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EN BUYUK BA VRAMIMIZI KUTLUYORU 
ı ı zrnı:ı :ııı:ınııa? 

Cumhuriyetin 18 inci yıldönümü şenlikleri, Başvekilimizin 
bir hitabesile açılıyor, bugün Ankarada Ulus Meydanında 

gençlik tarafından- b_üyük merasim yapılıyor 
SOVYET 
DAYANIGI 
i~nya Sovyet Rusya 
aleyhinde harbe ırirme
diği takdirde Ruslar ilk
bahardan itibaren yeni 
bir hızla ve sonıu:ı: insan 
kaynaklarına dayana -
tak Almanya üzerine 
•ald ırmak fırsatım tek • 
l'ar kazanabilir .. 

Yarın ·Bütün Meinlekette· oı·duğU 1 

· . Gibi, Şehrimizd.e de M~hteşem · . ~-: 
\ BirTören ve GeçitResmiYapllacak 

RUZVELT 
B ki n n 
N utk:u nu 
söyledi 

--· -.. ....... «wTM,....v='..,...,.~~~--

'~ıı: E.TEM iZZET BENICE I 

ıı!.•ı~ct Rusyodaki harp maki. 1 
10 

1 hır hayli iirselcnmi• \0 JIP· ı 
,,:ıııış olmasına rağmen Alınan 

1 
- Uları lıcnüz arazi bakınnııdan ı 
ı~~ btı<oksı~ Rusyanııı yarısını 

1•tila cdcmcmi,lcrdir. 
ıı, 'tırp Almanya i;·iıı lwlıen1elıal ı 
h 

1
'tcy; olmak, Rus~a i~in herşe-

,ı 'tt~111 \n Bol'.-oe,·ik 'atan \:e ide .. ., , 
.. 1 korumak n kurların:ık az.. 
..,,~. 

•i 1 lo. ı:;an bir ~iddet \C dehşet 
dn d y· • ·· hl c-vam ediyor. ırnu uç 

'ıı ılııııLeri hazırlanan Ru< ordu
ı ~ıı. en cevherli, en talimli kı. 

''"ın bu dene bı•ğı!<'m~<ı 
~°lıde zarar ırörıncRi l<ar~;sında 
~n Grdnsonun motaz"rnr oL 
111 '''ı iddiası ,·arid olamaz. Zn
'lı to kayıp ne farklarla olursa 
~ıı kar~ılıllıdır. 

ı,~1 V)ctlerin müşlıülata H im. 
li<ij ar~ ruı:men lı:"ıla iyi di.ivü'i
~•i ~, \e bilhassa hava Lunet
'-~'.1e ınücssir oldukları n Al. 
••1;,d•l~ri hareketini bir ha)li hır. 
I~ •kları görülü~·or. So,·yellerin 
lı~ lbuJ.avenıelinde insan, malL<>
l~ıııVt \asııa bollugu kadar idea. 
'l,ju~ ttrbiyesinin dıı müessir 
>ıı bcu. hir hakikk-ıtir. Yirmi üç 
li b· 0 Yull<:a prensipli ,;e disiplin.. 
111 ~ ltlkin ve )'erine göre tehir 
,, ua .. cençliğine ve Rus Jıalluna 
-- l>ı •ıuı etfüilc" komüni:Llll ina
'ıııı.._Qhal.kak ki, bugün SoV)'ct 

Ankaradaki 
lıazırlıklar 

Ank~a1 23 (Tcicfonl1.:) - Cumhu
r\yrt B.Jyr .. n:.ınıızın 18 ınC'i yıldönün1ii 

~liklrti bugün taut 12,50 de Ba$
vel(ilur ;A Doktor B. l~cfik S3}=damını 
Ulus 1wlty~ •• n1nda svyl'yeceği bh· 
n'U!ukla aı;Jku:::-ı} lır. Ankara ... 
mız dah"" rllınden !1.ıb~ıreıı ba~tan ba.
~ !ti~ft'flmır~ cadt'ielcrc rı~danlara. 

hıt.Jbe~-er, ';eciı.eler e."'1.ln1ı~tır. Dün de 
İpodrcn•Ua ı;tı;it »~sn1i ic:in bir umumi 
pro' a :ı.-:.p1Jn11stır. 

Bayı ;.rn1 J:;...1ırl~klotI1 bu !~buh <:r~

kt!ndcn ........ mi ruodJini buhrı<..15tur. 
Şimdı 1ckr.tlJ ,ehlr ba~Un ba!,a &iis
.lcı~rn.~~hr- E<' ... t on iki-den ititı~ren U
lus MC'.•d ... ı:.Jnda )·er yc.r ~ lk tcıpl;ın.
n.1J)::J b;.ı '!'-atl.ı~tır. BuTI-d:t'ti ı~Cr:.l::Jınc 
E~.J.t !2150 de r.ıdyomu.&.Lon n.ükledc-
cr~i isUt.!:ıl Ma~iyJe b•~.1 ... nuc-Jkı n1\i,
te;:tibtn ~ ·eklliml:t bıi~bc1tı·lui ir~t 
ederek \C (l·lun.il vrıt .. ~dH3l;;u·ım12ın 
B;ıyr;;.r.:;1 •. :ır.ı tebrik cy?tyecek-tiı', 
Gençlik nr.mtta b~ hey'ct te Ebedi 
Şt!inı . .z At::ıH."irkl'n n1uv:ı~. kot.\ makbe
rcsini zl):~ı-c\le b;r c;clcnk k(•;yacaktır. 
Yo~m ta~I 13 to Milli Şoliıniz Bü• 

yük AfİHl't Meclisinde tebrikleri ka
'lıul eôe<ct_·k!erUir. !\tüteallibc·n de İPod .. 
r9mda büyük ı:eç:t resnıi ~·apıii!l.'~k.
tır. 

İZCİLl:RİN Bl'Gf:->KÜ 
GÖSTI:llİU,Rİ 

lhıg'\.-ın Vk~edcn onrn, s.c:nt. 15 te 
GW Tl"rbj}·c }~nst~tLİ~ün<1c ::..ı.:ıler t.a
r;ıt r:clan bazı &:ö5t.crilcr ~·apılacaktı.r. 
Şchı·:rrıL:dt !l•pl:::ı:nm~:; ol:ı;ı 2000 izcı 
2 - 3 d:\kika iç!ndc bir k~mrp kura ... 
rak lıo:~1~ı ta~''"•~ ~ardını. m;.:;habere ve 
t4lire ~:bi ;zci far.liyetlcrir.i gost.cre-
C"'klcrdıı·. Bundan sonr:ı l1alk osunları 
o)'lla--r~khr. 

\it ~nıttinde blrin<i derecede 
~ 01uyor. Kendi dünyasından 

~ t .ııevi e«maal terbiyesi ile ... 
!it· a saldıran Buı ordnsnnnn 

rBüyük Bayram 
1 

Başlarken 
Ba'Jl'ekİli,,.isia Cumhmiyet 

'Bııyıanunı ·~·~ hitııbderini 
ve gelecek diğer en son lıa. 
•erleri de okuıyuculannıı:ıa 

ltihli«l!e~z. 
' 

~I ~ ~ir düaya tanunıyan ve 
l\1ı1~nda&.in.1 müfrit taassupla 
~,,1 • koaünist düşnıam ..,m. 
ı~, bı •ıt. veya •faşist• tanıyan ı. 

1 
... yu.ıp lıu oldujıu ka41ar 

~IDeftlllı a üncü ~·.deı ..._...,. _ _ '.~--~..-----' 

80N TELGRAF 
yarın f 8 ( Sahife 

h,llüyiik Cumhuriyet Dayraınımız münasebetiyle gazetemi~ 
'la •ıı dolgun, mütenevvi ,.~ çok ~enı:in miinderieatla 8 sahile 

•uı neıı-.cdilecektir. · •. 
'~n~SON TELGRAF• M!\•gili olnı; urul~rma Ulu Bayruuılannı 

8 1> tebrik eder. 

·-~1"nda neşredecqimi~i ,, adettiğimiz RAHMi YAı{;IZ'm 
8ALKAN HARBiNDE Deniz 

~&rplerine Ait Yeni Vesikalar,, 
''ııı' '""" hcnıiL lorihe ı:•s menıiş mühim vesikaları ihtiva 

ed~n ıuiihinı ve kı ynı('t)i e~<·rindcn ınaada 

~BBŞENBEDEN iTiBAREN 
Marul romancımız N EZIHE MUHİTTIN'iıı sır( 

SON TELGRAF ok u)·ncuhırı için hazırlatlığı 

ÇIPLAK MODEL 
isinı!i edebi eserini de te!rikaya lıaşlıyornz. 

• • 
I stanbul gelin 
gibi donandı 

Bugün, Tlirk mi!lctine karşı luyme tli ve heyecanlı hilab~ile, Cnnılıu .. 
riyetin on sekizinci ")'lldönümü ~en li.kleriııi açan sayın Baş\'ekilinıiz 

Cuwh..,.iyeliıı 18 inci pldönü
mü Bn~ramı bugün saat 12,50 de 
Başvekil Doklar Refik Saydamın 
bir hitabedle açıfocal<tır. Tekmil 

nı~ınlekct gibi İ•tanbul da ı;ünlcr. ı 
cleııberi bu en biiyiik Ba~ramı 
için ncş'e He hazırlanmaktadır. 
Şehrimi<in nnıı caddderiııde tal<. 

1ar kurulııınş, veri,cler, bayr~lı
Jar, elektrikler a"1lmı~ ve biltiin 
istnnbul bir gelin gibi süsleomi<. 
tir. DevıUr ve lnektcplcr bugfüı 
öğleyin tatil cdilnıi~lcrdir. Dün 
iiğlcdcu •onra kız ,.e erkek melr. 
tepliler Taksimde, polisler de 
Gülhanc Parkında büyük geçit 
rcsıniuiıı bir pro\·asını yapını)· 

lardır. Yann geçil re..ıninc tam 
saat 14.30 da Taksim Cumhuriyet 
meydanında ba§!anılacaktır. On. 
dan e\'\ el saat 13 de Vilayette 
bir resnıikabul yapılacaktır. Ya. 
rın muhtelif yerlerde halk hatip
leri konlcranslar \ierecekkr, her 
kazada ınera•im yapılacaktır. Doktor REFiK SAYDAM 

ALMAN TBDL'.İİI 

Fena havaya 
... . ragmen yenı 

terakkiler var 
Sovyet zayiatı 260 

tümen imiş 

Rus müdafaası, Cenup cephe
sindeki mukavemete bağlıdır. 
Bu mülıim vazife Mareşal 

Timoçenko 'ya oerilmiştir ! 

Rtuvclt 

Münakale Vekili 
Ankaraya gitti 

Vekilin Beyanatı 
Evvelki ı;:Un İzınlrotn ş•lıriırJze 

geldf!ın haber \'erd!ğımiz Mltnıd\.:ıle 
VekiliJnlı. B. C~'ck't Kcrfm. İn.c.-ed:ıyı 
dün Denizyollan İdareıılaae me,gul 
olnıu' ve ak5.1m Ankaıoya gitmiştir. 
Vekil bir muhnrrlrir.ıize beyanatın•Ja 
Eı.cümk 

•İunir limamnın y~niden ir ... S3 c~i~ 
Jecegl hakklndaki tabcrl ben de ıtör
dilm. IJnı.nnın ) ulcl"'l lns ı lüzım:. ... 
ludur. F. ;.ı."' • ~ata. <le .. ' bac. ·:ı .. 
cak dej;ildl ı 

Sıwıl('"ngr.ul . - Pıtyo i L:ı.ttua lŞ... 

!etmek i•uı Dcvlot ~emiryollan şu 
::ınd3 blıtün battı ve!' ıs!a~)'Ooları teı.el
Jiinlı ctnıiş bulunu.:ıkt:ı.dır. Köprük!rin 
inşası da Şub.lt aYina ka<iar ikın&\ c
diln1iş oJac;aktır. O t.;.,rih~cn it.:baren 
Avrupa ile knr:ı müıı;ı~- l~tımızı doı,,;

nıdan dogruya kendim.iz temin ctnrl~ 
ol&lcağız.> denıif:tir. 

Cam tem izlerken öldü 
Bcyoğlunda Kuleli sokağında 

oturan İspiro knı 50 yaşında Ka.. 
üoa dün cam temizlerken bilek.. 
leri kaır.aeta kırılan pencere ca
mile kesilerek iilınü§tür. 

• 

"Bugün mu hare be 
mevzilerimizi tuttuk. 
Allahın bize tanı va
zifemiz olarak verdiği 
şeyi yapmıya hazırız,, 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ba' ~;. 
ye günü müıuı bc!ılc si>ylcdıı;. 
nutukta, RıJz\ lt evveli, hı.:.ndc. ·1 

beş ay enci, .hudutsuz rnıis acc
llyct hal:ni ilh fttiğini hatu·:~:.. 
mış ve cı.cı.irr. c demiştir ki· 

O tarihtcn:;.rı müteaddit hİ«l. 
sclcr oldu. Or<la \"e bahriye, gar,, 

ıDn·.._..,,, 3 iincll Salılrc.t•:> 
~-<> 

1 Bayram gezinti· l sine kurban gi· 
· den bir çocuk! 

Bayrannn 2 nci h-..J..inü, Yt'~IJtn 

luml>ada Ali j,;mindc 9 ) ~ "'ı:!~ 
bir !;O<.uk fayto 11la gczıni. ·.c ;.:ı'. 
miş , .c dönii~tl- arabatl~1 n i·ı<'r# 

kcn siirticli Zet.jnin L \ glrı <·Jre 
atarak yarnlamı \'.C "'rrnh1,·1~a 

lınstanesinc lıaldmlmı~, . Ali di<n 
ak.şanı ölmü~, c~ed~nin de-lu ·ne 
izin verilnıi~tir, 

Harkof hifa 
Ruslarda mı ? 

Londra, 28 (A..A.) - M~v"'·~. 
Radyosu, Sov).·t't kıt'alarının. JldT";.-:,.f 
.eivarında Aln ın t.-ıacviye krt'aJ;-.tı~aı 
ta2yiki karıısında, bir pan;:t 1:'f:!ı ıır .. 
diklerini ve liehTin tehlikede o?d,,.:ı '""J 
il~ etmektedir. 

Derli», 27 (AA.) - Alman or
duları Ba,kunıaııdanlıiınm telı. 

Uii 
Değuda, f- lıavaya · ıağnien 

taarruz hanlletleri yeni tHııJıli. 
ı.., kaydetnıJ§tiı. 

(Yazan: IMlllLI auaMA'f IUBAY) 
Rus}a.r1 Mo111<ova roüd'2!oa <e)lhCriınn t======== ~ cepbesind•, harekata mühim 

"bir Q1Ani 6lın&dılı MloWm nıe•slm te
slrlnl flin .pçtikçc 16*mıektecılr. 
Merkez böleesiııde Alınan a.ıı:erleri 
Moskovaya varmadan kar tu1ıııaları . 
ve siMr ·•inde ilcrleıniye çal~ı1(lrlat. 

ceı>a,blarlllda :ıtallnin vo Tul<> la1ika-

Doaets lıawır.asın .. , aüşma111n 
{Devamı 3 ııncti SaMfede) ·- -

, . 

- -" 

""tlenndcld Alman ta.amızlanm dı.ır
durmU1lar, Alman çeınberİnln Moslı:o
,-a Şimalffie ve c.enu@Da ill>Cru uu.-

'.U--,. 1 ....... ~>. - . . ...... 

.,..... . 
Şark c~plırsimlcıı rrslınlM: Jhrk of cİ\"arm<fa ı:;~ T,jetlcr tara{ıııd::.n ~iırip eltltn lıü) ük bir köprü 1 

ÇERÇEVE 

iif LLBT 
NECİP FAZll. KISAK1i&EK 

ıduseviler, bu harbin ismini, 
ktndi ölçlllerile, Y ahudilijia 
ikinci uıtırap devresi )oyabl
lirler. 

(Bitler) ordularının kapl:ı. 
dığı her sahada bu ırk, birden
bire suların buz tuttuğu bir ik. 
Umde perişan laklakalarla gü
neşi ve •ı<ağı arıyan bir leylck 
-sürüsünün faciasını ya~ı) or. 
Üstüva hattına doğru müthiş 
bir senıni hicret ... Fakat sula
rın Üstüva hattına doğu buz 
tatnuısındaki hız, hi~ de sem3~i 
hicretin bumdan eksik değil. 
Biiyle giderse ley !eklere düşe. 
cek borç, hicret istikametini 
yıldızlara dob"" çC\·irmektcn 
başka ne olabilir? 
Şimdi bu çok çc~ik ve ~ile. 

keş ırk, kendi bakıınmdan baş· 
tanbaşa cünıudiyc manz3ra'1 
ancdeu Anupanın l>ir etek ke. 
narı noktasından i!a silrüliip 
çıkarılıyor. Romanya, hatıra 

defterine yazdığı bütün hınç 
unsurlarını bir anda ortala dö. 
kcrck baykırıııokta: 

1 ??? ş· d" b - Nası mış. . . . ını ı uyu-
ınn bakalun dışarıya!?: 

Ben, pbsım hesa hına, ı<e\lc
lıan ııolıtasıntlak.i koyu miiltc. 
ciliğime n kendimden o!~ı
yan!•rı umumiyetle &e\'ft!ıe. 
meJt mi:ıa<ıma ratmen, Yahu.. 
ililcre karlı asli hususi bir kin 
sahibi tleğllim, hatıl bu ı~n, 
ke dini ~tlmai bir kıymet Iıa
lintl tem61l .cı.ine raftnen 11.au 
ferdi değerlerine, şahıs ıı•h•• 
hayran alnı.aktan geri kalanı3. 
dım. ıc"~~a hu ııiuıi top~ekiln 
nuıLktımi)'ct ilamının alt.na 
bilbns&a btı~usi manada, hi~b:r 
zaman h1ızaını atınadını. 

Fakat (Bitler) ordularınııı, 
adeta tüneme noktası hır,.~. 
mauıacosma bavnlandırdıi;ı k; 
lck süriikrlue bakarken . hkr 
istemez ~u bü1'üın dııdaklanm. 
dan dö1'Ühı)'or: 

- Kendi i(tİnlai tcke,.viintı 
uddıno, ba,ı.a içtimui ıcı.cv. 
viinlere nıusan3t ferdi oJu,J:cr, 
şahıs ~alıııı ne kadar n1iikeuı 
nıeli)·ct :ırı.cdcr...:c etsin, ki.ith• 
bakıınınd:ın en a~ır itkıbclluiıı 
zeminini daiına nıçık huluruhıf __ 
nı~ş dcnıcktfr. Bu hufusto.ı u1.-~. 
hur Yat.udi dehi"' !;ile. İ<.tlınaJ 
Jlrah \'<."' ifraı flch~sına ııtolt.:" 

hip olnıak Loru.ufa knlpır'. 
~fc!-ı'ut üiiiın d(!-. hay;ıt c~~r '~~ .. 
nıı milletler İ~li<. •• ;\lllltt cl:ı 
ıııamak lııı rıı lıüı iik :;iin· h .• 
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HALK FİLOZOFU 

SEMİNER HAMLETİ 

llamlcün temsili hadise oldu. 
Bırçok idtfülar var. JHuhakkak 
oloıı nokta ~u ki l!!>erin tcrcii· 
ın•"·İ j>i dl'ı:;il. tcnı~Hi de pek 
ı1arlak '.')ayıl!11aL, llaınJe' ter<·Ü .. 
u1r-~ıniu iizcriude, i~tanhul l' ... 
nı\t•rsitrsiufıı daıngası vır. Bir 

~"-'' l':t ıniiessesesin!n, bu es('ri 
daı.a itina ile yaı>mı~ o1ına ·ı 

'i ü"i.in ii 1 ··hi liı·di. 

l~ ııi ver"ıİ le i ngı liıt·c \uhesi· 
nin ınincr mr!oiaİ. indt• ,.··~ut 

bul n btt terdun , •ab~ncı dil 
Ogr nnıiye tzğra~an m · tait ta .. 
lehe t;ır;.ıfından ınl ~aleuıc a .. 
lın11tı~lır'." 

Bau ınuhat·rirlcre göre, llaın .. 
lelin terciiınc. ıııl 1ı~111 tür çe 
hutalan, lı•ın ingill~c ·i ı ı 
bilmemekten doi;an birtakııu 

ltEŞA.T FEYZi 

Scıniııer mesaisinin ne oldu .. 
gu erbabınca malumdur. Halka 
kapılarını açmış bir tiı atroda 
t ın.,il edilecek beynelmilel bir 
c~r-cin nas.ti olup da hır ~eıui .. 
nt'rde tercüme:;ioe giri.ildiği 

noktası cidden şaı aııı dikkat
tir. 

Bu hale nazaran. ti.'ı'; t "onlu.. 
ı> kabul edilecek teliı .-er. 
)erin de, mckteıılerde • apılan 
tc-ınrin vazifeleri ar su fan se~ 
çilıu~in<le lii bir nıahzur yok, 

ele ektir. 
Jluh\jin .E:rluğrulun terciinıe 

, .• teınsıl etti ı Hamleli arıy 

lı fıza. c gözler, yıltard 
n T

0

irk üyat.-o• n 

zarr.ı karşısında 

hayret içindedirler. 

Surlar haricinde 

tll 
-~y 

lc.ıdfln kalktı. 

Ş....ındi, lpincel-.k bit· jön pl"en1iy"Cr 
veya Bob - Stil bjr deWcan:ı. ~·.:ya 

np yonu l umu 

E n fın 
Dertleri 

Ayrıca tıcr "balta muayyen ·gün. 
ler<.ic :dare yelleri il diler e 

t c e!r asnölın t en. 
nile .ı c ecekt!r. !ar top. 

LEVHALAR 

ILACAK 

1• ÜÇ büyük 

1~.~~'.~;.:.;!;~~1 
n1n iınüıniizdcki ay ni.lıayelıne 

kadlr ilan l olumr.asını müre • 
atıh :ıcı.- bi1dimıi§lir. Bura.da a~aç. 
larıduılıtcak sahada güzel bir park 
da ya.pıla aktır. 

i u: 
nıdıa~ıı b za " r Ne oaır 

göbekten ii!:.ıl;rctc;l idi. Doktorlar ken· 
d~ine rej ppn ~ı. ı.Çkl lı;nıe•ut7;, 
701 yiırü-yl, ..abah rı çeynılı; t 
jimnastik yapmayı tavst7e et şiridL 

sad•'.i( o!utl ta 

lat\ aem kı. .en d• 
çı..ld ı. n• .. 

landı~:!an ooı:ra heı1birinin (bal 
lin çalı..~ıta-caktır. 
CEMiVLTLı:RDE TENSiKAT 

•ger lar;.ftaıı Parti af ce. 
mı ·etıerın yak da baz\ tenkis· 
ı,,.. \'ap8c•ktır. Bu meyanda üc. 
rctlı ·ati ıklcr r.;;Jtılacaktır. 

_,_' --o--

,Ş hrlu meydanlarıaa, muhtelli 
audelerin fialiai ıu•lere lev· 

halat asılacak, bu u.ret!e, liall<ın 
fintlerj yakın<lan takiıı edebil. 
meı.i mümkün kılınacak. 

Parkın proje Ye pijnları Bere. 
di~e Balıç<?!er Miidfü·lügü tara • 
fırulan lı:uırnılrruıktJ :r. Bu plan 
B~lı-cliyeniıı bad<'1n:ı yapac•ğı 

Bu zat, ,.bab.lart jinına>tik yaptı, 
yol yut'l!ldO. ;içl...-1y.i aY.alt!ı 1-"'a.k t, 

k rejimi ;yapamadı. Aııl da • 
olan bu UH. Ytn.e, t · sl gtbi caıuotn 
lstediglni yedi. lle-ın de bol bol :retti. 

-.fl8.ll.t hlk.•Y~ o!. 
- ~oll.uun !.>iri, bir Ra111a~n ak-
nt e\·~ it.tara Pdet·.lı(erı, ka • ._u..ııa 

bo7le lapd~ı blrj. ~!rmlil, 

l. Dem:~. gtcn,l!l. O da.1 

- \r8 Al~yküm~tarn.. Dtn\lf .. 

- t!ay :ıiz.ıu Ope7uı senin ı 
.ılr o(endi.. Dt-di arkaJ. ~::tnın isn1inl 
bularr.ıyan Se'1 t şu dertt.en 
koıırtaırdın, İrışal lı dert yuzu g r- .. 1 
tne-t..'\;n,ı. .. 

Me?Tinun, ilitve etti: t 
- '1.'amam .. Zihni. ıdi.. Me-t·haba11.:ıa, 

- E& l:iıllti Al•Tkiln> Molla s.,. f 

! Oeınis nınıtıa tıpkı senin ,tbi ahba Kf(l'dP:;.i.ın Zitınl Bey .. Memat,.! .. 

============·============-=·====-··====""'""'""'====================-...... 

Oniver•itenİn a~lıf mera.imi 
Programı hazırlandı 

Fakat, bu takdirde, u levlaaları 
ıer ·ab~lı drğı~tirnıek l&:ı.m 11e. 
lecek.. çünku, fiatler herı:ün. de· 
gi~ı~or. İ~te siıc ye-ni. b.ir kll'tasi , 
·'I d•ha!h 

.:şc.-h:r dışı par..;~ları• nın es•.i:tı 1 ı 
te,J<il edecektir. •Ediı'l'cl<apı• ve 
<Yed· kule. ele de..,... har'.cnde hu 0 

Gel z:ıman, git 1...ıman., göbef!'inıhı ın .. 
ra.esia• b<"k.liyen bu Zat. garip bi.t hıtdi .. 
se .~ ki.• ~tı. Z"Jlllı.rr•ıyur, b.litkls 
i ş.n•anlıyor, gdbegl de irile:;tyGrdu. 
l>rlk:'·•r! ra ko;;.tu. Ken.dbtn~ ~uıJe ae· 
daer: 

- 3en, b:l3.kis, \'ÜCUdÜnc lnkl-$af 
Lı<kiını \'erıni,·.in .. Yine eskist gibl 
yeı:r.Mt 7lyo1·3un .. İçki içlyonwı.. yap
tıt:Cın be-1 on d.ıkik.ıWc ji.mn&.tık., va 
yüriiduğUn bi1· parı; ıı yul, vilcudUncle 
kanın etaba mukeın.ır.el ve muntaı::tm 
şek.ilde de,·er:ı:n·nl ten.,,;n ed.iyc.r \·e 
giltikçc şl~rni'n!tyorsun .. lfatbuk:i, nıe
se1:\, o Uayı.lth ,ın bol y~ğlı ,-emekk-r~. 
hamur işleriri, uıeri bot fuuıyeli. te
ı-eyafl.lı pilavl:ırı yemiyeceksin.. Nor· 
m.ıl ~td;:ı;nı al:lcaksı.n. 

; Hapish~neden yeni çıkan sa- ' 

1 
bıkalı, ıhtiyarı nasıl soymuş? 

B· ayın ~ı inci cıı.ma üııii >«· 
ııh saat il ela açılacak olan Ü'ni • 

ver.s:ten~n açılış merasimi ıpro • 
gramı diirı haz>rlanm1stır. Meı·a. 
siıır; ko11f· rans Mlonunda Re.ki-Ot· 
B. Cemil S.liıelir. bir nutkile -ba~ 
:ıyacaktır. Bunu müteakip e:;k! 
talelıelcıden bir geır; !iselerdeıı 
gelen yeni arka.Caşlarını ;,damlı. 
yacaktır B"na }·eni lJl~elcı«len 
geıoç b:r kl7 lkk.be cevıtp veıtlik. 
ten soııı·a Eckbiyat Fakültcı;ı pro. 

f...;,.·Jerind<•n Bayan Halide Edip 
ilk a<:ılış <!er.sini yapacaktır. 

MOSTRALIK 

Rı::JIM 

Bir mıılıarrir arkadq yazdığı 

fıkraya şu serlevlıayı koymuş: 

•:\lo,tnlık rejim yoktur.• 
:'lia.>ıl olmaz?. Her rejimin lıir 

moslnsı, bir de içi vardır. Mos. 
rada güz~! taraO.ırı l~şlıir olu.. 

nur. 

llir gaıcte ilan cdiy. r: 
• Bc-rraklı~a doğru ..• 
l:u, bir yall serisinin ba hğı. 

dır. 01.n)·ııeular üzerir.de, bu ser. 
fe,·lıaurn uasıl bir t~rCJı~ih. uyan
Jırar•/:ını merak edrnler bulu. 
tahilir. 

r'akal, heniiz berr•klığı bul. 
nıattlı~. ancak ona doğru tc,•ec
~üh mü etuılş.ll;?. 

Bl ZLı\RI -
:-1!; YAPIYORLAR• - .. 

Hergüıı binlerce to.ik denize 
i<ıl<iilıiyor. Balıkçılar C~miyeti, 
Bd.-ıJi~enin k.üi lrnt \'ernıedi. 
Çini i.:idia edi,\-or. 
~imdi, yaz değil.. o '.ıalde, Be. 

1cd'.l e, Sütlüce fabrika>mdan cı· 
hn lıuzlart •e yapıyor?. • 

AHMET RAUF 

Yabancı diller İçin leyli ııe 
meccani talebe alınacak 
Ga7: Tetb:y~ Erı.stitü.sünde 

•.> aba'lcı <lil. şubesi açılmıstır. 
11•.1 yıl yalnıı:ı: fnnımıca k m;na, 
.:....: mezunları arasıntlan imli • 
,,an !t>yli \'e meceani talebe • 

• !er a!ınacalttır. İmtihan 3 t~rini. 
~3nı 'ıpaza eııı günü Azı.karada 
Enst:tü 'binasında icra -0lunacaktır. 1 

.p!aoa 1,1'ire i.iç psrk vapıllK'aktır. 

Ba ıaltall 3650 fakir 
talebe glJdirlldl 

-Cumhurıyet Halk Partisi ilk o. 
k•ıilaı'da okuyan fakır w kıııı.;esız 
çocuklara yardım ·bırl\ı(ı tarafın. 
dan Vilayetlmizin Hi kaza~ındaki 
uç bin altı yüz elli fakir ve kim • 
seııiı: alobeye dün ve 'bu sabah kı~ 
!ara etek, blüz, manto, ""k~klerc 
t.ak:m dbi:;c tevzı olunm~tur. 

Su ardım h>rli~ın tl'Sekk.ülün. 
derrberi yaptığı ilk ·bü:;Ük yar • 
dıındır. 

Yerli yemi~lerimiz için bir 
«hediyeli kur'aııı tertip ediliyor 

2 kanuııue~-velde b !ıracak o. 
ian cta.<a1Tuf ve yerli mallar-1ıat. 
lıtSı• iç!n milll ikiısal ve tasarruf 
cemiy.:ti tarafından şb:dki<'n hJ.. 
~·:rlıklara ba.<;lanılmı.ştır. O Jıarıa 
içinde ~k:eplcrde 'Lir ıln.ı;an-u.f 
i~·in en güz<>! yaıı )'azmak musa. 
bakası• yapılacok!ır. 

O hafla iç;nde. yerli yen;şlle , 
rirruzi alanlar arasında da manav. 1 

!ara tenı olunacak numaralı fi>
ler mııkabilir>ele b:r Lcdi,~li lru~·a 

ı tertip olunacaktır · 1 

j (HALK SÜTU PU ) 1 

1 

1 
/f arıyor 

18 )'liUldayım. B·,. :Yll U cn~n 2 Jn-

f 

ci <ırn!!'ına geçtim. Yazım dü7-grJn
dur". MaB vaLJyelimin boı.uktug11 n
dao \ahsit:rne ınaale~t devan1 ede
mem.ek mttlı'"riyctir.d~yi·)1. Kana;;ıt
k:lr btr ma:ışla İŞ arıyorum. Taliplerin 
Halk Sütı:nunda A. K. D . rumuttını 
yazrnal3r1nı rica 'd m. 

Orta YQflı bir kadın İf arıyor 
!!\•terde orta hlzıncti \'eyahut la ço

cuk baitınu .yapan, fhtjy;,r bir kadın 
veya erkeğe bı:ı.kabı.len orta :r:ı.ılı bir 
k aın a lıi~ Tal p aiıların 
Son Telgraf Halk sütununda N. M. il(. 

Ru.ıruızuı:ıa nmaı:aatı 

Tefrika No : 98 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAJIİT UÇUK 

O, '\i-ett'c.:eğiır c.-e\ &bl bi!rr.iyor, he
•ec.ır.? f,ıtren.~'M!k ·tıyormtış 1'.bi: 

• Ya ku: ohırsa• .• 
ıJ::or•.' .ı-MblrS 1.ianıvurdu, 

O z.ı1uan, nt .... ~eı ki b;..z:e dag .. ı 
• ... i'Jµ.n~ U· k.ıya par ı beK.ler-

1\E , 11;1 .ı. h • kt.ı: ı::e.l<.·cek; bu kv.:a. 

dürt yanaı~l7.l .solmtyıtrı ~.lt'.kl<."rile 
ta. r. rti.7.g, r1Jra, f1rh.n:tlarn h'.c;.. 1 
ko "ladan gt>:l?fl~ ge·'"".' n ı:ev:t' dost-

1

. 
br- 'n ndı~ı ver•• .. ·ek ona: Ç'a:n> 
d )'< ğiz 

Bo. onuş alı "dan sonra, b:ı'>l~.ıza, 
ı. - U' .. UZ:l, kalb .ı.ze bl•.vUk lıiı· ld

h c~ umle h .e nı rden mUşlerek. Oir 
se ka .tga ~ o t,C uz yenle 
,., )"1.ın·, k ':ldı ı·ıdt f!C' yordu . .:. 

f· A k .. r._.tıar gibI sa\·,.uluı> yağa
ra ... d<.ıll-. ;:ı yUkli"nen, e>rad,1 clm .. :ı. Pl• 
r !'r• P donu·ı karlar, baha;la ge-

~n n gtlne-1 Işıklarının ılık d·•ku
nu. le- erly"r~, b'r altın y::ıgmu-

ru halinde daıtartlın •:t~<h. (1~mlar 
bir kıj ~rabel'" yaşwd:,darı ~y:ız, •e
nUz yü.ıılerlnden k11rtularak, !tnell 
knllarını rlh:garlara b~raktı. Sonra 
y.avaş ya\.tŞ toprak ı•yandı . Taze ye .. 
ı.ılik:ler doiüu. Çi~eklcl' gözlerini aç
tı. 

Dağır.ı.ız:t hah.ar geldi. ~-\~·ık Iı;npL
dan ;r;rı &:ur-~ t kl;ıl"JnRı s:ı.nr:an çi

cek k .. l~·ları~ k~ ~sh.:r. su şırıltı
ları. ~::::n 1dt'U\ ruzeG.rtarl:-ı. fL~: ı;!art 
du7ul Jyor 

\"ucu4 iıınde dün gece yanaı ba~lı ... 
)'an ı runa, blt sab~h sona e ı, 

o umuz <DJgdan .. , b.ze se\<nçleı· en 
b..ı,>·llgun auu.::ı.rak , zıln1rtit öz~crful 

dl;nyaya a.çh. Gıirbu% vftClU! n RQt.:C
bi-:ı ınükemmel.yctini, yı.izüı de :ıdmi
zın h•tsus~yetler ni a.ln11ş Dagdan• 
l.._k ntf"ı-. dağdan kopını..ış b:r k!'lya 
p:> ·çası gll> sağlam bir ~rkc .. olacak. 
Daha, d(t~dukkın biraz sonra, onu alan 
Ayşe :nen:n yaka~ına Yllll,,:r.~.,,, ;na
-.uLnaı ;ızell!.!ttek.1 ziınırü.t ~· ,;erin-

Fatih camiinde abdest alan adamcağız 
1

1 

soyulunca evine peştamalla dönmüş t 
Mc,hur sabıkal!lardan M-e~ıncL ceketini çık;ırmış, t~mi?.lemi:r" 

ı 
adında b:risi, birkaç giin evvel baolamı?lır. Mehmet, o 'bununla 

llıı zat, bog,,11n41 du:;kündu an,rn..a, 
sizin hildlj\ulı tlU;:künl""rden d,ff.1.. 
B k· .. ndLsint bir l:~Hme ile obt~r. cti· 
ye1 ·rr:z. l 

Aradan üı; a.y geç-ti, Baktı. td., gObe- ~ 
tıin lıırresi bir rinoyeı ve. h ~k~ytden j 
lba:eıth·. f}oktorrt~n ay 'U\l ce'-ti. 
artık yapı\;)n ta"~ yeler\ kul:ılc Bt•ka-

. ~llt•a atnı~tt. 11..; aldırl' elını,yur, kL:n.
~yi <l.nJeıııı;utdu. Bıldigl &ibt yiyor. 
i;ıyor, UJ'UJ'Ol' geniş koltukl.rda yo.n 
c~hll ):atıyoniu. 

&o, bu ı.a,tı, ltzUn zaıncındır göt'l\,e· 
m.~.tim. Şöyl~ bit· alt~ ay fiilin.. Ba1-
r;ı m KtJnler:ndeıl blrindt:-, bir ahbat.un 
evfn,lf" r<1st.l,tdır.ı... Evvela, tanıya.ma

na lun. fnC"e, ipin~ bir hal ahn.ı.şh .. 
Hayıet ıc:ir.de ~ui.Jım. Bu aUan., nasıl 
ztıyıflamıya tnu .. ·aff.ak oimustu'!. 

Bir aralık ev ~·ıhıbinl! sorduın. E.ı.· 

na şu cc\·ab: verdi: 
- Eoki ıcarı:;:ndan ayrıldı. Daha 

genç \'C gü.r.cl bır kadın .ıl ı. F~•kat, 
ş:ındit;l kn~ısı, hopp:ı. rnı. hı>ppa_ $t
n1. nk, ır.~L« f ııt~. ad.:ımc.ı~ız.., 1.Ju 
'tale geld . 

R. SABiT 

h:ıpisha.ncdcn çıkını~ ve >ine es· mt·rnulken, arl<ıc.ına saktatlıgı 
ki mf'-.!c~ine avdet eder~k btr av değneği l>u scf.et· rlt~ yclP:tine 
koi!Janva başlamı~tır. Mehmet silrn'u~: 
ram:ııan.n son güulcrmde bir - Baba, baba, yelegin de kir. 
gun Fatih camiıniıı .n·lusunda biı· li ... 
ağı~·,, albnda günc~!cnip dü~ii. lkdikU,n s nra av~i Jekilde 
nörkcn gö,leri çeşme ba5ında yaı. 11 göml<-~ini kirletmi~tiı·. Adam da: 
°'' !>aşına apdcst a.lan ihtiyar, - •Galiba iç gönıleğimde de 
bcJa7. tı.ıı:ı •ak:ılh ı:ı.,ıl kırmı7.l var! .. • dıy~r.·k elbi5'elcrini orada 
ktı.;akl: bir adaınca~ı a ili,mi.ş· bı~·akıp 1ı,ı;ya gitmiştır. İ~t-c bu 
lir. Mehmet yerden ince bir tleğ. sıı·a~a Mch"!1t"! de elbiseleri ve 
net: kapmı~. değneğin ucunu bir oebiıvleki 70 lirayı al:ı:ı kaçm:~tır. 
kcn1rdakl p:.E~c sür~rek ya.-aı;. Zavallı ad.ımcağız civ:ır lıaınam. 
ç~ ih~ırarın. j a:ıırıa y:rkl~mı)llr. dan ald:g• b ~· p~ten:alla C'\~> dön-
Malım t-&i\neğinucunu ihtiyatın mü~tür. Ş.k:tyetı üzerine ?ı!eh. 
gizliee ceketine sllrmü~ ,.e cntu- met aranıp yakalanmış dün de 
zuna dnkunarak: tevkif oluıım~tur! .. 

- 8ab1. baba. bak ceke in kir. 
k'l:l'''i·· dı>nıi~tir. ihtiyar da: 1 -"'-''"'" •' '"'"-' ""'"' j 

Tekmil İsçiler için mesleki 
kurslar açılacak 

Fabr k:ı \"f• irnaıat·han~!,..rle rr.av
ı,ahrn3 ça! ... ·~ tı>kmıl i.;ıçt~r ;.çin 1 
•mc-sl"'··I tPCe kursları• l;\'ll a'ı , 

f 
~;;:ar.:l.rla~-ı~ıln1tş~!r, Bu ~t.a~ct;~ ;fr ı 

ı rr; >l !'.ne -: t olan .ptı.rtaı. uck-
n k aliırr.4tıügrenm· ol2_çakt:r. 

BABDLEii 

ViLAYET uc BELEDiYE: 

* Yufka \ r kadayıf fi;ıi.ler;ue zarn 
yapJ 1m~ı hal.tı..ını:ı;ıi~ ta.lep tlıJ.n I·'l.:ıt 
Mı..ı k.alıc K.u ı J 7onunca rtoddulun
ll"':~t~·ı·. * l}(Jn3.ırn ı Kt:ınLtk1nı Ami.ı:al Şük
ril :caıı dun Val:yi z.iy:ırt"'t etmtşttr. 

MÜTEFERRiK: 
* Mliu. k• lat Vekili O!\·d•t Kmm 

İ.ncedii.yt r.ll•n ak.tam A!tkaraya gi.t
mi;Jtir. * Yun~ı11.s:.ına JCızı lay nd.nnna 
iionC'l P'rtl y;.ıı·ui•ıt e.)yasınt 7ulth.-
1en Kurtu!.u:ı vapuru dun p;ı:e7e ha
tt~et et.ollİ-}ltr. * 1'.'foıl!J·t· \'Pkill Fuat A~rah 
A~karayet gitn·i:;otır. 

dün 

..... r.r b'\; lı .~:ı ~eç-l'"n C.&kl Örfi İda
re- Komutan• t'orgeoPra! Alı Rlıa Ar

tu.r.k:t1, diJn Parko!f"lıt~ h:r \•e1:ı 2iya .. 
f<"'~i \'l.'.'rıniş \"C a.~~arr·hı trenle Anka.ra

ya &it!nitılir. Yeııi Konıul:m t:ıyitı edl .. 

lınci.fe lt:ıdar Kontul alık l~·n' \·eki
leteu l..ırti. l\ılahkemel~r R~i'>1 l{orge
n~ral Ziyil i a ccit:tektir. 

Yeniden 300 sokağa elektrilr 
liimbası honacalr 

Dol"E>di.ye Reısl.gi muhteii-f ka. 
zal;ııdaki cııddc, meydan ve so -

ka.klara )" nı en çılacak ol.m 
300 elektr!-k lambası için kayma. 

kamlıklardan li.steler istemişt'.r. 

Bu 300 lambanın 200 ü İ•talllıul 

c•hetınd~k, karanlık mall:alle '"" 
sokaklara a6ılacaktır. 100 tan~~; 
de Beyoghl, Üsküdar, Ka<lıkıöy 
ve B-Oğazi i ile Adalara kQnula. 
caklır. 

• 
(}._ sene Vnn·er ·te fo'ı.kü:te<erHıe 

f'f:nı·ir-n ~ b:n taıc~ı • 111 racaat ettL 
Yuk t'ıt' t.ı!tsıle Jfartt ıR';thkte •rtan 
bır ı· .. Oet ı;:Ot.c çarp~yor. 

1. l •• h o ;\l \ i'ı : 1 19 1 

Cinayet Davası 1 Bir 

e, ona Lakarkeu ba;ımı döndiJ bir 
;zeki ateşi parlıyor. ı 

M.ıvl göz.lil ilıt.iyar ktiy ebe i y ·e 
~e, beni Recebe cmaııet ederek., bek 

1 
lıyen başka doil',mları için kôye ndi. 

n:r rüya i('fnde, mes'ut bir uykuyla , 
\Jy~1yc,r, b 1raz sonra ayılarak, yanın1da 

beyaz kundaiile, uzun kirpikleri ııeın· 

be yar.aktarına gölge \'ereı:c ... k uy·•y.ı.n 

oğlumun yüzüne b02kıyorum. 

~p lçligi sevinç it;kisilı? sad105. 
Bu fLihi scvirıc, ikimizin de gt.ıı:er ne 

'~ 11..'.ltinde yüktelfyor, hak~Jarımı1la 
bir ruh d'li Jisaııa. ge!iyor yalnıı gU
ll!m::Uyoruı. 

Ayşe nine, O· gU..'.ln• ı kundaklayıp 

'f'~ecebC' uıatınca o, ç-oc~ığuna b.ıkına

dan bana yakla:;:tı. &:>\ ı~U ı::es:r.i tit .. 
rt•en bUyu.;· hcyec lr" 

-- Tanr:}·a $ükw oısun dNi. Senl 
bani\ baiı.11adJ ıte ba can p rç •u1 

bize Jn~~gan etti. 

EıtıJerek 1:.öne<' e nıı dan, 11onra c~

nf'min ucuıutan öplUk .. , ıor.ra, g'"z -

l!?rlnı benden ayı~ ·ak; oğluna b;\ktı. 

Uzun boylu hcyb~tii \'Ucudile Hece-p, 
Dağrl:ın'ı kc:taıır..da. tut.ırkeo, me,;'ut 
blr yorgunlukla kıpırdısı.z yatan \"İ.icu

d .. und~, b:r heyecan ~~i dola.,.tı. nu. 1 

}~ ı. dli<4•l edin. b•ı l:<ı b•n ta. 
!(·ben rı n1uh1ın bir kt .ft'!. eok.:.••·riyeti, 
ba.ı:t 1kl uc .fdki.Jltcyc .i.ltıfat cd1yv1 .. 
1.Jr. (}yle- Paki.iıte \"e zı.ı.ııırel.t'r ~·ar k:, 
oral rd:ı, kad~~ki pMftti.it sayısı, 

talel.ı<-·dt"n daha çok. 
ünıvf'l'Site 11im yay:ı.n b!t" 11".ut'S'~se 

olmK gerek. Ac.1ha, yalr\LZ. b!r iki Hirıı 
brarı l üzer:ntt?ki Ou k~.s:ı.r t n"dffi'\ 

1.'eıı:?k! F't.~!n bir tçtirr+a? d:ı-.·a kar
GtBuıdttJ'lZ. 

BURHAN CEVAT 

hıJıtltlıl enginleri, a.)kın;ın büyükh.iı:ü
ne b.r kere d"ra ..ı::.ınd: 

Rec-e-p o~1ıımu:r.u y~\.asça yao.ıın:ı ı .. 
ra«.ryorken, kı.sı.k, :ıt .. ·ş ~~.~e: 

- Dagd<'.'.n; b;rkaç )•tl sonra karde ! 
..c.Ç.anı • ı cnde:ı tstiye·:~k arusı .•. 

dedt. B;r ~nda karenlılr. ına~ı gö :

ler-l'rr.,<l.~ ı:Jnl.ıındı. Bt.'1\4 aroılıkta'l nı.ı'ı· 1 

ruır. e-olect'klı!tdi. Fa.kıl:t Tanrı, y.>:ı rn t 

aydın .lOAra çev1rdi. \'e şirnrli !{ece -

1 b.n se 'lt k.1ll>i n t,.i~rar!:y<1rak : <..\-
n.:&.sl" D..1gdan :n anas:yım. J 

Batlı...1 va.-!ıg rrR r"!en t.trek me.>'ut 1 
duygL:ların dl!rJnli·~·noe uyumuc:um 

R ·ebin scsitc g~ .. l .. ri~ ~tım. Ya-1 
t.ı.tım '' yan..na oturmuş, Pliııde .s1.1t ta .. J 

.site ynnman:.• bekt:yo= ı. ı 
G•.iltınıse,t;m. K.1lun11 yava7ça ar-

kaı. J ,, "', beııi h:lff~e kaid~~ı. J 
Si.ıt.tuı ı;lr. l l 

- nr-n e-:ırıa, !iC!1 o;;.h.;..-,-,a ı.-~ıı;eu'. 1 

O a r.e\ akit $Ll.t \"er<'ceks:n• .. 
- Dır.a Jcıkr.1ad~ .. 

Beni yatır r.ak, yala4ım:n 'k'!rıanaa 
otur1u: 

- K.ı\uk li.:ı~r.10 ~:ardeşini .. hre 
m!.1Jdrye yol d.:rn. Ol l.'.1 1 ctavet ettiın. .• 

Ka'lı'-:nin m r.neUrıJ, yorganır,ın • 

tUnde d ·an el:ıtl dudakl4rtnl.!'l g!"U

(lle'W"amı Var, 

Yazan : l:. TE~./I iZZET BE~:iCE 

D.;diın, Ağlamaklan katılarak 

\'e başını ::ımuzl r.ma d .. <yar.ık 

eevap verdi~ 
- Öldürdüler .. 
- Kimi~ 
- Şilkriye ablamı .. 
Deöi ve .. kendisiı;ıi b:;vgın 'hır 

ha:dc koll~rım ara.;ın3 bıraktı. 
Tel,t-; :~ıı:deyim. N<:> yapac.ı~ımı 
şa.ş rmı:'?tını. 

Nerede• 
Kim? 
• 'a.;.! ôldü.rdü!er~ 

\·e. lereddiille. hatta trr<>dd•it· 
!e dcğıl. biitılıı bir clal~:nl>klan 
kur~ulurca. lP .. '.\ onun söylcd.lgi 
sözleri göıü·r.den ,;~çıı:-erek sor. 
dıım· 

- \""-ok.;a Şük.ri~ c~·i sen nıi öl. 
durdi.: • 

ı\.. a ..• -er d<'lisın!. 
Dcı'i. ilave etti: 

Onu en na:;ıl öldürebilirim? 
- Eıırı i'.; lro·~;n sözlerle bu 

tes:r l! -ı<la k.lld··n .. 
Dcd'm ve sordum: 
- O h:.lde kim öldü!'dü onu? 
0"!"11zların silkn. ;-ö:;"~1~rını 

tk,•ra a1 •• t. ıya b~ladı. 
- BLlmi~<'rum .. 
CenbP1ı vnd!. Ve .. süz ne ek

ledi. 
- Tanımadığım ~damlar. 

Peki, niçin? 
- Bi7ııı tAr:ı,·!i7 r~tiler~ 

Tecavıı1. lt-elin·,e:;ı b.rckn zihni. 
mi knrcaladı v~ .. bent ~a~ırtt1: 

- N-e teca \~üzü? 
Nasıl tecavüz? 

taarruza 
Falut, az 

- P~ki s(ıi kurtoracak elrafta 
hiç '.en-ese .vokınu id!' 

- Yu~Ltı. 
- Bur;icla işin·, neydi? 
- Ablan• la beraber hava almı· 

)"a ç~k n·uştını. 

- Seııiıı b"na nmdevun vardL 
Bunu bilerek ablanı naS1l buraya 
getirdin? 

-Sen~ gör~cek, vaziyeti aııl.:ı. 
tac3k. g.-ee eve gelmeni rica e. 
decektiın. 

Bütlin suallerim ani ve bir 
~uurun mantık silsi1esiniı1 ifadesi 
<>I ıı •tırular değildi. Rastgele idi. 
Dılimin ucuna ne gelirse onu 
söylüynrdum: 

- Peki kim öldürdü onu•. 
- 'I'anın~ıyorum. 

- Bir kişı mi idi? 
- iki ki~t idiler! 
- Neden öldürdüler? 

<Dc.amı var) 1 

Japon. Amer tlıall 
g6rtl,meıerl ~ 

Yazan: Ahmet ŞükrÜ ESM 

Konoye kobinesi ~'tkilnı'> ~~: 
makla :beraber, Amerika ılc <"· 

·ponya arasındakı gör~,m·Jer nl~· 
vam etmek~tdir. Bu da Ja?' a. 
rın A~erika ile · ..:St klcrı pıÇıO 
Larlıkla daha ağ;r ba,mıak 181 • 
kabineyı değiışlırd:kler:ııı an b"° 
ma tadır. Gerçi Japon)' :ıın ti. 

gü.ıı ii el duruır.u i_çııı~~;ılı;ı. 
:ı:al«iot,uda •b r haı i -got r ~· 
mest ihtimali azuır. J::ı'0"bn ı:· 
seneli<:~ .. ıaen • ed ı 

ı ni b.r \Ü t<ısl'}" cd ıı:ı·· 
A ı ··ika İngLlteıe P";i3 tı 
ı;ğ. yap'ıktan 5or.ra U:,)ıl J!t• 
cepheye katılmı~'.n-. Şu h• 1\.ıı' 
ponya, biraz kcr.<L ha.'"."ı.,, 1uı> 

el r gidışı '. ıçııı• 
ilen bugün y alnıztık 

3 
,ı 

~tılm"i bulunuyor. ~ıırıanY01,~ 
~talya ile iş ortnlclıgı Jlllf"' urıt 
U akdQiu .. ya_ırı,ıı:lıktaı_; ılfrıJ·; 
rama7. Çunku bu . · ·'rtıııl'' 
tıirının kolu kaaadı -<~, !>"' 
Ö eki Uzakıd:>iıı u.ı:~. d11,uı1' 
yük tesir yapabt!ecek b:C 
da değildir. tu 

Bu hale gore Japonr•0 '
0 fi• 

·ı .k ,RııaYa ,.e • gı tere, nıerı a, . "°e' 
;anday• 1..Jr · bır ı;avaı;ı il , 6> 

. . • 10"'1~ ması çok uzak b·r jjıWIT! ~ , 
bu ı htımali yak:n g<ıt;ter:ııı çııı·· 
ponyanın :ıfn<' ~ok elv~ı1r· ·~ ıl 
kü Amerikanın, İngilt" .:. Jı · 
~ıelc Rusyanın tia bu :ıır. ,,,,,. 
pon:rn il~ bir mt0harcbcYe1,; f' 
mrk ,-slc·nıediklcr'"i JapJ" ,,,ıV 
ıyı bchyorla'.. ~·ponyaıuı~ııı 
gırın<s• -bu- ihlıvatıa~lık f~ 
Fakol -bu >hıiya'sıılı.ı!• d\~. \' 
alacak bir hükiırre <:t!,;ı,ı en# 
~lacağı ~dım JaµoııvM'1 dt· ~ 
sonunda ytkır.a sıir.·kf > •ı~ 1 

· .. ıer«· • ar•da Rl:3vanııı lı:ııg" ~•ıJI ... ' . ' ııaı~- ., 
Aır.,•rikaı'1n Alıı:anya ,, t• '· 
d ı.· • • ,• · ıı ~a .ne.. ~· .l .... ı a.u.un .. ar.t ut: ı·- r.i'' 
zor~aslırabilir. \<'te .Ja,pn .. fi et'1 
ırrı·ıka ilt' gil'isltği p,iir\:. 
demokrat devl>:ı!er ot ,..,,~!>: 
Alrnan,·a kar<ıı"ııual<i &u, ~ıııi 
rını u;rlaslırmaktan ~· . ıı 
<>alıı-a ı:ıkarmış!ır. ıı$'" ~ 

!:;te Japonyarın V•" btr ~1 

tlc;:,;n:n dilile de·H!se .ıe ~ı ~~ 
' • -te<I"' 1 • 

de '1• ii "le anlatmak ı> ~el'-... ·' li . rı ,,, 
dur . .TJponva böy~ b<' .ııf• ~ 
memL•.k icin nei~r iste111

"' cı: ",.. . { tnı 1 ,. 
Aıncr,ka bu olıeiiıyı d• e sıJ 1 t ,. 

ııc ve-rmei,ııe ra.zrchr? a·.l _..~ı.ırt ıo 
1. ıtı 1 · r~P" 

ı ... ~.n c<•,·ao vetl"l"lf'!'o. ı · · ... ' . gl•·· > 
ğ:!ıl:r. Fabı son birka\ ,,ııır 
de b:rkac kaynaktan ~·ı~~·J1: 

· · Jıw' 3 
·be r aık. ate dc~eı. B•1 

1 e 
re Amerika)'•. Jap0°Y' <fi'•'' 

• . . ı en ııı; 
anlaşmıya varmak :çıı o• .ı,. 
ıkr<:lıran dedetiı{ ıtıı-'Y' #"r-

s "''" d• Eöylcnrrektedir. ll bır 9 
aoklır: Çünkli Japc>nl°~ct~ •'""" 
ıbe in<lirme(ie karan ': ıı~ ı< 
hu darbenın ilk lted<'f ııır "' 
l•caktır. Alman) a u.e ~"' 
!;~ ıın muradcl.:,iııe gır ' r 

k .. 1 aır 'R.u::.\·anııı ·bugün u .. • at', 
Japon .va tir kJr~ı kat::~ ı; ı tı 

...ı iıd (. • 
ı.sternE:nf·'' ı.ı~k ı .. ., 'ıftY' 
le cıtrn~•kıa herabcr, f: J p ,f., 
teşt Jbü~ü. c\meı . ..: I'I .. J.~rı ~ J !1 

lasrnasınrn ~"t:nd· sııtı:;,ıc:ıı11 ,., • 
nH.·~acağ!n· aniaınHt51 ~ ic ıtt-J ,,. 
d'.kkate deı;< r. Şu h~·· ~"' ~ , ' 
n;n sırtından c!eğ.I d~ ~-~ı' 
tmdan? Japu .. va i>~" ~:ııe· ' 
görüsmc!Ne gir '!!·;\ ıol;f. eı ~ !.., 
nııı sırtından teM•T. i<"~ıı• ~ 
te dü.süremcı. J\rne• ~, r . 

·~ ' g'li7. m~daaı~rınr. ~~ '1· t 
<le n•ilmkün de~ııtır.' $'",;,J r 
11 Çi H ııdıı, ~· cıf' 
J c Ji~t•'' 
dlUitugq mal . U • 1• J\ ~,. 
l :,·:ikıı kabul ettırıllC' o'"'; 
,,;n erı C>a. lı bir şarl ~'~ 
-let" ,ı ' . n.-.. ır. ·.1e B' 

.. eler·· r. 
Hol anda 9Ör'.ı urg bll11;; ,ıı , 

,faaıler:ne gPlınce. €ri~J tr-' f 
1:atte ingilı?. ,.e /\~~ın "~er • , 
faatleridır. Aırrt'r'.~viı~ ,ıe: ıı·. 
ıerenın bunlara .nll. lr1''~ 1.ı (!3 o o .. ti' 
d;1üen mc ·dan ''"" Jıf" • 
her, stratcj'k dur«rll ,ti.l<'· , 

. , • CK <8 ,P 
rıne ç-e,·ırı,,ern · ·ıii.l< .. ,r 

d bll ··r :ııaya bu ,aba a cdeb' 
menfaatler teının 
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;:vyet • japo~u;~= r 
(l:lu yaz.ını:ı metinleri A.n"ttOLU 
Ajanrı bültenlerinden :ılın h.r) 

daki müsademenin ha • 
kiki sebebi anla~ılanıa • 
mı'itır - Ameribm do
nanmasının bir kısmı 
Singapura ~elmi~tir -
Fı·ansıı.da rehinelerin İ· 
damı teh;r edilmİ!tİr. 

ı a ı 
! Alman Qrdusu j!<.af kasga cep -
. • ı 

SOVYET 
DAYANIGI 

tl:" ..,;n eden Dev'lm) 
kı:ıı!t tLı \lııı..antarın iddia~ına 

ra~nıen ikınri bir ınul.a\enıet un .. 
5uru olacağı gılri.ilii)·or. Ahnan· 
ların fe>knliıde ınmaf akı)eili ,.e 
heı· türlii h':ltJl san'at ve tekniğine 
uygun ve dain1a ilcıiyc \·c neti. 
ce~·e doğru riden laarruılarına 
kar'?t Rus ordusunda göze çar ... 
pau dikkato şayan bir hu.ıı iJel 
de ın_aue,·iyalln heniiz saı,a"'iağ'lanı 
bulunt~udur. Bu, Ru., otdnsuu~uı 
sonuna kad:ır cl.ö\·üse de,·aoı ede. 
bilt•rt>.~ln;n bir delili sa~·tlmak 

li71nıclır. sya i~lndc, Ural geri. 
lerindr, \ ro lga etekll~rinde yeni 
)·eni S.•.>·et ordııhrınııı hr.ııi1an. 
dığı ve bunluruı her tür J ınıkruı· 
daıı isti(ade edilı>rek cc.-pheyo sü. 
rülcliiğii anla-ılıyur. J:ı:pollya, 
Sovyet Rusya· ale)·hiııde harbe 
gltnıcdigi takdirde ilı>r~·a, Orta 
As a, K.afk Cenub Ş ki us. 
)'ası r.aoayi bölgelerinin ,·eriıui 

Telhis eden: Muammer Alatuı 
Vıadıvoslt•k'iJ~ T· aj3ns 'la 

Lı.· ı ı.d 6 .ne f?l. 23 i kltşriıı 
flÜnu Kı:ı~klns t-udut 1 ... -Uyündcr: 
b .:ız "-zakta Japım askcılc·rinden 
ı-1 ti ckke'p b! miifre 7C Roo hu -
't Junu ge~miş, Dolsa • Tı•rfuya 

pts:nde vaz~~ gören onba;-;ı A. 
:ı --., kumancid..:.ınd :lı::i SO\·yet 
iıu1ut muhafızlar.na taarruz et. 
tn\lr. Jap-0n 1ar:" maksaciı hud ıt 
nıuhaf::zlarm y::ık1 .ımak YP Ja. 
P ,n topr J,brıı.a giı iirınckti. Mel ., 

•tle'!:e net oc.: .. de -he-r ıkı ·arai
ta ö ya •• anlar o.~ uş\t;r. 
J' 'ar kendi yaraıılnnnı gö • ! 

! Moskovaga30 !hesinde lngilizl 
dilim ::ü:za:k:el'€=_=,e:r:i =n=oü:r.:as=.":b:ct:il:e ~'~i~~(~le_fo~ ~~~e: 'ı Lı·~,~~8~~!ı~er~aily 

1 

z~van 1 J.rıciyc encun~c• nde be • -,. 
yana"a >bulunarak demb;t!r ki: iıe.uıJcki vaz:)cl hakkı <ıa alı. I SJ;ctc .:azelesi ~·azıyur K0 as. 

· · ııan hahcrl~ı· ~:dd 111 muhaı be. .) J.nın. mü.~&.fa.:.s' ıç:ıl rr.iihinı 1bir ,n:r;'\.~-n: .. \mc .. ık:.:.11;.n letıt-1..uıgı .. ı >-
ı.;r oıcki!tk hak!ki haıbc atılma. !erin devam ett.gını bild ,,,tf .. te. pi ın ha<.ı.aıım:~lır. Bunda u>.:gi. 

.. d;r. Ruslar ~ös'l.:'r-d kle•' rnuka -

1 

iı.z .~uvvet!trin:n c.i·I! ı:o!ü b•.ı un • ,\!a niye• i vo!d . Hül..-\ım~t 'hala ~ • 
meşru müdafaa hakkı~ 111 <.; P et- vcmrte ragmcn , lman .:cr1 haar.. rral.,:.tad~r. Bu pl.J.,1, 1--Iit" •.··;n Ru 1 
tird:gı iyaseti takip ~ykmck • kctini C:tr.rdur.ını.am"-li• lır Ttb. ı 0·aya taarruz eUtıj'inde-n'l>eri Çorçil 
tedir. !iğler Alman taz) Ek.mı· gün geç. iıi::,ı:ıo,dcnin .:,.,~ dut'madığım 

AlmarYa bize h;ırıı !Lin etme . tikçe ar ':~ını gusteriy -. ı;:c . .'C•n:cktcd:r. 
dikçe. h ~be slirük enrni; .ceğiz. Mosk~\'il c<,ı1' ;nd r.Jn,an ıle • Ş'm{ji Or!aşarkla, General '\Va. 

k ri ı"'O!ları scbr !) k ~t etr~ m~- vellıı ~nlrınde hır mt f) a.-;kt..'l' Bize har.p ilan etme ele eı· ih:ıl. • 
cie A!rr,,ııyanın. işi:ı~ çlnıez.o s~feye gl'lmı::;lerd,r. ijwlunmaktadır. Bu askerler, A • 

t ıı·m · · rdir. 1 
Bu :ır • •• . d. n lbab en Rad.. 

'"'· gaze esr (l.ı (}! kir 
Çarp•sman n. Rusyanın Do • 

;udakı askerıni garlıe çc km esine 
~.anı o.mak ·in v pıecıığı dil.şü. 

n:ğer taraftan , m•raı Staı·k Ll'n' ratl'da . "ı' · iı1re .. e' merikadan K•zı'.denız yolu ıle ~- { 
,,.. u~ arı s.Oyl~iştıı·;; Ka a • yoktur. Mosk<J\•ada v. • y-et daha len sllahlarla 1:< .; 'bol techi.z c.di1" r 
.ım uclıır ki, Al<U'ağımız ıedbirler z:yade güçleşece.J< olı,;. a Len:n. mi 1 :r. Rus kı<'al.lr~ İranıu ~·· 
ne olursa obu Almanya hazır gard kun;vt'tlerınin büyük mik • mal:l)den çekilme:>[ Brıtanya 'l<.1.1.,.. 
olduğu zaman b'ze taarruz ede. tasta 'bir çı!<J.iı !ıarı :.etı yapcc,a • \'ctler;n;n Kafka3yay;ı gır .o.>c..'lı 

ıjJcıbıJ.r Japonlal" hcl'!ıar.-gi 'bir 
n laarru.,unıı~ onüne g~ck 
"''D Mançuı ·ada as.'rer or luııdu. 
ı·ıı;orlardı. Ruslar, Doğudaki as. 
f:erlerırun ıbır !:ımsını çekince obu. 
na IOOnı olmak istiyen Japonlar, 
bu fııidiGe:ri c:>karın ;lardı.r. Fakat 
hakiki maioııaL yınc anlaşılmış 

~iletir.• 

cll.PONYAY6. SON tIITAR 

1Jna;1cd Pres' n Maniladakl mu. 
habtri, Amf·ri~Jr.aı .. A..bva donan .. 
1ıa• na ıre";;.up b'rçok ciizütam.. 
~·tının Sinııapura ge~:r..Ş oldu • 
C\lnu ,htiayt k·~dı tie t,:Wcrrni,.tir. 

Aırı•rikan gemiler in n Siıı.i(a • 
~Ut'U ziyaret etrne!eri, İı.;:llizlerle 
.<\ıner•khlur •3;,.fından Japonya. 
11r: ya:vıln1a "ıy:ı. ... etine k:::ın:il .ra -
>:;re., olan •un bir htar ve iıcil 
·~h·;ler ailr.aı.··.~n1• delil l\:lclkki 
•4 lırıektedir. 

ltu21•eit, "Bahriye Naı:ırı Knoks'a 
lfündc·rdiği m"kfırpta, 'bahrıyenin 
1 

k "'1illi müdafaa .fıattını tesbl ı 
~tıneıt n.u'u!iyct!ni almaj\a· ne 
ereceve kadar hazLr olduğunu ı 

lhıl!~t~ ve set 'r kuvvetlerine 
!ıa a hımr bulunduğ>ı.:ırn söyle. , 

nı-.tir. 

ı\ı.tERiKA. HARBE KATILMAK 
NIYE.'TIDE DEGİL 

Aıtı~rika Harici\~ Nazırı Kor. 
~Ha!, •bitaraflık. knnu:ıtınun ta. 

Rl!ZVELT 
, (l lııcl S&lılfeden D•vaml 
f ıl!"t küreJiııin müdafaası i<,·i,, 1z
'dayı bgal cttiJ..er. Atlantik de. 

tı..ıinde ,;.ütcııdclit Amerikan ge. 
n • ..,, bat;rıldı. 

s,;;,h patlaır.ai:ır:n:ı ır.cyd•n 
Ttnenıek isterdlk, f"'-Lat bu si-

1 :<r patlan~ı)'a ba~ladı \'C tarih 
/ sıLihııı kim t~rafır.<la,., atıldı. 
~1 tesbıt etlı. Taarruza ugrıyan 

'eı karla·. 
l'alı.:.ızvcıt, !>undan sonra. Alman. 

( Yı, ı\•uet·ıkalılar! ocık deniz<lcn 
n~ .. 

~t ··.ı;a nrzuı;a 1,esı~rr.ekrc ith~m 
n-... ve de ·İ-;tir ki: 

flu.~~.lr mBli siyasetimize, sildh 
&~ •ına;ırufan kı>rku hakim -01· 
l • ıt., O ütün gcmileriınızin ve 
~~·~ ~ Curr.ht.ri, ctlt:rc uit gcP2r. 

~· n, lir 'anl.:rında demirli kal. 
aıar, ıc~p ı:d~nlı. 

1' ~.ll•velt, bnnu nıiiteakip, Hit
ı.r 1• bir dünya h:lkımiyeti pliını 
ııı fını~ olmakla ve Alman hiiki. 
~·lYet,ni Cenubi Amerikaya ve -an 
'nakarna KaMlına yaymıya çalı§. 
~a la ifüam etmlıj, Almanyayı 
k j lt.evcut bütün dinleri ortadan 
ı· 1 dırnıak arz:u.>ile itham eylemi~
'!'.• .• ~ı.ızvc!t, ~u sözleri il:l\·e et. 

•r· 
~:.ı;..,ı•- 'l d t ı. ·-i ~ .'\.ıner1 ,a, ccıJhc e çar. 

d • h · ~ ınsanlara, her gün, da a 

cekl:r.. lan muhtenreldır. ola.:bştıracaktır. Bu ·ltare et Al. 
R·,ızvclt ise, B rleııik ı\merhka Almanlar Ro:ı un .. ünde ~id. man Generali Rund.ı,ledl'in Kaf • 

ba-hr:ye güııü münast'betile bek. cetli bir muka•· melle k.'1·~ıta~ • ka~ya <stikametinde .üar:!kct ıni 
---'ardır. Fakat bu mukaı•eme • önliyecekt:r. !enen nutkunda, talımiıılerc göre, .. ,..., 

Birle,:k A.merikanın ta!'i.lıi.ııde be. tin. Alman aleri ht.rek•itrıı durd~ -~----
•inci defa olarak korsanların ü. umıyaıcağı zanendıU) r. leneral Vaweı Tfmo-
~~ine yürüyreeı,'i.n1 ıııöyliyecek. Bir lnglliz ·gazete- t•llko 03 görl.,tl 

.l''RANSADA Rl'JI!İNELERİN •ine göre Londra, 28 (A.A.) • General 
!DAMI TEHİR EDİLDl Va.oriu geçen hafta 'l !Iİ!i'i aira· 

Frans8daki Alınan ~al ku • Fransanın vaziyeti ret ettiği SÜ)'lcnmekk:.lir. Gene. 
rat, Kafkasyantn mudalaası \'e 

m.andar>ı Cknera! Yon Stulıpnagel Londra. ~8 (A.A.) - · •oety Teleg. Almanlar cenuba dogr· u ilerledik.. 
Naııt ve Bordo şelürl-erincle ya . rai gaıeı,,.;, <l\lm.ıny•, ı· •ıısaı;ın ita\. 

~ · •· · b ı gı ıı d !eri talı:.ıirde müşterek c"'"he t--:. pılan suikastlar dolayısiLe deı.- • .ınnwısını u~•m;ror.• ·•. · ı • m a -.- -
bir mak•le o~relmi$1fr si hakkında götii~müşlür. Gene. 

p;ş tdiicn idam ceıalarıruıı, bu Môl<ale urnhamrı .'\ln anların ga. ralln Mareşal Timoçeııko ilo •e 
su:kastla1· !aillerini rrte_',ı-dana çı.. Tei'crini. şu ıuroeile nul;\sa eb1:tektc-ıiir: ·• ·• t 

goru~lüğü, ngiliz kurmay zabit. karmak inlk3.nı:1ı vel'rnelc üzere A~kerı tıı,· ue"""ltt .llrnJ:t !t·b~ır'yle 1 

l }erinin Rostof cephesini zi7ard bir müdd~t dalld t0hir emleee • Fraruanın ltat'l ,.,,.,,u. lrı>r.:ısı, 
- ··-ı· "! lrud ı· · \1 ettlkl~ci •övleııivı><. r.'n~ b.i,.._f.dirm!tjtir. .cı-an-sal'!:tn :,.. ısau re 1run • ... , , 

General faillcrı :baıber ,,.eren - :n:anya. iTe ıu\t,-~ad""lr- l!d~-rp,yecek su.-

Harp vaziyeti rette tahrib:. 1 
1er:n a~leler:n~ O-'.t'n..su.p l.'6;r!erin Alman 7!a~·eril\ıien .;_,nra. _.'\.h.1anl:ır, 
t.l.e scr.b.:-s~ ·bırakılacağını ılıl.n et. F~t · ya, f'e giıu jt";·lcc i..;.tth->al ve imal 

Bazı Fraosızla•· bU•k:ı.stlar fa • 
ihertn!tt bulun·nıa.:,ına yarayacak 
mJ'h!yt.:.~tc malômat vermiı:Jerdir. 
Bu I"ransızlar nakdi mı:ikafat aL 
mağı };abu! etmemi:1lerdir. Bun. 
!arın ailelerine mensup esirler 
S"el1beot bırakılacaktır. 

KUDÜS MÜITÜSlJ iTALYADA 
S~efıt:!ni11 v~rdlğ'l m.alfımala 

göre, Fıli-;t!n miiftüsünün sa.8 \'e 
salim olarak bir İtalyan tayyare 
liınanı:ıa vıisıl olmu,ı ·bulundu 
f.'llnu ·biid•rm~t~r. 

Alman tebliği 
il hıcl S•htleden Devam) 

ilerleınenıiz.i ya\·a.,Jatınak tc1n 
yaptığı mukahil hii~umlar, lt~l
)'au lut'nları •F•İndc akim kal. 
nıı~tır. Dii~ınan ağtt· ka~ ııılarla 

geri atehuı~, l·üzleree esir mütte. 
fikleriıni1in eHnc- ge~ıni~tir, 

SO\'YEl' ZAYİAT( 
6 MİLYO!'i İMiŞ 

Diğer lo raftaıı Alm,rn Matbuat 
Nazırı D<trilı ga,etecilere beya
uatta bulunarak. ~iındi)e kadar 
Sovyet ordusundan 260 itime. 
nin in1ha edildi~ini söylenıi~tir. 
Yine Nazıra Amcrıkan \'e İngl. 
]j., eksıu!rlcri taraf:ııdan, So,·yet 
ordu:ı-nun 300 tiinıenden ınürek
kep nldu~una dair yüriilli!klrri 
t:ıhınin do~ru h;e, Snvye• ordusun. 
da:ı Gn Himen kalmı~ deın~k!ir. 

Berlin askeri ın•hlilh l'iuiıı ka. 
naa~inc göre, Sov.)"etleri-ı harbe· 
decek kabili) elle 100 tümeni da. 
ha olsa bile, 120Q kilometrelik 
bir cephede bunlaruı imhası zi~ 
redilrn 260 tümenin iınbasmdan 
daha kolay olacaktır. 

SOVYET TEBLIÖI 

f!.:f ~l!eceğiru eınir ~k!I .de &Hdl!'e .. 
C'("'t,.frl-diı•. 

Alnı.anl:ır, Fr.tnuyı n1 l ba.l:ırrulil\ 

ylıkto:ı~a ıam.1n1iyle n1uva.f:'ak ohnuş-
1."ırdtr 

A.k:eıi bır ı.aCerl derhal l<N.ını; le· 
mln edecek blr hale J~tirnı-ek., Fran:-;a .. 
ntn iki senede QJcdit~toi Ailll3:nlar an
cak on senede ödeı:ti!Jltto:: •. 

Lenlngrari'da bir 
Rus baskını 

Londrı, 28 (A.A.) - Radro, 
pazartesi aksaını Rus kuvvt-11.ri
nin I...e-niugrad ceph«'~İnİ•ı iki nok.. 
ta~ında nıu' :.fi.aktJct ka.ıannuş 

olduklamıı lıildirmi~tir. Karıı "~ 
çaınura rağr"t-rn J.tnıeru\·sky t2.

cafında kunıauda cJilınekte olan 
Rus kuvvctl.,ri, Almanları bir 
mevziden t:ın!clınişler ı e üç top, 
mitralyöz "" sipt« haun topları 

' zaptetnıi~l.,.rdir. 

Moskov-da hayat 
L<:>r>·clra 28 (A.A .) - ttöyter a. 

jarı>.nın Ku)"bı~ct:'dek: hu u>l 
muh;ıbıı i yazıym'· 

1foskova i.st'l,ometmdi·kl Al • 
man yürüyüsüntin Uçüncü SJf .. 

l'Zı inki.:;3f ~tn-;ekted;r. 

Ivt{}sko ~ J.da, <,tobL.sier, • 3-rnıva '{. 
lar ve metrolar ı"ırrnal hal.de ;s,. 
1'.~'olr~r. Sin'E:TY'al3r '1çlkt~r ve e;· .. 
zak tevz:i:"!t kıJla\·la..;;t :rak :cin 
,·iyecck satan i'{i.) Üz ... ~n fa~la 
ıııaga>.a açılmaı;tır. 

Beyoğlunda iki soy
gunculuk hadisesi 
TakJlınde oturan K.evJcr :.>ruinde 

bir 'k:ıdtn -e .,,..,lkl ;akşam Beyoglµnda 
Yahni sokagındıtn C:~erk.en Paras'kcva 
1.snıJ·fıde blri ilzerinl"' at~ll'r.t:k alt•n bi. 
le-'k!~rinl kohında!l kapmak: Ltetniı!· 
ır. "3ru blr b.lı!ı!llt ,lmış ka

çarken yatta lanmıştır. P!ruzağada otu
ran Ernn isminde bir k'.'dın dıı yine 
BeyoglıJnda BurJa .; •k:ıg1ıu!::ır. eçııer

kcn 15 yaJIDda ÖnH•r •huda blr ço- -t 

cuk içinde SOO .j.;,~·a t·luııın çan ır.t 

(1 laoi S>lıift4•a Ottoal 
Yll> buku:ıneat:tle miini o!ı _.~lard<r. Bu 
vı;1Uyct"C ı:ore P..1ooko\•an~ı! Dog-:..ı ile va 
Y3!1lannd3.kı orduLı1·la tit>at \re te-
1n.13t emin \'e s<1:?lam ·.:ıhn.:ık:tadır. I 
b.!o:;;kov::\ yantnda ı10J.1i3;_~ ve Ma1uya
rost:ıvcc; yolları ii;;-.c-rlnde AJmanla.r 
Ru.; nıüdataa h3.Uarında blı:t gedtkt-er · 
nçrntr.a. nıu\t&Ctak oı..nu.:lanı;a d.:ı ıtus 
\\'lıkoıb;l hu:c~ınlaf'iy1 ge":" at.ınıış!at' .. 
du. Kıalug,. ci\-·annda C•ka nr-ürinl ~i:~ 
ma1e geçınek: teşl"bbüsU d~· s.kin~ kal
tn.l.$hr. 

Denllelııl~' k.i AL'l'Janlar l.5 günden
bO<"i Kohnüı - lltojaisk - Kalu~a'dıın 
~·tn r.:.L:; muda!aa b.attuu ya.raına
nc .;l:.tl"thr. I:u:; na:k~\·eolci.i böyJe de .. 
V'r\n1 Mrı-oo.e fl.fo:;k.-n·a cıtomobtı yl)ltt 
üz •r.M '\!rtl8nlaı,n ya:>orak •-.l~lic

lerl Kap ı:.vuu yun.tyu.jJ ,.e }'drrtılbl l 
~eri lıir .r.etı.ce vet·ıniyccck.tir, \'eya f 
A!oı.anLır y("f\l b:r ı1;an<'vra ya.pır..ıya. 

m«bl:r k31JC3klarıı,-. l\!o.;k'.)va etca- l 
Ur.ifa ı"·Jyük taarr:ız:ı b~~~::rt::klao,. ı:\-

1 
man ilkı)nCP OrtJ'i İ.'i.ıtal ctrı:.ı:;:C"r1f. E- ! 
ger Örel'd1.·n 0ol(•:ya d.ogru yı1dtrı•"ı\ 
laa:- tu;tla Heri.l!;ni-1 eı4atardı, A1o~
konnın \'i!•:yeh bugun l>Jınbaşk.a o
lurdu. 

Cenup~:ı yeni CC['lı1.• K'.t:!~andanı r.t3-
rcsal ı:ımo<-enkn. tah~ln tttlği:nl, v~- 1 

hil(' ır.ul:ab~l hücı_ıınlar )'&pın8.kl3rl;r. 
lot.J •. kovı n,udaftı.ası flt,·ant etlik 
Dua tchri:~\! dı..l:?ru .. uı a.tle ı..-ekllnu.~· .. i. 
e!bl't. bala ol•ır !:).rnat t"'i?'naLı ~lo.sko
vaya btı:Çhdtr. Mtrke? \•to Ce-'.'lt~n C"

nahtr.: bu ı;ınunü \-·aıiy~te uyı:h rnıak l 
m :-cll;.ı.riyetlnd+.dır. :~ıarc-şat Tın .. •ı:eııku 
rLıkoru .i-;tirdu.t e-ın,ı,.·c v~ ~'\inı.ıu ..-Jg,
N"n:lhır.t Ro.,tort ır. t "'Jk 1 .ı~t~rnuy:ı ('l

lıŞae..ıkhr 

A!:lHPl mathuatınd .. 3:ıokeıi t1lıe;:;y~l

ler. llkdh• eude11 Uu !dıırcşafiıı, ftosıtot 
gibi nltıhL'l). IJ~r ll'"f!v!di AlıT\.'.lnla.ra kap
tırn~.ı.~ı bck:lcneınez. Rt•.s ordularırua 
Ba~(Ü ttet·oll~ônden kı.>ta:,-ca ~s.Uiiııdl" 
etınesi içln, RosloC'un ,ızak tmniyet.. 
\e Rt~!!lrın e-lıude kitlffıaıtt 1:t~ur.dır. 
Bi1, llaf"('::jalin, !\i:lkk1oda bcıı.ienc-n 
nıu l.K't kanaat dolJyt.~ıyle sar.nntı 

g~irflt C?nul> ~hesi kuı~&11danlı"'l ... 
n• tayin edildıt:ini it.ah elmJ~tfk. Aca ... 
ba !11.are~J.l Cenup cephitsa.d.ıeki. fena 
ve t~hli..1<.e 1 ~ \ 3ıiycti di.l7.eltobı:e-CC'lt nü" 
AL"Tl.:uı - 't .. h3;-btr.in n ~ ,. tl!t 
~ntıtl ce!ffie!ındedir. l)on ha ':":ttstnm 
ve İran - KafkJ~ yol11nun rouh.a~!l?::l~ı 
b~t :\lı-resa.ı~ en1anf'!t edilr~tir Hu• 
cep. l yucı.Un;.~, bu Cenuµ ce_pi-ıeı:ı1in
de:ı yık•lae<ik ve ;rıne bu ceplu!de da-

k pmı.ş. ç rken tutulmuşt-..ır. Her 
ıki suçlu da tevltit edllrr.~ş!erdfr. 

yanrr..'..l!il.a g~l-ecek b:ıh.:ra in;t.ik:).l ede
ı cckuı-. 

.~ ~ •l~h vermektedir. Eu biziı 
ihı 1 ·ın: <dir ve göndcrdiğ:miz 
~b·arın ve l1er ~·eşit n:al1n sıuları~ 
~·ne Otl'<>mcsi de ınil!<'!:n ar • 

~ Udtır, Ameri'<an:n bu malze • Londra 28 (Radyo 7,15) - Mos-
,'l 'S.l. :~rın·csin! isli.yen nıill~*tir: ıkovada !!ece ~~.arı.:;t ne.~rcdilen 

4 itik m tte 
tiddetli mu

harebe oldu 
HALK GAZİNOSU ' ' 

' . c, kalmamak husu.;undakı " · •t Snvy~t c'Jbl'~i: B:r·nc~tc rin~n 27 
'ri •nıız, ~rib bahriyes'ne 

ıncı gün•i :\loja ~k. \laloyaroı-lavtz, 
't , •

1"':" •z. ve 1 5.L.i. m-c-r'i olan 
'lı·r~tt~.nı göriinünce ate.ı e•mek• Harkof \'e Tan,:.norg crıphdcr;nde 

"ddctli muharebeler rılmu:ıtur. Kı. (' "'rarıe cd lmkstir. 
l$··~.~ bur n ,, b ~ rım v:ırımada•ında ,ıa m ıhare • 1 

... 7 1~ ..... •• 1 U"l....aan sıonra, be1er ccr~~,rnn ~trr.i'_;t":!·. 
t~a· hı .b:,~r;flık kanununun!========="'"""===== . ı 

ı- e ail muı1.elıf sa.fh:ı!art 
nı ., \'C müttak.ıben, l\.m.e ... 

!"ı, ı..hrıyı:sinir .. r: sli ~.,,rJ.lnıe. 
" itlJv\• tın ve ordun~n '!TIÜte. 

~n artan .. Jdrctinı ıbe·.orll!k. 
llrj ·nra, as1<cr.cr;ır.ize yer yü. 

~ '"'·' r.;ı ıni1 !::?ti ı.:Jinde 
,,Hh<ıla.ılar ı.. <ıar iyl techizat 

"'4a . ""l· r \"erecEğı:~.· 

fı \r nus ordusunun iht!... 
sayarak, Rus"a' 3, Bir. 

rr:kk .:(' tng·ite~ t:;,ra .. 
7 1.1 rı1iktarda tavvare, 
bi .n:i::.!ah ·al~t gönderi. 

.i.ert·t1H.i süy!omi~tir 
Niha~et, Curnnur Rt.·.~1. A·n1c .. 

r!kan milleııııin ıa>re .. rini tarif 
ctnış ve deınLl?tır S;: 

Bu mcmlekX!t b(.-yüktlir, din. 
kü, ırütema<lver rn 'lcade.a eaen 
bir nwnıl kel t r. B•• büt n tari. 
hin en kudreti ve"" hü. milkti 
olduk. Bt.;gün. muhorebe ne\7.i ... 
!erimiz. l~tluk. .il'elimiz4 \'e a .. 
talarırr.ızın i:rnanın1 müd faa ct
ıni,-e, Allah:ıı, bıze, taır vazue. 
mi?. olarak telakki ctrcek has.;a. 
sını verdiği şeyi yaprr . .ıya hazı:·ız .• 

Taksim l\Ieydını 

( Ay.azpaşaya giden caddede, Ani. ıra Bakkal!\·esi üzerinde) 
Her akşam Güzide Okuyucuınıız Bayan -

Mukadder SUMEN 

ve 17 kişilik Bayuı, ,.~ B>ylardan ınııkşekkil Yük k Saz Hey Nı 

lstanbul Deniz Komutanhğından : 
Refah vapuru ~€-h.tterindeu s~ıb ~y. gC'J.!~li eı b .. ; ve erlerdcL., tah.,11 C•!lUl

da Ç<X'uk!ıırı. Uu.l:..ınun aıil!i~rul J.Cele lı.c.ıtı1.ut~.tlı,.:!m ?• ınüraca;ı.tları. 

<93'3• 

ı: geni öl~i' ı: ta ~ ve, Ame
rikan yarduuı ile So\':,:etlerin on. 
euz iı~•aıı kavnaklarına da}ana. 
rak ilkbahara kadar reni ordular 
hasıtlaıruıları ~e Almanya üzeri
ne 'aldırmak fırsatını tekru ka. 
ıantnıları .ihtitu~li daima \•arlllır. 

Bu ihtimali ortadan kaldıracak 

•·era kükiideıı yıkacak liıniller 
Jaııl)ttyaıun Rııs~·adu harekele 
b~laınası ve)a Rus ı)rdu'."luDun 
Moskova •e Rostof do dü~lükten 
sonra paniğe uframn~·. AJnıanJa.. 
rın ınnkavemebiz i<••aa Rusya 
içine kayıtsız '"' şeri· ız dalma
ları ve Sovrct Cmr~nriyetleri. 
ni infirat ve istiklale .e\'krdelıiL 
meleridir. Sovyet ordusunun ko· 
ınünı..t kibe•i l\1oskonntn olüş. 
m~sine, Kafk:n~ tnuvasalasının ke • 

sifmcsioo rağoıl'n manet·i,rattnt 
kaybetmemesi, muntazam mücb

laalnla ve tedricen çdcilcbilnıeyi 
temin etnıesi. Alın2n ordusunu 
&ya içeriit"tiue kal 0

,ar girmİ)'t! 

mecbur etmesi 'cya lıu uıttbu.. 

ciyetten ürkülerek bir hat Ü7C. 

rindo durnıtya se\'kc,vleını·si yu
karıd:ı işaret \:e ::.cab ettiğiıuiz 
taze ku\•,·etlerlc ilkbahar Rus ntu.. 

kat·c-uıetini vücttd.c getirclıifir \'C 

halta l\lmnu o•dusunıı müdafaa 
hattında daiı.ı.ı kuV\'ctli n te. 
tikte bult:nmı} a snl.edebilıı·. İn
gilizlerin de billıa,sa üın'diııi bu 
noktaıııu teşkil cıti,;i aul•~ıhyor. 

İugiliz AıuiralJik bit'nri ldlrdu. 
nuo •Biz ~aı:kta harb~tn1eyi gar. 

be tercih ediJoru,. domesinin 
ba~lıca brplerindeıı bi.ri de 

herha!de budur. İyi ! ~ırlannıı~, 
Amerika rn İn~iltcre iaraı'ıııdıuı 
te:~hiTat \'e va~ıtaları taıuaınlan.· 
mı, yeni R• orduları ilkbahar. 
d~n sonra İııgifü ıı:nt "e Orta 
Şark orduları ile birlikle Alınnn. 
ya)-a k•rşı taarrnı.._i harekete ge· 
çohilirlcr. Bunun içindir ki. Al. 

ınaalnr buııa fırsat bır&&kw.anıak, 
kı~tan önce ı:us ol'dusunu ,. 0 Ru.s 

sana)·İini in11ıa c)·1euteuiıı ted. 
biri ııcsiudc kosuyor '~ bütün 
in1k~ınl;rı111 orta)·:ı· ~:kırnuş ola-

rak ~ark <eıılıesindt- kar, soğuk 
ve zayiat dinlenıeden çarpı~ı~·or .. 
hr. 

ETE!\I iZZET BE:\iiCE 

İstanbul İkinc{ icra ~Iemı.:rh.ı~-
d:ın: 939/28tt 

• neyot::tl:nda İtı!iUz S raretlt3neS:f :ır .. 
!ta uıJıı Dunıı.· 'tC)icag•ncia 38 No. da 
mukim iken halen ıic>me~iıhı meçhul 
buhııuın Ye1·a;lmo:; Kstn;ı~or.a: 

Dai~nli?:n 39/!694 ~ayılt do.;ya.itiyle 
Panayt K-ee11.:ı!osa o;zn 2000 hra r-
u~ ı.n mı uı 

P,ni...t Eeyo~l:.ınd.J. Ka:ne' ll•tu4 
O.al!c;:;.inde Dtı•:ı:c sokağt:ı<la eski 21, 
23 yeni '38 No. :ı \·e yine uynı mahal
ler.in A~,ç Çılo<!ı Sokağmda o:.lti G, 6 
yen: ~ \.'e yirı~ IY:'li soka!tta t"ski ve ye
ni 5 klpt a\.nn:ıralı sa;·ı :mtn.kUH<'rdt"ki 
hısş.eler•niıe h:•cfz vaz ve icraca 7apt
lan tJkdırl kıyınet ve \'& "!yed ınuame
leslndf' b-·~?an1 n yer.i 38 No. lı cay
riıreıı.>::uıc 6ijQO lira ;·e- :! No. 1t ıayri. 
menkule 34.:iO hra. ve yeai 5 Nu. ll gıy-

GG 
CUMHURİYET BAYMA.'lft 

Fevkalade çekiliş planı 
:krami7e İlr..--ramiye İkrar:\l.T 

Adedi Miktarı Tutarı 

Lit"a Lira 

l 50.000 50.00• 
l ~.DDO 20 001 
! 10.000 !0.000 
s 5.000 SG.00~ 

20 2.000 40.QOl 
40 1.000 40 ooa 
80 500 40.001 

400 100 40.Qflf 
4.000 10 40 DO 

80.oo-O ! 160.00\ 

11.Slf Yeki.a ...... 1 

2'ıım bilet 2 lira. Yarım lıill?' 1 liro 

AZA K 1---1 TURAN~ 
Sioenıt:11Jııı !a Siaema!lıoda 

Yarın matinelerden ililıaren Cumhuriyet Bayramı şerefine 

her iki Sinemada birden enısııli ender olan miistesna bir procram. 

UNUTULMAZ BiR 
BALO GECESi 

iki büyük artiı.t Zaralı Lcander - Marika Rök tarafından bü. 

yük A:ıK - MÜZiK ve iHTİRAS Filmi. Ayrıca: 

Görünmiyen Adamın İntikamı 
Uh"LLA LÜGOSE' niu en 5on ~ıb"5eri 

Başlanl>'.l9a lıe.ı·ccaıı... Esrar • Korku ve dehşet filmı 

15 kıs'.m birden AZAK Jıcl' ı!<i sinemada birden 

Çemberli taş 
SİNEMASINDA 

:?9 İlktesrin Çnr~an1ba günü. 
~luht~ent ıengınligi .. Gö1: ka
rna~tırıcı. .. Gtiı.ell ı~ ve san
atın tam manasile yarattığı 

harikan velhasıl bu sene Av. 
rupada birınciligi l.izanan ve 
her yerde :srarla aylarca de. 
ı•am cttiril~n emsalsiz şahe

seri: 

OPERET 
WİLLY FORST ve 

MARJA HOLST 
un ~msal•iz, mu112ıaın şahe
serini görm ğe nazır olunuz. 

281~ ı· • met takdire-

Bu kerre İcra W.kımU<:!oir. 8110/41 
t.arih.ll karart ile keyfi,·chn blr buçuk 
aylnüddetle !lAnen tarafl~11~. tebliğine 
l:>rar •·eıil'l'iş oldı.ığıından. btı. bapta 

kdd t)'meıe rıı bır dl;recetinl& 
var:;a bu müddet z~ırlınc";a itirazınızı 

icra H•k.imllği nıakınuua yapabllece
i't.uiz lü~tımu ve ak:st l:_ıJde ıa,.ri men
kullerlrı .atışa çıkarıiacat:"ı tebllğ olu .. 
nur. 

ı ; 

ŞARK 
Sinemasında 

Balıkçının 
KARiSi 

1 Emsalsiz bir nnıvaffakıyetlc 
j •••••d•e•v•a•m•ed•i•r•o•r. ___ _. 

1 
MEVL'ÜDÜ Şl!RIF 

Mail Müşavir 

1 

İb•aıı Ri!at Öıbal
tacuun vef=ı.tınul. 

4.0 ıncl fÜt'lÜne le·· 

saıtül eden 30 T ... 
rinievvel 9U p.,,_. 
;;em be günü öğ! o 

Camlı Şeruiade ru.lııaıa. evlıldu Ş&o 

rlC okuna.cağından. merb.unuın ıı:ka• 

d ların1n akraba, ahJ:iba ve do tl:ı.rı

nın ve arzu ed .. enterin nıtthııın i.çiıı 
yapilan liu içlltnad• baıır bu• 
lunmalarını r~a ede~. 

Met ıha O•bal taoı vo 
Sttmnu Ailesi 

~--ı __ B_u_A_k_ş_a_m,,_,l•I Bu Akşam ı-I -• 
SÜMER 1 '--TAKSİM 

Siner.ı:ı.sıı:da 

(Orijinal Kopy<1ı;;ı) 
Ti.L: 1~151 

Siucıı:::ısında 

(Türkçe Kopyası) 
TEL: t3ltl 

ller·lkl •ineırı!ldo birden 
\'İKTOR HUGO'uun Ö1meı Şabe.erl 

NOTR DAM'ın KANBURU 
(Notre Dame de Paris) 

Bu mevsin1 jçln l\Iılyonbr sartlyle vtıcude getirilen yegane muazzam 
film. DJ.ş Rollerde: 

CBARLE LAUGHTON - !llAUREEN O' UAAA 
Bu einsalsiı: de-korlar ara~Lnda 10,000 Fiıüran 

Lüks \'e İhtişaını. .. Zecgin mizanseni ile bütün. dünyayı .h~yr~tte bıra~ış olan büyük Film. 
Sl..ııMACJLJGlN VE ASlll TElt!•iIGL''lN Zı\FElll 

\. Bu akşam için blletlerinlıi evveld~ aldirıııız. 
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BAŞ, OiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser J{J\UVE ~·e LOKANTASI 

)arııı açılı)-Or. 
)(~hında ı:linde :ı ka~e almabi lir, Her yerde pullu kutuları ısrarla İ•teyiniz. Bu miinasebctlc saat 13 den 

il ib••= vailecek Matine 
Dansan'o davet ediyor. 
lstiklfil Caddesi No. ı:ı:z 

İPEK sinemuı nıethalindo 

~· .... ... , I" .. ,:..·-.: ~ - ·----~ - ~ y .- .... _. - '. 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 
•• ( Sahık AYTEN) 

YOKOHAMA 
Dr. Hayri Omer 
Ögledt!n !Onra lleyoiJu Ajacamli 
\ar91<ınaa lJ•"'l.»b•y Apt., No. 33 

~'etefon: ~ee 

Sahıp ve Başmuharriri E'.em iu.et 
BenJce - Ncşr-iyat Direkt&U 

Cavdet KARABİLGİN 
~~------------.__....-...., ___ N~l8 SON ftLGaAF lllATllAASJ 

Tlil'lı:çeye çevimı : IBKENDEll F. SERTELLİ r• •a .. 
• 

Yolda gelirke~ ~hbap olmuştum. Vilson 
Onun istikbalini mahvetmiş 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan 
Bir iborswtan dola,}ı lietJlmQsı na karar verilmiı/ olan ve tama • 

roma ~li üç dı-~i "VUkuıf ta rafından ııelııiz yüz altmış lira kwy. 
n'ret tabtir edilmiş olan Fatih tlc Hııea H"iYrettin m;Uıallesinde 
Çukur İpelo.ıçi ırokağında 10 numaralı ve tıırpu kaydına naııaran 
bir tarafı Canflaz ~menzili w bir tarafı Zekiye menzili ' 1 
ve bir tarafı ·bağıcı mcıtıum TaiıiT ahın ve tıalııçesi ve tarafeyn! 
tarikiiıro ile çevril> ve balen yangın yednde Kirniasti mahalle. 
:;inde Hır.Cap;;ı;a sokağın.da 16 kaıiı sayılı gayri menkulün • ' 

)ljı;go T..ayre1le ;rü.rümc baktı: 
- Ne dlyoraunu•7 ~Tomson) W,.. 

z;J!lnı tancyorsımuz de'tnek 7 
- Evet. Yolda ıelirlren ahbap ol

rouş\ıun. Sumntradd1'1 celi1orc;Su. Vil.
son oınuı ish.k.baH.ni mah\iolıui;:. nu, 
çok değ<rli, çok enteres:ın bu adam
dır-

11..., giıldü: 
- BiıUrı .i:flıniı.e ,.a.ıar mı?. 
Ya qç.. ~ı .. ııadun: 
- Evl'L llenl de faıta!iyJc. 
- Kcndisı Aı:r~rıl!oh mı7. 

- .EH!. 
}fasonun glıtıı,iiJıdeJ.I mıiaal.tr bir

dcnb.rc dei:i:1• 
- O halde hlç ışimizc yar::;.n::ı:z. .. 
- Ne d~dlniz .. işimL:.l' yaram:ı:z nu? 

Fakat o, Vil.sonun o kJ.dar nh.ithJş bfr 
döşmaru ki.. Ellnc g<'~.öc1 or.u dili diri. 
mri:lrn. gô Cl.'ek., 

Mi er Hidro çay iç-lyoİ't!u. 
Soh.nedekl (Zcnc:i Kndın' Revu>ıi) 

A!rll<alı valışıler gibi giy r.mlıl•rıl'
S~hnede an~:ık giirtd ı.i Jtel:aıesile ifa
de~l fl!Ürıı.kün olan b:t taıum miln~•E t.ı. 
rakı•lar yoparak rnüştrrık11 eğlen.
dirmıye çal~orlaıılı. 

Mister H.i&&O ônune.. b~}Q.r:k, nnn!
doooı: 

- Bu karikatürist w..:ı.denilıtİ b;r 
Arrr<'ı kahdır. VHsonWl De dJk::r a
n~antız bir dü,nanı olursa c.lswı , b!u 
bir !ı:tydan duk.unam<::z, Vatan l!.11.a.
bl ku~ısında oııl;or Pt"k ~abuk an.lJ;ı:r 
v~ barışul:ır. 

~ter ltisaonun ne u~ınelıc isledl
g;ni anhyordum. Amcriltalılada ja
poo.lar ara!lndak...i gergi.oli.k.lcr btyle 
de~ ven:! bir gilrültıl !~inde deva,,. 
edip dL:rnrkcn, b1ziın bir Ameı·ikahya 
itırn:ıı gö.!:terHıemiz ,·,-.ya ondan bir 
1ard~ 11 beklememiz elbette ı>ek ıü!ünç 
olurd~. 

GarôOn ına-rz.ı te~~ ve 
lıe11im ısn:ar1"dıillm çayı do C"timılıti. 

J.fistor Hiaso'yo, n=m (Tomsoıı) 
dan bi1az illıha bıib.!.ıtmelt bledhıı: 

- CumlıurttW·'\ill""n bu a.ıamın Is· ı 
ti.kbalini n1abvetmi#. Tonıson OJJ.• Jtar.. . 
ı• levk~lôde lı.ii.!Jcilndur . 

- Ne ohın::ı olsun, bir ır~ı Viloon ) 
Wa!ından avlıı.tanıa51 ,.c nıen1nun cdJl ... 
.mesi J><>k nıllhteııı<>ldir. Böyle U:hllkeli 
...ta.ul~r'• t!:n.ıs clfiıcl<teı> ~meei· 
ai t:n.Tyc ederim. 

EVSAFI 
Mezkur gııyri menkul yangin yerinde olu.p arsa olduğır ve cep. 

ht',Si 6.05 mette aıuröaı ve <leriıı,liği 17.79 metre mura'biıaı o- ~ 
lop umum ea.lıa6l 10'1& metıe ıntır:ı.bbaıdır. 

Bat.si tzıt.re:.k. t..Wnıcdın·..; Sözü gc,-en gayri n~nkul aşağr.dalti §<irtlar d:ıiı>t-S.nd;ı açık 
arttınna suretilc ntı.şa çıkanhnıştır. ~ 
ı - Işbu gayrimenkufön art tırına şartnamesi 4/11/941 tarihin. il.~ 

'ı ~ı den itıllıa cı1 41/2250 mınıa.ra ile İstanbul Dördüncü icra daire- ~ 

- reıu, · ter Hir.oo! 8liyledii<le- 1 ~ 
Ilr'J.U ;lı)'OCıı Wtbık etle<'cg.ım... Yaban
cılar1a tcm:ıa elrni}'Cf-ri;im. FU.a.t ba
n~ı, b<::ş on gun sorH·:ı U slıyac.rk o1nn 
Lk ı,;;-;.z if <:ıni rı ne ol<lı.e,:unu ı;im.ı:MUcn 
E\.') 1iyrrrez rn ~sf?'\iz.?. 

- SVyliyebıl' ·Lp •. Anc;.. i,.e bo9lı
y;u,;ıtJ11ız ı:tinr ka.lr:..r bu ıne;ele Ue 
kat'l)"en r11;~ı;uı olır ..ık ç.ırtiyle. 

....._. Hr.yh:ty. J.1u~Cı11Ki s 'ı. lıtıyje arzu 
ediyorsı •nuz . Vol:li gelinci ye l<a<l:ır 
n1CJ(pl.l o:maıo.. 

- 1''.:k.ı:tt L·hnen ce rr.e:~gul olmıya ... 
c;i~uı.:z! 

I "'t>'n ı:.;..; bu ııö nlı çı~·Jt garip ve 
m5tfusız bul-dunı. İnSSb-1 il~n1 sehpası· 
na glticrkt rı bile 1ihnen m~gul oJabi-
1.iı; .. D:ı· "Ylt:'r dtislln.ilr. B'-'lH.:n aksi.rti 
) prr.ak1 yani ısöylcncn ı. r Ş(')d dü
~l·~ı.me1ni)'e ;ı.n~t.Ll-!-c_ pek gülürı.ç ve 
buş yP.re g:;yıc:-t ı;arfct ıı ı.c!"~ten a ~Jt.1 

bir ";f!Y il;ıdc eder n1i? . 
Acaba llir.t("r Hlı!o bcnlın 1ılşkrİtnf1 

manhk \;C mu-hokemcıni, soiul-:k;.nhlı .. 
~unın dcre~ . .::fnl n1i 01ı;üyl)r?. &ylc 
olsa bile, kalamın lç!no ı;;b·ttci<; bir 
hôdi>enin tal.<lla liyle 2: 1:.~<'n ıııı:~ı 
olmmnak, o kafan:n dı:l ~liı'kl tıC kabil!-
7Ctir.i knyLctt :ğir.c dcl!ıle\. ctnı~.ı ıni7. 

(Devanıl Var> 

~ sinin muayyen numaraeında berkesin görebilmesi için açıktır.,~ 
~ ~ I!anda yazılı olanlardan fazla maliınıat almak istiyenkr, işbu 

I
' •~ F,artMım:yc ve 41/~~50 dosya numarasile .memuriyetimize müra.~ 
• • ' l 'd ' ~ caa .. c . r:ı cJ ır. ~ 

! •~ 2 - Art<ırmaya iştir~' - i~in yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye- .~ 
ı1 ~ di bu~uf>u ı;ıtbdinde pey veya milli bir bankanın temin~t mek- ~~ 
~~ tuba tevd1 roil«:cl<lir. (Madd~ 124) ~ 

t ~~ 3 - İpotek sahibi 2lacaklılaı·ıa diğer alakadarlann n irtifak • 
1 •,>ıakkı sahipluinin ı:ayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz l 
't)ve m••rafs dair olan lddialannı işbu ilan tıırihinden itibaren on beş !: 
1 
!~ün içinde evrakı müsbitelerile birlikte mernuriyetiınize bildirme.! 
! ltri icep eder. Aksi halde haklan tapa sicilli ile sabit olmadıkça ~~ 
• satış lı<!dclinin paylaşmasından hariç kalırlar. ~· 
! 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma f&rt-
1.-namesini okumuş >e lüzumlu ınaliınıatı alın!§ ve bWllan tamamen 
'~ kdıul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

~ 
~ 5- Gayrımenkul. 21/11/41 tarihine müsadii cuma günü saat ! 

14 den 16 ya kadıır Istanbul 4 ti ncü İcra memuriu!Iıında üç defa ba. 4 

1 
~~ ğınldı ktan ~onra en çok artt:r ana ihale edilir, Ancak arttırma be- ~ 
1- deli muhammen kıymeiin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satı~ ~ 

1 ~ istlyenın aıacagına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli ~ 
bunların bu gay;imenkul He te nıin edilmiş al.acaklarının mecmu un.-• 

~-----Devlet O m:ryolları va Limanları İşletme U. Warnsi İ'antan 

dan fazlaya çı.lrma.,a en ÇGA: ıu1 !ıranın taahhüdü baki kalmak üze.,~ 
re art•ırma 10 gün daha temd!ıet!ilerck 1/12/941 larihne müsa -ı ~ 
dif poıarl'Csi ı,"Ünü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncii İcra !~ 
~emurluğu od~ınd~ artturma bedeli s~tış istiyenin alacağına ,~ 
ruch~nı olan dtger alaka.hların bu gayrı menkul ile temin edil. .,~ 

ÜIZi••mm•mımııiı11rımıt1aıı&!llm••m•:mı•D1111••••1iJ 1 miş alacakları nıecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen ,• 
! kıymct!r:ın yüzde ye!m:ş beşini bulmak şartile en çok ~rt:ırnna ·~ 
'i• ihale !'<lilir. Böyl'.! bir bedel elde edilmezse ihale yap~lmaz ve 

4128 numaralı kanunla lilet.n·egi ıdartmize vt i.1r.ı;:5 olan Ilıca - Pa!:ı.· 
~ 11uth.ık hattı 29.10.941 tarih.ine.len iUboren i!}lctmeye ~çılacaktrr. \'o1eutura \le ba
Ll meva.da h;:ıtt.ın t~!.etmc::vc açıl;:-.co.~ tarihten b:;,,!arr.~k üzere e:a..:; t::d!elexden 
tenzllM yapılmışt>r. •9f20> ---

e T.&llVlll • "!°llllMlll~ Şehir tiyatrosu 
Rumi ıSSJ Hıau Hicrl U&O ı ıııı~ı ~\\\!\ TEPEBAŞI DRAM 

\ ,., ı jıı KISMJNDA 
iL TEOaİN 176 

!fEVVAL ,ı l ı111~ı:ıllJJll Bu akşam saat Z0,30 d 
15 7 

Yıl Hl~ 10 VuoU ----~ ı:unı HAMLET 5pude 

B. Teşıin 
5. D 8. J) I • 

,,. 
6 26 GllnOf 

114 ı : 
iSTiKJ..AL CADDESiNDE 

28 
11 58 Öll• 6 47 

KO)IEDİ KISMJNDA 14 51 ikladl '40 
1711 Alıl9• 12 00 Bu ak§am saat 20,30 da 

SA l 1 1844 Yolll 132 
.. KİB.ı\JtLIK RUO.ı\L.ı\SI 

447 İmdir 113~ 5 perde 

ÖKSÜRENLERE IATRll HAllJ IIREM 

~ satış 2280 numaralı kanuna tev f:lcan geri bırakılır. ~ 
~ 6 - G;.yri menkul kendisine ihale olunan kırnse derhal veya ~ 

~ verilen mühlet içinde parayı nrmezse ihale karan fesholunara.1. ~~ 
~~ sendisinden evvel en yiioksek teklifte bulunan kimse arzelmit ol- ~ 
~ 
~~ duı;'U bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya hıılunmaza ~ 

~~ hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ~ 
a ~ ihale ed:ifü. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüı.de ~ 

beıten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hillı.me hacet ~ 

~ kalmaksızın meııaııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur, (Madde 133) ' 
7 - Alıcı arttır.ma bedeli haricinde olaralı: yalnız tapu ferag < 

J. harcını, yir:nı aenelik vakıf tavb bedelini ve ihale karar pullarını < 

ver meıte mec:burdur. ' 
~ Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAllye resminden 

mütevellit belediye riiaumu ve müterakim vakıf icare.t alıcıya alt ' 
~ obnayıp arttırma >ıedelinden t,nzıı olunur. Jıbu gayri menkul yır 

ltarıdı göstffilen tarihde t~tan bul Dördüncü İcra m~rhığu 
odasında ~bu Hin ve gösterilen arttırma şartııamesi dairesinde 
.satılacağı . J~n olunur. 941/2200 

t 

28 li. 1 eşrın 1941 
17.20 A.r.Jdolu Ajar;~unıll GozctelC?r 

için Yazıhrniil Servü:i. 
18.00 ı•ı·ogranı ve j\fcınlekct Saat A-

y.-ırı. 

18.03 Mıiıik Fasıl S;,;u. 
18.30 Kcnu~Jna - Adlıye Vck51cti 

adına Dr. Bu.-han Könj; 19 un
cu Yıla GirerJ:cn Cun1hur1yct 
Adllyesı. 

18.aO Müzik: Radyo Caz Orkestrası. 
(İbrohim Ö•gür ve Ateş Eö
ce:klcri). 

10.30 l\Icmioket S•at Ayarı ve Ajans 
liaberlcri. 

19.45 Srrbest 10 IJcJ\lk:ı. 
10.55 ?.fozik: Uvertür'ler (Pi.) 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Mü~: Oyun Ilavol:.rı (Davul, 

urn:ı). 

21.00 Zimot Tııltvlmi. 
21.10 Müz;k: Düğüıı lüıkülerl (Kı:

du1 ~sleri). 
21.30 Konuşma: (100 sene önce nasıl 

yaşıyorduk.). 

21.f5 Müı!lt: Kldsik Tü11< Müziği 
Provramı (Koro). Şe!: Mesud 
Cen1i1. 

22.30 Menılek~t Saat Ayarı, ve Ajans 
Haberleri. 

22.fS Müzll<: C&zband (Pl) 
22 55/23.00 Yarınki Program ve Kt.

Jl"nlŞ. 

• l)OJlTOll • 

~ eyzi Ahmet Onaran 
ctwtn vı: zt}eaBVift 

ııtlTZHAS8181 
(BabıAll) Ankara caddesi Cata>

otAı Yoltufu K• bqında No 43 

----~~. 

l "Doğan,, Sigorta Anonim Şirketl 
Müessisleri Hey'etinden ... 

t<' 
Şi rket sernuı yesinin t~nıt.n1ına işlira!~ taahhüt \'.e (~~ 60) b<'<l..:U€ 1 .JJ 

edilnüş bullDldlı tundnn, Ticaret Kanı;nunun 289 ctı ma<'d~bıc tevfiJtlı\ ; , 
Urnwr.J Hey'etinin ~kili Jçtiınaa daveti knra1·L1~tu11.sr:ıs~ır. 'resi.; Uınu~I JI~ )•"' 
ni teşkil ve •-ı<.ı.ğıdaki ruma.ır.edc yaıılı huı..uslai.'ı mil1..alı..erc ve karaı 1 .. 

n1ck tiztre hisıı.:daı·~rın kendilerine ayrıca gönderilecek davetnaıncıe. h 

14 İkiru:itcşrin 1941 tarihli Cuma günü saat (11) de İslaı>bulda, ~ı.-cı<Il 
desinde 35 No. da buJunan Tilrkiye İır.ar Banl~J.~ıDda hazır bu1c!lma.1:ırı l 

nur. 
RUZNAME: 1. 
ı - 1-Iisı::ererin kLJfesinc iştjto..k taahhüt ohmd~;ur.rn \C b:.ınl.ı • 

bct1e11erinin te~\';yc edildi!11nin tasdJki, 
2 - İd:ıre A'teclisi !ızasınL'1. tayini \~eucrcti 1.uzur!ann;n te~b.it!, 
3 - Mu:ükiplCrin taylui ·ve ücrct1erj ;ıın t~biti, 
4 - Şirke-tin teşkili i!,':n ihtiy~r olunan ffi61~ı-~·tiarl ıl ta~;<liki ve ş·. 

l.:ına kay<lının tas" ilJi 

cDOGAN• 
!• 

Sigoı·ta Anonirı1 Şirketi f,lil~ ' 
\i.ecaL TURU! ... 
!:min TANAN 

.. ~ilhcntlis Jiayd<Ar Salih TÜJ(.W 
Mühen<l13 ED\<Cr ADAKAN 
Mühendis NiJı.cl GEY~:---

• 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mert.e:ıı dııfl~ 

Satınalma Komisyo nur•, t' · 

Merkezimjzle BilyUkdere merkezi ve Tuz.la. Kavak t.;;h.ı((u~haJJf)tr;t~:ı 
!arına teslim edilmek ıart!yle ı57 ton k.rlple maden kömürü ile 30 Wı> j).ı) 
mll<ok kömünl açık eksiltme ile sabn a l:macaitlır. ,ör 1 

ı _ Tahmin bedeli k:riple maden k6 mürü •21> ?.ira f'50> kuruş 11~ 111 11 

kömürünün beher tonu <28> llradan ohn ak üzere her ikisinin uG'' 
•f215> lira •50> kuruştur: • · ., . 

2 - Şartname merlrezlmb Jevuımlndan parasız alınır. . "1'.r'"' 
3 - :Eluıiıtme 13.11.941 Perşembe tıünil saat H,30 da Gal•tadc:ıl<pt· )''" 
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TARfRI 'lEFRİKA: 31 

HAZRETi MUHAMMED 
VE Uff;AREBELERİ 

Yıııan: :'\!, SAMİ KARA.YEL------"' 

K "'yştk?rl<', Hıı~iırJlrr uın,omi!e 
ayrılrel'i bulundul<lr .. Kurcy~l!er, lla
imUerden hM~birile nıua.u:el:..tb 'it, 

dost~ukta bulunmaı.larch. 
Hali~ K urc>y.;!er cı.ha ileri gıtU• 

Jer .. JJ~
1

şirrJIC1'dfn kız ahp vermem.i
ye başl•dıl•'· Çar~ılarda le>odfi l eı
ti.k.ler!nl t.ahklr \'e nJ.,.,ya alıp ~ı~ ve 1 

ttfh eyler.ierdi. Ve1 Hac zarnanınd& 
ILanı_;ten gelen ~iyaret.;iler ile .ıış·.-e
rişierlne mfuıi olurlJrril. 

lJaşioıik'rle, Kureyıiltl" ~sındakl 
bu 2.ıd<!:)'tt ta.rcıam i\d ser.e kad:.r 4 .. 
vaııı eltl. 

JlaJimi1cr, mahsur t.a1de Lul ~m~u· 
J.ar. Bu iki sene mUddet Jhış ımı:er 
çok sız ın:tı çek.tılcr. O rırJ. 'arda 
~bur Şak;tıı Kam"1 muc!usi dahi 
ıuhtır ettiği balde mü.şrik.leı· yir,: rn1ni .. 
set ve itl:n:!t ct.'lliyerek etı!f l flllır.tL 
ı:ulun1JerioTJ.c- dev3111 ey1cd1!er. 

Bu, ŞakJu Kamer 11.ud.zt'slndc Ku
rt~eilt-rin v~kt talr.plc 'i üı.erlııc bir 
"'ıl>lır.ıplı 'cet® Cer. bi nes11lü.llahın 

dtıct>.ı U;·e! _ine rıy orta yer!n.d.en ikiyo • 
a;; rı1 ı p b ı r p ;rçacı J!Jvra d&~nın ür.e
rine ı i tnuşt l r ki, vak.1 

• Nubüvvc.t• . ı 
S('niycnin ıeki.;.iııci ~enes!nc tesadi...it ı 
(:(!Pf, 

T{urey · lttin o n luh~~aru "·e l-14.lfl- 1 
nıi!e ı·!~ alakaJarır.ın _ knt'i nıaksG.U&rı 
güya İs! 3rr· •yet!n lı.:ıtı{ rını n;ened<'bıl
m<I< idi. 

HalbJ"ki Kur<'>:i~crın bu~ hare:kt't
lerı İsl~mı tôci.;ılen bafka bir ~eye 
yaı an. ~dı Kurey~i !€r., günbegün u~ ... 
\' i! l'l kaybt: ı.l iyorl~rdı. Çünkfi isllml
yd Ar.ııılar ar:ıs:nda l<Uds'yel kaza• 
Jll)·Ordıı. 

• .\yet~ Kcriml~rtn m;jna ve n1rcUu!
leı l ve lCaüesi ıi.üşr' aleri Myı·u-1.!ere 
dü!il1-Ü)Ord.u . Bir >:e lime.sini b ile t ... n
ı.lrc ınuvafıak ohnr:ıyurlL<ıdı. nö.yle cı... 

duğu ha~Ue mı:ociz.e1crtlcn ıTada KUt'
an gibi 1n$aıt sOz.ü olınadığ"ı Kurc~t
lecrcc de rnusaddak oldı.:ğu ha.Jde bir 
t~rlü m~dkler l:nanJ, ğeli ~yofdu. ve 
bl'lın olınakb t•l<in :ı-oı-1"rdı... 

• ' Bu lçtmalmı "'61ıl•>ı -p!erlnden · 1 
blri!ı <le Arw4ır o .uınuıu kabile lı.a
bife rniıt.c!errik olup her kabrim.in 
reW \:~rdı. 

Ve riJet'ianln hükün1 \·e nilluzlart 
zi,ade ı.ı:, lla.lbukl Ş. """ İsUımiye
~ beşer bt:·ynın<le mfü.uvat e.mredil
nıiş olup bln:ıcnalf'yh kabul ~bnekı 

rUt-sa ic;in rı.c"ki ve ımUyazlarına n~ 
J.s~t vcrrrıek olurdu. 

/\"ap:h r ise l'('isleri'nin k.öicsi gibi 
tdill:!-r. P..u ı.elırpten bu, kı,.:ıe 9ibi olall 
A1·ap!:"tr, rr:slcr.nden ayr1!a1n.izlardJ. 

ReisJ..,. ise; HD~ti :MuhDıronıed.in 

(S.A.j İalılm dinijle müsavat ııAu, 
etmeleri. aleyhine tab1ete-n ve siddet
le muh;ıLf bulunmuş cluyorl:;ırdı. 

BWldan dolJyı neşri 'lir.i ma-.. ve 1.atır 
dit üıere c;Oft çalı~tılar. 

F•kat, Haztttl R~lUJlaJnn be~er 

a.ı·acmda müFA\ltıt Uii:n eyleır.e.sı v9 
Mi.\slilrnan!-.rın b!r ar~da b;.ıh.mduklr.
rı ıarn.ın ır.l ~\'l olartık yas.amaları. 
atJreth.ı- Uzt>tıııde ısy;:ınku· vucude gc
tirc'"·ck dt·rt.'1..-ede y~Yaı; )·ava, tesirlıcr 

go!tc:ri~· ordu. 

JJliş-dkler1 bilha.~sa rcfsJrr İsY.in ı !ar 
:Ucylı ııc calıştıkları holde Haz: eti 
ResulCıl~h anlo.ırdan gördüf::U rr.unmc .. 
lfıt ve mü•:O:'f.i.tlf.ı.ta b..'lkJn!yartık bit ta .. 
ıcl ı Mtl4k.c Uah. ir.dc I!Cfıi d.!ne ta.
~ul"'d.ı. 

Plil'er tarallan Hac r.amarıı Melr.lce 
haricine çıllmk ltabıı..ıerı ıınana da• 
•et. ederlerdi. Mi!fıilcler, bu bald•n' 
ürktüler .. Ve kabilelerin hiekkc ci-· 
vonna geln1ele(ino nı~ni obntya baş..· 

!adılar. Ve hnttfı gelen kob!lelere ken
dileri de mul<abele olm•k üz.ere but. 
belet· .okuttular .. Ve R(':ıulüllah Efendi
nılı. aleyhLne ULlra!arda bulundular. 

Bazılnrı h.lşıi. ~ai!' .. B.ızılan s-ahir 
(~1hlrbnı) kimi, mecnun .. Ve kiıni kÜ~ 
hin <Eserek kablle!cr ilzerinc.la trı.uka
bil tt'bir yapmıya ba6ladılar ... 

Çünkü, Hazreti Muhıtıı:ı.medJn (S. 
A.) l\'~ckke hnric;ne gelen ve konan 
kabileler üzerindeki h1tabe1<?ri tevka.. 
lede nT.le~sir oluyordli. 

j4\J t..a:-af senelerce n·,ühim. fiurette 
fikren ç<1.rpışhlo::ır .• Hac·ca gelmiş ka.· 

bi1c)erl h.er iki tara[ t..a kendilerine ta
raftar kı'mıya çaıl~ı3ordu. 

Nih::ı;voet, Hazreti Rrsu1!'ı1!ahın k~br-· 
leler U:.!.cr-indek i hl~btlc:i nıüşriklcı·1n 
kin(! galtbe çahı ıya b:ış!oıd;ğı göriil
dii. Nurn j51~·1n\ kabileler :.rasında da 
Jnt~:rıra l>a.'1ladı. 

J3cCevilcr de Ctllabı RabbH5.leıninin 
Jfamı tl Muhammet (5.A.) ,·asıtasiylc 

kulların;1 cöııderdiği Aye!i Kerimeleri 
işittL;;.c;c birer ik-~r ·~(· 2.na ııclıniyo 

b .l:dı}Q.r. " 
•Devamı vaı-) 

Edebi .Tefrika tJo: 50.mİl!llıiııiıl!!!~!llll!lllll!ll~ 

Hat~r lçinô1<1ordo1· fı 
. Yazan: AKAGÜNDOZ 

çağırırım. sn: de 'bulunmuş ol .. ur. , 
sunuz. Bt:n sızden hır parça rıca 
ederim, ondan seması konser ·olur. 
Siz keman Çalarken krzım p~ya. 
noda yeğenim vıyolonsclde alrom
panya edfrler. Viyoloneshle yaJ-- • 
mz kıztmla. Benimle açık !<Oıl1uş. 
tuğunuza çok tcşekkiif' ederim. 
Ben de ,muk.-bele etmek istiyD
rum. Siz lıapi>!h~neden yeni çık. • 
t:nız. Sözün1ü k~smeıyiniz. Sizin 
yetmiş scks<:n lıiranız olabilir. Bu, 
sizi lstanbulda ancak bir hafl<ı, 
on g'.in idare ed~r. Sonra? İş ibul. 
mak içiıı zaman ister. KQ!ıseri 
burada verobihıeydiııiz bir iki bln 
lira kolayca toplanırdı. Olmayın. -
ca ne olacak. Emim \ılir aeelecL 
!iğim yüzünden. Peki, peki fa~a ~ 
söyk"miyorum. Ben geleeek ay 
İ:;t::ııbula lideceğim. Sizi, eski. 

eren angaje oklu.~'Unuz fin~ Fran 
scztlc iki konser için şimdidin 
peyliyorum. İtir-az kabul 'etmem 
dostum! Size lstanbula kadar bi
riırei mevki lbi!I' ibilet. Üç yüa: 1i. 
ı-a da avans. 

Yirmi otuz memurun çahşiığı 
ya'.tıhanesine giırdik. Bir muka • 
vele iınzala~tı. 
Hayatın akış mantıkı bunu ~m. 

rediywdu. itaat ettim. 
Ziyafet gecesi rollciimizi iyi 

yaıptık. Ömrümde bu kadar parlak 
bir muvaffakıyet hatırlamıyorum. 
Ruhum havada, hislerimin bfttün 
kirışleri gergin, evlad;.m beynimin 
~inde ... Oıialığı çılıdmttırn. Eğer 
on dakika dll'ha siin;eydi beıı ger. 
çekten çıroıracaktım. Son daki. 
kalarda ik~de ibir gözüm ~ncc

reye, pencereden denize kayıyor. 

•-L·--~;ıll f'J _.•p 
• Sizlerin ...,..,.a"""" ıı "" 
niz l.'ar ki, b!r dakik•111

• .j 
- . b .. wı . J"' . 

kırk har.aınili!,tçıı ' . i,.ı pıı 
Ah azizinı. Snn~ ~ıtı ı;ıı 4' 

iznini veren azrıurı. 
iaSh hicra.ıı. • p'· ~ • 

Etem Hidn~·ct Be~ ~M'(f , ı 
,matbuat sPrvıslndc .ç ·ı l ~· 
Tabii yin<? ~ı:~bcrsınıı:rıı ' 

. l c 1 )\ 
ilk ve- son o1ar~~ oef"C' ,, 
geçm.ş olsıın :ızızırnı biı" " t' 
valyeliğini gösteren "yl,..,,,c,,1,. 

l
.. 5(l bV 

Benden ona sc ııın . dcl>i . 
ölünün canlı k~lb'."· bild~ı$'r. 1 

te•ckkürü. minne:lkl'l ~~!~ 
• . "' ~ ·fil· Şu dakik:ı.d:ı nıÇ '"..,cei\1 

sorma. Cı:v~p ver~J'll·. 1, . c; 
Üçüncü n~ckt-U~· erf\tr, ., 
İstanbul' Sd.eı ın ~ dff,. d· 

• aVJ 
bulu! Tarilıimin ·11'1 Adal"'" ~/ 
)stanbulu! S:ı.gtl:ı ı ~" 
beyaz fenerler; bCY~il' lı ı ' 

. . 'er 13ııY • 
>·ın :nınnrl·· · ·el"" ı. l.' 

Boğaz "·ar>urJ:ırınn~~stiJ 1 Jı • 
ten b<>r:ı arı, za»ıf t 5ıılt \ 

•• •n oh cıct lrn<lar zarı 'o-~ 
l.a .... • ...... ' 'Jf> 
m, t BiıoM Jıi.duf 11'' 


