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---Ai sanya şark 
seferini bitir -
tneden garbe 
-Ve Akdenize 
dönebilir mi ? 

Libyada 
Harekat 
Başladı 

"' Ham l e t Davasına 

Alman Bıı•kumandanlı
iiının ve Genel Kurma
Yının Şark seferi hak -
kıııdaki hesapları yanlıt 
c;ıkmışhr, Buna rağmen 
Almanların Şarktaki ha
rekatı yarım bırakıp kıf 
devresinde garbe ve Ak
denize dönmeleri ileri -
Ye aürüle•t baz1 fikirlere 
rağmen beklenemez. 

~:ETEM iZZET BENICl: 

d ı\fntan ordusu cenupta ilk lıe
l{•tine , iısıl olmu~ addedilebilir. 
\' afkasyaya girer, Rus ordusunu 

•lgn gerisine siircbilirı;e bu böl. 
:~d.e sonbahar \•e kı1 programını 
~iknıiş olmakla bl"raber ta
:-ll•lıoıru~ olur. :\foskovayı dii. 
ı ttlıe!ı; gayretini de tekrar hız
~'ndlJ'ını,ınrdır. Aııcuk kış bu yıl 
~il\ erken gelmiş, hcnı Alman 
I' •r.ıırııandanlığırun. ve Büyük 
~"k.ılııoJıarbiyeııinin ş;ırlı: seferi 
!~~kında yaptığı hesap yanlış 

llıı~tır. · 
~ "'1ınaııJarın hesabı herhalde ai. 
%)et sODbabar soımna kadar 
• •:v~ t ordusunu imlıa etmek, 
it '4yayı porçalıyorak lıüıilale 
~VkcyJemek, Bolşevi2mi kökün· 
'tıt 11 lıazıınokb. Bu netice ha.~ıl o. 
"ıtı ~tınaz Alnıany:ı birinci ihti-

ı lc lngiltereye dönecek, 
ı; '- lştc, Sovyet Rusyayı da ha. 
!\ laıtaıı sildim. Artık Avrupa, Or
"'-ı\&ya, Kafkasyanın tam haki. 
~ ·~irıı. Kuvvetlerim karşımıda 
~~ l'anmadasındo, Hindistan
~ ' 1ttısırda da tutunamıyacaksı. 
·~. G r· · n1 1 tı · e ınız, a aşa ım. 

'Yeeek ve .. ilôve edecekti: 
..... ı\ . d ~ . Yni zaman n Japonyanın 

~ı.!''• Mihver de\•letl olduğunu 
l> ha katmalısınız. 

Şimdilik çöle doğru 
bir miktar ilerlendi 
Loııdra 20 (A.A.) - '.Resmi 

kaynaktan bjldirıldiğıne göre, 
İngilizlt'r Libyada bir taal'ruza 
geçmışleı'llir. Kuvvctlı bir müf. 
rezenin ~öle doğru bir nıiktar 
ilerledikleri zannedilmektedir. 

İNGİLİZ TEBLİGI 
. Kahire 20 (A.A.) - Ortaşark 
lngilız hava kuvvetleri umumi 
karargahı tebliğinin tam metni: 

Dün Sirenaık üzerinde taar. 
ruzlar esnasında düşmanın 18 
tayyaresi tahrip ed;Jmiştir. Mar. 
tuba'da b~ Yünkers 52 ve bir 
Henschel tayyuresi düşürülmüş.. 
tür ve iki Savoia ile bir Fiese • 
lersloreh yerde tahrjp edilmiş.. 
tir. Ayrıca Barce'de de iki Yün. 
kers 52 tahrip edilımştir. De • 
nina yolunda bir motörlü nalı: • 
!iye kolu muvafiakiyetle mit • 
r:ılyöz a~şine tu!Glmuştur. 

(Devamı 3 üııdi S&hltede) 

• 

1 

' 
İngiliz ileri harı:katmın tekrar ba §ladığı bildirilen Libya bölgesi 

sonıT TDLIÖI 
•• 
Uç bölgede 
muharebeler 
çok şiddetli 
Hücumları ağır zayiat 
verdirerek püskürttük 

M-0sk-Ova 20 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

Biıtüıı cephedP muharebeler de. 
ı:cm etmiştir. Bilhassa Doıı iize. 
riııde Rosto/ mmtakasında, Ka • 
linin'de, Volokolamsk'da. şiddetli 
olmu~r. 

D14man lıücumlnrıııı püskürt. 
tük, insanca ve nıalzemece ağır 
zayiat ve rdl1"dtk. 

ALMAN TZBL'Öl 
•• 
Uç gün de 10 

binden 
fazla esir aldık 

---· ---
Sivastopola hava ~ü
cumu devam ediyor 

Berlin 19 ( A.A.) - Ah'l<ln or. 
dıılan B~kıımıı.ndıınlığının teb • 
liği: 

Doğu cephesinde, muvaffaki • 
yetli yeni taarruzlar ya.pılmak • 
tadır. Son üç gün zarfındaki mu. 
harebelerde on binden fazla esir 
alınmış ue 171 zırhlı araba. toh • 
rip edilmiştir. 

(Ilennıı 3 üncü ""lıttede) 

Moskova 
1 iki baskı 
arasın da 
A lmanlar c e p he ye 
taze kuvvet geti riyor 

Londra, 20 (AA.) - Hm.-y;ı. 
da, M<>sk-0va muhanıbe,i, git
tikçe hızı artarak devam etmek.. 
tcdir. Tula, Kalinin ve Volok<>
lamsk bölgelerinde muharebe 
bilha.;sa şiddetlidir. Almanlar 
bazı terakkiler elde etmişlerdir. 
Fakat Tufo bölgesinde hücum. 
!arı püskürtülmüştür. 

29 İlk!e,;rindcmberi bu, Al· 
manlar:n · te~"ebbüs etli:klcri ü. 
çürıcü taarruzdur, bu da evvel
kiler; gibi aklın kalmıştır. 

Cenupta Alınanlar Rostof'a 
karşı ~'Ok büyük gayretler sar. 
!etmektedirler. Orel'dcn Alman 
tankları hücumu karşılıyan Rus 
hatlarıııa akın et.ııwktedfrler. 

Ruslar Almanlara ağ:r zayiat 
verdi.rmi~lerdir 111 tank tahrip 
edilmiştir. 

Kırun'da Kerç ve Sivastopol 
bölgelerinde mı.ıh arebeler de
\'am ediyor. 

VİŞIYE GôRE 
Vişi, 20 (A.A.) - Mos~ova 

cephesinde muharebeler şiddet. 
le devam ediy<>r. Alınan askeri 
faaliyetinin başlıca hedefi Mos
k<>vadır. Almanlar şimalde Ka.. 
linin ve cenupta Tula'dan hü
cum etmektedirler. 

(Devamı 3 ün<:~ Sahifede) 

ı· Kurtuluş_ vapuru ile Yunanistana 

Bfr Alman tayyareye karşı 
koı,JmlJ topu 

gelip 1!iden bir zatın anlattıkları : 

"Açhktan ölen erin sayısı 
her gün gittikçe artıyor !,, 
Yunan Kı zılhaçı her gece 50- 60 imdat işareti alıyo r, Ölmek 

üzere olanlar istasyonlara toplanıp yardım ve gıda ya ıvarıyo tlar 

lij ~kat, bu olmadı. Rusya hala 
ı/~lı kayıplarına rağmen duru
~· ~erilerinde ve Asya içindeki 
l~hllı~ıuriyetlerinde herhangi bir 
t~ı~lat \>e infirat alameti yok. Kış 
"d ı , l'tloskova düşmedi. Alman 
~ ~su a(ıkta ve kar altındadır . 
.\ı'••asya • lran hududu da henüz 
~•ıı ordusunun bulunduğu 
' lıılara uzakça. Amerika har. 
IQtdoğru daha sür'atle gidiyor. 
~.,'1tere her bakımdan hazırlık. 
~~ bı b ıı fasıladan istifade ede
'~;•ltırıyor, J aponya Prens Ko. 
~tv~~-en devir aldığı iktidar 
~ .

1 
"nde onun yaptığından da· 

'!1 1 
l!tiye hir şey yapmak cHR. 

1t 11/ 'e inı.t.anını kendisinde gö-

Kırımda Ruslar 
bazı tepeleri 

geri aldı 

Kızılayı.n Yunani!'bna yardımları 
olan gıda maddeleri ve melbuc::ıt iö .. 
türen Kurtuluş: vapuru Jkinci sefe
rini de yapaı·ak diln öğleyin limanı
mıza dönmüştür. Bu seyahate iştirak 
edenlerden ,biri görciük!erin1 şöyle an. 
Jatmaktadır: 

- tYwıanistanda bir ölüm slikıl
neU varı... Sokaklarda t-;üslü boyalı 
bir kadın görmiyf' !11ık: ·ı \'C kimse
nin tahammülü yok!. O eski gülü; 
oynıyan şe0 ınsaıı.ur ~.i. ull bilseniz 
ne hale ıelnıişler1 .. Açlık müthiş bir 

1 Tuz ve kibrit bile vesika j 
ile dağıtılıyor - Mektep
lerde dersler yarıya İnmiş
tir - Vapuru boşaltan a
melelerin hasreti - «Kur-
tulut» tayfalarının bir 

1

. 
feragati 

Mekteplerde dersler yarıya inmiş. 
tir. Mora. ve Sikli.ul adaları alh aydır 
eJu1~ek yüzü gôrnH!·n1l~Ur 

Paranın l~tira kudreti kalıuamı:;;
trr, Drahmi resrren bir kuruş, fakat 
bo~a kıyıneti geçen s!'yahatimlzdc 
3,5 - 4 para idi, şimdi hemen he
men sıfırdır. Ucuz. bir şey varsa o da 
tra1nvaydır. Beş drahmiye traınvaya 
biniliyor ki bu para hiç bir kıymet 
mAnası ifade etnıez. Fakat tramvay ... 
lar, otobüsler, daima doludur. Aç in.. 
sanle-rda daima dört tarafa başvur-1Yor 

,~ ·rağmen AJmanyanın 
~ .~ haşladığı mileadeleyl her 
~•hasına olursa olsun bitir. 
lı, ~ •ırııinden geri)'e kalmıyaca
~·••Iı:ışa, vas ıtaların güç işle. 
1~1 il<>, ordusunun ilıi misli za
C.'ı.ı "erınes; ihtimaline dahi al. 
~."lıııiyerek JUoskovayı dü· 
~ 1.Ye; Kafkasyayn yerleşmiye, 
~Qıht tnukavenıetini Ural geri. 
'>. - \'e Volga ardıııa atıruya uğ
.'l<l~a · 
ltı t:ı muhakkak. Ancak Sov. 

Almanlar gerilerde ye
ni hatlar tesis ediyorlar surette hüküm sürmektedir. Hergön; 

Londra, 20 (A.A.) - R<><m! Tass A- göz· önünde ölenlerin sayısı gittikçe 
jaıısı bildiriyor: artmaktadır. Sokakorda öleıler top. 

Geçen gün gazetelerde 
iliın vardı: 

şöyle bir 

- tBuj"iln vesikalara multabH tuz 
ve kibrit tevzi olunacaktır!> 

mak arzusu v.ard1r. 
(Devamı 3 üncü Sahlfede) 

Ruslar, Stormovik tayyarelerinin lanıp taşını,-or. B gv 1 u ı· ({ 
kesif hari?'keUerinin himayesiyle Kı- Yunan Kızılhaçı her gece eJli alt... eyo n • 1 y . N. 
rımdaki sevkulceyşi ehemnıdyetl haiz mış imdat işareti alıyor: Ölmek üzere e n 1 1 z a m 
tepeleri geri a-lmt:Jlardır. Almanlar olan insanlar imdat istasyonlarına d •• t h • ı [ 
zaptettıklerl mevzileri terke ve "da- toplanıyorlor orada kimi ö!Uyor. ki- a mu iŞ gayretı"ne 

!~!:~~:. yeMi :•tlor lesisıne icbar :~'.\1re.:~r~sun;!aı~;~:~··bir kaç bir cinayet 'Bulgar iştiraki 1 ! 
Onıversıte Fen ve Edebıy at Fakulte- Ana do 1 u'dan gelen i =~~;:":\::t?!..~~f?:: 1 
leri binası maili inhidam görüldü! ~~~~:k~~u~üac:~;111:~i ı ı ~:i~:~:g~:~E~~~.~::~~~ü~:~:: 

~u:ıı~Yanııı çarçabuk inhilali 
~ alıııe dayanan ilk Alman 
"ıı~ ıb<la yukanda i~aret eıtiği
~li lltla•ma sulhu vukna gelme. 
~ ~•lıdirde kış mevsiminde ve 
~lkhabarında lran, Arap Ya. 
>ı ıı;ı •s.ı, '\fısır ve Şimali Afrika
ltQi~ılı~küm altına almak ve Ak. 
'-... lıı~ garp Ehlisalibi ile l\1ih
..,. ~D<!vamı 1 iincil Sahıtede) 

Belediye fen heyeti 
rak inşaata izin 

keşif yapa
vermedi ! 

Adliye ve zabıta Bc:~oğlunda 
işlenen müthiş bir cinayeti mey
dana çıkarmıştır. Hadise şudur: 
Erzurum vilayetinin •Kiglı kaza. 
sından mal almak üzere Teşrini
evvel ortalarında şehrimize gelen 
Hüseyin isminde bir tüccar ve 
muhtar bir kısım malları alarak 
Üsküdarda ahbabı İbrahime 
e-manet.en bırakmıştır. Fakat Hü. 
seyin bir daha görünmcyinre İb· 

Vatman, 
biletçiler 

Fakülteler için yeni b ina aranıyor 
Üniversİ't(> Fen \'C Edebjyat Fa- ı 

kUltelerinin bulundugu Vemecilerdek.i 
Zeynep K!ın1il konagının vazJyetiniıı 

esaslı bir şekilde tetkiki lçin Beledi. 
ye fen heyeti taralınclan nıahallinde 
bir keşi!' yapılnııştır. 

Keşifte; binanın -eski bir tarzı n11-
maı·ide yapılmış olması ve bil' kaç 
yerinde vukuu gelc-n cokunlülerin is
tinat direkleriyle tanlirli bir vaziyet
te bulunması itibariyle sikletin git
tikçe <; ·ıLğı görülmfıştürı. .. 

Bilhassa bu yenı ders yılında her 
Jkl Pakü1leye gire.; tn:ehclerbı çok. 
1Lı0 ..; .!..;;Juriy~ rekio.1uk. konreı·Jı:6ı. 

salonunun bulunduğu cihette~ üst 
katta bir salonun orı.adan bölünerek 
sınıf haline getirilmesine belediye 
ten ~yetinden müsaade istemişse de 
bu y.cpi inş<.ıata heyetçe ilin veril
mem.iştir'., Fen heyeti r.aporunda .~
ıonım altının boş mesnetsiz olduğu
nu v~ binanın razl;.ı ağıı·Jığa tııhrun ... 
mul edemiyccf'ğini yoksa iııh.idam C". 

debileccğini beyan etınjştir1 • 

Rektörlük bunun Uzerfne yenı bir 
sınıf inşasmdıın \ aıgec:mlş ve bel" lkl 
fakfıltc 1çir: ye~ 'ıır bi"!'.la y:ıptırı1-
.~,st \'eyı b•ıl· r. ı~ı eL·afınd:: ıet~ 
Aiklert: grçnı~t.r. 

CDevan11 3 üncii Sahilede) 

---------
Aimaa Baııo B&f'etl 

Ankaradan geldi 
Alnıdn Ba~ın Heyeti ReiotL Orta El. 

çi Dı. Schmirlt ,.c arh:adaşlar lıu. sa
ba:1Ri ck:o;prc treniyle .:\ karadan 
chr: nize g~lmi 'ere: . JICyL·t ikı glın 

l(.&da a dık 1r. '• ,_.,.nre 11-e 
.BC'rli.1c hareket -e~rcektır, 

---·---
Hergün birer kilo 
ekmek veriliyor 

Tramvay, Tünel ve Elektrik 
İdaresi elektrik işçilerine olduğu' 
gibi vatman, biletçi, montör, y-01 
anıeit'si gibi seyyar müstahdem. 
leıcku ye-mvıyelcri 2,5 liraya ka
dar o!aıılara havat pa!rtıl:lığı kar
şısında • 2.5 lirn dahil • hergün 
birer kilo ekmek vermiye b.~la
mış'-T Silahtarnga ve ş41ı depo
su_ cıa ı sa~ıt rnüstal derrıl rC' iSC 

!J)'rıc.1 he· in meccanen sıcak )~-
' nı " \'eril ıcktea..ı·. 

•• 
Universite talebesi 

alınmadı? • 
nıçın 

• 

Bu sabah görüştüğümüz Müd
rleiumumi Hikmet Onat ne diyor 

İstanbul Cvmhurtt;et Müddei. 
umtmı.i.!i Hikmet Ofl4d 

H•mlel piyes!nlıı Şehir TlyotroOUll.; 
da temsili yüzüncl<!ıJ çıkan d:ıvalara. 
dün öğleden aonra Birinci Asliy~ Ce
za Mahkemeıind., b:ışlamıuvtır 

Muhakeme safahatı.o' dinleınek iL 
zere bir çoı.. kimııelcr. b.ı meyarnla 
Üniversite talebe.sinden bir ııoklıın 
Adliyeye ırebrı.işJe,.., de =bkeme .,,_ 

' lonu büyük olmadığından bt.uılıır 
içeriye alınama.mışlaırdır. 

Birleştir: ·:U, ot.ırak bakılan rlava
ıardan blrı muh:ırr:; ceıcııettın _pJne 
tara!ındon Rr}ısör Muıı.. .. in J::ı·t.uğrul. 
ve Şehir Tiyatr • ?t-1ecmuası Nqr1-
iat Müdürü N•yire k."rtuğrul ıl& 
ııieomuanın lınılyaz &ıhıbı Z...kl t'o~
lnın aleyWerindedir Öt<lt.i da\'alar 
Muhldn Ertuğrul •ııra!ından ("'C!..:iJtıt_ 

(DevaıIU 3 uncil Solı .. ede) 

/ Romanya'daki 
bandajlar içi."Iİ 
lisans verildi 

Tünel kayışı da aün~ 

Bağdat tan lsia.nbula 
yola çıkarıldı 

Bu ~abah Elektl';k, Tramvay ,,. 
Tünel İdaresinden a.dığım.z m.
licnata göre Ror11anya hükömcu 
120 tramvay' bandajının ml.'ffil<!". 
ketimi.zc scvkı .i.,· tl lisan" \·ermiş.. 
tir. Bandajların dün yola çıka • 
lrımış <>iması ~ok nıuhtenwldir. 

İdareye gel<••l •n:ılılma;a gıjre 
Ameri kaya sipanş ed!lm;ş olan 
tünel kayıo;ı da dün Bağcıattan 
İstanbula mütev. ccihen yola çı. 
karılmışıtr. 

o.\ YAS 

( 

9 
l l '"" J~ \ .__,,,.,.....-,,,.,,.......~~.,.·~ 

J'(. r ~jj ...,, TA 

Moskova t'C Le-ningrad bö! c,elerini gösterir nıırita 

Tula şarkında Rusların · M os
kova cephesi kuşatılıyor mu ? 
( Yazan: EMEKLi KUBMAY SUBAY) 
Almanların l\lo!<>kO\' a taarruz. 

Jıırı bu,.oiinlerde sürekli bir şekil. 
de devam etmektedir. Almanla
rın maksadı, göriinüşe göre !\tos. 
kova garbindeki Rus müdafaa 
cephesini Knliniu ve Tıı la bölge. 
!erinde cenahlarından kuşatmak
tır. Alınan tebliğinde alındığı 
bildirilen şehrin Tula olması 
muhtemeldir. Rus tebliği, Tuta 
cenup şarkında Almanların tank 
üstünlüğü snJ"'iııd<' Rus cephe. 
sinde bir gedik açnıı}a muvaffak 
olduklarım bildirmektedir. Bu. 
nunla~ Rus sağ cenabıwn ku~
tılmıınıak i~in gerilediği ,.e Al. 
manların rl"nuptan .:'\loskova~·n 

bir parça daha yakınla§tıklorı ;ın. 
la~ılıyor. 

Buna mukabil Done~ havzasın
da Ruslar vaziyetlerini daha iyi 

1 (Devamı a tincU Sahifedo) 

I GI. Veygand'ın 
istifası henüı. 

te yit edilmiyor 
Vaşingt..ıı, 20 (A.A.) - Gene

ral Veygsnd'ın istifı"'nı te~ it <'

dip edemiyeı:ei':inl:' da:r sı)rulan 
bil' suale cevnbt'ı:. JI:triciyc Xa 
urı Kordel Hal bu haberi tesit 
edemiyeceğini, falrnt Vi<id,·ki A· 
mcrikan El~isin:11 raı\c,.unu b Jr. 
Jediğini !--Oy)enı;~tir. 
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HALK FiLOZOFU 

KONGRELERİMİZ 

1 P11rli ocak .-e nahiJ·c kon." 
grrlcri yapılıyor, G~~•nkrde, 
bir nahiye kongre~inin hava. 
disini gazetede okuyordam. 
Bir kongre ruznamc!>inin i~lcri 
ı>ı"r.bnmı yazılıyordv. 

Soı • , temenniler, dilekler 
faslı g.ıJi, O nalııyo halkı, bil' 
~ı·k ,"yler istiyordu. Dilekler 
arasında, ne garip ~eyler v.ın!.ı. 
MeseU., mahallin nahiye mü· 
dürlüğüne miiracaat edilerek 
tavassutu rica edilecek birta.. 
kım ba..it işler .. yahut, Bele. 
diye şubesine ba~v.ırularak 
lıolledilecek tali dnecede ban 
ınt :>eleler .. 

O kongrede hazır bazı iıza· 
ı~ıu, nahiye ımntakai'ıoda •asri 
lıoliı, İll§O>tnı Parti nahiye 
kuugresinden dilediğini de goz. 

YOLU NASIL 

BULl'YORLı\It?, 

l\lilli ticaret birliği kurulması 
nıcnuu bahsolunca, ~imdiye ka
dar piyasada yok olan birçok 
maddeler rueyılana çıkmış.. bir 
kı>ıııı maddelerin de (iatleri der. 
hal ucıızlaıııı ., 

1\~·ni iusanlaı", dalın diiıı: 

- A \'rupadan gelıniyor, mal 

;rnk, yollar kopalı efendim, di. 

yorlardı. Demek, isterlerse, yolu
nu buluyorlar. 

YÜRÜ YA 

KULUM 

llaıı hallarıı.a, tranırnylar ya. 
rıın saatte bir işliyecckmiş.. bu 
tedbirin sı>bcbi malüın. Araba 
yok .. ilk gelen tranı\'8ya da ka. 
!abalık yüzündeıı mutlaka binile
miycceğine göre, beklenecek za. 
ınan bir saat eder. 

Bir saatte de insan, 5 kilo. 
metre yürür. 

İstonbullulara artık AlJııh yürü ' 

ya kulwu, dedi.. 

ARABA 

HASRETİ 

Araba ücretleri bir miktar ten-
2il edilecekıui~. Ne oldu?. Tram. 
\ay, otomobil azlığını fırsat bilip 
pek mi pahalı fiat istediler~ 

İnsan, kiınin arabasına biner~, 
onun düdüğünü çalarmı~.. ~u za. 
m nda, düdüğüuii çalmak istedi· 
ğiııı.z ne kadar araba basrı>ti var 
içiıni.zdc? .. 

..--- .. _ 
İi\IAR 

PLANI 

Şrlırin sa) fi ye \'O denizaşırı sa. 
bil kısımlarının imar planları ü. 
ıı:erinde şu güıılerde bununalı bir 
faali)·et nr. Sayfiye yerlerine 
fazla ehemmiyet verilııı~i adeta 
içime üzüntü olııyor. 

Çünkü, gelecek )az, kiınhilir, 

sayfiye evleri kiralan kaça çı
kar?. 

AHMET RAIJF 

S.ıhnedekl genç \~e nefi~ ,-ucut bir 
kc!,.bek gibi uçuyor, beyaz tı.illerloi 
na n elleriyle koparıp atıyordı.1. Şim
di o lıi!cir 'e c:! k töğü-:slc-1· rnC"ydana 
tıkmışh. \'e nL"ı.ı.ye\ ı.,?le o ede! o. 
muzJar \"C bütün vi.i.c.Jt c;trLl çıplak 

ı;i.hı.ıede •.• 
GJzel, hazin ve bCrrfik ;;ıe.;;i mulıay. 

ye: zcvı,tllislıılo htyaneLııe ağ~ı.,.-arak 

du··nrda n•ıh hançeri kapıyor ve yü .. 

zil::dek, beyaz tiilleri atornk hançeri 
tar:ı kolbınln üzerlne batınyor. 

RaHe J[o.nım. göller'nl kapıyatak: 
- Nc.ran'! -diy;: l:tnk bir $esle 

ııayk .. dı-
hıır•r •nr.e tı3zlerin~ l'yotroyu 

y .k n alkr..1 r:: h.c-i arası.n,la açtığı 
Earna:ı o;Jiunq yn.ı::.ında gOremiyerck 
yii.rc ı hant« yemiş gloi oerln de· 
rin burkuldu 

- !;elc:n. soıım: ..• 
I 

* 

REŞAT FEYZi 

Jerinılc gazetelerdo okudum. 
Bu çok mühim dilek de, kemali 
ciddiyet ve cbemmiyt>tle gaze. 
te l>İİlunlarına geçmi}ti. 

Asri hela tnbirirıe z&ten kızı
~ orum. Bu !ahire kızınnyıp bi. 
liıkis ciddiyet atf~-deu ve bu 
~-oldaki dileğini bir Parti kon
gresinde izhar eden .. atandaş. 
ları düşiiudüm, m;,rak ettim. 
Anlaşılan şudur ki, nahiye 

merkezlerinde, Parli iızasına 
nrasıra, Parti vo Particilik ter. 
bi) esi, :idibı ve mahi) eti hak
kında konferanslar vennek 
lazımd•r. 

Parti nedir, Partiden no is. 
teıneliyiz, Parti ne yaıımalı. 
dır?. 
Bwıluı idrak etmıyen Parti 

azası artık bulunmamalıdır. 

Balıkpazarı yol
ları kamilen pa

rekeye çevriliyor 
Keresteciler kısmında 

faaliyete başlandı 
Belediye Reisliği Keres'..ı:ciler • 

Eyüp yolunu parkeye tahva et. 
meğe karar vermiştir. İnsaata 
K~restecilerde otobaslerin dur. 
duğu yerden itibaren b~lanıl • 
mı,ştır, Sebze ve Mcyva Haliooc 
arabaların durduğu meydanlık da 
15 bin lira sarfire parkeye ~ahvil 
olunacaktır. Müteakiben Balıkpa. 
zarının ara yollan da parkeye 
tahv.l olunacaktır. Bu suretle en 
işlek ve merkezi bir sa!ıa yaz 
mEvsimindc tozdan, kışın da ça. 
murdan kurtarılmış olacaktır. 

Sarhoş bir şoför bir hakimin 
ağır yaralanma•ına 

sebep oldu! 
Eskişehir civarında Yediler 

mevkimde tahta köprünün üstün. 
de Sivrihi.sarlı şoför Osman Öz • 

tuncun idaresind~ki kamyonla Es. 
kişehir ı;ulh hukuk hakimi B. 
Sabrinin b'nd:ği kupa ıırabası 

geçen gece saat 22 de çarpışm:ş.. 

tır. l\e'.iccde B. Sabri başından 
yüzünden ağır tiu~tte yaarlan • 
mıştır. Arnbanın hayvanlarından 

biri de ölmüştür. 
Hadıse;-e sebep olan şoför Os. 

man Öztuncun sarho~ oldugu an. 
laşılmışlır. 

Geçenlerde. \~a.U ,.e Beledı.ye Reisi .. 
ı:nlz LUtti Kırdr.ır, verdiği b:r beyanat
ta, bazı ftnncıların hüsnUniyet sa1ı!b1 
olınadığını bizz.at jkrar etti. Bazı gün
ler ekır.ek. darlığı, un iı1eri vesaire 
hep, birtwklll\ fırıncıların suiniyet! yü
zünden tahaddils etmektedir. 

Çuval ~val un sattıkları :ırt;k ~~! ... 
k;.r bir Mk.i.katttr. Ekmek yaprr.ak ü .. 
ıere ald1k1:..r1 \"C ç0k ucuza rnaletHk
leri unları, birkaç mİ!;li flatıc ıuna 
buna ,s:..tarak. g;\yriroeşru tieatt-t yol· 
tarını arıyo!'"lar. 

Biz, t'rndi şu suali !'Orttyoruz: ıra
ll, bu &:ibi flrıncılara en amansız ce .. 
zayı vcnnek : :in ne bekLyoruz'.'. 

BURHAN CEVAT 

L!l,re k:C)!Jmıt§tu. "\'e l<t..nd!.sııtç rr~'inl 

olmak istiyen ti)·alro hademetcrine 
bilyük. b hşişJer vererek artistin ıo_ 

casına gitmesi~e müsaade etıne!crini 

lınk~r. la:;tırıyordu. 

Hançerli dansözün 
nın kapuıııa gelince 
gönderdi. 

kü.çU?t od<J!t

kartını içeri 

Bir kaç !an:yc $0nta tırt.lstin kapt.<>l 
açtlar.:•k, elinde o ~ki hançer ve çı. 
111 çıplak, fakat güzel ve maswıı 

y{lzündc &imdi şeyta!'::, k111: blrı~.ık

Ja Nuran göründQ. 
Bir rrilcrlm gibi boyru b\~kilk 

Seltn.i kolundan tuh.:p içeri çekti. 
Küı;tik od. c.1 :ı arllk y:ü~1zdılar. 

Seiim hl 1yordu. Ona bJ.yran ve 
taabl>ü~ rlolu &Ozitrle bak.:ı.rDx. ayak
larına Itcıpandı. 

- Nuran! •. NurJn seni scv:,.-o .. 
ru:n! ... Beni orfet! ~d!ye !nledt. 

Genç ve nc(i., a ~ t, ezkt masum 
yilztinde 4l!ytanl \"8 kızıl gU!uşUyle 

' cudUnün bütun lıa:ı etini 

ımamıı (MAHKEMELERDEJ .. ....!-:.c...) ! ~~slaJıkl!ı 
lzıllvaç llAııları ter- "Alı. ti [ /ı b b -R 
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Bız anı bunda bıhesab ıçerız,, kilo et imha olundu! Ga.v~tc1crln en çok ok:..>.duğuın ta. 
ralidfınd.;;n bJr .. de ni,}an, niklh, dü
t.ı1n rv:e-rils . .rı. :unıarıdır. ~ıeraklıyım
dır: Kim kinılıll.e rıi$an.Llnıyor1 nikih
bınıyur. cv!cn~;,(.oı·, öğr<:.ı1Jnek, biL11ek 
ı.ster:.m. Bu !i;inıal'l oknnı::ı.k, Q)·ıtJ ı.a .. 
ro..acd.ııl a.ize bJ: iki dak:ka eğlenccll 
vakit ıtçirlr. &zan, dıduı uzun n:,üd. 
det üzerinde durursunuz. 

ÇünltU, öyle iiWılar gör-Lnü~Wudür 
ki, kimin k.im!nle e\'lendiğini veya 
nişanlandığını b~r okuyuşta anal.şıl
maz. Gerek dellk3nhtıu1, gerek genç 
kızın yedi batın ccdıı,dı sayılıp dôkill
n•ektc, berh3)'1\t bulunan bütün ak
rab;ı ,,.e taalllıkatı j.U"a)'"a konmaktadır. 

Bu. ilf\nl:ırdan bir kıstnl, adeta O!r 
bulmaca, bir bllınecedir. Bu doksan 
dokuz 41.:ı;d.eıı hanf:islnlu gelin \'C da .. 
mal olıiu.!,unu e,·irip meydana çıkar .. 
m:lk büyük bir hün.eı·dir 

Bh· gı.in gelecek, bu iliın.la:·d:in h.iç 
bir ~:lAna çıkaramıyacak nesil yetişe
cek. Çitnk.U, tli.nların içinde g(!ten va
'Z.!.ft", .:uemuıiyet, un"an ,.e lfıkaplann 
biı· kı$m~ tarıh clnUl)t.ur. Yeoı nesil, 
hu t.abi..r.e:."in ne~~re delitlet cttiglnl 
IJ!Inıe.ı, 

l\leseüı. ._rOyla baıo'l~:ın b:r itan: 
c-~tütga Babı Seraskeri dairei üla

SL'1da B!rınci Feılk !lh ... • siz gelin de, 
~1mdi, bu ktlim~lerin mi.na ve delll_ 
letl~rini, birer birer yeni Ç"QCuklara 
iz!:iı edin. 

Ben ~unu merak ediyorum. Bu ilin.. 
la.::ı gene gelin ve gü,·ey:er nasıl oku .. 
yup anlıyor~. Herhalde, bu ilftnlar, 
b•zzat kcndıl~ri tarafından değil, ebe .. 
veyni t.ırafından \'etlhr.ektedt:', Ev
lenenler ise gençtir. bu tabirleri ya 
bil·nez:, bU.seleı· bile, artık hatirlamaz. 
lor. 
BiI~Ç y:.l so:ır:a. evlenenler dahıı. 

yer.i ncs1e nu.•nSllp gençler olacak .• 
Bwılar, bu ilfınl.ar:ian hiç bir mi.na 
Çlkaramıyacaklar~ mesela, e.ki bir 
baba do>tu, ;eni da,,..ada 0<>kakta 
rastlıyacak. 

- Tebrık ed<:rlın, gaz.ek..~lc oku
dı..:.m, evlenınlşsin, diyecek .• 

Da!r..at, birden p)ıraeak; tereddüt 
ge<;irecek: 

- E\·et e\·lendiır. amma, gazetede 
UH.n çıkt1~"1flın faıitmda dl'ğilim, cll
yec~·k .. 

E:skı,. bai>a dostu olan za.t o gazeteyi 
cebinde saklarn..nktacL.r. Derhal gazete
yi cı.karacak ve kırmızt kalemle çizil... 
m.L'> olan ya zıyt SÖ tee:rcek: 

- bte., 
Bobstil dam.1\t, gazeteyi eline ala. 

cak evir{>cck, çc,·irec:ek: 
- Hu yır • diyecek,bu, bana a' t de

ğ: •• boşka3!nın ızdi\·aç ilAnı olacek .. 
E.ski baba dl)Si.u bı}'ık altınclun kls 

kı.s gUleC"Ck, içini çekecek, deUkR.nlt
nın omuı:una vurarak: 

- Scnın ogluın, .senin il.lnın, diye
et>k .. 

Detik::tnh mahcup \·e tereddüt iı:in.. 
dedlr. l\Iuh<!tabınd&n rlca ederek o 
ı:ıze~eyi alncn.k, \~e tercüme ettirecek 
bir adam ..ı.r~yac:ılL. o zaman, bizler, 
csk! yazı nıO.teb.a.,.st .. ı h.~ileceı'.liz. T1.p .. 
kı doktorlar glbi. tir, lir:ı.ya, beş liraya, 
bir ııan tercüme ve tet~ir edceeı}iz. 

R. SABiT 

Noterler kanunu 
değiştiriliyor 

Şehrimizden bazı Noter· 
ler Ankaraya giderek 

dileklerde bulundular 
Adliye Vekalet. Noter kanunun. 

da yapacağ1 deı'(',.klikler etrafın. 
<laki hazırlıklarını bitirmek üze. 
redır. $chirm'z noterl<!rinden bır 

kaçı Aııkaraya giderek, yapıla • 
cak doğl~iklik mf,r..ı•cbetile Ad. 
;iye V-ekaletind~n bazı temcnnı • 

!erde bulunmuşlardır. Bunların 
lenemmnıleri arasında noterlerin 
bir cemiyet halinde yaşamalarını 
temin etmek mak.sadile kanuna 
yeni hükümler ilavesi de vardır. 

Şch\·et be:.;tesiyl(' onun kulağına en 
titrcyic~ bir aşk ~r"•.<ısl söyletniye baş. 
ladı: 

- VltcudUn:.tir. bck~ıeti hep scn!n
dir. Onu yalnız ı-enln lçiu saklod~ın!. 

Aşk ve şeh\'fli. benim nefis ve ha
r:A:ulacte vüc:i.tdtlreden i~eceksin! .•. Fa. 
kat hayır: Hayır bu tatlı içkinin paha
sı ölümdür!. 

Ö!cll'I'., J::bedl birleım~ ... 
Guzeı ~rti:.t k r'.1~1nda k<'ndlnden 

geçmiş, derin bir ıhlir:-ıs isll~rakı lçln
de kollarını uzatın1ş delikanlıya baka .. 

ra.k r.arin ve cmsats:ı: ,·ucudür.ün c;tl
dırltcl inhinalarlyle beyaz tü.Herin bu
lutu içinde kıvranıyordu. SeEnıin a. 
teş tı~kıraıı göz bcbckler!nde, tcc:.k uğ.. 
runda ölümü. lhtfra l;ı, ibddctle bekli. 
yen bir ırı;na yardt. Genı; kız1 ölümü 
hlçe sayan bu erkek; bu genç, güzel 
ve !ievilmiş erkek "özlerinin bir za
man, derisi ü~tündc nçılmış irinli ve 
derln yarayı görllnce n<ısıl nc!ret ve 

l.st!krnhla bulııodığını da göınıU,til. 

Ruhunda ıın-...:.tuıruaz bir y;:ı.ra otmı' 
olan blt acı hatıra .He ıimdi lntikanıa 
benter bir duyguya kaplın:ştı. Pürüz. 
sllz ve lfıti! ahe.~kl! se;lyle devam 
etti: 

- Bu tat:ı !çkin:n pahası ölü.ındür .. 
Ölü~~·.:;.._ 

1 

ik:..lnin de yiizil yer yer ŞİJ111iŞ, 
rcora ·ıuı.~tı. Biribirlcrine l,.Aliı. d~

maa glbi bakıyorlar, k.i.rşıl..,~t:kı;a, 
gö7-gOze geldik~e • .:'\deta biribi ıcrinı.? 

d'§bil"yoı-lar, birib:.rlednin gözünil o. 
y•cakm1; gibi görfuıü:ı:orlardı. 

Bir t<ın~inin yanına bJrlsi yaklaştı. 
- Getmi1 olsun, Antranilt dedi; 

ne oldu" Dayak mı yedin:' 
Muhatabı şöyle bir ı:oz. ucile bak.. 

ttkı:tn nnt, 
- Hem dayak yedim, hem dayak 

atlun, ded'.; ne olacak·! 
- lllçl İnsan dediğin, döve diwüle 

büyür .. dayak yen!e.k de bizim için, 
duyak üAlıak Ja ... Sırası gelir dayük 
yersin.. sırası gelir dc.ıyak atan·an .. 
bzı da ofltis! kan,ık olur Senlnld ka
r:ştlo;: ohnuş demek ki~ ... 

- Ben d.ayak ycmczd.m amm::ı, far
k:n~a oln'adan, birdenbire çaktı .. on
dan sonra pastırmasını tıkardın1 am. 
m;ı, kaç para eder ki".' •. 

- Peki .• niye be ~hbap7 
- Ne bileyim? Oturdu, C'fendi e .. 

lendi jçU .• sonı·adan sululuğa bn~ladı. 
Şaı-ab:n hçsabı dünyada olmaz da, 
ahirette olı1rmuş .. ı>Öyle l~f nu olur? 

- Ilerhalde sen a.nlıyanladın .. yok
sa o öyle adam değildir. Hesabını, kl .. 
tabını bilir. 

- O öyle, bea;aplı, kl~plı adaın de
ğil.,. Hesabını, kitabını bilse, ben Uif 
mı c<lenlim ki? .. Sen benl eskiden bl. 
lirsin .. Sana ş'.mdiye kadar ili! ettim? 

- Yok anıma, ona demek isteme. 

Taha n helvasına 
kiloda 20 

kuruş zam istendi 
Tahan helvası amilleri Fiat 

Mürakabe Komü,yonuna müra • 
caat ederek kiloda 20 kuru.~ zam 
btemişlerdir. 

Buna sebep olarak da tahan 
helvasına kiloda 80 kuruş narh 
konulmu~ olm3'ima rağmen ipti. 
dai maddı.;•iıti :~şkil eden , Ta. 
han• fiatlerinm son günlerde 
100 kur~ çıkmış olmasını ileri 
&ürmek:edirler. Key!iyet tetkik o. 
lunmaktadır. 
Diğer taraftan bazı simitçi, bö. 

rekçi , ... çörekçiler;n de piyasa. 
dan fazla miktarda •tarcan• top. 
ladıkları ve fiat tere~flii.i 1e bu • 
nun da amil olduğu beyan olun.. 
makaldrı. 

Belediuenin .vıllıh 5000 lira 
mahkeme masrtılı daha 

6 avda bitmif! 
Belediye tarofından muhtelif 

mükellefikr aleyhi.ne açılan ve 
yahut dl istimlak, işgal gibi iş. 
!erden dolayı Belediyeyi dava 
~denlerin muhakemelErine sarfe. 
dilmek üıere Bc'lc'diyenin 1941 
mali yılı bli'çcs'nc konulmuş o. 
Meclisi yeniden mahkeme mas
rafları• tahsisatı daha şimdiden 
bitmiştir. Bunun üz-erine Şehir 

Meclsii '·eniden mahkeme mas • 
rafları için dört bin liralık bir 
tahsisat münakaıesini kabul et. 
miştir. 
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(HALK SÜTUNU )i 
Hemfire ebe ııe hademe 

aranıyor 

Şişlide ''On trJm'\·ay istasyonunda 
201 nuı"lrırada c:Şiali Ceı-r.ahl K11iniği• 

yine blr ba~eınşlre \.·eyahut ta ebe 
ile bir gece hast.a:.;nıkıcısı ve bir ha. 
derae a,...ınakt.:ıdır. 

Taksim Bahçesi kt\r.,:ısuıdakl <Er. 
meni Taks..hn Vakıf Hastanesi• yine 
hemşire ı•e hastabJ.klcı bayanlar ara
maktadır. 

Gelen it verme mektuPları 
H. S.; lıtnbuldan blr iş verme mek

tubunuz yardır. Saat ıs - 14 ara.~ 
sında aldırn13nız ıncrcudur. 

A'MEVLÜ~Ü 
ŞERİF 

Radyolin sahipleri 
Necip ve Cemil Akar 
lcarde~lerin pederleri 
müteveffa Bay HÜSE· 
YlN AVNİ AKAR'ın 
vefatının kırkıncı gü • 
nüne tesadüf eden 25 
Teşrinisani 941 Salı 
gunu ögle namazını 
müteakip Beyazıt ca • 
mii ,erifinde merhu • 
mun ruhuna ithafen 
Mevlôdü Nebevi kıraat 
ettirileceğinden bilcüm
le ihvanı dinin teşrif 
leri rica olunur, 

dhn. Yiini, o, okwn ış yazmış act:::.m
dır. Söylcd~ği lafın .altında bir ~ 
\·ardır da. sen anlıyarnanııssındır. 

- II:Jydj öyle ol.un.. Bcr.lın anla
madığım la! 70ktur y3.; neyse ... 

na .. ·acılardan bir;le konuşan ge:ı.;, 

bu ~efer onu bı.rııktı, öbürü.nün yanına 
gitti. 

- 1\1erhab:ı hoca, dedi; ne<l:X yahu 
dcrdini1.':'. 

- Ne olacak be hocam? Oturduk, 
içiyorduk .. lüt arasında, aklıma Şcy
hüllsLiın Yahya Efendinin bir beyti 
geldi. Yahya Efendiye demişler ki: 

- Efendi Hazretleri.. siz hem Şey. 
hülislılmsınız, h~ın de bu kadar içmek 
size y<\ra~r mı? 

O da şu beytlle Ct>\"ap venniı: 
cAl\lrette olur hesabı şar3b» 
<Biz anı bunda fihc::.3b içeriv 
Ben... bunu söyledim .. efwdi kııdı ... 
- "Ben !>Oyledinı amrna. O, bunu 

anlıyamamış ..• 
- Öyleyse, yuf onun iz'anına •• 
- Tabii canım.. meyhaneci bunu 

nereden anla,.ın'! Sen he:--abı \-Crn~

den gideceksin san:nıi ..• 
- Yine yuf iz'anuıa ..• 
- Kabahat yine S<.'nd(> ... Böyl;.! na-

puhte .adan1a böyle !Af Eöylenir mi~ 
O da, sen! hesap vermeden glı1ecek 
zannetml~ ... 

Yüzü gözü. yer yer t-iş~, ınor::ır

mış olan davacı. ile maznun mahke
meye girdiler ... 

Tevkil edilen ve 
dQklllulnrı k&'f&h· 
ıacak muhtekirler 
Mccıdiyeköyünde bakkal Hü • 

se;: in Hilmi, Küı:ilkpazarda ka • 
sap Osman, Sarıyerde lokantacı 

Ahmet Seven, D:vanyolunda ma. 
nav Veli, Balıkpazarında pey • ı 
nirci İsmail, Kapalıçarşıda kürk. 
çü Ahmet Metin, Beyoğlunda Ha. I 
malbaşıııda balıkçı Anastas Asli. 
ye 2 inci Ceza mahkemesi kara • 
rile ihtikiır suçı'.e ıe,·k'.f olun • 
muşlardır. 
Diğer taraftan Sarıyerd.e bak • 

kal Salih ile Şehremininde tü • 
tüncü Mehmet Şükrü pahalı şe. 
ker :,attıklarından, Beyo.~lu Ba • 
:ıkpaz.arnıda kasap Saffet et Hı .. 
tikanndan, Büyükdercde bakkal 
Cemal un ihtikllrından ayni mah. 
kemece 25 er lira para cezasile 
bir<'r hafta dükkanlarının kapa. 
ıılmasına mahkum olunmuşlardır. 

+ Dün Universitcde yapılan top
lanhdş. M..:.aı·if Vekiline, yen1 · a(ıla
cak ta.leb~ yurdu hakkında izahat ve. 
rilmiş, yurt jçin müna~lp görülen ta
llın t&buru binası gezilmiştir. Bu
gün de bir toplnntı yaı>ılarak k::ı.t'i 

karar Ycrilecektir. 

--· .......... -------_· ~AliRUPA'~HARBİNİN·; ı. 
' :Y&Nİ MESELEl:.ERİ:ıı.,, :. 
' . . . . . . i 

Bı::;R UÇ JAPONYA .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Japon millet meclisinin fev • 
kaliıdr. açılışı etrafında gelen ma. 
lümat dikkat edilmiyecek gibi 
değli. Diyet meç.lisi geçen pazar 
günü İmparatorun nutku ile ac:ıl. 
mıştı. Hükümdarlık makamı 
meclise hitabesinde az sözle çok 
meram anlatmağı daha muvafık 
iıulmuş olacak ki İmparator bu. 
günkü vaziyetin z.aruri kıldığı 
muhtelif kanun lfıyihalarım ve 
diğer vergilerle, yeni tahsisatla 
kabaran yeni bütçeyi meclise ver. 
melerini uaz1rlarına emretti • 
ğini söylemekle iktifa ediyor. 
Yalnız verilen haberlerin daha 

dikkate değer tarafı hükümda • 
rı nnutkunda millet meclisine va. 
zifesi r:e o!duğunu da hatırlat • 
ması \arzıdır. Japonyada D:yct 
ıncclismln, yani parlamentonun 
\'azifosi devletin se\'k ve idare • 
sine yardımdan ibaret imi . Bu 
vazife~·i de ınill~t vck;ll.rinin te. 
~anütle !in etmeleri hükümdar • 
!ık makamınca istenmektedir. 

Japon teşkilatı csasiye kanu • 
nunuıı tayin ettiği hudut ,.e saliı. 
hivetlcrc göre hükümdarlık ma
kamı ile millet meclisi arasındaki 
ınünascbatın ne olduğunu araş • 
\ırmağa hacet görülmese gerek. 
Hep malüm ki memleketin mukad.. 
deratınrla müessir b:r amil ola. 
cak son kararlar ancak hüküm. 
darlık makamınca verilmektedir. 
Artık o karar verildikten sonra 
her Japon onu l:abul -etmiş de • 
mektir. 

Fakat 

Karaağaç mezbahasına getırilen 

lı:asaplık hayvanlardan bazıları • 

nın hasta.lıklı oldukları kesildik • 
ten soıora anlaşı!abilmekte ve bu 
etler imha olunmakta<lır. Hny • 
vanlar kcsılmedtn evvel de mu. 
aycne edildiği halde. son bir y;l 
ıçiııde on beş b:n 442 kilo etin 
• ancak kesildiklcn sonra • has • 
talıklı olduğu görülebi\miş ve 
bunlar kamilen mezbahada imha 
olunmuştur. 

Kesim ücretleri olan 1200 lira. 
nııı sahpilerine fadesi evvelki gün. 
kü Şehır Meclis:ude kararlastı • 
rılmıştır. • 

Di!;'lCr taraf•an Belediye Reis • 
!iği, canlı hayvan muayeneleri • 
nin daha iyi yapılmasını İncz'ba. 
haya bildirmi~tır. Bu suretle ke. 
sim ücretlerinin iadesi gibi ikinci 
bir iş de çıkmamış olacaktır. 

BABtBl.t 

VİLAYET ııe BELEDiYE: 

* BcJOOiye, sok.::.kl:nı:ia dolaşan 
kinı~.c~iz çocukları toplatınıya ba,;la- 1 
mı->, elU cocuğu Daruıacezrye gönder-
mı.tir. 1 * Sinema bilet ücreUerinin ucuz· 
laulıni.tsına karar verllrn~lir. Ycnl 
tar fe Belediye Daiıni Enci.uneniı~ce 

tetkik. edilecektir. 
+ Ha.\•2ga.a Şirkct:ııin, e\·'ere, gaı: 

yerine gazinct verdiği BeleJi,ve 
ihb:ır cd!lmi~. BelPdiye de bu halin 
tekrnralrunamasllll $irkete ihtac et
mhtir. 

TiCARET ııe SANAYi: 

* Pan:uk ipliği le\'zi ·ıtın ı t;...nzlnı 
iç'.n Sanayi Uınum Müaürü Reşa 

Bcncrin rıyaseti.nde bir heyet Acka.. 
.nı.dan şthrimtze geltnişt;r, * Halı flatleri yükselmiye blş
la11 .Jhr, Yükseklik yüzde 20 - 25 
nlsbetindedir. 
+ Dil!l bir altıa 2j85 l..."'U!"usa ka .. 

dar fır:amıitlr. 

MAA.':IF, ONIVERSITE: 

* Üniversitelilerin \"e yübc-k 
mektep tal-ebelerinin 1940 yılt için ve. 
rtlmlş olan c~eke Kıırllat't.-. ntn 
tram\;ay!arda ıeçme mtiddeti bu •:rm 
sonuna kadar temdit olunmuştur. 

MÜTEFERRiK: 
* Urfa Vati;i Kazım IXmirer, 

Ktrklarell \'alilığlnc tayin edilnüştir. 

+ MoLiye Vekaletinde yeıılden t<r
fi ve nakiller yapılna~, İııtanbul 2 nu
maralı tetkiki itiraz kor~ .syoru lı:za., 

lığına Zek!, 3 ııuır..aralıya Hikmet ta
yin edHmi.6tir. -

japonya üç bakımdan 
vaziyet alınış bulunmak· 
tadır: Sanayi japonyası, 
askeri japonya, ticari ja· 

·.ponya. _ 
= 

!.i hepsinden ziyade göze çar • 
panı su olacak: Çin harbi 26 mil. 
yar yrn'den fazlaya mal olmuş. 
Acaba ııe kadar fazlaya"~· Bu an. 
ia<ılmıyor. Yalnız ilave ediliyor 
kı Japon milleti yine fodakarlık. 
!ara katlanmağa azmetmi~ bulu. 
nuyor Onun için vergiler artmak. 
ta, harn masrafı çoğalmakta, Ja. 
pon milletinin de bütün bunlara 
göğüs germeğe hazır bulunduğu 
tekrar edilmektedir. Çin harbi 937 
vazında başladığına göre aradan 
şu kadar sene geçtiği halde Japon. 
tar dediklerini Çinlilere tamamile 
kabul ettirmek suretile varmak 
ıstedikler! bir sn lha daha vara • 
mamışlardır. 

Sanayii ileride olan Japon)·a • 
nın iptidai maddesi yoktur. Ken. 
disine işliyPcek mau<le arıyor. 

Sanayı Japonya» sonradan vü • 
eude gclmiş~ir. Asıl olan askeri 
Japonyadır. Ask<'ri Japonyanın 
emelleri Am~rclrnya karşıdır. hlm 
de As ·aya yerle,miş olan Avru. 
pa de\'!etlerine karsıdır. Halbuki 
,1skeri Japonya ıstikbale s.amil O· 

lan bu emellerin; tahakkuk etti. 
r~bilmek içni evvela Asya kıt'a. 
-ında sağl:ım i.t:s:er ve tük-enmez 
ia'r anbarları ve menziller tem;. 
n ni dü~üıımüşlür. İ~!e Çin ha • 
rf'katının Avrupalı ve Amerıkalı 
erbabınca ikı üç satırla hulasa ve 
bir iki noktay:ı !rca eildmi~ se • 
benleri .. 

Sonra t.cari Japonya geliyor ki 
o r.ia kendisine mahreç anyor~ Çin 
pazarı ıyi gelcc•'k d.y<! hükme • 
diliyor. Dc·mek ;,:i her üç Japon. 
ya da, sanayi Japonyası, askeri 
.Taponya, tic:ıri Japonya bu işte 
birleşmiş. Fakat Çi nseferi daha 
za acak 

1 

ı 
1 

Japon MecllslnlJI 
açılması 

y az&D: Ahmet ~ü.krii F.Std~ 
Uzun ~amandanberi. Japon bl' 

s1nın1n, ehemm~veti uzerlflde. 
1~ 

rarla durduğu japon med•>111 ' 
toplantısı nihayet yaptldı. 

Meclisin fevkalade toplan:~r
da söylenen ııu.11klaruı ilk d~; 
kati ~ken noktası, bu ~öı!e 
hiç bir {c,·kaladelik olmarrı~~: 
dır. Tojo ve dtğer nazırlar \~- ,. 
tanberi bu sözleri söylemekte • 
diler. Hatta ayn• sözreri B:ı.:i'-edJ 
kil iken Koııoe'nin ağzından 
işittık. . • . ·I" 

Japon Başvckı1 ,nin S<lllert ~ , 
lomasinin girift lisanın<lar. bS• 
k 1 - d·ı ·ı ı ~' t1' ın an ıvacagı ı e cc\·rı c ıl"t· 

- • 1 ~· 
man, Japonyanın. önce Çınd~ 1

1., 
reket :.erbest:s1, ikinc.-ı olarıı~ ,~ 
carct kayıtların:n kaldınlrrın'1 

,, 

üçü~cü olarak e<·nupta şüfll~~~ 
malum olmıyan baıı ımt;'ııZtı~· 
istediği anla~ılrr. Japon polı 

1
. J • 

?damlarır.ın koı•uştukları di • ._. 
laınak :~:n onlar!n diplonıa51 ;~ 
!·imlerin: da.ma h&tırda ıutııı ıf 
:tızımdır. Çın ;,·ne kar;şnıs)1fl ı
derr.cl:, Çıni bıu b?rakın11. d<~. 
tir. Sulhu koruyunuz ttefilC~• • 
zakcioğudakı J&p<•n niıaınını ~, 
nıyınız deınekt::. Japon BsŞ' 1• 

kili, \'aşington gorüı;ınel<'ri.~·ıı el• 
na hatlarını bu sözlule j:ohı:ı·· 
tik\t-n sonra gö~elerın ~e i.+ 
mi hakkında malümat vcr"fller 
eeğini bildirmiştir. GoruşıJJ~tı:ı' 
ana hatlarını Japôn Baş ve .iJ!l,.ı 
den öğrendikten sonra, gelı;Çil:I' 
de herke; tahmin edebilı!- .ıt'" 
kü en salahiyetli Aır.~nkan ull'~ 
let adamları, Amerikanın b 

f~aliy:tini Uzok Doğuda• ~·ı. 
bır ııızamın kurulmasın~ t•~ 

- ıı• olmak noktasında toplaJıg.. j,> 

rar tekrar sö>:leınış.lerd.r·. '~ • 
giliz Baş,·ekili Mister ço~, lf' 
geçen gün söylediği nııtukv,ı' 
giltercnin Uıak Doğu p,ı·t 1 

.. 
1 

lı'' 
da Amerika ile tam ıesşıı~. ~r 
!inde harekd ettiğini bilJ.ırd'ıR 
göre, Jı.pon)·anın yalnız J3ı~,ıV 
Amerika ile değil, Çinci"!! ·!lef:' 
bütün bir Anglo • SaJG?r. '-f1lı. 
ile karş:la~akta oldu~ıı fi1 
mek!.cdir. J;)Ptı 

Fakat bu görüşmekrin dI ııt' 
layık olup da şimdiye ka~,~~ 
lirtilmemiş olan bir taraf., ıt; Je 
politikasındaki tezadı ve lı• j)ll•' 
yiın mazur görünsün. ikı r,y>" 
hiğü göster~miş olmasıdır· ~ı 

(Devamı 3 üncO sıh 
----

Biri!"'i.2i.n~1 
fiepımızın ~ 

GAZ, MU~ 
DER Of 

·1ııi • 
H .. r evin kahve ~ ıııif 
yacını teabit ettır ı,ıı 
ve fiş dağıtm14 .0 

1 
, 

Belediye gaz ibtı~Je 
cını da ayni •~-' • 
ve sür'atle teabıt 
tirmelidir ! 

cıP: 
Beşıkt.:ı~ıa oturan ·~~,.;' 

rınazdan Bayan JJ: 9T ti 
Erzurumlu yazıyor: u;I· ~ 

- c.Son ı.amanlarda a @1 
mum bulmak çok zorlal ~ !<'{ 
alamadğımız için ~eeeıc. ,ı~ 
lıltta kalmamak üzere l f"~ 
gittim. Bir kaç yere I>' ~--,. 
gum halde &Dcak e:;kl 60 i)!Aıl'...,ı, 
n1umları 6 ku~ mu.şlt ı.ı·~il-' 
lab'.ldim'.~.. Belcdiyeııı;.:ıl fi"" 
inşa tanzim l;ılerl~ \"C iJ ıı' ,cı 
yük ehemm!ı-et gitıl b • p ~ı 
bu en mübrem ihtiyacı..tl t , .A' 
r{ bir alaka A:&teri11 tıt t ;(,., 
Kaymakam':klnr vi)sıt; ,J1 p ... t.ıt\!' 
rol sattıraınaz nı~ l\1ı.trı' !,ıı" .~c 
uin teretfüüne t..ar~ı ıed t"1' Jr~ 
rı.ıaı ını'? O Beledıvcı:r: ı: Ul:ı (1 

deha b:r kac tıY ~\.'\'"" 1~it ~~ ı·· 
derece eheır.ıniyctl h ! c"~ . 
gibi bir ınorlde ic;ın t.P Jc'P1 
ihtiyacını t b t cttırrp e~ 
pı fişler dağ,ttırm~·'.'!;,wı:/ıı>' Jı"" 
Şimdi de e:•k'·• .ıU ..tıl< s•• ~ 

lerin eyni şcıuti'!, o.. lt ,c 
Ya•·larır.ı tesi>ıL ~trne c ... k ıı ., .. t 
1:örc tc\'zt:-.t v:~pn.:, 1 rııt· !"" 
n.Jia~k.lin ol.mas·n dei:• ı n<~1ııl 

SON T:ı::LGI::.\"' - ı ı:ı · 
d<...'tl petrol tcvziatınııı ; ,ıe · .1. 

nıetıı ~-
ge\cn c:lin tenıc:ı .. ı.--z.t.;ııı ~ 
kadclrlarn nJZ.lrı dı.ı-. 11 <''' 

O •· ı·u'"lı .-ı..oı 
l>ı'Jtle_rn~ştik. ...u ~ıcrt sı.v ·f 
kaı-ık nıcktL tıu:ıda c· ı ı' .,.. ş • • 
aylı:; ihtiync. tes 1 d·· \;. ~ 
coh. n'fıkul \"t- şaynn ,·e t e ,· : 
Ilelediye Reisi.~.Jin!n ııd'5"''11 .., 
dü,.lOf;L:rıiln na."11 rı ~:ı d3 tı .u 
bederek bn n.e,·ııı ıı·t et'" 

liiyetlc du 0 ula ıg:nı 



. ,_ . ~ ·. ).. .. . ..: . ! 

(Bu. yaz.ınıo. nıetlnle-n. .t\DBOQlU 

Ala••~ tıulte.ıılerinden a\ınnu,\tır) -
Telhis eden: J!uammeT Alatur 

Kari.reden gelen resmi habcr
leı·<' göre, Slrenaik ıstilo..:ımetinde 
Utrıumi bir 1ngiilz il..>ri luı.rekelı 
baılamLŞtır. ilk geleı' habeılcrde, 
Itıgilizlerin 00 Jcilomelrdüı: !:;ir 
ilerley4 kaydettikl<>ri bildiril. 
meı..t..ıir. 

Libyada İngilizler umu
mi bir taarruza geçti -
ler - Amerikan kaynak
ları General Veygand'ın 
Hitler'in talebi üzerine 
azledildiğini bildirmek • 
tedir - E.ki Birleşik A
merika Reisi Huver'e gö
re, harp on sene devam 
edecek. Ameri k ada İlk silahlı Ame·I Gondar'a H ür 

grevler gittikçe r ikan 1 Fransız kuvvet-

Salı günkü Lıgilfz tc.-bliğiJıde 
baıı çôliinde :;k!Mli yı::1murlann 
ban'katı güçleştirdiği, maama!ih 
lnaklneli n:ü!rezelel'l.Il Sidi - O. 
tn.rın b tı V<ı eenup batısında 
1.atırruz faa\ıyetlerinc dc\·am et.. 
lıklerı bıldtrilmekte idi. Bu tebli. 
~e göre, <lıiifll'•O::n az mukavemet 
!göstermiştir. Zı.rb 1ı otom-0b ller 
içinde bir Alman nıüfo::zesi esir 
ed~tir. 

İtalyan tebliği Tobr•ık \'e Sol· 
lunı ccpht>lerinde ltal}·an topçu. 
'8Unıın isa.Uyd göstercii,ğini bil. 
dir:nektedir. Sireu.1.ik üzerindeki 
hava savaşlarında İtalyan avcı
ları .ki İngilız tayyarc>1 dii§ür. 
Gl.Üşleniir. Ayni tı:bliğ le> İngiliz 
lcıy)arelernın de Breııdizı ,-e Na. 
Poliyi tekrar bombalad hları bil· 
diıilnıekt<!dir. 

VEYGA.;.'\'D AZLEDİLDİ 
Amerik•ı kaynaklarından ge.. 

Jl!n bir haberde, Hitlc:r'in talebi 
iizcrine, Vişi hü'kUmeti General 
V<:ygand'doı.n Şimal Airikası Ku. 
~nandanlığı unvanını geri almıj· 
~. 

\'.ı~iııgton'un sa13hiyettar bir 
dtay ı ağı Gent'ral Veygand'ın az. 
%Jdiğini t.cyit etmektedir. 
Fransız 1'.'lüstemlekeler Nazırı 

Anıir:ıl Şarl Platon'un bir teftiş 
&tzlsındc bn!uıur.ak üzere yakın. 
da Fransız batı Afrikasına gidc
ceki resnı.ı-n bildirilmektedir. A. 
ll'Jral Platon General Hutzin. 
C!'t'e tevdi edilen vazifeye devam 
etn:ek üze~ gönderilmektedir. 

HARP 10 SENE SÜRECEK 
k Birleşik Arr:er!kanın eski Reisi 
•U\çr, şiddetli bir ademi müda· 

lıale taraftan olan Kalüomiya 
hı:.riyeti Hderi Sut·a gönder. .._ 

l ibyada harekat 
başladı 

( ı Uıol Sahıit'den Dev•.aı) 

1_U!alo üzerindeki ha\•a .san~ • 
~:.da üç C. R. 42 düşürülmüş, 
;ı.Yni ınodclık d:ğeı· bir tayyare 
~e bir Ghlel ta;-yarcs.i yerde tah
·-ıı olunmuştur. Bir.el.Bahcira'ya 
.t•ıııl.ın bir taa"·uz esnasında iki 
!t. 017 yerde tahrip ~dilmi~tir. 

lngiiiz hava kuvvetleri 17/18 
t'>ıılrşrin gecesi yeniden Napoli 
~ Bceoo~7.1'ye. l:ıarruz elm:ş!er. 
1-t. B" iki şc·h:r:le hayanın fena. 
1~1 bombardımanla yap,lan ha • 

'"ııı' t.ım olara.< rnüşahedcs'ne 
bQı, dmu a da Napoli'de bom • 

1.8ların, \-ai:')n ayırma garlarında 
~ e şe._rdeki he•ldlcr üzerinde 
:ı•ad ğı görülmüştür. Pazartesi 

gunı.ı merkezi Akdenizde bir dü.ş. 
l n lıcaret ııenılsı kafilesine ta. 
t truz .edilmiştir. Orta büyüklük.. :a ticaret gemileri üzerine tam 

1. betler olmuş ~·e hlr petrol nak
t!:'Je~, şiddetli b:T iıı.f:talda alevler 
~·nı:ıe terk((Jilmi~lir. Tayyare • 
tırnızden biri nrksaı:ıdır. 

l\E:SMl TEBLİÔDE VERİLEN 
TAFSh.AT 

~~hile 20 (A.A.> - Neıredi • 
t il.resmi tcbliğd..: şöyte denilmek. 
tdır: 

!\ı \risınare-;al Conyngltam ku • 

1, andasındaki K:aliyet han kuv. 
't~~~r, 1arafınden tak~·ire <-dilen, 
~ •general Sır Alan Canning • 
'ı ~ kumandasındaki lmpara -
lıa~u~ kU\'Vetleri 18 sonleşrin sa. 
~ ' tecirde Soılum'un doğusun.. ı 
t !)• l't JCral>oul'e kadar uzanan Si. 
t.~a k sahasında umumi ileri ha.. 
~b ı::cçmi~tir. 

1.,Sict!.Omu'da Hallayadaki. Mili. 
~Ut tn..ıdafaa mevzilerini tutan 

digi bir mektupta, «Avrupaya on 
sene sürecek bir harp için bir 
lruvvei seferiye yollamesınm, 
Birle<Uk Arr=ika hüldlınetinin 
ilk dü~üneeeği tedbir ol.duğona 
'k<ıni bulunduğlınu. bildirmiştir. 

umumileşiyor ticaret gemisi leri getirildi 

SOVYETLER iNGILTEREYİ 
ZORLUYORLAR 

Stokholro'den vcri'.len bit' habe.. 
re göre, Sovyetler Birliğinin Lon
dııradaki Elçisi Maiski, İngiliz 
Hariciye Nazırını iki defa ziya.. 
ret ederek, İngilterenin Finlan. 
diyıo, Romanya 1•e Macaristana 
karşı harp ilan etmesini istediği
ni bir kere daha söylemiıtir. 
JAPON PROTESTOSUNA RUS 

CEVABI KABUL EDİLMEDİ 
Jııpon Hariciye Nazırı Togo bir 

mayi.ne çarparak batan Kehi Ma. 
ru ism irı<l-cki Japon vapuru hak. 
k:nda Rusyaya verilen protesto
ya, Moskova hükılınell 1-ı.rafın. 

dar. ,·eı;lcn ce\·abın kabul ooile.. 
~z ;mahiyette olduğunu söy !e
miştir. 

T<>go, bükü.metinin t•atiycte 
tıygun tıodbirler almak niyetinde 
olduğunu da ilave etmiştir. 

Baş,·ekil Gen<:.:al TojG ve A. 
mira! Şimoda da Togo'daıı sonra 
kısa ve kat'i beyanatta buluna • 
rak, ordu Ye bahriye kuvvetle • 
rinin vaziyette hwmle gelı:cek her 
türlü değişikliğe kar~ koymağa 
b~zır olduklarını söylemişler • 
dir 

UZAKŞARKTA BİR 
HADİSE DAHA! 

Japon Domei ajansının ~·erdiği 
bir habere göre. bir Soı-yet bir. 
liğinin Mançulin:n 12 kilometre 
şimal batısında Mançuko arazi.. 
sine gi.roiğini b!;dirmekledir. İki 
Rus esir edilmi~. bir Rus öldü • 
rülnıüştür. Man\'UkO makamları 
Harbiıı'dck.i Sovyet Başkonsolosu 
nezdinde §İddetli proteslcda bu.. 
lunmu~tur. 

Japo Mecllataıa 
açılması 

Vaşington 20 (A.A.) - ~lik 
sanaayiine bağlı .kömitt madenle.. 
rinin grevi, dün, diğer maden • 
lerde büyük mikyasta bir tesanüt 
grevi çıkmasıne sebep olmuştur. 

Peıısilvanyada, KenW.cky'de ve 
Virjinya'da 137 maden kapah • 
dır, Pensilvany~da gre\'cilerin a
dOOi 22 bin kadar tahmin edil • 
mektedir. İstihsal günde 100 bin 
tonu aşan bir eksiklik göster.nı.iş. 
tir. Virjinya'da 30 bin grevci sa
yılmış, burada ıstihsal günde 150 
bin ton nisbetinıie azalmıştır. 

Rel.i Ruzvelt, ~lmdi, vukua gel. 
mek tehdidini gösteren demir • 
yolları müstahdemlerinin grwi • 
ne mfınl olmağa çalışmaktadır. 

Bir koca yol 
üstünde karısı

nı biçakladı 
Ortaköyündc Boyacı sokağ:nda 

52 numarada oturan Fatma dün 
akşam çalıştığı tütün deposundan 
çıkıp evine gitmekte iken dargın 
bulunduğu kocası Mustafa kar. 
şısına çıkmış \'e barış teklif et
miştir. Kadın bunu kabul etme. 
yince de bıçağ.nı çekip muhrelif 
yerlerinden yaralamıştır. 

Mahpus ve mev
knfların askerliği 

Büyük ;\ol·ı~~l l\Ieı:li~!ne dün verilen 
yeni bir kanun lAyihasına göre <ıskere 
çağrıldıkla.ı ,·akit m~hbus \"t:ya mev. 
ku! olanlar tahLyclcrine kaciar sev .. 
kolurunıyacaklardır. &kere gitınez· 
den evvel i~lcdiklerJ suç~rdan dola .. 
yı ı yıl \"C yahut ta do.ha az hapis 
cczasın~ı ınnhküm olanlara bu ceziıla
rı a~kerde iken t:ıUdfı-lllrse cezaları 
ter1ılı zamanına bırnkllacak ve ter
hlslerinde serbset bırakılmıyarak Ad. 
Uyeye teslim olunacaklardır. ---
Şeker ve pamuk ııat

lerı arttırıımıyabak 
Ankara, 20 (Telefonla) - Bu sa. 

bahkJ Ulus gaıetesi ~ker :fiatlcrine 
zam yapılacağı lıaıckındaki rivaycUcrl 
kal'lyetıe tekzip etmekte ve fabrika· 
larımızın bu yılki !.10 bin tonluk şt?ker 
rekoltesinin ihtiyacı karşıhyacak 

miktarda oldulun\.ı yo.zınaktadır. Pa. 
muk !iatleri de artUrtlınıyacakhT, 

Bir tramvay arabası
nın motörü bo:ıulcıu 
Bu oabah Sdat 10 da Beşiktaş. 

Sekiz, on güne kadar 
Atlantiği geçecek 
Vqlngtoıı, • 20 CA.A.) - Bahriye 

Nazın Albay Knoks, s!l~hlandınl,. 
mış llk Amerikan ticaıet gemisinin 
sekiz on güne kadar Şimali AUanllğl 
geçeoeğinJ ııöylemiftirö Biltiln Ame· 
rikan licar<!t gemilerinin teslihl üç 
dört aya kadar blf.l.ı1leccktir. 

Japon Diyet 
Meclisinde 

iki hadise oldu 
Tokyo, 20 (A.A.)- Japon Diyet 

meclisinin fevkalade toplantısı • 
nın üçüncü gününde Lir hidise 
çıkmıştır. Beyndmilel \'aziyı:t 
ikinci planda kalıyor ve ba+Iıca 
menu muhtelif bütçe kanunlan 
nakkıııda mazbata muharrirleri • 
n:n meclis umumi heyeti buzu. 
runda söyliyecegı nutka ait bu • 
ıunuyo:rd.u. 

Meb'us Tanco Miyazawa, sal. 
tanat makamına müzlıeret teşek. 
külü tarafndaR mazbata muhar. 
rirliğinc seçilmişti. 

Mı:clis Ç<>k ihtiratla söylenmiş 
bir nutuk d;nlemeğe hazırlanı • 
yordu. Hatip hükllmelin siyase • 
tini tenkide başlayınca meclisi 
lıüyük bir hayret kaplamıştır. 

Saltanat mak!hııına müzaheret 
teşekkülüne menscıp meb'uslar 
c;cele bir olplantı yapmışlar ve 
hatibi inzibat d;vanına vermeği 
kararlaştırmışlardır. 
Akşama doğru m~b'us Miya • 

zawa'nın istif aya ve meclis hu • 
zurunda resmen tarziye \'ernıeğe 
davet ıodıldiğl öi;'l·enilmiştir. , 

Kabul <iıvanı azaları kendilerini 
bu hiıdiseduı me>'ul sayarak. hep. 
~i birl:ktı: di\•andan istıfa etmis
lerdir 

Nutkun metni "'·mi -..ob;tlar • 
dan çıkarılmış ve tamamen san • 
süre tabi tı:tulmuşlur. 

Günün diğer hiıdıs~si de Ma. 
;iye Nazm M. KD) a'r,ın. hükü • 
metin Diyet merilsiııin sonkanu 
daki mutat jçl.imaın.:ln bilavasıta 

vergiler üz ,,-j nde yen ;den bir faz. 
ıalık yapacak olan bir milyarlık 
bir tahsisat istiy:ceiFni söyle • 
.ınesile meydana ~:krr,ır,tır. 

N:ıirobi, 20 (A.A.) - Askeri 
tebliğ: 

Havan toplarile takviye edil. 
nıiş bir lngiliz alayı 18 Sonteşıin 
günü Venticinque'deki düşman 
mevzilerine tam rnuvaffakiyetle 
taarruz etmiştir. Düşman pt'k az 
muvııffakiyet göstermiş ve yara. 
lılarmı da birlikte götürerek sür
atle çı:kilmiştir. Akıncılarunız t.,.. 
peye \•armışlar, buradaki topçu 
mevzilerini, zeminlikleri ,.e yer 
altındaki sıflmakları berhava et.. 
tikten sonra çok büyük miktarda 
Breda tüfeklerile mühimmat iğ. 
tinam etmişlerdir. Ayni saatte 
Cenubi Afrika ordusuna mensup 
bir alay tarafından Vcntic!niqı:1'
nin cenubundaki küçük tepelere 
başka bir taarruz daha yapılmış .. 
tır. Burası G<ındar ~imalinde, düş. 

man:n Ambazzo'da.ki müdafaa te
sislerinin ileri hattını teşkil et
mektedir. 

Serbest Fransız kuvvetlerine 
mensup bir müfreze Gondar böl. 
gesine gelmi,•, ilk hatlara girmiş 
ve düşmanla temas yapmıştır. 

Kanadab tay1arac~
ıerla m:kt3rı 

Ottava, 20 (A.A.) - Va~lngtonda

kl ngıliz Büyük El;!si Lord Ilalifaks 
dün bu.roda ı;u beyi.natta bulur.n:us
tur: 

c.Kanadalı tayyarecılerin ı-ayısı. en 
geç bu yıl sonı..da, bir p:yade tümeni 
ıniktarına ınu~dil gcln1t, bulunae~k. 

tır.• 

Rostof etrafında 
Vişi, 20 (A.A.) - (Ofi) Rus 

cephesinde büyü<: b;r ::nuharebe 
başlamıştır. A manlar Mo.-,,,:ıwa 
önünde ve Doneç havzas: nda bü. 
yük taarruzlar yapıyorlar Gı:ce 

gelen haberler Roslof'un etrafın
da şiddetli muharebel~r olJuğ'J· 
nu bildirm.,ktedir. s:,·astopol'a 
mütemadi hücumlar yapılıyor. 

Burasının müdafilerinin vaziyeti 
gittikçe güçleşmektedir. · 

Mosk o v a iki baskı 
arasında 
(1 inci Sahifeden Do,·;ın) 

Sovyetler, merkezde, bilhassa 
Mojaisk ve Maloraroslaveç'de 
düşman tertıbalına hucum et. 
mektedirler. 

Soıı haberlere giire, taze kuv
vetler kütle halinde· g<:lmt>kte. 
dir. Tula bölgesinde Ruslar ~ra· 
zi terketmiye mecbur olrr:uşfor. 
d·r. 

(2 inci Sahif~den ~aro) 
yanın en saWıiyetli adıınıları bir 
yandan me.ınlekctleri.nin Üçlü 
Pakta kar~ı olan sağlam bağları
nı belirten sözler söylüyorlar. 
Bunun menfaat kaygısından do. 
ğan bir işbirliği olmayıp, bir ül
kü drkadaşlığı olduğunu bildiri. 
yorlar. Öte yandan da Amerika 
ile gfrişti.klcri görüşmelerde bir· 
takım menfaatler kar~ılığı ola. 
rak. Almanya ile olan bağlar;nı 
ge,·~etebilccekleriru anlatmak is
tiyorlar . .Taponlann Amerika ile 
giriştikleri görüşmeleri Almanla. 
ra nasıl izah ettiklerı gerçekten 
ID1.'rak -edilecek bir meselı:dir. 
Çünkü Üçlü Pakt, Japonyayı, Av
rupada bir nizam kurır.ak yoltın. 
da Alm:myay:ı yardımda buh.ın· 
mıya bağlaınaktad:r. Halbuki Va. 
şington görüşmelerinin yalnız U
zak Doğu nizamile ilgili olduğu 
görü.lüyor. Bu hale göre, Aıneri. 
kanın bu şartları kaout ettiği bir 
dakika için iarzedilse ac..00 .Ta· 
ponya Üçlü Pakt kard~şlerini yal. 
nız mı bırakacaktır? Elbette Ja
ponya, V3iingtonda hem kendi 
Uzak Doğu nizamını, hem de Üç. 
lü Pakt ile ona bağlanan Avrııpa 
nizam.mı tanıtmıya teşebbüs et. 
tniıj olamaz. Gir~ileiı görüşmele· 
rln rubu, Avrupa işlerile ilgilen. 
meklcn vazgeçmeme, yani Ü~lü 
Pakttan ayrılmama ka~ıltk ola. 
rak, bana Uzak Doğuda şu ve bu 
menfaati lemin ediniz, manasın
da anlaşılmaktadır. Bu da Japon. 
yanın Üçlü Pakta, kendisini, A. 
merika)·:ı ve lngiltereye ağır pa· 
haya satmak için giı-diğini anlat. 
maktad.u.·. 

Fatih hattına işliyen 97 ııumaralı 
tı-amvay arabası, Salk-.msöğüt 
yokuşunu çıkarken motöıii bozul· 
muştur. Bozulan tramvay, 14 nu
maralı Kurtuluş • Beyazıt, 166 
numaralı Maçka • Beyazıt tram
vayları tarafmdan arkasından 
itilmek suretile Beyazıda kadar 
çıkarılm~tır. Bu yüzden seferlt>r 
geri kalmıştır. 

Japon Maliye Naz,rı, yalnız ha. 
ziııe bonosu esasına istinat ile de. 
ğil, bundan ba~l<-:ı devlet banka.. 
sına sanayie para ikı azı müsaa.. 
desi verilerek sanayi müesseseleri 
esham ve 1ahvilnt.na dayanmak 
.mreti:e de ki. ıt ı:ar., ıhracıru ko. 

l!eyojlondalrl tlnayet 

Yalan bir istifa habe ri 
Bu ı>abahki bir gazele Deniz • 

:1<>llan Umum Müdürü B. İbra • 
him Kemal Bayborarun istifa et. 

liğini yazmışsa da mumaileyh bu 
•abah bu haberi kat'iyellc tek • 
zip etmiştir. 

100 kişllik musiki
şinaslar kursu bu· 

gün açıhyor 

jayla5tırmak maksndi!e Japon 
devle~ bankası kanun~nda islihat 
yapılması lüzuıııun\.i ileri sürmüş. 
tür. 

Av-Amerika 
rupaga asker 
gönderemez 
Şibııo, 20 (/ı.A.) - (Ofi) •Ütıl. 

on League> kulübünde nutuk s!lylt
y en B. Herbcrt Hoo\'er A\•rupaya. 
Amerikan kuvvetleri göndttilmeıstne 
ıiddctle mWıale!et \'C Blrlc~ik Ame 
riltann, rnu..,.·awtyi İn.'11tcrtnin ımı: 
ne çevirebilmke jçin klı!i. kuvvet gön
deremjyeceğini k;;ı.y1t i.c, gönderildi. 
ği W:kdirde bunun bjr çok Amerika
llaın h.ayatını !eda '1t!nf'ğe muadil o .. 
lacağını söyleınlştlr. 

(1 inci Sabi!eden oe,·am) 
rahim merak:ı dü~müş V<' al!ika. 
darlara müracaatle kö)·lüsünün 
kaybolduğunu bildirıııi~tir. 

Hadiseyı: el koyan adliye Ilü
seyinin, Cumhuriyet Bayramı 
günü; Taksimde Ahter apartıma. 
ru kapıcısı memleketlisi Haydar 
ve onun vasıtasile tanıştığı Yusuf 
oğlu Mehmet isminde birile Tak· 
simde Cumhuri~t Ba}Tamı şen. 
Ukledni seyrettiğini \'e gı:ce hır 
rakı alemi yaptıklarını, ve gecı:yi 
Haydarın apartımandaki odasın
da geçirdiğini tesbit etmiştir! .. 
Haydardan şüphe olunmuş, sıkış· 
tırılınca: 

•- Ertesi gece yine hep bera.. 
ber rakı içtik. O çok sarhoş ve 
yorgundu. Mehmet de dahil ol. 
duğu halde odama döndük. Para! 
sına tanıaan ikimiz bir olup Ol· 
dürdük. Sonra da cesedin beline 
bir ip bağlıyarak apartın:anın bo. 
durum kalındaki ku)·uya attık!• 
d"mşilir. 

0 inıa~ kun-elleri üzerinde seri 
1_'' tazyik 1atbik edilirken, Hindli, 

<_nı:ll Afrikalı ,.e Yeni Zelan. 
Limanda bir çarpışma 

Alaturka musikişinaslar ıçtn 
bugün ~aal 14 dr Türbt·deki Es • 
naf Cemiyetleri müşterek büro • 
sunda bir kurs açılacaktır. Kursa 
yüz kişi iştirak cdccek'.ir. Kur • 
sun idaresi tanın:nı~ musiki üs • 
tadlarından B. Eyübi Ali Rızaya 
\•erilmi~tir, 

M. Hoovcr şöyle demiştir: tA\"ru
paya blr Amerikan ordusPnun gön
derilmesi rr.est'le~i. gc:;en horpteki ... 
nin eşi değiı<lic. O zaman, Lir sı-nellk 
bir müddet zarft.nd:ı ordumuzu .e:r.
ntyetlc Frans!lya ta.arıyab;'dik. Bu de .. 
ra, çok mi.ıhi..-n askeri kuv\•et:err blr 
ruımlcde t.aşuuoık ve bo~altrnak nJec
buriyet~ndcyiz. De:. altı n!:tyon genç 
in~n hazırlamak ı::ır;.:relindeyil. Bu 
kuv\'et:eri ta~ırr.nk -t'.'" Jüzuınlu Site
miler ancak beş ı;eııcde yapı:aonır. 

Hiç bir a"'kerl miılel•r.ss1s -hattft 
Okyanusu o~ıı:nğa muva!Cok olsa bi. 
le- L>öyle !.ıu· orduyu Avı·upr..ya tt· 
karabilec~,;im.ze ir.~tnıyor.• 

Bu ilôraf üzerine Mehmet de ya. 
kalanmı§tır. Katillerin eeı;edin Ü· 

zerine taş ve toprak yığdıkları da 
anla~ılmıştır. Hadis~ tahkikatına 

Müddeiumumi mu;ıvini B. Tur
gut elkoymuştur. 

ı ı kuvvetlerle takviye edilen 
ıo·1· 
,.ı ız zırhlı te~killcri Sidi.Omar 

t,~ tıbı:nd;ı hududu geçmiş bulu. 
Sor1u. 

IlO.NAN:\1A HAREKATA 
İŞTİRAK EDiYOR 

lıq lıı:ctra lO (A.A.) - Kah.ireden 
. ıı "bah a\:nan l·ir Röyt~r habe. 
!~ &ôre İı:ıgiHz donı:nması Sol. 
\.o !!arb"ndc Jfalfay:ı geçid!ni 
~~ard!man ederek kcra hare • 

•ııa ~Urk e\ır.~ktC'dir. 

"' \' .. · ·•ını:ton. !O (A.A.) - Cumar· 
~uııu r,ı muhrlp ve b;r tahlcl

" !le Lldlrileetkt.ir. 

M ,hmede ait ve aslan İnebolu 
Küçükpıız.ar caddesi 217 sayıda 
Salibin kahvesinde yatan !\leh· 
met oğlu Abdurrahim l)('mir'in 

idaresindeki çöp yüklü mavna 
Yılmaz römorkörün arkasında 

bağlı olduğu halde Köprünün çı. 
kış gözünden seçerlerken diğer 
bir mavna ile yanyana bağlanmış 

olmas:ndau suların cereyanına 

kapılmış, dümen tutmıyarak baş· 
tan Köprü dubasına yaslanmak 

suretile parçalanarak batmıştır. 

Römorkörün arall.tr'asın> haslan.. 
mı;,t.ı; 

Eski rakı şişeleri 
İnhı.arlar ldarcsın'n eski rakı 

sişelerini kullannı:yarak ddma 
Paşabahçe şişe fabri~q<ında ye. 
ni şişe yptırdığı ~ikayct olunmuş.. 
tur. 

İnhısarla!' idaresi '.;c: kendi şi. 
şelerini satın aldığır.ı hatta An.. 
iloara için 2,5 miiyon ş~eyi zor 
toplıyabildiğini bPyan etmiştir. 

Paşabahçe fabrikası Müdürlüğü 
ıse yalnız eski şi<~ler! dei(il. şişe 
ve cam kırıklarını bil!' tonunu 20 
.iradan almakt.ı o\d.·~unu süy • 

Sivastopolda 
v aziyet v ah im 

Vlıi, 20 (A.A.) - Alman ve Ru· 
men. topçu ve ha\'a ku\·t·cUerl Sivas. 
topolu durnıadan bombard:.m:tn et
mektedirler. Bu t:elırin \"3.ziyeti git,.. 
Ukçe Yahimle~:nt-ktcdir. 

~.,.-~Ar-,. 
-.._? ...a.J-- ~-

CESET ÇlKARlLIYOR! 
Bugün itfaiye taraf.ndan mcz. 

kur kuyunun suyu boşaltılarak 
ceset meydana çıkarıalcaktır, • 

Rektör dün akşam 
. Ankar~ya git ti 
Üniversite Rektörü B. Cemil 

Bilsel dün ak,"llmki ekspresle şeh· 
rirnizden Ankaraya gitmiştir. 
Diğer ta.raftan l\faarif Vekili 

B. Hasan Ali Yücel bu sabah da 
Ün!vcrstteye ait hleı:le meşgul 
oL-r.1l~h·~ 
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Almanyaşark ı 
seferini bitir-

Harp vaziyeti 
(1 inci Sahifeden 0<'\"am~ 

düzeltın~lerdir. Yaptıkları ın11. 
kabil taarruzlarla Alınanları ge. 
ri nhnı)lar ve bazı kasabaları gc. 
ri alı111şlardır. Bu suretle Ru,lar, 
lran • Ka[k3s yolunu m11hafoza 
kaı gu.,ile Almanları Rostof öııiin. 
den uzaklaştırııuya çah"yorlar. 

meden garbe 
ve Akdenize 
dönebilir mi ? 

(Ba,.m;.'.:alt•t'fen ~ı.a•n) 

Ver deniLi ~apınak: A\·rupa. Orta 
As~·a, Orta •·e Yakın Şaı-k, Şimali 
Afrikaya yerleşmi bir Alınan.. 

. yanın kendi b e,.bllla tedafüi lıir 
nziyete geçerek harbi yıllarca 
sürd ürmek anıı ye 4iltünttsi 
horhalde vımlı. Şimdi hesaıı buno. 
eh·ermediğine göre Almanyanm 
şarkta harekatı kış mlin,.,,ebetile 
n;ıüdafaaJa tcrkederek harbin kı
ulmasını temin etmek ,.e kış 
mevsimini bey hu de geçirmemek 
için garbe ve Alı.denize dönüp 
dönnıiye<:eğiııi bir ilıtiımı.l halin. 
de bile olsa tedkik cdl•nler \'ardır. 

Bizco bu ihtimalin tahakkuku
na :ısla imkan yoktur. Alınany a 
şarkta öyle bir \•a:ıiyct içine gir. 
nıi~lir ki harekatı ne tatil, ne de 
tevkif e<lebilir. Ya wer, ~a mağ
lfıbiyet .. düsturu hemen hclD<'n 
i~inde bulundukları bugünkü n . 
ziyetin durumunu çcrçe•eliyen 
tam ve sahih bir üadcdir. Bina
enaleyh, Almanya garpto ,·eya 
Akdeniz bölgcs.iııde herhangi bir 
hareket için Soyyet cephesini bo. 
şaltamaz. Bo~altaııııyacağı kadar 
bulunduğu noktalarda da kala
maz. Her ne pahasına olursa ol. 
sun ileriye ve netiuyc doğru git
roi~·e mecburdur. Bu itibula Al. 
maıı - So,·yet hllbiahı katl tasfi. 
yesindcn sonra ne gaı-pte, ne de 
Akdeniz islikllllleliudc ikinci ve 
ciddi bir Alman t'Cpbesi •·eya ta
arruzu beklenem<.'z, Ve .. nihayet 
takdir ..-imek liıımdır ki, Alınan. 

ya bir kısım kun·ptJui ile değiL 
bütün imkanları ile şarkta ,.e 
Bus)·a karşmnda çarptşıyor. 

ETEM l.l.ZET BENiCE -----

j 

1 

Fakat Alınanların Kırnn'da 

serbest kalan kunetlerle b11 
cepheyi yeniden takvi~·c etınekri 
•·e Voroşilofgrad • Rostof hattına 
çok üstün kuv\'Ctlerle taarruıa 

germeleri çok ıuuhl<"mcldir. Bu 
arada a)·ni maksal1a ı\J:ak deni. 
ziaden ve K"rç boj:ıu.uıdan ç.ı.l;.ar. 
ma teşdıbü:.lttiııde bulunmalau 
da nriddir. 
LiBYA CEPHESİI'iDF.: 

İngiliı: Nil ortlusıı Libyada Y"' 
nid"n bir taarruza ba~lamı~tır 
Bn ordunun 80 kiloıuetre kadar 
gube ilerlediği de bildlrilınektClo 
d.ir. HarekAt için n1'>vsim nıüsa. 
ittir n İngilizlerin karş•sında <;ok 
iyi bir Iırsat nrdır. Bu cephede 
Almanların ve billıas. a italran· 
lann bu sırada en za) ıf bulu1'ı. .. 
d.ııklan aşikirdır. Bu fırsat vo 
miisait nzi~ et dola)-ıslle lııgiliı. 
!erin Lib~·a çölünde bu 'der de 
mu\·&ffak olmaları lıeklcııebilır, 

--~·--

iki kardeş duvar 
altında kaldı 

Kadıköyür.de Knrbaetıhde1·edf' El_ 
rI.!;ci sokak !? st ·ıcta otu:r:ın Isınaıl 
oğlu 8 yaşında St.""'.&i ,., Kardeş:. 

be~ yai:r.da Önttkın ks.91 önunde O)"• 

narl~rkı.•n, tuğladan Y.1.i'tlıru~ o~an ı 
du\ ar ;: ıbnış her kist Ttieı.ı.düncn 

ınuhteil! yerJerlndt"ll ,-a1"3lanarak, 
N'Jmcne Hastanesine 7aurı, n~~ \..::
dır. 

Bir amelenin 
be!t<emiği kırıldı 
H.:sköyde Ş!rk•ti Hayriyo Fobra.o. 

s.m.da ame.ie Süleymsn otlu YWtus 
Gedik A.'lbar... a!aç ç-ekeı kec, •. yng: 
sıkı>1uış ,.., bellrem;ği ktrıl.arall Gı.ı 

ttba ha>Unc.sine rı::aJdırıl.ıı tı.r 

l"Ja m let Davası 
(! inci 5ehifcd"n Devam) 

tin Eı.lııe, nı\ı.h.J.rnr Ptyamı Sa!.a ve 
Ta~Yiri Efkflr gaz.ttC--:::;ı. ?>.T şri}·at .Mi.i
dürü Cihat Baban flc tmt.ya:t s;ah.:01 
Z.yat Ebüzziy. alcyhkrlııc a,;tı.n. 

lardır. 

Dava e\TÜ:.ı oku •.:k ı:ı socra scr
gular yapıhnıştır. 

Sorgt.:ya çekile-nler. davarı of tly•e 
söz söylerken, haknr • ı..: rad ık lan 
idd'.uuıda bulunrnı.:.şJBrdır .. !).ıı,a ,c<ti· 
len sıfatlylc cev!ıp ..... ~rlrt.en dt>, ha'ı:a .. 
ret etrr.edild-eri.rıJ, sadece tenkit Y-"ı..sı 
yazdıklarını \'e basltrdıklarını i1erl 
s\.u;m~lerdir. 

~tüddeiumumi her lk.~ taraJ:m da 
t~iycı:ini 13'tl"1r.i~ d~ı\·a ınüdafaa icin 
bu Pazartesi gün.il. sa.al !4 e t.ilı'k o_ 
lunmuştur. 

Üniver~itelilerin ıuiiracaati 
cHaınlcta. da\·a.$1 t..~"-enlte cmç

liğl an -ında bü,r"ik ~r .ali.ka uyan_ 
dtrır.ıştır. Fıkır h!!yi!tıı ~ız itin nal
hinı bır h:ldlı.e telakki olun.-nası ıcap 
eden bu do.\·a tlnh·e tcli:er ıç•n çok 
meraklı, cazip \'e ..,ynı 7.amu.nd;. ta-

Kurtuluş vapuru ı 
(1 .ne! Saıı'!•dea De\·znı) 1 

Tül...ıncü d\ikk1 larınır:ı önü bir kaç 
s'.gara a!.ıt1<1k için uzun mil~ct bek.le
ıen ~ıra .-•.ıra ins~nı !rla doludur. 

Elekt::-ik ı;arriyatı kontrol alhnda
dır. lier ai!e:ıi.J:ı rıyl:k ıarf'İ)'~tı tah
dit olıınmuştur. 

Götürdüğü.rr.üz e,ya bei.kl d~ ihtiya
ca nL--Octle bir d3rr~l:ıdır, fakat halk. 
"Kurtuıu:; .. v.:purunu bızır bekler gibi 
bekliyor .. \"'11.pun.ınHız lipı:nıa g!rince 
ci1iD7....ın eıı bü.Yük tr:ınsatl.nliğt 
&:elmiş &ibi muamele göriıyor' . 

Vflpuru bo~attrnak !('in gelen .am-c
leler "°"'pura.mnzdald köpek ~.-e kedi. 
mizi gbrünce gıpta ve hasretle elJe .. 
riyle bu lıl)'\·aıu:ıkları .t:e'\ erek göz .. 
7aşları acuında; 

- Ah keşke bunların yerindo ol
saydık! . .- diye i~l~rini çektiler. Tah
liye sırasında ba:r.ı \;u,·atl;ırdan fasul 
ye, nohut, .s<1~an dökWınüıhı .'\n::e1"
ler bı.;.nl.ar ('O('ukl.a.rn.ı };arı14 r:na g\l,. 
llirmek üzere ceplerine duldun.i\~ . 

lar~ . 
V'apurumuzun ta:ftaları, fc: 1aral1-

yan bu vaziyet k11rşts ... da k·!t ciı ku
n~:ınyalar:nı, yıyecekl~rınt Tl' !""A" ıis 
Lecıp biı' f~ra,gatle orada, bu 1.ı t-

lc-bc:.1 ın görilş '."t!kun.. gen ı.şl•"' 1'.elt :f. 
hetınd!'n i~'t :~ad.eli bir den. \·e kcr,,. 
ferans rr..ah;retinde oldı.a~ndan dun 
bhıden fazla gmç dava satahat.m 
dın!f'I!lf'k, t:ıldp .etrndt itin erkendet 
Adliyeye top1<ınn:1$f..... F .. 1.:at l.ıunlar 

yeT~n d.1dıgı g·Ui bır mUtahan .l~ 

içeriye atınmam1$lardır. Genç-lerden 
bir grup gazctrmlıe ll:11taat ederek 
meraklı bir daı-ad.:ın istifade imkli· 
oınd.11\ mahrum kaki~l:ırı itin bı:.n. 
dan müt.ff:ssir <.>1duk1annı aöylen:ıiı. 

'ler Ye gelecec. ct'~e l\tlldde!.umumi. 
liğlr. d:ı,·ayı daha ıenii bir yerde 
gördı!rı~ini -t~rr.ennl ~ıni$1rrdir 

Ba s1<b•h kendlslyle gö<'(!ştıığüır 

müci.de!:ı.rntuni B. Ilikmet Onat bu ht<.· 
susta şur.lan . oy1etn4 \Jr: 

- Ci.ÜDi\"f"r.,ite1.ı.1Crin bu istf'klerır.i 
yenne getir;::;'.t"k .isterzi. Fakat 2 lncJ 
Cc:-artJn )'t't l dardır. Bununla. ~abE"r 
Ağ1r Ceza ll!ahJ..-emelcrl aallonlan d• 
dolucur K:ıllll olursa taleplerini ye
rine getirır.iye ç:ılı ·ca!tz; nıaam r h 
buna da kUV\ eUe futirr,al \"e~ .yo. 

Alman Tebliği 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

Sırastopol kr.lesıne ]·arşı yapc. 
za,. lıava taarnı:Uırında, deniz jıı . 
şaat ıezgıi/ılar:nda re pa•layıcı 
maddel~ı· d~polarında şiddetli in. 
fi1<iklar olduğu miLfUlıede edil • 
-noiştır. Limand« btiyiık biT nal·. 
tiy .. gmisi bir bomba wbetile Jıa.. 
sara 11!1rııtılmıştır. Dün geu ıa. 
ı•a; tayyarc!eirmiz :Moskoı•a ı·e 

Lcnhıgraddıı askeri te,;•l~ı ı·e 

C'tp/ıeıtin mer~z ke•imi gcrisfo. 
deki m\iııal:ale ı.ollarını Lombn • 
lamı{ardır. 
Diğer taraftan D. N. B. ajansı. 

mu bildirdiğine qöTe, bıT Alman 
tiimeninm ilm ıe~ 11 
sonlCfriııde cephenin ıMrke: kı~. 
mındıı biiyük bir şelıri almJ§!ar. 
dır. 

s•ller iı;in bıraktıl~r Yold"IJ n ıtıı;, 
bir tui.uı:.ıya tutulduk ve tırmd.an c 
m'l bay•l ekmek ;r:di~ . 

A1:11ao daire .... e m•n .. 1rl3.~l b.r.f 
l>ı:>ilk btr kolaylık ,.. ""zak•t c •• 
tu iler! • " 

Bu akşam ŞARK sinemasında 

o,\RAnACL ·ıs KIZI• filıni.nin nıc~hur Yıldm 

HILDE K R AHL 
son filmini takdim edecektir. 

Çok h<.'yecanlı bir ıneuu ... Bir kaılın kalbinin romaııı .... 
Bir ölünün ~·ttine g~en bir kadın • Bu ... 

ukaddes a an 
ı niçin söylüyor ? ? ? 

Nınn:ıralı yerlerinfai evveldCll teciar:k cd:niz Tel: 4A380 
İlave elaralc RADİUi'll. .. lstih.ali ... TesirlrTi 
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1 Ingmzle<e parmak ısırtan Japon casusu 

o MA 

+. ·: - ,, • • ·-· ·-· .• 

\._,,, _______________ 1\o. 39 

TurKç :ı·e çe\'!ten: İSKENVER F. SERfELLİ 

Bu meseleyi gazetelere bildirmezler. Hat
ta cmn:yeti umumıyenin ınahrem dos

yalarına bile koymazlar BAŞ, D i Ş, NEZLE, G R i P, ROMATiZMA 
GJ.lıba tc (ıüflerln y..ırdlrtıı 1 ı::sı-

nı1 kolııyJaşt1rdı. Y:, yakayı t1e ver. 
seydtm. bcıydL."U.ır Uuyup bir~bı.rıne 

t': ....::f'ydi.. Bil. ın ıı.rş'eı,,;i kaçmış ola
c.:.ktı, lir'z. dC' raha~~z olacaktık. Ve 
k·J ...ı ilr, belk:ı. de b~ırnız<.ı beklenıl_ 
ıniy~n bir ttıruc.et gclcctktL 

)1i·.~cr Jlısso, yolda gıel!rken; 
.... Evet. Mt:t:ele çok ınuhimdir, ı•·a

ır.a:, dedlilm ~ibi 01J.ır hiç bır 2a. 
man Nevyorktak:i hJkı~tj ji.ipon cell'lt... 
l:ır&nı bul:nn1yarakJ4: du'. B~ yere 
bir lak un rr'«S-!ll japon lann kanan\ 
dö.kectklerdir. 

- M:ıanl:•f'Jı bu doeyaları çal-
rn~kla bun.ı.ın da "nüne ç:eçmi.ş olu
yoruz, degll ~•I'. 

Belki. lkrholdo Mister Klark 
bu gec.:t.: baych:'la:-la son b!r anlıışnuı 
.YBoaccığa benziyordu. Pro1clerin ~"· 
hnUığ:ır.ı anJarsa, Jw yenı ba.~tan baş
laııııya n1ecbuT o1a•:oktır, 

- Projelerı y~ni baştan yaparkı.r

a<11 bundaki kazantmız ıte olacak'>. 
- T~kU:ilın ıt;yiizilnıl anlamış 

o!ıJyuruZ.. Arlut bu ı·c. nerdcn l.ıa 1· r .. 
lar :a ba~lasın!ar1 b1;dn1 için mc~e!c 
halled.lnnş Ueır.ektır Şimdi yııpaca.. 

ğ.nııı 1~1 Ne\·y,ırktaki jiı,P9n k->loni
rlni tenvir ttıHt·k oln.ahdır Kaz.an
cımız, aır)·tıitı:ı1.:d~l t~rtibdtı t.."ml 
nktinde «nla nl\; olm'.!!nlZdır. 

- ~I~ter K larkn: 4fo!1W ından tôl
llı.::ın CYnık rce:·el"" 1 g.:.Letclerc oık

'SedertiC?. ·• 
- Hayır. Bu ınescle11 gazetelere 

"·ert•bilt.>ctk.lerın.. u!f>1t ctnıfyorum. 

B·ın!ar en)niy1..·ti u:numiyenin nı:ıh

ı·cm do::.yai:ırı .ıra.Eında bile yer alrnJ .. 
ytııı \'t! "'ı.li tııtıılan işlcrtl-.!ndir. Bu 
işe ~ti.s:e Khırk btiyi.ik. bir sal-ıhi.. 

yelle n1cır.ur edılmiştir. Projelerin ça
Jındıgu;n 1-0ylJyl·ınez .. Fakat bunu te
vil edebilir. J\.feseıa ga.rısterler rei!l 
ılC 5on konu~ınada anlaşa.n1.:.dığını 

>teri sürer .• Yeni haydutlar oramıya 
b8.§l:ldığını söyler .. 

- .-'le :0hu r.t ol~un. bu bir Vali 
}.!uav:ni l<"n büyük bir k\lçuklük.. 
tur Acabo projeleri onıtnl<J:L ını?. 

Ve kim çaldı diye nıerak etıne-"' mi? 
- Merok etnıez olur mu? Dünyô'

nın en nıUvesvis adanndır o. Bu gece 
sab:ıM kadar uy!tu uyuınaz. Ve yD~ 

rm k.imbillr ktıç k.işınin canı y01nö. 
«ıktır. 

- O halde japonlara iyHılt yap.. 
mad1k den.ektir 

- Bir kaç kı.şinin '-"'nı ~nm;;ısm
c.lan ne tıkar. Yokohaına? Eit'T bu 
pl:in tatlıik cıl · L eydi, h3ydutlo bu
tün Japon kolonisini, btitı.in japon 
m" C!selerjni b:ı.."acaltlar ve yongın. 
lar vurguQlar. t.ahr;pl~rJc o zan~an 
kırk elJi bJn kJşinm canını yakacak
lardı. 

- Zihnımı kurcalıy<ln bır nokta 
daha var. Mister Hisso: Cumhu!'reisi 
VilYıuda kalan· 4 nlunaralı proje sa. 
hilesinde acaba neleı· yazılı?. 

,,,. Ilur.u :.Oyll'dim ,-a .• Nevyoı·ktaki 
japo:ı cellatları. 

-r Bunıarı nerden ve na~ıl tesbit 
edebJlroiıler?. 

- Hepsi tahminden ibaret.. De. 
dlm ya. bu proje ta~bika başlanırsa, 

bir t;Qk suc;su.z kimselerin canı yana
t'ak. 

- Cellatlarımızı teşhis etmlş ol
n:asm1-ır?. 

- İmkfuu yok .• Am€rılca y('rinden 
oynasa, Amerikai..ıl3r ceUlt1..:lrırn1zı 

tanıyamov.lar. 

Bundan sonra .;ok konuşmadık. 

Za!<n bir lıa1li ,..,rulmuştuı.. Sabah· 
tanberi ıı:1aıt üstünde dolaşıyorduk. 
Cenaze merasiml.. Kthseye giriş .. Ga .. 
:l.inodaki bon:ı.ba hcldiseısi.. Şanghay 

lokantası .. Çalınan projeler., Ve ni
)aayet celllıtlarımızın tanınıp tanın

w..an1a:a noktafı üzerinde yaptığımız 

J11ııünakqalar kalamı oldııl«;a yor_ 
•ıU.Ştu. 

Mister Hia>o: 
Artık yatalım, Yok.ohanıa! de-

dı. Siı. de yorgun!UD\lZ .• 
- Evet.. Yat.ahın. Yann studyoda 

\:llhşaC"k mıyız?. 

- Şüphesiz.. Gunlük mesa.inlizi 
ıı ... sJ) tcrkedebıLrlz?!. 

~ O halde ı;ab1hleyin gcırUimck 

t.izere Allaha ısroarhıdık. 

HiSı>onun elini sıktım ve odama 
gelir gelmez soyw1up yata~ırna gir
djm,. 

Beyııinl zonkluyor. Bu k~dar işler

den sonra insanın harici atemden 
kendini sıyırıp derhal uyuyabilmesi 
mümkün ınü?. 

Gözilmün önünden bin bir vak'anın 
sinema kurcıeıa~ı halinde geçışi var, 
Şanghay oteli çok tehUkc-li bir yer. 

Böyle olmakla ber;:ı.bcr, orada. hiç te 

· fazla heyecan duymadım. 
(Devamı var) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında giinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

YENİ ESERLER: 

Yüriiyü§'üo ikinci uüıhası 
çık la 

Yeııı blr teknik 1le intısar eden 

halt.<lık YÜRÜYÜŞ gazeteı;inln ikinci 
nurnaı·e;ı;!<t çıknuştır. Gene Uilidatlara 

da sütunlar tahsis eden bu numa. 
rada, muhleli1 yazılarla Refik Halit, 
Necip ı.~a.ıJl1 Sami Karayel ve Hikmet 

Nisan'1n gü.ıel yazılan vardır. Yen! 

retlkimlzl teb<lk eMr, muvaflaklyet
ler temenni ederiz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Baku-köy Emrazı Ak.Lye ve Asabiye Ha5rta.nesinin •2100 takın1 kışlık 
hasta plj::ınrtıları k3pah .zarfla eks.iltmeye konı.lmuştur. 

1 -,- Ek~il1Jne 21.Jl.94l Curun günü 5aat 15 de İstanbul SıhJ:ıat ve İç.tirrıat 
Muavtnet ~ltidilrlUgüındc kuıı.ılu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen F1at beher takım pijama için .. 13> llr.adır, 
-3 - Muvakkat temınatı 2362 lira 50 kuru:stur. 
4 -- istekliler ~artnome ve nümunesini QBlışml\ günlerinde komisyonda 

görebBirlt'r. · 
:; - İııı1ekU1er 1941 yılı Ticaret Odası vcslkasiyle 2490 s,,'1yıh kanunda 

yaı.ılı vesikalar ile lıu işe yeter muvakkat teminat makbuz vey·a. banka mek • 
tubiyle teklifi havi .uır!larını ihale saatinden bir saat evvel 111akbuz. muka-
bilinde komisyona vernıelerL • 9601> 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
15 lkinciteşrin 1941 Vaziyeti 

AKTiF LİRA -
-

PASiF 
. .-................ ~. 

LİRA i' LİRA LİRA 

Ka•a: 

Alım. Safi Kilogram ıı.694,628 102.124.217.77 

1 15.000.000,-
i I• 

Sermaye: ................. . 

İhtiyat Akçesi: 
Banknot .......................... . 16.844.152.-
Ufaklık ......... ••• ...... ••• •u • ..a. •• • ..... ••• .. . 577.!113.75 ll9.545.94UZ -

A.cli. ve 1evka1Adc ............................. . 
Huf:I~! •• , ............................. . 

7.822.019,lfi :. 
6.000.000,- 13Jl~.019,15 1 . 

Dahildeki Muhabirler: 
Tedavüldeki Banknotlar: . ı 

1 ürk Li.rası .......... .. . ....... . 
Hari~leki Muhabirler: 

Altın: Satı Kilogram 1.782,361 
.:lltma tahvili kabil serbest dövizler ........ . 
Diger dövizler ve Borçlu ltliring baklyeleıl .. . 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edl. evrakı nokdiye karşılığı , ........ 

}{cınunun 6 - 8 fncı maddelerine 
hazıne tarafından vftki. tediyat ... 

Senedat Cüzdanı: 

tevfikan 

614.655,90 

12.353 09ı,94 
-.-

53.367 .118,43 
. 

158.748.563,-
' 

1 2 ı. 764.2G8,-

283.162.891,39 

614.655,90 

65.720.21l,37 

' 

136.984.297,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye ... .. ....... 
Kanunun 6 - 8 incı n1addelerine tevfikan ba-
:<inc tarıı1ından vtıkl ledlyat ................. . 
Deruhte edllen evraJu nakdiye bakiyesi ... .. • 
Kar§ılığı tamamen altın olarak Uavelen teda· 
vüle vazedilen .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Reeskont ınukabill l!fıvetcn tedavüle vaze-
dilen ...................................... . 

Hazineye yapılan altın .<arııılıklı avans mu
kabili 3902 No. lı kanun mucibince ilAvelen 
tedavüle vaı.edilen .......................... . 

Mevduat; 

l 58.748.563,

L21.764.266,-::_ 
136.984.297,-

17.000 000,-

250.000.000,-

107.500.000.- Sll.464.297.-

.. 

1 

1 
1 

. Tıcarl Sl"netler ........ . 283.162.891,39 

Esham ve Tahvilat CüLdaoı: 

Türk Lirası .. • ıo, , .. , , , , .. , •• , .. • • •• • • • • •• 

Altın: Safi klloııram 877,UO 
3850 No. lu kanunn göre haı.ineye açı 10;.n 

74.544.191,03 
1.233.711,2,~ 75.777.973,06 1 

avans muknblll ıcvtli o~unan altınlar: 
. 

(Denthte cdllcn evrakı nakdiyenin 
A _ (korıılığı eşham ve lahvillıt (lllbaı1 

45.720.941,93 J ·SaJI kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

GS.541.930 ~.167,90_ 78.124.167,90 
Jtıymetıe) •• ... . .. •. • .. .. ...... . 

H - Serbest esha n ve U.hvılftt ........ . 

A\·anslar: 

AlUn ve döviz üzerine avans .... 
Tabvililt Ozeııne avans • 
Hazineye kısa vadeli avan1;. ..... . .... ~ 

8.928.943.46 

5.010,07 
7.608.6!>0,-

-.-

51.649.880,39 

i• 
1 

i l 

Altına tahvili kabH dövi:Gleı· .. , •..... -·· ...... 
DJğer dövizler ve alacaklı k:lirlng bakiyeleri 

i\.luhlelif: .......................... . 

-.-
28.653.460,50 28.653.460,50 

130.151.543,65 

Hazineye 1850 No. lu Kanuna göre açılan ·I altın karıılığ'ı avans • • ........... -. ......... .. 167.500.000~ 175.313.70-0,07 
• 1 

. 4.500.000,-. 
12.521.867,62 ' 

Yekun --, 
853.013.452,26 l 

Hissedarlar: ......... . 
Muhtelif: . . .. ....... . 

..._ ____ ! 

Veklın 853.013.452.26 

1 TemmuL ı938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % ( Altın iizeıine Avans % 3 

ı
lllllil 11\i~'llllU ı Şehir tiyatrosu 

l 'l "ili TEPEBAŞI DRAM "" il KISMINDA 
lilli!i it. Bu akııam saat 20,30 da 
MERDiVENDE BİR !ŞIK 
İSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDİ KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 
KÖRDÖVÜŞti 

Sahip ve Başmuhorrlri Etem İzıet 
Beni<• - Neşriyat Direkl<lrü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, kuruşlukların teaavülden 

kaldırılması hakkında 
Gtinıtiş bir lirnlıi<.larln darp ve pJyaJ.aya Ufi mikta.rda c;ık.anlması üze-

rjne 1/2/1941 tarihinden ıtibnren tedav .. ülden kaldırılmış elan Gümüş yüz ku
ruşlukların 1/2/1941 tarUUndenberl yalr.17. malsandıklariyle Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankasınca ve Merkez Bankası bulunnııyan yerlerde Ziraat 
Bankası şube1C"rincc yapıl.makta olan tebdil muamel5.llna 31.1.1942 ak
şamı nihayet verilecektir. Bu tarihten sonra mczkür paralar nakit olarak 
biç bir veçhlle kabul edllmlyeccktir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanlann 31.1.1942 a.kşaınına kadar bun
lnrı Mal!)andıklariyle Türk.iye Cumhuriyet Merkez Banka.iına ve Merkez 
Bankası bulunm1yan yErlerde Zıraat B;:.nknsı ~ubelerindc tebdil ettirmeleri 
Uitn olunur. •8.262J c9836't 
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20 Son Teşrın 1941 

18.00 Program ve Memleket Saat A-
yarı. 

18.03 Müzik: 
Şarkıları. 

Kadınlardan Fasıl 

19.00 Konuşma (Dertleşme Saati) 
• 19.15 l\lüzik: Hofil Sololar (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayan, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Serbest 10 D>kika. 
19.55 Müz.ik: Dünya Şarkıları. 

20.15 Rri.dyo GıııeL:si. 

TARiHi TEFRİKA: 50 
aşlk;ir bir surette hatırlatan bir i!ffili 
inthap etmezlerdi. 

ye ddeU sayesinde Mekke sekenesilc 
ayni şey oluyor. Ve Kureyşten adde .. 
dHiyor. 

20.45 Kemençe Tanbur ve Ney'den 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ· 

\.. Yazan: M. Sillİ KARAY.EL------' 

Şccerele.rdeki binlerce Ar~P isimle
rı arasında Abdülmutalip ismi bi ta· 
nedir. 

Bundan başkJ Abdlt:multalip isml 
Muhammedin (S.A.) ve!atından aon
ra mitşrıklik. hatlraU !'lenüı. cr.nh . ol
duğu zamo.ında ~time~en tamamıyle 
sakıt oldu. 

Ancak bır kac: &slr sonıa, rr.u.·l·.ikJik 
hatıratı .artık pek :tayıfloştıı;ı devre

,ıe guye-t ihtiraz !ic tekrar kutıanılmı .. 
ya başlandı. 

TJc-nıf!k oltıyur ki i\bdülmuttaJ.p is .. 
minde mıi ıik~ine bir şey mevcuttur. 
Pt>yıambere a ! hususa.tın kM~esin

de goyet ıtlnokfir bulunan had" El
mı.tt.aUbln b:r n\..i.but değil, bir iman 
ism.i okh.-"~nu El.ah ıt.-fn amca Elmut .. 
bı p mas;: 1 nı icat etD"'iştir 

~ıtamallıı EJnuttalibln hakiki bir 

n rr 

Uph(lıi ., y. ne knhyor. 
kna bır w but ı e u .. 

. b isminin hnz· 
ttalıbın 

hakiki veya hayali bir ced veya amca
sı snıi konuhnu~ olmas1 pek kabildir. 

Çünkü onun da ısmini, iddia edilen 
oğlunda yapı:wğı gıbl Abdullah'• tab.
vll edemt?zlerdi. 

Filhakika asıl isminin Şeyylbe ol. 
duğuna; da11~ bazı ma1Umat mevcuttur. 
}lcrhalde Lcıin1 ne olursa o1sun bizce 
badisın gayet halis mUslün1anlara bu 

isn1i kabul etılrebilmek ve Peygambe .. 
r1 ı\. büyük babasındaki müşriklik ren

gini m\lmktin olduğu kadar izale ey
leınke üzere ismin me~ei hakkında 
bir efsane icadına mecburiyet bi!fet
miş olması kifldir, 

Bu, AbdillınuttaUb'in hakikaten mev. 
cut olmuş bir kin\Senln ismi olması 
lfı.zın\ gelecciJne dalr bilvasıta bir 
delıldlr. 
Eğ~r Abdulmuttalip 13onrad.ın uydu.. 

rulmua bir adam olsayı... kendisi.ne 
h:ılıdliın e!k~rı tcceddutperveranesl· 
ne ctzıha uygun bir L fm verirlercH . 
Dnr. cehalf't:ı'\ b.9tal .. ını bu kad...r 

Maanı.fih AbdCılmuttalibin şah.!i1 
hakkındaki kat'i \·uk.u!wnuz gerek an
e.ne~kl nnm altında, acrek ınaruf o. 
lan ismine menşe teşkil eden baeka 
bir nam altındA .o;:adece 2nevcut ol 1ş 
olduğuna dalı· kl88. bir fikirden ileri 
gitmez. 

1\-Iütebaki mal(nnatıını:tın kfıffesi 
şüpheLdir He~eydt>n evvel kendisin. 

de şayanı dikk:ıt ol:ın cUıet Muhan1-
medin (S. A.) iddia olunan ecdadın
da ikinci bir Jhlin onun şah~ında nil
mnyan olmasıdır. 

Tarihi bir şa.hıs ise o da ihUınal ki 
ecnebi bir menşeden gelmiş olan ve 
hurafata ait l>ir şah~iyet teşkil eden 

maadı bert.arat etsek de Kassı ve A b .. 
dülmuttalip hakkındaki malümatıa 
mt'C·hul biı- ecnebi. men~ein ve sun'i 
bir. nesep rab1tasının1 yılni Kassı'n 
Kelıib'dan ve Abdtiln1uttaUbin Hüş-.. 
§aın'dan geln1esi iddiasındaki aden1i 
vUsukun gayr:ikablli ;nkfır nişanel-erl 

meydandadır. 
Jler iki vnk.'ada d<t. bazı teferrüat

tan sarfınazar ile. keyfiyet birbir.in:n 

aynidir 
Yfı.nL yabanc bir ~ilede dob'lnuş ve 

buyümilş bir genç gelip Mekke "'ke
n~lnc- kanşlyc ... , ı\raplaı:da gıryet ka.
Wm blı· u<leı. oh;ıı CC\al' yakıut Wma.. 

Yabancı bir muhacir· vlar:ık karıŞ
Uğı kublle arasında. .kcndiıın!? ırıatıup 
olan bir fe<:erenln na;:;.'itli surette imali 
z.ahmch ~ uııara kalıyor. 

Bu husu~nt ile i11tigal enen ulema 
blle llü~şttmın aıiın serveti ve }.tekke 
ahalisu1c ıra elüg~ hlzınetı~ri hakkın-
dakt an'analın, iddia e<iLe, oglu 1\b

dü1n1ut._a!: bın ı.arureu ile biı· tezad ı 

Saz Eaerleri. 

21.00 Ziraat Takvim!. 
21.10 Müzik~ tJ,ı.:şak ve Muhayyer 

ınakamlardan Şarkılar. 

21 30 Konu,ma t$iir Saati.) 

21.45 Müzık: Radyo Senfoni Orkes
trası. (Şef: Praelorius)) 

teşkil cttigini hıs.setmek~dirler. 22.20 

1. 1.-1. Glink::ı: Vals Fantezi, 2. 

l\IIon:usıko: Bajka Uvertürü, 
3. Ahmet Adno.ın: Kantat. 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat. Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

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

panış. 

Çünkü bazı uydurma h~dislerin te. 
minatına rağmen Abdühnuttalip Mek_ 
kcde hü,;Oh· mvekıı Jnümt...ız ihraz. et

memiş, faklı- ve her türlü tesir ve nü
fuzdan 5.rl bir adan1 olarak ya!j'.aınışhr. } 

An'anatın klynıct v~ vüsukunu sar- ı ---------------
Eabilecek olnn bu kadar tezadlardan 
korkulduğu cihetle pederinin emvali_ 
ni talep etmek lizerc P..bdülmuttalibe 
isnat edllen bu ~ebbüstertle dC baş. 
ka birtakıın tezadlar gf:.ı.clnıne-kte ve 

o rivayetlerın kıymetini tenkı.<ı eyle
mektedir. 

Binaenal<'yhJ Kassl'n ve Abdülmut
talibin Peygaınberin h;.ıkiki ecdndJ a
r:~ nc..!1 bulunnı~ıdıkl=""r hn!- kında ki. 
şuphelcrl wWıakk.a~ : t-<:tıe 

(llevamı Varı 

Satılık 
,,__ Otomobil 

1940 modell, beş kı:ilık Delüks, 
Ponçiyak mark.:ı, ılç ay hususlde 
k<.ijJanılmış bir otomobil sattlıkttr. 
İ~·1eklilerin Nuruosmaniycd~ nu-

rj~ {tine milracaatiarı. 
rr.:'ıra 54 Bay Toceddin veya Vah-

1 . " ,, 

,.--------------"'' 
Balkan DenizK b ff',? 

arbini Nası ay~~ 
Yazan: RAIU1ı YAGIZ o. JO __ ... 

Donanmanın tamire hakikaten ihtiyecı 
vardı, bir lr giliz hey'eti Nara)~ gitti 
Bu vaziyet k.:ırş1>;:ııda askedi- göninmemcsi Ü'l·riııc bu ıh iyul 

gın !Caplanııı yapmak zar~ıretın. tedbiri gcv~cmı:, olacaktı k oU• 

de kalan Tahi. B<; donanma ile yun uyuduğu yerdı c wı uyı.. . ,ı-
birlikte Naraya hareket ctii. Ha. yan dü§nıan bu \'aziyl'ti gözden 
midiye Karaden.izde, karakol ve kaçırmamıştı.. Varna ch•ar nd• 
Terkos civarını ate;;" almak vazi· bt·kliyen Hamidiy, d<', Teşrinin• 
fesile bırakılım~, Mesudiye dt- velin üçüncü haltasında bir gC{:'! 

Çekmece önünde Barba:rosun yap. hücumu yapan iki Bulgar botu 
tığı vazifryi dcruhic etmişti... dört torpido savurm~. bunlJrdaB 

Donanma hakikaten tamire bir tanesi su k<'>1mi hizasındaJl 
muhtaçtı.. bir yıl siiren İtalya geminin i>odoslamasıııa isabetle 
harbi sırasında, Narada, Boğazı Qeı•in-1ıir yara aı;mıştı .. 
düşman donanmasına karş: mii. Jfamidiye yaroy, alır almaz, sÜ• 
d:ıfaa etmek kaygusile bırakıl· vari, vaziyetin nezaketini idrak 
mış olan gemiler havuzlanmamı~ etti, Derhal tc's·zlc vak'ayı Is· 
!ar, umumiyetle hurda olan ka.. tanbula haber vcrıli. Aldığı cnıırle 
zan boruları ü~tünk:irü tamirler- gemiyi payitahta ge~irmiyc- kıırat' 
le geçiştirilmişti.. lilotillanı:ı ha.. • veı·di.' 
\'Uzlanm:ya, zırhlılar fırkasının Hamidiye; süvarfri Rauf BeyiJl 
tamirlere ihtıyaeı vardı .. topların fazla cesareti viizündcn martlı 
kolibreyşin ·;ş tamamen ii'ımal o. kaldığı bu yar~ ile yüzlerce n>il 
lunmuştu .. Tahir Beyin raporla- mesafeden İstaı.bula kadar gel• 

- rına karşı yalnız: miye muvaffak oldu .. 
- Hemen hareket! Donanma Kumandanlığı olsun. 
Emrinde ısrar eden umum! ka.. Bahriye Nezarı,ti ve Umumi J{a-

rarg.ih, bu tamiratın Narada mü. raq.ih olsun llk "ak':ı r, poruı1tl 
tehassıslar tarafından yapılması- aldığ. zaman Hamıdiycnin bu y~· 
nı Donanır.a Kumandanlığına bil. ra sebebile batacağını hesaplamış 
<lirmiş, tersanedeki İngiliz ·usta.. !aka!, Rauf Beyin rnaharetı saye• 
!ar nd~n mürekkep bir hey'eti sinde gcmı, kıçın kıs·ın yol al.:ı-

• de tedıcıkat yaparak l:.tr raPor. v:r· ı ı-ak İstanbula kadar gcklıi.lrDıŞ• 
mek üzel'C Naraya gondemııştı.. - Boğazdan girip Halice geçmiş, ha• 

Donanma 20 '.l'e~rinievveldc A- · vuza alınnn~tı .. 
-yastafanos önün<ien den·ir ala.. · .,,ı.. 
rak Naraya hareket ettikt.en biraz • ' ilk yapılan mu .. yenedc Ha , 

ı diyenin en az üç .:ıvlık bir wnl' 
sonra Donanma Kumandanlığın- " ril 

-dan ilk felaket haberi verildi.. zamanına muhtaç olduğu b!IJi; 
Hamidiyenin Karad~nizde, Va.rna diğinclen, süvari_ gemiyi hav~ 
önlerinde Bulırnr hücumbotları çektirince bu kadar 1-ıınıanıııı 
tarafından bir torpido hücumuna • geçirmek istemun i~. merkezi 

11~ 
muml vasıtasile Nezarete ve '(]j)l maruz kalarak burundan bir ya. ıı 

· ra aldığını bHdlren bu raporda • ml Karargaha miirncaat ede~tl
geminin 'T E'!"sanede üç · ayl.:k bir • yeni bir vazife istemiş, Alman P 

·tamire ihtivae1 oldui(U da ilave pi dört destroyerdcn müre~l<C 3 
edllmiş. Donanma Kumandanlı. bir filotillanın kumandanı gın 

· ğı; bu rapor üzerine H amidzyeyi, tayin olunmuştu ... 
B . 'f . · 31ıP yıini donanmanın en modern ve Rauf ey yenı vazı esını 

en İ'<" varar kruvazörlerinden bl· da Naraya, müstakil filotilla ~~ 
risini kuvvesinden düşmüştür.. mudorluğuna hareket edH1"' 

d lı . · · baP. 
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HAMIDİYE l'TASIL 
YARALANDI? 

Hamidiyc, süvarisi Rauf kap. 
tanın kumandasında Karadeniz. 
deki karakol ve Terkos civarını 
tarnssulla ateş va.ı{esinc hare-
kd ederken, Bulgar botlarının 
bilhassa gece M.aliyetlerindc bu. 
;undı.:klarını Nezaret, evvelce at; 
dığı raporlara istinaden süvari
ye 'lildirmiş, bu hususta müte. 
yakk z davranmasını i" tar et. 
n\İ<!İ.. 

Bu ikaz, bilhassa geceleri, Bul
gar suları civarında bulunurken 
riikit havalarda hareket halinde 
bulunmak, vazife rotası üzerinde 
ufak inhiraflarla seyırden ibaret 
olmak üzere tcsbit olunmuştu. 

Sert havalarda buna 1.üzum yok. 
tu .. çünkü çok küçük olan Bul. 

gar botları ancak rakit havalar
. da faaliyet gösterebiliyorlar, d:i.. 
ğer zamanlarda Varna ve BUT. 
ııazda bekliyorlardı. 

Hamidiye süvarisi, ilk nöbet 
günlerınd·e bu usulü tatbik et • 
miş fakat Bulgar botlarının hiç 

Donanma Kuman an g: ıçın gc• 
riye erkanından bir kısmı da ·~ı 
rek NPzaretc, gerekse Kararli3 

Umumiye başvıınıyorlardı. 
B\lnların arasında, Roma ~ta~ 

nevalliğindcn Viyar:a sc:2rt ,e 
·ataşeliğine nakit-dilmiş olan ' 

b~· 
bir müddeıtenbcri İstanbu!da rııf 
lunan (Elektrik~) isınile ..r,r bıl' 
Miralay Ran:i1. Bey en ba<t.1 

lunanalrdandı .. 

Açık iş ve memuriyetler 
z:ıb~ 

· Eskıı; h Belediye Reis •. t: 1 tıJ1 
• tal bl 1t-diyC llh.:tnUrU almak ijzCte :tft 

'!' ı· l 'aı· h 
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' ı imtihan açmı~tır. a .ıp ~.anı .. c'~. 
mezkür 'C"?ledt:c Re . .'j'Jl~ ne m~:, ifl.cl 
etmelidirler. lnıti~::ın ~yuı ~ ... ıJ.11"' 
Cuınartesl günü saat 14 te icra 01 

~kt~r ' 
Şehrimiı Belcdiye~i 50 ;er li•~rı"" 

ii ıu.aaşla y ;.ik~ek m<"ktep n:rı\,: 11 4:1• 
dan 2. mLdür muavini ar4rn:->"~ii11\ 

•"dil' • Dcnizyolları Umuın ?uU ~" 
1 1 ... ı:t 

100 lira aylık Ucret "' b r ecz~· 

maktadır. 111~ 
Eyüp orta mektebinin 15 ıirtt t!'tl~-

aslt ınaaş!ı kAtiplıi"'. için Pir ıÇ;1 
· ·pi\ A 

· bak<ı imt!hanı ac:ılmıştır. Iıntı ı.. j~'l' .. 
nunuevvc1in 2 inci Sah gün•İ 
olunaCClklır. _ / 

~--DİŞ TABİBİ-.-rı 

I• i!!hu~ B~pa~ y~~cılar ~nk ~ N~ara~ALxt;\ ffo,,,. .. 1.ı·; n"•aycnehanesinde hastalarını kabule ba~ladı. 
f!" 

T ~~n.n Tramvay Şebeke Kartları i'· 
el"" <?f Geçen sene Üniversite ve Yüksek Mektep talebelerine vcriln1. 

mavi r ıkli şebeke ır.ırt.ıilr: • J/l incikaı,un/941> t8rU1indr!n ıtii)are~ı 
t<""' 

ornbalarında kabul edilmiyecektıtr. 410113, 

Satılık F abri- 1 

ka alalı 
Beyoğlu Dördüncü 

Sulh l1ukuk Hakim
hğinden: 

941/66 
Terekesine mahkemece elkonu. 

lan ölü Emin Pozama ait Galata. 
da Yeni Şehirli sokak 24 numaralı 

mahalde bulunan Mantar fabri
kasının alat, edevatı ile mamul, 
gayrimamul mantar:aı mahke. 

memiz tarafından açık artt:rma 
suretile 28/11/941 tarihinu müsa. 

e 'l'AKVli 
Rumi 1~~1 
D. TEŞllY~ 

7 

Kasım 

13 
Yıl 9H Ay 11 VuaU VAKi 

il. Teşrin ~6 s~ -;;-;;;;:; 
\2 00 Öl'< 

20 14 32 iıtiı>Ji 
16 47 .~•••"' 

P b 
18 23 Yalol 

erşem e 5 ıo im•~k 
L:.::.!:::::.ı~~-~--= tıll' 

. , atHclcsıı.,. 
di{ cuma g(Jnu so go 

ka,-,dJ J' 
caktır. İsteklilcrın yu hollJ' 
teril~'l giin ve aattc IJlol rııı> · 

1• n o ıı 
hazır bulunmJ!arı 'a 


