi, baklavasız, revani. 
siz, pastasız, çöreksiz bırakma
mak için ellerindeki unları tıcuz, 
pahalı tatlıcılara dağıtıyorlar da 
biz yine onların kadrini bilnıi. 
yor, gazetelerle onların aleyhte. 
rinde btılnnuyoruz. Halbuki on
lar ellerindeki bu unları ueuz, 
pahalı tatlıcılara devretmişlerse 
bunu, herkes bol bol · tatlı yesin 
de, tatlı diişünsiin ve tatlı söyle. 
sin! diye yapmışlardır , 

Böyle olduğu halde bizi tatlısız 
bırakmamak istiyen bu adamlara 
niçin şimdi böyle atıp tutuyoruz. 
Bu yaptıkları pek hayırlı işten 
dolayı, kendilerine atıp tutacağı. 
mıza, kendilerine adeta teşekkiir 

reksizı }Ja!'.tasız .• çörck~iz re\.ani. 
siz, kurabiyesiz, bırakınnınak 
i ~iıı ellerindeki unları, aldıkla. 
rmdan daha yiiksek fiatle Beyoğ. 
hı tatlıcılarına •almak fcdakarlı. 
ğını göstermiş olan §ehrimizdeki 
bazı nıtfhtcreın, ınübarck ve ha ~ 

mi,.·ctli fırıncrJarnnıza lıent kendi 
ve hem de geçenlerde fırınların 
öniiııdc benim gibi bir hayli sı

k.tuh ve eziyet çekmiş, kakma 
yen1iş, nasırı (İğnenmiş, yakası 

yırtıhuış okuyucularını nrunına 

gnyet yiirekten gelme, açık kşek
küı lerlıni sunar 'VC bıı tcşekkiir

Ieriınizin de sayın bay fırıncıJan. 
mız tarafından lôtfen kabuliinü 
saygılarunla 'birlikte ayrıca iı.tir. 
ham ederim. 

• •• 
Bazıları, alışverişin yolunda 

ve düzgiin gitmesi için herşeyiu 
serbest bırakılmasını, ticarette 
o meşhur ve mahut liberalizm u
sulilc hareket edilm~sini söylii. 
yorlar. İyi amma, hallra ekmek 
yapılsm diye fmnlara kontrol al. 
tında dağıtılan unlar, bu kontrole 
rağmen yine el altından ve daha 
yüksek fia!lc Bevoğlu pasta ve 
tatlı cılarına okutulacak olursa ya 
kontroller biisbiilün kaldırı lıp da 
biisbiitiin lôbcralizm usulii tatbik 
edilince, acaba neler olmaz? • 

• •• 
etmeliyiz, teşekkür! Hani benim Bu gibi fırıncılara. yani hu kaş-
geçcn haftaki Hafla Sohbeti ya- karikoculuktan dolayı fırınları 
z1mda bazı esnafa ettiğim açık ve kapatılacak olanlara son söziim 
samimi teşekkürler gibi! ~udur: 

Hatta okuyucularım müsaade - Aşkolsun size fırmcıbaşılar, 
ederlerse burada ben onların ağ. bembeyaz un çuvalları içinde 
zından bizi tatlısız bırakmamak adanınk11h unlarınızı clcd;niz, 
istiyeıı bu bayır sahibi fırıncılura §İmdi de yiiziiniiziin akı ile elek. 
toptan bir teşekkiir edeyim: lerinizi duvara asıyorrnnuz. Ne 

Ötedenbeti bizinı ağzınıızın ta. diyelim, sinıdcn sonra, Tanrı size 
dını diişündiikleri ,.e bizi böyle başka ve' daha bol kar a~ıklığı 
bir zamanda dahi baklavasız, bö- versin! ı 

=====================================-

DÜNKÜ LiG MAÇLARIN A 

~ Ba ık~ n_ Den iz Kaybettik? 
Harbını Nasıl ~ 

Yazan: RAH!Uı YAGIZ --- No. 7 

·Yunan donanması ile Osmanh dona11' 
ınası arasında karşıhkh bir mukayet• 

Bu iki gemi de lR90 da yapıl- yirmi mil sür'atindc dört tan~si 
' b d <l '-- . . d~ vır• mJşıar, en ·~ sene hizmeti n1t.i- t\ O.fi.San yedı tr)n hJr.ının y, ~M~ 

teakip Almanya deniz kuvvetle.. mi altı mil sür'atindt 12 torP' 
rindcn tekaüt edilınıi~ler, parçala- botluk torpido filotillası... , 
narak demir ak.samı alınacağt za- üç bin iki yüz er, bin dört Y~~ 
man Avrupaya, gcrri mübayaa. subay, 12 deniz paşasından JJl 
sına giden Osmanlı hey'eti tara. rekkep de personel mevcuttu. ·J~ 
fından beğenikrek tamir ettirilip Şimdi; münforit mukayesdCI ~ 
alınmışlardı. karşılaştırdığunız iki taraf de~,,. 

Bu iki gemi de onar bin ton kuvvetlerini deniz harp k~~ut· 
hacminde, yırmişer mil sür'atin. na g(;ıe şöyle karşı!. ~tırabıhı · 
de eski teknelerdi. Yapılan üs- Yunan donanması: . ıra• 

. tünkörü tamirler bunlara muvak. Averof amiral gı:misi: Jiı< .
11

, 

katcn i; gÖrCC('k bir gençleı;tir. Spevya, Psara ağır muhripJcrı 
mı> bahşetmişti. Zı:·hları vasatta den mürkekep zırhlı fırka.. ·e 
40 santimetre kalınlığındaydı. Lion sınıfı ve Egcl, .:Ep!~~ 
Htr birinde on dört tane top var- Pantezi'den mürekkep dort 
dı. tro;>' erlik destroyer filotillası .. 

Toplar; mihverli Ü~ kulede (baş, •. · Do L · KaJ<ratııS3• 
,,.,pıs, ksa, oşı, "de~ 

kıç ve orta taretlerde) iıkişerden Nrkea, Sefendoni, Tila, Veler• fil 
altı tane yirmi sekizlik, iskele ve mürekkep sekzi muhriplik ıın 
sancak bordalarında dörderden bot filotillası .. 
"!l :ııcınıo :ıınr:ıın5nq uo ;ııreı zpıas Delfin tahtelbahiri. 
zere on dörder tane idi. o 

. smanlı Donanması: "'ur• 
Mesudiye; 1904 de lngilteredc Barbaros amiral gemisi: 'rJı• 

yapılan son tamirle modern deniz gut, Mesudiye, Asan Tevfik Z'·]ıb 
Kuvvetleri arasında sayılacak bir lılarından mürekkep birine• zJI 
harp vahid; haline konulmuştu. 

. . fırka.. .. 
0 

ii\ 
Bu geminin de iki tane yırım iki muhafazalı kruvaıol' v ül• 
dörtlük ağır, on iki tane de on Avizodan mürekkep hafif fptl-Oy~' 
beşlik vasat topu vardı. Sefinenin la.. (Harnidiye, Mecidiye, k e f,f 
zırh kuşaı;tı. vasatta 30 santimetre Şevket, Berki Satvet , ]3Cr 
tutan hatırı sayılır bil' kalınlık.. şan,, Barikai Zafer.) ,

1
, 

taydı. Fakat, büyük bir mahzur 12 muhripten mürekkep dr 
olarak zırh güllt!rtesi mevcut de- yer filotillası.. .Ak'W 
ğildi.. binaenaleyh Mesudiye tam Bu"1ardan başka g• rck 0.ıı bir ztrhlı kru\·azör sayılamazdı. nizd~ki limanlarda, grrcksC gı> 

Dört tane 4000 - 9000 tonluk adalarda münferit mu!.afoıa 
1870 yapısı ve 1907 de tamir gör. milcri mevcuttu.. ker· 
müş Asan Tevfik ~ınıft zırhlı.. Gerek hususi ve kl:er, tc "iil 

Bunların zırhları vasatta 13 - 20 gerekse umumi şekilde ;cdk;"' 
santimetre kalınlığ:nda, herbi- halinde yapılan tasnif ve c ıısl· 
rinde dörder tane on beşlik orta !erde Osmanlı donnnnıasın!:1 dS~ 
top mevcut bulunuyordu. Yalnız kan devletleri don~:ırıı3 ~'.~ıır• 
Asarı Tevfik'te üç top vardı. hem materiycl, hem de pe ;.

1
:a· 

1903 de inşa olunmuş Hamitli- itibarile üsiilnlüğü ko]3vca 
ye ve Mecidiye muhafazalı zırhlı şılır.. 

11
, M 

kruvazörleri. Bunlardan Hamidi. Her iki taraf donaıın1 •- ist·: • 
ye 3800 ton, Mecidiye 3200 ton İngiliz talim hey'etleri yet ıc · 
hacminde bulunuyorlardı. Herbi- yordu. Fakat bu lıusu>ta .. da 011 
rinde baş ve ktç taretlerde ikişer ve kabiliyet itıbarile ustun 'fili'~ 
on heşlik, bordalarda sekizer de nan ve şanlı bir mazisi ol3n t9 ı'111 
on iki santimetrelik orta toplar ler; daha ;yi bir kavrnyışla tcnıiıı 
ıncveuttu. hey'etinden azamı istıf;ıdc ı~rına 

(;daların numaralarına baktım; J, 
3, 5 .. sağ taraftıı hep tek numaralar .. (Devanu var) 

Orman Fakültesi Ahm Satım 
Komisyonu Başkanhğından: 

800 • 900 tonluk üç tane Avizo, eltiklerinden yi"e ıı~sırıı 

F. Bahçe Bey kozu, i. Spor Süleymaniqeyi Be- ~~ ~0:~~i~.v~.~;i 2~:i~~~~·~t~~ iaik sayılabilirkrd~ 

Cinsi Miktarı Muhammen Fi. Muhan1ıncn Tu. / 

şiktaş Taksimi, Vefa da Kasımpaşayıgendiler I . l' il· ı UI ·d · ı·ıa·~llfl 
Devlet Oemıryol!arı ve ıman arı ş etme . aresı · 

İskarpin 128 Çift 14 Lt. 1792 Li. 
Muvakkat TeminatJ: 135 Lira. 
ihale: 2/12/1941 Salı Saat 15 de 
ı - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi Talebesi için yu

karıda müfredaUarı yazılı iskarpinler (1) şarbıamede eksiltmeye çıknrıl
nuştır. 

2 - Eksiltme Mali.ye Veklılcli Beyoğlu Liseler Muhasebeciliği Dairesin
de 1ı>p1anacak olan Komisyon huzurunda yapılacakUr. 

3 - Eksiltmeye girccckler1n 2490 sayılı Kanunda yazılı evsalı haiz ol
maları eJzemdir. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin tatil günleri hariç Orn1an Fakülte-
sine müracaatları. (10036) 

1 IST ANBUL BELEDİYESİ ILAr:.LARI ] 

liaseki, Cerrah.paşa Beyoğlu Zühre vt Hastalıklar Hastaneleriyle Zeynep 
ktınlil doğum evinin yıllık ihtiyacı için ahnacak pjrinç, patates, so.i;;;;ınJ bul. 
gur, kuru bezelye, ve börtilee kapalı zart usuliyle PksiJtmeye konulmuştur. 

Mecmuunun tahmin bedeli 13694 llra 90 kuruş ve ilk tcmlııatı 1027 lira 7 
kuruıtur. Şartname Zabıt ve MuameU\t Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 

28/JJ/941 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılaraktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektup1arı, 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve 
kanunen ibrazı J-6.zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanun 1 ın tarifatı 

l?evl'Csinde hazırhyacakları teklif nıektuplarını ihale gilnil saat 14 de kadar 
Daiıni Encünıenc vermeleri 1Azımdır. (DD30) 

TARiHl TEFRİKA: 4.7 

HAZRETİ MUHAMME 
VE MUHAREBELERİ 

'-. Yazan: M. SAMİ KARAYEL • J 
hamTT.Coın mııatırların~n, A:;Ü ·i ve 
B.:ı.btli j(r-;\Jhu ı ıı1u.ı~ll"l.ı.rının, ve Ocl
kı ·L ~Ju. 1:ı koı<iiın dl"Vırlerdeki A
f,'"11 ,)' n .ş.cr;Hlınin a.vni. oldujııınu na

zarı 1 1ikkı.ıt.e arzedecek ohıu:;ak bu 
nrlit;,J{!at ınevzuub·1hs olan ınesele 
u;in hususi biı- kıyınet ve ehc,ıuniyet 
ıb.tı:wp ederler. 

Cf'ı. retülArabın 

o ha!-iedir ki hiç 
Lun ı de'1&tiremez. 

coğra!y~j 

bir vasıUıi 

şeraiti 

beşeri 

Çöl kadar n1ubtıfaı..ıklır, çöl ka. 
dJr a:t dei;işen b:r ,ey yoktur, Onl:n 
bczuhnaz ması ütPrJ.Jıde elli asrın 
.an,ak bir gün kad:tr f'i.ikmü olur. 

Uinr.cııaleyh kadi.ın Arapl.ırın şe

raiq manevtyesini bıze bugünki.i Be
de .. i .1\.rc..pların memleketlerindeki o 

rbedl husran ,.e Jnah; luniye• ıçın. 

drki ~eraiti hayat.iy\!Jed kadaı tasvir 
edebilecek hiç bir şey bulunGnıaz . 

İs·ı ... ının t·n bilyük n.Uverdt. Filo
scıfu o1&n İbni Haldun biie çöliln te-C.~oıün haşin ve ,çirin hayatı hic; ta. 

lıJV\'UI k<lbul etme;:. Orü.<la ya~aınak 

ıstı~·eıı, n1~vkiin gayri kabili t3hav· 
·vıH l·~abalına katlanmc;h, ya onJa raı 
ııym:::~ yahut ölnıric ınccsbl.ıriyeh11-
<l<'d ir. 

Jı.U)'UlJ.h ınuhataza;c.:ıranesirıi far- J 
kctn~.,. bu mevı.ua oir fill tahf;is ey-

:fıır.eı~aleyh., çöl öy1c bir dan1~3d1r 
ki J'<.tlı111. b!r çeı;.!t iıısiln ıncydana c;r. 
k~. t!lir. 

R11 ç<:eidi tcsbit ed<?r \'C dainıl &U· 

rrı~~ •;·;ıı.,~tegayyer. ao;.ırların gcçısi
'·"" uı ,~.c., i:,ayı, kahıh ıa;ı:yir 1.1.ı· hal. 

1C'1JJ1E11C 

lb!1. Haldun bu b<ıptaki rrütaJea
t:nı :ili sözlcrl-e neticelendirir: 

+('olclc Arapların şeraıh iıcyati)·e
!I daima J~yet.eg~yyer kalınışhr.t 

1'.:t)'C\'nı Arabist.ı.:-:C.a yaşıyan A
r~µJr.r şccrc-1 ensab~. r11alik değiller-

dir, 

/ 

1 

1 
1 

G a 1 a t a s a r a y d a Bey o ğ 1 u · p o r u 1 - O ye n e b i 1 d i ,. 11,•~ 
Muhammen bedeli •20005 lira 35 kuruşı olan işletmemiz meıutı~b~.ll-ct' ;, 

tahılC'nl'ini için 639 takım açık yaka •Ceket, yelek ve pan.tolond3n ,30 950 t' 
"11 t~kım kapalı yaka •ceket ve pantoJond;ın ibaret> elbı~e ki cenı ·ı jşıet:tl c 
.. · · i · · · }<Ulll~ · '< 

Şeref Stadında: 

VEFA: 3 - KASIMPAŞA: O 

Şeref stadın-Oa günün mühim 
maçı Vefa ile Kasımpaşa al'asın
da vapıldı. Kuvvet!erıi müsavi o. 
lan bu iki takımın elde edıecek -
!eri netice kulüp taraftarları ta
rafından merakla bekleniyordu. 
Vefalılar rüzgarı khlerine ala -
rak oyuna başladtlar. 
Kasımpaşa müdafileri bu an 

]arda çok canlı çaJı.şarak kalele -
rini muvaffakıiyeile müd~faa edi
yorlardı. Yirmi beş dakik" devam 
tdı<:n Vefanın hücumu Kasımpa
şanın müdafaası şeklinde sayısız 

geçti. 28 inci dakikada merkez
den yapılan yeni bir hücumda 
kalecinin dinden kaçırdığı topa 
yetioen Süleyman yavaş bir şütle J 

ilk Vefa golünü yaptı. ı 

Rüzgarla oynıyan Vefalıların J 

ni veren bir ced hakkında ınübhcın j 
bit batıra vardır. 

Fakat kal>ilenıu c-Cradı o cedderı son .. J 

ra kaç batın geçtlg'ni hiçbir ı.aman I 

ta~;t-k~:::~:;~rde i6e böyle biı· ced ,, 
b"fp yoktur. Bunlar jginılerini bJzı 

c~y<ı ve. nhv;ddcn istiare. etrr.:~ıerd.r. 

F:ıraza kabilenin lıir! }':Jfık;:ıra na_ 

1

. 
mın ı .. ır Di~eı· bir kalıilf"'yC ~\neze 

dC'niı· ki bu ını bJr ne..,:ı n11zrJk ın1-

nasJ o n oııezeden ge1ir. Arapların 
.kaffesi büyük br.balı.ırının isin~ lrrfni 
hatıı·l ;yanuızlar. 

Onuı:i b~basını ise hiçbiri bilmez. 
Hiç bh· ka\'im, hiç ~ir bi..ı)'tik kabile 
kend~ ceddinin kim oldt.<ğunu bilme· 
miştir 

Kavimler1n doğruda.1 doğruya milli 
bir cedden gcldiklt faı·aziyesl ma
.ıiyc doğru vuku bulan tetkil(at ,.e tc .. 
carübi.irt.üzc t.amamile nnı,nyir bir 
fikirdir. 

J\Juhan111"H:t (S .• \.) zamanındakı b~. 
deviler ayni ı;ernitt hayatiye dahihn
dc bulunuyorlardı. 
En~ap tedkikatına karşı ayni ıa

kaydiye malJk .ıdiler. Şarkhlann mu. 
hafaıakfırnne taannüUcri nıalüm blr 
ktyfiyettir. Bl! b:ıpta ısı :ıra bile hacet 1 

yoktı:r. 

1'.-ırihi ~ı- f,dıdrn otuz Jdık nsır ev_ 
velk, !\o!.iSır f.hlrl<t.h lİ7t·rinae ~Orlılcn ı 

ı 

1 

Yazan: Adnan Akın 

sayı adedini art!tracağı tahmin 
~diHyordu. Fakat Kasımpaşalılar 
tekrar canlandıklarından bu tah. 
min"let tahakkuk etmedi. Ve bi -
ıinci devre 1 • O Vefa lehine ka. 

üçüncü gollerini de çıkarclılar. Ve 
müsabaka bütün çalışmalara rag. 
men bu netice değişmeden 3 - O 
Vefanın galebesi ile nihayet bul-
du. . 
BEŞiKTAŞ: 9 - TAKSIM: O 
Günün son maçı Bşiktaş ile 

pandı. ı 
İkinci devreye Kasımpaşa rüz_ 

garı lehine alarak başladı. Üstüs4' 
tekrarladıkları akınlarla Vefa ka
iesini tehdit ediyorlardı. 15 inci 
dakikadan it.ibaren Vefahlarm 
!tkrar Kasımpaşa kaksine hü -
cuma başladığını 19 uncu daki -
kada ileri bir pas alan Muht~
şem sıkı bir şütle Vefanın ikinci 
,ııolünü yaptı. Kasımpaşalılar bu 
sayıdan sonra bozuldular ve ge
Ji,igüzel oynamağa başladılar. 
Bundan istifade >€den Vdalılar 
21 inci dakikada FJkret vasıtasile 

Taksim arasında yapıldı. Hakem 
Selaminin idare ettiği bu maça 
Beşiktaşlılar Hüsnü ve Şerefi de 
aralarına alarak şu şekilde ~ık -
mışlardı. 

buna· müşabih bir vak'ayı misal ola .. 
r<.ık zikredelim. Bu, flbiclattn öyJe zi!. 
r .. ıi :ı.Jetler, öyle• i~·ka ~ullerj, öyle es;;. 
v~pl::ır v~ öyle 5d~t1er görüyoruz kl 
clyevm Nil vadjsinde flynen mevcut
t urlar. 

:VIı.-·ır o n:dın d<!Vl'ei tarihiyesi CF. 

ıı r.11,rto blrc·ck maoeYi. siyasi ve dini 

1: k jJıat.:ı m nız kal. nş oldu{tu ic;in 
hu es-ki şrylcrin aynilc payidar olınuş 
b:..;.'ur.nı?lurı· bütün büti.ın ~ayanı dik .. 
kn'.Lir. 

Yukarıki müJ;'.Jiıa~tkın şü nt;ticc)·l 
<;ıkannak icap cd:yor ki, b.iraz aşağı-
d.1 görülecek şecere hflkikaten yCi.şrt-;

nıış birtakım kimst•ledn isimlerinden 
n1ürekkep bir i:iilslle ~rze'ln1ez. 

BiJ:Jkis umunıt biı·takıın ı:dmlerin 

pek keyfi bir ~aırelte tanzim ''e ter
tip rdllmesinden teşek~ül etn1iştir. 

Bunlar ctnoğrafyaya ~nalJıl'."' eden 
birer Un1saldı-:-n ib:ırcttirl(>r. 

Ni~ap1ann l;i~nc uell'cek surette bi_ 
reı· şahc;:ı tt.bdil olunn~u~h:ı.rdır. 

Muho.ınn1edin (S. A.) secercı-;;inin 

kıyıncUizliğ:ne rağırıcn Jnevzuuınuz 

için bliyük bif chcn1m:yet1 ~uıi;: oldu_ 
ğı.ınu teslinı c-tmekli[ı;iıiıiı ikt:1..:ı eder. 

Çiinkii. yııkçrırJa s(iylf>d.gıınız \'e<;'· 
hile, bıı şercrc csı.c; bl,· ki.ıtük tcskil 
etınektc<tir. 

~De' .anı var) 

M«hmet Ali - Hüsnü, Feyzi, -
Memduh, Hüseym, Çnçi • Sabri, 
f'''lu·ü İbrahim, Şcr~f, İbrahim. 

Taksim h-er zamnnki kadrosu
ııu muhafaza ~diyordu. Beşiktaş. 
lılar rüzgar altıııda olmalarına 
rağmen kolaylıkla hiıldmiyet kur. 
dular ve b2şinci dakikadan iti • 
brırcn sayı kaydına başladtlar. Bi. 
rinci devred" Sabr.i, Şükrü ;--e 
lbrahim n;;tasile 5 gol yaptı -
lar. Taksirr, riizgiırla oynama -
sına r~ğıneıı kuvvet itibarlie B>c. 
şiktaştan çok zayıf bulunduğun
cıan l'akibinin C€Za sahasına bile 
giı·erncdi. Ve ckv 5 - O nihayet. 
kndi. 

İkinci dl\'l'ettc Be§>iktaşın ha -
kimiycii c). vaın etti. Müteaddit 
fırsatlar kaçtıkt~n sonra 4 gol 
daha yapan Beşıktaslılar maçtan 
9 - O galip olarak ayrı1dılar. 

Bu ::.tac.iri,1 oynana ikinci k;in1c 
mal'larınıi« Galata Doğmasporu 

4 _ 2 Haliç Kurtulusu 2 • J 'l"lağ. 
Jiıp elmislcrdir .. 
Fencrbah~e Satadınıla: 

İ. SPOR: 4 - SÜLEY;\fANİYI:.: 1 
Dün de Llğ maçlannııı 7 inci 

haftasına Seref ve F"C'ner satıl -
larında dY~am crliloniştir. Fener. 
bahçe stadında günün ilk boriııc: 
küme maçını İstaııb111'por - Sü. 
ieymanıye takımları yaptılar. İki 
takım da sahaya mutat kadrola: 
rilt" cıkn'ııslardı. Oyunun bir.inci 
deH'sınde İ>tanbul"Porlular ıı• 
kim çıulışal'a~~ Süleyrüari~·cnin 

lıir guiüne uç ı;oile ıntılrnb<;:t el-

kın"' elbise ile 490 adet palto ve 460 adet şapkanın dıkım ışının )lıt~ / 

in t ı· d .. w a ve dİ~('r .,~1' 
oılzce verilmek ve asl<ır :saten kazal > e ~~ ugme, ~1rm .ıı pt•r~ ~ 
uıalzen1c ile ahiıneti larika1ar müteahhide ~ıt .. oı_~~k ~zc:e 27 /l l/~lı zarf 
günü saat 15 de Afyonda 7 inci işletme mudlırlugu b;nru ında k 3 P .Jt' 
Ulc eksiltmesi yapılacaktır. ıe 111 i1'1sıt ıı 

l ak;ı;at 1' • Bu ise girmek iStiycnleıin •1500> lira ·t.;O, kuruş Uk ınuv. t ı4 c 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekll.llerini )'Ukarıda yazılı gUn r.rıa ~t 
dar Afyonda 7 inci lıileln1e konlisyon re~sltğinc vermeleri. 1:iZJındır. b;lir· 9 

Şartnameler para~ız olarak 7 inci !.şletmc ınüdürülği.lnden alınJ J 
+ * . 2o~'"d• 

Muhanınıen bedeli (28600) yirmi sekiz bin altı yüz lira .. ahın ı\tt~•(ıl 
t,:içeği yağı 25.11.1941 Salı günü saat 15 <l(' kaprılı zarf Ul:iulu ile . ~1,fl.t 
İdare binusında satın aluıncaktır. . 
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k 111ıJ'~ (14} 

Bu i~e girnıek !stiyenJerin (2145) iki bin yüz kJrk beş l~r;; 1
. ı;aıı.t 

ten1 in~t He kanunun tayln ettiği vesikaları ve tekhllerini a.:,'llı ğlJO . 41 .. 
de kada.r Konıiı:;yon RC'i~liğine ycrmeleri lfız111ldır. . . 'l ııaYd:JJP' 

$artnan1eler oarJsız olarak AııknTnda Ma.lzcıne Daır~sıncıe. • ,,../ 
da •resellüın ve Sevk Şefliğındcn dağıtılacaktır. (9719) 

- -- - - - --le- b"ır kad~~lc c.ık-;;, 1 < 1;;·d1 r1 ~1 ,,. 
misler ve devvcyi 3 - 1 galip bi- , .. , " J''' 
Hr~i~lerdir. ikinci devrede İs • Nun - Muammer, 'fılr 
tanbulspor yine canlı oynamış Enis, Zeynel, Aydın -:r,aıl· 
fakat fazla sayt çıkaramadan o- lbrahim, Melih, ;~al, ~;ıı;, jl:~ 
vunıı ~ _ 1 galibiyetle bitirmiştir. Oyunvn ilk da •ı ·ası Jilcr 1~ 
- G. SARAY: ı - B. SPOR: O ren hiieuma geçen f\<ncr .~'~'' ~ 

' IJ . . 3 .. Cll d• l'l İkinci maçı Galatasaray il>e Be. rincı ı;o ermı un d l9r. ~ 
:> oğlusııor yaptılar. Galatasaray - 'J'uranııı ayağile kazaıı ~-d" c-
lılar mutat kadrolarından Enwr .goldeıı sonra oyım caııl:~in~'. f" 
ve Adnandan mahrum idileı". O- ba~adt ve FenerbahÇ(' İi\.;ııı<,, 
yunun Hk dakikalarından itiba - Iün
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ren hakimiyeti tesis eden San - f!O uru e u . 1' 9 ıı> 
kırını ulılar muhacimlcnnfo be. han YC Melih vasıtaf"k 
cedksizliğinden bir tiirlü gol yap. birinci devre 3 - ~ bitt" ~,; ;, 

• f k " !er' . yen İkı'nci devre BeykoıUJ1 . oi''= ınaga ve zayı ra ıp mı - . . . d fal;a• "' 
ıncge muvuffak olamadılar. An. ı·etlı oyt:ıııle başla ı. 1 ,ıcr 1 11 
cak devreııın bitmcs'.ııc bir da • hücumdan sonra Feıı•r<JC)~oı''.c' 
kika hala müdafi Salim takımı • oyuna hakim oldulG• · il°'ı ',, 
T.ın Y"Rüne golünü yaptı ve d<?vre yalnız müdafaaya eh>e~:ı ~O %· 
ı _ o bitti. diği anlaşılıynzdtı. ~~ 
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ikn '('i devred~ Galatasarayın dakıkaya kadar de•~" fe11er ,,cı 
'·at 2~ üncii dakikada .. z7 l Hıkirııiyeti devam etmesine mu- "' cu u• 

>·abil Beyoğlusporlular canlı bir Mclihin ayağile dördii:ara' \u1J, 
r,ıüddaa ik rakıpl>erinc 'ayı yap. dakikada Esadın bır d:tl< ~· • 
tırmadılar ve Gnlata~arayın ],c - şile beşinci \"e 4.o •. ~:"~:~ 1 ııcı '~u 
lıinc büyük bir farkla bitın<'si da ~.'lciihin bir iU· 1• ' , 1.,ıt:ı .~il 

t ı . "\.'C 01'• f;ı,l 
lftzı.ngelen maç da bu şekilde ve yılarını yap '.aı . ·tik b'' 
güçnikle Galatasaray tarafındar sure\]e 6 - O g:b: bu~ JI 
ı _ o kazanıld" galip avrıldılar. stJıl 

. .. . C btl ,.I" 
F. BAHÇE: 6 - BEYKOZ: O Bu maçlardan oı c. , ·kl:ıl lt 

I:.-.•.!ı t 
Günün .:n mühjm kar~ıl~ması

nı Fenerbahçc ;Jr Beykoz takım. 

la rı hakem -Saminin idares-inde 
yap~ılar. F.:n.rliler bu ma~a şöy. 

yapılan J?t~m.i~~~~-r · n1 L1 rır', ı. t' 
sındakı lkıntı .kurrır . 3 rııll· 
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