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:::::.:===:::==-==============================================================================================================:::::::=================================="---'-----~ • 
lngil t ereye 
Göre Harbin 
istikliali I 

Çörçilin nutku 
lngiliz B14vekili dünkü 
nutku ile bir cok merak 
edilen ııoktal~rı aydın • 
!atıyor ve a§ağı yukarı 
harbin iıliJ,bali hakkın
da lngilizlerin ne düıün· 
düğünü bugünden anla
hyor. 

~ETEM iZZET BENiCE 

1 Al ınaıı • ııus harbinin en cntc. 
~a? ' c meraklı neticelere doğ. 
k gittiği, l\fo~kov:ı kcnferansımn 
~:~rlar aldığı, Vawl'in Tahran, 

d lıs ve Ba1'dadı dolasfıg" ı, Ak. 
eı,- :-.. " 

)· ••de deniz \'C l<a ra h arbinin 
-•ni ~afhalnra doğru gittiği bir 
~:da İngi l iz Ba§vehill Çörçil'in 
to~laml'~toda ira t elliği nutıı.k 

\ "· ' etıııde olmuştur. 

Tahrip C<lilmi§ bir 

ALMAN TEBLIÖI 

Şimalde 210 
blokhavz 

zaptedildi 

Soııyet 1ankı 

IOVYET TEBLfrl 
= === == 

Kıt' al arımız 
Poltavagı 

tahliye etti 
• tı ".0.'l':il'in birin<'İ hnsusjyeti \TC 

le ".' lız nıilleti ile zımni mukan. 
du 1 .~çık konıı~mr.sı, gördüğü ve 
ll uŞtındiiğii gibi konu~nıasıdır. 
1; 11 .''tın içindir ld, İn~iliz Başveki. 
l • ıı nıı tukları dü°' a hadiseler i 

1 İtalyanlar bl ytlk bir 
zafer kazandılar 

28 Eyltlde 65 Alman 
tayyaresi da,ardlk l 

<.ar • 
lın J' •nda İngifü ~ö:iişiinii ya. 
ııı, 

1
•n anlaıııal< J.akımındaıı dai-

!;·· al d alı olnıuştıır. 
ııı, •ı·çi l, dünkü ııııtlmnda birçok 
\ııı'ak noktuları ıı ı aydınlatmış 
ıaı~'nu~or ve harbin miistakb~I 
'1'! :1 ·~~ haklnnda İngilizlerin 
~hııı·"~~ndüi;ü nü a~•ğ• yukan 
r ;: .'llleıJc bugünden aıılnCıyO!'. 

Berlin 30 (.AA.) - Alman or. 
dul.an Başkumand.ınlığının teb • 
)iği: 

Dnycperin doğuslınılaki. hare • 
katta, ltalyaıı lnl.'a.Jnrı, mühim 
dü~.,..an ku\\.'Cllerini !mha -etmlş
·lcrdir \'e l:inl4;1·ce esir :ılınn1ıst1r. 

nrıırn ceuht·,ınin ~ımal bölge • 
s;ntle, l>ir piyade tümeni 28 ve 29 

(Del'.:n 3 üncu Sohi!ede) 

M.oskova, 1 (A.A.} - Sovyet 
istlnb:ırat daiı'esinin gece yarısı 
foblii;i: 

30 Eylül günü,kıt'alarınuz bü
tün cephe ımtidadınca muharebe. 
leı·c devanı etmişlerdir. Anudane 
muharcbelcrclcn sonra lat'aları. 

Harkof'un 140 1<ilometre gaııbine 
düşen Poltava ~ehrini tahliye et-

ı ın~lcrdir 
'ı:v tC' ıJ h 
la.t ı · .1.n· nutkund a~ i ana c!:ias... 
dU,, ~>le sıralamak mümkiin. 

' 
1 İki muhtekir 1 

~ . 
AMERiKA h-... lııısyadaki lıarb)n ~3.l'i:·oli 

lııı n - llusyaya 3 aıııl•uk )·atdı. 
ltev•i • ~,r._ Alnıan lı:l\'a ~ı;\'\'ctlcriııi n 

'>< ı· d ı 

~ ıı , n '- Al nınıılanın müstak~el 
t ilt,. hareketleri bakımından Jıı - 1 
ltı ; ''' lliıı tedb irleri '" diişiince. j 

\.~--. lngiltcrenin cJ1 büyük c. 1 
ıı, l\ııHti ~erdiği nokta .. 

!il ·;~ ;"'.' cs;ıshır dalı ilinde ('ör, 1 
biJ;,İı 't'leriııi kıs:ıto i•ah cdc
''d ııı · gi)j, Baş.- ekili, Al = n t 
ttı ık·a '. • nııı fa ilciycti muhafaza ı· 
~ İ n. bn. ı "" Sovyet Rusyada lıar . 
lt.i; ı.iu .1aiki>ct altında de' anı ~·· 

,.,: 
111 l ~nre t edi)·or. 

tQ~UQ~ıııan~·anın Uuo~·adaki or. 
llıu ~ '!arka ve Alr ikaya do{;>TU 
~ ·~ o~,a İııgiltcrenin is tilasına ' 
bor~ ed.,.,cği belli dei\ildir.• 

~'t .., eıı, lıı giliz Ba~vekili So•·-
" " Us • 1r fiil 3·ada Alman orduları nın 
1-Hn n. hu istikametlerden birini 
''lı<'r . edebilecek \'azi~ ete geçe. 
~ ~i;, '1tı.i ~ i nıdiden kuLul ettiğ in i 
" ı1(!) " 
lıı ~ald nr~ buh•nuyor, demektir. 
t·~Q ~ c, n usyadaki askeri duru. 

1•~dena se, kulccyşi tedbirler yü. 
~it t i n. '. l'ahut da cl'plıcdcki va· 

1
. dutu l rapları dahilinde Alınan 
U~'~a ~il ~a şarka doğru, ~·a Af. 
~· tır ogru saldırmak vaziy ı-. 
t" 'ıuu~etei':!, günün muhakeme 
~'U Ur, Ingiliz Ba~vekilinin 

ı,,' ı•~ :•~•t aları \ C istihbar un. 

_ ..... 

tevliif edildi 
--- •ı---

Büyükada da bir çi
mentocu da cc:ıalandı 

Ycdikul'"d" Tramvay cad<lesiu. 
de 70 numara!ı dükkanda kömür
cülük yapar. Osman Yakup ınan. 

(Dcı-ıur.ı 3 Uncu Sahifede) 

Ortaköyde Musevi 
Sinagogunda yangın 

Diin gece Ortakö.ı ~e Murevi 
sinagogunda s:.at 3,30 da bir yan .. 
gın ('.ı.kmış v-e çz.tının tutı.:şmc:.kta 
oldcQu güıü~üncc derhal il.fa:yc
y-e haber n:rilm'~!ri. İtfaiye \'ll.k. 

tincl•' yetişmiş ve çatı yanmış ol. 
dui;u halde ateşi söndünn~tür. 

Yan.gınm bırakılan mum ve 
kand.illoerden çıktığı tesbit edil • 
mişi'". 

sanayii ayda 
3000 tank 
çıkaracak 

• Harp malıemeıı 
lmalAflnıa ytlzde 
ellisi mihverle 
harp eden devlet-
lere ·ıerllecell 
Vaşington, 1 (A.A.) - •B. 

B. C.> Bfrleşik Anıcrika Reisi 
Ruz\•elt, gazeteciler toplantı. 
sında, Amcrikarun mühim. 
mat ve haı·p malzemesi sa· 
hasındalti istihsatatın yüzde 

(Uh-:ırnı 3 Unc~ Sa!ılletid 

Şark Cephesinde harbin yü
züncü gününde umumi vaziyet 
(Yazan: EMEKLi &UBMAY SUBAY:) 

Romenlere göre 
1 

ı Harkof ve 
Rosto/ düş-

1 mek üzere! ı ----- 1 

Kafkasya y o 1 u 
artık açllmu; 1 

BükrEş 1 (A.A.} - Oli: 
Bükreş m.ahfille.riııe göre Al • 

manya ordusunun vaziyeti mü • 
kemmel, IWs ottlusunuıı vaziyeti 
™> ümiwzdir. 

Uniwrsul gazel.esi diyor 1<ıi: 
Alman kıt'ala.rının ileri yürü. 

yüşü ci<k!i cngeller-e ugramalrnızın 
Vo°lgaya kada.r devam edecektir. 
Sovy-etlerin Donetz üzeriııdc mu.. 
ika.vem-et göstcrmckri mümkün. 
dür, fakat bunda Ruslann mu • 
vaffuk olınaları amidi pek azdır. 

'J.'jmpul gazetesi de Harkof ila 
<Devamı 3 tin~ü Sahifede) •"""·---... ·~ . ., ... --...,~--

i 

.Sovyet cephe gcrı.Zeriıı.de vazife 
alan silahlı bir Rus kı..."1 

Alman ordu
su geni bir 

taarruza geçti 
Barell4t hakkında 

!tir ilaç gln !tir 
111 ıiyleamlyecek 

Buna ''İğfal,, Değil, "Soygunculuk,, Denir! 

Odun narhında Mürakabe 
Komisyonu nasıl aldandı? 

Vali yolsuzluğun sabit olduğunu ve mes
ullerinin Adliyeye verileceğini söyledi 

--------------~J 
Belediye Müstahdemin Mü
dürünün Raporu Yanlışmış! 
Narh çekide 50 kuruş indirildi~ 

Fakat daha 55 kuruş 
tenzili lazımgeldiği söyleniyor 
Odun narJıının yanlJ~ olarak ço!; 

yüksek hebf•P cdildici'.ni ve bu. yuz.
den j~-UınbuJlulıırın 500 bln lira fü
:uli pnra ödedikl~ rini yJ.znıış ve Fi-

EKTEP 
Kitapları 

fil ~!lirio,;;:abe Koınu.yonunı;n dÜll top
lanarak bu lşı tetkik Nc~lı1i bnbcr 

!ilt. 
(Dcvn~ıı 3 üııc,; Sahifede) 

PAR T i ı' 
kongreleri 

- - - · ---•ı---
On güne kadar tek- Bu günden itibaren 
mil kitaplar tamam- ocak kongrelerine 

lanmış olacak baş 1 an d ı 
Mektepler açrklığı hal<l h>enüz Ha1k Partisı Orak l;oı.grelerine 

ıeks>Cri ders kitaplarının mevcut bugün b~lanmıştır. Kongreler bu 
olmama..<ı. tarebclCTi ve muafünı. aym yirmi b., n~ ka.da.r b;tirH-e-
l;;ri müşkül bir vaziyete sokmuş· cektır. Bugün Ç;.talca~;; tabi Balı. 

tur. Bilhassa ilk mch-tepl-erin i . şay!~, Bakırkö;: merkez, Emiııönü, 1 
J<:i:nci, üçüru:ü, dördüncü ve be • A'<>ınoar, Kar:al '"' <l:,1;er kaza.. 
~inci sınıiları içln okuma kit:ı • Jar<l ko:ıgı e~c.ı· <iki üölm'l'ktc • 
lıına ve beşinci, yedinci sınıfların dir. 
tabliye, orta !n<'ktepl~rin tıarih ALEMDAR OCAÔINJN DAVETİ 
kitabına büyük ihtiyaç vardır. Alerndar Semt Oeal(ınd.an: 
Diğer bazı kitaplar da eksikiir. Ocngımızın sr:-nelik kon.gresi 
M<ıarH Vtltıl<"ti bunların 10 gü· bugünkü çar>;nmba günü saat 

ım kadar ikmal edilerek satışa 21 de Alayköşltünd-t yapılacaktır. 
çıkarılacağım bugün aliıkadar • Bütün Partidoşlıınnnzm tcşrifl-e-
lara bildi.rmişUr. r lni ehemmiyetle rlea -edl>riz. 

-----~--·---~----

Yunanistana gön
derilecek erzak 

Vali ııe Belediye Reisi 
Lütfi Kırdar ·, 

Tramvay ida
resi bu talebe
lere kolaylık 
göstermelidir! 

• 
Fatihten Çapaya gi
den yüzlerce talebe 
4 tramvay değiştir
mekten kurtarılmalı l 

Vi~i, 1 (A.A.) - Havas O!!: Alman· V. l ı 50000 v.•ı • 
!ar Sovyet Rusyada yeni bir taarruza .l\..lZı ay ın n..ı o gıyece-
başlamı,ılardır. Bu taarruza Bri:ınskın 

Mektepler açıldı. Eekdiyo. ge· 
rek traıuvay ve gerekse 0 1 ı-büs 

rr:-frrleo:n.i r-wk1.cpkrin ~a ı, :ıına 
saatlerine giııe tanzim ctmiyc uğ. 

raştığı ~u sırada aşağıdaki nok. 
tanın da bılhas.•a nazarı )ı;~k~. 
te alınmasını c;ocuk vcı:ıcrl Bele· 
diye Reisliğinden w Tramvay 
İdaresinckn eh~ınmiyetle rica et. 
m-ektdir!cı-: 

Garkından başlanmıştır. ., • • k • bu '- ff b / 
Taerru• Harkof - Moskova demir. gının S e V ı llQ a aş ıgor 

ls:anbul tarafının Kız Enstitü. 
<De· .. an:.ı 4 üncii Snhlfedc) 

yolu istilı:ametinde inkişaf etmekte- ·sıa 1 

dlr. • Kız~ay namına Yunam na ~========================S:?-. Ukrayna cephesinde Almanlar J'C· gid~ek olan heyetin yann ~1- ;;; 
ııı şehırler zoptctmi:;Ierdir. rimize- gelmesi beklenmektedir. 

Vlş!, ı (A.A.) - Havas Ofi: Dün Yunanistaııa scvkedilecek gıda 
gece Berlinde beyanatta bulıınan . AL. maddesi 50 ton<lur. Kcırtuluş va· 
ınan askeri sözcüsü Sovyet Ru.'yadakl puru kfralanmışl.ll'. Ayrıoa Yu. 
p.arp harekAlt hakkında bir kaç gün k "k 
müddetle bir ı;ey bUdlrilcmlyeceğlnl nanislandan da iki üçu vapur ı 
söyleml~tir. gelecektir. Gönd-eTilecek gıda 

Söı.ctinün beyanatından lstid~l e· maddelerinin içinde küçük ço • 

1 
4i1dlğine göre mülJm harckcller kin cuklar Jçin süt tozu da var<lır. 
!ıazırlıklara elrl~Uınlıtir. -=c===-------

ÇERÇEVE_ 

Amerika, Amerika ... 
NECİP }'AZiL K ISAKÜREK 

Amerika, Ameri2•-· Gür.ün on 

S;-1ctecc kem:yct tilçi.lsü)·lc Ame .. 
:rikanın ser~·bf'r cclebllecc:;i ordu 
kt\dro:nı 12 nlllyon ... 2 mi:yon ton
luk harp ge?nisl, 30,000 tayyare, sa
yır.rz tanlc, otoır.obil \"csaJre... ve 
btp.ı;:iftih üst ınde. sadece n1üccrreı 
beygir kuv\·Cti b.:ıkur.ınd3n diln
yanın en kudrt:til ınaJ.ı;ine m:ınzu .. 
mest. .• 

t .\) lı ııı izde olınaınakla bera· 
llı an ordularının bu duru. Alman - Sovyoet habinin bugün --· -

büyük ıne\,.'.JU .• 13r·hsCc.Jçn e:denc •.• 
Amerika hakikatte nedir?, BUtün 

m~dd~ ve n.:h cephes:y!e Ameriltg, 
bilkikattc ne•! 

Fak .. t hiidisc-yi kcytiyct ve ruh 
p)li.nıntt intikal cttirjr cttirn1cz, bu 
azametli n1adde: kOtıe.sinin h<'men 
ayni ayarı tutn1ad!ğını görürüz: <~·arnı s Qncli Sahifede) 100 üncü günüdür. Biı 100 gün. 

<1-en soma şark ceph(sinde harp 
) a :----· vazl\·et! sudur: 
"\ NDA ..,,...,,,.,,.,,._~ ........ '\ i _ __ · __ ıo_._''_"_"'_' _ü_ç_un_c_ü_s_a_h_ııe_d_e_> _ 

l: • 1 
•ki A 'k C" h .. "lllerı a unı urrcısı 

1 

"IL S OIJ'u n 
>:ı,.:ıı, Cantarnıı Çalan 

JAPON 
C!Asusu 
t<!ı'nl dünyanın en heye. 
}:ll ,1e ve en korkun~ cntri

rn:ıcel':ı romnnı .. 

K ISAC A 

aıeı'aliere ne 
yapılacak ? 

-· 

Odun !iallerinln tesbitinde İstanbul 

j 
re:;.nU makan1hırını iğfal eden ve bin
netice halkın kese,.,in<.ll.'.'n odw1culara 

, yarun rrı·1~.-("fl liı·a aknnıs!ııa. sebep o-

l lan1aı- hakt;ın~l.ı ne yapılacağını ga
zeteler ~orup ~unıyorl.::r, Bizim ma ... 
hut nrk:ıdaş da ~nden sordu: 

1 
- lll•s'uller Adliyoye vcrilınl~ler 

.ya .. 
Dedin1. t ' " ' 
- Kiifl dc~il., 
Diyerek, kulağıma fıııl::r.dı: 
- AdliJ.·cnin cezaJnrı bu ı,:ibller için 

J<i.ll değil. Ba gibi fevkalade halle". 
~e g<rck Belediyeye yanlıı; ır.o!Qmat 

v.ı:.rt.rı n1emuru, gerek onu yanlı;;:ı sev- J 
keden odmculc.rı hep bü• arada bilck
ıer:nden kavrnyıp yn tarp divanıno.

,·ermeli, :rohut ta biı' b<Şl<a tedblre.-
A. ŞEKİB 

---~---

- . 
ı ..-'dımizde soıı ınuhaı-ebede İ talyan taı;yareleriııin scJ;a!laJığı anla§11an lngilizlerin Ne1$01ı lı ıırp oem<si 

_.ı\niCrika hr.kikattc, dün)'anın en 
az:ınoetli n13ddc kıyn1ctlcrine ~ahip, 
takat rulı kıymetlErı bakııuındrın 
bu madde <leğcrlerlnl scn1erel<.·ndir ... 
mek ::ktldarır.a ııla~r.ı.ak goyrrtı.r.. 
de bir n1eınleket ... 

Aıncrikar.ın madde cephesi; 
BütliIJ dünya pc.:tL"oltiuün yü2de 

62 si, 
BüUln dünya pa.mu~;nun yüzde 

60 si. 
Bütün dünya buğdoyının 7Uı.de 

16 sı, 
Bütiıll dünya kcmürünün yüzde 

37 .ı. 
Bütün dünya demlriııl:ı yüzde 

29 u, 
Bütün dünya bak.ırının yti,de 

S'.'! bi, 
Ve ayrıca bütün cHlrıya kal;ıy, 

nikel, alüminyon1 r:nııden1erln'n 
yüzde 50 den fazlası 

/'1nedk~da ... 
Du ana n1addele-rd<:n geri,)'c ka

ltint, b:ışta İngiltere, SovyeL R~ya, 
Almanya, jo:ıponya1 Fransa, İtalya 
vesaire oln1ak üı.erc bi.ıtün üilHya 
\ar;;iından payl.>iılır.ıştıı'. En basit 
bc-s<ıı:la Amerika, tek ba:ına dü.'1-
ya ana n:addt;crinJn )':lrııuıa sa
hiı,ı ... 

Naz.1rlyedc 12 mllyonluk or>lu 
Jtadro~u... Fakat an('nk bir buçuk 
mılyor.u ei1:1h altında ve nncak 
40 - 50 iırKa1lk L:iı· sc:yyur oıUu 

kı)·ırrtı. .. S~dcrc 3 - J zırbh ve. 
2 - 3 moti}rhi fırka .. 

liüet-rrcL be}·g~r l:U\\.·cti olarak 
dilnyan·n en kudrcUı ~n:lyH ... Fa· 
.kat h:ırp ı:;-;nay!irıe ç-evrilır.e~ı işi 

balô z.«D!<in 'c cn1e-k iatiyen bir va
ılyet... 

Ve bütün bu;;lara na.ve olarak_ 
ruh \'c ltey!iyc\ plamnrn ana öltil· 
Jcri olan: 

Jlarp bilg:zı \'e ~e,·ki idare, 
TC'J::kil.:i.t, tallın v~ terbiye, 
Niz~m ve 1nı.ib:ıt, 

Milli birl;k ve grıyc, 

Jlaına.sct ve fc<lak:1rlık, 
McfkUre ve lnı::ın 

noktalarında, blzıat Genel Kurnıay 
Ba~kanının btyar.at~nd:ı ırade et. 
tıı;; ı;ibi nıtulde lH)t;etilc t:.n1 ui.s
b.:ı kabul ctır:E;: birer scv~yc_,. 

İlite ınndde ve ruh cepheleri üze .. 
rinddd AiT.E:-ikan tc:.mdH;ln an~h· 
tf!r1trı, t;te bu tC>;: dı k:ıpatmıya 

':alı')an Arrıl'rikanın g:.yrct lırunle
Ierindeki hedcl .. 
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HALK FiLOZOFU 

MÜBRE !l BİR İHTİYAÇ 

Fener yangtnı miinasebctile, 
bundan :ki yıl evvel, Orta A. 
natioluda •·ukua gelen zelzele 
dofayısile yazdıi;ım bir yazıda 
ileri sürdüğüm bir fikri tekrar 
edeceğim. 

Fener yangınında, açıkta ka. 
lan insanları güçlükle bir çatı 
altına koyabildik. Bu iş için, 
derhal akla gelen tedbir cami. 
ler, mescitler oldu. İki yıl ev. 
vel de, ulzclcnin açıkta bırak.. 
tığı bedbahtlardan lstanhulun 
hissesine dlişen vatan ' şiarı 
barındıracak yer ;ıramış , dur
muştuk. 

t.taııbulun en büyük ekı<ik. 
)erinden biri de ıni Iirh3ne. 
dir. Bu şehre, bu gibi hallerde 
istifade edilmek üzer~ ı!eni~ 
bir çatı altı l57ımdır. nu eatı 

,\CAİP 

1, S.' ~L\R 

G• enlerde ajan>lar haber ver. 
111 ;şı:: Mataristau.da, bir kadın 

ac ip bir çocuk doğurmuş: Çocu. 
~un iki başı, dört t"li, dört ayağı 
' a1nı·~ 1 

Gorü ·or ... unuz ki, tabiat da ar

tık ihtirnca göre iıı>an halkedi· 
~ or. D .. n) a hcidlsclerini ka\'ra .. 

ıııak, b~r bn~la ıniinlkuu ınü'!. 

Krl.Dlıi 

(ORAPLARI 

Kadın ço aplarından ~ik.ilyetler 
••ılı. llcnı pahalı, lıeııı iplıkleri 

~•h••k ka<:•yor. Bıı· kere de kaçtı 
ıaı artık o çocaplan ha)ır gel. 
ıni' or. Bir arkadaı:, ŞÜ)·le di!di: 

•- (_' oıap!arın ipliği kaçması· ı 
hir •ey değil, b<iyle böyle, çorap 

P" ıı ı ıı udeyeu erkekler aklını 
k çııac•k .. 

S.-t.Hfl, 

YOLCl'SU 

G~teler yazdılar: Ikbck tum

' y Lırı !:Piki de i·11emi)·ecek; Lu 

REŞAT FEYZi 

allı icabında misafirhane, has. 
tauı>, nekahethane olarak k•ıl. 
knılabilir. Bu iş için fazla 
masrafa liizum yoktur. Heıneıı 
aklınıııa modern ve kübik bi. 
na, lüks, konfor gelmesin. 

Hayır. Herhangı bir )·angın 
yerinde dört durnr inşa ede. 
ceğiz. Üstünü kapayacağız, bir 
kapı, birkaç pencere takacağız. 
Ve o kadar .. 

Zannederim ki, böyle bir za. 
ruri ihti~ aç için, Beledi~·e büt
çe inde pekala tahsisat bulu. 
nabilir. Zelzele, yangın felR.. 
ketzedelerini lüks otele, lüks 
gazinoya misafir eden1eyi2 ki .• 
İstanbula icabında birkaç 

bin ki~i} i banndıracak müte. 
vazi faka!, kocaınan bir misa· 
firhane lazım! 

Vehim ..... ugruna 
karısını öldürdü 

Ev\• ki giirı b"r l ç uğrnna 

tzı:- rılc fec• bir c rayet işlen -
mişlir: 

Alur.··t oğlu 41 -..-a~ulda seyyar 
satıcılık varıı.tı ı-:~ııraman, genç 
karısl'ıı çok kıskanmakta ve ad~ta 
her h~rekctl karşı.,ında bır mka 
ayırarak- >evhama apılmal:taaır. 

Bu \·a ,.iy ~t s~~ gü.nlcr<.ie tıad 
1 bir şe! l alıış V{:I sı~' sık ağız nıü. I 

naka...ı :a"'ına sebcni . .rct verrr:t~tlr. 

Dıin sabah sı>at .sekiz buçuk 
radrl-Plerin.-:~ Kahramanın g~n~ 
kar:sı -Güiter e·::nd 0

, başına ge • 
lecek fdakct:cn h~bersiz olarak 
ıy:e gücü} :e uğrı1<tığı b:r sıra

da kocası karş:sına dikilerek hiç 

bir söz söylemeden tabancasını 

<'€ kmi , .şuur;uzca ateş etmeğe 
b~!runıı;tır. Tabancadan çıkan 
kı. 'ı nlar 
.g\ı~ine ve 

kadıncağızın başına, 
b.tldırna isabet ede-

rek ağır surette ra alımmasına 
ve bıraz sonra da ölmesine sebep 
olmuştur. 

Tabanca scsl!>rini duvan kom. 
~ular :.r-men karakola • k-o~arak 
lı~d;sey! haber ve~mişlerdcr. H8-. 
d«r mahalline gelen emniyet 
mçmurlan katfö !inde tabanca. 

s'le yakalam:şlardır. K<'Pd'.sinde 
e\'hıımın h;r hastalık ha,ınde ol

duğu ve ou yüzdnı kaç kere de 
dok ora gittiği öğrenilmi,}lir. h il boyu )'dculannı Şirketi 

lla~ ri)·c \·ar.urları ta.~ı,-ac:ık. Ya. 

zın •ap r yolculu,,t-u tercih cd;Jir, 
anıana_. O!lümüz k~ .. 

. (HALK SÜTUNU ) 

n:r ark•.faş şöyle dedi: 
«- - Şir!..eti Ha)·riy~. hakikaten 

lıJy.Jİ.l bir WÜ(.Mj,_&.,c oldu;,uuu 

i~l,,Jl et c de, bU'a~ tıatJcti. indir. 
.s l' .... 

K 

34. ı ,Yapan bcrhcrtı!rİn 

jJıı t.i.i.u nı h~•un hir nı•ticc v rdi: 

Gıı rnodern her!.:erl~rden anc:ık 

~ iiz yirm1si muvaffak oldu. Ga-

7etckr, kadın saçları tehlikede, 

diye. ferı ndı basırorlnr. lliuhte. 

rcın bayanların aaçlanoı acemi 
bcrbPr eline nasıl te$lim ellikleri 
dii. "nülecek bir- noktadır. 

Kinıbilır, belki 4{r, . bu berbrr. 
ler;n dili tatlı, •özleri ustacadır, 

AHMET RAUF 

Daktilo da bifon orta meklep 
mezunu genç bir krz İş arıyor 

Ortamektep mezuntı g .... ıç bir kızım. 
Yaz.1oı, he bun, fa em ddzgü.ndilr. 
Daktilo da bılırim. o\i'c\ İ vtızıyeti .in 
boz :klcı;a t-~yal :nı çaiı arak: kaı.~n
nT~u-:-.ı i p ctta'Ctiı:ind u kanaatkar bir 
ucre le i1 arıyonun. l~ı n Son Tel .. 

gra! H lk Sütununlia D·Jg=ı.zlçili rumu
zuna y:ıımalarını h' ·11.cC.C rica ede
rim. 

iş arayan bir genç ku. 
Ona. n1~~deb·n 8 incı 3U1Jfında bu 

yıl t\ir d rJten e!etr.c;re kamlt.ş, d.l
dığer n ·• aıaları iyi, yaıı!'il düzgün 
17 ya~ında, fakir bir aJe kızt, hem 
gelecek lıntihan zamaruna kadar bom 
boş gef;·e~ek olan bir yılını leLlli et

mek \;e bt~ de kend.Wyle .:ııınesi.uin 

maişetine Lir yardımc.!a bulunınak ü
zere mw1a.fp blr iş araınaktadır. Ken

disine iş vermek .aurettyle bir a;ıey ı 
sevindirmek istiyen alicenap t~ 5ah!p
lern.ın Son Telgraf Halk •ütununlla 
S. A ya ya.ıı.na4ırı rica olunıır, 

Tefrika No : 7 3 ~ 

Süru Çıngırakları 1 
\.. Yazan: CAHI'l' l:ÇUK 

_ Bu kadar gu"".el oynadığını gör .. İ 

n1et ~tıın .• 
Benim içın dügi.;n f"nana.la.,;nl~ı. gön- \ 

h1mdeki hu:lin, laU.\t duygular. yerinJ ' 
g ru lu bir sevince bt.rak.ıre.k er<ınlj- 1 
t .. 

* Da\. .:llar, .t.urnular, ~illi oyun ha
v ar .nı aat!.c:re.;! çaktı. Oı-t.allı;a ya .... 
\ l ) vaş b .. r dı.ugunluk. i.nsanldra 
Y• ıg .. k ~·okı!ı. 

.... ...ır.n al .. uı~r.. 11:ıJlr!:ıı·lft ti.stüne 
~hte er 'j.c-cıek, y.a-bk lrııtu t.ı yapt1 -
l ı. tı ft ... 11 ~oru .... ı n:CSi. iç-in, a~aç-

lı. ... r l Ja! uHı :n.ct.= kıl J r gerdiler. 
E\ e girerek, g"tın vdasınd.l svyLın

d ~. Altinlanffi•ıt, cl!Jiselerıınizi ora
da bırakarak. b ze vcrd ·teri., basına -
dan gcce;Lk tlbiieler:nt gıydtk. Yattık. 

Oı·la1ı:,:ı kaplıyan ı;e..ler dındl, ha
' ada daı.g;;&lanan d ıman ve ga.,. koku
larını rüL.gSr alıp gr,turdu. Ilavlıydn 

kô kler bı'e snslu. Ve s,.bahf1ıı ge
ce vakit r.P kırlar yor.tl:'tn du
İl ·uie1, der n bıı- u~l<.UYtl. daldıl:1r~ 

Ben, Yıldız, Zehra kadın, Neı.lk, sı
raya yalaklarda yatıyoruz. Hepşın '. n 

tnuntaz.am soluk al~la.nndan uyuduk· 
larını antyorum. F~kat ben uykuya 

uzağım. Ortsıllğı d'.nl:yorum. 
lçinde ı:ıester dolu. l.:2.dklarda 

.ı.w·bagalar, do.ı.llarda tanınıadığım 

kuşlar, ve böcekler ötüyor. Susan ge
ce, koynunda bu seslerle uyuyor. Gök· 
tc kıvrık, nce, bakır renkli bir a7 
var. Yıldızlar mavi y~kamo:tlarla kı

pırdıyorlar. Kollarım başımın altında, 

alnunı, yaprakları tıtreten rüzgtır 

okşuyor. Yüregiın, tuhu.f bir bekleyi~
le yanıyor, hep o glzlı hiss!n tesiri 
altında uyuyamıyorum. 

Nihayet, hlsleriın1n de beni al,tat... 
madığına emin oldun1. 

Neı:ik , yatağında kıpırdtyarak, ba
°"tnı k~Jrtırıp etrafına b:ıkındı. Kirpik
l~dmin arJ~lndan bal<ıyordum. Sonra 
yavaş, 1e.:1Siz bir harekeUe dogı'Ularak 
k~ lktt. Beyaz gecel k gömleği, cı rka
ıını k3p1Jyan örgülü uzun s:At,,.-!ar:yıe, 

bir hayal a:ibi yurüyerek, a::ıç :kların 

[(!j1~fil~].[i];s;. l ~ · J Yaıan: "' 

~ ~~Jlı;lJ~l]1 r 1 ~\IIAHKEMELE~!J uüsEYiN BEHCET J 
Parıs• z r.;.~ t ı R.-areme a kag""ıtlarındaki ma-

da v m o lyor ? 1 • 
Kendi bitti. i:;;ınl ..... aldı y~d :g. r, di.

ye bir esKi stiz var1.oır. Purl:; te boyle .. 
1'~ \.'aki, f'al;s bir yere gttınect·, J an
mau., yıkdıcaaı, gt;zeliıgıne, t ... ra \t:ti
ne halel geln.eci l amına , elden gitti. 

ılılerle lcızı kandırmış am"ıa •• 

Blıguııl>:u Paıll..c h ... . yat ı<u.sıldır:'. 

Bunu· y~'iından ve sahih olarak bit
t.aUi L ,cı\ yokt:.ır. I: ak.at, herhalde, 
petr parWk ohnasa gcıek: .. Ancak bir 
ta un ;;.t.hı·etter var ki, bütwı h.ldi.se~ 
lcre rağmen kuvvetini ınuh.atau eder. 
Calıi.>a, Parısin bir ınoda merkC'ıi, bir 
:,lk.iık, güzellik ınerkezl olu~u da bu 
ka.UL. iQhretlerdLnd~r. 

Dttıı, g.ız-eteleri karıştırıı l\.cn, ilan 

salı:Ce::.~ncıc göz.ünıe ç.d·pan b:r pudra 
rekl.lrrunda sOyle d :yordu: 

« Paı i.:t ıcrzihauclerinjn bu seneki 
koılekoiıyJnlılrı, nıev n rvbtarının yü:ı; 

ve tenı:ı yeni. renk"!cı·ic ahenkl:ı.r ol
ma ... ı i:ızun geldigıni go.:0terıyoı-. Bu 

sun nıoda yt-nl pudra renkler1 Qe bir 
fran-ıt guzellıK mliteh.a~ı::tı tara
Cınd.ı.n ic.:'1! ve pıyascya arzed.Jıni,;tir • 
lı.ib •. • 

Bu i. .U.an ık~ tU.rl:J. 
:ra~ Uzı .ılır. Bu. .ı.Udıa 

m~n:l ~ıkar
Y doğ:>- · r, 

ya .1.. h .,al ır.J.b ı.1L.{ı.U r. ı\c ... 3a, 
n·c\: UL l pu.:ir:ı. :ıb ... ıc.a ... ı Parisiu 

b g;.onkü hay.ı.tır.ı ) :ıkıudan bJıyor ve 
c d:;!.i 1111 s >yluyı>r . O halde, J>arı.ste 

d gı~ n hı.c ~ir •'( y yok. Y:ne \'1.! ydl· 
nlL kadın gli.7..e &ı ı:e u""ı··itll:yor, yeni 
rr.oualar, n!nk:cr, ı--.o.\.ular ıcat edili
yvr, muleba::.;;ı.slıu·, tcnıler k<A.fa pat-
1 .. lı)'OL". 

:Ec;cr, b«yle ı.;;,c, btiti.ı.nP-11;; halkı, 

Yarı ~re tavırlı, bıc;kınımlrak b:r dc 4 

ld~ l. .,.u.ı. .;. .. pk:ınır.. ~: yanınd;.;.ki 

perçınıle.rl, ku.ş k;: nadı torak 1 arın\~;;tı. 

Orta boyiu, old1;.kça rl ,.-aıt· k!ı di. 
Yine kcr:.c ·sinP beı 7.l'I' bir delikanlı 

karvı..iao gc.lrken, U ırı , 
- Oooo! h'luh:t rı.:eı . DC<IL Burada 

mısın?. HJyrr ola; Y:r.e ne vaı·?. Yine 
bil'in<" jil~l mi attın?. 

- Atıyon.h.u:ı amn1a, bırakmadılar. 
amma, ala(.'ağı olsun o teresin!. 

- Kiın o, be?. . 
- Ki rıı olacak? Tahtsperde Nuri.. 
- Neden be tluharrem?. Tahtaper-

de ile a rıuıız tyf l<li. 
- Onıın ben ıu tli saadetli .... Ben 

&rkaJaş ?Jnne<llyordum onu.. e\·ime 
aldım da, bütün klŞ ba:lttım. B~·k son
ra yed.ği halta!_ 

- Ne ya_plı be l\1t:harrem':' l\ferak 
e~Li :n. 

- Karı dllg-:ısı be .a..bicıın! Ben, ge
çen t.enc lıl .-im taraftan bir kız kı.fes
led im. A . r: a, ne m<!khıp!~,r yazd:m. 
ç;.öı·sen k raır.elcılann içinde hani nıa
nl! r, destanlar yok nıu.,.., Onloı.rdan da 
karıştıı"dlm .• l\1e ... : .... ttim kız:,_ -::r. s('ı:.: 

ıtavı yı;-lek\i yolriH:, 
BeyaL lı;ıekli y.iriM, 
I\ .ı ben. 7 d:.ı.rursun 

!\1er•r:C'r yü.ck!i yldır.. 
Srır:ra: 

Bah5cn:zde dut \ar n' t'! 
Ha·ıada bulut \·ar r·:ı~. 

Be-n )·fıri.ni kaybettin~, 

Buhn~~a uınut var n.ı"'. 

Filan gibi p<i.rçcılar .. 
- K~ytk!-ln be ~'luharrem .. ~ere

den de lh!lledin bunlar?. 
- <;ocu~~ musun be?. A§ku sevda 

bu ... Hafız oldum, harız.. Hepsini ez-

Qe.rledun. 
- Ey, sonra~. 
_ !:ionı·aı,ı, i~te bu ..• Kızı, b:.ı.nlarla 

la\ Iadım .. Ta:n kafesledlın .. L'"fa.ıt u
!a.k geı.ınelere .(idıyoruz .. Tahta.perde 
de kıı.a abayı yakmış, kancayı talt
zr.ış ... kiiy;: deıniş ki: 

_ Ben l\Idharremle konusuyorum .. 
Sen onwı arkada~u.ın .. Sana yak1ş:nıa.z 
bana takılır.ak. derır~. Bu da ona, 

- Sana yazdıit ~eylerin 

hepsini karamela kağıtların -
dan tıkardı.. inanmazsan sana a:eu .. 
reyinı onları .. Alıp karaınel;iları, be
nim yazdığıın parçalardan bir kaçını 
bulınuş., 'Kıza gQ.:lternıı~. Anuna, ka 
beru <leli g1bi ı>e\•iyı.)r huni. .. Vaı geçer 
ı;ıi;. Geldi, hepsıni bir bir bana an
lattı .•. Deı1 de aldım Nuriyi dun ııece 
k<:hvenın ön\.ınde ayağurun altına .• 
Ver Allahıın ver.. Yer nı.sin, yemez; 
rr:~ n· . . Sonra da aı.tıın Jilete cllnıi.. 
ineğın ı:ı.vurlarını kesip otuı. ıkl dı~ .. 
ni n.t'yu.:.u~a t;t:ltaracn!~tıın anuna, kah
v~c. Abbasla Zeynel blr~ıkuıadılar .. 
Tuttular eller ını.. Onu k.:.t\,·~rdılar. 
ş d.i, dUvnıi.ı.Şl:_lm dıye davac<. çıkı

yor. 
- ~'\.ldırm:ı. be l\ıluharrem.. Döv

nıc.k kuc;U.."- ı~! .. 
· _ Elbette bl! ağa... BenJnı de al
dlrdı~ıuı yuK. ıaten ... 

n= az sunra !>.'Iı.:.harrcn~ln n1uh3ke
nıesi. yapıldı. Dövn.ck sucund:ın otuz; 
lira p:ıra ctz~:-;ına ıtıahk.Un1 edi!Ji. 

i\!ahkcmedi!n çı.kr;.ıken, aldlrnııyan 
deLkao.lu!ın reng n:e.1gi değ:şmi.-.ti. . 
Ba karara öyll.! bir ... ~dırmıştı ki, ken
disini derde ald'V"ış, yeise k•ı>tır· 
m4ll. Bu, melre n1etre dü.;;Unerek yü
rüyüp gitrr.esinden lıelli oluyordu. 

~ a.1ua ,ah.at, rr.cs"uL ve karaı tok, 
ıu1~ pek demt'k • Oeğ~en bır ~ Y 
yok. rlay.._t egJe u:e, ıu ... ~. zevk ve .>..tfa 

iç.nele geçtyor. Eğe1:, ha.Aik:J.L OOyle 
d~gıl de, eskt Paris yer~ne ı)iınciı., 
rnuztarip, yoksul üılioLulU oiı· Pa
ri.ı;e orada cskı hıİyaıuı ı.adı, lc.r.zeti 
yok, demektir. Bu taicainle Yeni mo
dalıA..ı: .eat olwt:.Ar mu?.. l\Iutebas.sıs
hır, yı:-nı g~elhkler b~cngız, dl.ye 
u6ı~~ıı·~ar n.ı'!. Orasını bı.lmem .. 

•• 
Olmüş adamın nüfus kağıdını 
kullanan bir sahtekar tutuldu 

ı.-rar. ız.lar harpten evvel eneler-
ce ışin 'd.lZ-.Y' tarafı ile vakit geçu·ip 
gittıler. Oraaı bır zan1l~t, ~hl;, es
pri, gü..tellik \·e iiadın ınoda::.L ır.eın-

Nüfus tezkeresine 
tınp mühürliyen 

kendi resmini de 
suçlu tevkif 

yapış· 

edildi 
1t:!~eti. olarak tanınd!. Mes".ıt, bahtı- Sahte nüfus kağıdı kullanan biri 
yar ~lllC eğlene yJ.§tyorlardı. Vak.ta dün Adliyeye verilmiştir. Bu, Zara'-
ki '19~9 EylUlünün biı·inci gUnü, Dan4 nın oğlu İzı.et adında birisidir. Ma.h.-
zi~ Koridoru Ce1.ubunda siliıhlar . pat.. mut oğlu İbrahim adında bir ölüye a. 
ladt, Fran.:>ayı da bır telA~ aldı. I- l'an- ~t bir nüfus k&ğıdını eline geçinniş· 
,ızlar, harp io;in hlç hazırlanm.mı~, tir. 
harbe kendilerini h.iç al411.rnıaml~lar- ?t.tahmul oı?lu İ.ızet bu nüfı.ıs kA~-
dı. Bir Majıno batU yapmışlar, onun dındaki fotoğrafı sökm\ls, kendisinin-
ıerL;ine çe:kllmtşler1 yan gelip yatm~- kini yaptırmış ve üzerini d~ sahte bir 
lard1. Sonra. Maju1onun ne bo.le düş- mühürle mühürlernlitir. Bundan son-
lügü ın~lüm.. ra her şeyin olup bittiğin! sanan sab· 

Eııer. bugiın Franssda, hala, moda, tekir dogru şehrimize ııelerek dolaı;.-
gilzelli.k, kanCoı-, pklık ve zarafet iş- mıya başl&mlf. Evvelki gün polisler: 
!eriyle ugraşılıyor, baıJca, hiç bır me.. İzzeti yolda giderken ı;Uphclenip te-
11eıe ve vaziyet onları mesıul et.mi- virmi~ler ve sormu;lardır. 
yon.a, dotı~..ı.su 1 clddeu hazin.. c- ismin ne senin demişlerdlr. 

Bizim eski şarkıların medlülletl ba.. izzet şaşırmış, İbrnhlm ye!'":.ne: 
zan ne kadar işe yaraı·. Hııru şöyle bır - izzet demıştlr. 
~arkı vardır: _ NUfus kiiğıdını ver bakalım! 
Uslan artık ll::ilan ey dil - Buyurun! 
,\.rtılt ihtiyar olmaktasın. _ Peki amnıa burada adın İbra-

Fa!-.at, belli olrr.az., kimbli.i...f, belki hiın olar:ı.k yaztyor. 
de bu pudra rek1ilmınt ya;xın mü es- 1 =;;;;;;,,;;;;;;;,;=,;;======== 
ses~. esklder.be-ri devam edegelen bir 
al~!':.:ınhkla PAristen b.ahsedivermiş
~ir. Ve Parisin, bu pudradan a.s.la ha
bcrı yoktur. 

R. SABiT 

l!krl ıazım 

_ Şey ... Siz ona bakmayın aslı iz
zettir. 

- Yaaa... Yürü bakalım karako· 
la ... 

Ve bundan sonra yapılan kısa bir 
tahkikat nil!us k5.ğdı sahibinin ölmüş 
olduğunu ve İzulin sahtekirlık sure
tiyle nUfus kıiğı.dını kendisine aitmiş 
gibi gösterdiğini meydana çıkarmJi
Ur. 

Sahtek!r Birinci Sulh Ceza Mah
kemesinde sorguya çekilmiş ve suçunu 
itiraf ederek tevki! olunmuştur. 

Bahçivanlık ve çiçekçilik 
•ergisi 

Vilayet Ziraat Müdürlüğü la • 
rafından geçen senelerde açılan 
'hahçi vanlık ve çöçckçilik -sergi • 
sin ,, bu yıl da açılamıyacağı. 

anb~ılmışhr. Fakat Ziraat Mü • 
dürlüğü 942 senesinde sergiyi aç. 
mak için şimdiden tetkiklere baş. 
lamıştır. K~zananlara muhtelıf 
,para müküfa~kırı verilecektir. 

EDE B' H OM A N : 124 

--- - -

DEF 
Tİ 

ER 
RI 

Mekteplerin açılması 
ortaya defter, kalem 
ihtikarını çıkardı! 
Mektepl<erin a<;:ılması ortaya bir 

.defter ihtikan • çıkarmıştır. Ba. 
zı açıkgözler muhtelif dm cl:ef • .... 
terleri toplamışlar ve saklalll""i • 
lardir. İstenilen her nevi defter. 
!er her y'Crde bulunmamakla be
raber bulunanlara da geçen yıl • 
.dan ilci ve hatta üç .misli fazla 
para istenmektedir. Ayni suretle 
kalem, lastik. sulu •boya, tlolına 
kalem. kalem boyalar, kağıt fut. 
leri üzerinde de ihtikar görül • 
mektedir. 

Fiat Mürakabe Kom;,;yonu bu 
kabil m. ktep maltıemesi fiatle • 
rini arttıranlar \'Cya saklıyanlar 
hakkında sıkı bir ~ahkikata geç. 
miş:ir. 

Son Telgraf - Tekmil talebe • 
]erin asıl dd!<>r ve ders nıalz.e • 
rnı:osi ihtivac' hu aylardad-r. B'. 
n~.naleyh Fiat Mürakabe Ko • 
misyon ;ır.un bira-:-, evıtel bu işi 

halletmesi icabetmektedir. 

Köyliiden tahsile~. ka:ı:andığı 
mevsimde y~;ıılacak 

Daclenıa köyfüleıu..cn köy san. 
d!klarına olan borç !ah~ılitırun 
yalnız mahsulünü sa:ıp kazan 
<lıqı me\·slm erde yıpılması ka • 
nrla~tın!mışltr. 

İlÇtıK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: .. * Cerrahpa~a otobüs seferlerinin 
gündüı.1cri kaldırılma~ı mevor.uubahs 
idi . .Fakat Cerrahpa~ hastanesinin, 

bilhassa iakir hastların otobüslerle 
glcrr.ckte olduCunu nazarı dik.kate a
larak yaptığı teşebbüs üzerine bun
dan vazgCçilıni~tir. * Şo!Orler Cemiyeti, tekrar B~le· 
diyeye müracaat ederek son yapılan 

yüzde otuz beş zammının az olduğu
nu ileri sürmü~, yeniden z.am istemiş
tir. 

.. Belediye, ekmek narlıı Uz:erinde 
yerıJ_!len tetkikler yapm .... ktadır. 10 pa
ra kadar zam yapıLacagı anli.ı.}l:mak

tadır. 

TiCARET 11• SANAYi: 
+ Macari.stana mal tedadk etmek 

üzere dört ki011ik Lir hey'et gelmiştir. 
• Ticaret Vekaleti İstanbula ayda 

120-0 çuval kahve vern1eyi k..ırarlaş
trml§tır. İstanbulun nonnal kahve ih

tiyacı da bu kadardır. Kahvenin ta
mamiyle serbest satılmrısı hakkında

ki emir bugünlerde gelecektir. 

+ İstanbul yaş m€'y'Va saUş tarun 
kooperatifine bağlı olarak ve Trakya

nın bütün bcı.C:cı nnntcıkasını çen:cve
z.ine alm ıı v~ ınerkezi Müreftede ol
mak üzere bir ya~ Uz:lın kooper3.tlfi 
kııruımuytur. 

A t:ırlka'aıa vazı 

Birleşik Amerikanın harp ka, 
ş:s.ndaki vaziyeti, en hafü tabıt 
aykırıdır: Amerika bir taraf!J 

' Almanyaya karşı muharip de\"-
vaziyetini almıştır. Milyarlar! 
dolarlık harp malzemesini bede 
siz olarak 1ngiltereye vermc~1 

İngiliz harp gemiJ.erini kendi 
manlarında tamir etmekte ,-c 1 
giliz ticaret gemilerini doııanrf. 
sının himayesi altına alnıs~t 
iken, d\ğer taraftan bitarafls 
ait en iptidai haklardan iı;tifJ 
etqıemekte ve bu suretle AlmB 
yanın İngiltere kariısındaki '.; 
ziyetini takviye etmektedir. ~ 
scla Amerika, ticaret gemiler• 
lngiliz limanlarına göndermi.~ 
Çünkü Amerikanın Avrupa it 
bine karşı lakayt bulundu~U ~ 
mantarda aktedilen birtakım 
nunlar buna manidir 

Bu kanunların hangi şartlar; 
t.nda aktedildiği malumdur:. 
merikalılar 1914 harbine iştır' 

'd .. -ıt c etmişler, !aka.t Versay a u"'& 
tikleri gibi bır sulhu teının ;. 
mediklerinden bir defa daM r 
rur i~ler[ne kanşm~mıya JcS 
veı ..-:iş lerdi. Amerika 1914 haf d 
ni takip eden seneleı zarfını 
Anupada olup bitenlere ka':', 
kavt kaldı. Habeş harbi ve hP p 
ya· ihtilali çıkt:ğı zaman, A':r~ 
n:n bir harbe sürükleneceğıP ~ 
endişe eden Amerikalılar, çı 
cak harbe de sürüklenrııe r: 
için maruf bitaraflık kanunl3 r 
akdettiler. Bu kanunlarla Affl 
ka, devletler hukukıınun bl 1 

!ara temin ettiği hakiardanıırll 
salahiyetlerden kendini ma 
ediyordu. .\fll 

1939 harbi çıktıktan sonra' ıı 
rikalılar serrpatiler-nin hanıiı f· 
rafta <>lduğunu gHcncedil.Cf

1
• 

·ı · ı· ·ıt e ' e kat sempat1 erı ngı er . 
maltla beraber, harbin nclı, 
doğrudan doğruya a!fıkad~1~ı 
rünmedaer. Fransa y:l< 1 ıli" 
sonradır ki Amerika, krP. ~· 
Nazi Alınenyasının tehlikC5 fı 
Ş ısında görmiye başlarnı;t r ' 

tuııo 
hakika fransanın st:k<' p· 
sonra s.ra İng!liz dcnanııı,,,.. 
gelmişti. Eğer İngiJ:z dfJfl~',,,, 
da imha edilecek o c.rsa, ' , · 

' 1: ~·nJ v ka donanm.ısL ye.n 1 a.,.· , 
nısıf kürc,;ini " üc!a •~ e b · 
mllktedir o\mıyacak.• oı;: 
Al-.· r"n•ıın Avrupa, A- ,,, 

" • . • . • !;V· 
Afrika k t'alan uzerınde rı~· 
~ı yeni nizam iç:ndl· .r\tr.fl'\r,ıcr 
hır rol verilıriyE:r( 'l~~·:cn.'ı: .. ~ 
kanın ticaıet s~has: darc.l- ,. 
Am<>r;kı:Jıların hay~t s•" > 
d;; <ecekti. .. 0 -, k' D'' 

Bu endi§elerm tazı · 1 f> ~". 

Ser arı ( 01; u lar 
topl .uıyor 

Beledi)'l? R-.sl!ği sokaklarda 

Geç;eole1-de ihtiklrla mücadele tcd
birleL'l üzerinde ıörü;ımek üzere bü
yuk bir Laplantl yapıldı. İst:ı.nbulu~ 
en salf:&hiyetıi ve m~·uı idare 5.miı·leri 
de itiraf ettiler ki hal.kın ve n1atbua
tın 5i.k{tyeileri yerindedir, itıtlk3rla 
IDt.ı.cadele k.a!l değildir. Bunun .iti.n cte 
yenı esaslar tcsbit edildi. '\te h~la lşe 

Bir Cinayet Davası 

dır ki Amer;!rn, ge~cn ııı- -· 
Alınanyan n zofcr k ı3~ , · 

razı ol3mıyaca~ını bild~~l~' 
gilteıeye yaı'{,ıncda • il" 
başladı. İlk yardını . tı; ·.-,, 
clii torpido muhrıbı .,...1, ~ 

·edı 
baş :ad:. Arkas ml•u . pÇ ' 

k 1 • , .,... oaı: ...... 
dolaşan s-.>rseri çocuklarla esaslı 
şıel i:d~~ mrşgul olnlaJa karar V'<?r .. 
mişt:.r. 

Bu çoculdarın ana, ·baba vc.-ya 
akrabaları olup olncadığı araştı • 
rılmaktadır. Ana, baba veya ak • 
rabası olan çocuklrın velileri ça. 
itnlarak kendilerin~ ihtarlar ya. 
pılataktır, Anasız, babasız çocuk. 
lar da barındll'ılacaklar, çalış -
nrıı,'.;a n.üsait yaşlarda buluıran • 
!ar da çalışlırılcaklroır. 

ara..>uıda ıüzden kayl.told.u. 
Kalbim, tabaz l>ir bu.r.kuhnayl& 

çarprrilya ba~ladı. Şakaklaı11n ı.vnklu
yor, bogaı.ım kt rıkurtL Bapmda kap· 
kant bir dti;.;üıt1.-e, bir i0r4!U var: tNe
zik nerey~ e:ittı?.• 

Vak.ikalar uzuyor, aiır, kuru, boğu
cu, ö!çsı)z bir ı.an:an geçiyor. Kalbim 
htzlı vunı.şlı:ırla eögsüme çarpıyor, al
nırr., şakaklarım terledi. İçimde, kö
tü b;r felaketin habercisi, bir hjssi 
k~b!e1vu1'u var. Xlçln, ne oldugunu 
bilmeden bekliyorum. GOzlerim gdk
teki ince, k1vr1k ayın bakır rcng:rıe 

takılmış ğibi. Hep ona bakıyor, orta .. 
lık aki en ufak çıhrdıları dinli:yerek1 
Nezih.'in dön~Unü gclzltiyorun1. 

Bu bckleyliler de sona erdi. Kulak
larıma çiı.ııenlerde k =-an bir ayak se
sinin, gh~li fısıltıları çarptı. 

Klrp"klcr.:n yarı urt!.."'J, ba.şım onun 
yahığı:ne dönüktü. X(!..Z.1k, telf'ışlı kü
<:ük adımlarla yabiğının ayak ucuna 
geldi. Saatlf'Tıil•nlı~r~ ar.ınJıga alışan 

gözl11riın, on iyice t:(ffüyı)rdıı. 

lfe}ec la ıı'p k"' ın go~·iinde, 

iki el"yle lYL<I' .. k s .. l.;.ladıJl bir ıey 
vaıdı. Kcnd ıı~ >~ tag:r-1 atar.ık. yor4 

ganının al!ına bı•zlildi.ı. Öıtü.l«!'r 1 ôl

ğırhğı ile boJt'.;lan hıçkırık iE' ·ler!ni 
duyuyoruın. Gizli, sakh bir ;::ı~1a:nayla. 
bojuluyor. 

Ona koşu ak, d1.:rr.lini sormJ.k arzu-

girişildi. • 
O gUndenberi deıişen bir şey var 

mı~ .. Henuz bu sualin cevabı verlle
~-:.ez. Fakat, bb:ce btitün idare ma
~mları flkti takip ile bu işin hak
kından gelebilirler. İhtikArla mücade
le zaman zaman değll Sl3tenıli ve de
vilmh yar~ı!rralıdı:r. 

BURHAN CEVAT 

.sıınun önUne geçen, meçhul, kuvvetli 
bir his var. Sebebıui t.::ı.hlı1 C"tmeden 
kıpıcd• ıı kalcfi?n. Göğ.~Umdc ka.U>iınln 
deli ça.rp1uL.ı.sı d.inrJH ... "'di. Şakaklarım, 
alının terle l31ak, gözlerin\ ayın alçal
<!tk~a, koyui:ışarak kan !'engi al:ın in
ce k1\'l~mında; Nezik•in hıçkınklarının. 
susmasını bekledlm. Yavaş yava.i bo
İuk ı;esler kUçülcrck söndü. Kıpırda
nan vüc~dü hareketsiz kaldı. Uy11-
mustu. 

Yine dctkıkalar, ölçüsilz bi.r zaman 
içinde ertyerek ge~ ı. Ve hiç bekleme~ 
djgiın bir lil"S, beni, yarı uyku, yan 
uyanık ı,ir halde bclarak ayılttı. 

Bu, Rf..!CCl>in bClll çağıran tslı~ı idi, 
Bco.na ku:üıı~ış. kü,..ülmtiş gibi geldi. 
Sessı.z bir iırlzyışla yataktan ç.kar~ 
ıst1ğa doğru koştum. Çıplak 1.,_valtlarun 
serin timenierjn jr1ne gön1i.ılüy1Jr, kal
bim be•\i boğ::ıcak bir sUr'atle çaı])ı
yordL Onun çağırı~?rıa giden bir ok 
gibiydi!"\:. 

Retebin c;ağı.ran sesi, beui karşısın
da bulı :nca sustu. Yatağının içinde o
turınu , s:ığ: 1vucu, siyah bir lekeyle 
kirlenen sol omuz.unu yakalamı:;j sı

kıyordu. 
,:\yın kızll ayd1nlığı yaprakların a

r;.;.sınd n sızarak orta.lığı aydınlatı

yor. Recebin gözleri yaşlı gibi. Fakat 
her z.a.üanki ~esi, kı.ıh:ıkh·r1rrı1 okşadı: 

(Devamı Var, 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Nihayet, hücur.. etliği, şahsını 
ve istikbalini hırpaladığı kndın 
Ayşedir ve.. kendisinin kardeşi 
yerindedir. Kendisi ile bir arada, 
beraber büyüyüp yaşad,ğımız Gü. 
zin hayattaki en büyük maddi ve 
manevi desteklerimi yıkmak te. 
şebbüsünde bulunuyor. Kendisi· 
nin bu kadar garaz ve kinini cel. 
bedecek herhangi bir haciise sa. 
dece Cevadın kendisi yerine beni 
sevmiş olmasında aranabilir. 
Ayşe sözünün bu noktasında 

durdu. Geniş bir nefes aldı. Ren. 
gi daha çok sarardı. Titrek bir 
sesle: 

- Bana aramızı açan ve Güzini 
bu deliliğe scvkeden hadiseyi ser 
runuz. Anlatayım ... 

Dedi, devam etti: 
- Cevat, Amerikan kollejinde 

Güzinin arkadaşıdır. İki sene ev. 
vel Güzinin isim gününde ver:Jen 
çayda o da vardı. Kendisi ile çay. 
da tanıştım. Bilmiyorum nasıl bir 
his bağı bizi hemen biribjrimize 
ısındırdı. İşte o gün başlıyan sem· 
patik konusmamız, sunra sonra bi. 
zi daha biribirine yakın ve bağlı 
iki candan eş ve arkadaş yapt .. 

Cevat beni çok seviyor, cıldı.. 
rasıya seviyordu, ben de onu se. 
viyordum. Kendisi ile s' k sık bu. 
luşuyor, sinemaya ve gezmiye 
gidiyordllk. Bir gün tesadüf kar. 
şımıza Hay!ayf'da Güzini çıkar
dı. Güzin bizi görünce sinir ve a. 
sabiyetten donup kaldı. Rengi 
bembeyaz olm~. yüzünde bir 

' 

damla kan kalma!llJitı. Donuk ve 
ölü bir oesle: 

- Ayşe sen Cevatla .. 
Diyebildi ve sustu. Ben ve Ce. 

vat hiçbir şey söylememiştik. Ce. 
vat: 

- Güzin, Ayşe ile Lurada biri
bizimize rastladık ... 

Diye bir cümle söylerken, Gü.. 
zin: 

- Sus .. sus .. izahat istemi.yo. 
rum. 

Dedi ve birden o bembeyaz 
renkli Güzin kıpkırmızı olarak 
tersyüzü. geri döndü ve bir şim. 
şek hızile Haylay!'tan çıktı git
ti. Ben şaşkın bir halde idim. 
Ona: 

- Nereye gidiyorsun Güıin? 
Diyemediğim gibi, ne oldugunu 

da birden anlıyarnarnıştan. İlkön. 
ce aklıma, 

- Ne münasebet bu.. Cevatla 
bir pastahanede buluşmanın mü. 
nasebetsizliğini düşünmedin mi 
sen? 

Gibi bir mülahaza ile Gii.Jnin 
bana kızdığını sandım. Sonra, 
sonra biraz daha kendimi topla. 
clım. Onun Cevada: 

- Sus .. sus .. izah! istemiyorum. 
Deyiş'ndeki man~.n tahli!e ça

Iı,tıın. Bu tahlil bana her şeyi 
ihsas ediyor. Hemen Cevada: 

- Senden art:k ayrılıyorum. 

Bu son konuşu5umuz. 
Dedim. Elimi uzattım. Ceval 

bu sözilııı ku:;ısında: 
(Ar"kast Var) 

dolu.rlı cr\.!rau111;~ \t.: 1\1 1 

- . a 
me. kanunu i:.._ ... ı.ıi. ,:) . »( 

ka nak!lyat ı~lcnle alu A' 
mıya ba,ladı. Hu,,vclt, nafl : 
denizindeki Amerika d~·er·~ı 

. JI ~"ıtıll na Alman denıza .ı 6 • ,i. 
. - · vE·f'' . ~ tırmaları ıçın emır ,~~ 

b t;ır•' ıe 
Nihayet Ruzvelt 1 •'e tf 

nunlarının ilgasını ko~f(la:İı~~ 
lif edecegini bildırdı. 8~ -~ sinin Avrupa harbı ıı cdl'cb 
vaziyeti, şöyle hu1"'8 ıt':ııı' 
Almanyanın zaferine ~ 

~ı 
mak. . p.rııet 'J 

Eg-er bu nelıce, . "int . 
·-·ıra~ ~' 

filli clarak harbe LŞ~ edile ,: 
hal kalmaksızın tenı'~ı.ı•a~·:. 
se, harbin clııında kaı·ra~e 

.. . 1 h ' e ı< ı kun deg. se, .aro .> , ~ 

ileri gitr.ek. ...,k 
J<r•'"' , 

Şimdi bitaraflık _ ırt"ıV r" 
ı · b"hıS V ilgası mese.esı 0 ~ ;. • . • , r ı..ı~ 

mıya başladı. Bur.'" retı' 
. ., .. et " 

velt Amerika tıc .. · 0. • ·ı.ı' ,,. 
siliıhlar..ak tasan·u: fiil'· 

. . ·t !". J1 ' 
g- unu da bi!dırmış ·· ... i( , .. 

. bi.I' it· ' 
gredcn bu iki tcşei1. flı~ . 

. b·t . 3 . 
alabillrse, yenı · . ·ıter 

l ed 
•. )ı,gı ,e 

larını i ga ere~. . ..eıt !P_.ıt 1 

"k t-<'' S" larına. .\tr.t'rı :ı ' , "i 
ni yollar ve bu ge~~i• gt1' f 
sa, o zarr.an bu sı .~ııer· ı 
Alman denizaltı !:· .,, ,, ,.ı 

csıo• b• da tıpkı 1917 sen ,1 ~o ,-
1 r '" •1' gı~i. müsadc:rr c r ~ 

,.e hu müsaderrı~~~t 0wr• 11 ' 

Amerikanın da f•· ıwı" 
istiraki bekleni•. ~·f.1 ; . 'ılrt o v t 
sene•ınde wn,on ~a ' .. r• 

"° p<• ıl'' meseleler karŞ 1 
• n'' 

1 _,... ~an bU söy cuıgı za, .. 
, mi~.~acaktır. 



ı ' y zuun metlnlen An:ıc.'lolu 

r Aj :ı ı ulteıılerfnden alınmıştır) 

<'b· ' ıs eden: Muammer Alatur 
't 

g l 

il 

: ..r d n \ enlen mallı mata 
Hındi tan ordu~arı kum::ın. 

'Gc.udl Vıncl bu şehirden ta re ile Bagdacla hareket ct-
111 t r. So\) etlerle daha başka 
ta ~kereler yapmak icap f:ttiği 
tir rde tekrar Tahrana dönecek-

{; nera.l V.avcl Tahranda gare. 
re bevaııatta bulunarak, şöy. 

~ rni lır: .. ingıliı ~rdularının 
ıı Kc.sl, ra gitmesi ltalyan do
~ sının Boğazlardan Kanı.de. 

g c esme ba 11.dır. Halbuki 
l ı; an dcmanmas;. Bognzlar. 

'l' · {; çm k tı.r ve ne de buna 
u • h' k" ' u un eti rnzı olur.• 

AKDENIZİ GEÇEN 
l GEMİ KAFİLESİ 

~ 1 ·, .. n tay) arclerınin Akdeni-
1 -.tnck ıslı) en h ma'>'elı bir 

l. \ ... pur kafıl ~ıne hucı.m e. 
• kendi ıddia rı g re, uç 

uvazon nü, dort t carct 
' · ı bul rdıklnr.nı, d €r l arp 
• l:ı •nı de saka .. dıklarmı 

'u tnuharebc hakkında İngiliz 
undan g ı n mutemmim 

l r unl:ırcıır: cltalyanlar 
ı.:gadJ 'bir rekcr aaha kır. 
dır. Akder.izue bir t car L 
ni k tybC'den kafile gid ec

re vannıştır. Bu tuarruz es. 
da l:! Italvan ta\\ aresı tah. 

.. _dılr:ni! tir. Buna ~uakbil üç 
t· ''\ aresi kayıptır. mr tor

l h t le 33,500 tonluk Nel on 
1 ının sür'ati hafıfçe azal
r. Zırhlıda ölen olmamıştır.• 

tran rıazeteleri ist>~ ltal an 
affabrctmı btivük h3d1i bar;. 
tla teb ruz cttırn•islerdir. t. 
ların bu muvaff akıyeti Al. 

ll:ıl!e-tı tarafından bü\'1.ik bir 
lo 1 kaışılanmıştır. . 

aı Ançaykcr gazele i, Tng· -
nanrr.asınm gerek Atl.mt.k. 
r k Akdenizdc Ya1Jfe 1i 

ak bir halde -olmad:ğını 
1 1 tıı·. 

~CHLIZ11ERE GÖRE İSE ... 
~ iki kadar İtalyan şdırinin 
ardııran edılmesini \'C Si. 
tf ğa :ından ehemr.ıi.) clı-.iz 

tı a rnuhmi bir İngiliz kaf.le. 
&eçın sını. bahis mcv·.w u e· 
rıbgıhz cDeyli 1'elgraf. gazc. 
u h" , adısclerin, gerek ha. 

t ~eger"'k denizde ltalyanın İn. 
~r~ı itciz bir '\'a'Z

0

) ette 

General VaYel Tahran -
dan Baidada gitti -
Çörçil bir nutuk aöyle • 
di - Amerikan. japoiı 
müzakereleri bir çıkma
za giriyor. 

bulunduğunu hatırlatacağını yaz
maktadır. 

ÇÖRÇİL BİR NU'l'UK 
SÖYLEDl 

İngiliz Başvekili Çörçil, harp 
mnsrafına l:arşılık olmak üzere, 
bir milyar İngiliz lirası kredinin 
açılmasına müteallik talebin "mü. 
zakeresi münascbctile bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

Habeşi standa 
3000 İtalyan 

esir edildi 
Nairobi, ı CA.A.) - ing.ıtz ordula

n U.muıı ı KJ .. gıümıın tcbllgl: 
Volche!lt'lcki duşn·an ku\'1: etleri 

lrumaııdauı Albay Marı.o Gonella ile 
Kurmay Hey"ctl ve Llt' bln a ker kıta
atımız ıar:ı!ından es11· edllın ~!erdir. 

Hab~ş vatunperverleriyle İngil4 
~i.ıçük uıbitlen Tana gölil bölgesınde 
duşmanla yaptıkları muharebelerde 
ahiren muvaf!akiyelle başarılmış bir 
çok tali bare.'<ılt icra elmişlerdır. 

E vvdler Şimalde Gondar ile 
Volchctlt ... -:ısında ) erleşmi.şler ve bi
raz sonra bu son nıevkıin s-Jkutuna 
amil olmuşlardır. 

Ayni kuvv~Uer daha Cenı,u>la düı
manı mütc.mıı.d yen bııpalamışlar ve 
Gondardan gelen bir düşman k.afılesl
ne hlicum ederek aııır zayiata uğrat
n J..ilar, bir çok m .. ızeme l~tinam et
m · lerdlr. 

cTemmuz, Ağustos, Eylül ayla. 
rı zarfındaki gemi 7ayiatun z, Ni. 
san, Mayıs, Hazirım aylarındaki 

zayiatımızın üçte biri kadar ııznl
ınıştır. Ayni zamun içinde Mıh\·er 
gemileri için vücude getirdigimiz 
mezaristan çok büyümü~ti.ir. Düş. 
man z.ayıatı gecen üç aya nazn. 
ran takriben bir buçuk mi.:>li faz. 
ladır. Yalnız düşmanın tahtelba
hir muhar besinin şiddetle.nece. 
ğini hesaba katmnkl. •ımız Uızım. 
d r. 

! İngiliz gemi 
!kafilesine hücum 

nasıl oldu? 

Şunu s··) !emek isterim: Şarka 
bak .. I m, a be b k ... ım. Biz yal. 
mz.de~ilız. Dü ma n ne ) upaca
ğ nı bılm · or D man geniş 
So et toprıtlrnumda l nngi nok. 
taya kadcır Herl'vcct.. :~ır. ,.ı\.lman 
rn ·ııeti bu azim z yiuta ne kadar 
ır.i.iddet tahamn i'l ( . •cckth. Duş. 
mnn:n i :ıi iyatifin" 1..'arbe vura. 
cak kudreti henüı eiclc edemedik. 
Alman 'e Rus orduLn ile k.yas 
edild ği t. kd'rde, ordularımızın 
küçiik sayılm. sı mti<? kiınclü.- l<'a
kat ıvı ~ etişt11 '1:111~ ı. i teçhizat. 
lı iki mil~ o:ıluk ana vat ıı ordusu. 
na ~ • 'nat etmek sureti!"Cdır ki, ı 

sahillerimize a), ı. basacak mi.ıs. 
tevl'yi deniz<' döl.meyi \'t>y .. tah
rip ctmej i mümku göru\·oruz.• 

Çörçil, bundan s nra İngilt re. 
nin S ·ye lere dal•a ziyade \ar. 
dıma ıı e ı ur ldu ·rııru. harbin 
sonuna kadar d.' nma': içıı t\. 
me ilrnn inşaatı gih·endi~ini 

söyliycrek demişt"r ki: 
Şirrriilik istıkbai!n parlak ve

ya kt..ılay ola,.ağ 11 n ah tenıinat 

veremem. Rthikis vaklaşan kış 
mevsin•tnin. So\y , B'h·ük !<'içi. 
sinin saıahatlt! v~ \0 ul·u 11 sfö- le .. 
digi gibi, Rusı a 1.ı.zcı indeki t.ız. 

yiki tahfif ed1..ceğir t dai; h ~bir 
emniyetli delil .JC!" ı r .• 

AMERiKA "~ - · \PO::'f 
MÜZAKEHEI _;.r.t 

Va. ·ngt ndan bitdir.!Jiğir.c gö. 
re. An1C'r:l.an • J ı:o~ tr.Üzokere. 
leri bir çıkn a ... a oiı n: ·k ili:eredir. 
Zira Japonya istil-..b ldeki h .. rc- : 
ketleri hakkında tcmınat vern•c. 
mektedir. 

Londra, ı (A A.) - So:ı ~ünlerde 

Akdenizdc cereyan eden harekat h:ık
kuıda A.i.lm Kanı.ıra.ına &elen taı
sıliıt şudı..r: 

Orta Ak.:lerkdc bilyıık b l kafıle

n.n ~--ç:ıı~inı tc.rıılııe ı;al~n lngilıı 
rclakat gcınıleri 27 E.; lulue ojıeden 
b raz. soııra av t .. .>ynreıeı.nın rc1aka· 
t.ndc hareket edeıı torplllı tayyore
le1dcn murckkcp beş duşm:uı filoru
l}Wı ta<!rruu ıı.ı ugraını.şUr. 

Dört toııı. l>or •b rdım::ın taryare
s ıle b!: · tııyyaıesl tahr.p cdılm.s
t.r. Dı~'-r bir av wyya ı cfo buyük 
l> r htıın lle cıddi hasara ı g,·at.ln.ış· 

tıı-. B<1•ku b:r tano.re cttı lnglliz fılo
s:.;.nun l..'..yyarelcn t .. ı üııdan lı.ısara 

u;!ralılın: ,tıı. D:gcr cıhcttıeıı deniıd~ 

!"onun top!a: yle altı torp.ı bo:nbıır

dın.an ve bır a\ t.annres, der.ıze du
§~ı-ulmtişıur. 

E\ velcc b.lcliı ıldıgi '-.çh:Ic • e-. ma 
b'r torpil 1.;ab1.t etıııış \•~ lllı zıılılı.T.uı 

sur'dı l>ıı;ız aıalı ı~tır. G uı.ı.le ölen 
ı u yaıcılaıı .. n yolttur 

Ak~a.ıır olı u ln du~.nnıı iklnc bır 

t .. ı.. :.ıı.a t ,. ı, ı.. , tmış lsc de yola 1 
kt'.'.oı't•rek 8\' t .. yy..:.r.Jcrfmz tarafın-

d u gen pi.ı ırnrtü ı u tJr. Buııdo.n 

1 
so"lr:ı du.şn•aıı y ı b r t arr1.o-za teşeb
bu,, tın cm. tı. . 

Erte i dı..:nu k. !ikyi takibe teşeb
bu.s eden blr duşn aıı layy resi daha 
atışuruln. ı~tur. Ing.lız z:ı.yı:ıtı 3 O\' 

t:ı.yyarcs r.d.r. .baret •"· ae lı:ıı:lardan 
ıld ;.ı•ıln flll.ı ett ... uat .:urtanlıı ıştır. 1 

Odun Narhında 

A!ı:-. ıı rapoılardnn nııla~ıldığına. 
g..ıre bu harekıit csn:ı nda 11.aly • fi- , 
lo~u den e 'lı.;ı!ı ş b"luıııııakt:ı idi. 1 
F knt bu ı · • i'.ırv.r t b•ycstm kullan- ı 
mış old ıgu i ·ın rııuharebeyl k bule , 
rlıar cdileıT'Cırıbtir. ------·---

~l. ! t rd.. 1 (A A. ) - •,fut' rt'be-

.z.:ı. t v crnı.~tir. 
fu mııı 1 •yh<' e • ti ~1 y~ l'lerdt• ;;endi 

mcnf:ıall~ri iç.n y::ın' ~ ı ahin t , e
rerek 1 r l edc:ı odu:·ci. J~.. te bit o. 
lunınakt:ıdır. Ve l.nı hareketleri sade· 
~e iğfal dcgll halkı soymuk den.ektir. 
Bu oduncular şiddetle tecziye oluna-
caklırd:r ı 

Dlger taraftan odun işiyle uğra, mış 
ve p'rnsa \•azlyetini tct'dk etmtş o- l 
lanLırm söylediklerine gore dun 510 1 
kuru:;a in lırllmiş ohın yeni narh ta 1 
ktıoci:ı 55 kııruı y•ık .ektir. Çünkü. i -
t<ınbuldn depoya tesl!ın b ' r çeki odun 
295 kuruş!\ mal olm11ktadır. Buna eve 

kadar nakliye için 130 kurut \'e % 10 
kAr da Hı ve edilir e ı:ıırhırı 455 lru· 
ruşa lndirılme!li kap eder. Kaldı ki 1 
b · n depolarda daha ucuza alınmış 
1 bur;uk :rıll k stok odun b:.ılunmrk- 1 
tııd•r. Bu 'dd1:mın ve \'3Ziyetin tekrar 
te kik olWln a:ıı herhalde fayd::ılı ola
caktır. 

Alman tebliği 
{ 1 inci S:ıhffede.n De\'3m) 

cylulde şidd:eU.c n·udafau ed-ilcn 
bir dtişman mcvzi:ne mU\·affa • 
k:yetlc hücum •lemi~•ir. 

Bu piyade tüır.<mi. 210 düşmıın 
blokhavuzunu hücumla zaptet -
miştir. 

Hava tc~:!kki.iHeri, Harkof böl
gesi.nele dl'miry"?lu nakl:) a•ma 
miiec:~•r sı:rC'ttı.; hücumlar Yap -
mı.ş ve Lenin ,radın d gusundaki 
<lem ·rvo1u şeb_k si i , :ı.ıurmaıı.sl{ 

demirv'Olıu ı;ebek:C·s· üz: ·ne.o. tıh. 

ri-p faaliyıetine de\'am etmiştir. 
- ---<>--

niıı b dav et!ndcrberl ingıllcre il ze
r nc'e t n r- daıi !Jat r .. t..:rı 600 
duş an :ayyııre ı d urm -lcrdır. 

---------
Aırer·""'a sanavu 
ayda 300 tauk 

(ı'!:"aracall 
{ ı .ncı S ... h.flcicn Devam) 

cms·n:n tMı,'erC' kaı şı har. 
bedl·n de\'lcll~rc ayn'al'aısı
nı, mütebaki yi.ızdı• cllısınin 
Amer.ikaya tah:. s olu ıacagı. 
m söyleınişt·r. 

Arr.e. ilrn b .. r 1l saı 'i~ ı;nin 

ayda 3-0.00 tank irnıl <!d bilc
C"'k ;:o·dyctc oknlabilccf'ği 

ümit cdıhr.ektedır. 
Ruzvelt, tıcaret gemileri. 

nin tesl~hi için b'tarafl k ka
nununun lôğvım da kongre. 
den istiyecektir. 

Rumenlere göre 
(1 inC'I Saht!"dcn Devam) 

Rostof'un dtı.şrn .. k üzeıe olduğu
nu ve Kafkas yolunun ar ık acıl
mış tulunduğtın ı ) azmak tadır. 

MACARLARA GÖRE 

Budapec;'e 1 (AA.) Ofi: - il.Ta· 
car kıt'..ıla.rın n bu urıd;,ığu böl~e
de kayctca·ı~ k u:r ~v olrr.amJ~
tır. 

Müttef lder:n ka1 ... nd kfort bü
yük mt:vafrnkı•·e'lerrl n sonra, 
Macar hl"u' ıır r kar·ısında bu
lunan So': • l<ı 'al:ırırl'ia karar
sı7.lık da. a zi) ad b. Nrn ::..k! dir. 

Düsman k~nd ccphes·n:n geri.. 
lerinde tahriba'a d'lvam etmek • 
tedir. 

Bir doğum evinin 
'.:.amaşırhanesin de 

yangın 

lVloskovada bu 
gün büyük bir 

ziyafet var 
Moskov::ı, 1 (A.A.) - Amerikanın 

l\Ioskava Scf'rl Ste nlıardt ile ır,ilt.c
renin Mosl~ova Sefiri Sir Stafford 
Kripps bugün Amerika Sefaretinde 
bir kabul resmi lie bir aksam yemeği 
vereceklerdir. İki yüz kisiyi bulan da
vetliler ur.:ısında bllhass:ı her iki se
faretin memurları, kordiplomatiğe, ve 
ecnebl heyetlerine mensup bir çok ze
vat bulunmaktadır. 

DOn Lord Bı\•erbrock ile Slr Stııt
ford KriDps ö le yt>mcıtlni daveti! h11· 
lundukları Amerıkan SefareUp 
Steinh:ırdt ile birlikte yemi len.ir. 

Üçlü Konferansta seçilen 6 koınlte
nih vazifc~crlni komisyonun tnın celse 
halinde toplanncağ• Cumn gilnüne ka
dar b!frecckleri tabmln C<l1lmt>kte
dir. 

Almanyanrn sulh 
teklifi şayiası 

BOOapeştc 1 (A.A.) - Alman. 
ya tarafından sulh t"kLıfl€rı ya -
pıldığına d~ur çıkan .ha"beı·lcr Bu
dapeştede tama.mile :l81lsız oL:ı -
rak karşıfonmaktadır. G ... zet.:::kr 
Alman tckzıbinı ılk snhıfclerıne 
koymakta Ye Rusların dı~ muka. 
venretiııc ra.gmcn Almanya ile 
müttefikier:.u n bütün c-.epheler
de harbi kazaniı ·tı.klarını yazmak -
tadır 

Harp Vaziyeti 
(1 inci S:ıhift'dcn Devam) 

1) Şimalde ve ocnupta muha
saraya düşmüş olnn Lcningr.ad 
,~c Oa"t:sa §ehirleri, şidd. tli \'c sü
rekli aarruzlara ru •men müda.. 
faa ~dılm"k'..ıedir. Bu kale muha
r~b03l~ri iki tarafa da -agu· za, i -
2ta. mal o'm.,..ktadır· Bu iki ~-h -
ı n yakında düşP.Ccklerini göst'C
rcn ciddi bir alümet ~ 0ktur. Bu 
iki se:hir de Rus filoların<lan yar
dım görmektcd1rJ.er. 

2J Leningrad - Odtesa arasmda 
1500 kilometrelik bir c"'plıe uza -
nıyor. Toprakta manzara, yer yer 
karh 'e çamurludur . .Su cephe
nin m .. rk;zz:nde Mareşal Timo - ı 

çenko ordu!. rı taarnızda ve Al
man'.'.lr müdafaa haHndectir. Bu
nunla bernb.r bu taarr.uzlar 'bü.
yuk bir yarma vern kuşatma ha. 
l~ne 1"9{'lmedikçe, C"Cphe üzerinde 
bir fayda temin edil-cm-ez. 

:i) Cenupta Almanların Kırım 
vP IIar .. 1-of istikarncHerindcld Heri 
rareketJ.eri bugüıüerde bir par~a 
drura~damı'?tır. Bu bölge, yağan 
yağmurlaı 'an bır çamur deryası 
haline gelö-iğ: ~·n zırhlı v-e mo -
törlü birl !~. r h r~ ket sü.r'..t'ni 
k2) be'n i t, :.rr. o: Pr taraftun 
Rusiar da k nciıl r!nı trı~ .. rlaı-:.1ış. 
lsr. Kur ·k - Harkoi - R ~tov hattı 
&ıbind:e ycrıi bir c~ohc tutmağa 

ve Kır!m berzahın da rr;tidafa..,ya 
fır:sat \ e imkan bulmuşl ... rdır K1-
rım yarımadac;ın· yapılan Alman 
taarruzıı h:miiz inki~af elrr.~m ·ş
tir. B-ı7ahın g c· 1 ri Rusların 

elird2Jir. 

iki muhtekir 
(1 inci Sahifeden Dl!\•am) 

rgal kömürünü fazi:ı fiatle sattı • 
ğından diin AsHy~ 2 inci ~za 
mahken ~si karo.ri!~ tevkif olun. 
muştur. 

Çakmak<;ılarda manifaturacı 

İh~an Mutlu da An~rikan -bezirri• 
20 Pra ağır par~ C'f'Zasına mah. 
keme karar:le t~vkif olunmuştur. 

BÜ) ükadada keresteci Lazari 

Yorgivad:S çirn<?n'o ihtikiırından 
:!O lira ağ:r par:ı cezasına mah • 
küm olunmuştur. 

BUGGN ' Matinelerden itiraben 1 

ALKAZAR 
Sineması mevsimin ilk 

büyuk filmi elan 

GÖRÜNMEYEN 
ADAMIN 

INTIKAMI 
Heyecan, DC'~ .... t YC Kcrku 

Filmi Kr.hrnımmı: 
BELA LUGOSİ 'ııin 

müthış filmi. 
s·nC'ma perdeı;inin tüyler 

ürpert ·. b ' r 1 :ırikası ... Bü. 
tün b. şetıir h ... lkı he) ecan 
iç:-ıid . . . E re.rengiz konlı 

ma.) e !er ... Mulhiş )ılgın ve 
';:orkl.nÇ bir ergıi.,eşt roman·. 

• 
lngiltereye 

Göre Harbin 
İstikbali 

<Başmakaleden Devam) 
ma gcldıktc n sonra şarktaki ve 
Asya içtııdeki vaziyetleri daha :d.. 
yade .Japonyanın arzusuna ve ka. 
rarına tcrkedorek Kafkas, İran, 
Irak ve binnctice Orta, Yakın 
Şark ve Şimali Afrika:ra tevec
cüh edeceğine şahsan ve hidise.. 
lerin müstakbel inkişafları bakı.. 

mından hükmetmemek mümkün 
değildir. Belki, Çörçil de bu b
.naate temayül muhafaza etmesi 
neticesincie: 

._ Gelecek ilkbaharda pek ıticl
detli muharebelerin, şimdiye ka.. 
dar bu harpte gördükleriıni7.den 
çok daha şiddetli muharebelerin 
şarkta inkişaf etmesine \'e ayni 
zamanda İngiliz adalarının istilası 
tehlikesinin her şeki!do kendini 
göstermesine hcrhald'" intizar et. 
meliyiz ..• 

Diyor. Dünkü l azımızda da işa. 
ret ettiğimiz gibi şarkta daha 
şiddetli muharebeler Alınan or· 
dusunon bir ymıdan Buz denizin. 
den Hazer şimnlinc kadar uzana. 
eak bir Rus hattı 'e Kafkasyada 
kendisini ı;östcrecek bir Rus _ İıı· 
giliı mii.dafarun karşı ında vukua 
gelebilir ve harbin ımist:ıkbcl ta. 
liiııe, ingiltcrenin Orta ve Yakın 
Şark imparatorluğunun mukad. 
dcratına miiessir olabilecek bu 
şiddetli ve görülmeıniş derecede 
kanlı muharebe sahneleri ilkba· 
harda başlıvabilir ve o ,·akte ka. 
dar gt.-çecek zaman bu durumu 
hasıl t"dccek vukuatı ihtiva ede. 
bilir. Herhalde, İngiliz Başvekili 
nutkunun bir kaç noktasında 
«şarkta daha çok şiddetli muha. 
.-ebeler 'ukuu M•deniyor• de· 
meklc gerek Sovyct Rusyanın 

içinde ve gerek o topraklardan ta. 
~ac:ak şark ülkelerinde olsun, şid. 
detli muharebelere hıtizar etme. 
nin yersiz olmadığını tebarüz et
tİ! İ)'Or. 

Alınan ordusunun faikiyet ar. 
zettiğini sö~·liyen Çördl İngiliz 
halkını ve ordusunu dalıa sinirli, 
daha çalı~l :ın \"e daha verimli 
tutmak içfo de olsa nutkunda: 
•- Düşınan teknik hazırlıkla. 

rını yapmıştır.• 

Haberini verirken ·iue Alman 
h3\'a kuV\·etlerinin aksamakta 
olduğunu da ehemmiyetle kay. 
detnıeltte '·e: ·Düşmanın beliha-
7.ırda en mühim aksaklığı hava 
harekatındadır ... diyerek bu ak. 
saklığı tebarüz ettirmektedir. Ak. 
sa~lık havalardan 1111. kun·etle
rin tahriı> ve zıyaa uğramasından 
mı neden geliyor?. Başvekil bu. 
nu tasrih etmemiştir. 

Rusyaya yapılaenk yardım bah. 
sinde. İngiliz Baş,·ekili bu yardı. 
mm dalın zb adc maddi ve nıane· 
\'İ usıtn!ardan ibaret 'Olacağını 
sö)·lerken binnetice Sov ·etlerin 
insan ve asker yardımına nmhta~ 
bulunmadıklarına da ifade etmiş 
oluyor. Hakikatte de diinyanıo en 
muazzam insan kaynaklarından 
birine sahip olan So\ yet Rusya. 
nın insan yardımına ihtiyacı ha. 
his menuu dc,'{ildir. Alman ordu. 
ları karşısına harbin başındanbe
ri en aşağı bir tahnunle 1% • 14 
milyon asker yığmış olan Sovyet. 
ler tekrar teçhiz edilmek, tankı, 
tayyaresi, motörlü ,·asıtası ikmal 
olur.mnk üzere 10 milyonluk bir 
ordu daha çıkarabilirler. Sovyet. 
ler esasen cskidenbcri talim ve 
terbiye bakımından bütün asker
lik çağmdnki unsurları ha·ıırla. 
dıkları gibi şimdi de 16 yaşında& 
50 )aşma kadar bütün Rusları ta. 
lim ve terbiye ile m~dürler. 
Müşkülat sadece bu ihtiyatları 
harbin başladığı aalarda Rus or. 
dusunun sahip bulunduğu trknik 
va!ulalarla \'e esliha, malzeme, 
teçhizat bolluğu ile cephelere sil· 
rebilnıektedir. Amerikan ve İngi. 
liz yardımı bunu temin etmiye 
munffak o1ur, Sovyetler de o 
vakte kadar kendilerini müdafaa 
edebilirlerse çetinlik o nisbette 
hafifler. Alman ordusunu gerisi 
ile meşgul etmek için garp sahil. 
lerinc bir ordu ihraç edilip ediL 
miyeceği sualini cevapsız bırakan 
Çörçil daha ziyado Britaııya ada
larının istilası ihtinrnlini önleme 
tedbirlerinin selametle alındığını 
tebarüz ettirirken lngilterenin 
zaferi kazanmak bakımından A.. 
merikan yardımına ve Atlantik 
emniyetine bağlı bulunduğunu da 
bilhassa ifade eylemekte ve At. 
lantikte \'aziyet \'e emniyetin ge. 
çtn üç aya nazaran daha çok salih 
bulmuş olduğunu kaydetmekte
dir. 

ff Prhalde, Çörçil'in nutku bize 
pek cok seyi öğretmi!ı, ingiliz gi

• 
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Daht Rejisör WİLL Y FQRST tarafndaa Yilcude retirilen 

BİTMEMiŞ SENFONl..MASKELf KADIN •• MAZURKA 

ve nihayet OPERET şaheaeri 
Blltün seyircilert Paedecektlr. 

Kat'iyen unutulmıyacak olan bu ~ ve m~ Fllin pek yalanda 

Ş A R K sinemasında 

~ 7. ILKTEŞRINDE 
MiLLi PtY ANGO AIJODU çeklllıor --· ·----Bir milyon liraya yakm ikramiye dapblaeak. 

~ 7 İlkleş.rincıe Afyonda çekilecek olan MilU Piyangoda tam 
~ (960.000) lira ıkramiye olar ak dağıtılacaktır. 

1 
Bir Piyımgo bileti ile tal iinizi bir defa da Afyonda tecrübe 

ediniz . 
Bu sefer servet maden suyu gibi Afyondan bir menba halin

de fı.şk:racaktır. 
Eğer (30.000) liralık büyük ikramiyeyi kaumamu.sam7., dört 

i~ tane (10.000) liralık, allı tane (5.000) liralık, kırk tane ikişer bin 
liralık ikramiye sizi bekliyor. 

'ı Bu sefer (1.000) liralık ikramiyelerin adedi ııo y~, 500 lira
lık ikramiyelerın adedi de yüz altmışa çıkanlmıştır. 

ÇENBERLiTAŞ SiNEMASI 
Tel: 22513 

Bugün Matinelerden itibaren 
2 Muazzam şaheser birden. 

Hilde Schneider - Marta Ternu - Ve dehlkar 
Han Heinz Rühmann 'ın müşterek yarattıkları 

A • 

1 .. BEKARLAR CENNETi 
gayet neş'eli ve son derece modern olan bir filmdir. 

2 - Sinemacılığın yeni bir harikası 

GÖRÜNMEYEN ADAMIN INTIKAMI 
Korku •.. Heyecan ... Deh set ve esrarengiz fimler yaratan 

BELA LUGOSi 'nin en son şaheseri. 

Bu Akfam Şe!µadebqı ~ U R AN Sinema Tiyatrosunda 

Sinema - Tiyatro - Varyete 
Sao'atkir N A Ş 1 T ve erkadqlan 

'Yüksek okuyucu rADİRE ER ve saz arkad~lan. 
Yüksek Varyete numaralan akrobatik danslar. 

Damgalı Suratlar Komedi a perde 

Sinemada: 2 Bilyük }''ilm Birden: 

1 - Görünmeyen Adamın Avdeti 
2 - BATMIY AN GÜNEŞ: 

DOUGLAS FAİBBANKS - BASlı. BATBONE 
Akşamları sinema 19,15 te Bqlar. Sineına 1'17atroya bir blleUe 

ıfrillr. Gilndu~eri ıinema: 11 den itlbaren devamlı matineler. 

Cazip ve emsalsiz l(helllji ile bütün dunyayı teshir etmis o13n 

Yıldızlar Yıldızı 1 S A M 1 R A N D A 
Önümüzdeki Cuma matinelerinden itibaren 

T- A K S 1 M Sinemasında 

BEYAZ iLAHE 
BOyllk \'e ı:ok ıü&el Atk filminde sizi gauP.decektir. 

a 

rindeki düfiincelerinl ulaştır.mq 1 
bulunuyer. 
Diyebifui~ ki, lngiltere ilkba. 

hardan itibaren Sovyet Rusya 
harbi içinde ve d11ında kat'i ne
ticeye müeuir olacak ve kendi 

Beyoğlu ve Eyüp hii· 
ki'ımet tabipJeri 

göğsü ile kartılamak ihtiyacında 
bulunacağı ıiddetli ve görülme.. 
mit derecede muharebelere inti. 
zar ettiğin; Almanyayı şaı·kta, 
Afrikada, Akdenizde, Atlantikte, 
kendi adalarında beklediğini kcn. 
di Başvekilinin dili n görüşleri 

ile ifadelendirmiş bulunuyor• ve 
harbin bir sona değil, yeni bir 
hızlanmaya doğru gittiği ::tanaa· 
tiai muhafaza ediyor. 

Beyoğlu hüklımet taıbib· B. 
Rauf Edirene)e ta;ın C'lun:m. , tur 
Eyüp hükumet tabi.bi B. İbı ... ·1· m • 
ere Be) oğlu hilktun\?t tabipuo.ne 
getirilmş.itir. 

\1111! ı ;:ıı ııı ·:,f Şehir tiyatro:;u 
l:'iı\l l ;ti TEP.EB \ŞI DR.\M 

ıqjiÜ 1 
• 

1 KIS.MI. 'UA 

1 
'111111 Bu ak .:ım saat 20.:;o da 

H A M L ... T 5 perdr 

1 

İSTİKLAL CADDESINl'E 
KOMEDİ KISJ\!I 'H.\ 

Bu akı;;am s~at 20 30 tla 
. iiH. ---------.... .-.....-:-..r..a.....-...:..1111.&11ı...a......ı.. __ __.ııu.ı1Ma-1LL.W......Jıu.;.u.ı:a..ı:.;ııLS.1~~---
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4 -- SON :f EL C RAF- 1 ı il1tl 't 

Bir Casu su n 
G izli efteri 

\.----------- No. 125 -.J 
"Hazı rlanan fira r planı acaba muvaffa
kıyetle tatbik olunabilecek mi idi? .. ,, 

SiYAH I'FJXRİ~Li ADA.>! 
KT\IDİ. 

Gtı·e saat on biri vuruyor. 
HUrri;>cte kav '.<;rıarrıc: dat-a bir 

Son kontrol ciola~::yo~-. 

K~.pınıın ününden tC<;erken: 
- J-.ındru'.ı.un kardr~i ~ızmıs .. 
Dı}'e mrrıld;ındı. 

Boddl<.ılar~ Beni h~·.!.! k~Ll Landnı'-

nun l<arıf«J TJl)·orıar, 

Ku•ılr•·l r<,.kıldikten sonra, alt kat .. 
t.ı ga,c:ı"n ~l'.lr1~ten b .. ,~ka nUbetçi 
kaim.:> ,tok. 

K...::-mın ıç1ndc yerlc\;CJJ. tkj icy 
'\'if 

J fudu.riyetJn Onundc-!t.i siyan pelc· 
rmlı •. alanı .. 

A1e('hu1 otoır.obilde k.ırşil:lŞ3Ca-
n kadın .. 
F;..kat, İııpanyol Madanıı ne cesnret

lc buro.ıy~ kad:lr geliyor?. 
~ı\l·aba, J...ondrad::.n, beni bjzı;:ıt ka

çır. nJsı için eıı-ılr 1ni a1Uı7. 

r1yleyse1 heıya!ını tthl:kf'yc koyn1uş 
d(l'ınektir. 

PC:ki amm:ı aramıza b1r üçüocü 
tahsın kanşm3Eı ela ne o?•ıyoı·?. Bu 
f.ıf'lC'rinli adam a~bil k.in1d~r? .. 

* PEJ\IİR PAR.'lfAKLIKLt ııÇcaEDEN 
NASIL KAÇ'IL,1?, 

Gece 1.ınsına bir sooıt \';.r. 1 
Yatıyoıtım .. Yah.t ııt<zlerim o çık. ' 
l\1ulıinı ve tehlikeli bir sc.ı·gii%C:;te 

ılAZll'i~nrraş, bckliYorum. 
Ka~~·ltilet"Ck Jn'iyiın?. 

H:r.ı.ıt!:m;ın lir•r plOııı mtl\'aHaki-
lf'f• tatbik •dil~•k ın''· 

JJ-..rıc;tt: ne &lbı tertibat o.lın<lı?. 
B'..lnl:ırı bilınfyor,.nn. • 

Yolnu ka~ırılacagundan habcrd<:ı.-
,Tl1TJ. ntmdan iitesi h;..]ck1nda hiç bir 
me1Un)atım, bilginı ;yok. 

Tramvay idaresi 
(1 inci f':>o.,hl:!cdcn Devam) 

6Ü ve Muallim Mektebı Çapadadır. 
Bu nıektepkrc Ista:ıbulun her 
semtinden yüzlere<' talebe akın 
e tmt>ktcdir. Şchzadclıaş?, Fatih, 
Çtlr,amba ve Edirnckapı semtle. 
nnı!ı.- oturan bu mcktcplır tale
besi tramvay me eleoindcn ~-ok sı
kıntı çekiyorlar ve Bcyazıttan 

Topkapı tramvayına aktarma 
yapmak mecburiyetinde kalıyor. 
!ar. Bu vaziyetin önüne geçmek 
ve çocuklarımızın mekteplerine 
r ahat gidebilmelerini temin et
mek için eskiden olduğu gibi 
münlı:ısıran bu ~ktep talebele. 
r ine mahsus olmak üıere sabah. 
!arı m uayyen saatte bir tramva
yın Edirnekapıdan hareket ettiri. 
!erek aktarmasız Çapaya gitmesi 
akşamlan da Çapadan F atihe bir 
t rmvay tahriki Jaı.ımdır. Bu su. 
retle talebeler günde uört defa 
t ramvay değiştirmekten kurt-nrıl

mı~ olacaklard.r. Beledi)>c Reisli.. 
ginin ve Tramvay İdaresinin bu 
ltolayhğı bir an evvel yapmasını 

istiyor ve .. bekliyoruz. 

Sahip \'"C Başmuharri ri Etem İzzet 
Benice - Nc~riyat D!rekt.örü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAA SI 

,tu. kk ""'h•, tc·,.lıkeli bir i~ z.e
r;n<lry r-1 , 

Gaı:nl,,·aı1 bl1 ışl tek ba,.ına l.ıaşara

Oilir~e, cidden tcbrr ... ye taltife lôyık
tır. 

Y"lttığı:ı 'çinde- bc-kfyort.an 

KLl~ lu y.atn-:<.'k, iğne üsti.indcı y:ıt
nıaktoıı1 daha j~·cnceıı. \'Ucudünı tit
riyor. Knçrr.1.ik.. Hen. rlc pek nıcıhur 
olan Fran~ız z~bH<i$11lln elinden kaı;
ı11ak. 

D:.ı. belki guc bclk! ele Vl"k ko1;ıy 
olac·ak. Bılnliyorum. 

Scnl on lı;r bu~·u!.:;, 

Ort;;lıkta rcs yor. 
Bütün me\·kull::ıi.' uyu;>cır. 
Arailr"h kol'~dotd.t dolaşan gardl

ya.ııln ayak sesleri d"Jyuluyor. İ~tc o 
kadar .. 

Bu str.ıda h.rıpını.1n µr.ı·ff,;,k!ığı ara-
sından bir fısıltı dl1y6unı: 

- ıra zır mısın?. 

Ba.şıını >·avasc:a ka!d1rd1nı .. 
Jıfz.in~ gardi~·a.n. 

Gti!crek: 
- E,oet. dedlm 1 h..ızır:m. 
- Haydi kalk .. 
Yavawı. kalktım. 
Gard:yan aralıktan bl• lukın1 el

bise- uzatıı: 

_ Bunları giy., \~c ben;n1 j~aretimJ 

~kl o. 

J leu.cn \'erdigi. e1bistyi giydim. 

D~ı. bit· elcktl'ikf'i c:=lh.iseslydL GaU
ba htı' gece cıcııotrıkleri yoklamıyo. 

gelen bii' elek' -k n'a..ltintstın:r. elbi
sesi. 

Ve ı;rr c~c kasket.. 
iyi amma,~ y;ı. gide: kc:ı :)IÜz.~-nden 

t;ınırlr.rsa?l .. 
Bı işi !ak:.t \''C tehli}·c1

• gördüm. 
(Arkoı~;ı Var} 

KİRALIK SİNEMA 
Kadıköy Yeldegırmcndeki 

·ZAFER~ s;ncm«sı kiraya ve ... 
ı·i:ecci-.tir. Bc}.oğlu: i'stiklal 
Cad. Rus Sefarc!i kar~ısında 
Gfooeil sokak No. l soat 12 - 1 
itras.nda Da>r Vt.s;~:yadis'e 

n1üraı.::aat olun1nas,, 

ZAYİ - Birı mıı\·azz:ı!lıklan diğe
ri de Şeyh Sa it h yan1nd;ın alml'} ol
du&tt1nı i~"i a:-kt:rl!k tEzkcrcmi Enin
c::ın 2.CJzele.<;.. esnasınd:ı. k::ıybett.in1. 

Bulanlann getirnıclcrinl insaniyet 
narnına rico edtrim. 

S1vtıs'ın lJ:-ı!ik kazasın(!an Çalıcı kö
yünden Bahtiyar oğullarından 317 
11 ömer oğlu h.1ustofo. 

DOKTOR 
Babz Cemal 

LOK..'l\IAN fil'KİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Dh·anyolu 104 
'fnyene naıtcrl: 2.S - 6. Tel: %Z3H 

' 

Edirne nüfosundan almış olduğum 

83.4.82. hane No. lu nüiusun1u aEker
lik muan)eiıltı da işlenmiş olduğu 

halde zayi eylcdinı. ~enisini alaca
iırud::ın eskisinin hükmü olmadığı nı 

ilUn ederün. 
'.rozkoparon caddesinde 34 No. lu 
evde Edirneli Mehmet oğlu Ahmet 

Rüzgardurak 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satın alma Komisyonundan: 

Mektebhn;L için ·;a rtnamesi mucibi nce v e clepodt tesli' ediJmek üzere 
600 ton kok kömürü kap:ıb zo.rf usuliyle ahnacakhr. BchC.r tonun n1uhamn1en 
bcdCh 24,30 ilk teminoU Dla liradır. 

Ek::ıiltme 2/10/941 saat 14130 da yapıL.ıcakUr. Faz.~o.; malün;.r.t için mrktep 
idare ine müracaat. • 819~> 

'f.'\RIHI TEFRİKA: 9 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Y~z~u: ~.r. SA:Uİ KAltAYEL _ ..., ___ _ ,_, 

ııazreti Muhammet (S. A.) Rumi 
~yl .. rından Ni.ıı:ana tesadU! eden ~ehrı 
Jtebiülcvvclln on ikinci l'aznıtcşı ge
cesi st.baha ka~ı dünyaya ttjrif bu
yurdular. 

O ı.an1an Arılplaı-ca mer'i olan lJ!r 
f.<tet vardı. Bu, adet ise ı::ehirde do
~tın c;ocurl.lar ;ışiretlerc teslim o!u-
nurdu. 

Y;ıni ~ehirde doğan ~ocı ıklar hava
sı ,."' suyu ıyi olan ve as1rttlcrln ya
ıadı&ı yerlere gOtilrı.;ur \'c büytltU
lürJü. 

Bundan n!ak~at ta hcnı ı;ocuı;:un 

vc..:~ni kuv\·etini arttırmzık ve hav~
~ı. S'1YU 1yl yerlei·dc yas:.ı.turak !::h
lıaUne yardım clnıek ve heın de silfıh 
'\'C' n1ızrak kw.11ann1<.:.k, ata blnır.ek g:. 
l t. elzcn. olan şeylcrı fığrenirdi, 

As1retlcre tesliın olun;::.n cocul<1ar 
l: <JyütUl\l r , .c:: tek rar ailelerine iade o
lurıun.tu . .Ai\re\.lcr t..ılirn ve terb:)· e 
<d·P btiyUttDx1~ri cc"'tlk"'n~ :ı ilc lf'ri-

diycjcrc Ye ınU:.;.t:f~t. --:ı n-::.ıh;-:r olur
hııc!ı. 

ı\şırcUere ç-ocuk: tı" 1 imi Udeta b:r 
tlcoırct seklini alnıı~lı. Birıacnalcyb1 
c:~eriya a~iretıer :r 'Ckkeye gelerek 
bUyüt ıecck ı;oeukh.:rı. ehr, götilrilr
lercH. 

liaz. ·eü ~!ul:amrntt (S. A.) vc!ol
clctlcrinde aşirel1erdc:ı b!ı· çoğu da 
Mckkrye gc-lı"!i!şti. B:., <:ıı:;1ret~er Beni 
S:ıad ı~oıbtlesjııc n1ens1 'J idiler. ' 

0 2an1Dn k:ıbilei B· J S;,~~<l'ın otur
dul.l~sl yerlerde son leırecelcrde kıt
lrk varciı. ~lrct!er eı".lı1tı lçi11dc 1di
leı·. 

JI, tt:., asiretler tali. ·e tcrb;ye için 
aldıklrırı çocııkları b• sıt'nıcden fıciz 

J> tı:ı.lc ge:linlslerdi. \'c ~ocuk. al
nıtı:tt..ı. mütereddit idıl' 

Bununloı beraber rnC'. tı c. aıen bir 

ticr.reı rengini a1mı$ ve t.~eti u mumi
)'e hUkmU.ne girro iş oldu3" iç in ;;ı~iret
lf':rciP.ıl her )c~cltn b ir ("N"uk aldı , Bun-
1 • i ll 

üKDAM 
r 3 Birinciteşrin Cuma gününden itibaren 

daha dolgun m"·ndericat la çıkacaktır .. ·-- , Hey kele aşlk olmak 
l' -t= f - -

ikdam; Haber, Hikaye, Roman ve Fikir yazıları bakımından 
zengin mündericatile en mükemmel ve kariin bütün 
ihtiyacını tatmin e tmesine rağmen en ucuz g a zetedir 

) j ---C Yazan : SEYFBTTIN ORSAN 3:. ~ 

~~-••1====t•r-===•~~-
röportajları,, 3 Birinciteşrinden itib:ırcn me,·cut ron;an ve ma il "Adliye 

kalelerimizden ba~ka g~zetemizde ştı sıitunları lı•ı. 
Jacaksınız: ... ~.ıkrmelerde ve adliye ku:idorlaııncla rastlanan ' ı ve her biri haki ki lıavat sahasında c~re) an p\mı~ 

. ~ Günün içinden acı, ı~tlı mudfıik vak;a ve maceraları aııla!an rö-
" po: taılar. 

adı altında gii , ide muhar r ir arkadaşınıız HAYRI " • 
MUHiTTİN DALKIJ,IÇ'ın kalemilc günl ük hadi- Cephelerde vazıyet" 

sclerin tetkik \' C tah lili, :;., harbin başındanlıeri cephelerdeki harekatı 

ı Onn, bir gece geç ,·akit rast -
!adın;. Kısa bir taklp bana söz 
slıylcrnck cesArctiııi v<'rdi: 

-- Ne kadar gıizeb.niz! Sizı, ilk , 
' anda sevmemek kabi; değil! 

Dedim. )3u sözlerime kızmadı. 
Brni ümiıle düşüren bil' tebes • 
s~nıle güldü. Fakat, nyni zaman. 
d~. o derece derin bir inkisara 
ufratl!. Ymıı!l'lızdan geçen bir 
taksiyi durdurarak atladı ve be
nim hayretle açılan gözlerim ö -
ııi. ndc uzak]ul.\tı. 

O, çok gü>.eİ J;ir kad•ndı. Öm • 

1 r:' mdc bu k:ıdar güıel bir mah-
1 Ilık giirn!~n1h.tim. Bunw1 iı;in de, " B • ç J muh lclif kaynaklardan ve esaslı bir ~ekilde fakip 

l r ır p ıua " etmekte olan değerli bir nıuharr i rimiı t~rnfıtHlfi ll 
Bu isim altınua hergün edip bir arkadaşımı.m1 • •keri horekatı ıı } eni inkişafları ve son vaziyet 
kıHak ve güzel üs!Cıbile yazılmış bir f;kra. her gece fesbit edilerek bu ser levha nH,nda ve i. 

( 1 gi.ııkrc:c hayalim<leıı uzun boy -

"Bir makalede tarih,, 
cap ettikçe harekiıt sahasının h aTİ t asilc birlikte 
karile:rimizo su nula cakt ı r. 

( nu, siyoh kirpiklerinin gölgeledi. 
gı güzel iri yeşil gözlerini :ızakl la~lırmağa mu\'aff;;k olan~;ıdım . 
B'r gün, yine ona tesadüf edt>ce-

MütPhassıs bir muharririmiz tarafından hepsi ayrı 
bir tarih! hadise veya şahsiyeti anlatan makaleler 

"Haftalık Askeri icmal,, ~ j;Jrn, tiiyP dü~üniiyor , hep onu a. 1 

"Söz Gelişi,, 
Her hafta Pazar giinleri bir haftalık Jıarek!ılın 
tetkik ve tahlilini Biikre~ eski afosemilituimiz 
İlısan Boran yaz acaklır. -

G ünün hadiseler inin ilham ettiği nükte \ 'c i ııı a ln r

dan terekküp 0C!en nefis bir fıkra. B u fıkra) ı Tür "Spor hareketleri,, 
ı iycdo bu yaıı nevi çığırmı ilk defa açmış vo mulı- Spor hareket ve faaliyetlerini yakından takip e
leli! meemualaröaki •Cll't!BIZ• imzal ı ;yazolarHe <tecck o!an ııruh arrirl erinıiı. Jıer ;;ünün lı.üdh;clcri. 
tamnmış ve sevil mi~ olan giizidc bir arkaıl.a~mıız \ ni ve bur.far etr atndaki bütün mülalea va tcnkid 
) azara klır. !eri < lı aflı ,.e ct:ıha geniş bir şckilrlP ynzaeaklsrdır 

• 
-.~~•Cumaya "iKDAM" ı hekley~ize2s -~ 

~~~·- ... ,, .. ~o' -··--. p ----· 
' . 

1 B. Teşrin 1941 
18 00 

18.03 
18.25 
18.4.'i 
19.30 

19.~5 

19.55 
20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 
21.15 

Program ve :Memlcl<e\ S;ıa~ 
Ayru-ı. 

Fa. ıl lley'etl. 
Konuşrr.a (D:;; Politik;t) 
R;:ıdyo Çocu!{ KlUbil. 
.ı"lf".JulEkCt Saat Ayarı, ve·A
jaıi IIaberlcı:.i. 
Eerbcst 10 D::ıkika. 
Korı~ık Şarkılar. 

Radyo 0.:'zetc::i. 
Pir Holk TUrlriisü Öğreni
yoru:r. 
z;raot Ttıkvlmi. 
Söz \'C F.t:ız Semaileri. 
(SıhM t SanU). 
M Uzl;.. Rlya,cı:cümbur D<ır.-

dosu. . 
22.30 Memleket Saa t Ayarı, Ajans 

Haberleri. 
22.45 ;ınna Müıi8i (Pi. ) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve 

Kclpam~. 

Devıedileeek ihtira Beratı 

•Araziye intıbak eden nakil va
sıtasJ> hakkındaki ihtira için İk. 
tıs~t Vekalet inden is tihsal edil
miş c:lan 17 Ağustos 1939 tarih 
ve 2864 No. lu ihtira beratının ilı
t iva eıtii;i h ukuk bu kere başka. 
sına devir veyahut icadı Türki. 
y ede mevkii !iile koymak için 
saliih iyet verileceği teklif edil
m ekte olmakla bu hususa fazla 
maliımat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan Han 5 inci kat 
ı . 3 numuralara müracaat eyle.. 
meleri ilan olunur. 

ZAYİ - Tıp Faküllcsindcn 2209 
sayılı alrrus ol<luğ11n1 hüviyet varakn
sııu zayi ettim. Yenisini alacağl.'Tidan 

csk1sinin hükmli yoktur. 
Mustafa BOZKURT 

d•hi JTazreti Fahri Kfii no tı ($. .A) 
aıaı. 

t 

Nişantaşı Kı z Enstitüsü Müdürlüğünden: 
l - Oriuhu:ııuzdzı yapı1acak olan taınır<.ı! ve. 10:.diltıt a~ık ck'Il1n1C:Je ~onul

muştur, 

2 - ih:.ılcsl 1941 Biriı:ıclte~rinin 7 inci Sah günü saat 14 e.e Yı.iksrk Mck.
tep1cr l\fuh.as~.:bcciJiği binasında toploınar:ak olHn komi•.;yon t.ır:ıfınd:ın ynpı~ 
l~crıktır. • 

3 - Kc~lf bedeli 9993 lir;ı. •32> nnl'•akka.t lenlln:ı.t 749 lira 50 kuruştur. 
4 - r~te~1ilerin en az. b:r t:ıa.hhtittc 10000 llrahk h~l fr.e L.:nH . .'l" iş yrıµtığı

na dair id:ıreJerhıden almış olduğu vesiJ:tı.15l"a 1!tinaden Jc:t::ınb'.)l Vilôyetinc 

;r,1üra.caaud~ ~ksiltme tarihinden 3 giln c. ·vc:l alınn·ıı~ ehliyet: v(' 1~4 1 ylhnE' a:t 
Tlcarct Odası VE'fdkalarile belli gün ve stıatte komh:yon:'l ve bu Löptıık.i J;eşif, 
sartnaıı:ıe. \'E" mukaYel~yi görınek Istiyenlf-'rin de okut ldare:;ine rniJrar:ıatları. 

. • 8~25> 

~ D elııt r r 11iı11 llırı ıı 1 i r ın lırı i ıletme U. İdııeıi ilin lııı l I 
Muhonımcn bcdc•i (4(;u0) lira olan üç kulem 8 k<ife bar•lnın çelij;ô (13/10/ 

1 

t.ıl Pcu.arlcsi) günt.ı fo..;:t tL)l de k.1püİl 
da ~a!ın ahnac:ıktır. 

Bu işe gir-nek ,sti)·enlerin (337,50) 
1 t:ıyin et~~i vet:Jl.;.:J;.:rı ve tctliflcr •. u.! ~yu.-

Hrn1 ık rı 'JVakk<ı1 terı.irı;.~ Ue ka!":Unun 

Jiğine vcnnclcri ıazımdı r . 

Şa r tnan1eJc-r p.lrasız olar~k Ankara Ja ?ı.t.::1ıeınc Dalresindenı Hnydarpa~n .. 
da Te~el ltiın ve Se\•k Sclli~~1tlon dağıtıl:A.l'.'~~ Ur. <8629> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ormanı Veteriner \"C Zir~·.:i.t F;ık:1lte:crine bu yıl kabul edilecek talcbele.. 

rin seçiın imtihanları İstanbulda Sultan: .. hnıette Yüksek İktısat ve Ticaret 
Mektebi konteran s salonunda ve Anka r<J.da Ybksek Ziraat Enstitü,iindc aşa
ğıda yazılı gün ve saaUerdc yapıl acaitn ıJan namzet talebenin imt~n koınis-
1onuna n1üracaatları. c8377> 

Ders 

Fl.ılk 

Tilrkte 
K imyn 
Biyoloji 

.Cebir 
Yabane> dil 

G\in 

0.10.941 Pazartesi 
6.J0.941 P nzar tcri 

7.10.941 Sah 
7.10.941 Salı 
8.10.941 Çnr,amba 
9.10.941 Per~embe 

Saa t 

9-12 
H ,31l-17 

-12 
H,31l-17 

9-12 
9-12 

İlitanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
ı _ )lınt.akan!lZ \•e nlıntaknm bağlı Tali IJn)on Dairelerinde mün-

hal ınemurluldar:ı mUsnbaJ;...-ı i le lise ve orta mektep mcı"'nl~rından oln!ak 
·, e nskcrllğ'ini :ror>mlş bulunmak şartiylo meınur nhnac~kt~. 

2 - İnı lihon 15/10/941 Cuma günü 14 de. 
3 _ Talip olanlıırın nlE:ktep şahadetnamesi, nüfus hü\'iyet cüzdanı ve 

cısl;;tti ,·ctika)arının asıl vey3 tasdikli ı;uretleriyle rıhhnt ı·apcru ve h lfrnühal 
''i..lrak.Asuu ve !otoğ.;·a!larını bir istidaya bıtğlıyar;IB;, ııci~lıi::in;j;z.c müracaat 
clmclorl. <8090• 

ı _.. Edebi Tefrika No: 

r::yordwn. 1 
Bir akşam, Beyoğlunda b!r kah. 

vecl~; racly(l{)an piyango nunıa • ' 
rclımnı d:nliyordum. Birdenbire, 
brnim biletime, en biiyük ikrami
y\· i.sabet ettiğini duyunca l1eyc. 
cı:.na tutuldum ve ... bayiden pa -
rc.d~rı almak üzere d.ı~arı ç1K -
tım. Caddenin kalabalıi;ı -
na karı~.1rak hızlı hızlı yiir;irr.c-
ğe başladım. l!Er adımcia, etı alım 
dıılıa ;.iyadc gözumtkn sfüıııyor. 
du. 

Bil' aralık, o müthiş set~nç he. 
ytc~nı içinılc ve çok kalabalık 
iı::can seli arasında, uzun boylu 
bir kadın, ii.deta sbler ar:ıs:r.dan 
s1yrılıp btuıa güzükti\. Gözlerime 
ıranamodım. Halbuki, bıı kadın, 
o ıdi. Günlerdir. aradığım, hülya 
si'c ya,adığım kauın. Tıkanıyoı.' 
g!l·; ol<lıım. 'filriyerck yanına 

J~ kla·<Jm ve: 
_ Bir !ıt.ft:idır sizi arı~· ordum! 

. (: ycbildim_ Sizin için, ~ılgına 
dönmüş bir lıaldeyim. Amma, 
itıF:-. na~ fa~d~t geline(\ g~Jirmiş. 
B~rcıı: cvve-1, radyo·dan, bile~irne j 
C!!i. bin liru \'ur<luğunu öğrend:m. 
Ancak, bu, sjze yenidc,n rastla • 
rr.<ın' bdar brni sevindirmedi. 

Beni diıılcmi)"ür görünerek, Ö

niır.de durduğu vitrindeki j{adın 
eçy alarını seyrediyor . An1ma, söz4 

k~·imi sükunetle dinlemişti. Yal. 
nıı, ilk karşılaşmamızda olduğu 
g.l:i göriinnıüyord u. Belki, tanı • 
\'~nınm11:.t1 Hcn1 1 nereden tan ıya .. 
~~ktı? Ar~mııda, hiç bir müna -
$ebet teessüs etmemh1ti ki. )lıti -
n""nl, itmit. ver ici harekc·tinc1 son. 
r~ dan pişman oklnuğıı· için d~, o 
gDn otomobile binip kaçar gibi 
gı~nıişti. Bu refcr, öyle yapmad ı . 
F ok at, k?şlannı öy le bir çat tı ki, 
arkasından bir adım bile atmağa 
c~saret edemedim. 

- Elbet, yine bir gün yoluma 
çıkar! 

Dıyerek onu takipten vazgeç • 
tı nı. Biı' an evvel, servetime ka -
vu•mak ihtirasile bDyiin yulunu , 
tt.tlum. 

Bayiuen paraları alır. ış, evimi 
değiştirmiştim. Yalnız evimi de • 
ğil, her şeyimi! Amma, o kauına 
k2rşı d'1ydugum hisler, degişın i • 
yc.rtiu. Hatta; etrafımı b ir birin • 
ôrn güze l bir sürli kadının saıma
sır.n bile hiç ehemmiyet vermi • 
ycrı:ium . Hep onu düşünüyor, o • 
rıu anyortlum. 

2s----.... 
Diğtr bir rivoyetc naz3raıı Haırc

tı Muhamn:ct (S.A.) doğduktan ;yedi 
glin kadar \ 7aLde1 ~luhterer.1cleri 
Haı:rct~ Anılne ta.rnfından emzirildi. 
Ve, soı:ra bir baı;,kasına tevdi edUdi. 
Ve i.lç o.ıy Eonı·a Halirnc'ye teslim o
lundu. 

kendi evladından bin kat ziyade iiev .. 
miye b::ışlad ı . lfatt.5 z;:"tman geçtikçe ve 
Hazreti Muhammet (S. A.) bü~üy,lip 
yürt.:ıneğc br.~lo.dığı val<it bir defa \\l
ı:desi Amine'nin yanına gutı.irdü. 

IIo;ıı.reti Anı!ne, çocuğunu a1nıak is
tedi. II::ılime ;se ?~1chkc'n!n havası 

g.ıyriınüso:ıit o!d~ığunc!:ın c;ocuğı.:.n yiue 
}:tendi y&nında bi...yltr.-.1.si!~i ricJ etti . 

a ır için Öldürdüler 
'a~:nmı~Zl!Slll=- Yazan : AK AGÜNDÜZ •' 

1 

liu rr.e~clcdc ihti13!at vardır. Faknt 
ek!'(:ri tarihlr::- ilk evvel Ha.hnıt>yc 
tevdi olundugurıu kay<l<..dtrler. Ve 111~\
saıTah olanı da budur. 

\'uktaki ilalin1C Cenabı Peygamberi 
(S. A.) a~lrctle ::ılıp çadırına götürdü. 
])('rhal hoyv3nların EıütUntic bir be
reket ve u.nh<ıulünde fcyz ve ku,·vet 

hr.cıl oldu. Bir derece ki Halimcnin 
buna kı:.111 fevA.alfldc tli}(kat nazarı a 
çı l dı. 

l!ulimcnın. kocJ~ı dahi meseJcnin 
elıemnuyt:iinı.~ djkkat cdcrcJ~ alınan 
Cocuıt~u1 htı)'Irh olduğunu ldr:ık ile 

• Kcnd!slne pc!c iyl b:ı.kılrr.a!i:ııa lia!i
n1c-ye tenb:h etli. 
Unıuın Beni s~ ad k~bi1efinde kıt

bkw.n eter k~lmad!, Nin-.eti ber.,;:ket 

hanı olcltt. 
Yeni alınan coctıkla.n herkes n~eın

ıll:ndu. Gayet a:üzel ve nur topu gibi 
bir ya\•r1;c:lktı. Bütün kabile efradı 
b.r, çocuğu seviyoı·du. · 

e, ı ,.,.u ı.tu)ıammcl (S. A.) 1 

JJ;ızrcti .Jtm~nC', b. LurJü Haz:·e:ti 
ırut:ı.cn-.nıet (S . .1\.) 1 b; -aiorMl:k isteıni 
yorclu. F~k::ı.t l-!alinıer.1 ı~ran üz.erine 
!lkr.inden vaze;eçmiye rı'lccbur oldu . 

Ve, fl;.1limc, çocuğu IlazreU Aminrye 
bır.ıkmach. l hızreti Anıiıı<'nin ısrarı 

bc~:ı g;t~ı. Halimi.!' flkdnde gal:p ol
d.u. 

Yukarıda Hate:ırıi Nl:ıbU\·vct ve ~1ih
ri Nübi..\\\'Ct diye yôd ı..lundug:Lınu ynz
clıtın1ız !-ıiı~nı Şet.itle ·j gün grç-tikçc 
bliyiimDştii. 

Htızrcti }luh::ı.nın:et ( S. /\..) in Nü
LÜ\"\'Ctlc-ri çocnk!U[.'U •. rnıunında bel
li olrn.1ya bD~lumıştı. 

)·rıı;h;rı büyüdükçe Jı~r~k-.ı1üde hal
ler zıj deİt,.ınlye bt.~1.. .•.. Çocukluk
larında li:ıı"iyyen y-.:.r:ı.ı az dcı:,ilcrdi. 
Diğer ÇQl.:l';.ı;lc.rla dil tiı k;..ll<t• 21.llr .. 
D~lrnn r.:ıkin idiler. l{t: di )·;:ı!rlnrıncla 
1.H.ıilui;.ı:ı çoctıldtırın yun ı.ı. n..-ı b L.C
rlldiklcı i z.an1a:n onlar;.1 r,ylıı :ı ·?.ıa 

kn rışmıy 6.rtık bü) :.ic bir ôll:Jııı !:.4\"&!y· 
le se~ i!';;i k•lıfl;..l'(tı. ! De\ııml yar) 

- Hususi kakın müdürü Fuat 
Beye tcleloıı ro.niz. 
Şd ne diı.~ündiyoc düşündü, te. 

Jcfon etti. iki üç dakika sürdü . 
'fddonu ka-pJtıp dıl'l!rıya ç,ktı. 
Bit· dakıka .><ınr.a ln m<'ıntır gireli. 
Çok tı·rbiyeli bir !avırla: 

- Efendim, d~i. Şefin acele 
b:r işi ç1ktı, hemer. gitti. Mazur 
görmenizi rica etti: •r. Serbest • 
sh1iz, teşrif edebil!~ s~ rui.1.. 

- Teşekkür adcr:ı ı. Size birşey 
sorabilir nıiJ in1? 

- Emredcr:;lniz l eyefondi. 
- B~n'.m buraya getirilmeme 

sebep olan işin a«lı r.~? 
- Pek bliıniyonım. Siz gı'.ıya 

büyük bır h.onıına tccavliz el • 
mi~s!niz. Bazı hanın1i,1r görmüş

le r, ~:k5.)'-et cı ıni~!er . 
- Olmıyan hır ~ nasıl söy • 

lerler? 
- Ah, bcyei'cndi, söyliyen iyi 

söylemiş: Dilıin kemiği olsaydı ... 
B iz burada nıelerc şalılt oluruz 
nel.,,re! 

- Hakkınız var. Allaha ısınaı

ladık. 

- Güle güle beydendimiz. 
Ali gülmsiyc gülümsiy>C çıktı 

amına içi kan a.[ilıyordu. Dayana
madı. Prensese tdefon etti . Olanı 
.biteni kısaca anlattı. Prenses mü~ 
teessir hırçın bir sesle: 

- Ya! dedi. 'Czülmeyiııiz. Ben 
simdi İngilzi sefaretine kldon 
ederim. 

- Am.ın Pmses hazretleri! Be. 
j ni ınııhve<l.:~siniz . IIJ!;'kati Da -

l 
hiliye Nazırına i.ıild'.rmeniz yeler. 

. - Bu ne lıeıyan ! Nası l söy • 

. . lerle~ bun11? -

Bir gün. B~'\•:i:,P. f;.cJa hir g:.' 
zi·ıoya girüi .. ·B r ~, .. ndalye ~: ." 
kıp oturtlunı. S;ınt dört \·a.rdı. \··' 
kl t tı h.tn ol<lügu için <le, gaıiı1C; 
cıa kimseler voktu. Bir aralı!<, b'. 

. k" k;.1d1n, nazarı dikk~ttınıi çı:ı '"' 
Ohudu,ÇJı; kit:ıp,) ÜLÜnü iyice gı~ 
Jeôigi için, kim olduğu görülJll~, 

. ,~· 
ycrdu. Içimde yükoekn arı•',, 

ıı-'ukavemct cdemNiim ve 3]D~• 
kul~tım. Yavaş yavaş kadın"' • 
hmduğu tarafa yürümcğe bnşl~ 
d.m. Ifayret! O idi. Yanına so~ıı" 
dı;m . Derin nezaketle onu sclB 
l~fİıfi1: 

- Ohh 1. Ne kadaı ba!ıt!ya r~; 
Sı,,i, bır gün yine ı;öıeccgını 
enindım. ~ı 

Diye mırıldand ım. O, cc~~ · 
vumedi. Başııı, bile l<'.laptaıı 
d;rmadı. Kendi kendime: J· 

- Herhalde duymadı, . rli)C ut 
şliııdiim- Belki uc, çok dal ır.~ 1 • 
Y~hut da, kendini paııat:ya 58 

mak istiyor. ~· ' 
Neden sonr:ı, bir ~eyiıı f~,, 

nıo t>arınış gibi doğruldu. ;iiP1' 
g~züme ili5ti. Hafifçe tcbr.» 
etti. Bund<ırı cesaıct alarak. us' ' 

- Yanını7.da oturmama ı ıı 
aC.c cd<'rtiniz Lıtn~r!nr~ ; te' 

Dcd•m. Faka;, vüz;inde nı·n~ 
bı •sürn o:d:.ığu };~Jde, Jıiç c, ıd' 
Y•I mcdi. Tekrar kitabın. a ":;' ı;I 

N ~ 01'.un;asrna de\ :ın. etli. • : çe-% • 
o}sun, uıyeJt~ blr sro1clalJ ~ııu $~ 
tı'>ı ve oturdum. Ül'O, kalb 1 . ı' 

. t 1-"sıı. 
ç;-raktım; ek.uma.!<: a o u•"' 

dır ınıy arak; . . \' 0 rı.lı' 
-- Aylnrdanbcrı so• ar~·. 01,ııı> 

Ç i.inkü, sizi çılgınca scvı: ,,, c, 
Dedim ve sözlerime dC' 8, u 

Jlll,.ı .. 
dec~ktim. Bu :;1iada1 ~· ~nı J3 
braltı belirdi "'' duıdu. ıeı & 

çevııdim, yaşlı b:r k;.dııı. atDıı' 
1 de duruyoıdu. K ::.~lar.ıı: ç 

- Ni~ is.tlvorsunuz? 
1 1

1· • . . .ıı p • 
11ıyc scrdu. F'c~<;ı!: ~ı· .1 

1 

.. b' l b" ' •. ıı' ond· .. zn 1 rc Pn ırc oc·1 ·i · 1 ... . • ' ... . 1 btJl t 
st-lc gden bu taha\VU , .. tf· . 
cibni kontrol ctmcğc' ~L.,,,.ebi~" 

k h k•l:atm şefkat dııyııl;;c o 
z.vett_ olduğurr.u anladı111• 
şc",·i anlamıı lıir t"' ırl~e<li- c. 

_ Bayan, k1'ırnd•r, • ,l:r.~ 
laf anJatc.cnğın1 rliyl bD·~ 1 
nrniıi yormayın· ~tıl•" 

Şa.<kın şa~k:n ihti,·3 r 

yuzüne baktım : 

- Neden? . · 
Dedim. O, gülurnsıdı; 

1 
J;isl' 

Ç .. k" ' n beli ·- un u, ,..;.ızıı -ol'" 
hun de sağırdır. .· ırıı el l' 

ed. D " .. d" •C'
1 

• ' D ı . uşun umt ~ ıtır~· ~ 
te gü1elclir. Fnkat. rı<' ~rıı j:,$,t 
sun bir heyhlc ı bcdı~d . JJ if ; • 

' d ·-el 1• ıv kalmak mümkün er, ı : • ·, 
l ırı.ı~n ,,el sC1!' lcn1ede11 yan ~ı . b"'Y"" 

tını. Siz d e ~<iyJeyııı. 
şık olunur mu? 

Runıl 13~ 7 
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