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Bulgar Başve
kili, Bulgaristan 
Ve Tür kiye •• 

• 
l'ürk - Bulgar mu
llasebetinde da i
lrlt durum ancak 
tek esas olabilir: 
l(artıhkh dostluk 
'le iyi komşuluk 

Bir devlet ıiyasetinin 
nazımı değilse bile bi • 
rinci derecede ,eriki o • 
lan bir encümen reiıi -
nin Türkiye hakkında -
ki müphem ve ıüphdi 
aözleri eğer politikacı • 
laiı ve diplomasi incelik· 
lerini ihtiva etmiyen aa
•imi. hakiki bir görü, 
Ye hatti bil.inin farkın
da olunmakaızın ifadesi 
deiil idiyse asla mazur 
görülmiyecek bir kun -
dakçılılttı. Bulgar Baı· 
vekili Bulgariıtanın hal 
ve istikbaldeki durumu
nu incelerken Türk -
Bulgar münasebetinin 
hakiki çehresini de te -
yit ehniş bulunuyor. 

~: ETEM iZZET BENiCE 

~u haf ta içinde üstibte ınuh. 
ls vesilelerle en çok konuşan 
~\'\)kil, komşwnuı. ve dostu
~~ Bulglll"istanın Hükumet Reisi 
0~u§tur. Profesör F ılof, Bulga. 
~tanın bümn. nıcn·udiyeti ile 
"hvcrin .zaferine duacı olduğu. 
~Ve Bulgaristanın bugünkü ka· 
~ll~larının idame 'H'J muhafozn.. 
~•ı:ıın tamanıilc bu zafere bağlı 
~ ldunduğunu tcbariiz ettirirken 
tı~ Yolda Bulgar milletinin her 
"ltlU fcdııkfulıktan geriye kalını.. 
.l'atağııu da fünit ettiğini kaydet
btektedir. 
Sayın Bn~vekil ntık konuşu. 

~?l.". ve hiçbir şey faklaınıyor. 
.~ıını anıılyışunızlıı sözlerini ter. 

;uıııo edince şwılnrı söylemek is· 
€!digi neticesine vasıl oluruz: 
- Biz Bulgarlar Biiyük Harp 

Sorıundan bugüne kadar daima 
'9 Yıldır tahakkukwm dilediği. 
"1" ~ •ı genişleme da\'nsıma sadık 
aldık, Nöyyi muahedesini asla 
~llnadık. Her iki hedeCimiı.i ha. 
Mrnıanın Mihverle işbirliği yap
~ surctile ınümklin ola_bil«c.. 
,'•e kani olduğumuz için en so. 

Unda Balkan Antanhnı da aka· 
~ete uğratarak ve 100 tümenlik 

1~ Balkan cephesi teşekkülüne 
~ıü olarak Almanynnın emrine 
~~dik. Bu şekilde yayıldık, biiyü. 
~k. Şimdiki nıcvcudiyetimizi 

llhafaza ey)eıncnin tek çaresi 
~nyanın zaferini temindir. 
~·tl 'Uğurda ne yapmak lftzınısa ve 
~ düşen her ne ise onu devlet. 

St, ınilletçe yapacağız. 
Ve .• Profesör Filofun nutkun· 

._ Yine göze çarpan bir nokta da 
"-dur: 
._; Aldığını17: )ıcr yer budc ka. 
' ktır. BuraJarda itiraz ~tür. 
~ haklarımız vardır. 

~ •utgnr Başvekilinin Mihverin 

4
ateri takdirinde dahi Mihverce 

t Vtupaya ve Balkanlara verile
& ek Yeni şekil •e hudutlar sıra. 
lılllda işgali altına aldığı yerleri 
bt lllgar miJlctinin hakkı olarak 
ı ~hfuz tutmak istediği bu elim. 
d.t erinden anlaşılmakln beraber 
~llıokrasilcrin zaferi takdirinde 
~ oln-asilerin zaferi takdirinde 
~ tılgıu-istnmn topyekun ne olaca. 
d.1 da ayrıca bir dlişünce mevzuu. 
~~r. :Sunun içindir ki, Profesör 
~lor sÖzlerinin altında böyle bir 
f 1heu de gizlemiye çalışarak ve 
~~kıı.t ıihlnlcrde tıısnvvnruna im
'&t~tı bırakarak Bulgar milletini 
.. 

1hverin zaferine duacı ve gay. --tu· .\ıı' olınıya açıkç.a davet ediyor. 
'&t· eaıt, Jıfidisatın ve istikbalin 
'1 •hverin zaferi hesabına Bulga. 
ft~taııa yeni yeni vazifeler veya 
~~karlıklar tahmil edip etmiye
i~ ı ederse bunlann nelerden 

tet olabileceği şimdiden kes. 
(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 
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"YENiCE,, VAPUR ONDAN KURTULAN İKİ 
KAPTAN BU SABAH ŞEHRiMiZE GELDiLER 

Maksut kaptan kendisile görüşen 
muharririmize faciayı anlattı 

l.Ayada hartıikit sa Jaasmı gösterir harita 

Vapur, kırk mil sür'atle gelen torpili 
gergemez 1 dakika içinde berhava oldu 

IN81LIZ TBBLfil 
• 

MAHSUR 
Almanlar 
çemberi 
yaramadı 

Libya meydan 
muharebesi 2, 
3 gün sürecek 

Sadmenin şiddeti iki kaptanı denize fırlattı, hava soğuk olduğu 
için kazan Üzerinde ısınan bütün mürettebatı bir anda yaktı 

To bruktaki İngiliz 
kuvveti erile irtibat 

tesisine çalışılıyor 
Londra, 28 (Radyo 7,15) _ Ktırhi,. 

rede neşrcdllcn resmi ~bllğ: Libya 
hududwıdıı Kapuuo kalesi ile Gabııt 
ve Sidl Rezak arasınclııki müselleste 
bliyük bir tv.nk muharebesi <.~an 
etmektedir. Mısn· hududundaki Al. 
mıınlıırm Garbe doğru yol ııçmıık 1ıe
ebbilsler1 nkfm kalmıştır. Tıınk kayı-

(Dcvamı 3 Uncö Sahifede) 
--o--· 

Gondar' da iki 
ita/yan mevzii 
zaptedildi 
Göğüs göğüse muha
rebelerden sonra bu
radaki İtalyanlar 

teslim oldu 
Nairobi 23 (A.A.) - Askeri 

kumandanlık ve lngillz hava kuv. 
v.etlerı karargbhınm 22 sonteş. 
rın müşterke tebliği: 

Tnnn gölü doğusunda Külka • 
ber ve Fcrkabcr'dclti müstahkem 

(Dcvanu S tincU Sahifede) 
o 

ALMAN 

Rostof şehri 
zaptedildi 

• 
Moskovaya 85 kilo
metre yaklaşıldı 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman or. 

dulan Başkumaııdanbğının husu. 
si tebliği: 

General Fon Kleist kmn!lll&l· 
1>1ndaki seri kuvvetlerle Alman 

(Devamı 4 üncü Sahifede) 

Kahire 23 (A .A·) - Libya 
nıeydaıı muharebesinin da • 
ha iki veya üç gütı devam e. 
deceği zannediliyor. Düşnıa. 
nın tank 1tibarUe çok mü. • 
him zayfa:tı vardır. 

l>ü§man antıda.ne çarpışı • 
yor. Amerika mamulatından 
tanklar muharebenin büyük 
yükilnii merımne altn.ı§ıar • 
dır. 

Umumiyet itibarile bu mu.. 
h<ıt""ebenin bariz vasfı, Kmli. 
yet haua kuv-uetlerinit& ekle 
ettikleri tnuazzam have M -
Jcimt.yet\diT. 

Kar.adenizde, Burgazdan gelir
Jren :meçhul bir denizaltı gemisi. 
tarafından torpillenerek batın. 
lan «Ye~ vapurundan mucize 
'kıabil..i'ruien kurtulabilen birinci 
süvari Maksut Şaşmaz ile ikinci 
kaptan Hayrullah Demircinin E. 
dirneden geçeı.-clt trenle bu sabah 
saat altıda şehrimize geldiklerini 
matbaaya uğrayıncıı öğrendim. 

Mesek mühimdi. Adreslerini 
bulup mutlaka görüşmek lfı.zım· 
dı. Her ikisinin de Arnavutköy 
Dere sokağında 1 numaraya ad. 
res verdiklerini öğrendim ve he. 
men bir otomobile atlıya:rak yola 
koyuldum. 

Şark cephesinden resimler: Alman tank birlikleri yan. 
makta olan bir Sovyet köytinü geçtikt~o sonra, ileri 
hareketlerine devam ediyorlar- Diğer resbn: Yaralı bir 
Alman neferinin ilk tedavi sini arkadaştan. yapıyorlar. 

Libgada Mihver ordusu garbe 
doğru ric'at mi etmek istiyor? 
(Yazan: llıllllLI BURUAY SUBAY) 

1) S:ır.k cephesinde, Moskova ve ı 
Rosıof ~l)eydan muharebeleri, evvclkl 

• meydnn muhıırebclcriyle kJYns ednln
ce, bmıların müzmin) mi§ oldukla. 
rmtı. ve yıpratma şekUrıc döküldü
ğüne hukmetm~lt ltızım gellyor. 

Almanlar Volokolamı;k v Tuln mu
harebelerinden büyU1c neticeler umu. 
yoıiardı ve ummakta devam ettikleri
ne şüphe .yoktur. Bu nUcelcr, Mosko. 
vn Gorbinde Rus cephesini cnahla
rmdan çevlmıek ve Moskovı:yı Rus 
ordusJyle beraber sarmaktır. 

Su Şirke tinin Bir Diktatörlüğü 
l"rtrat bunuıı için yaptıkları kanlı 

savaşlar henüz. tnb1yc hudutlarını ::ı. 
şrunamıştır. Ruslar üstün tannuzlar 
katşısındiı dayanmı.yıı muktedir ol
muşlar ve nihayet blr knç kilometre 
geriliyerck yeniden cephe tutmuş. 
lardır. 

• 
ır ihan s 

iki ~~m r 
verilmiy. su ? • 

aaik, en mnbtaç .oldaja ızatıerinde 
ıadaa mallram bırakılıyor 

Terkos Su Şirkctinın ıarasıra 
semt semt halka gösterdiği müş. 
külatm şimdi yeni bir acısını da 

Cihangirde oturanlar çe!k.mekte
dirler. Şirket, şehrin apartıman.. 
lan en çok, binaenaleyh sakinleri 
o der<'Ce kalabalık olnn Cihangir 
gibi bir semtte iJd gecedir, hıe.m 

1

. de hiç haber verroiye lüzum gör. 
meden, akşamları suyu !kesrrıck-
te ve ancak gece yansından son. 
ra açm:ıkta<lır. 

Müracaat ve ikayet edil<liği 

zaman, verilen cevap, kanalizas. 
yon. boru tamfri vesaire gibi ba

(Dewml 3 Uncil Sahifede) 

2) Libya cephesinde İngıliz tııar. 
ruzlan inkişaf etmek Uzcrcdir. Kohi
redcn gelen haberlere göre, Alman 
lank kolordusu kumandanı, bir ricat 
hareketi yr:pmnkL:ı kalmnmış uynl 
zamanda bir yo.m1a naı·ckctinc de tc. 
şebbus etmiştir. Bundan çıkardığımız 
n etice şudur: İnglllzleı lr. Tobnık'tan 

(Devıımı 3 ünc:U Sahifede) 

Kaynar suda haşlandı 
Ortaköycıeki Kızıl Çelik Pnbriknsın

dn çnlışan işçilerden Scrgls oğlu Ll
gork dıin fabrikadıi çalışırken kazn
en demir ocağı. yanında k nyn.yan 
su knznnına dfi5cı'Ck haşlnnmn sure. 
tl7le vficudilnün muhtelif yerleri c. 
lıcmmlyetlicc yanmı.ş ve ynrnlı if;Çi 
Beyoglu Belediye Hastanesine k:ıl

dırılarak tedavi alUnn alınmı~tır. 

( Görüşen: Tevfik 
İçim içime sı~yordu. Yol oo

na uz.un geliyor, mütemadiJ"("n 
şoförden dnha sür'atle git?mısini 
istiyordum. Nihayet Amavutkö. 
yüne geldik. Ev:3 nr.ıyordum. 

Tramvay yoluna bakan Ck?n.iz.c 
nazır beyaz boyalı ve l numaralı 
evi buldwn. Kapıyı çaldım, yuk~ 
nki balkona başı örtülü ihtiyarea 
bir bayan çıktı. Seslendim: 

- Hanun, Maksut kaptanla 
Hayrullah '.kaptamn evi burası 
m'l<i~?. 

Kadıncağız: 

' 

SOVYET TEBLf Öl 

Bütün cephede 
muharebeler 

---·---
Bilhassa dört istika-
mette şiddetli o 1 d u 

Moskovn, 23 (A.A.) - Sovyct ge. 
cc yansı tebliği: 

Kuvvctler!miz 22 Sonteşrin gllnö 
bUtOn cephe boyuncn düşmanla ~
pışmağa devnm etmişlerdir. 

Muharebeler, bilhassa Klln, Volo
kolamsk, Tula ve Don nehri {lzcrlnde 
Rosto! istikometlıı.d<ı \'Ok §İddetıi ol· 
muştur. 

Harp şimdi 
oskova kapı· 

arına dayandı 

Şim iki harbin en 
büyük savaşı de

vam ediyor 
Moskova 23 (A.A.) - Yirmi 

dört E.tattcn beridir Moskovn cL 
rafındaki .muhnl"'beler bilhaasa 
şdidctli olınhştur. Klin önünde 
ina'"la hüküm siırüyor. Voloko • 
lşmsk k<>siminde, sol kanadda 
aurdurulan Alman inkişafı, sağ 
kıanad<l~ Rusları püskürl€rek dle-

(Dt-vamı 3 iln<'ü Sahifede) 

Necati KOZOL ~) 
- Hayrullah kaptanın değil, 

Ma~sut kaptanın evid~, ben de 
e/ sahibiyim, adını Haf'UJedir, ne 
istiyorsunuz?. dedi. 

- Uitfen, dedim, knpıyı açınız, 

Maksut kü-pianla konuşac ğıTJ\. 

- Oğhım, ben ihtiyarım bw
mem, Maksut kaptan ise sabahle. 
yin geldi, ailesi tces.:ı"iiründen Fa.. 
tihU!lti akrabalarına gitmişti, om 
vamıyn çıktı. 

- Peki - dedim. Fatihteki .. 
(Devamı 3 Uncll Sahlfcd ) 

Pasta, börek, tatlı ve 
emsali imal ve 

istihlô.k edilmigecek 
Koordinasyon Heyetinin üç mu im 
kararı yarın tatb~k mevkiine konu or 
Anlıaradnn bildirildiğine göre, 

yann Resmi Gazetede Koordinru!. 
'!)'OD Bey'etinJn üç mühim karnrı 
neşredilecektir. Bunlarda.n hirin
cisi, buğday unundan ekmek, 
francala, makarna, şehriye, pek. 
simct ve simitten başkn şey ya. 
pılmasını, satılmasını, istilılakini 
menctnıcktedir. Buğday unuyla 
zanıri ihtiyaç maddelerini knrşı.. 
lamak için pnstn, gnto, tatlı ve
saire gibi Jiiks yiyecek mııddele. 
rln kullanılmasının öniine geçi· 
leccktir. Lokantalarda ve evlerde 
hamur işleri bu hükiimdcn i tis.. 
na edilmektedir. Francnlanm ynl
ruz h:ıstalnra verilmesi için icap 
eden tcdhirlct alınneaktır. Börek
çi ve postacılarda tevzi edilmiş 
unlar vardır. Kııramanıe çıkınca 
bunları eHerindc bulundurnnlar 
Uç gün içinde nıi~tarlarını hU
kUmcte bildireceklerdir. Bu ka.. 
rar buğday ununda chemnıiyctli 
tasarruf temin edecektir. 

İkinci kararnameye göre de, 

ÇERÇEVE 

Sontcşrln başından yeni ınnh 1 
çıkıncıya kadar koşum hnyvan· 

(Devamı 8 üncü Sahifede) 

Belediyenin va
tandaş şil<ayet .. 
lerini tahkikteki 

hassasiyeti 

Bir vergi h czi 
meselesi üç gün 

içinde tenv· dildl 
Fenerde Abdısubacı mahull sınde 

Soğuk Tulumba soknğınd ı G numara-
da oturan Bayan Eminc"den ııldıgırou 
bir mektupta; 720 kurm: bnknya bina 
vergisi borcu oldul!u bcyaniy'c Fcncı 
Belediye :rohsil Şubesi icra mc.muru 

(Devamı 3 OncU S:ıhlfedc) 

-Şenaat Abidesi 
Ulviyette de, süfliyette de 

§aheserler temsil etmiye me
mur insanoğlu, hüviyetini giz. 
liyerek iş gördiiğii zaman nl. 
çaldığı kadar, hiçbir şekil ve 
1arz altında scfilleşemcz. 

Bir imzasız mektuptan, her· 
hangi bir hüviyet gideme şek. 
line kndar, gizli ve pcteli fiil. 
le.riıı yiiklii olduğu şenaat hn
mulesini hangi çekita~ı tart. 
sın? 

İşte Tiirk deniz vnsıtnlan, 
son zaınanlıırda, bu ttirlü şe • 
naat :ustalarının üstüste hedefi 
olu~·or. İkinci teknemizi deı 
me~hul bir deniuıltı, Karade
nizde, yedi göbek namussuzla. 
n bile ilrpcrtccck bir al!:ak. 
lık fü;l(ıbu içinde batırdı. 

Bn denizaltı belki has ismi 
ve ınilliyctilc nıc~huldiir, fakat 
cins ismi ve !icciycsile nınlum ••• 

Bu denizaltı her kime, hangi 
devlet ve millete aitse - şu an.. 
da onların da beni okuduğunu 
göre ıörc ha;)'k&rJ)oruJJl • o 

NECİP FAZIL KfoA.K'ÖREa 

clev.let ve millete, b şeri nl~.aL 
mn derec~;nin en dipsiz cleri.ıt. 
liğini hediye edecek hiı· şen:ı:lıt 
ve rcdact kahramanı ... 
Artık Karadcnizde sahili ve 

vasıtası bulunun devlet ve mil~ 
Jetleri teker teker soyıJ> dök. 
miye, remil atrnıya ne mzom 
vıır! 

Yüzümüzii herkese hirdMl 
çe,·irip bol,rıra1ım: 

- Bu fiili ~ upı.n her kimse, 
hnrp dt ı bir mcml&ketin mü· 
dafaasız gemisini, sebepsiz ha. 
bersiz ve ihtnrsız, arka ınd:ıa 
hançerliyen her kimsl', o, lıc:na 
:millet, hem devlet, hem u!ınİ.. 

yet, hem de fert halinde io
sanoğ'lunn namus u7.luk ÇB"ÇC. 

\ 'esinde en parlnk ifadeye me .. 
mur bir alçaklık ahide idir. Zi· 
yanı yok; insanoğlunu uamll'5 
çerçe\'Csinde en parlak ifadeye. 
memur olan Tiirk, aradnld tc. 
z:ıd admn bu levha knrsısuu!a 
duyduğu utırabı \'C tik intİ)'İ 
susturabilir. 



, 
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HALK FİLOZOFU 

Yıllarca Evvelin Davası 
1tl~' 

Öyle yıllar olmu~tu ki, Is. 
taııbul seyriiscfer kadrosuna 
2500. 3000 taksi oloıuobili gir• 
ıınişti. Bunlar, kazanamadıla>, 
oton1obil sahipleri, bu işten zi .. 
yanla çıklL 

Harbe tekaddi!m eden yıl· 

!arda. şehirde işliyen taksilP... 
rin sayısı 1200 kadardı. Bu yP... 
k<..n, ihtiyaH kar~ılıyordu. Ye
dek parça buhranı arabalan, 
hergün bu parça ıaali tı. Taksi 
talıdiılinde, gilnde 400 k adar a.. 
rabanın işledil!;ini hahrlımıı:.. 
tuz. Bugün1 İstanbul ırokakla· 
tında faaliyeıte bulunan taksi 
•ayısı zannetmem ki 700 den 
fazla olsun. 

Y cdek parça bir, benzin ilci. 
Vaktile bir şehir caddelerin. 

de 3000 otomol>il koştururken, 

RE.ŞAT FEYZi 

bir gün, yedek parçayı, ben. 
zini nereden \"6 nasıl tedarik 
edeeeğimizi dii'5iinmenıi~iz. 
Memlekette bir otomobil sa· 
nayii yoktur ki .. 

Buna rağnıen, atı, arabayı 
ihmal ettik. Bu nakil vasıtasmı 
çok iptidai ve geri bulduk.. P a. 
bucıın_u dama attık. 

Bugün, btanbulda, sağlam 
ve iyi a rabaya, kuvvetli, giir. 
büz hayvanlara muhtacız. Fa· 
kat, bani, nerede?. Çalışan üç 
beş arabanın halipürmelalini 
, .• bunları çeken çeliınslı hay
vanl..rtfl gayr,uini göriiyorsu. 
ti.UZ. 

Bu hadiseleri, yıllarca evvel 
da,·a olarak ele almak ve plau
la§lırmak gerekti. 

w.=~SJ 

\M~sırda bekliyen 
· tıcaret eşyamız 

ADI SANI 

BELLİ DEGİL 

Bir dış politika ınııharriri, bu. 
günkü h.arpten bahseden bir ma. 
ikalesi11e şu serlevlıayı koymuş: 
Adı konnııyan harp .. 
Hakikaten, bu lıarbiu ismi ne

dir?. Yıldırım harbi mi, yeni Av. 
rtıpa harbi nıö, 1939 harbi mi?. 
Adı, sam belli olnu)·an bir baş 
bela» vesselam! 

ZORAKİ 

SÜRÜKLE.NİŞ _, __ _ 
Ilir diğer başunıharrir de şöy. 

le ~-azyordu: nAıncrikan ınümes
•iller ınedisindc ki reylçr gö&te. 
riyor ki, Birleıik Amerika Dev. 
Jetleri dihı)·a harbiı.ıc zoraki bir 
sürükleniş iç:ndedir .. 

Eski bi.- söz vard!r: Zorla gü
zclllk olmaz, derler. Aıneri.lm zor. 
la h:ırbe sürükleniyorsa, garip! 

CENNET 

ARABALAR 

Biı· arkadaş, yazdığı bir roııor. 
tajda, şehirde gittikçe çoğalan a· 
rabalar için: •Tekerleldi cennet 
arabalar .. • diyor. 

Ilıı arabalar cennete benzer mi, 
benzer.. çiinkli, bu soğuk ha\'a. 
larda. insan i~inde doııuyor. Eğer 
celıcnncıne benzeseydi, sıcak ola. 
caktı .• 

MÜŞKÜLAT 

KARŞISINDA 

Traınrny arabalarmın kalaba
lığı \'e çekilen ru!işkiiliit dolayı. 

sile, bazı biletti ve vatmanlar 
, ' 

bu sıkmtıy" tahııııuniil edemiye. 
ı·ck Işlerini bırakı,yorlarmış. 

Ben, şıına hayret ediyonım: 
Arabalara en alL~kan olınası lil
zun gelen biletçi ve nlınanlar 

dalıi tramvayı bırakıyor da, biz, 
bir türlli bırakamıyorıız. 

AHMET RAUF" 

Eski bir zabıta cimiri öldü 
Tedavi olunmak üzere 2 "'Y ev. 

ve! şOOrlmize gelmiş .olan Manisa 
Emn>yet i~,ri Müdüı-ü ve eski 
zubıta amirlerimizden Cavit GiL
ncç ölmü~tür. 

Bunların başka yerle
re ihracı mcnolundu 
Şehnmizdeki alakadarlara ge. 

l~n malumata göre Mısır hüku • 
111€\.i memleketim.ite göndtril • 
mek üzere orada transit olarak 
bekleyen malların başka mEm • 
leketlcre ihracını meneylem.iştıir. 

Bu haber piyasamızda memnu. 
niyetle karşılanmı~tır. Mısırda 
bE'klemcktc ()!an mallar arasmda 
mühim miktarda Japon malı, ma. 
nifaluıa ve çay ile saiı· ıncvat 
mevcut bt<lunınaktadır. 

~·--
Bazı ecnebi proleııörlerin 

iercümeleri yanlı~ mı yaplıyor? 
Ün!i\·er.,ite~iıı lnuhf- 1

; İ fa.1.:ül.. ! 
tekrindeki .ecnebi fal.ü!tc c're \.ı>r. 1 

c:üman olarak verilen Doç~nt v 
asistanların bazılarııun t<-rcüme. 
leri yanlış yaptıkları ve ıfadele. 
rinde ,·uzuh olrr.adı~ı ~ikiıyr,t o. 
•lunmuştur. Üni'ters;te Reti.töı· • 

lüğü §ikiıyetleri tehk:k Cimek . 
tedir. 

Geni,letilecek bir ilk mektep 
Fatihdekl 40 :ncı ilk mekrep 

binasıııın yanmdaki gayri men. 
kulün yıkılarak bura>mın genişle. 
1ilmesc kararlaştırılmı~tır. Dün 
Şehir Meclisi ·kıymeti;ü takdir et. 
ınek ü~re hiı komisyon teşkil 
olunmasını kabul etmiştir. 

't<·~ · .. , . .., .... ~ • ' ·-~··. . .;.• 
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Bir lira ve yirmi 
be' karaş 

BHolj'inl~ basma \'ar ya.. btuıun 

metresi, Yerli Mallar Pazarında bazı 
şartfar ve kuyıtlarla 25 kuruşa satılı
yor, Yiınl eski fiat üzerinden .. fakat, 
dı~arıdaki dükkfin ve ınağazalarda 

basmanın metresi bir llrayadır. Bu 
bir liraya sut11ı~. gizli kopakl< değil
dir. lierhangi bir dükk!\na müracaat 
ediniz. Size, basnı.:ının 111etreshtl b!r 
Lradan verecektir. 

Bu kadar sarih \.·e açık olan bu sa
tış karşıSinda düşünil7oruz: Metresini 
bir liraya satan bu dHkkancıl~ra, bu 
cesareti \'e cür'et! veren şey nedir ve 
bu hadise 'htikilr değil midir?. 

BURHAN CEVA1 

Tefrika .No: 2 5 

Çıplak Mo d el 
Yazan : NEZİHE MUHiDDiN -----J 

çıldu·tıcı bir .endi~e .i<;inde oğlunu 1 
bC6li:;ordı;. Tiyct.rcd.'.l, Sr.l,;r.j epeyce 
be.k:le"Y!işti. içindeki tel\~ \-'C end~e
yi etrafa sezdlrm!yccck kadar asa
bına l;ftldm olnnya. çalışmış, ,$essizce 
bir a.r<J.ba7a binerek evine dOnnıüş. 

tü.. Fakat işte Selim h.S.lil meydanda 
yoKlu! .. Uı.\:H kJ~ vece&! bitn1ek ÜZ.C
rcy<l..i, Seliın hftl:l evtııe dWımeı11i;;ti!. 
Z~vallı ihtiyar kadU'lın iztrabı o ka
d:"r atc~lenm:şti ki bütün temktrıi ya_ 
ınp kü! 0 1A- • Zaman ilerledikçe sab
l't tükenen ·\baht anne uğursuı ev
hamlarla çırp:nıyor, pencerelere ko~ 

fJuyor1 göı yaşlarm1 ıaptedcmiyor, 

hıçkırıyordu. Evdeki sadık adamlar, 

vakur ve ten•kinlt hanıınh rının böy .. 
le kendini kaybeciec.-ek ciccecede ı;eri
§3.fu~ı kar.g:1:.ııld;ı, <lcı!ıı b:r ,yeo:; \e 
end:şcyc kapı.lnuşla:rdı. 

O. per:~relere. merd!\·cnlere koş
tli.kç::ı çekinerek ;.ırka$lndan geliyor .. 
lar. Bh·ibirlerine ro-!..:uhırtık yavu~ça: 

- Eyvah ölec~k, ine ... 

Bu üldüı-ilcü hey:?can kapının önün. 
de b~r otoınobil duruncıya kadar de
, ... m etti. Emektar iht:yar uşak k:::pı

yı açınca Selimin tanllıl!IJ'acak ka .. 
daı· harap vüCudü s.endcliyorek içeri
ye ı:iüşttigll. zaınan !taife Hu111n1~Iendi 
ocı çığlıklar kopar·\ralc Jncrdivenler
den aşa.ğ1 ko~tu. Selim sallanarak b!r 
kaç Bdı!n atmıştı, tam dü~gi sırJ.
dJ arkasını bir duvara dayadı, etr3.. 
tına buli ve korku!lÇ bakışlarla b~kt
yordu. Ra:!e IJaııı:n. ağhyar;Jt oğlı !1.a 
ko,,ıtu: 

- Sclirn~ Bµ ne ha böyl~" .. Ne oı ... 
du sana? .. 

Diyf' otlunu tutıııak i.;ıter glbi kol_ 
l:U'lnı tız~.~:ı. Saı·hoş gen~:: 

- Çokil! .diye t,.ötli bir sesle ho
ınurdandı. Çek:l! .. Buna dokuıın1a! .. 

Dedu bir şefk.a~1e ker.d;s!nc uz~nan 
kolları hu~unctl~ iıt~. 

Seliın annes:ııin ı1~ı..ı.;f)• kot1arını 

itti! İht:yar kadının1 saatlerce sü
ren rnüthiş heyecau1a kı7.ıırnıı;;> yüzü, 
biı: 8'\ l~i11tle nı.um ~ lbl s;u·ş.ı·d~ V:@ 

Dekolte aablyelerı 
uereı~rl olmalıdır?. 

Gf>çenlerde bır gece, kalorıfcri ya .. 
nan bir apartımanın ferah ve ,rtı\lıat 

lıir ı:tal.on unda, dört ar.k.aaaş toplarımı.;!... 
tık. Yedik, icİtik. Yumuşak kolhikla~ 
ra gömilldük. Çene çalıyoı·ctuk. E\· sa· 
hibi olan zeki arkadaşımtz hoş .(ıkra
lar anlatıyor, biz de kahkahalarla g.ü.. 
lüyorduk. Yakın bir hüdiseye ait blı· 
hatra.sını canlandıran ku~·etıi cüm.. 
leler~ salonda herkesin nefesini ide
ta kesmişti. 
Arkadaş, birlt::ıç gece ev\•et, bir' yf:4 

re da\·etıi imiş, Genç bir karı kocanın, 
evlenişlerlııJn yıldönüınü kutl.anıyor

mus .. Mı.safirler arasında guz.<ıl bayan 
la1·, ~ık baylar vaınııs. Mevzu, döne 
dolaşa, kadınların tu\•aletine intikal 
etmı~. Bir köşeye çekilip -dectikodu 
yapan kadınh erkekli bir grup, arala,. 
rınd.a. kedınlann dekoltelerlni.n nasıl 
olma~ı Hizıın geldi"ğine dair ır.ünaka

şa~t:ı: b~şlanıı.şlar .. 
M1ı1hteli! fikiı-ler varnuş. Bize, bu 

ınünakaşayı nakleden al'kadaşunız, 
bütün tikiı~ıerl hulasa etti, Onur. an
latt1E!.1n~ göre, kadınlaı·n1 dekolte tu
\:O.lctlerinde urnu1nlyetıe göze h~ gö. 
rüncn cttretler şuraları imiş: 
GJğüs, sırt, omuzlaı" .• 
Şinıdı ıne;ele şu imiş: Göğ:ü5 mü, 

sırt ını, yoksa omuzlar n1ı manzara 
itibarile daha güzeldir. ve dekolte, 
neretj, olmalıdır. Göğüste, sırtta, o .. 
muzdıı. l.!rata varan dekolteden han· 
gisi daha güzeldir?. 

.Bazılarına göre, ifrat-3 varan dekol
te bir göğüs güzeldir. Bazılarına göre 
sırt, bazısına göre de omuzlar .. 

Bu !!kirler.! söyllyenler anısında 

kadınlar da var. Fakat, bence, böyle 
bir mUnakaşada, asıl ehemmiyetli o· 
lan fikirleı·t erkekler söYler, C..'"tin.kil, 
ılekolıe \·ücudun oah!bl, bltt.a~i ka.. 
dınd....'1· atrıma, bu manzarayı. gören ve 
seyreden erkektir. ve böyle bir dekol. 
te \·ücudun kadınlar ilzer-nde bıraktı
ğı tesirle, eı1cek1er üzerinde bıri:ı-kt1ğ1 
tesir ınl.ısavi değildir. 

Yônl, kadınlar, henu~insleriıtl, bi~m 
hi~lerlmiz ve gözleriınizle görmezler. 
Son z:unanlarda, 11oda olan dekolte, 
daha ziyade arkada, )'ıiu1 srrttadıt. 

Bunu tayin eden güzi!llik enstitüleri 
Ye teı-l'Jler, elbette ki. bir J::ki.'t: !aitinat 
cd.yorlar. 

Yalnı.z, dekoltenin, kadın vücudu
nun nerede oln1ası ıazıın geldiği hak
kında, bence, Umumi bir hüküm ver .. 
ınck doğru değtldir. BuJ lcadu1ın vU.. 
cut hatlarına göre değ~ınolidir. Filan 
bayanın dekoltcsl- göğsüııde, ötekinin 
s1rtu1da olıual:dır. Oır~tıLJar kez<:•.,. 

Omu1., blr kadında mUhim b!r na .. 
biyedir. Çirkin omuzlu bir kadınuı., 
onıuzl<ınctn dekolte manzarasına ta
han1mill edebilit' misiniz7. 

BütUn vücudu mlitenas!p ve tenl tev .. 
kaladc olan bir bayan için ise, dekolte, 
neresinde olursa olsun güzeldir. Ayni 
zamanda göt:;ünde, s1rt.nda ve omu. 
zunda oln1as1, erkekler tara!ından el. 
bette tercih olunur. Çünkü, gözler, 
o n:.:::belte baz duyar. 

Kadınlar, bu ııokta1ara dikkat et
meHdir, 

R. SA.BiT 

Bağdattan mühim miktarda 
zeytinyağ talep olundu 
Bağdattan şe!rriroizdeki alaka. 

ciarlara yapılan müracaatlarla mü. 
hiın miktaı'<l"- zeytinyağı talep 
olunmuştu.r 
Bağdat piyasası azami 2 as:iUi 

ve l ye 2 kiloluk ambalajlar için. 
de zeytinyağı istihlak eylemek • 
tedir. 

Elektrikcilik ıçın bir k ur• 
açılıyor 

Ehliyetnameleri olınıyan elek
lrikcilerimize • ehliyetnamelerini 
alabilmeleri hususunu düşünen 
Beşiktaş Halkev! bir elektrik kur. 
~u açacaktır. Talip ()!anlar bir 
hafta zarlında 2 den 8 e kadar 
kayıtlarını yaptıvroak üwre Jda. 
re memurluğuna müracaat -etme. 
lidirler. 

bir san.iye feci bir hayretle hareket .. 
siz kaldlktan sonra yıktlen bir taş 
sütun glb! boylu boyunca mermerle
rin üı.cıine kaskatt yuvarland:. 

- Öldü! ... Öldü! ... 
BoS:uk ı:eryat1ar .. Koca e\·i gecenin 

tıu sC'.ssiz saatinde bir malışer sahııesl 
hallnc getirdL. 

Selin~ hıilft boş ve korkunç bakış
larla bakıyordu. Birden del:rn1iş gibi 
koştu .• ~tık sendelemiyordu. 11.Icrdl 
'\'enlere saldırdı. E·,,in içindekiler ih
tiyar unner.in kat.ı.laşmı~, hareketsiz 
vücudil etrafında toplann1ışU. SeHmle 
meşriu 1 olınad.ılar. r.:lert1!erlerc seril. 
ml§: \•ilcudü itina ile kaldırarak en 
yakın lıir odaya götürdüler. l,ı:olonya· . 
lar, ol:nıa1ar, bütün tedbirler L~:;a 
gidiyordu. Ümit$?zliklc şaşıranlat· n;
hayet uyku ser::;cnıi bir doktfı .en g .. J. 
dlğini ve nef~s;z yrı•.ı.;-. \'Ücudü 
yokl:ıdığuu gördülct· .. Kon;şu dokl1Jr 
sessize(' muayenesinden sönrn haşı?U 

knldı-raruk ctrafııu smronlaruı sorgu. 
dolu gt>7:lerjne baktı. 'le b:ı- keliır:.e 

ile cev~•P ,·erdi: 
- ÖlJliÜŞ!. •• 
Elle.· s..-ıçları pen-;elcdl, kuru boğaz_ 

lar keskin hıçkıı-ıklal'la doğrandı. O. ! 
day dolduran acıklı ağlaşmalann 

ü.sti.inc birden iki ağtr gü~11b.ürtü di.i~-~ j 
tü ve se.;lcı· u anda Ci.ıl<l.!. Hcp.:.·l 
Cllbın bil' koıis:u ile dı~~rı !1rladıgı 

1 MAHKEMELERDEi .. Yazan: "ı 1 İ N F İ L AK 
(, __________ ,,.. HUSEYIN BEHÇET) 1 e d i c i 
':Fani Dünya hoştur amma maddeler 
akıbet mevt o l masa! .. 

r4 Adl::y'.''~~::::;:::•t:~~7tı::· :~ ı 
ber' Nasıl!iın; İyisin iılsallah... 1 

- Çok 9ükilr ..• 
Moşatlah, hiç de lht'yarlnmıyorsun 

)·ahu.. Bugün her zamankinden da .. 
ha dinç gördüm seni... Tuh tuh tuh! 
KU'k bôr kete maşallah ... 

Kor:idordak.1 pencerelerden birinin 
tahtasına, tık Uk \·urdu, 

- Nazar degme.sin! .. Yüzün ger .. 
ginleşml.i .. bııkı3ların kesltln .. gittik· · 
çe ihtt,Ya.rlıyacağına. gUn geçti.lı:çe 
geı~çleşiyol"Sün ..• 

- Kim demiş.? Sen bir de bana 

1 
sor bakah.m onu... BeUm, dlzlerim1 

her tarafım ağrı içinde... Ağrılar. 

sancılar grrlB. ... Şuramda da bir sancı 
peyda oldu. Kum sancısı diyorlar 
anuna, biltneın nedir? Artık, biziın 

iş!tniz Allaha kalmı,;ı. Cevntçığırn ..• 
Şaka maka, ya~ yatmiie geliyor. Bir 
şeyden korkmuyorum .. öhneyip de dö
şeklerde inletr.ekten, çekınekten kor. 
l.."1.tYorum. Şöyle, çekmeden, yatma .. 
dan, kolayca ölü\·ersetn, bugün ölme
ye razıyım ... 

- Sus .. Allah geciııden '·ersin.,, 
- .E, ne ola.ca.I{? Artık, kandilin 

yağ1 tükeniyor. İşte geldim, gidiyo
rum; 3etl olasın Halep şehri... Bizlın • 
kisi artık, ölümil beklemek •.. 

- Sus .. ağzından yel alsın •.• O ne 
biçim lü!? Yahu Tevtikçİğim.. şu 
dünyada, şu ôlüm olmasaydı, ne olur. 
du? İnsanın uklma öl(lm geldikçe, 
neş~esl kaçıyor .. hayatı zehirleniyor. 

- Öyle ~ey olur mu? Ölüm olma. 

sa hay,tln, hastalık olmMa sılıhaUn, 

fakirlik almasa z.enrinligın, cehil ol .. 
ma•• ilmin kıymeti aırtaıtlmaıdı. Blı
de düoUn .. •imdiye kndar tlUnyqa 
gcleıı biltüıı adamlar sağ oısardı, :yer
ytizU, insanları b.-Iemlye ld!oyel «ler 
miydi? 

-- Hayır!. ö,-le ohnaaayd1 da, lıic; 
omla.zsa. insanın önırü yetmlş s~s&n 
sene olacalıno, yedi sek.z y!l1. sene 
olsaydı ... 

- <Yaıasan da iki (lç y\lz sene, 
botta bin yıb 

cBU k1 virane .saray bir gtlıı elin
den gid~elt, 

- E\·et .. orası da öyle 'Y&. ... 
- Bu n!zamı 8:1entl kuran Hall;\k.1 

~el, öyle münasip görınüş., öyJe yap .. 
11nş ... İ§lne karı~mıya gelmez. 

- Evet. bektaşi bir defa i~ine ka
ı1Şmış dB, hamam yJktlrr:ı.şi değil rni? 

Gü!Uş;tüler ... Uzaktrın blrisi se~ıen. ... 
di: -

- Cevat Bey .. Cevat Bey ... Haydi, 
giriyoruz.. gel bakalım ... 

Çıığırılan zat, kendisinden daha ya~
lı ve bitkt-n görünen nrkada~a, 

- Ah Te,"'ffkçlğim.. ne olup olup 
da, dUnya yüzünde şu ölüm olma,. i 
saydı, dünyanın zevkine doyum oı_ 

nuyaeaktı ... Haydi ben şimdi geliriın .. 
§U mahkemeye girip çılı:nytm da ... De· 
di. Sen burada bekle ... 

Yaşlı adam, 
- Ooooh! diye bir k:ınnpeye otu· 

rurken, arkadaşının arkasından söy

lendi: 
- &3.ni dünya hoştur aınma, akı. 

bet me,•t olmasa ... • Ehi Neler görd!l 
ıu dünya kuruldu kurulalı ..•• 

Hemşerileri tarafından öldü .. 
r ülen Hüseyinin cesedi dün 

kuy uda n ç ıkarıl d ı 
Parr.s.:.n1 illrnak ~çin h.em.şerileti 

Haydar ,.e Mehmet tora!ından öldü
rülen Kigılı Hüseyinin cesedinin a ... 
ran.m:ıs1na diln ele öğleye kadar de
vam cdilm1ştlr. Apartımanın bodnun 
katındaki kuyuda su blr buçuk metre 
kalıcıya kadar bo•altılmış, bundan 
sonra kuyuya; Dayı Mehınedin J.dare. 
sindeki çıplak dalgıç Koço ve Mus. 

Taksi saatlerinde hile yapan 
4 , olör! 

Şoför HulUsi, Hakkı, M-ehm.et, 
Süleyman, idarelerindeki 2702, 
1278, 4109, 7033 plakalı taksiler 
müşreriden fazla para almak için 
taksimetrelerde bir takım hile • 
!er yaptıklarından yakalanarak 
haklarında takibata geçitmişttlr. 

(HALK SÜTUNU ) 
lı hayall[ta atılmak istiyen 

bir genç kız 
17 yaşında orta \ahsilı bulunan 

hayatta annesiyle yapay::ıln.z kalrnıs 
bir kJ.zım. Şimdiye kadar hic bir işte 
çabsmamıŞ olme.kla beraber h~yatımı 
idaıne için is hayatuırı atıln1ak: iztı .. 
rarmdayım, Husust, reeıni mi.lessese 
ve yaz.ıhanelerle emsalı. mtıstak.im, 
ciddi yerlerde k.anaatk§.r blı- ücretle 
kenC:im(: ınünasip bir vaı.ı!e arıyo. 

rwıı. 

Dk Bayan yanında it 
arıyan kr.ıı 

Orta tahsil gönntiş, terniz b1r aile .. 
nin kıZ.L asil bir ailenin idare işlerin .. 
de veya yüksek bir bayanın yanında 
<>Femme de Chambı·e" emadenwiselle 
de Cimpani• veya buna benzer her
hangi bir işte, bir çocuğı:.n terbiyesile 
de meşgul olahilir, çclışmak istemek· 
t.edi.r. İcabında çalışacoğı evde de ;ra. 
tabilir. İstiyen !~ sahiplerinin l(lt!en 
bu sütunda (İna) ya yazmnları rica 
olunur. 

7.aman yliksek merdivenlerden Seli .. 
m1n kanlar jçinde yuvarlanan harap 
YÜcudilnU gördüler. 

* Temiz ve bembeyaz 
hastanede, başhekin1itı 
genç ve güzel bir kadın 
dU; 

hususi bir 
karşısında 

yalvarıyor-

- ... Beni hastabakıcı olarak ka .. 
bul -ediniz, doktor bey .•. Sırf ona 
bal:·nok için .. Selinıe o bedbaht san'
atk:l·a bakmak için geldim .. Size yal
varır1n1 beni reddctmeyin·r:: ... 

- Fakat kıztm siz kimsiniz? ..• 
- Ren .. Ben bütü.n hayatınl ona 

nezretmiş b'~· kadınım. Onun yanı.u... 
da bulunmak. ona baknınk istiyo-
rum •.. 

- Hayatından ümit kesilmiş bir 
hastaya bakn1ak kolay ını z[!nnedi .. 
yorsun uz'?. 

- Ona karşı duyduğum boğhh.ğ'ı 
canımla ödenı-e.k hlzını gelse ıneınnu
niyetle hnzırım dokor bey? .. 

- Ne taydn~ı var? .. 
- Ol· ric2 cdcı·inı.. Ayaklarınıza 

kapanarak yalvar-ırıın .. Beni rcddet
meytn:z ... Oot:h yanında bulunrıyın:. 

Heır. niı:-in ümit kesiyorsunuz on
dan? .. Görecek~iniz. Ben ona bokar. 
saı11 iyi olacak .. YaşıyacQk .. Bırakınız 
beni. .. Vaı;ifemi yapayım doktor. 

. (Devamı var. -

tafn. indirilmiş \'.'e ceset ipe bağlana
rak yukarıya l."'kiJm4tir. 

!'t1üteak ben suçlular geç vakit Sul... 
tanahmet Birinci S'.ılh Ceta Mahke
mesine götürUlmüş, sorguya çekiı... 
m~şlerdlr. Ka.tiller~ suçu birlblrlerl 
llzerlne yilklerruye çalışm.ıı;iardır. Ha
klın, suçlllları tevkif etmiş, evrak so1·. 
gu hakimliğine verilmiştir. 

Talebe taahhüt •enetleri 
değifliriliyor 

Maarif Vekaletine merbut olan 
tahsil mtresseselerinde . okuyan 
leyli ve meccani talebelerle Av. 
rupada devlet hesabına okuyan 
talebelerden alınmakta ol.an ta.. 
ahhüt senetlerinin Vekalet Hu • 
kuk Müşa\•irliği tarafından görü. 
len lüıum üz.erine değiştiı:üJmesi 
ıkararlaştırılınış tır. 

Şehitle~ Anıtı 
Topkapı dışında yapılacak ~

hitler anıtı için İstanburun fethi 
esnasında şehit düşen kahraman. 
lardan birinin mezar taşının bü
yük bir kaide ü~erine konması 
ve bunun Uz.erine 1453 tarihinin 
y>azılması fikr~ ileri sürülmüştür. 
Anıt hakkında Belediyede topla. 
nacak bir komisyon karar vere. 
cektir. 

-
AVRUPA HARBİNİN · . 

· YENİ~MESELELERİ . 

General Veygand'ıu 
yıldızı 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

O kadar büyük bir şöhreti olan 
Criıneral Veygand artık askeri ve 
resmi hayatına •;eda etmiş o1u • 
yor. B:rkaç gündenbeili üstüste 
gelen haberler bunu öğretti. Fraıı.
sanın malum hezimetinden sonra 
Vişi hükumteinin şimali Afrika. 
ya yolladığı bu serdar kendisin. 
den o kadar ~ok bahsettirmişti. 
Besbelli ki ona bu ehcmm'yeli 
verdiren Afrikaya giWkten sonra 
ne yapacağının merak edilmesi 
oluyordu. 

Fransa Avrup.ıda mağlup oldu, 
Fakat Afrikadaki İmparatorluk 
duruyor ... ve saire gibi sözler tek
rar edildikçe GereraLin de gittiği 

1 

yerde bulunan ordunun başında 
ne yapacall'ı dfü;ünülüyordı.ı. Her 

· 5eyi çok düşünen bu çok mallı • 
matlı Generalin öyle durmama • 
sını bekliyenler yardı. Fakat ni. 
hayet şimdi de tekaüde sevke • 
dildiği ve cenubi Fransa.va gide. 
rek k1S1 gerirmek üzere bir yere 
yt .. deşt:ği öğreniliyor. Bu da az 
haz.in olmasa gerek. 

1867 ikincikanununda Brüksel. 
de dünyaya gelmiş olan Maks 
V.eygand geçe.o. harpte şöhret 
kazannıış, 920 de de Ru>.ıa • ı.e • 

Halka, talebelere kon .. 
feranslar verilecek 
Haı·p g!irınUş, olan vll!iy<ıtlcrd<ı 

ve askeri gtırnitonlal'da eırkiden 
kaim~ olan patlayıcı maddelere 
el süri.lıneınesi ve bu suretle va. 
tandaşların korunması. hususun. 
da Milli Müdafaa Vekalehil\İll, 

Maarif Ve.ka!e~i nezdindf! yap • 
·tığı bir müraoaaL üzerine Maıırif 
Vekllleti mektepl'eııe hir -emir 
göndermiştir. Bu emre göre ilk, 
orta ve liselerde talebeler'<) mu • 
alliınler tara!wdan Ye halka da 
Maarif Müfettiş:eri tarafından 

münasip zamaniavda bu c~t 
hakkında ayclınlaloıcı konferans • 
!ar verilecektir. 

Mekteplerde i2ci 
teşkilatı 

.r..raarif Vekilliği oıia okut \'C lise
lerde jzcl tcşkHfttını yeniden teşkil 

et.miye karor vetıniş ve bunun için 
ınekteplere bh· tamlın göndel'erek 

jimnaetl·k 1nuallimlerinden ınek\ep 
müdürünün tensip ett:ğıı biri.ai oy
mak beyi olarak seçilecek ve Vekil
lLltçe tasdik edilccoktir. Ayni zaman. 
da mekteplerdeki ızc~ levazımının da 
miktarlarının ayın 30 una kadar bll. 
dirilmesi .istenmi~tir. 

Yeşllklyde feci bir 
trea kazası 

Yeşilköyde feci bir tren kazası ol

muş, bir vatandaş vücudünUn orta ... 
sından biçilmek surebiyle ölmüştür, 

Dün KOçükçekmeceden gelen 21 
nuınaralı katar Ye§ilköy istasyonunda 
durunca trenden inen yolculardan 
Kleanti Kal".ıcaoğlu hat boywıdaki 
evine gi tmelc Uz ere karşıya geçmek: 
istemiş. bu sırada Sirkeciden gelen 
18 numaralı katarın altında kalarak 

belinden ikiye bölünmek suretiyle 
ölınü~tilr. VB.k.'ayu Müddeiumumilik 
el kora~•k tahkikata başlamıştır. 

k'llÇtlK BABEBLla 

MAARiF, ONIVERSITE: 
+ Maarif Vekili şelı.rimizdeld tet

kilderlni bifümiştlr. Bu akşam An. 
karaya gidecektlr. * Üniverı;ite Rektörü Cemll Bilse! 
Ankaradan dönmüştür. Talebe Dlrligi 

·hazırlıkları da bitmiştir. Birl~k ya
kında faaliyete g~ecektir. 
+ İstanbul Okullat•ı Sı;or Baı,raml 

dün Fencrbahçc stadyoınunda yapıl

mı~tır. 

TiCARET ve SANAYi : 
+ Ticaret Ollsi Umum !11üdürü 

Ahmet Cemil Conk, yeni Türk - Al. 
er.an ticaret anlaşması hakkında 00-
ınaslaı.-da bulunmak üzere Berline g!·
decektir. 
+ Altın flatleri yükselmektedir. 

Dün. satış 2595 kuruşt<ın bai'li.ı.IJUŞ1 
2625 kuruoa kadar çıkmJilır, -

Bu dünyaya gelen bazı· 
ları vardır ki, onların e
sasen talihleri va ver de
ğildir. Bütün muvaffa • 
k iyetlerine rağmen ıonu 
süreksiz ve ne•'esizd:ir. 

histan muharebesinde Lehistan 
ordularının başındaki mm·aifa • 
kiveti ile bir kat daha tanınmıştı. 
Ondan sonra hangi işlerin başına 
getirildiğini s:ıralamağa lüzum gö. 
rülmiyebilir. Surıyeye gönderildi. 
ğ! de oldu. Arabistan meselelerini 
tetkik etmi:; ·diye söyleniyordu. 
Bu harpten evvPl birçok -yazılar 
u€ştetmiştir. Bi.ı.· de e;:;ki Fransa
nn meşhur kumandanlarından 

Türen için yazılmış ufak bir ki. 
tap var. Veygan\ Tören'.i çok be. 
ğenirmiş. Törem çok hesap eder, 
her şeyi ince düşünür bir kuman. 
danını~. Demek ki kaç yüz sene 
ev,·e!ki o kumandanla şimdiki 

Veygand arasında mallımat cihe. 
tile bLı ikindniıı lehine büyük bir 
fark, fak:ıt mizac; itibar.ile de dik. 
kate değer bir benzeyiş olacak. 
Yirmi beş senedir dünyanın bu 
kadar tanınmış olan Veygant gibi 
bir askeı'in eski zamanlarda ol • 
saydı belki yıldızına bakan mü • 
neccimler bulunurdu. Kış ayla • 
rmda doğanların bazısı talihsiz 
olurmuş. Bunların dediklerine ba.. 
kılırsa bu dünyanın gelen faniler. 
den bazıları vardır ki onlarm tali. 
hi esasen ya\'er değildir. Hayatla. 
rında parlak ınuvaffakiyet sene. 
leri olmakla beraber sonu sürek. 
siz ve neş'esıizd1t, Kim bilir?. 

Barıı korkaıa 
Yasan: Ahmet Şiikrii ESMER 

Harbln şiddeti arasında bar:• 
meselesi tatlı bir bahistir. Bu ba
lıis arasıra tazıelen.U-. İki tııraftııı 
blrinln barış teşebbüsünde btı • 
lunacağ1 l'ivayeti ortaya çıka•'· 
Dünya efkAN birkaç gün bu r 
ırel:e ile meşgul olur. :f'akat bÖYle 
bir teşebbüste bulunmak niY9 ' 
tinde olduğu söylenen taraf, sa~· 
ki kendisine bir suç ıisnat edili • 
yormu~ gibi1 bııııu derhal yal~°' 
lar ve tekrar tazelenindyc kı • 
dar rivayet suya düşer. 

B!.rkaç gündür, dünya b~ınl 
Almanyarun bu bari§ teşebb.i.1 ' 
siyle meşgul olmaktadır. ıı11·.ı
~-et, önce, Viya.~ada yeni A\·rU• 
pa nizamını 'kurmak içiıı bir 1<0°' •a 
ıerans toplanması ş-eklinde orta) 

1 çıktı. Vişiden geıdlği anlaşıl~n b~ 
habere göre, Almanya, arlı · 
Rıısyadaki aı;keı i harekatı ıas • 
fiye ordilıniş saydığından, Avr~; I 
µa memleketlerini Viyanada b·t. 
otpTantıya çağıı.ı:acaktır.. Yııl111; 
bu konferansa İsveç ve PorWc' 1 

gibi bitaraf devl<>tlerin gelip g-:1: 
miyecekleri bil:inmemekt1>dı,'.' 
Londr.a radvosu bunu ele al:ıt""' 
Vh·ana konferansııun, Alı;cı;ıııla! 
tarafından girişilecek umumi _b

3
; 

rı~ irun bir ba~lıuıgıç. olacaP~. 
blldir.ınş! ve bundan sonra mlıv 
telif İngiliz devlet adamları. 
gilterenin b<iyle bir teklife Y3

1; 
naşmıyacağım en kesin ifadeler 
söylemişlerdir., t 

. ·C " 
Alman kaynakları hu rl\·a) , 

fi· ' 
ierl yalanlamışlor ve Avrupa da 
zammın Viyanadıt masa etrafl0 

, 

değil, harp meydanlarınd~ l<t~· 
rulacal\'ını ilave etınişlerd<r. aii· 
.kat buna l'ağıncn, rivayet!ill" lJ'I 
nüp dolaşmakta devam etti· ~ 
İspaııy<>l gazetesi, Alman)'1loı , 
Ankara Büvük El~isi \'on Pa .. 
pen'in barıŞtan bahseden bir ııı~: 
iakatını ne~rEtti İngiliz ka)·o•~ 
!arı, derhal, Bedinin sulh ter o
büsü hakkındaki haberler! Y3. ~ , 

lamaııile, Ankara Büyük :ElçJd:l<• 
nin sözleri arasmdaki \€zad3 .( 

1, J:l'
kati çektiler. Fakat Ber "" ıt.ı 
von Papcnin bu yolda beya03 

<fC 
bulunduğunu yalanlamıştır· ·pv 
öyle görünüyor 1<i, her halde !i'1 , 
ailik barış etrafındak.i riv-sl'e 
J.ı:r de suya düşmüştür. sl'' 
Barış teşebbüsünde buluP~3 , 

tan adeta k<ırkar g:bi ta':". 13 ' 
kınmalarına rağmen, her rkJ_. 11e 
ı·afın da barışı istediğine ş~Pbı' 
yoktur. Öyle anlaş:lıyor Jcı·ıc1'1 
korku, ~eşebbüsü~ bir ztıf t~1!o;r. 
oedilmesındcn ıleı1 geJmelct ôı
Bununla beraber, bitaraf 1;. r ıı,3• .,..; tD• 
le bakıldığı zaman, h.€r '"" 1111 ıv 
fın da böyle bir vehme kııP' p.l , 
sına yer olmadığı görülür. 3rı
roanya Avrupa kıt'asında Jc3\dı 
dığı büyük zaferlerle, her )l~ıt'r 
yenilmesi çok güç bir dU~yal<l 
geçmiş bulwrnyoı'. Alrııa . df' 

· 'l · eliJl yenmek için Ingı terentn . <rt 
ki vasıta ablukadan iharettıriJııct• 
ç.i abluka, Rus harbinden tıir 
Almanya üzerine oldukça ağ;ı.ıs • 
baskt yapmakta idi. Fakat ~ 19 • 
}anın g'rıiş ve zengin topr3 b'' 
rını eline getirdikten sonr~~j<I' 
bask< hafifliyccektir . Bu ab.~, 
dan b:;.ka, Alınanyanın yer>\ bif 
&ini temin edecek h.erhang .Pi' 
teşebbüsün mu\•affak olı:Y'"l< 'tııı• 
le dur~un. girişılmesi dahıi&''' 
gün için düşUnülmemelı ge
Garbt Avrupayı işgalii a\tt118ı;ı~~· 
çirmiş. Fransayı yıkını~ ve 1, o• 
)'anın kolunıı kanadını l<!tıı; ~~<'· 
lan Almanyayı. hangi ask~~~ı~~ 
vet ezecektir? Rusya bu pili.!''' 
ezilmemişse de taarruz 1<9 />~ • 
tini k<iybetmiştlr· İngiltereııı,l' 
rupa kıl'asına asker çıkar ssıd• 
Yalnız tayyare ile yaP"laPıırl<Jt ·- .. \, rışlardan asker! bir netı~· giı'~ 

1 menin de beyhude ()ldugıı re ıl 
müştür. Eğer yalnız tay)'

9 ~cı.c: 
netice elde edilebilseydı .. ~,3~' 
sene. Almanva ingiltereY' ,1,ııı<'' 
lüp edebilirdi. Almanyayı .• 1<rC: 

· scI'l" ı·~· 
ğe çalışmak bu harbı ıac~~ ', 
devam ettirmek demek 0 p.o 

öte yandan Alınanırar1 ı 0 ,.ıııs# 
• . '(/lJ> 

alo.Sakson cephesini · . p.I ' 
t- . . tJ 1 • ·ll' 
süphesiz daha zor bıı· ışd'" bı' 
~ l,,ı r-
manyan ın Rusyayı ez .

1 
ete 

~üphelidir. Halbuki Rus)1'
8~ırıi;t·!· · ·ı k •et ... ,J ken, Ingı tere uvv ... : -eli 'ı 

İ~gilizlcrin d:nız lüH<1~~~,81~r~~ 
ktsi kadar saglamdn. .. ııslt' 
üstünllik doeğilse de he'. iı1gil 
ı>ştilik temin etınişlerd1 ~ · ,.sr ' 

A erıkll i~ 
terıenln arkasında m bll' 1 
dır. Ve bu harp uzadıkça .. J<ad9 

.. adolesı ,c' 
giliz • Alman muc • ırıiicB" 
da Amerikan - Alma•: ı}ıı» 
lesi mahiyetini a!makt" 



YJiı24~~t 
'· İÇİNDEKİ ·._ :· 

H'A:oisELER . 
(Bu T"Zınln metınıerı Ana0"'11 
Ajan" bültenlerinden alınm~•lır) 

l'elhis eden: Muammer Alatur 

'!''~~yadan bı!diril~ğine göre, 1 
•tkiye ile Bulgarıstan arasın • 

daki dcıniryolu münakalatı ya • 
~ncıa ba ·iıyacaktır. Bulgaristan, 
!ıU·kiy<'ye deıniryolu ile trarsit 
'18İlkı vereeektır. 

ffll'LER • PE.TEN l'ı!ÜLAKATI 
4' ~n.kı.ra Radyo gazetesi, Hit • 

Hitler'le Mar~al Pe -
ten'in Fransada bir te • 
hirde görüşecekleri ri -
vayetleri dolaşıyor -
Amerika ile japonya a -
rasındaki müzakereler 
çıkmaza girdi. 

AVR'UPA KONFERANSINA 
Kİ:IILER ÇAGIRILACAK? 

Va)ngtondan bildirildigine gö-
re, Almanya, bütün Avrupa mem. 
lckctlcrinin iktı;;adi · tibarları • 
nın iadesi ve is,tkliıllerin.in ih -
yası için bir formül tesbit etı:nek 
üzere, bir konferans toplamalc ta. 
savvurundadır. 

Bu t,ıeyıınatı veren RuZ\'ellin 
katibi Tarll'dir ve İngilterenin 

Japonya-Ameri· 
ka müzakereleri 
tekrar başJ,yar 

Londra, 23 (A.A.) - •B.B.C.• 
Amerika Haricrye Nazırı B. Hal'in 
yakında )'Enidi!n Japon murah. 
htı5larile gn~üşeceğı <1ün gece Va.. 
şington'da bildirilmiştir. 

Arneı:ikadaki İngiliz, Avus
tralya, Çin, Felernen!k Hlııdi•\anı 
müme&silleri dün Va~ington'da 
toplanmışlardır. 

r ın yakında Mareşal Peten'le 
'Ral ·altında bulunan bir Fransız 
~hri.nde görüşeceğini bildirmek. 
'°"'r. Bu lraber<M-n bahseden A. 
llı(r\kan kayı:aklan daha il.al gi. 
:l'l'Pk, Hitler'in Mareşal Pcten • 
'·ıı Fransız ®nanmasını ~stiye. 

'~ı: ni blld.riyorlar. Fransız do. 
t;ın:nası hakkır_!a bıından en•el 
~bu kabil şayialar çıkarıklığın. 
~~~ boı haberin !htiyat kayd l" 
"""kk.i edilmesi la'lm gelmek • 
~ır. 

ve garp yarım küresi devloetleri. " 

nin konferansa davet edilen miı..: lngil terenin Mısır 
letler listesinin dışında bırakıla. 
cağını iıave dm,~trr. H ü k u m e-

i1k veya ·ikincokiınund~ topla • tı"nden bir talebi 
nacak koııfer4nsa muharip ve bl. 
taraf bütün Anttpa milletler: ça. Vişi 23 (A.A.) - Kahireden ha. 
f,ırılac~ktır. ber Yerilcliğine gcire İnglitere hü-
VAŞİNGTON MÜZAKERELERİ , kôınetı Mısırda Japon konsolos. 

ÇIKMAZDA hanelerini kapa:masını \'e Japon.. 
ya il.e münasclıatın k>esil.mesinl 

ll D~ taraftan Alman Hariciye 
iı"aı.w, M.:ırt:~al Peten, Amiral 

Ncvyork'an blidirildiğ~ !lÖl'e, Mısır hükümetindcn talep etmiş. 
Japonya il<! AmC'rika arasındaki ı· 

•rlaıı \'e Mare .al Göring ara • 
~da yapılar · bir görii}ıncye 
d r dola an rıva.,·e• l"r hakkın • 

4~ Y'abaneı basın mümess:ll•_ı·i • 
~ n llo~duklan suale, bu ~ayiala -

1 
n '.ııçbi:r esasa day;ınmadıgı yo. 
lıııda cevap vermiştır. , 
~ •Tayaüs• gazetesi, General 
. e~·gandın ~kilmesini, Alman • 
~ın I'raıısız AM kasını kontrol • 
*ı: altına alma;; is,cmeleri şek
'<lldc tefsir ederek d:yor kı: 
~•Nitekim Kazablarıkada müta. 
ç, ke heyetinde bulun;;.n Alman 
~· lııtıt'lli şimdicim üııifoı·malarile 
\!lll~ktedir. Bu Alman miida • 
4 !'si son z:ı.maı:iarda A kcleniz • 

Ati!ı V<'r gemi kafılel:er:ııin bü
ı~'~ k9plara uğrama;ından ileri 
.,ll\(-k\«iir. Alımın l:.nıı ~vki • 

lııak Fransız Afrıkasınadu yap • 
ı,;tl'd!klcri ~ulaşılıyor. 

müzakercier, Japonya Mihver • 
den ayrılmağa razı olmadığın -
dnn blr çıkmaza girmi~tir. Bu • 
nunla beraber, Amerika iktısadi 

tahditlerinin bir kı,smını kaldı -
rırsa. Japonyanın Hindiçinıden 

kıt'aarını çekecci{i de söyl€n.ıt •k
tedir Böyle bir vaz:y-ette Vaşing. 

tonun niyeti Hindiçin.i.nin !.dare. 
sini Vişiye v-ermelc değildir. Ame.. 
ı ika Hindlçinide mahalli bir hü. 
l<ürnet kurmak niyetindeda·. 

Japon mahfilleri ise Amerika 
i1e Japonya arasında husule ge • 
len gcrg'nliği ancak bir mucize. 
nin düzeltebilccegi mütaleasın • 
dadırlar. Şımdi Japonyarun nasıl 

bır harek.et hattı tak:p edec-eği 
merak edilmektPd:r. 

• 
lngilizce Konuşur musunuz? 
lngilizce -Türkçe Haftalık Lisan Gazetesi 
t İngilizce bilenlerle yeniden öğrenmek iste) enler için ınual
ll1'iz bir metoddur. İngilizce lc!ıiffuz şekilleri, gramer kai.ı.,. 

1
•ri, lisanın bütün mevzuatı ,.e edebiyatı tedkik olunac~klıı'. 

lier Çarşamba günü çıkar. Fiah 5 kuruştur. 
~ 

~et Uemiryolları ve Limanları işletme U. i~aresi Jlaq1arı 
lıuhamır.en !>edeli (550) lira olan ~GO Kg. Kalıp Nışadır (2.12.1941) Salı 

ta:ıı (14.30) Or. dort otuzc::ı. Hay earp,şo•la G"r binası dalıU:ndekı ka-
llı tarafından açık ek!iiltme u,ullle c::atln .-ılınaeaktır. 

ı.ı :·e gfnnek istiıenlerin (4.1) lira <2:>) kunışluk reuv::ı.kkat teminat \'e 
111n l:tyJ.n ettıtı ,·esalkle birl~k'te e1 ~ ·1.h!:.e günü saatine k3dar kom!.:ıyo .. 

tı ~caatıar1 Hlzımd.ır. 
~ ııe ait ıartnaıı"'1er komi•yondon part\stz olarak dağııttlmakladır. (10020) 

' 
lST ANBUL BELEDİYESİ ILA~LARI ·ı 
'1ıfn B, 

~ ... ,O{) 

İlk Tem. 

59,BS Falil,te Korkr;e,me mahallcs,nln K:rk. 
çe~rr:e sokağında 62 - 64 n:nr. ~ ralı 

C:\ ankazı. 
50,25 Fatihte liaraçÇ'l Kara ~Ithmet mahal

lesinin Aptülezel sokağında 30 numa-
'r ra.lı mağaza. ankazı. 

Olılrı!n be""1Jerl ile ilk teminalı miktarları yukarıdo. yazılı iki parça 
11 ~lılrnak üzere ayrı ayrt a~ık artb.rır..aya konulmuştur. Sartnaır.eleri 

e l\(uamel~t Miid.ürlilğü kaleminde göı·ülebillr. ihale 4/12/94ı Per. 
CUnu saat 14 de Daimi EncUrı•cnde yaplacr.ıdır. Talipl=n ilk te!l'.lnat 

\·e1a rnekluplariyle ihale &ünü ınuanen saatte Daiml Encümende 

I~~ (10094) 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
l 

........, )d°evcut 5artnamc, nilmlıne ve rnü1rcdat listeleri mucibince idare 
t ~!"1 c 1S3> kalem malzeme alıno.c.nktır. Bunların 18 kalemi Jçin son 

' Alruan anlasmasından idarece kontenjan tcfl'.i.k etticilmit olup dl
a tı:!-tbe t ?.;.ı s ımdan tedJrlk olunacaktır. 

........ $ rl~ıne, Nün;unc \.'E. ı . ..,,teler he " c un Kab:ıta~ta Le\·azım Şube .. 
1 &Itn.-.Uilir. 
w ......._ tob - Sif fiatlerinl ayn ayr, gö ter:r,cft üzere her crns nı3lzemc 

, olacak k-ıt'J tc, .. lil!t!rin 15.12. S4l gür.üne kadar İnhtıarlar Umurn 
ı 1 

tüne yap:lmış olması lbınodır. 
~ llu ır.aızeme için Alınam·adan gayri moınlekellerden dahi tekil! 
~~ .!iın olunur. c102GI• 

BeyoğlunıiJ İsfki51 cadrie~lnde 370 nun~arAlt . .,.. 

ll A K E R M A GA Z AS INDA 1 
~~BAno ıNi:·k cödvE icoô1

fa ;~~·r REH ~coo r 
'a!uŞia018i h;8 a';:tJ:iôJ:&·amüi n 1 

~1 1ıhterem mü~lçrilerlıılıı emrine D.ma~ buluomaktsdır. 

BAKKALLARA 

~OLAYLIK! .. 
11\ ıuauı RE K O R zey tin)·aI:l arını Alemdai tereyağı 

tevzi otoınobilindcu Hra~·ıntL! ... 

ır. 

A lman Tebliği 
(1 inci S..hifedcn Devrun) 

hücum kıt'aları şiddetli muhare. 
bclerdcn sonra Rostof j<>hrini 
zaptetmişlerdir. 

Alman kıt'aları, bu suretle, mü. 
biın ınüııakale yollan üzerinde 
bulunan kıymetli bir ticetet ve 
miistakbel askeri iıarekfıt balo
bından fevkalade elıemmiyetli 
bir mevkii işgal etmiş bulunmak. 
tadır. 

ALl\IANLAR ~lOSKOVAYA 
85 KİLOMETREDE 

Stokholın'deu gelen haberlere 
göre, Alınan kuvvetleri Voloko· 
laınsk \'e llfojaisk'de açtıkları 
ınilhiın gedikler neticesinde, Rus 
cephesi llfoskovanın batısında 
yanlmıştır. Alınanlu doğrudan 
doğl'uya l\loskova)a 85 kilometre 
me afcdc bulunmaktadırlar, 

Harp vaziyeti 
(1 ir..cl Sahı!cdl•r. Dcvo.ın) 

\'e Cer~bub "·.:ıh:J.sınr.Jan yaptıkh:.n 

yan \'e gerl taarroJzları t.ehFkeH bir 
~ ~ fh~ya girmektcdlr. Tobn.ık Cenu
bur.. ıtaki rn.uvasala yulu kesilirse, Al .. 
mau - İttılyan ortiusu ters cepheli 
muharebelerle rnaJ].Cı:p Ye lınha edile· 
bllir. 

Ea m•ks;>tlo, İngil'zler Tvbruk'ta. 
ki kll\"Yetler;n i v~ Cerabul.>'dan Şi~ 
Iı Garbiye d~)J~1-u sürı\le uerlemek is
tiyen motörlü blrlik.IP.ılnl t<Jtviye et. 
miye t-alıı)a.cJklar, Ahncn İtalyan or
öusuraın geri muvasalasını tıkamıya 
,;;: ~ et edecclderdt:. Bu sebeple- asıl 
:"'l'uhartheleri Tobru.k Garbindc \•e 
c~ııubundaki mua\.·asala yolları üze
ı::ndc beklemek llzımd:r. 

GONDARDA 
(1 ir.ci Sahfledcn Devam) 

düsman mcvz!lerin.e, 21 son\'eş • 
rin . günü şiddel1t? taarruz edilın.i~ 
ve İtaıyanlar saat 15 de tesimi ol. 
muşlardır. 

Gondar yolu iizerinde bulu • 
na>ı Külkal>er'in zaptı, düşına • 
mn 16 kilometre daha e<:nupta bu. 
!urum diğer müstahkem mevzi • 
!erine taarruz için sahayı açık 
bırakmaktadır. 

Mun:azam kuv1:etlerlc vatan • 
perverler göğüs göğüse muhare.. 
i>elerde fevkalade şecaat göster • 
mişrerdir. Taarruzumuz topçu • 
muz tarafından miiessir :>tırette 
himaye cdilm:i(.ir. 

Bıçakla g6ı0al 
atarca yaraıada 

Bcyazılt& Yahn'kapın sokağında 
oturan Şükrü ileı arkt.ı.doş1 Samatya .. 
da ottıran Bürhanettln aralarında 

mevcul e!-kl bir rne.!.Oelcden dolayı 
kavga etmiı;ler, Şilkrü bıçağını çeke. 
rek Bürhanettinl göıtir.ün üslilnden 
al1rca yarıılamı}tır. Yaralı Cen-ahpa.. 
~a hastanesine kaldırılarak tecf.avi al
tma alınmıı, mUteca\'iz de yaka.lan .. 
llllilır. 

PİYANGO 
ta lihlile ri 

M'11i Piyan~on\lll 15 Sonteşrln çe
kllişindc ikrrın1iye kazanan talihli. 
lerdcn bir kısrr:ı belli olınağa başla

mıstır: Bu kcşldenın Piyango zen .. 
e::ı1lcrl ar:asında ~u isimler vardır: 

20 bin liralık büyilk ikramiye A.. 
d:ınatia bir halıcı yanında çalışan 
Ferraç Altınoluk ve ortağına <;'lknuş ... 
tır. 10 bin lirayı Ankarada Polis 
Naımfnfn kayınvaldc•i Melek Akalın 
kazanmı~lır. İkinci on bin lira An .. 
karada isminin neşrini i.,ıjternyen ma
ruf b!r fahsiyete çık.mışli.r. Beş bin 
liralık ıkı·aınlyeler Adana mensucat 
fabrikasında !:;çl Komi! Bnyrakbra, 
Bursada Kuruce$n1cde Bayan Sima Sil .. 
Hına, Cihangirde 1-\:<\Satura sokllğında 
Şaban Şcngülene, yine İstanbulda 
Rorr.anya ,·apur a.cenWsl ır.emurlann-
dan Olıvi,ye çıkmıştı:. _ • ~ ___ ~ 

Kafkasya' da ki 
Rus kuvvetleri 
teh li kede! 

Vi,I, 23 (A.A.) _ ·Ofü Mltltl<l<! 
membalardan gelen haberler Şark 
ceph~lr.de §iddctı~ nı.ubart"Oelcr1n 
de\.·am etUg:lni bildirmektedir. Tula1

-

da Almanlar üstün kuvvetlerlo ta.. 
arruz eder:ek ilerliyorlar. ~da ıa.. 
zctıp:o:;i bunu kaydetmektedir. 

BcrUn ma.hafi.U, Rostol'un zaııtuuo. 
Kaf.k.a~-yadald Ruı kuvveUerlnin ce
rilerinl t>ehdlt edec•ğin\ bildlri7or. 
Kırım'tn işgali ı\lma.nlara mUhim 

üsler tetn~n etmlştlr. Buradan. kal .. 
kacak hava kuvvetleri Balum'a ka .. 
dar gidebilecektir. Bu suretle Kara
denizde Rlliiların deotiz yolundan i~tl. 
!adcs!ne imkı'\n kalınıyacaklır. 

Moskova kapılarında 
(1 incl Sahifeden Devan1) 

ri geçmiştir. Moskova lstiksme -
tine uzanan yulu ele geçirmek 
için mücadele devam ediyor. 

LONDRA YA GÖRE 
Londra 2~ (A.A.) - (B.B.C.) 
Şark. cephesi hakkında alman 

haberlere göre Moskovanın ol -
dukça yakınlarında, Leningxad -
da ve Rostof mıntakasıında mu -
harebeler devam ediyo•. Pravda 
gazetesi Ş:mdi Moskovanın gar -
binde cereyan e-len muharebenin, 
ihtimal bu harbin en büyük çar. 
pışması. oldul\unu yazıyor. Al • 
manlar kışın kuvvetlerini yer -
leşUrmek için Moskovayı ele ge.. 
çirmeğe çalışıyor. Moskova rad -
yosu bu teşebbüsün mühim mu -
kavemclle ·karşlaştığını, Alman • 
ların z.ğır zayiata uğradıklarını 
bildiriyor. Maamafih Radyo l>a:ıa 
bölge1erde Rus lnt'alarının geriye 
çekilrneğe mecbur kaldığını iti -
raf etJnEktedır. 

Leningradda Rusların çıkış boa. 
reketleri devam ediyor. Cenupta 
Roslof mıntakasında çarpışma 

dt?vam t.'!iiyor. Ru~ m< mbaLarı 
Rostof'un Almanlar tarafından 

zapledıldiğlni teyit etmeıni~tir. 
Maamafih blı bölgede vaziyetin 
vahim olduğurnı itiraf ediyor. 

Bir vergi meselesi 
( l inci Sah!!"'1cn Devam) 

taraf::>dnn eviee girilerek haciz yapıldı 
ğı!ıı, halbuki kendisinin böyle bir bor
cu olmadığ1 Jı;,-in hAdfse hakkında alA
kadarlarln nazilrı dik.kalıni celbetme
mizi istcdi&inl yazmış ve 17 Teşrlnlsa. 
ni günkü sayımııd:ı Belediye Reisliği. 
nJn bu hususta. tahkikat icrasrnı rica 
etmiştik. 

Vatandaşlar:n gautelerdeki şikliyet 

ve dilekledyle büytik bir hassasiyet 
ve sür'atle alaka.dar olan Belediye 
«Neşriyat Müdürlüğü> bu yazımız il· 
zerine heınen o gün h.ı.1diseye el koy. 
muş ve keyfiyetin lleled;ye Hesap İş
leri Müdürlüğünce tetkik edilmekle 
olduğwıu, tah.k.lkat netice:inin ayrı .. 
ca badlrllece:ğlni; nctriyatrmızdan iki 
saat sonra gbi kısa bir ı..amnn zarfın .. 
da gu?.ctem.!zi h.aberdar etmiştir. 

Dün de tahkikatın ncllcelendlrildt_ 
ğini bJldicen ve lıAd.iscnJn mahiycUnl 
izah eden a~ıııdakl mektup gönde. 
riln1lştir: 

tBahls mevzuu mükellef Emine na
mına 293 ve 296 hesap sayılı 2 bina 
mukayyet olup her ikisinin sabıkadan 
(728) kuruş bina ve buhran borcu ol
duğu görlllmüş ve bu borcu için Tah. 
siliit Komisyonundan karar alındığın. 
dan usulen haciz.namesi tanıiın edil.. 
m4tir. 

O günU mükellef t.ara!ından mez.. 
kOr borç ödenmediği gibi gelip hesa
bına da balanadıgmdan ertesi günil 
icra mernurlyle birlikte mUkellefln .,.. 
vlne gittlklAırinde ayni şekilde ilira• 
edilmişse de vatlfedi.ni icraya mecbur 
olan icra memuru bu itirazı ~ul et.. 
memit ve bunun üzerine :ıevci ?ı.fusta_ 

!a Fehmi borcu nakt~n ödeıneğe mu .. 
,-af3kat etmiştir. Fakat paranın vez. 
neye yatınhnası icap edeceğinden 

komşulardan bir bayan eliyle ~ner 
Şubesi Veznesine yatırılmı,ş ve mak
buzu nlınmıştır. 

:!ılükcllefin e\•ine z()rla girilmiş ve 
haciz yapılın~ bir vaziyet olmadığı 
gibi vuku bulan da\•et ilzerlne gelen 
B. Musl.afa Fehminin huzunında he. 
saba bakıldığında: Mükelefln; borcwtu 
lliy!kiyle bllmcdiılinden asabileşmiş ve 
icra meır.urunun da kendisine itimat 
etmiyel'Ck aYni zamanda şubeye yatı .. 
rılmaı:-ın hı.:Kll olarak istt""mesir.den 
rr.ünfait olduğunu ,beyan etmişUr. 

Hlnnenalc-yh h!dise hakikate ınuka .. 
rln olmıyarak gazeteye geçmiştir. Mil· 
kelefln me\'zuub:ıhs borcunun mülre ... 
dat1 ise şudur: 

100 Kuruş bina vergl>i: 1940 yılı; 
300 kuruş buhran \"ergisi: 1940•yılı; 5 
kuruş bina vergisi: 939 yıh; 258 ku. 
ruş bina vergiı;i: 929 yılı; 65 kuruş bi
na vergisi: 937 yılı, Cem'an 7~8 ku· 
ruş.> 

BeledJye Neşriyat ve l\luhasebe 
ııüdü.rlillcJerinin hildiseyJ ten\·ir eden 
bu mektubuna n1eınnuiyetıe dercedi .. 
yor \'C i~ltı incelenrr.esinde gösterilen 
sür'atle o.Uık:ın:n; dlier daireler için; 
vat;.nda~lnrın gazcle1el'Cieki sik5yet ve 
te?i'E'O!ıllt'rinin tahk:ldnde bir :n,t!sat 
nilmunest oln::..sını temenni cd.110~, 

Bulgar Başve- j 

kili, Bulgaristan 1 
ve Türkiye •• ı 

(Basn1·.!-.C!!erlen d.e ... ·am) 
tirilemrz; kesti.rınck , . ., konuş.. 

mak da sırasız ohtt. 
Açıkça ve hiçbir şe)·den sakın· 

maksl'Zm l\tihvttle olnn maddi ve 
nıauevi bağını, onwı 1a(cri yolun
daki duacılığmı ve heı- bakımdan 

Alına-n siyasetinin muvaCfakiyc. 
tine ilk fiindenberi vaki hizme
tini ortaya koyan Profesör Filo( 
Parlamentoda Bulgar Kralının 
nutkıma l'evap verılnıesi miina. 
sebetile Türk • Bulgar milnııse.. 
betine de temas etmi~tir. Bulgar 
Meclisi Hariciye Encümeni Rei. 
sinin soğuk bir duş tesiri göst.. 
ren o mahut sözlerinden sonra 
Bulgar Başvekiliııin Tilrki) e • 
Bulgaristan münasebetini incele. 
mesi muhakkak ki yerinde ol. 
muştur. Başvekilin Tilrkiycye 
taalluk eden söaleri Türk efkii.n 
wnumiyesini rencide cdl'n ve 
şüpheye se,•kcdcu İvaııolf'un söz
lerini tıımi.r, tavzih ve battıi tek. 
zip bakımından mutad diplomasi 
ve resmi nutuk çerçeve-lcrinjn 
dışında bir ifade husıısiyeti taş ı.. 

maktadır. l\Iuhakkak kl. Sobran· 
ya 1\-teclisi Hariciye Encüıneoi 
Reisinin gaf yaptığı Bulgar bü. 
kfimetince de derhal takdir olun. 
mu~tur. Bir devlet siyasetinin ni
zım-ı değil!>C bile birinci derece. 
de ~erik\ !>lan bir Encümen Rei
sinin Türkiye hakkındaki müp· 
hem ve şüpheli sözleri eger poli. 
tikacılığı ''e diplomasi incelikle. 
rini ihtiva etmiyen samimi, haki· 
ki bir görüş vo hatta bilginin far. 
kında olunmaksızın ifadesi değil 
idiyso asla mazur görülmiyecek 
bir kundakçılıktı. İki saınimi ve 
dost komşunun ara<\1111 açına~, 
1 Ş1•nat 19·11 beyannamrsinin zilı. 
niyetine aykırılık ifade etmek 
yolunda en kuvvetli tahrik \·esi
İelerlnden biri olan bu sözleri 
red ve tashih ile Bulgar Başve. 
kili iki devlet arasıuchki komşu. 
luk 111ünasebetinin samhni "·e ha· 
ki.ki çberesini le)it <.'imi~ bulu. 
nuyor. 

Bulgaristan Mihverin içindP. 
d ir, onun zaferine duacıdır, oııı~o 
sa:ves.itıde büyümüştür. o zaferıu 
to\.nkkuluna bağlı cndi~elcr ve 
istifhamlar içindedir; şudur, bu
dur. Fakat biitün hunlar bizi ali. 
kadar elnH'z. Bizim milli siyaseti. 
n1 iz ,.·e istina t ettiği emeller o-r· 
tada olduğuna göre Türk. Bulgar 
münasebetinde daimi durum aıı.. 
cak tek eo.as olabilir: Karşılıklı 
dostluk ''e iyi komşuluk. Biz bu 
prensipe her veçhile sadık dav· 
ramyorıız, Prolesör Filor da sa.. 
dakatini teyit etmekle başta Ha.. 
riciye Encümeni Reisı İ vanoll'nn 
siizleri bulunmak üzere Türk • 
Bulıtar rnünasebettııe kıuıdakçı.. 
!ık edenlere yerinde bir mukabc. 
lede bulunmuş oluyor. 

ETEM i ZZET BE.NiCE i 
* Tokyo, 23 (A.A.) - Londradaki 

Japon Büyük Elç1li~i Deniz Ataşe.<i / 
Tui!amlral Konde>nun vazifesine son 
verildiği resmen blldiriliyor. ) 

--<>-- 1 

1ngiliz tebliği 
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Yenice vapurunun 
kaptanları geldi 

(t i:ıci Sah.feden D~varn) 
resiu i biliyo1· musunuz•) 

- Ha.'·;r. 
l~ıın· bır korku çöklü. Ne yapa. 

caktım! .. Bir kere ele Arnavutkö. 
yü merkezinden sorayım, dedim, 
belki adrc,;i öğrenirim. M<!rkeze 
girdim. l\faksadımı anlattım. 

Bir meımır: 
- Maksut k8l>tan ~imdi burada 

idi. Fatihteki aileslııe telefon et
ti. Hayduda Bo~n sokak 15 nu.. 
marada oturuyormuş, dedi. 

Çıktın:. TukrM otomobile at. 
lamak üzere idim ki. lskeleııin ci
varındaki kahveck, dün tan~ış 
olduı{urn •Yenice• vapurunun sa. 
lnbJ Bay Al! Ü\'tıın'u gördüm. 
Karşısında, bel'lıeniz atmış, peri.. 
şa.n bir adam ,·anlı. 

- İşte buldum; dedim. Ferah
ladım. 

Kah,·eye girdiw, h'ç tereddüt. 
süz elmi sıktıır. ve geçıni1! 6lsun 
kaptan. dedim. Yüzüme afal afal 
bakt1, uedcn sonra: 

- Teşekkür ederim. di)·el>ilcli .. 
- Vak'ayı anlatır .ını.s111ız~ .• de. 

diın. 
- Neresini söyliyeyim? .. 

Anlasılı '-ordu ki, hiılıi kendi • 
s;nde değildi. Birer sıgara ve kalı.. 
veden oonra anlatmıya başladı: 

- Ayuı on sekizinci salt günü, 
Burgazdan beş olarak lstanbt<la 
dönü~·ord~·k. Sahili ıakibcn gel!. 
yorduk. Vapurumuz bo~tu. Vasi
L.kos'dan y-arım mil açık ve yarım 
mil de gende, saat 15,30 da kırmı. 
zı bir torpilin yirmi metre nıesa. 
feden üzerimize ge-lrnekte oldu
ğunu büyük bir dehşet içinde gör. 
dük. Kaçamadık. Çünkü. torpil 
kırk mil sür'atle geliyordu. Talı. 
telb•hiri ise göremedik. Torpil 
kazan istikamctiı;e isabetle bera
ber \•apur bır ciakikada batt~ Be
ni Hayrullah ile berabi'" on met. 
re denize fırlBtlı. Bu dehşeti an
latamam. Baş tıırafuımd.a göz. 
cüınüz vardı. Hava soğuktu. Dl. 
ğer ıniirettcbat kaLanın etraimda 
ısuııyorlardı. Düınende Hasan Da
yı ,·ardı. 

Makstı t kaptan ı.ustu. Gözleri 
sulandı, yüzü morardı. 

- Aı·kada~larımın hepsi ber • 
ha\'a oldular, kul oldular, }-an -

Beşerin Babası 

Çocuktur 
ÇOCUK nıinGEME 

KURU'MU GE:\'EL MERKEZİ 

---- - .. i .. 

KADIN 
KALBİ 

Türkçe söılü büyiik bayat 
ve AŞK RO!\lANI 

TAKS/'M 
Sinemasında fevkalade 
rağbet görmektedir. 

Bugün saat 1 de tenzılatlı 
Matine. 

dılar ... Ded:, sordum: 
- Peki, tahtelbahiri gorsey 

doniz ne yapatak!ını7.~ Ka~abilit 
miydiniz? 

- Görsc,nlim g<:ıniyi taht..-} • 
b&lıire baştan l>indinr parcalaı 
lntımdıır. Fakat göre~dik. ' 

- Nas.ıl kurtuldunuz? 
- Bu bir muc•zedır. Hayrul · 

lrap~n eline bir simit geçi.rebi.I. 
di. Gemide tahl.isıye vasrtalarımız 
boldu'. Benden ~li metre kadar 
uzaldaşt>ı. Ben de elline bir tahta 
parçası geçirebildim. Yüı:ilyQl' • 
dum, fakat old\lkca fırtına vardı, 
Hava soğuktu, dermanımız !resi,. 
i!yordu. Vak'ayı gören Bulga 
bahkcıları. ye bahriye aıskerlo<!l'i 

sandalla gelip hlzi kur\Qtdılar, 
Vasilikosa çıkardılar. Simsiyah 
olmuştuk, bay!lrnışız. Te<lavi et. 
tiler, eibise \''erdilıer, çok iyi bak. 
tılar. Erte!li sabah Burgaza gö • 
türdüler, konsolosluğumuza tes. 
:tım ettiler. 
Konuı;mamız bitm.işli. 
Fatihden gele<'ek olan ailesinı 

• dört gözle bekli ven bu kazaze • 
deyi kendi lıeyecanı içlntlc b!ra. 
karok :ı}TıMım. 

T~vfik Necati KOZOL 

* TAHKİKAT SAFHASI 

Sü,•ari Maksut ile Hayrullah 
kaptanın ifadeleri bugün öğleden 
sonııa Liman Daıresinde alınacak 
ve Ankaraya bildirilecektir. O:. 
ğ<"r taraftan vapurun sahibi de 
zarar ve zıyanın tesbit! için la • 
zımgelcn makarnata müracaat e
decektir. 

Su Şirketi 
(1 inci Sah:feden D<ı•amı 

hanelerden ibarettir. 
Ev \'e apartımanlarda, haber 

\'erfür.edlği için .ihtiyat su toplan. 
mamakla, toplansa bile depola. 
wruı alab4cceği su mıktan ihtı
yaca kafi gelır.emektedir. 
Yalnız Cihang;rdekiler değil, 

Talimhane apartımanlarında otu. 
ranlar da susuzluktan bu~·ük sı

kıntı <:ekmekt~dirler. Bu aparlı.. 

ır.~nJ.ann çoğunda kalorifer tesi. 
salı bulunduğu için, suyun birc!'!n 
biı·e kesilmesi kazanların patla
ması ihtimal! gibi bir tehlikeye 
de yol açmaktadır. 

Amme hizmeti ile mm·azzaf 
bir şirketin, koskoca bir sem ti, 
hem de en ziyade ihtiyaç o!duğu 
aatlerde selleınehüssd.lm nasıl 

susuT. bırakabildiğine ins:ının akiı 
ermiyor. 

Yollar bozulabilır, bunların ta. 
ff\il'ine lüzum gönilebWr. F•kat 
h<':şcyın ul<luğı.: gibi, bı.:nun da 
ııst:lü, erkam ve zanıan. yok mu.· 

· dur" 
J· Şirketin, ~-u gibi bir tem!.7. Ht' 

vasıtasından koca l>ir scmlr ak. 
~anıian sudan mahrurn hırdkması 
ancak keyfi bir hareket olarak •e. 
lak.iti edilir. Alakadar şirket er
kanının \'aziyete bir çare bı.:la,. 
cakl:ı=ını ümit edcr!z. 

Pasta, b6rek ımall.ta 
( 1 inci Salıi!eJcn Devam) 

bı hakkında şimdiden bir şey söyle. 
mek imk:AnsııdLr. Yalruz düşmanın 
kayıbm.ın İn&ilizlcı:inkine nısbe-tte 
çok !aıl& olduğu söylenebilir. 

,. 1941 - 1942 Sene~!nm 

En Nadide San'at İnciol 

BAŞTA..'i BAŞA RENKLİ 

( l inci Sahi/ede De\'am) 
!arı içiu arpa ,.e yulaf a) da 4~ 
kilo, kosulrnıyanlar iıiıı 15 kilnya 
lııdirilmektcdir. Kiıçük ba5 ha). 
vanlar lçin arpa ve yİ.la( tal"is 
olunmamaktadır. Uzun zamandani.>eri dr iz kU\'"\°Ct

lerl tarafından nakledilen t:ınklarla 
takviye edilen Tobnık'taki Ingillz 
kuvvetleri Sidl Rozek'e kadar gelen 
Britanyahlarla blrleşm~k için bir çı. 

kış hareketi yapınışlardı.r. Bunlar 
Cuma gilnU Tobruk'un 5 kilometre 
cenubu Şarktsinde bulunan bir mev • 
kii .aptetmlılerdir. Akşam \!zeri ile. 
n. hareketi devam ediyordu. 

~t:ısır hududunda. Halfaya geç.i.di 
ile Sitli Öıı:er aras.nd:ı bulw1an ?tfih .. 
ver kuvvcUerinl sarmak hare.keti Cu .. 
nU.\ günü bütün gün muva!(akiyetle . . . 
drvnm eL'l1i~tir. Hn\'.a kuv\"et!erıınız 
hükim!yetinl muha!;:ıza cdeıı?k kara 
çarpışmalarına yardım etınişleraır. 

Cuına gt::nü ağır muharebeler cere. 
1an etmi.;t;r . . A.lman yük ... ek kuınan. 
da r..lı g ının iil\. şaşkınlıktan. kurtulun ... 
ca bu n . .!h:ırcbrler bekleniyordu. ?\ılu
hareb~ he-r cihetı;e İngilizlere müsait 
şek.ilde dc\'am cd'yorsa da tam neti. 
ce alınmn.z.ctan rvvel d:ı.ha çok şiddet,.. 
li muharebeler bcı;.le ... 'yor. 

Cun1a günü 10 dU~1r. n tayylresi 
in1ha ed.i;nı!,, birçok ta);:ı.'arl::lcr nıil
hiın hıısara uğra .. 11mıştı:. Avcı ve 

bor.:-.bardıman tayyorl"lerlmiı.: biltiln. 
giill ge-niş harekatta bu1unm·Jslardır, 

Uçan kaleler bu esnada büyük faaW. • 
yet göstermi; •. ler, Gazzala ~yyare 

meydan:na ,.e dağılına noktalarına~ 

dilşman tanklarına ve motörlü kıtala. 
rına hücum etmişlerdir. Pe ~mbe gü
nü dü~manın. 2-t değil, 37 tayyaresinin 

iınha cd!ld:ğ· ::ı.rılaşılın~l 1 r. Bu. gen.iş 

h~rek~~~ec.:ic Drita.11y...ı kut·\•ct!erl an
cak 5 lan"are kaybetml~lerd'1', 

Vahşi Aşk Ücün<Ü karar d:ı lıariden her 
isti)'.en tüccarın serbestçe iplik 
gctirtehUmesi hııkkındadır. 95 
sayılı Koordinasyon karanndaki 
memnuiyet bu suretle k"ldml· 
maktadır. 

P•k yakında: 

L A L E Sinema>mda 

BU GÜN S Ü M E R Sinemasında 
IRENNE DUNNE ve CARY GRANT 

iLK GÖZA R Si 
~Iükem1"t:el kon:. ~i~ i görünüz. 2 saatlık neş'e t·e kahkah3. 

Bugün sa1t 11 de- tcnz.iıattı mat!ne. 

Deh•Mr ve P.arlak Yıldız 

H i L o E K R A H L EN SON VE MÜKEM~!EL 

MUKADDE S YALAN 
(D'<ı Bar he ınge Lt'f.'") 

Filminde Ş A R K Sinemasına 
Ko11:H1 .;ey~rcıleri g<1~yetrr.ektedir. 

B-.ıgı.:'1. ~nt 11 de t~nz!!~llt mo.tine 
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Satılık 

--- Otomobil 
1940 !node.~ oeş k" 'ık DeJi.ik. • 

Pt'ını·iyak n)ark • ur,; 1v hususıde 
Y. .. i~anılmış bir o nınobıl at lıktır 
Jqotekli!erjn Nnn '"lınaniycde nu
rr.ara 54 Bay ·racf>ddın veya Vah· 
dl'1tine mürDca;j,tlo.rı. 

Sultanahn~t't. 5 ncı Sulh llıJl\U}I: 
IJ<ikimliğindc·rı 941/852 

Lii.leJfdc Ahınet Şu:ı.yjp "ok<: '.! 
No. da mütekait ölü Mustafa klıl 
Talatın ana ve bacasının vcf:ı.t cLd· 
ği ve henüz gayrlreşlt bulundul" 

anlaşılma.:.ulll biııaen kendıslnc ·~: 
adı-este kızkardeşi Didarın vt'.'$."lye 
altına konulduğu ilan olunur. ,,,,,,,....,, 

Sah1p ve Başmuharriri Eteın iııeı 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBı'M'l 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 

. ) ,.,....,..., "" "" "' ,.,.,,. "" 

==== FOTOGR AF~ 
~ Gönderen ı er f~ 

Balk~n. Deniz Kaybettik? 
Harbını Nası l a ' 

~--------------- No. 42 _ _, Bulıünkü mülıim müsabakada 
Türkçeye çev'.ren : lsKENDEll F. SElt'l'ELLI 

Şeytanın halk olunduğu saatte doğanlar 
haydut ruhlu ve merhametsiz olurlar 

Kuh..ıbenln ônUnde een kahkahalar. 
la dolaeırlı:en, karrıma bir ihtiyar köy
lü çtlr,yor. On&: 

Elektrik kont...ı.: mı olmuştu? Bil. 
mem .• 

Film b~ durdu. ~ 
sesi duyuldu: 

F. Bahçeliler Beşiktaşı 
yenebilecekler mi? 

- Kocamı &ördlln mü?. 
Diyorum. Yüzilme hayretle lıaQ,. 

70r: 
- Wllo\ onu mıı ııorııyomm?. HIUA 

• ııe1ll mahl6lı:u mll Qllşiliı0yOl'llWl7. 
S3imYorum. 
- Kocam gelmlyecelı: mi?. 
Dlyereı, ağlamıya ballıyorum. lillııo 

llZO!rlaıı, alJamalı:la devam eilneml ..
arla liaı'et edlyer. 
Ağlıyorum. Falıat, ağlamanın da bir 

bu<ludu vardır. G07a allamak bana 
colı: Y&rllllm>ll· 

İyi amma aaba1ıa lıadar aıı.,aeuı 
!leililim ;,&. 

İhtiyar kôrla7e kocamı ....ıum. 
Kulübemin kapım önilne oturdu: 
c- Sen OllU ım"t artılt yavrum!> 
ve ibti:rar Jtö:rltl, ıöz>oaflJU dindir. 

B>Ck için, buıa, teselli sadedinde 111 
)IMyeyi llllatqor .. Da!ıa doğrusu çok 
luyrnetll bir öillt -Vor: 

•- Senin kocan (ı;a,1an) a ııaııro.. 
Uıdugu ııaaUe doimul. Bu pıeıılıua 

-ite dotan lmmılu, hııJ'dut :nlhlu 
,.. meriıame4* cıimiar, 

Şimdi - bana, lrocanın, o eaa.tlıe 
jotdu)uııol 1ı:lm blll7or diye _,.cııır.

_, Sana Mber ~iti, benim oll
Jwn da o l&Mte dolmuftu, Oi)umuıı 
llojduğu ..u. lf:D1n kocan da belıüz 
re:nJ d~ ..,ımiatl .. O zaman eYi 
fU?ad& derelaln lı:enanoda idi. Baba.. 

koelnk bir otlu dtın;:raya seldi,, 
tuıı ~ ...ılil!m zaman, o lfiln~ 
~anJOl w n.lçln "" menhuo aaatte 
....,dlsine bir eorlAt ..erdlllni ııoruyor-
4u. O - 1'e:n de ıqandım "" lı:aı., 
11.1 çoc t 0 da iN Aatle doidui:ımu 
IOrlince ,,..11ıdllnd&11 lm.ldiJll1 kestim. 
iimdl - 4e ondan llınld.inl lı:es, yav
IGIDI Çflaldl o, bir ..,,.tan oıllu idi .. G~ 
.ıın blrlıode loendl llemlne, ıı:endl dün
,..,...., lıımdi ..Udael•n arasıruı dö. 
aecek:tl. Tıp1n beıniml<i aıoi. Böyle 
...,,,_ rublıl ertelı:ierden sana Oeiil. 
llıir lı:armca,.. bile hayır gelmez.> 

- ıla 1ıa oocuıc.. Benim çocu,, 
ımu.. ıı.. ne ole.calı:? Buna ldm balı:a
eak? Boa _.....,,. kim bllyütecelt? .> 

c- Da _..ıı: ne zamen dilıı7aya 

eeldlT.> 
c- Salım ıOneırl doiarlt<!n.. Orta. 

I* ,..,ı aydanlaıımll1L Cocııııumun ae
lllli lik duJdu4'ım zaman, gilneşln •n çetırealıol penceremden ıı&Qyor..... , 

- o 1IJllde Ç<>OUlUD. babamDa ben· 
.emiyor. Colı: uturla ve eşref bir saat. 
te dotmw.ı. Onu aen büyllleceltslnl Ve 
pıcuğun ;rllrinden zaıgln, bahtiyar o_ 
Jocaksmt Ne mutlu smıa bl!yle upr
ı.. l>ir _...., - blllwıu:Jomın!• 

Bu .tınıda 1111711< bir ampul pa&dı .• 

- Herkes yeril ;yernde dunıım .. 
Şimdi tamir edilecek.. Oyuna devam 
edeceğiz. 

Heplmlz 1erl1 yerinde duruyoruz, 
Kulübenin arlı:asıııda dolaşan ve bi

raz sonralı:! aalınelcrde meydana Çllı:a

calı: olan ilı:I '°ban (bunlar rollerinde 
her zaman muva!falı: olan artbllerdlr) 
Kulübenin lı:apı.sı arlı:asında yavııı pır 
vaş lı:omıiU:Yorlar: 

- F1lmbı. mevzuu çotı: heyecanlı. 
Japon Adetlerini tamamiyle aabnedo 
yaptml)'a çalıvorlar. Muvaffalı: ola.
calı:lar Bibi görünllyor. 

- Muvafialı: olmazlarsa ayıptır .. Re. 
)!sör Japon .. Filmin baı 7ıldı.zı la· 
JlOn .• 

- Y<*oll1lma .1<onueıırken alı:hma 
celdl .• CwnhtnTelsl Vilsonun da böyle 
menhus bir saatte doğduğımu ııöy!U_ 
70rlar. Eğer Japon J.nanışlanna lor 
met verııem, Vllsonım da Areflik.aya 
uiurBuzlult ıeUrdiğinl iddia edecetim. 

- Haltlun var.. Vllsonun iktidar 
mevkllne geldlli ııündenberi Ameri
lı:ada hayat değişti.. Herşey pahalı. 
Mal§et daraldı .• insanların ahWu ııo.. 
ıı:uldu.. İIÇilerln Jı:azancı azaldı.. i..ız,. 
lerin eayıaı l'Unden gUne artıyor. 

- Biltıln bımlara Vllıion mu sebep 
oldu dersin?. 

- İşte. dedim ya.. Bu fibn<leki ıu. 
ııatıara manınaıı: lAzım gelse, ceveb 
dly~ejim. 

- Ben hemen hemen lnanlJlorum •• 
- Banaı kalırsa, Vilsonun son te-

tebbüsünU beklemell. Onda da mu.. 
vaf!ak ola.ınaz:sa1 o ı.a.man (menhus 
ııaattc do&dutuna hükmedebiliriz. 

- Bil aoı:ı teıebbUs hakkında beni 
biraz ~vir etsen fena olmaz. 

- Bu mesele ılındl burada lı:oııu

pılmaz. 
- Niçin? .. Vaktimiz var.. Ampulü 

tamire ça111Yodar. Ayalı:la bo5 yere 
duracalı: dellllz 7a. Beni de tenvir e
dersen, içim ferahlanır .. ~ama evi
me gldlnce, ır.arıma Jı:arşı yüzüm &ill
mllı olıır. 

(Devamı Var) 

~~11111111\~lm~ Şehir tiyatrosu 

~ı1111111.J \ı~\ı TEP::s!~~!AM 
U\ı~lllUll il Bu akşam saat Z0,30 ela 

,MERDlvENDE BiR IŞIK 

tsTIKLA.L CADDESiNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu alqam saat Z0,30 da 

KÖR D ÖVtiŞC 

TABiet TEFRİKA: 53 

HAZRETİ MUHAMME~ 
VE MUHAREBELERi, 

Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

r!nln va:O,.eti .Wutuıw ııôslermelt lı:a
bildir. 
Pey&aıRberln me-1erl keldtında 

~u ıel'1kklyattan hareket edecek olUT· 
aok Muhammedin ecdadı hakkındaki 
an'anata ııelı:iı veren fikri ruhu ve 
he slndekı menkabovl hali pek gü-

P il . ael takdir edebi r1'1. 
Hil<Al'e edilen vak'alarln baklkt 

ırıabiyetini \ayin edeo aell fikri galip 
Nuha~din (S.A.) dünyaya nasıl 
olup la fftlr, nühuısuı ve mevi<ll ıç
llmaiden malmım bir halde gelınli 
olduğUB~ uıwttwınolı: biç değilse 
tıah elmck "" muhil< ı&ternıei< e. 
melidir 
AbdülmU~ Jıalı:klllda bl:r taıum 

blmôna l"Yler uydurnıaıı: gayri lıA
blldl. Çilnl<ü !b11mal ki o tarihle -
lı:ede •e Arabislanda el1tn mevcut ı.a. 
ı.ralar buAiarı Uı!UIP eclebilirdl. 

Ma=•Iih bidayette fakir, eııeve
,ınden maiwum "" hA:mlslz oldutıı 
~ııı~ ıaacii.Jalına ve ınuarazası.ııa 

maniı bulundugu kabul edildi. 
Bunu telAfi için Habeı kumandanı 

ile mllll>katı &ibi zararsız bir masal 
fiduruldu. 

Menkabede de itiraf edildiği veç
hile Abdü!mııtta.lip bu mualtatta 
:bernşelırilerl için hlç bOr fayda lıııtlh
aal edememlotir. 

Diğer ecdat ııaltkındakl ınaıomat 
lae pek müphem idi. Ha:;lınden yulı:a. 
rlJ'a dogN olan batınlar Arap asalet. 
perestııll ile meşb(I olan zamaNO 
;cabatı dairesinde Mııham~ı (S.A.) 
aırllleettrme !şlrıe ııoıı deıtte müaalt 
bulunuyordu. 

Her kavlııı kendi m4buduna. Jııendl 
hissiyatını ve eJkAn ltalılasını ııtı.t ve 
!onat eder. 

Çölde hill<Um sUmıelt lstlyen bir 
Arap için kan n..,abell en birinci 
prtt.ır. 

Çölde gayet maıtrurane a.ı;aletpe
resUik hissl;rat.ı ile açıktan açJ!a de_ 
moıuatlk ltl,;Jaclat ıarlp surette birl-

Yazan : ADNAN AKIN 
Lig maçlarının birinci devresi

nin en mü!ı.'m karşılaşması bu. 
gün Feııerbahçe stadında Fener. 
bahçe ile Beşiktaş arasında oy
nanmaktadır. Ligin halen lideri 
bulunan BeşHı.taşl.ılar ta!umları.. 
na cezaları bitmiş bulunan Şeref 
ile Hüsnüden başka marul fut. 
bolcü Hakkıyı da alarak çrl<aoak,. 
l&rdır. Bu suretle maç ehemmi... 
yetini ve a!A:kasını bir kat daha 
arttırmış olacaktır. Ehemmiyeti:n 
~ı nisbetlnde oyun da zevkli 
ve heyecanlı geçecek, iki takım 
da bütün eforlarını bugün artık 
tüketerek çalışacaklardır. Hava.... 
nıı:ı y{lğışlı bulunuşu, seyirci ve 
saha avantajının Fenerde oluşu 
Sarı..liiciwrtliler için ihmal edl.. 
miyecek birer kazançtır. Fakat 
Fenerlilerin yaptığı bütün maç
lar gözönünden geçirilttclt olur
sa Fe!M!I' stadındaki maçların ma. 
alesef ekseriyeUe Sarı-lacivertli. 
lere gülmediği .meydana çıkar. O
nun için saha avantajı bugün 
için belki de Beşiktaşa yaraya. 
caktır. Beşiktaşlılar bugün de 
dostlarının sahasından muzaffer 
çılonak ve birinci devrenin lider
liğini muhafaza etmek için bütün 
gayreUerile oynıyacaltlardır. 

Buna mukabil Fenerliler de 
şimdiye kadar oynatamadıklan 
mühim elemanlarını bugün ta. 
ıkınılanna alarak rakiplerine göz 
açtırrnamıy a uğraşacak !ardır. Fe
ner bahçe takımına Fikret ve Ci
hadın yerleşmesi maçın neticesi 
üzerinde müessir olacağı gibi ma.. 
çın üzerinde de tabiat.ile tesir ya.. 
pabilir. İşl<> Fenerliler bugün tam 
ve en kuvvetli kadrolarile raki -
!eri karşısında dizilmelerine ve 
saha, seyirci avantajı da kendi 
lehlerine bulunmasına rağmen 
maçtan kolayca ve terlemeden çı. 
k.amıyacaklardır. iki tarafın ta
kımlarındaki elemanlar ve oyun 
tarzları birer birer t.edkik edile
cek olursa oyunun nisbel'Cn Be
şiktaş lehine cereyan etmesi bek-

birine k.arışmıetu-. 
Allah Araplar anısındım bir Pey· 

gamber inUlıap ett~ Fakat dinJ bir 
rlsalet bedcvt Arap için gayri lı:ablll 
iehim b1r şey olduğu cıbetle Mll>< 
humrr.e\ (S.A.) btldlğlml• v<!Ç!ıile 
ırıeşhuı· 9ir ~ıdam olunca Araplar, bir 
aevki tabii !le, Allahın yeryüzfulde 
kendisine ancak g::ıyet asil blr Resôl 
ve vekil lnUhap edebileceğine lıilk.. 

ıneyledller, Araplardan bil" çoğu için 
Muhammedin (S.A.) dinrlarlığındın 
;.ıyade damarlarında Arabistanın en 
asıı kanının cevelAn etme~i keyfiyeti 
balıi ehemmiyet olmuştur. 

Meltkcnln kablettarlh menkıbeleri
ni bu blssin lcabatmı tatmin edecek 
aureııe tanzim ve tertip etmek avam 
ııalkın. muhayyilesi .,.. muhaddh!leriıi' 
hüner ve marifeti ve zühtü takvası 
!çlıı pek kolay bir ıs olmuştur. 

Abdülmuttalip ıle iddia olun:ııı 
ceddi Kas arasına vazedilen an'ana• 
tın kMfeırt hakild 'klymetıed anla.. 
ıılmak isteniyorsa, hu nokta! nazar. 
dan tetkik edilmek 13.zım a:ellr. 

Bunlar vaz.'ı menşele-ıi tashih edil
mek icar. eden bUyUk bir adama kar-
11 vefatından soııre. hilnnet ve Uzl.m 
h!sslnln lptidat bir ıeJ<lldlrler. 

Muhammet (S.A.) Enbl:ranın ve 
h•lk;;mdaranın neslinden gelmek Jk.. 
u... edndi. (Deftmı .... 

lenebilir. :Maahaza bu gibi mü
binı maçlar ekseriyetle de büyük 
bir enerji eonuııd:a beraberlikle 
de sona erebilir. Onun için 'bu 
:maçın da • uzak olmakla beraber
bir beraberlikle bitmesi de mü.rn. 
k:ündür. Bizim yegane temenni
miz maçın normal şekilde oyna. 
narak nilıayi!!e erebilmesidir. Bu 
mühim ltarşılaşnadan başka. Fe
ner stadında İstanbulspor Tak
simle, Şeref stadında da Gala~ 
sarey _ Süleymaniye, Vefa - Be. 
yoğluspor, Beylooz da Kasımpaşa 
ile karşılaşacaklardır. Bu maçla. 
JU.n normal neticesi liızımdır. 

Marul hakemler maçları 
idare etmiyorlar 

Hafta içinde çıkan ve hakaret 
1ıelakki edilen bir beyanat dolayı
sile Bölge Direktörü Feridundan 
tarziye ve izahat istiyen eski ve 
maruf fotbol hakemlerine Bölge 
Direktörü tarafından bilvasıta 

-.rerilen izahat kendilerini tatmin 
etmemiş buhınmaktadır. Bu vazi... 
yette şimdiye kadar idare ettik
leri maçlarda büyük bir muvaf
fakiyet gösteren futbol ha~e. 
rı İstanbul maçlarını idare etme. 
miye karar verm~lerdir. Bu ka· 
rar bugünden itibaren tatbik ecli
leceğinden bugünkü oyunlar tec. 
rü hesiz yan hakemleri tarafın
dan idare edilecektir. Mıaçlarm 
encamından herkes gibi biz de 
şüphe ediyoruz. 

Mektepler apar bayramı 
İstanbul liseleri dün Fenerbah.. 

çe stadında yılın spor müsa.ba
kalarının açılış törenini büyük 
bir davetli kalabalığı önünde ve 
ıınuntazam bir progrıırola yap· 
mışlardır. Yüzlerce sporeunun iş. 
tirak ettiği bu törene istiklal 
Marşı, and ve geçit resmlle ba.ş· 
lanmış ve bunu liseler arasında
'.ki futbol maçlan takip etmiştir. 
Futbol maçlarında Işık - lsti.klili 
7 - 1, Haydarpaşa da Pertevniyali 
2 • O yeıımiye muvaffak ol:ınuş· 
!ardır. 

Bilınecemi2ıin hallinde fotoğrıaf 
göndermiş o]Qn olttıyucularınn • 
zın resimlıerini neşre devam edi
yoruz: 

Aşağıda birJnci sıra: (Sağ -
dan sola doğru) Süleymaıtlyede 

N=r İzııet efendi sokağında 8 
numarada B. Kerim Kıran, Pan. 
galtıda Elmadağ caddesinde 10 
numarada B. Habip Ertuğrul, 
Beşi:ktaş 56 ıncı ilk mektep 3 üncü 
sınıf talebeleııinden Orhan Yal
(ın, Üsküdarda İmrahorda Açık. 
türbe sokağında 73 numarada 
Cumhur Tomaç, Göztepede birin. 
ci orta sokak 9 numaralı haru;de 
B. Nasuhi Ata-ekin, FaUhde Al. 
tay mahalle6inde bakkal B. Hü
seyin oğlu Ömer Kırmızıbayrak. 

2 inci Sll'ada: lSağdan sola d-Oğ
ru) İstanbul erkek lisesi 4 üncü 
sınıf ta1ebe.lcrlnden 889 numa -
mlı B. Zeki Tükel, B. Fikret Ey
nel, Haydarpaşa Lisesi 5 inci sı
nıf 1 inci Ş'tlbe talebelerinden 574 

numaralı B. Zihni Özkan Guıe. 
ba hastanesinde gece kontrolü B. 
Niliat Taşkan, Samatyada Sulu
manastır caddesinde Demirei Os.. 
man sokağında 43 numarada B. 
Artin, Galatada K'Uledibinde dik, 
modern ekmek fabrikası fımili 
B. Ali çorbacı usta. 

Üçüncü sırada: (Sağdan ~a 
doğru) 6 ınc1 dairede Aybastı so.. 
kak 34 numaralı hanede B. Da -
vit Samoel, Fatihde Kirmasti ma. 
hallesin de l O numaralı hanede 
R. Mustafa Özden, Üsküdar Hal. 
kevi temsil kolu ilzalanndan B . 
Muzaffer Öner, Maçkapalas 2 ;ıı. 
kapı 16 numaralı dairede B. Ay
dm Tuncer, Kadıköyündc Rasim.. 

paşa mahallesinJe Yavuztürk so
kağıand 38 numaralı hanede B. 
Esat Erem, İstanbul Erkek Li-
sesi 4 üncü sın,f talebelerinden 
923 numaralı B. Sabih Şende!. 

NOT: Bazı resimler kılışeye 
gayri müsait ve donuk olduk.la -
nndan neşrolunamamışlardır. 
Bunıarın sahlpK>ııl yeniden gön. 
tler'rkrsc maalmemnı.nıyıe neş.. 

rolunacaktır. Fotograflar mec • 
canen. fakat sıra ile neşrolunur. 
Bilmel-e~ mükafat kazanmak 
ıçin kur'a da isabet etmek icap 
ettiğinden resmin lll!şrolunmesı 
behemehal hediye kazanıldığına 
dıeHilet ıe-tınez. Yeniden fotograf 
göndermek isteyenler her hafta 
cuma günlerine k.adıır yollama -
hdırlar • 

ıv , 
H aydar kulübündeki ıı°J ~ 
ve Amira l Ramiz Beye 411 

fOh•i mütalea ııe notlar . 
. ' 

Meşrutiyet inluliıbını yaP" . .',e 
lstanbula gelip iktidar nıev:<ıı·~· 
el koyan lttilıat ve Terakkı >f 
rin her semtinde bir teşkilat oC·;, 
ğı açnuş, bunlara (Klüp) ~; ~1 
r.ilmişti. Her semtin eşrafı, a)~~
bu İttihat ve Terakki klüpıer~er 
de toplanır, partiye ait mesde ti
burada görüşülür, dertler'.. ~~
yaçlar, siyasi fikir ve mı.ın3 · 
§alan burada yapılırdı. ·çı."" 

Klüpte haftanın muay~en l,ıya 
ma günl<ıri bütün aza bır ar;dfll 
toplanırlar'. o ztıman da. yen lıJo 
partiye gırmek talebınde bıl ~1 
nanlarm dilcltleııi tW.kik o}\l!l 
semtin ihtiyaçları hakkında ~ 
ra.r!ar verilir, bunlar umuınl Jll 

,ke-Le biMirilirdi'.. ,ı; 

Her semtteki klübün b~ Jıtl~ 
siyeti vardı.. Haliç Fene~,~e!Ö 
yıesinin (Haydar) mev!Oll"" nJ:l 
semt klübünün de bu ~ıJ!lli 
mevki ve hususiyeti, a~ as& 
• tersaneye civar obnak "'.ütl Jil"' 
betile - daha ziyade bahf'iY'! Jil9 
ı'in en kesif aza bulundukları Jı 
olmasındaydı .. 
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