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JAPONYA ırBaşvekil' 
AZLUM Rus-~a'~8 Ekmek ic:.inde "Söz Vad,,ı_ 

. yenı bır ~ - ' • ROLÜNDE -
japcn Başvekilinin nut
ku yeni birşey öğretmi
yor, fakat japonyanm 
Uzakdoğu ve Pa&ifikte 
diklrn.ti daima üzerine ı 
çekecek bir vaziyet sa - 1 

bibi olmakta devam e
deceğini bildiı-iyor •• 

Bir ayhk 
yetlerini 

etmek 

mezunı-

istimal 
•• uz ere 

yardım yo-deg" il kat'i tedbir 18zımdır lu bulundu ________ ......._ ___ _ 
Dün akşam 
Mersine ha
reket ettiler 

• 
Bu yol Hindistandan 
şarki Irandan ve Bii-
1 uc istandan geçip 

~~ETEM lZZ~;;;EN1CE Kendflerlne Barl
clf e Vellm Sara
c o ıı a velıAlet 

Bi'f Alman.. neferi 
mevkiindc 

gitınektedir 
Nev Dclhi, 18 (A.A.) - Uus. 

yny:ı malzeme \'C,rilme .. i İ!:İn yeni 
bir mwıta1.anı yol haurlanmnkta
d1r, Bu yoJ, Hindi-.:tandan Şarki 

N Japon llaş\·ekil vu Hnriciyc 
• a~Lrı Amiral Tojo p:ırJfimento.. 
:un açılışı münnscbdilc bekle-. 
tı1 nutkunu söylemiş bdımnyor. 

h il vru1ıa Jınrbinin ~ '-'Di ~ni '>tıf· 

11 
ahıra namzet olduğu, Amerikn
~n bitauıflık kanununun iki 
ıs llddesini tadile tabi tuttuğu, 

11VYct • Alman h;trbiniıı tlikkatc 
!aYıı.n bir vnziyetc gird~ği Lc>n. 
h ~a .. ve Va~ingtou'un Tokyo'ya 
b uy~k hlr ehcmmil·ctle baktığı 
~gunıer içinde Japon lfaşv ~iJi

llın lliyct .Meclisi buzu nmda ne 
"ıyliycceği hakikaten merak 
llıcvıuu idi. 
\>' Japun huı.usi miişaviri ve tak. 
'V~l'e clcnıtrnı sıfatı ile Vnşington'a 
~ i.sıl &l:ın Kurusu'ııuıı bilhassa 

1 nıerikmı hariciyesind.) tcmııs. 
,,a.rltıa bı lıyacağı bir aıJ<la vukun 
.. cJ • l ~e... t ?an bu beyan:ıt bu ba· 
~ltıdnb ela aynca bir husu~İl et 
ıed.,. • rdu, 

dUJa.p., BaşvckiH beyanatı ite 
~-il~ 11: ı.. efkarına yeni bir §CY 

J l:tetı. .ııiştir, Derşeyın başında 
~~Ponhyı zulmC", tazyika n10ruz 
t ır hlazlum devlet J'<ıliinde gös
~rrniyc itinakardır. Amiral To. 

' Japon devlet \'C milletinin 
~hu biitiin hüsnüniyelilc mnha· 
.\}o etnıiyc gayret gösterdiğin.r, 
tt llıan • Rus harlıindcn istifade 
t' rtıediğini, Üçrer Paktınn girmC". 
,ı;e Do"u Asyadn istikrara \'6 

t' alete dayaruan bir pnlitilm üze· 

4
1
lld? Almanya ile kendi arasın. 

ltıa f~kir beraberliği mfü.ahedo et. 
. ~ ınin sebep olduğunu, Hindi· 
~ııı. itilafını elde etmelerinin A. 
\r t!tıkan ve logiliz iktısadi tazyik 
ı\. ablukasını celbelti:ini ve bu 
tuı devletin bütlin Hint Okyaım· 
t' ."e Büyük Okyanus devletle. 
-~tıı kendi alcybioo tahrik eyledi. 
titıj teb:nüı ettirmekte ve adeta: 
ltı ..... Bu derece tazyik ve hakkı· 

) '~ın, istediklerimizin, nıenfaat. 
~tı~. • k 

tıı "'1llzın adeta kelepçeye en. 
~ası \'e aleybimizo her türlü çen
tı rJenıo politikac;ının sıralanma. 
ı karşısında bizim gıbi nıazlam. 
'ta :ne l apmak düşer?. 

t henıektc -ve.. :iste bu sebepler 
~- . • t-şısınd:ı harekatının Jıer ha· 

4 '~d:ın h;tk kazamnıya miisait oL 
~ugunu gözönünc lcoynıak iste'. 

e)cfedir. 

tu lo'a.k~t, Japon Ba~vekilinin bü- . 
.\il •tınasına rağmen Japonyamn 
di~erika ve f ngilterede'!. n.c ist<': 
t" '• neyle tatmin olanabılttcğı 
~~en kaçmıyor. Japonyanın ts-

•kJeri şunlardır: 
,1

1 - Çini tamamilo itaat altına 
.:•k ve bu hareket esnasında 
~ bestislni muhafaza etmek, 

~I - Asyanm şimal ve cenup 
'- relerinde 70 yıldır umduğu, 
) '•rladığı ve beklediği hakimj. 
et " "f • k~ 1 h' ot e nu uz ım an arma s.ı ıp 

d "1ak ve bunu ihlal teşcbbüfün· 
~ I! huJunncak müdahalelere karşı 
0l'ttıak, 

'4
4
3

- :Uzak Do!uya, Şimal \'e Ce. 
~ Asyasma yeni nizamı sok· 

• 
t111~ - lngiltere ve Amerika tara. 
lltt an konan ikhsadi ablukanın 
~I •dan kaldmlm.asını ve Japon 
~ eJ>lerhıc boyun eğdirilmesini 

ltıhı etniek. 
ti:Şağı yukarı Japonya ile Ame
~I! a arasmda ccre~an eden nıiiıa. 
v reye de bu maddelerin zemin 
~: e as olduğu aula:;ıılıyor. O hal. 
ı,', Japonyanın istediği bir cüm· 

•le hula a olunabilir: 
llıı ..... lJznk Doğuda, .Şimal ve Ce. 
~~:. Asya bölgelerinde her tiirlü 
~il •ttıiyet ve istismar hakkının 

;onyayn terkolunması. 
ı, ~Ponya, bu vaziyet kendisine 
llıın eılilnıcdiği takdirde er ve 

CDn·amı 3 Qncü Sahifede) 

edecek 
B:ısvckilimiz Doktor Refik 

Saydam, bir :ıylık mcz.unl;;dlcrl-
ni istimal etmek üzeri.', l'cl'akn
tlndc Hususi Kalem Müdürü ve 
Yaveri oldui':ıı hal<lc, ılrm akşam 
snat lll,20 Jc husu:.:1 trcr ıc An

korııd:ın Mersine hnrckct etmiş
lerdir. 

(DC.'ltl.mı 3 üncü Solı'fi>clc) 

'-·---------
Yunan Kralı Ame-

rikaya gidiyor 
V~s]ngton, 18 (A-l\.) - Yunon 

Kralı jorj yakıncl:ı Amcrl.ka.yı.ı gele. 
cclttir. Krııl Vaşln;!lond:ıkl lkmncli 
esnıısuıd.ı, Beyaz Sıırnyd::ı. Rc's Ruz
velt'in misr.flıi olııcnktu', 

.. 

Amerikan bah
riyelileri Şang
haydan gidiyor 

Tokyo, 18 (A.A.) - Şnnglı:ı.r

d:ın Doml'i ;ıjansına bildirili~or: 

Şanghnydnn geri çağırı1an .~. 

uıcril:aıı bahriye siHihcndaz1arrn. 
dnn \tir kı mıt 18 Sonte~riıı ile 
25 Sontc~iıı :ırn,.1, iki l olcu gc
nıisilc şehri tcrkcdeceklerdir. 

Anıcrik::ın mak;mıatııun ketum. 

Jnğunn ral:-mcn, bu gemilerin Prt". 
sidcnt i\lcdison ,.c l'resident II:ır-

rison m;J('ll'i olduğu 2aııııedil. 

nıcktcdir, 

İrana, Biilncistnn'dan gc~cr··k git. 
nı<'ktedir. Yolun nakliJ at:ı nılisnÜ 
olup olmadığını anlamak fü:crc 
~imdiye kadar bu tarikle, jiit fes. 
Jimah yapılmıştır. 

Ru~ya ile hir Ca:ı:Ja kara irtibatı 
tesisi i~in ~rlcdilen bu gayret 
neticesinde Biilnch.tnn 'ın, i<;indc 
gö~ebcler ve ~obnnl:!r dolnşmı 
dağlık Jıavalisi lrnkkmda, yc11i 

nrnh1mat elde cdihui!?lir. Bu tn· 
riklc ikinci defa olnrnk yaınlncak 
sc\'kiyattaıı sonra, fazla \'nkit gc. 
ı;inııcden, muntazam sei'crlcr Hı. 
dası 1asavvunı vnrdn·. 
Yardımcı bir İı:au n:ıkliyc sc.•r

visi ihdas cdilmişllr. Bu ı:;crvi~, 
~ok miktarda Hint kamyımJarı 

(Devamı 3 iincü &ıblfcdc) 

Şark cephesim!en resimler: A lmmı kw.'t'ctle.ri Sovyct köyfo,·i11<leıı ge~eı keıı 

IOVYIT TEBLI Öl 

KALİNİN'de 
muharebeler 
çok şiddetli 

---·---
Moskova civarında 
11 tayyare düşürd~k 

Moskova 18 (A.A.) - Sovyet 
geceyarıs' tebliği: 

17 [Ontcşrinde, kıt'ala.;·,m.ız, bii. 
tün cepheler boyunca dii§manla 
çarpışınışlardır. 

Katinin istlkaıncfoıde ı;e cenup 
batı cephesinin bir kesiminde, \ 
muharebe bilhassa şiddetli ol • ~ 
muŞtul'· 16 so;ıteş1inde 21 Alınanı 
tayyaresi tahrip edilnıi§tir, Biz 
altı tayyare kaybettlk. 

16 sonteşriUde Moskoı:a civa.. 
Tına evvelce haber verdigimiz gibi 
3 değil, 11 Alman taytJaresi. düşii
rülmü§tiiı'. 

Kerç'ten son
raki hedef: 

KAFKASYA 
• 

Lor.ciı a 18 (A .• \ .) - Sovyct tcb. 
liği ha!icindc, R·1!=y:ıdok~ &s1<~ri 
harekat hakkında Lorıdraya hiç 
tafsilitt gelmemiştir. 

(Devamı 3 üncü S;ıhlfede) 

JAPONYA 
harekete 
geçmek 

üzere mi? 
Şanghay, 18 (A.A.) - nlndi 

Çlni'dekl japon ordusu mlktırı 
gittikçe nrtmaktadır. japonya
nın Taylaıal veyahut Birm:ıny:ı 1 
yoluna kaı"flı bir taarruzu muh· ı 
temel görünmektedir. 

AL)iAN TEBLf Ol 

Kırımın 41oğu· 
su tamam~n 

1 elimize geçti ---··---
Bu bölge'de 100 bin 

esir daha aldık 
Derlin, 17 (A.A.) - Alman ordu. 

l:ırı Başkum:ındanlığıııın tebUği: 
Alman ve Rumen kuvvctle.ri bazı 

~iddetli muharebclerclcn sonra Kcr~ 

k 
ı;ehir ve limanını znptctmlslerdir. Kı-

M O S O Va rım yarımadasının Doğu kısmı :;imdi 
tamamen elimizde bulunmaktaıiır. 

O
•• n u•• n de Kırımdaki takip ve ynrma hareketi cs

n:ısınd:ı alınan esirler bu arada 100 
bin kişiye: yüksclnılştiı'. 

Dü~m:ııı, kara muharebelerinde ut_ 

b I• r ged •ı k radığı kanlı zayiattan maada, Kerç 
Boğ3zı yoluyla kuvvetlerini geriye 

· ı;ekmck t~cbbüslinde de :ığır uıylat 

a Ç 1 1 d 1 vcnniglir. Savnş ve avcı tayyareler:!. 
mlzden mürekkep ehemmiyetli tc

(Th!vamı 3 ün..:ü Sahifede) 
Vj§J' 13 (A.A.) - (O!i) Rusya. -----------

da yen.ldcn soğu\la~"n l:ıaslaması 
... ~ her tarafın donması üzerine 
muharebe şiadet.mmıişiir. En şi. 
maldc Rus KareJisiııden Doncç 

havzas.na kadar r.:ıuİiart'beler o • 
luyor. B~rlin v~ Moskovacian gc. 
len hal,cl'ler harbin şid·lctini 1<a. 
bul cmt~ktc birlc~iyor. M0.c;kova 
önünJe muharebe: b'ıhassa şid • 
detlidi:·. Aln'tanlar Rusların cün:ı. 
hım çevirmek \'•: şin.~ld~n Mosko. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) ---

Kurusu dün 
Ruzvelt' _e bir 
saat görüştü 
Vaşington 18 (A.A.) - Reis Ruz. 

velt dün Japonyanın h:.ısusi mu • 

Mıcarlıtaada 30 llO• Panama yakınlarında 
mlalıt mahkemede Mihver harp gemileri 

rahhası Kurusu He bir saat göriiş. 
müştür. Hariciye Na7.l!'ı J\urdcl 

Hal, Japon ~kisi Amiarl Nomu • 
ıa da miilakatta hazır oulunmuş-
tur. · 

B. Kuru-su birçok noktaların mü
nakaşa 0dildiğini söyll'miştir .. B. 

BudapC§te, 18 (A.A.) - Düıı Bu
dapcştc mahkemesinde, devletin ni
zam ve emniyetine knrşı suL~nst ha
zırlamakla maznun 30 komünistin 
d:.ıvasına b:ışlanmıı;tır. Suclular, Ma. 
caristandn bir komünist tşekklllü vU. 
cucle getirmekle ve komünist beyan
n::ımelel'i dağıtmakla ilh:ıın edilmek
tedirler. 

Panama, 18 (A .A.) - Olga Topuiç 
isimli Yugoslav gemislnın bir Mihver 
korsan gemisi tnrafınd:ın P:ı.sl1ikt~ 
tecavüze uğı::ıdığına dair, şimdiye kv. 
dar henüz teyit e:iilmlyen bir haber 
alınclığınfüın, Kanal bölgesindeki A
mel'ikan deniz makumatı, karakol 
gemilerine miiteyakkız buhmnrnları 

emrlni vermiştir. 

Huil bu birinci görüı.me umumi ol. 
<iuğundan ümitli veya ümitsiz ol. 
mak için henüz bırşey söyl<memi
yeceğini beyan ctmiştır. 
Uzakşarktan gc·?en h&bel'ler bu 

görfü:me hakkıncln pek ümitli ol. 
(Devamı 3 üncU Sahifede) 

Bir çok semtlerde halk bu sabah 
ve dü11: gece de fırın

ların önüiıde bek/eş.ip durdu /ı 
Un bol, fırın çok, 
kontrol tcşldlatı geniş 
olduğu halde 18 gün
dür bu sun 'i ekmek 
buhranına bir- çare 
bulunamaması e l'a n 
tetkiklerle vakit ge
çirilmesi çok .garip 

ve .. acıdır! 

Jialkm lit.cumsu;ı; te1ıacü1nu. otma sa, fırınların caıncküııları 
gibi hep böyle ckmt..: lerle dolu göritle~ckti 

Ek:r.ck nln ' kin fıırnl:ır önün
deki tch:ıcum ı.;~hrinıizin muhtelif 
scınUcriudc dun gece ve bu ~abah ta. 
de'.:am ct-ni tir. Sıı:>ahın daha saat al. 
tı<:.ınd. n ıUbnr.n, fırınların önlerini, 
k~dın (!rkck, çolıtl: çocuk doldumm • 
tur. Flnnlı rn. konul. n Belediye znbı
tnsı memurları ın ıznmı temine çıı
lısmnkl<.ı ber.ıbcr. maıııcw l'alkımı
zın bir kısmııım ihtiyaçtan :fa:tl.ı ek
mek olm~k i teme inden <lpl:ıyı, Jz. 
dihamm öntinc tan•aır.iylc gcçılcmc.'. 
mtş ve b ı ııra, fırın lmlcdndc saat.. 
lcrcc beklcştiklerı halde .... al::ıbalıktan 
tek bir kilo e.kn !'k bıle nlamıyanla: 
olmu5tur' ... 

Evle e. fiş. tevzi tı 
ı bu sabah başlad 

Yaptğım.z tetkıklcre göre, flrı ıla· 
rın önilndekl bu izdlh:ımdıı; b ... zı hal • 
kın 

- •Belki fırınların onü ytmn da 
l.t.'iliıll:ılık olm·! ... :D 

(Ot vıımı 3 (fo('{l S:ıhifedc) 

Romanyada Al
man Nazilerinin 

bir tezahürü 
Bükrcş 18 (A.A.) .- Romanya. 

dakd Alman nasyonal sosya11st par
tisi tanıfından teritp edilen bü
yük tıezahür, pazar giinü Mcdias
ta yapılm1ştı1-. Alman müm~ss•J. 
l'Cl'i, memlclretin her taıafınc!an 
oraya g€lrnişfor<li. 

Romanyadaki Abnanlar namı
na M. Andrea Schrnidt, Mareşal 

Anton€sku)"Q Alrn:ınya He ohm :nü.. 
nascbctlcri besis hussunda gös • 
terdiği dosHuk v~ samimiyet.ten 
dolayı, Romanya Almanlann1 n 
r;ekadar teşekkür ct~lıer az ol • 
duğunu söylemiş .yıalnız Rum-?n 
rnilletınin deği-1, bizim şükran • 
}arımızı da kazanmıştır.> demiş 
ve şu sözleri ıilavc etmiştir: 

cAskerlerimiz, cephede, ]tumPn 
aı·kadaşlari1e beraber çarpışarak 
bu şükranı isbat edeceklıerdir.J 

Şark c.ephesin
de ita/yan 

tayyareleri 
Roma 18 (A.A.) - Stefanl Ajan • 

sının ş;rk cephesindeki muhabirle. 
rinden biri blldiriyor: 

Donetz havzasının Şimalindckl 
maden bölge'liniıı işgaliyle biten sa. 
vaşl:ır esna~ında İtalyan kuvvet sc
ferlyesinin son muvaff::ıkiyetıerinde 
Fao::lst hn.vo kuvvetlerinin bu dcla. 
ge~e çok y::ırdımı olmustur. Çok fena 
hava ş::ırtl:mna rağmen, İtalyan tay
yareleri kendi üsleriyle ileri hatlar 

(Dcvnını 3 üncü SahiJede) 

4 7 yıllak emektar 
bir kaptan öldü. 
Boğaz-içinde Şirketihayriyc va

purlarında 47 yıldır kaptanlık 
eden ve halkın çok sevdiği Salih 
kaptan kısa bir hastalığı mütıe • 
akip gece ölmiiştür. Cenazesi bu 
sabah saat 10,5 da hususi bir va. 
purla Köprüden P.:ışabahçe~ nak-. 
leclilip ~Hesi makbeı'€sine defno. 
lunmu~tur. 

Vilayet Ticaret Vekaletine müra
caat etti - Vali Muavini ne diyor? 

· VnU ve BJediyc Reisi Lôtfi Kır· 
dpr şehrin ekser semtlerindeki fı. 

rJlllrırın öniindo görülen izdiham 
i§He dün ve bugün bi~:ıat nıeş. 

gul olmu~, Toprak Mahsulleri O-

!isinde, Vilayet ve B lcdiyedc i~
timnlar yapılı.uştır. 

UN MİKT.'\RI ARTTJRTUYOR. 
Bn içtimalardn ş~lırimizin ek. 

(Devamı 3 üncO Sahifede) 

Harbin gidişine katı/arı yeni 
amiller ve umumi vaziyet ! 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Amil, durdurucu olan karakıştır. 
Kırım'daki vaziyet istisna edilir· 
sıc, tekmil cephe kcsimlerintlc Al. 
man ordularınm harekatı ağırla. -

• mış, bilhaıısa l\lo kovn garbin(lc 
durmuştur. Bunun sebepleri şun· 
tardır: 

1 - Harekata engel olan k~ 
mevsiminin kötü şartları, . . 

2 - Rus mukavemeti, 
3 - A1man ordularının gerile. 

rinde kalan )'Olların ikmal işle· 
rine kifayetsizliği. 
- Fakat hÜndıın, AlmDlı ordul:ı. 
rınm arhk h~ek:ita nihayet '\'C .. 

rerck duracağı nıanao;ını çıknrmn· 
=•.;.._--""',._,,. :· nıal;dır. Zira, mevcudu milyon. 

........~ ......... _..., - • lnn bulan bu 'ordulnrın kar , ·c 
:illmaıı motörliL cüzüta.m1anndan • soğuk kar~ısında, meskun :vetleri 
Şa~k cephesinde harbin gidişi. yakı1mı~, yıktlmış i§gal bölgelı.•. 

ne yeni bir amil daha katııdı. Bu (Devamı 3 üncü Srhifecle) 

1 •• • 'd Kızının kanı- Univers te e 
na kan istiyen izdihama kar
talisiz anne ! şı yeni tedbir! 

Gardenbar cinayeti 
ku.rbanının annesi 
mahkemede bayıldı 
Beyoğlunda Gardenbnrda bir 

gece vakti on dört yıllık metresi 
Mükerremi tabanca ile öldüren 
Bahriyeli namile maruf Salimin 
muhakemesino dün ikinci Ağır· 
cezada devanı olunmuştur. Mü. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Fen Fakültesinde tek, 
çift numara 

usulü tatbik ediliyor 
Bu sene İstanbul Universltcsl Fen 

Fııkültesiııc yazılnn tnlebcnln mlıtt.arı 
çok fazladır. Birinci smıft;- tr.lcbenin 
ders dinlemesi imkansız bir hllic gel · 
mis ve yeni tedbirler ahnınıstır. 

Bıtnn göre talebe kayıt num:mıiarı 
itlbnriyle tek ve çift ımmarnlı olm::'· 

(Devanu 3 üncil Sahifede) 



2 -SON TELGRAF- ıtı 2nclftŞKINtM1 

HALK FiLOZOFU 

TEZ BOZULUYOR 
Önümüzde uıayıı> gidea şo. 

'eye bakan arabacı bana şöyle 
anlatıyor: 

«- Geçen yıl yapıldı, amma, 
görü~·orsunuz, sivri sivri taşlar 
meydana çıktı, yağmurdan, Ü• 

•erindeki topraklar aklı, gitti, 
ne tekerlek da\anıror, ne de 
nal..• 

Bunu söyliyen, Isıanııuı dı. 

ınıla, yurdun bir ka~abasını, 
diğer bir kasabaya bağlryan 

şose üzerinde en az bir rulıı1 
a•ırlık arabacılık ~apan vatan. 
da~ıır. 

Bu §O!ieler ~in az para bar· 
camıyorıız, çok masraf ediyo. 
rı;z, Fakat, ne hikmettir, lıllin. 
ımz, çarçabuk bozulıı,-or. J\fü. 

tcahbit mi iyi yapınıyor, yapıl. 
dıktan sonra, kontrol mü iyi 

n \l(ÜLACEZENİN -
. ı 

1:\1.ı LI:RJ 

Darülacezede bir büyük ahır 
i.n~a~ı i~·iu Koordinas~·on ffey'cti 
knrar nrı!i. ı:ıur~da İtı<'k be~lene. 

cek, Darülaceze ~.1kinleri temiz, 
ta2e. lıilesiz •üı içecekler .. 

Bu hale bakıyorum da, şu kış 
günü, Darülacezeden dnha karlı 

yer bulun~a~ını hiç zannetmlyo

ruın. Tı·miz süt İ<:ın,.k i~in1 acaba. 
ne yııp"Sa k? 

PAHALl 

Kt.: .\IA.'Ş ---
l{ız san'at okullarında, talebe. 

den pahalı kuma, i•tenmemesi 
Hi>;.ri( \'c!:illij;i tarafından ta. 

ruiıu edilnıi~ .. 
llu mektcıılcrdc, t.l•hedcıı pa

halı kumn~ istenmesi o derece 
nıühinı hadise değil .. 

Yeni bir makam ihdas etmeli 
ki, ha) anların kocalarından pa. 

halı kumaş istememesini tamim 
,~e temin rt~in! 

VI ıtİLEN 

RAPORLATt 

Beledi) e nııifetıi9lcri, bir yılda, 
290 rapor \'ermişler .. gazetelerin 

Jaı;dığula göre, ıncvcut müfettiş 

rnil,tarına ghre, bu rapor ade-di 

:r! rOrülü~ıorıuu~ .. 
Ilir de. kı tın iyecılikten şika)·ct 

eıJı•ı- i 1:. ı·a, ınauzalleh 290 yerine 

129ıı rapor ver elcrciı, ne )·apar. 
riı l 

Bt HA!Wl.'Y 

ZAl'İAH 

Giı- idclaıyu göre, 1ıu harpte 

Ru.., z~yiatı 10 nıil~ 0111.1 lı ıl:n uş .. 
on .nilp>n iu~aıı .. halbuk' 1914 

hatb 'ndc hiitli.ı <4tirt ~crc!ik, 1nil· 
Jrllcrin u1111nıi z .}intı 10 i!ti1,>·on 
idi. 

Arlık, bu iki harp arasında 11111. 

ka) e.;e ~ apanlar111 hesaplarını, 

\'Orın, buna göre kıyas edin! 

AHMET RA.UF 

REŞAT FEYZi 

olmuyor? 
Bn suallerin cevabını vere. 

cek vaziyette değilim. Fakat, 
bilinen, görünen bir hadise \•ar. 

sa, o da, yolların umumiyetle 
çabuk bozulmasıdır. 

Şimdi, ne yapalım?. Nasıl e. 
delim de, avuç dolusu para 
harcıyarak vücude getirdiği

miz yollar, çabuk boomlma,.,n?. 
işte bir mesele kl, sannedlyo. 
rum, devletin alakadar dairesi, 

bu işle pelı: yakından meşruJ 
olmaktadır. 

Dünyanın her tarafında, şo. 
selerin bu kadar tes boznldu. 
ğıı iddia olunamaz. Ak~i halde, 
hiç yol yapmamak, zahmete 
girmemek evladır, diye, yanlış 
bir hükme varmak mecburi• 
yeti hasıl (l)ur. 

Yeni San'at 
Mektepleri 

inşaat • • 
ıçın 

ur anmasına 
arsalar 
başlandı 

Maarif Veklleti mesleki tedri • 
sat müsteşarlığı, muhtelif vl. 
lıiyetlerirdzde ;nşa ettirilecek 
kız \"t? erkek okulları bin3ları için 
faal•yc!e ı;eı;miş bulunmak.tadır. 
Bu meyJı:ıda Maari( V<'ka:~ı.ıı • 
den vilayete gelen bir yazıda, ilı
t:''"" nisbeHnde arsa ayrılması 
lüzumu bildirilmiştir. 

Bir sen'at ve akşam bz san'at 
okulu inşası içir. Boğaz:çinde de 
crsa aranılmaktadtr. s ... ı:anah • 
metteki erkek ssn'at okulu da ye. 
ııi pavyonlar ilavcs:le genişleti. 
lcc<'klir. 

Yünlü erkek kumafları 
imalatı arttırılıyor 

Piy"sada yünlü kumaşluın !i
atleri son günlerde çok artmıl}tır. 
Ezcümle Erkek dbisesi ve pal • 

tosu ıç•n giyi' 0 b•lce!:k kumaşın 

metresi en a ·ağı 12 • 15 liradır. 
Ecnebi m~llarından bulunan • 

l&rtr. tıı 1 :-esi lse 25 • 40 liraya 
satılmaktadır. İktısat Veka 

.e ti bu vaziyet karşısında Sü • 

merbat.k fül ·ikalarıııın yünlü ku. 
rna~l;ır, i. ali'ılını süı·\.ttle arttır. 

ır.aları için faaliyete geçmiştir. 

Nerey gltılnler?. 
Taelbenln kahvelere ııtmekten me. 

nedilm.esı işi tekrar mevzuubahs olu
ytır l\ı1enedilmesi Uzım, me~ilecek •. 

~': knt, şehrin bllyük caddeleri ü. 
ze.inde öyle h:ıhveb~neler var k~, Uü.
tün nil..;t~rlsi talebedir ve talebeler 
gC"Js.n, diye, uçılm ıştır. IIalbuki, rr.ev

ıu yeni df'g!l, r;ok elk!d :·, Y•llardan

bel"i, bu hal, böylece de\'nm eder, gi
der. 

Talebeye oturacak, eğlenecek yer 
gösterme-k l~zım. Talebe kahveye ait. 
sin'. 

i>tu bi..' .ın muntel!f semtlerinde, 
talebe mchitlerlnde. yalnız onların 

otutabllecekleri temiz ve mütevazı 
salonlar açtlamu mı, bunu bir dQ,, 
şün~ck .. 

BVRHA.N CEVAT 

Tefrika No ; 20 -·-·----'1 

Çıplak Model 1 
Yazan: NEZiHE MUHiDDiN J 

Bayat pallalılıgına 
kar,, tadblrler 

Hayat pahalılığına karşı ilk tedbi
ri, Denlzyolları İşletnıeı.i aldı ve işçi 
ücreUerjne bir m ~:·.~ z .. ı!l yaph. Ha .. 
liçte de bir ıniklar z;, 1 oldu. 
Şimdi, Elektrlk İdare:st de. h"y~t 

pabalıhğın:ı karı;ı işçiler.ini korum~i< 

tnaksadiyle, bir tedbir alını..ş b•du .. 
nuyor. İdare, işçilere günde birer 
ki}Q ~kırıck vcr.iyor, Hiç yokL3n lc:ı! .. 
nıu~. Gil.nde bir eknıek ayda, 4 - 415 
lira bir ttm yap1lına!'ı demektir. Fil
hakika, muhlEil! rıuıddelerin art:~ 
rı.irl>eU, bu • liradan çok d;;ha yu ·:q .
dır ammı, bir Jşçi, heıgi.in bir c1c
melt ;;ı!ır..cJ, keud ,in! ve tıile:oini ı_ 

yı.ırur, drmektir. 
ElckLri!t İdarcı:n n bı, l:•·rekf.U 

yerlndedtr. Aynl ldare deme:k olan 
Tramvay iıletmesi tıe yapıyor?. '"'
caba, o da böyle :~ ı r tt'.'dbir dü1ü:.tl
yor mu:'. Tramvay idı:ırc .... :nde çok 
küçük blı roauşla c·alııcın işc;Ucr ek
seı--lyeLtedh:. Urn .·ız !.f, bu id~;e tlc 
buna benzer bir IP~bır dilöünecek· 
tir. 

fiugi.;.n .o.ırıyycn ,.e az ge: . l -. -
land3ş~:::ır~n h•rfncl pliında dü~;.ıadc .. 
le· 1 ıhtiyaç, gı( nı.tdd. cr!d:r D ·e, 
b ·~~:c lıır k ıhı.re ıı •il, devle~ d.:ı. 

ire!eri de- dah:!, butü l mü ~€$tler, 
ç~!ıştı.-.!J.kl rı oz t:t • .ı ı ,nem ·r \e 
111i.i.$f;;ıhdeır.! T:ııc gıda -ıadı.lelc i ~

mini husı .s nd.l yardun etmeil ve 
kolaylık g&tcımel:t.iir. 

Biz, l.stihliık kooperatifleri kurul· 
m&.:Jt tlkrinl bir kac defa bu sütunlar
rla tekrar etml~ir.d ir Ucuz \'C iy: ka. 
bttde g-ıda ınıddesi t:ın bir kr.ç ko .. 
operati( tesis edilebilir. Buralardan, 
az maaşh memur ve dfğer müc~>ese 
~ilstshOem ,.P elcrııanl~ı-ı , l.ct·zc.l 
t".ul'..lcl:( gtd~ ın ddcleri salın a!al)i . 
lirle:". H&ıtt!, bu k·loperatifler, W.k'iit 
gıb:, bazı kolayhk.L.ır da göste:rebılir. 

lligeı ııı a'1.elerden c\lvel g!da n :ıd
de~crn.fn ~ttikçc L~ı tlere zam yap
rn1.1, mu.:ıyyen ve nıahdut gelirli ,.a_ 
Landaşı dÜiÜtHlurm tedir, Yaır..ı:tlı 

çor&p, gômjrk ı;.yn:esi nH.irn!:üı~dur. 

Fakat. eksik gıda alrr.~k hem müın.
kün dtğ:l, hem za..r:ırlıdır. 

Bilhassa, b tnda kalabalıjı olan 
vatandaşlar, ev geçimi yükü ile cid
di bir mücadele iç:nctcdlrler. llcrgiln 
ile kilo ekmek alrn.ak mecburiyetinde 
olan aile reisleri var. Bunlar için yal. 
nız ekmtk purası daht arda mühim 
bir yekıl.n tutuyor. 

Dal.re O.mirleri, m l ~5oe5e müdür ... 
leri ve diğer al.Akadarlar, bu mevzu 
üzerinde düşünmelidirler. Önilmilı. 

k,.tır. Yakacak maddeleri ihtiyacı 
vardır. Eğer, dediJl!mlz ı;eklld• ·stilı.

lftk kooperatifleri !t.'..l.rulmuş olsa, bel
ki, odun, kömür ıhtiyacL tilksitle ve 
biraz daha ucuza lernin edilmi~ olur. 

Hail \'aktı yerinde ve iyi kazançlı 
lnsanlar !çın hayat pahırlılıi!ı ı>ek te. 
slr!I değildir. Onlar lşiıı ciddiyet.ini 
belki <1e bütün ehemmiyet! ile tasav
vur edemezler, Fakat, İstanbul gibi 
gen1ş ve kııılabalık b;r şehirde. mü
tevazı, orta haltı ·.ıe fakir vatandaş 

tabnkasının oldukça kesi! bulundui!u 
hatırlanmalı r. 

Hnrbin ve dünya fevkalade vazi_ 
yetinin ne \"'akit sona ereceği malllm 
değildir. Geçen Bilyük Harp dört yıl 
sürmiışlUr. Bu harbin isml Yıldırım 

Harbi olmasına ratrr.en, ba~alt, iki 

yılt geç:yor. s~n!nrına gelmi, mid !r .. 
Kim bilir? •• 

R. SABiT 

Bir maliye ve:r.neıinden 7573 
liralık pıı( çalındı 

lsıahiyc Maliye veznesinde, çok 
mühim bit· ııul hmıılığ"ı ıueyda· 
na çıkarıltlııştır. 

Alikadarlarca yapılan tahki. 
katla !500 adet 15 kuruşluk, 350 
adet 25 kuruşluk, 775 adet 30 ku. 
ruşluk, 1257 adet 50 kuruşluk, 

2500 adet 250 kuruşluk damga pu· 
lunun çalındığı teshil edilmiştir. 
Zabıta hlldiseye d koymuş ve 

henüz meçhul bulunan fail veya 
failleri araştınnıya başlamıştır. 

r .....- ··-· --- "' 
e\1AHKEMELERDEi ecsaı.!-:cı:r j 

Allah ıslah etsin .. Galiba 
zihnine dokunmuş olacak. 

- '•.> i::... 6C..~Ü n c!«:ı:u:ın.. 1\c,·c- ı - .:Bilcnıcm eyliyecck gt~·yc n•İdir, 
let·..le ~·'. N:ısılsı.n a benim canun e.. b::ınde micUr? .> 
fcndla ı. ~1t.ib:.şir, 

- N" ı -rj: ... •• Hiç y~JW. :v ı .rı! :..ıı...1 

sent3lı~ ltllı:\:~ı"' ·ynn..n .. 
- .'jcl,,cp·~. 

- Sarıa ~·:ı c-.'.ırıırn.n ctını efendf. . .ı.> 
cD.ırı!d.ı.ı, kü!'tUrr:, fnc:ndin,, gü

cenci in~• 
SelJ ... hi, n1ebebl bu i-tr .• Ben on 

beş guu. ate-:ıer itir.de yatayın"\. da 
•en kapımı vunıp, 

- Nasılsın'! Bile deme .. Dostlu. 
ğa, ul-""ı:t;...lı1'J sıgar m1 ba?. 

- \'an ht h&berim yoktu ... 
- ırabc·~u yok nıu sen.in ey gil .. 

lizar • 
ç-Gcı~e pür ~vku cn1c! ı;:: ldı b.=ıt: ~·,. 

- Sen J'.\tlfe ediyor ın. nuru ;,y. 
niın .... BOylc ~J ·kı:ada t:ırtz, stten ç. 

hır nıu~ 
- f'Aty.:.r .e ı !n. çekrı.c gJnü! c:ı

file g ~ndır,. 

c'H:ısmtn st·.etnin anlZmar.1a1t haS'l"ll.a 
siLcıTıdir .> 

- ~' bC"yhJde sö-lle.'d"n \,•ı: v-ec 
bcı L d.-• ı!'ı t: 1 ıır f!&ytc 

L'.r .. ~ ::; uot:' f.;.. n 
gii.ra,,, -azrec "vnUI.• 

... ·-

b ,., L. d n 1 ~ •en \ lt. -; 

- .\ beyim. Srn e .;.:iden 
dc-g c' :, ~an~ n_e ojda.' 

.-\h bana noldLı d<t ben 
J>',I" .ı • l .ıı. 

f"!° .-la hallr~i h.r; ı;ürc·ıı r:e ... 

L. ,ç-

- Artık tat!'r~laşx,7:'1 b:ısl.'.i.dın 
• am•r:.l. biliyor ~u~ı:n~ il:lcc gülf·yim 
dedi ı•. ır.ma, şa.1~rd;ı"t"\ ~:itk.. güley;m 
ın , 'ıydyırn ınt?. 

- Şadan .. llui(L•il .. ıliye seslendi. 
Beyit \•e ş:ırkı~arla konusan ıat. 

mahkemeye doğru yUrUrken, kapalı 

btılunan ır.Jhkcn:e ktır1ısını lsaret e
derek, 

- eAç kapıyı kapıc;bıJ)t, kaptcı_ 

Jıaı;ı, kapıc,başı ... • Diye aö7leruni1e 
baıtadı. 

ı\rkasjnade, a•·l:acta,ı, 

- .. "-ilah ı~!.a.h elsin, dı.'-df. On ..,es 
gün ale;;l .. r içinde yüt .ış. Ga~:ba, 

z.ihn !ııe dotn.•nmuş olacö:k. Haydi ba-. 
ks lı:n .• Şimdi de matıkem<Xie ken
d'.ı:f, 

Bi,r gu_'""~:h cLtlın:.:.e c:ın:i. 
o[ı!- kl i'tn yeter> 

t:.Sa1' !:;l~n l.ildü~n, hi r&tı. ,ı.dl1 

lfik vldu.m yeter.• 
!;\, -kı.:.:,.·!e !nüdafz:ıa cJ, l.ıı ~yor ıllu?. 

D.:r bakay T:.. Mahkcıüede n& yapa. 

,\.: J:J.ja.şı cta arkat.tndan mı:thkeıne

Y~ g .. ı:ı B'.r ik: d::.~. · ı~:ı 0:1r:ı ttkrar 
k lr. ··a çıktı.. Yaıuna yôrkla:;ıp Slıt

dc. 
- r.lahkemcde de ~3r'IC1. m.ı sl.i7lü

yor". 
-···):°"ok canım .. Güzel ~.:./el davası ... 

1 nı ...:r.latıyor. Demek bü 1i 11 cdep·izll-
k. n;:;. ltl'I;". 

Df d: Ktı"!~' a t:erif.. Çocuk gibi 
hı !ıtLk Edlyv . D·ır, ben ' ona şim
di (';klnea, 

t;~l<Ju ey dil, :.ıshır~ rı.ı 1:, ı!ıtiyar 
fılrr.~ ,d •. a:n.• 

~: kı~ını okı.~yarım. 

Aşıkile bir olup kocasını iple 
boğan genç kadın! 

Muhtarın şehadeti üzer· ~ mahkemede ken
dini tutamayıp hüngür hüngür ağladı l 

Çeşme kazasının o,·a.ık köyiııı. 

de kocnsı Rıd,·anı iple i.ooğrr.~k
tan maznun V;ccahelle, ona bu 
faL nde yardım etmek len maz -
maznun aşıkı Hasaııı•ı ıııuhake. 
mel- rine evvelk! gUn lzmir ağır 
ct~.a :r.aL.k!>m"Cs.indc ~ı. \ nm edil.. 
mişlir. 

Bu celse<lc dinleneı:. şahitlerden 
mczkilr köyün muhtarı B. Meh • 

met Doğan b:r gün köyd& bir damın 
sökülmüş mertıekleri arasında 
maktul Rıdv,nın na;ını i:ıııldu • 
ğunu söyledq.:tcıı so'lıa demlş • 
tir ki: 

c- Hasanla Vccahd a'asında 
bu vak'anın tahaddüsündcn daha 
bir, bir buçuk ;ene >f'·.-\"cl hissi 
mün~selıet mevcut bulunduğunu 
tevatüren i~ittim ve Ha~anın Ve. 
cahelin ~viııe doğru gitt:ğini mü. 
tı>adılit dewlar g-ördüm. 

Asıl ayanı dil<ka\ olan t ır r.ok. 
tayı tenv:r eylemek isterim: Ci. 
na} tın ikaından bir müddet ev. 

(HALK SÜTUNU) 
lı h<:ıyatırıa atılmak İ5tİyen 

bir genç kız 

\"el H<ılil Şan ve Şcı if Türkmen 
adında iki arkad•ş b~na Hasanla 
Yccahetln ~viştiklerlni soyledl 
ve bir araya gelmeler! için Ve • 
cahet!n kocası tlıdvanı öldürme. 
!s ihllmal!nden balı.5'11tl, Ben de 
bu ltttswıu Ilıd'l'a.na mu 'ılar sı.fa. 
tıle açtığım zaman Fıdv~n fena 
halde saraıldı. Mllteess!r oldu. Ba. 
na cevaben: 

- Benim karım böyle birşeoy 
yapmaz ve böyle blrş<:y de mev. 
zuu bahrolamaz! dcdL 

Fakat kendisi bu ihbar önünde 
asabileşmiş ve sarsılmıştı. Kana. 
atim bu cinayetin Has3rla Veca. 
het tarafından ışlendiğidir. 

Bn. Vecahet muhtarın ıfade:;i 

arasında kocasının sövl0ınlş ol. 
<luğu: Bcr"m karını bcy:c bi17.y 
yspn1az• cilmlcsıni ış:.t iğı zaman 
kendisini tulamıyarak h:ingür 
hüngür ğlamış ve sorulan sua:e 
kar~ı muhtar Mehm~t Do;'.lanın 

ıfades!ni kabul eyledlğbl söyle. 
m'.şlu· 

Muhakeme iki şahidin celbi için 
27 sonlcşr n<' kalm1ştır 

Yeni im r 
iŞL Ri 

Belediye sekiz semtin 
ıslah planlarını 

hazırlamıya başladı 
Belediye Reisliği yeniden sekiz 

muhtelif ve büyük imar ışinin 
pJ.anlarını hazırlamağa başlamış. 
tır. Bunlar şunlardır: 

1 - Beyazıt • Fatih tra!'llvay 
cadd~sinin ıslah olanı, 2 - Şelı
zadebaşı • M~carkardeşler • Fev. 
zipaşa caddesi ve İstanbul. surları 
ile Hahç af3sındaki sahanın taf. 
silat pliinı, 3 - Kadıkiiy • Moda 
ve Altıyo!ağzındaki sahanın imar 
tafsilat plfın!~rı. 4 -· Üsl<Cdar • 
Çeııgelköy aros.nın imar tafsilat 
planları, 5 - Taksım • Karaköy 
viyadük güzergahı, 6 - Ta'ı:sim. 
Kıırtııulş \'iyadük gliwrgiıhı, 7 -
İstanbul cihetinde Jıenüz iıı~a e. 
dilmiy•ın yangııı sahalarınuı imar 
ştkli, R - Mecidiyekiiy ifraz planı 

Bu p'.~ı '3r peyder~,, f: ll o • 
iurıarak Şdıir Mecl!~ine verile. 
c-ek .--e t~_sd:J; k.a-.~ar: ahr.ô•ktan 
sor:ra h~t '"·n !aa:. c- ~ gPç11~ 
cek f. 

-~--· 

O niuer&İte marfı için bir 
mihabaka aç:lıyor 

Şehr:m! ı Ünivf':.·c; •es.ı:ııu >ir 
n~arşı Ye şjrkıst bul!.ınn1ar.:as ö .. 
fedenberi ter~kitl~r~ mut:.'.p o: • 
rr,akutd:r. Üı1i\·t.:rsite Rp:ıi.··rlı!bü 
b\ 1n.ık..:ıJl!J Oır m:1r~ ··~ srkı l 
r<1üsabakası ~çınak (izc:·c f:.·l'ye!e ! 
geçmiı;lir. 1 

ViLAYET ue BELEVll'E: 
* Be!ı::-ci:i,- .. llLlS :-ıır. ev~rı Lul!; ~u

soy. Ht>. !.tt· ~ 1 :.k.:ıd.:ı •. 'iika
d~~ r \"L·kii.let~!.'rlc teır.as etmek \.:Jtre 
di.lı ı ;...~~:;ım \nkaraya g!trni:stir. * Bcıızin !: .. t:rrinJn :ı:-ttı..r ıl m .:H U
zerine :~ömu:- t;ı~ıyan kamyon s~hlp
leri .icretf<'::rdn tc.~ iri! l.;!n Belc<liye. 
ye rnür:ıcat ctrnt;l~r. B~lrd:yc de n:e. 
selty~ Fi ... t r-.Hlrak.al~ l-\.-;mL<öyor:ı.:na 

biltli,·ınl~ti. Koınisyon, sem~lcrine 

gllre yüzde elliye kada !' uım keb~ 1 ct
m~tf r. 

TiCARET ve SANAY/; 
* Kal·al>ı.ıtc bır seue- ıı:: ·ıJe ,,e-.:ko ... 

lwıJn 130 b n küsur tL.Jın dCmi!' to
nundan 9'J U!n to:-ıu ic:ıynıaUendiril

m!stit 
+ nakkaı' ı • Flat l\11.<rakabe Ko

misyonuna r•1lıro.ı.caatt:ı sade, zeytin. 
yei:ı \'e kuru SE-bı~y"" kon<!n r.ırhın 
tezyidini ls"r;rr'ti'lcı·; ÇÜ!'\~i.i topt~ncı._ 

Ja.u:ı !i2t!'.·~·1 yuk .. ei.ttikltrin[ ileri sur ... 
müşlerO.ir. Koıtt; ,,yun bu hu~usta Ti
caret Vekô!At.r.~e:ı ta!:n1at istetniıtir. * Altın !io\i yilks·,lmeidedir, Dün 
bir Re§adJye n!tını 2:.so ıcun~sa ka
dar ı;'ıkrııı_ş•Jr 

MÜTEFERRiK: 
* P.Jıar urti ,':!':U liı:- gelen XJ-

!iJ Vekili A · Fuat Cel:. •>Y, d(ln ak.. 
şam Ankarnya gitmi.;.tı 

+ Hal":ze im1inde 66 y~1..nda bir 
katlin Kı;şa.da.-\ln:.."1 SJ~ ı~~< m.,.vkiln. 
de öh.ı olarak bulunrr: .ı t· . T •ı.!d

!~.atta, kızır.t ~t,. :U ı.rıe \ e ır.fd1 il N"ıı
d.r t~rrıfı:ıcl11n p• u kunı .. up O~dürül
di.':.!!li ;:;nl:.ıı~:lr »ş ve r:atll tı..:~uimu~t11s. -

Amerıkanın yerıı ad1~: 
Yuan: Ahmet Şükril ESrdl>'' 

ı lisJvıP 
Amerika Meb'uslar 1't ec kli~ 

bitaraflık kanununda değljl fıJJ' 
Y'i>Jlınası için hükfuııet tara cı
dan ileri sürülen teklifi l;atıııl 
tiği malumdur. 'I' ., 
Şimdiye kadar harp ile ilı~;ce

lan hiçbir layiha, Meb'uslar ,;. 
!isinden bu kadar az bir •~1,_ 
yetle çıkmış değildir. Ve celil 
hurreisinin son dakikada 111 ,~· 
Reisine yoUodığı 111rJ,fupla. r ;~
ler U:ıeriue tesir )Apiığı göı0111 1

1

iP 
f cCı 

de tutulacak olursa, bıı ne 1 ol-· 
şümul \'e ıniiuası daha açık &:ı~ 
rak belirmektedir. V ·~ingto~ıııJ' 
bildirildiğine göre. l\lı!'ter. tıit 
veli bu ıne.k~ubuıııla ırıe?fı 1 ,,ı~ 
kararın İngılız, Rus \C. çınd .,.~ı 

1 e ('\. rı 
efk5.rı üzerinde hası 1 , 1• 11İ 

d ·ı.~·· tepki~ c ınch'uslarnı 1 · 

cekn1i~tir. ··\ ııt 
.. u, ihuntn )feclistl•n J,;iit:U' '• 

' 'kU • 
ekseri' etle ge<·ıncsi, :\tnt•rı "" • - bı • 
zetelcri tarafın~an b.-kn 8 "' 

te.f~irlerC' ul!rntn:~tır. naı•. f! f>tl' 
1 \ . d k' ·1•'111 

tc er . nı r1 ~a a ı grt"\ · ··ı"=" 
· ·ı ld · ·dd '• coı na aını o ug:uuu ı 1 .. ,ııt 

• ., l J<pfa.> 
lia:r.1 (l,'nzctrlı•r ı'.'=<' ,-eı ı·cı {ıt" · • ' ı.trt. 
.:hen\JnİYttine ...:"J:rr l l1 lıilt' 111-

. \ ı'l' 
le.r. Uu tki ?ıl'İ iddia d;1ha ı og_ 1JLI 
u1.nk gerı.-.l;Hr. Gt!'r 1i tt·'-'1.i. 

1" bİ' 
kar.:.ı;:ı ,\ rnttrik~1 hHltü_nı etıJlClı!lı.: 
lr.ra~lar·n İ'."lİ{ude cıtıt1<•rı iltrı 
forı geri nmıckten <1Rh;ı ıV' 

.. ı. ·· ,,a.r 
gitH,\yor. Faknt hn~un~tı "(tl'" 

göıi)niinde tutulacı.k oiur~a. · ;ıı• 
• b't• ut 

lis k3rarınnı daha derın 1 . :,ıl 
ifade ettil:i göriilür. Alınan' ~ı '' 

,.,~ 

hakbrı tanımı~·acagıııı "·ı.;rııl· 
bildirmiştir, Amerika da h~c Jı~ 
tık kanununu kabul etm• -~·~ 
hakJa.rdan istifade,·..- !.c;alkışııl 1 1İ" 

. • , , . 3 ijıu• 
telılikelı hır hareket oıa< bJl lı• 
raf etmiş bulunuyor. l!•rl'. , Jrıi' 
yalı i~lcr bu çığır Üzt!rınJt: ;ıiJi.'' 
mü~tür. Şinl.di anslZlll j\ın ıJc, jt1• 
ticaret gemilerini silahlıyar vaıP 
giliz limanlarına eşya • 0 bjldit• 
malzemesi taşıyacağını 80ı·P' 
mektedir. Bu harekette .Aın:ı,11118" 
ya kar~ı a~ık bir meyda~ 0 dr~il• 
nın sezilmeınesi münık~~ tıı·'·~ 
dir. işte Meclisin tenddıt! ;1 ~,,~ 
sindeki hakiki sebep bu . bU~'~ 
gerektir. Meb'uslar Meclis• 

8 
~ı· 

·1·nıt1 Almanyaya karşı harp ı • fi ,..11 
dar varacak derecede öıı• ı•I~· 
şiimullti bir hareke.! sayn"~ ;.ı• 
caktır. Aylardanberi, gerello~11e~ 
maıı V';ı ltalyan basını ve ır•'' 
A.nıerikadaki .infiratçı• ıı31•1,~d• trn · 
tarafından bu mesele c bir P' 
yapılan neşriyat da böyle 1111 ,ır 
naatin yerle!jmesine sebCP 0 

tur. j\IP''P' 
Buuunla beraber, eğer. ·d'il~ 

\'a bunu hqrp ilônı için. bır,~ ~c~· 
• • p•~ 
addetınezsc • ki edecege 

1 
t 1ıa'' 

:ı:eıniyor • ı\merikanın 19
1 

r i\ıt• 
bindı> olılu•"u gi~i. bıı tıak '~·r•'' 

" ·ıe ... 
rinde durarak Almanya _ı •""~~ 
le çı~amıok istcıniyeceİl"'e ı'dt1 ' 
yol.tur. Çiinkü Anırrik0 11 , • • 

m cti Aln1anvndan bn '10!, rİ:t' , • klart1 
bu 3<ada daha başka h• 1tcl' 

ki . • · · ,.ok ci yeti be en1ıycceg1111 "' u:ı.ı:ı 
tckrnr etmiştir. Ruzvcl! 0.;11J• 

Çin H indistanndan &On· hnkalra riayete 2or!nm•k p f''' 
değildir. İş görmek Mi~0''.,w1 e 

ra, Siyam, Birroanya yo- . ne ı ·ır 
sen A111erika. son bır sc .,:el ı 

lu Felemenk Hindiıta· harp knr&ısında aldığı '~;-·~,; 11&• 
nı, hatta Hong-Konk, bibraf dede! hakları ııı.~;111ıt• 

11 ya:ınd;,.ı orta. t:ıl ılı buhırı 1.1n 
hayat'a annesiyle ynp:ty.Jln~z kalmış 
bir kLZJ.Jn. Şimdiye kndar hiç bir 1;te 
çalış-nıaın:ş olmakla bt"raber hayatımı 
idö.rr.e- içln i' hayatıu;ı; atılmak izh. 
ro.rındayım. ll~ıtılSI, ı~.nj mü::?~c~c 

ve yı:Zlhanei.c~·le em:;ah miı.stakim, 
ciddi yerlerd(' kan:latkf,.. b:r ücretle 
kenC:.i:r:.E mür::ı ip lıl!'.' yaz.ı!c nr!;.·o
rurıı. 

Singapur ve Filipin ada· ı dııralıilecek bir halde de '~f•d" f• 

JapODJ'3D D CGDUP• !arıdır. Bitaraflık lıaklanndaıı ;,t• ı. ~e· 
takl bec!ellerl .............. ~.--.......... ~. -----ı debilruek için bitaraf otııı;oı.1'~ 

Talip olanların lUtfen Son Telgra! 
gazetesi Halk sütunund.:ı H. S. ye bir 
mektupla mUracaat ttn,tlerinl rica 
eylerirr •. 

Siyam ve Birmanya yoluna g.,. ııektir. Halbuki Aıııer 'l•" ~ Jı•' 
Yuan: Ali Kemal SUNMAN ·lince, Japonyanın mühim hedef. bö~·le bir ~·oldan ayrıl • 'jı1ı:i':''. 

lerindC'n bir! de ~imdi Taylancı ne pahasuıa olursa ol• 11" . J•ı' ı•ı 
Avrupa harbinin Uza~arlta da pı"" 

denilen eski bildiğL:niL Siyamdır. reye Iardını Yoluna su bı• 
buinşmağa ıslidadı c!duğunu gös.. · • k r••ı ~ı" 

D<ğer taraftan Çankayşek'in ha. nu~·or. Meclisin son •. · odıı•' ...,-
tHen ~mar~:cr yok değildir. A • · bır ?""'" 

Sellınc gelince; :-abbüt ettiği o ııa- Selin!e ;·iac itiyatları üzere kW;u.' .. < sa-ı merika Hariciye Nezareti müs • riçten yardım gördüğü birictk füerinde atılnıı~ yenı ~ ıl 
rin ve müstesna dicudü bc;>az sar. hlfesini çe,·iı·dl.. Gav,ıenin aşaAı t>- tcşan San·.r.er Vcls Jnponyaııın yol da B:rmarıy:ı yoludur. H'nd fı/Of,,ı 
ıuar içinde ~ördü~• ~imdenberi o- ra(ında orta yeri ıı;gal elmiş bdyiik ç· H' d' t d k" h k l' · denizinde Ra::goıı'dan başlıj•ı:rak, Otobüs • Tramvay a 
nun bUlün aJırı ve sızılarını kendi c bir kadın resmi dtkkati çekiyordtı. ın • ın ıs anın 8 1 are c :um, vahşi v.e çöllük araziden geçerek, 1 bileti 
. d . . d d k Etı biı· •r'··tln res-' ve ı'l•nıydı.· ~-- Ci\'ar mıntakaların işgalini istih. Ç k k h • ' . r tın e, ı~encu ~.nnrıerın e uyara .. IO) uu. .. u-v an ·avşe ' i11 ı"'ıkume' merr·e:uı '1 ... 

(\'af ~den bı·ı· sır• harcı,~tlerin ba"- • ' · Besı"kta< • llarbıye se!'seriyanc dt.ılaştl, d.ırdu. Gözlerinin lin1 önce, büı;.lan ayağa beyaz tüll·'re ç u. .'\.. ... 1 Ş K ' . k d .,. ~ ... • 
b.. . .. h lk t•d .. 1 1 ld • .. l . t' Ş o~an ung- 1rlg e ·a ar uzanan Tram'vay ı·n'arc-ı' t"'a...ı. tı , •. ı· •• önlindeo, Nuranın aağ krı.Iç:ısıncia a... _urı.:nmus ar u u e g?ızc. mevzun angı:::ı o ugunu soy emış ı. u ... ~ ... 

. • 1 1 C H' d" t d 3200 k;lometrelik b '.r yoldur. Çin. le··.ıımekle olan ,,tolı" , ~ çılmıJ olan o reci , c kork~nç yara ve zarıf bir kadın vücudüı~ü gO:i cre!l ııa e göre ~in :n ıs anın an son.. jiler bu v. olu humrr;.a1! b.ir faali. b l t nı :;.' 
- fı • r;a~t Nuran .. Bc~im \'a,. k~ı ıın u:r l ı •. 1 geri dö lCa.i. ve b.ı ·1 b~r tsar:ı:ye u.:e :-illncn1 !yvı-d u. B;r kJÇ resme baktı ... Bu bir tablonun foloğ- l':t. Felen1enk I-I.ndistanı, Siy.:tm, tran1vaylarla ırti a l (! 

2: l n hP: ut h: ·nedi. N\ırau'a giiz gıu.e gcldlte ..... Fakat Ha- d"'!a atl)lyesh.de ba~lam . .; oh"uılu o rafı leli .. Arti~L katlının yüzü beyaz B irmanya yolu. Hong .. Kong'I. Sın. yetle düzeltmişl'C'r ve 17 ilkte~- tran
1
vav1arda da mutC'l7-~ . ~ 

, <· c ıın I' e!en<i: .. A!'l.i< i!e ııan•m ona yaklaıamadı. Boynunu gQzel heykelin önüne ·geldi. Fakat \c':er arasında farkedilemiyordu. ~·ı· . dal b h. rin 1940 da yan! bu yolu üç ay. ,··ızere ,"·ıct•rm.a bllct usu•. ·u· "'e~r g"nL•r, r ı ıpm a arı ;. ıs mev. İ _ u ~ b. ..n: • ı..ı 1uta1ı:r..". bükerek ya\"aş r.ıc' mlarlo. dı.şarı p:ırllf.aklannda sanki san'at !U>un:.ı Rt min a1Lınclaki 11Anı okurnıyl ba~- -r dır k!ıpat.an Japon ... ngiliı ak • 0 toi.> · 
ı!. ·•.d.n<l c. oir ha'."f"lle ç kil kaybolmuş gibi hiç bir ••Y yapn.ıya la~.: zuu demektir. t nın bomldugu· gu··ndenberı· bu ?ar veriim.ştır. Bu c•·c ıil ' 

ı. * muvaffak olamadı. Gözler..ııln önüne llANÇEllLİ DANSI'\1 ıniiBDÜ Japonyanın petrol iht:yacı se. ı. . t"f d. · \•aridatında geçen sen \ ı,ıı 3 

'l'uran, ben m kızım .. f;en m seu. önce o kızıl ve korkunç yura geliyor, !llEŞHlrıt ŞAllK AI:TiSTt yol<lan 1 ~ 1 a eye devam etmi< • yu'"zde 26,12 nisbetindc bı 
, iki hatta sonra Sirkeci ıannda nevi ·10,000,000 tondur. Bunun 30 krdlr. Eğer Janonva bombardı. 

n ı: M! Selim sen ""'' ~-.,,r.. A\·rı.pa Ek•preslnin ı.,rekellnden bir san'a~rın dış güzo!li;ı.ne mert•uı İSTA.NBULDi\ milyonunu Amerika, geri kala • d k 'a '•'[ H' di iık görülmüştür. L_.Jef 
' - n1n ne ı;ı.. 'ı:'r n~ bu:~ndı- 1 1 ruhunu tik.<indirip buhaıdırıyor. Sun- · man c ~ yer e, y n :n s • •L • ""' ç,yrek ene gırnn ••onunu dolduran Avruı-anın en büyük :;ehirleııude mnı Felcm~nk Hindislanı yerir. d ş:~e aaklıyan ud ,,Jı.ı 

ran vı• bel'"' h.ayalıru,. en b~··UI:, en ı k ı b ı · ra beyaz sar"!inr !"inde dimd'k upu. Jn tanın an kalkarak, bu v. olu ele. ..., l "' . , .ena ı • a a ıKı arı:mda Nuranla 0 
• en mil.slesna mUtlk holl<'rir. yıldızı f' ·r·kt b" h b ı • k'I o 11 1·111• 

"·er 1 acıs"yl• ıltriyen dudaklarından , H ıl k 1 ı zun sar"-·· kırık, dökük bı'r vil•u. l'ğcr ası ı e !T arp as arsa, m>çı"rmeg"e muvaffak olursa, Çin. tiıccar tev ı .ri ı '"' Şch.!me aıiıın a ntış I ar.. Kendi- u • .u~ .. ha.nçcı:li dmısöz buıililkU e~presle b" l ) ..- >"- jC:.O 

h 11
" ı:tla bc~ı:yrn b'.r ıc:: çıktı! lerlr.l tc~yi edenler ara;ında Reşat ta dün enkııından baska hiç bir şey ,ehrimizc g•lmiı;tlr. Parls, Nevyork, Japonya bu ihtiyacını ancak Fı>. Japon harbi, tarihinin kat'i dö- İzmir 18 (Tc' ·1.on ~icn:eitle ;ı~ 
- Oh hayır .. ıı· yır'. l'l~n siz~ ve vardı. gelınylordtı. Eski güzel ve nefü ha. Viyana ve Berlinin kibar eglence leme:ık Hindistanından temin nüm noktasına ı:ırebittr. ciler çarş1s111da şışe •esi~ e 

'O •i uza layık dcf:llin. :Ben. Brn.. Genç kızla annesi birinci mevki yal: Nuranın o gül tenli esatir! vü· muhitlerinde fevkalAdc alkışlar topla. edebilecektir. Bu diyarın kud • Diğer taraftan kcnd! üslerine tigal €den Yaka ."e ka:~;csBt ~ 
f n n kıııyını: vogona yerle,tiler .. Tren hareket elli.. cudil kıılbinin lahdine ~izlenip kal- ınış olan bu geru; ve güzel Türk ar. reti ise zorlamrsa, senede 60 miL pek yakm bulunan, bir mil~•on Rosso müess~ssın_c mu c,·cllt o 

re ııanını &:..:(~ct.c tıt ',;, . .:la. .. ği zaman \.·agonun penceresinde e... nn", genç E.JJı'atkiırın ruhunu ebedi Usti yarınki Pazar gecest Fransız Ti. J den mu" şterilere şışıe .rn ·ddi« ~ 
µ ,. ne& !çın uvJra d"yaudı. !inde bir de.~<t ~lill• ıı ır"ı mahzun bir matem havası bürümüıtü. ynt~osunda bir defaya mahsus olarak yon tona varır. Kauççuk, bakır tonluk apon filosunun Singapur, 'ldığı . ı:ııı• 

.• ıı:ıın b::;ucundak ı 'c bıı.;tı. İçe· mabıun gulli ııs.ye.<• &ecenin karan• Aradıın aylar geçmlo .. ve vak'alar büyük san'atını halkımıza göstcre.:ek· ve kalay kayankları da mebzul. J!ong.Kong \'"e Filipin için de madığ• cevabı verı "ra'<~be , 
ri . er. h ı...,,r.ıc->• n f• nar. nı lıgında teıyi edeı.ıerin sözlerinden val:"aları takip ederek N'uranın acıklı Ur. GazelElerin muharrirlreine ır.üla- dür Nüfusu 65 milyondur. Ha. büyük b'r tehd.t olduğuna şüphe lunduğundan fiat m~~;0 ,aıi• it:• 
ı:u c tttiı: all!ndi .•. Noran kcudisine ameliyat h;k:.yesı uıaıtu!,ıp gitmlıt... kal vermek istemiyen bu gilzcl, meş- la:ıdalılar bu büyük adalan 1569 var mıdır~ rosu memurları bv · , e ~il ).. 

l~r b~ ıı u.ı><-fenılı ~"" yoı;"n .de<il. yapan prof••üriln tavsiyesiyle en bil- Blr 5'1bah Raife Hanımefendi o~lu hur ve hartkulAde genç san'nlkı\rı ya. da işgal etmişlerdir. Arazisi Vat.. ~rçi Japonya hadiselerin :nki. raştır;nada bulunmuş . "<:e 
h>t etmesi ::ız.m. Kcndis:ne yar. yük bir e.!etik üstadı o1>n ır.e~hur Selimle yine itiyları üıere küçilk sa- rın akşam Fransız Tlyalrosunda al. :.taniktir. Bütün dünyada sarfe • şafını bekler vaziyettedir. Fakat yetli miktarda t~izletıııd;•: ·de tc''' 

d, etl"cr. ı dt11 Neri. . doklorwı n.eharellne ıe,· ditm:~\l landa sabah kah\'altısı yapıyorlardı. kı~m11a muvaffak olccağımızı sayın b d fi . l '- . d muslardır Her iki ]<3r ·• 
il 6 l . ' Ann•s;v•· beraber Parise gidı"yor- Selim o zamandnnberl ırı siyah göz. ~-"··-ı.za teb"'r ve UAn ediyoruz. dilen kinin.in üçte lk!sini bura • u he c er:nm .ıç ,'rm en ~ı]. el c 1·r.1r ınnc~.'ll:t AO· ..,... UAJ&,.Ull .,,,.. d~~: 1 .l:.... kif.o U u •ur, 

.._ __ .;;;ıc"'."'•'""C· d • uı..,.;ı ı c . .. n.en ~hLy~•!_< ...:....::a!ı~·dJ.!!:_ ____________ .ı_.ııI tl&!~....ıı.ı.ı.:...ıııi.l:l!l,.Oj~U.!bl'.ı!ic-J.,:.ı.ı~· ~--------...!1.ı.D~e:ı:vam!!!l:ı.' ..ıV'-!!a:ı:r1.....:....ıılarw_.ı,ılemOll!.:ıin~e'-ld~e:ı,r,_, --------..::-""",,,...."°"'..,....""""'----------"~""""""""",....•...-.-..----~-
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(Bu yaı.ının meunıert AnaQOQI 
Alan" bQltenlerindetı almmıııtır) 

Hitler, işgal edilen doğu 
Avrupaaı topraklarında 
mülki idareler kurmllf 
ve buralara valiler tayin 
etmİ§tİr. Hitler Avrupa- Bı·rrnanya golu 
da yeni nizamın kurul-

r eUı;.. eden: M uanımer Alatuı: 
l~ıt!er, Sovyet Rusyada işgal 

d ıen ve halihazırda muharebe. 

masına ilk adım olarak, A fl f •k 
20 ıonteırinde bir beyan- an l go-
=n=am=e=n=e='r:.:ed=e=ce=k=. ==ı lundan mühim 

: ıin nlha~-ct bulduğu topraklar. cek ve bunda Amerika ile Japon. 
a ·nülki idarelerin tesiı>iııi ..,m. ya arasında bir anlaşmıya varı. 
imiştir. 1abilmesini temin edecek ilk ~art. 
~rlinin wrdi'!i mıılümata gö. lar bildirilecektir. 

·~. bu idarelerı; esaslı \·azifc • Diğer taraftan Japon ayan mec. 
t.ı Umumi asayi~i muhafaza ve !isi dün ittifakla bir takrir kabul 
~a·kın .. ih:i~acını temin ctmc·ktir. dmiştir. 
uıı nıulkı ıdalX' bir Alman Na. Bu takrirde Şark Asyasındaki 
't•hıa eınri alt nda bulunacaktır «nlaşmaz.Jığı mümkün olduğu ka. 
:iitler. bu maksa•!• Almrr Dev~ dar çabuk t•ayin ve tesbit -etmek 

; , Nazırı Alfrc<l P.ozcıı0erg': iş. ve müşterek yaşayı;; ve refah 
.~~ ~ltındald bu topraklann na • prensiplerir!n tatbikini temin roy. 

·1lıgıııa t:ıvin ctmistir !-emek suretile dilnya sulhüne 
1 • ':ıi • 

. ·k olarak Lit\'aııya ve Leton. h'zmet :etmekten ibaret bulunan 

1 
a ~ski müstakil dc·ddleri arazi. Japon poli'.ikasır.ın, hiçbir deği. 

( rde ve bevaz Roten,·anın bir ~iklik yapıldmadan devamı tas • 
. ISıın loprakİnrında mÜlki idare. v:ip olun.'11aktadır. 
~r ihdas edimiştir. Takrirde hükumetin, dış ve iç 

_, llir kısım Ukrayna toptakarın. durmun icaplarını karşılayacak 
ı:r da ~il~k~ idarler kurulmuş • biltün vasıtalara baş vurması ve 
:~t: Mulkı ıdar-eleri kurulan yer. bu suretle bugünkü buhranın al. 
h:ı ·11 .o stland adını alacağı da tllldan kalkılarak mill1 siyasetin 

ı\ 1.rılmektedir. başarı ile sona erdirilmesi de is. 
l11A.N KONTROLÜ ALTINDA tenilmektedr. 

AVRUPA BIRLİGl ÇANKA YŞEK'İN BİR SÖZÜ 
Vorld Tclegram isminde bir A. Çin hükumet merkezi Çunlcing 

~r;~an gazetıesi, Hitler'in g-eniş de bir nutuk söyliyen Çin lideri 
/ sıyasi taarruz hazırladığını Çankayşek demıştrr ki: 
İa~ınaktadır. Hitlei'rn yapacağı cDemokrasikrın Japony.ay.a 

1::~bbüsün Alınan kon.rolü al • karşı derhal müşteıt!k bir tnar • 
;"da .. bir A\TUpa konfedearsyo. ruza geçmeleri lazımdır 
t~· vucude gctinneği h<def tuta. Jrponya, ilkbaharda Aln·:anlar 

:,1 sanılmakt.adır. Yakınşarka varıp bu suretle Japon 
Gazeteye gör-e, bu müııasebet. ve Alman omuları arasında bir 

~ ııe~dilecek be\·an,ıamcde Rus.. ırt:bat :esisi tehlih~siııi ortaya 
" he>.imetini sEkİamak maksadı kovmadan mağlüp cdilm'C'lidir. 
~dü!ec-ektır Yeni Avrupa niza. Çörçil, \'e Ruz,·e:lt.:.- itimadımız 
~,:ıı1n kurulmaı.ına doğru atıla. \•ardır. Bö}·le bir şeyin vukuuna 
, ~. ;!k adımı, Avrupa kıt'a.sın • ıne~·daıı vermiyeceklerdir .• 
.; .. başka memleketlerın d muh. GENERAL HUTZİNGF.R'İN 

al!!eJ olarak imzahı acı.ığı ı,;,. be. YERİNDE .. · 
'ırlltıanıe ı;ıkarmak te~kil t:d~cek. General Veygand'ırı Afriksdan 
. . Eldeki haberler~ güre, be • tayyare ile Vişiy<> geldiğini ciün 
<~namen;n ır şri tçln ~O soı.teş. y.azını~tık. Vcygandın Vlşi;·e gel. 
·0 '.arihi sccilmiştir. Bcyanna • mesi, bir tayyare kazasında ölen 
. "ın Ruz,·clt ile Çörç;"e ,.e At. Harbiye Nazırı General Hutııin. 

r:ı •·k_ Lıe,aırnamesine karşı çıka. ger'in Y~l'iııe g-eçecek zat ile alıi.. 

lacagı . tahmin ediliyor. kadar olduğu tahmin edilmek • 
,, !ıtıerın beyannamesi doğudaki t-edir. Ha~ta General Veygaııd'a 
\"illan fe!ihlerine dayanan bir Frar.,ız Harbiye Nazırlığının tek. 
ı ~Panın hürriyet ,.,., <:mııi.)'\' • iif edilece~i rivayetleııi de dolaş. 
;' belirtmiye çalışacaktır. maktadır. Fakat Vişi kaynakları, 
"•lE:RiKAN • JAPON MÜZA • bu seyahatin, A!rikarun iktısad! 

l\tRELERlNDEN BİRSEY Yazlyc'.J :'e alakadar olduğunu 
ve Gencral!n bir iki gün~ kadar 

J SIZMIYOR , ~zayirc diineceğini bildirmek • 
· '~1onyanın Vaöıgtor~daki el • tedir. 
~.~ 0.mura'ya_yardı~ etme:.: ü. PARİSTEKİ IlRONZ HEYKELLER 
~iı · gondcrdığı, eski Berlin el . ERİTİLECEK • 
• l R:u n • 
'.. ,,, rtısu v aş:ııgtoııa varını• Paı· '" D N B · b'ld • ,, • • !;;,en . • . nın ı ir • 
;far; ~nıura ile 1irliktoe Amerika diğ'nC' göre, ıf'ransız hükumeti 
'ar c•ve Na:-ırı Kordel Hal'i z' . tarafınd~n neşrcdi!Pn bir kararna. 
''ret etmıştır. Mülal:<ıt 23 dakika 1 me mucibônce. v:;•aııpe,·nrlik \'e 
"~U~t" K · "t· ' "ı~~a ' u~. _uru~u bu mt'. almtUın san at bak:mındnn kıymetli o1mı. 

!Mı~ Be)azsara~a gıtmı(1r. Ja. yan broıızcfap mamul bütün hevkel 
diplom 11 r g ı ·ı '-- · · · · • . ~ a a ı .aze ecı ere .,.-. .er kaldırılacak ve tekrar erillle 

ı. at ver!Y'('kt · ı· k"f 1 • 'ılir en ıs "' il. e.nııo;- ccklir. Paristdti bronz 5bideler • 
\ · den doksan t~msi ri'i~,.,..<'k \·e 

~. ~ ıngtondan bild ild;ği.m.> gö. madPninden başka mabatlarla 
tırı 'I'~ru~~ Jafon Haric'.ye. Na • istifaed c-dilrnek üzere yakmda 
~ go) a b.r rapor gono:ere • kaldırılacaktır. 

!<:Anın Ac;rK A''A c • . . 1 .. ]" " ... ':.; ••• '" ••• ;f ocu 11u ıc·ın va an soy uvor Mon "1'11· hı • • • ... • 

~·ıı~bıı çöllerınden... Avrupa salonlarına ... Çocuğunun saade.. 
l!!min ... Günahının ce:zasını çekmek .ç·n koşuyor ... 

HİLDE KRAHL 

l\nukaddes Yalan 
( DİE BAMB ERZİGE LÜGE) 

Filınindo Perşeın bo akşamından itibaren 

ŞARK Sin.emasında 
Iıir >'.adın hayatının en lıeyuanh faciasını ya~atacaktır. 

., .~iTiiik ve Eytam Bankasından : 
~ Yeri 
1~a -

KıymeU Cinsi I.\.Ie~ahası Terr..inatı 

Büyük ada Nizam 11016.
rnahollesl Blrlilı; mcyda. 
n: 1~ <•ki 7 parla so, 
Oda 206 p:ırsel 7 ı:urn;ı. .. 
falı l062.50 m<trt! mu. 

Gazino ı 101.60 
L'ra 

\""" rabb~ı gaıino. 
~- -:~rd;:ı lz:.ı.ı; ;.. y:.ı.zı!.ı gayri menkul pc-~in p:ıra !le ve IC?ipnlı zart usuliyle 

1' rt:ıtı; korr.l!.y"'nıt huzurunda. satılacnlttır. 
ı... "le 41• 9 ;"'l:ıııı · -· ll Perııeml>e günü saat on dörttcdlr. hteklilerln şubemi" enılôk 
·~~ 1 c •»Urec•atı.. bir lira mukabilinde alncaktorı ~artname hükümlerine 
-ltıa \'fi:klıt mektuplarını bildü'llen giln ve saate kad:ır şubemiz satış komi<1:mYu: 
' ... hal ,. t• k "- . . o ~~~~c sııa.me ye ııme ~ere ıadol; taahhütlll olarak pootoya verme-

KUi T8Yl1'DEN 
'<ı\stlK , YORGAN, YATAK kullanmak heın kesenize ve hem de 

'ılılıatinize BI •uaıwA...A 
v~:~.ıa1ıdır. r • v·ı·u • u Yastık 1 Liradır 

·ık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçı . 
l aı. üını:-r Balio,tlu KU§ Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 -

Çung.King, 18 (A.A.) - Çin 
Hariciye Nazın M. Kuotaişi, ga· 
zcteCilero şu boyanatta buluıı;. 

nıuştur: 

Japonya tanimdan bir tecavüz 
vııkuunda Birmanya yolunu açık 
tutmak. Bllylik Britanya ile Bir. 
lcşik Amerika için Atlantik yolu· 
nu açık tutnıak kadar mühimdir. 

Çin mokamatı, her türlii ihti. 
mali karşılamak üzere zaruri bli. 
tüu tedhirleri almaktadırlar. !\1. 
Tojo'nun vo M. Togo'nun, Japon 
Diyet Medisindoki nutukları, Ja· 
ponyanıu halihazırdaki siyasetini 
değiştirmek istemediğini pcka!U 
ı::östcri:ı-or. Blnaeıınleyh, Japonya 
ile Birl~ik Am<>rika ara•ında 
herhangi bir anlaşma inıkanı gö. 
:remiyonım. 

Ruzvelt tadil layi
hasnu imzaladı 
Londra, 18 (A.A.J - cB. B, C.> 

Ruzvelt, Bltoratlık Kanununun t;ldi· 
li liiy1hasını dün gece imı.alaırllŞtLt'. 
Amerika \•apurlııruun silahlandırıl
masına derhal b3slanacaktır. Bu \'&. 
purlar İngiliz limanlarına da gide. 
ceklerdir. 

B. Ruzve!t yeniden G mllyar 687 
n:ilyou dolarUk askeı1 tahsis.ıt Iste
~tir. BWlun 7arısı top ve rr.ümim
meta, mühim bfr ktSml deniz hava 
kuvveUerin<" \'e sarnıç vapurlan ya. 
pumasına \Jhsis crlllee<ktir. 

Şark Cephesinde 
(1 inci S•h!!eden Devam) 

J.~ .. s~~·a ınckik dokumu;;lar, kıt'alara, 
r.te~;n ke::;:ı!~ti dob.yCJiyle pek fazla 
sar!edilen n-:.iilihnn1at ta~!mt~lardrr. 
T<ı;>-·yureler!n1 kıt'alcıra Cl"ZB·k ,.e kış

lık giyim c~yası ta~nnak hususundaki 
faaliyeti de çok dcgerH oln-:.uştur. 

Keşit tayyarcieı·i de düşmanın ha.. 
rekt.tını t:ıra,,sut etmek için, takd1re 
değer bir :faaliyet sarCetm!~ler, ınu
harcbe meydanlarına ulaşm.lğa çalı
~an takviye kıt'ularını bomb~lamış
lardır. Avcılar, bomb:ı tayyarelerini 
korumak üzere mütemadiyen uçmuş .. 
!ardır. 

İtalyan h•vıı kuvvetleri, hava. ~>rt· 
!arının müstesna derecede müsaade. 
sizliğine rağmen. ıpuh:ırebe meyda. 
nında hın·alara hilidm olınu1tur. 

KURUSU 
(1 incl Sahüeden Devam) 

ma"a imkan buıakmıvM. 
UZLAŞMA MÜMKÜN 

GôRÜNMÜYOR 
Vaşington 18 (A.A.) - Japon. 

ya He Amerika arasında uzlaş • 
roa hakkında çok bedbinlik var. 
dır. Bunun başlıca sebebi şudur: 

Amerika, Çankayşek'e yardl • 
roa devam etmekte kat'l surette 
azimlidir Halbuki Japonya, bu 
yardımın -kesilmesini dstlyor. Ja. 
pon gazeteleri de bu yardım de. 
vam ettikç-e. bir uzla$manın gay. 
ri mümkün olduğunu yazıyor • 
lar. 

Rnıyaya yeni yardım 
(1 inci SahHeden Devam) 

kullanılmak suretile i~liycccktir. 
Yolu teı;viye için 5000 den fazla 
toprak işçisi ~alıştırılmakta ve bu 
işçi1erin, yakında 8000 k.şiye ba. 
!iğ olaca~ı zannedilmekt~dlı, 

İran hiik(ımetl, giiınrük mera. 
simini ilga ederek \'e yolun mu· 
hafazası için yardımda buluna. 
rak bu iş için elbirliği y•pmakta. 
ılır. Büyük demokrasilerin bin· 
!erce ton iptidai ınaddcs.i ve harp 
malzemesi, şimdi Rusyaya veril. 
mek iizcrc, Hazer denizinin ve 
Kn{kasya!lın bütiiıı sahil noktala. 
rına ııönderilıncktt>dir. 

Avu;tralyadan, Am..-ikadnn, 
Biiyiik Brihnyadan ve Hindistan
dan Rasra körfezi sahi!leTincı mol. 
!ar gelmektedir. Tekerlrkli vesait, 

lokomotifler ''e sinıeı:difer me. 
ınurları, Hintlistnndan, Biiyiik 

Britaııyadaıı, Avn•tralyrdan vo 
Hong-Konı:'dan ı:cl<'rek !randan 
geçip Basrn körCainde Bender. 
~abpur'dan Hazer deniz·nde Ben. 

derşah'a giden ana yol üzerindeki 
ınüııaknlatın hacmini o-ttıracak-
tır. 

Talisiz anne 
( 1 r.cl SııhıiCdt:n Devam) 

kenemin annesi: diiııkü muhake. 
mede Salim müdafa.,ını yapar
ken: 

«- Kızın1uı kanına ktın iste .. 
riınl> 

Diye haykırıııı~ \'0 yere düşe. 
rok bayılımıtır. Dam karara k~l
mıştır, 

Yunanistanda 
açlıktan ölen· 
l er çoğalıyor 

Sofya, 18 (A.A.) - Of!: Yunınia
tanda vaziyet .eon derece vehaınctlni 
rnuha!aza etmektedir. İaşe maddeleri 
noksanı gitgld., daha fazla hlsaedill· 
yor. Haber alındlğına. göre, Bıı-~ 
kil Çolııkoğlu Atlna halkına hitaben 
bir beyanname ~ fakirlere 
yardım edllrneainl Israrla ı.t.eıruıı. 
Yunan milletini kurtarm.:uıı.n ycga.,. 
ne yolu, şahsi fedakarlıkllll·dan çcicl· 
kinmedcn birbirine yan:iun etıne!ı:: ol
duğuıw söylemiştir. liükUmet varl. 
yele t•re bulmağa ~alışmaktadır, 
Zir:ıat N:ııırı, gıda mGddelerl ahmıuı 
nüizak.cre etmek ilzcre selinlğe git
ıniştir. 

Raik, leci bir gıdası.tık içindedir 
ve ölUm \':tk'alan end~e verici bir 
r bet dahilinde arbnaktadır. Yuoan 
He ... .mler Birliğ:. cc..;ctleri YJ~-.milk 
Uzcrc Ser.~inod'dan müşa.ade lı.t.emiş
tir. Um'.lrr..I fıh.lıati kon;.ınnk i~!n a ... 
lınm.«.s:. za.rurt otan bu tedbir:n diğer 
bir sebebi de tobutluk tahta buhın. 
ınnmnsıdlr. 

Kırım sularında 60 
gemi batırlldı 

Bertin 18 (A.A) - Almar. rad.. 
yosu. Kırımda Almanlar tar1fm. 
dan 63 tank ve 368 t<>p tahrpı \'e. 
ya iğtinam edildiğini haber ver. 
mekoodir. 
Diğ~r taraftan, Kırım limanla. 

rında ve sularında 60 gem. batı. 
rılmı0 ve 69 gemi cıddi su~t·e 
hasara uğramıştır. 

Alman tebliği 
(1 inci Sahifeden Devan.) 

şekküller, dilımanın asker topluluk. 
larına, nakliye kollarllld ve bilhassa 
'P-1oskova ve Vologda etrafındaki ke· 
simlerde bava meyd:ınlarına, de::ı-ıh·

yollarına ~:ddetlt taa· lor yop""ı;. 
lardır. 

Dün gece ?IIosko\"J. \·e Lcnuı~r:ı.d 
tekrar bombardıman edilınişt1r. 

Kerçten sonra 
(1 inci Sahifeden De\•am) 

Bunların Tula n.ıntakasında gün. 
lerdenebri devan. cJC>t mukabıl ta. 
-ıırruzlardan sonra büvılk b ir mu. 
,·affakı)'et elde ettikleri zanoedl
liyor. 
Kırımda muh~rebe!u devam ıt>. 

diyor. Almanlar F~r~'i.n :şgalini 
bildirdikl<?n sonra. ~im1l Kafkas. 
yaya ulaşmak iimidın! oes!emek. 
tecür!er. 

Harp vaziyeti 
(1 inci Sahifeden Devam) 

rinde ellerini kollarıııı bağlayıp 

durmaları, moğl\ıbiyetlero uğra

maktan dohn fcliketlidir. Bn se. 
heple, AlntJ1n orduları taarruza 
sevkedilmiştlı. Fakat hii)ük ha. 
rekat cenup bölgesinde beklene· 
hiliı-. Zira bu bölge gerisinde ayni 
zıımanda lngilterc \ 'C Amerikayı 
alakadar edeıı lran • l(efka• )·ur. 
dun yolu ve Bakıl petrol kaynak· 
ları vardır. 
Alınanlar Kınm'ı daha soııra 

da istila edebilirlerdi. Bu ~to a. 
cele etmelerinin hikmeti, Kafkas. 
ya topraklarına atlamak için im
kônları çoğaltmaktır. İngilizlerin 
Kafkasya nıiidalaasına iştirak e. 
dccekleri tahmin edilebilir; fakat 
AlmanJarın Rostof • Kerç boğan 
önüne vardıkları düşliniilür ve 
çıkarına hareketleri için yaptık
ları hazırlıklar gözönüne getiri. 
lirse, İngilizlCTin bu işte bir par. 
ça ge.; kaldıkları muhakkaktır. 
Hulôsa; harekôtın ağırlığı cenup 
cephesine intikal edecek \'il Al· 
man orduları İran • Kafkııs yolu. 
nu kesmiye çalısMnklardır. P.u 
hedef şüphesiz Mosk<•vadaıı daha 
mühimdir. 
H~rbin gidişine katılan bir im.il 

dnha vor. Bu da Atlas denizinde 
harp i~in lngiltcro rn Aınerika· 
nın birlcsmis olmalarıdır. Bn ,.a. 
ziyet Atlas · cephesindeki harbe 
hız vermiştir. 1ngili71<rin geçen 
Suhat aymdanberi çcl<likleri bir 
kiıbııstan kurtulduklarına şiiphe 
yoktur. İngiltereyi korkutan kor. 
kuuç heyula. gemi kıtlığı tclılike
siydi. Son birleşme tlc b,ı tehlike 
aznlnn~tır. 

Göriiliiyor ki birçok amiller Al. 
nrnnların aleyhindedir. '\iman or· 
duları bütiin fcdald'ırhkforınn 
raji;men karakısı istedikleri ı:ilıi 
önliyemcmi~lerdir. 

Fırın önünao 
yankesicilik 

Uzunçarşıda Pctornuıı fırını ö. 
nündeki kalabalık arasında ek.. 
mek almakta olan aşçı Bahri is • 
minde birinin cüzdanını Rüstem 
!snıinde bir yankestc[ kalabalık. 
tan istifade ederek aşırmış yaka. 
lanmıştır 

1 JAPONYA 
MAZLUM 

ROLÜNDE 
(Başm•kaled~n devam) 

geç bunu temin etmenin kararı 
içinde bulunduğunu ihsas etmek 
istiyor, fakat ne Londrada, ne de 
Aıııuikada böyle bir talebe ' e 
hntta tehdide ciddi ve hayati ~c. 
kilde ehemmiyet verıldiği görül 
müyor, Bilakis, Jaı>oııyarun gizlı 
ve açık hi!r türlü tehdidine ve 
blöfün.. kar~ı misli ile mukabele 
ediliyor... deııil<-bihr. Nitekim, 
Çörçil: 

- Japoıır• harbe giıcr•e bir 
scat soma biz de harbin içinde. 
yi% .. 
Demiş \'e basit bir mukayese 

yapllllşh: 

- Bugünkü lıarbiıı başlu:a ınes. 
nedini çelik teşkil ediyorsa Ja· 
ponya senede yedi m:Iyoıı ton, fa. 
kat Anıf'rika 80 milyon ton çelik 
istihsal ulil or. 

Bu ıuukaycscniu ~anası bil .. 
hassa Singapur, Birınan~·a, Fili· 
pin tahkimat vo tal: )da tından, 
her türlil asken n sevkukcyşi 
Amerikan vo İngilız tedbir ve 
tt>rtibinin alınmasıııdan sıınra: 

- Hurrra meydan .. 
Demekten başka nedir:. Bu. 

nnnla berabf'r iki tarafın karşı. 
ltklı \'aziy~ ! i bu olnla·una, Japon
ya ile Amerika ara,ında cereyan 
edon miizakcreye mii•avi kuvvet 
,,e rey ruhunun il..ame edilmek 
istenmesine ve bu §ekilde bir ne. 
ticeye ,·srılnınk isteuıne-sinc J ;tg
men J apon Başvekilinin nutku 
her liirlü •·aziyct i~inde daima 
dikkati kendi iistüne çekecek bir 
•·aziyet sahibi olmakta devanı e· 
deceğinin de ayrıca bir işaretidir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Moskova önünde 
(1 lnct Sahı(erit"n Dcva1n) 

vaya ;'Ol açınak .c,irı. ~11aııevra ya. 
pıyorlac. Ruslar, l lman1arın Mos. 
kova J. üciafaasın 13 Cı~r gE'd.'k :ıc
tıklarını \"e Tulada geri çekildik. 

lerini kabul -ediyorlar. 
Karel~'de Finlt?r!P Almo.nlar ~·e .. 

i!.ide.ı ıleriemişl'!'" .i!:-. Sıvas!o • 

pol':.ın muha::.aras-, .i~\·;,ın ediyor. 

Üniversitede 
(1 inci Sahifeden De.·am) 

üzere iki kısma nyrılınıştır. Tek

ler ayrı, ç!t'tler ayrı saatlerde ders 

göreceklerdir. Yeni usulde ders ı'<!r'!. 

meğe bu s•bohlan itibarcrı b3l''-'ı. 
mıstır . 

İstanbul Asliye 12 inci Hu· 
klik Mahkemesinden: 

llliiddel: So!Ahattin Ardınçalan 
I\lüddelııleyh: Emln<ı Seniye: Eyüp 

Sofular mahallesi ••e Sofular ~:kmaz1 
Toprak so\;.ak No. 4 ele iken halen 
ikametg;ir..1 :n.eçhul. 

X.!ücldc~ Sal!ıhcttln tar •• Jından ınüd
deialeyh Entlne Scc.:ye nleyhlne açr. 
lan bo~nma da\·a~ı için m.Uddei;;.ley. 
hin 3/11/941 Pazortesi c<inil sııat (10) 
da mahke~nemizde hazır Uul ınmaciı 
lüzumu · en tebllg edilınes! l:<:<.:ri
nc mum i1eyhin o gCin celınemesi 
\'eya l.>lr ve-kil göndcrmemeslnc mcb .. 
nı h:ıkk:ında. gıyap karart lttihnz o· 
lunmuş davacının ~ahitleri dlıJe:ıc
cektir. Evlilik jçJn de niıiusa y~ızıla. 
cak. 5 gün içinde !.tiru?. ctır.ez. \'C ya ... 
zı~ı gC.ndc d~ geL-nl:~enlz bir dahakl 
celst·ye kabul olu!lmıyacaks:nız ve 
imlıl kılınan bu kanıra ait ihbarna
menin bir nilsb.ası da mnhkerr.e di .. 
,·nnhane.slııe asılm.ıı ve keyti,.et.in on 
bCf gün milddeUe ilAnı icln tah.'ci· 
katın 5/12/941 Cuma günü saat (10) 
na bırakılr:ııs olduğu telıllğ yer1no 
e:eçmek üzere illın olunur, q-tl.1615 

8 TA&Vtll .~ 
Rumi 1351 Kaıım Rtcr1 1!60 

o. n:şııt"i 
11 

8EVVAL 

5 28 
Yı\ 941 Ay 11 VasatJ 

VAKİ1 
.f.ıt Df 

il. Teşrin 
S. D • n 
6 51 Gün°' 2 02 

18 
1 \ 59 Ötle 710 
14 33 İlcln.U '44 
16 48 Alt)aaı 12 00 

SA l I 18 24 Yatoı 135 
5 08 Imı~k 1219 

ŞARK 
Sinemasında: H.orkes 

GÖNÜL 
ESRARI 

Filmtnde 
WİLLY BiRGi.;{, ve 
BRİGITTE HORNEY'e 

hayran olmaktadır. 

Sahip ve Baımuharrlri Etem fızet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KlJtAEİLGİN 
SON TELGRAF M~TBı\ASI 

3 - S O N T E L G R A F - 1 8 ! nri TF.SRI. • mu -
• • Evlere iŞ e a a 

( 1 inci &ıhuedeıı Dtv•m) 

meklik un miktarının çoğaltıl
nıası, kazalara \'erilen unun yeni 
taksime tabi tutulma;ı kararla>. 
tırlımıştır. Frnncala fırınlam;a 
'erilen unun da dH.ım ediı> el. 
memesi, bunların da <'kınek çıka

ran fırın1ar:ı \•erilnı~si, börekçi, 
simitçi, pastncılara ~erilen unla. 
rın ela kesilip keı.ilıui~ cceğ i Vi. 
12yetçc_ 1'icaret Vokületine yapı· 
lan bir mü.racaatle 'Orulmırştur. 

Diğer taraftan her ailenin ilı. 
tiyacı için evlere verilmesi karar. 
lnştırılan nüfus fi~lerinin do ba· 
sılması kısmen bitnu~tir. Bunla. 
r.n miktarı 200 blnd<n fazladır. 
Fişlerin tevziatına bıı sabahtan 

Ekmek itinde kati 
tedbir almak razım 

(1 inci Sahi.fedc:l Oe\•aın) 
Endişesiyle noıınal i.ht,;, ac-ınd..;n 

f.,.ı.la ekmek almasınır b..;.yı.ı!; t.csıri 

lı1 .. unn·akla Ucrab~·. :k :::htta daha 
başka ami:lel" de v:1r.,_: ve bu:nların 
b4w:.nda o·r t:-.. ,!ran tı.u· u.:j mr!!t:~t 

d ·l:ı.µl:ı.rı. g .ı~ un sat·~ı g. I:ı.':."i.>.'e
Uir. 

Eı.<..-üı:<~e L ~: fınncıl kı 10.ı:crine 

\ cr;ı.. n unların hep.s!n! hetla st.okl..:
rını bile luliham t..:arşı.s:..H.i.a ckrrıcğe 
tdhvil eth.kieri haı·lc b!.r :: ım !..r!ı:.. 

C'J.ar tasarruf ftınekte, bütün unUlrla 
ekr..ek iş1eıniyerclc bunll.ln. glzlico, 
y.ıksek hcret:e .;a~ınaklad1rlar. t:i_ 
tP~iit:~ gt-çc.1 gun yazdığımıı gibi Be
yoğlundak. p..:st;,cı. ~irr.itçi , böre!\çl 
{ınnların.da aynt saatte y:ıptl&..ı.1 ;,-ı.nl 

b!r ko!ltro~d3. yil.zlerce çuvul 4 numa. 
ra ekıneklik ı.ın bulunma~ı -..·e fırın_ 

l rdakl izdi.l:;..ı:.- ın her ser.1\Le gön.ıl· 
rr.e.,.. esi b'...I Jddi:ıyı te\·sUı;: l'tınl'kte

dir, .ı. fese-1:\ lıu sub;ıh Ct'şlkta:>, Ka.
~.n ~a. Bo.kırköy, Acial:ır gibi yer
lerôeki fırto.larda ckmet: çok bol ve 
h.ç izd.ih~n; yoktu. Bı.:.na mukabil, 
F1!it--. Aksnray N\.:.=ı.ıo~nanlye Ü.
kUC-r, B0yı:oğlu f1rırJ ... n..,1n önleri 
do:Oı idi!. .. 

Sonraj Ekn;.ekçilik ŞirkeUcrinln 
elit:ı. Belcdlycce i. ~rvcd 'rreıc.la ol:r.a,.. 
~: da i:..di.lı~.ı~da ULıyiıl-. rol cıyr.aınak.. 
hıdır. Şth.rünizde 164 fırın Viirdır. 

lJ ::lard.:n 138 fı~ın V:>~ Ekml:k.~ıl:k 
Şirketine L.l~t:r. Yalını 26 f:rın ~;~·! ... el 
h:::u c:ndc strbeşt t·;.lı~ın.:ı'dJdır E~t
ınekÇİÜk Şirketleri rek,..bct ctme~!n
ler dtyc par:ı ,·erıerek nıüteaddit fı· 

rın!.;l_rı kapatmıştır. ~'Icselıi Kadıı.O

yt:n:~n Ek nek Kralı namiyl.e maruf 
Koe9 Kal.'gd Un ayda l 330 lira vere
rek on fı.rını kı.pal: t:.ıtt gd stJyJen .. 
ır.ektedir. ş:r&.et har:cl tıruılar her 
ar;:zd:ı c0ıy<."t bol ckt c.t t:ı::ı:rn· .. 1!-.to. 
d1r1 

.. r. Diğt' erinin e1"..s ... -' , c az 
im~Uı.t yapmokt:ıd1rlzı:. 

l!n bo!, kontrol te-- .:ı:tı.tı glnİ..Ş, 
lıruı çok oldcgu \ 'C J:ıcl~h.:.nıt.-ı şy ba
~ıadtınbert fas:lalarJa d:!\.·auı ett;ği 

gVrüidüğü halde, elli eı ı seki:: gün
d~. <Eöz-., t\'aacl>, \'C t~edbirt ara
'· ~>.la lı . h'...:ie v:tkit kaybedf'lofek 
hn:'.t hergilT' !trın ör..lcr~nde bek:ct .. 
r.1ek cioğru değıldir. 

c:zU un ~Zı.tan 1.1nnl1nn kapatıL 
rra;ı;ı hal~k::1üakl \·aad \ e k"l"ar da 
Ees-oğlunda yüzlE'rte ı:u\·o.ı kö.~·a:tt un 
bulunduğL:na nau rnn c· (':"tllnr ibret 
ohr.ak i.tT.Pre hetnen tMb!..\t olunmalı, 
kend:lerine çeı·.len unların hepsini 
_ş1enüyen !ırıncılnr ailr'tıtle cetalan .. 

1 
1 

1 

1 

ı 
1 

itiba:eu lıa~tanuu~t, • rt~Jcr. 111 ·· 

tali:J. nuntah.a. vc-ıihurh.tcdir. 
\'ali l\luadni Ahmet Kıııık, bu 

sabah kendisile gör1iscn bir n1u· 
harririınize denıiştir ki: 

- Ekınck mcscJesindl· J3ı.un 
gelen bütün tedbiri« al.nnıı~l:r. 
Bugünden itibaren ,-aıi~·et ııor. 
nıal şeklini almış bulunnca!<tır. 
Fi~lerin le\'7İatına da bugün ba<;
]a111naktadır ,• 

VALİNİN BU SABAHKİ 
TEF'l'İŞLER! 

Y.ali ve Belediye RGSi B. Liıtfi 
Kırdar bu sabah İsk••l>•ı' s· r tin. 
d?ki fırınları te!tiş f"Jçr k eknı.k 
iıdiLamile bizzat rrc ııl ormuc: .. 
tur. 

Başvekil Ankara
dan haret etti 

( l tnl·i Sdhü~.~n De\·an1) 
l:k.,, .• LJO. !H UC,uı·h •• Da • iÇin gar JU("., , 

ras<...n ~Jlonunda lcra \'~k.ı·cri }it'\- -

t:, BiıyUk l\iille~ l\tecli. l ne.:.ı Ab . 11 

ha~ Rend .. , C. H. Partiat Genel S•.:.::: 
reter:, Part TJ·1.ı.1ı11i Merkez He ·c·~ 
azalc<rı, Pdı t: ~ecUs Gn.ıpu , c 
: .. r :.tak il Grup rca . ' n, ~ .1 
l\! , i !\Iüdatc;a, MQ~ak::ı.:at ve ikt:~ t 
\'ekiUeri, l\let~·uslar, JJe\·let ŞU.r 

D;va.nı Muhru.:ebat \ e 'Jcı yu. •• t 1..,,. .. 
z;,e.,.i' Reis.!er'.ylı: r ny B e: i 
ıtmumisi, Cumht•:re·<:- g t .. nt h" .
l:bl "e Hu~ust kalem ?.t .. lch .ü Gi.: ~l 
Kı.ır!nay ik!nt"f B. şk~~ı Harıcİye \'<' .. 
kiıleti Umumi K{ı:tıbi \'e 1'.fuavfnı. r,ı!-

nelkurırıay ve ~lilH Müd<"! \.-'<·k ı . 
letler\yie d:~er \'ek let1er, ınüf.>:. e. 
ı;eicr crk"J.11, .'\r~k"r"' \a ve Belrt! . .f\o 
Reisi, Baş,·eı.a:ct 1'.1ü.)to:.-,,,r ?\1\ıa,· ni. 
\·e B;.;~\·ek:- 1 C'! Dai!"csl ?.fP.Clr'er:, 
Ba!Jn mOn~eS!.111!rf, Ar.ka·a l,f, '<"Z. 
Kı:. .utarı• ·.'~ E nt;, t Dur' r • 1 .ı • 
z.ır b•.ılunmakl::ı. idü ... 

!lcırE·ket s.ae.Lncier.ı bL .. z oncc f~ .. .;
\0tkJ !)r. l{efik ~a)·':.!<t-.1 • B. ~- f\H.'t si 
Re.31 :\bdı. hafk Re d ... _ G"' e1-
k.n m:ıy B:.ı.şk:ı.:.. ~1a 'f , ı. 
çu.:~rr~k \' ıı~rir 1 ··c \·e .... Ili s~ ·rü 
Eaı :ıc.oğ1u le bl l!'<te ı; lt: i · f \·e 
~'.onda ken~L'er ı ( et:-tC' ol ;\ 
?e\ .. qa ayr1 :ıyn ..... l· ıJ.~ınt; _ o:. 

Bu eı::nada Reis·cL.:mnıır \"C ?\flll 
Sc. İsn~et İ'l"i: ü ~.:ıra şcrei ver?1ü ıer 
\t! alo•. rr ... ı.?ı."'::n~ _ 13. ?\!. ~... .! 
RC: 1 .y!c B- ~ ~k;l ·.c '.\1 f'r;; ı Fc '71 

• rak tar,.fınd:'1 ı: '"Ş1b • .'a • 
dır .ı!ılli set sa ond.ı bt( ır.ı. Üt:t k:ı .. 
lm- !\. Do~:tC'Or Re! k S .ydam&ı iy. tc. 
rnenoiıerde i...ulurunu:lıu· \c I.c-ı~dt,.

Je uıu.~:a!a:ha edertl;; \•ecialaşhl;. :uı. 
SOL:.a ayrıl::nı,s~~rdır. 

i\Ii.ı!eakt:.,Cn Do}:lGr !"'" fi 1c ~ayü. ;n 

kendis!nl ı.:.ğurl!.:r::ı~a ı:;ı 1"'1iş o!...:: -
131·1::ı \e:' ~ "t 1 ~ v-<?goruı geçıniş ve 
iyi t'.rai1.at \·e yolctıluh dil<'k!eri a .. 
rR ·ınQ.a An.k:ıradan ayr1!ınışt:1-. 

B ,-vekHe -.1:detlerine kadar }{;).-
ricı~ Veki!i ŞJkxü S~ r.::cofluııwı \'C,. 
k~.:, ~ ('\n.e.>i -~{C.k5:.>k Ttıs::l:ka ikt ran 
c~rr. :-tir. 

dırılınah ve icabında Belediye ehrin 
ekn1ek derdini bizzat hallctır.ck üze .. 
re tekmil !ırıuları lıcmen kendi iş .. 
leto.clldir 

Yoksa halkımızın bir dak'kası bıl< 
kıymeUidlr. Vaktin, nakit olduğu bu 
zamanda kimq,>onfn bir kilo ck.mclc 
alırak için ~saUerce f lrtn 
bekliyecek bo~ vakti yoktur. 

önünde 

Şo'ıı dcua ı 

TURAN 
Yarın Ma
tinelerden 

itibaren AZAK 
1 

Hor ıki Sinemada Birden 
\'edi~inden Yetın.i.' y ş:na kadar genç ihtiyar bütün İstanbul Türk 
t3.ndaş!arı ht·zırlanJnl~I •• 

v •• 

:!5 senelik dünya siyasetlnir geçit resmi 

EBEDI ŞJ::F 

ATATÜRK 
Ul\IUMİ HARP ~~_.:.~..:.....:.....:....~~-i l 

lUİLLt ŞEI~ 

iSMET INÖNÜ 
istiklal Mücadelesi 

1914 DEN SONRA. 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

l!c. '~L ,., 't\:~ ~J 1 • ve he7ecanla gOre ..: ... .;; büyük film: 25 Si'De Di.i.nya. 
nın slyos<t:n<le ro~ al•nlsr. Sultan 5 inci l\.!EHMET - Çar 2 inci NİKO· 
LA - BENİTO MUSSOLİNİ - ADOLF RİTLER - ÇEMBERLAYN -
VENİZELOS - LLİ ŞEFMİZ İSMET İNÖNÜ'nün vecizeleri ilah .. 

Bugünü iy .. o.nlamak iç!n dünil. gösteren film. 

Ayrıca illı ve ten A Z A K T A 

Montekarlo'nun 
l\1eçhul Kadını 
Dita Parlo - Albert PreJenl 

A:k ve İhtiras Filmi 

İlaveten T u n A N D A 

BEYAZ 
iLAHE j; 

İSA MİRANDA'nın yaratııjiı 1 
Buyiik mizansenli h>kıkl hayat· ~ 

tan almmış bir AŞK Rumnnı. . 
. .,,,/.. ...~ ~ ....... -.:..,.:.-:~~''" 

iP•• Evlenme mescle>i ... •••••••••••••••ı" 
AŞKLA EVLENENLER Ml? YOKSA GELiŞi GÜZEL 

EVLENENLER Ml DAHA MES'UT OLURLAR? 
Aşkta rakip: Fak'r ve çey izsi'!! bir kızla ... Zengin bir kız ... 

Bu suallerin ce\'abını 

ALTIN HALKA 
Filminde ııloc~ıks, z. 

B<:ş Rollerde: 
ÖL'.11EYE~ AŞK 

Bu .. 
Filminin Kahrım~nı 

LAURENCE OLIVİER 
,.e ELVEDA GENÇLİK Filminin Yıldızı: 

GREER GARSON 
Perşembe ak•amı SAR AY S' cıc·s.nda 

~ 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Türkçeye çeviren : ISKENDER F. SERl'ELLİ 

Hiso projelerin üstündeki sahife numara
larını okudu, 8 inci sahife eksikti 

J1,1i~tfr His~o hesap gürdü. 
ı\nalıt:ırı getirf"n gaı"sona bir §"eyler 

.<foy lt."Cii 'e .ın~htarı kendisine jatJe 
ett 

l;,11.Kı' tu ~tmJ!'lll"ı:.:.:J .. n pEk m<'m-
n :_;:ı. 

Bı!r od~nın <leğl1 1 butün ote:lin il- 1 
nchlt\rl.ıru~ı biıe te'-lını etn1iye ha .. 
zır. 

fl(•lli ki, llı•s,ıya. \'e dolayısiyle 
n1e:nlL'!.C't i.ne ('Ok ba~lı bJr işçj. 

lU · r:yn ~or<iıın1: 

- 811 .:alama bir bah~lş falan .. 
~ÜZlİll. lİ kL>sti: 

-- RPn onun hizmeti!ıin mü!i.cif:ı!'ı
nı v~rdiın. '\fl!r::ık etmeyin! 

va ... 3 r.:l yıirudük. 

t.'at.. <' rlston .. Salonda kı;r::ın-.et ~o
pııyı')r, 

t,)b~lin ".uıµısındaki ta~ilerden biri-
:ne atladık.: 

- Şı:>ftir! Nc ... ·yor!1:a .•• 
ı-1oti)r işliyor. 

S~hre iniyoruz .. 

* PANSİYONDA NELER 
KONUŞTl'K? 

llistonun odaı::ındayım. 
Projeyi tetkik cdlyoruz. 
llisso, bomba üstünde oturan blr 

adam h~yecaniyle toruyor: 
- Çantada buaıaı-.ı ait başka bir 

şey kalmadı mı?. 

- ll;;:yır .. Bunlar bir dosy~ ar~m
da idi. Hc1:sjn1 al<l1n1. 

- Çantaıl:ı bJr k.ığıı d;ıha ol•a 
gcrı!k .. 

- IIayır ::\iistcr ... '\ra<lığuruz evnık 
buıılard:ın ib3rcltl. 

fl ısso proj('!erin il~tündel<i !ahite 
nun~::ıralarıııt ck:udu: 

- ı.. 2 .. 3 .• !i .. 6 .. Gö.ıiiyorrunuz ki 
b!r "'-hife l'k"llk. 

- Evet. 4 lincil sab:!e eksi!<. 
- Bu scı.hl!C\le ne!er vardı acaba?. 

l-!cn1 de rn tnühJ.m bir sahife. 
-- Nereden anladınız Mühim oldu

ğ..ın;:? 

- &km•z- M.istı:ır K.lark bu.rnya 
şöy.c br nol 1azmış: t4 numaralı sa-

h'.Ceyi '-li ~er \"Hsona verdim. Bana 
henüz inde etmedi. Bu ı>ahifede Nt:>v. 
yorkt.lkl joiı)on ce1J;1tlcu·ını bulmayı 

vadeden :ı.t k..slk~ gang!>terlerinin 
isf rr. lı::ri y oz.ılıdır .> 
Jll~ hıı ~tıtlan iki kere okudu. 

Ileyretin1den buz gibi donup kal<.hm. 
Deıuck kl Amerik:ıhlar jal)OnJan şid
detle t~kip edlyorian:h. 

- Bı: çok miih:.n bir mc.reI~. dc
din1, şu h:ıl<lc Arr.erik;:cla1o j::ıpon 

rellat1ar1.1u bnıyü:lar? 
- l!a;ır. Dluıl::u· bir('r tahminden 

lb:ırettJr. İş .P.-lelcikn haydutlarına 
havale cdHfrsc, bir çok JTı3.nın1 kanı 
rlökiil.ecck. Haydutl:ır önüne gelen i~
ponu (rrllı:t bu<lur!) diye öldüı·ecek. 

lcr. 
- Buna nerdcn k.e$!ettiniz? 
-""' Daha ev\;.Jıki konuşmaJx·llnız-

dJn.. "\Ib;•P.r Klat![ ta bunun böyle 
olJ.ca~:ı.nı bitiyor arrun;1.. Vilsonu 
korkutn1ak ve knndlrnıak için bundan 
başkn ne yapabilir'?. 

- O halde hoydntlar pelc yakındi> 
aleyhirni7.c.le laoliyck' geçecekler de. 
mek? .. 

- Şi.iph.csiz. Bu c:ecc z;.nnedeı1m 
ki haydutların rehdylc para cihetin
den de 1nutabık ks.Iou~aklar .. Ve proje
leri blrl:k~ tetkik edecekler. 

- M '.ı0ıcr Klark 4 num<ıralı sahi .. 
f't.>dc ya7.ılı olan !~imleri Cumhur 
r~isi Vilsona 1.-cmrlşsc-1 '-tck~ika hay
üutı;;ı.·ı bu işi nası1 t::ıkip cdccP"kler?. 

- }TcrlıaJde :\<f l- ~.cr Klark bu fsir.i., 
lcrl ılrıh.:ı önccdC'Jl haydutlara VC'rmiş 
ols:ı sere:\:. Eğer böyl~ olınasaydJ, 

K..lark bQ sahifenin y<.'rlni boş brrak'... 
mazri'ı. 

- Artrr\ba bu J;Cfr. h:ıydct1 ar re!sj. 
b3ı:;ı gelecek mi"'. 

- Carı-onJ~r;ı·ı bana k~!'i olarak 
h3ber vrrdlicr. ";\Lstcr h.lar'- şt::hirdcn 

oray:ı boj yere g'drr ıni?. Elbette bir 
al;ş veriş olJ:rak.. S·~:-ı bir :ınL'1ş:rna 

d:ıha yap:ı1?aklar .• 
- Demek ki mr.-:el,. 1nhminir.ı.

dc-rl çnk 1 :ıha. mı1h; ı .. 
(Devamı Var) 

r Hediye Kazananlar l 
Mükiıfaltı bılııoccemiL<l<' nam • 

!arına kur'a kqidcsindc hediye 
'5abet 'Cden okuyucularımızın Ju. 
tcsini neşre devam ediyoruz: 

Jr.r::T roman kazananlar: 
Bcşıktaş kız <ırta mektebi 2 inci 

sınıf takbel~rfod~n Taksimde A,. 

yaspnş•da Yarasa sokağı 8 nu -
marada mukim Bayan Türkan 
Şchmon, Samatyada Sulumanas
tır caddesinde ::::>cmirci Osman 
~okağında 43 numaı·nda B. Artin, 
Bakırköyünde Ccvizlikte Ham • 
di pa~a mektehi sokağı 15/17 nu
maralı hanede Ulvi Bal. Kadıkö
yünck Osmanağa mahallesinde 
Fuatbey sokağında 12 nı..r.ıarada 
Bayan Cevriye Taşkın, Samat • 
yada Marmara caddesinde 35/ 
37 numarada Bayan Fai~a Çc -
vjk, Pertıevniyal lisesi sınıf 4/B 
takl:r 1erinden 166 numaralı Velı... 
bi Guneşal. İstanbul ticaret li • 
sesi A l talebelerinden Bayan 
Memııune Erda, Heybeliada or. 
ta mekt ' talebelerinden 280 nıı
maralı L Mustafa Altıok, Üskü. 
darda Tunusbağında Hacrernin • 
paşa sokağında 34 numaralı ha • 
nede B. Bahaetl'n Savaş. Teknik 
okulunda mühendis - makine kıs.. 
mında 662 numaralı B. Salaha!.. 
tin Akıllıoğlu, Kaıhköyünde Mi. 
sak}miJJi mahallesinde Nakil so
kak 16 numarada B. İbrahim İz-

gün, Büyiikadada ,\ltınordu cad. 
desinu" 39 numnrnda B. Nsrct Bü
yüklimanlı, Şişhane yokuşunda 

Yolcuzace Mektep sokağında 32 
numarada Bayan Sara Lcvi, Üs.. 
küdarda İhsaniyc<ln Alt sokak 110 
numarada Bayan Samime A., Bü. 
yükadncla Kurtuluş cadrlcsind{) 

257 numarada Bayan Eleni Sün. 
büloiılu, Devlet :::.ımanları işletme 
Umum Müdürlüğli menrurların
dan B. Ziya Tüner, Üsküdar bi. 
rinci orta mektep sınıf A. 1 tale. 
belerind~n 399 numaralı B. İsmet 
Altıok, Göztcpe birinci orta sokak 
9 numarada B. Nasuhi Ataekin, 
Üsküdarda İmrahor mahallesin. 
de Açıktürbc sokağında 73 nu • 
marada B. Cumhur Tomaç, Ci -
hangirde on ikinci ilk" mektep 
3 üncü sınıf A. şubesi talebele -
rind€n 592 numaralı B. Ab<lur • 
rahman İshakoğ!:ı, Tarabyada Sar. 
dunya sokağında Polis memuru 
B. Sinnın 7 numaralı evfode Ba. 
yan Müzeyyen Erleııcan, Üsküdru:
C:a Valdeiatik Çinili camii soka -
ğında 5 numarada Bayan Alanur, 
Selçuk kız san'at engtiliisü sını.f 

B. 5 talebelerinden 359 numaralı 
Bayan Şadiman Kulaç, Kasun _ 
pa•a yeni erat talim taburu 998 
Bedri Kemal Tıp Fakültesi tale. 
belerinden 3253 numaralı B. Lütf 
Karsel, Bcşiktaşta Muradiye ma. 

TARiHi TEFRİKA: 4 8 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: !iL SA:l'tlİ KARAYEL ------' 

İsmai1iye: dcnil<'n kabilelerin Jkinci 
de~ccdcki şecere eri hep bundan te
Adnanı Nuha rapt.€den gayri A

rabl Esmaı hayaliye halkasını berta
raf etUk 

Çünkü yalnız tarihi değil etnoğraf
yal bl!e bir kıymeti yoktur. Daha 
n1ildekk.1k ve ciddt Müslüman müver
rihJcri ve nesablan bile burasını tes
Um ctmektedirJcr. 

Şrcrrenin bilitkiı; Arap kısmı yani 
Adnan ile ?.'ltıh:ımnıct (S.A.) arasın. 
(l;;ıkı istınlt!r i'!te ~> kadtm an•3nevi: 
~eklinde bütıHt t ... n1ailiyc kabileleri 
yani kadjn1 Arap Jı:avınınin t.dkriben 
nısfı arasınd.ı bir kn.r;.bet rabıtası 

iddia ctıneklc ber .bcr ııuıksadımıza 

pek hizınet eder. 

Biz bunlo.rrlan ka.oilelcr arasındaki 
rekabet ve vücud;l J,1,1i,;ı <Jhu-wn kan 
rJbıtalan ... \wp ·1 .:,•:ı'.:nda azim bir 
fhcmrn:yc tarzettıCi. ve kabiieler a_ 
r.:ı •nıiakl niz.::\~ar Arap İmpantorlu
~ı...ııu Vmelıerloe llndar s;ırıt ~!::t \'eki. 

sa bir de\·rcden s:.>nr:ı onu nakal.ıili 

j("tinap bir izmihl:H.-. <loğnı sürükle
diği z::ırr.anlarda k.a~,neıcr b['),ıindeki 

karabet hakkınd=ı hükünı(erma olan 
fikrin nıeı.Jen ibar<'t bulunduğunu an_ 
Jıyoruı.. 

Binaenaleyh şecere bir hakikati 
tarihiye arzctmeı r.1k:ıt Peygamberin 
v1;fatınd:ın takriben yanm asır sonra 
cezirctüJdraptan 11ariç, İn1parator

ıug-un vasi vilıi.}·ctlerinc hicret etmiş 
Araplar :ır.:ısında ınt~r·ı ve n\ute~ı.· 

nl:ı 11 e!!f:.rı tcrsin:.i bir 5ekHde irae 
eder. 

Şccereı,in şekli :ın·aı1C\'i!-'i, 5deta 
şekli ter imi.91 kabileler arasındaki 

rabıt:ınuı tam ve :ıkıh.h1 tutulması 

kol~y bit çerçevesini vücudc getirl
yor. 

ııiuharcbatı dahiti:rede'l bahsetti. 
iimiz wklt bu ı;-etc.Ude ona müracaat 
c!rr:ck b!~im için da.ha kolay olacak
ı.ıc. 

BAŞ, O i Ş, NEZLE, G R i P, ROMA Ti Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lubında günde 3 kaşe nlmnbi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

18 Son Teşrin 1941 
18.00 Progr:ı!n \'C !.fenılt·l...et Saat A .. 

yarı. 

18 03 Müzik: Radyo S:ıloıı Orkes\ro. 
SJ. (Vlvloı:ılst Neeip A§l<ın). 

19.00 llJiizik: Foc1t IJrycU. 
10.30 1.t~mlPkf't Sa:!t Ayan, ve A

jans liaber~ri. 
19.45 SerbP.st 10 Dakika. 
19.55 Müzik: Saz E.•er?eri ve Oyun 

Havalcn. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Mütik: Keman &Joları - Se

dot Ediz. 
21.00 
21.10 

21.30 

21.45 

2230 

Zirrtat T.ıkvhnJ. 
1\lil·(ik: 'B::ıch ve II;;ınd~l'in E
<Crlcrinden (Pi.) 
Konuşma. (100 sene (LıJ'C nasıl 

yoşıyorduk). 

llli'"'k: :Kıasil< Tul'lı: Mü;ıii!i 
l>1·c·ı'ramı . .Şef: 1"Jes1)•.l C~rnil. 
1..Ir.:. 1lekct Sa::ı.t Ayarı, Aj:ıns 

liaberlcri; Zl.rnat, E-ohaın ~ 

Töıhvil;ı.~ J{anıbi;to - NukJt 
ı::o ı (F'lyol). • 

22A5 Müzik: Cazhant (Pl ) 
2:?.55/23.00 Y~nnki Progrnm 'lie Ka-

YENi ESERJ,ER: 

Kızllay yeni mec· 
muası çıktı 

Üç renkli çok güzel bir kapak 
içlndı:ı KIZil.AY1 1ın Uk n1ccmuası 

ı;ıkmı~tır. KIZlJ .A Y'ın bu sayısı bir 
ÇOk ın::ıg:ı2inlcrin çok ü~tündcdir. 

Her ayın ilk gün<N çıkacak olan bu 
1:alon n1cc1nua~ını her yerde :ırayı

nı7.. 

Satılık 
_,..a Otomobil 

19-10 nlodcll, b<'s ki-tf1ık Delüks, 
ronriy::.}<. mark.1 1 ı1ı; av husus1dc 
1 ;,ıj1anılmış bii" otomobil satılıktır. 
İ~tC'k:lilcrin Nu'!'"Uomıaniyedc nu
rr.Jra 54 Bay ·rac~ddın veya Vah~ 
detti.ne müracantı.ırı. .._ ___ ... -~ 

jlllll!I 111111111·1/~ Şehir tiyatrosu 

Ilı 1 llı !!lj TEPEBAŞJ DRAM 
"" ıı: KISMINDA 

Jlil!lil,' Bu ak~aııı saat 20,30 da 
ı\1ERDlvENDE BİR IŞIK 

ııallesınde Semendirek sokağı 78 
numarada B. İlyas Coşkwı, Er -
zuruın Eski cami eivannda bak.. 
kal B. Sabri oğlu K al ışıksa -
~an, Kapalıçarşıda döşemeci B. 
Halil Timür, Kabataşta Set üs -
tnnde 11 numaralı ha~e tüc -
car Hami kerimesi Cavidan Dikel. 

Birer şık kalem sapı kazanan -
ıar: 

İzmirıl~ Tilkilikte Kahraman -
!ar sokağında 19 numar.;ılı hane. 
de Sabriye Ateşli, Selçuk lnz 
~an'at enstitüsü smtf B. 5 şubesi 
talebel{)rinden 330 numaralı Ba
··an Saime Dent>nilir. 

(Devamı var) 

Bu verdiğ'imiz jz~hattan sonra ec
dadın listesindckl bütün isin1leri bi
rer birer hadde! tetkikten geçirmek 
keyliyctl me,rzuu.bah.9 0Jan11y<ıcağını 

teslim edilir. 
Yalnız bazıları için btr l~ti~n:ı ynp .. 

rnak icap edecektir. Bunlar d~ Mu
hoın1rre<lin (S.A.) ya·un f'C~atları

dır~nr. 

Çünktl budar hakkında t.:rlhl bir 
tcn1ele ır.tlik bazı nı~lılıuata. malik ol,. 
duğun1u-u zannedebJiriz. 

Hiç dei;ilsc cCt\<el111 son j&imJeri 
hakikaten berhayat olınuş eşhas gibi 
tel.1.kk! ohuımak 15znn gelir. 

Bi.itü~ ır.ehazler bize Mutıamnıedin 
(S. A.J baba ı olmak üzere Abdul
lah İbni Abdülmutt.J.lip nanunda bir 
zatı gö~termck hususunda mHttefik

Urler. Böyle bir ittifak bir vüsuk te
minatı gibi telfikki edilmek ve Pey .. 
ganıbt)rin pederini to.rihi bir şahıs 

gibi kabul eylemek ıazım gclece:UJ~l 
gösterir z:-ınnolunalıilil·. Jlrılbuki, iş 
böy1~ değildir, ı\te~eleyi daha açık 

tetkik edecek olur~:ık teeyyüt eder 
ki, her şeyden evvel ~Juhammedln 
(S.A.) pederinin Abrlullııtı. i;mini ta- . 
sıdı(.'llla dair söylenen sözler nlüp
hem ve gayri ltat'J bir ~ckildedir1er. 
Bu habcrın an:ı~ıl kimden c;:ktığına 

dair ktıfi ta~rihatı haiz değildirler. 
J.Je!el.~ Tobari bu haberin biZe 

T. iŞ BANK~St 
KÜÇÜK TA~ARKUF HESAPLARI 

194ı İKRAMİYE PLANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 A~-ustoı:t, 2 İldr.citcşrin 
lerindo yapılır. 

- 1942 iKRAMiYELERi 
---<>------ -

1 adet 2000 Jir3lık=2000.-lira 

i 
(0 • 100 

3 , 1000 • =3000.-. 50 • 50 :=2500.-. =1500.- > > 
> 750 • 
> 500 > =1500.- > 200 > 25 > :=5000.- > 

• 250 , =2500.- > 200 > 10 • =2000.- > 

BRONŞİTLERE KATRAN HAKKI EKREM 

r~·-=..:;y-:..t·~·~~ En son· nıodaya muvafık •ızııız:-~:ıı:ıı~m~a. 

~ BÜTÜN MOBiL YALARINIZI 
CeşiUeri çolc olan istanbul'da Rıza Paşı Yoku§unda 66 No. 

AH!\ll.T FEYZİ'niu AShİ MOBiLYA 

Hu~m Bin Muhammedülkolbl t&ra. 
tından verildiği söylenir. O da pede
ri Muhamnıetten duymu~tur. 
Muhamnıet ise bLınu mehaz tas

rih etmeksizin beyan etmiştir. İbni 
Huııamın metninde Abdull;ıhın Ab- · 
dülmuttı.libjn o~lu olduğu hJb.;?ri İb .. 
nt Huş.ş.aın tarafından veriln1lş, nıe
haz zikrc<lilmemlştlr. 

Müteakı11 yapraklorda Abdullah 
Abdülmuttaljbin oğlu olmak üzere 
doğrudan do&-nıya değil dolayıslyle 
zikredjliyor. 

1 

Bunlar Muhammedin babası hak
kında malik olduğumuz en eski ve 
mevsuk malU.matl::ıtdır ki lfuhamme .. 
din (S. A.J vebbndan bir buçuk a. 
sır rnu~hherdir. İbni İshak bermutat 
mehazlcrini zikretmez. 

Hicretin ikinci asrı ortalarında Ha_ 
d.islerdc y~pılan nzim tağşişat hatırla
ra getiritir!'e bu kado.r zayıf esaslar ü

zerine kafi bir itimat tesis etmek ka
bil olan:ıyacağı testim edilir. 

l\:fuhamınet (S.A.) kendi ailesinden 
bahsetmiye hlç biL· zaman itina etme
miştir. İti1nat edebileceğimiz yegane 
emin mcnba. oliln Kur'an da bu nok
tada S2kiltir. 
Dahası var: 
1\Iüslil•1ı:nn meh~ızlcrinin de beyan 

eyledikleri v('('hil<' •• o\bduilah ismi P..Iu.. 

hamnıetten (S.A.J evvel Adeta meçhul 
idi, . 

Bwıu Mulıammedin (S.A.) mevkii 
istimale vazetmi5 olduğunu ve hatta 
onun tarafından icat edildiğin! lsbat 
etmek bile ihtbnal ki milşkül oluuya
cakbr. 

Abdulah ismi :\Iuhammetlen (S.A.) 
evve!kt ~<'CCrede pek nadir olarak ge
çer. Binlerct:ı isiınler arasında kabili 
t5.d.1t olabilecek derecede az geçen bu 
1sin1ler pek nadiidirlcr. 

Bütün Arap secerelcrinin can ~e 
nı.uahheren masnu olmalan keyfiyeti 
düşünülürse bunların mevsukiyetin
den pek çok şüphe edilebllir. 

Abd ... şekli iJc başhyan kelimeler 
müşrik Araplar arasında ihtim<ıl ki en 
çok mergup o1anlar idi. 

Çünkü bir çocuğu filan veya falan 
mabudun kulu ilan etmekle bir dere
ceye kadar onu aynL mô.budun hima .. 
yesi altına vazediyorlar ve sihir tesi,. 
ratından uzak bulunduruyorlardı. 

Görülüyor ki, Araplarda bu suretle 
eşhas isin1leri teşkil etmek şe~i es.. 
nanı. ibadetine Slkı eşhas isimleri leş
ktl etnıck şekli esnam ibadetine sıkı 

surette merbut idi. 
Ve ı\bd lfıfzını tııkip eden isim da

iına müşriklerin m.?:butlarından birtrie 
deHUet ederdi, 

<Deyuıı var) 

Balk~n. DenizKaybetfi0 
Harbını Nasıl ~ 

Yazan: RAHiUı YAGIZ --- ~o. B 

Edirneyi muhasara eden Bu ı g s r 
ordusu Çatalca müstahkem hattı· 

na gelmiş, dayanmıştı 

lf14ini::afer kun:eti 

İtalya haı bi başlndığı sırada, 
Akdenizde cevelanda bulunan ve 
adalarla sahil arasmrlaki tehlikeli 
r>Jtayı takip erlerck Tahir Beyin 
kumanda:mıda B..·ğaza giren Os
manlı donanması, Naradaki dC'lllir 
mahallinde harp imtidadınca de
mir üzerinrle kalımş, uzun süren 
bıı atalet rlcni.ııdc memleketteki 
parti ihtilalhırı <lo;rnnmay:ı da 
sirayet temi§li. 
Hasım dooanm:ısmda yalnıa 

bir noktadan tefevvuk mevzuu
bahisti: Mim vahdet! 

Bir harbin muzafforiyetlc ne. 
ticcleııdiriln;esi için en lüzumlu 
unöıırlardan olan ve .• itaat, !era. 
gat, iş gürme nc•katlarından çı<>k 
kıymetli bulunan milli vahdetin 
Osmanlı donanmasında parti ihti
lafLrı yüzünden çapraşı'.< bir 
(ikilik) meydana getirmesi Bal. 
kan deniz harbinin materiycl ve 
personel üstünlüğüne rağmcn Os.. 
:naıılılar tarafından kaybedihr~
sinde tek ve en mühim :imi! ol
muştur. 

Harp başlnrkcıı ... 
Dört Balkanlı devletin (Yuna.. 

nistan, Bul~aristan, Sırbista~1 ve 
Karadağ) Babıiıliyc birçok meta
libatı havi olan nc•taları tebliğ e
dildiği zaman O=anlı hükümeti 
dahi!i karışıklıklarla içll'n bir 
sarsıııtıya maruz bulunuyordu. 
Balkanı !arın istediklerini yap

mak'; asırlardanberi şanlı bir ta- J 

rihe malik olan jmparatorluk için 
İmk5nsız<lı. Binaenaleyh notaya 
reel cevabı verilirken, henüz ter
his edilmi~ olan ordunun sefer. 
berliğini ilan etmek kararı veril-
mişti. . 

O zaman, genş imparatorluğun 
en uzak mıntakalarına kadar teş.. 
mil olunacak bu seferberlik çok 
müşkül ve uzun zamanda ikmali 
kabil bir keyfiyetli. An'anevi u
S'Ulle ve her tarafa, vilayetlere 
haber salmak, davullarla redif, 
ihtiyat ve müslahfaz efradı nakil 
vasıtası bulunmıyan geniş ülkede 
bir taraftan öbür tarafa naklet
mek çok güç bir i'Ş olmuştu. Ni·te
kim harp başladığı zaman ilk ta
arruzlar la Osmanlı ordusunun 
muvazzaf aksamını Maked<ınya 
ve Trakyada bulundukları mev
kilerde tesbit eden düşman or. 
duları sür'atle hareket etmişler, 
Edirneyi muhasara eden Bulgar 
ordusu Çatalca müstahkem hattı. 
na kadar gelmiş dayanmış, bu 
hattın sağ cenahından dolaşan 
düşman kuvvetleri Şarköye, Te
kirdıığa kadar inerek Jı!armaraya 

bile ub~n;ışlardı ... 
Memlekette um.ı:ı.i b r) 

vası esiyordu.. ., 
Bidayette; Ba·lk~nlı dörı t " 

çük devleti, zaman h impar~ ~~ 
!uğun bağrmdan ayrılmış k~~ ~ 
beyliklerden i.bar"~ saynn 11 ' 

umumi cfkilt1; orflu \ c th.n1:lfl f'ı* 
nııı kuvvetine bak~n1k ha1 beı.s~11 
dctle taraftarken, ilk h$1t.ıı ~ ı 
alınan neticelerin feci \:e k3~ ~ 
tczahürJ.eri karşıs:.ıı<la bot;~ ,. 
du Halb ,ki hüklimct · Jı•ııuı . • ' . "' 
dalya ve mevki kavı;aJarıle P~' 
gul devlet rkali.•ııı, ktJ~~ ·•"' 
mevkilerinde mekik clo'<aıll 
meşgul oluyordu. . . ıor"~ 

Daha ilk adımda, lınpaı ~ 3rlı.f ğun nasıl bir !elnketc ugr ö" '· 
bütün dünya tarafır.dan gl~' '• 
müş, herkes tarııiıntlan a~içbir 
mıştı .. fakat buna ra)'.;rınen tıı ~ 
hareket görülıniiyor, sııkU •3cS' 
liyecek, mağl(ıbiycti alık•J 
bir tedbir al·nmıyorclu.. r,ı31.-' 
Düşman ordusunun Y-p·' ' 

hattına gelip dayanma5'• sıl ,~. 
tahtta umumi bir p.ınik h3 JO• O 
mi.şti .. top sesleri foıparat~~P '-!! 
hükılmet merkezind~ uz~klurJ:!P 
derin inleyi~lerlc dııY~uıuPı:' 
halk huzursuzluk i\irıdc 
yor, lstanbul boşalıyordu·:,,. k!·r-

.c:-5· • 
Herkes iç Anatloluya, ,11·" ·"'er ı 

hir, Konya, : nkar~ ve dı!( 6,ıcr: 
yetlere kaçıyordu .. lıu ela ~fi' • 
yordu ki Osmanlı dJ;arı ~r 1 

yesindeki manevi;· .ıt fc' 
bozulmuştu.. uı•l.ı~ 

i·t•r ,., 
Bu sırada donanma, -~ . 1ı • 

idi.. Çatalca hattının de~ ' •. ·~ 
nanma ile takviye olunır ,1 Jı' u 
o zamanki Osmanlı }ıa • .ı>D 
biye layihası icaplarınJaıı L 

1 

a ı• " 
için donanmaya bu1ntıı Y ııınır"~ 
umumi karargi\htan emr<' .1 '' "aP· .M• 
tu .. orduya dcnizd:n 'ı;sr"' , 
yardım: Çekmecede ve J(sr~b~' 
nizdc Tcrkos civarında ( ııı"' 

nııı uo run _ Podya) donanma , ,ıı 
1 

telii v.fıhitleri mevk~ ~Js~:~:1rP
1• 

toplarıle bu hattı ıkı) aı . ruı 

ateş baskısı ile düşnıaıı t' 1 •·1~ . edec ... ı' 
farına karşı hımayc )I'. -" .. 
Barbırros ve Turgutlıı ,~ur'. 

• ·l ne l.ııJ· 
ye bunu yapmıya fa· ~.5.ıc ~ ~-
tedirdi. Nitekim de 0~ .]< !'>" 

. kar• ..-ıJ· 
Turgut, Karadenızc çı talca •···ıJ~ 
raburun civarından ça n•~' 0ııı 
tahkem hattının sağ ccn

3 cid4~; 
man taarruzlar: na g~r~3;.u~1 111 i 
bir ateşle takviye ettı. da ı·•r~o 
Çekmece gölü civarın '~·1 

. . t · i bU \ ırl 
sekizliklerının a cşın ~• · ./ 

(D•'""' 

Eyüp'te Tuğla harmanı mahallinde (t;J: 
tan ve perakende) Tuğla, Makina, M~·~rıı 
Telefon makinası vesaire eşya sahŞ 11 //ı 

Sultanahmet 5 inci StJ 
Hukuk Hakimliğinden: 

11
,. 

i11dC 
Şelızadebaşında Vidinli Tevfik caddesind-eki 32 No. ev· 11,,ı; · 

. . ·ı h rnı•rıı ~!Y kim ve Eyüpsultanda Baharıye caddesınde tug a a ·ıe n' 
. . 1 talebi .r. 

teciri iken vefatı üzerine terekesıne mırascı arının • Jı 3rı~·· 

kememizce el konulmuş olan Hüseyin Özer'in me7.kur .. 1c ııt • 
. . "l E . -~resrsı ı ,.~ 

mahallinde mevcut ve mal sa Jııbı tug acı mın " ·c h 
k de) ' . ,r 

laf harici kaldn tuğlalarının (toptan veya pern ·crı f11a~ 11 

arttırma suret.ile El"ktrik motcrü, tuğla imalinı:- nıalı~us 1,8 11 1 ı;1 
•·, '(l'I g:ı ~ 

ve telefon makinesi ve tuğla kurutmıya mahsus uz baıı ~~ ı 
saçak tesmiye edil-en mahallin yazıhane: eşyası. kayık, nt tl1 

1 

·· 'i s~~ 
reste ve saire ile birlikte mahallen 2/12/941 salı guın 
satılacağı ilaıı olunur. Hl/66 Tereke. 


