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Sahip ve BA~uharrlri: ETEM İZZET BENİCE 11' IOlf TILGaArL& 1 1 • BIBLI 1 'f 181 A .. ŞAM IA TEi Gazeteye ıönderileD evrak 

il şvekilin 
tı uve •• Türk 
llıilletini ikazı 

Sayın Başvekilin nutku 
bir vecize halinde Türk 
milletine söylenilmeıi 
iktiza eden her şeyi ifa
delendirmif bulunmak • 
tadır. Başvekil iki nokta 
Üzerinde bilbaaaa Türk 
nıilletinden vazife isti • 
yor. Bu vazifeleri ifa ve 
°bqarmak Büyük Türk 
rnilletinin iııediği ve a· 
radıiı büyük Türkiye • 
nin anahtarıdır •• 

~: ETEM iZZET BENiCE. 

;t'tirkiye hemen hemen yeryüzii 
llıi)lctlerinio en rahat, en mes'ut 
~ tınin bir devleti Olarak üç ıüıı· 
~~llbcrı Cumhuri)·et ~enlikleri 

111de bulunuyor. 
'-'ı~Gtk milleti için ea büyük kur. 
t \it ve temel bayramı olan Cum. Qll. 
ı_,r•Yet Bayramını her yıl kut-
ttı~en muhakkak ki, bir yıl ön. 
lı1 1.ııden daha 2iyado gururlu, fa. 

;ıı. §en ve neş'eliyiz. 
~itle bu yıl bu neş'e ve guru
ttıi(tı7. kat kat üstündür. Dünya 
lıorletJerinlıı yarısından çoğunun 
Lıı aı boğua ve di~ dişe gelditi 
ttrı_ devirde Türkiye dünyanın 
tıı iletidir ve Türk milleti hmu. 
~:· emniyet ve selametin en üst 
~ enıesindedir. Bu emniyet, hu. 
Lo ' neş'e ve sel.ameti tek şeye 
btçluyuz: İnkılabl1Dl2ın kudreti-
~ti \le rnilli siyasetimizin sala. 

tıc. 

i .\tatürk'ün kurduğu temel üze. 

' 

ilde •ı·ıı· ş-~ 1 ·· ·· Tü' k ·ı ~· u ı ı ıı.a nonu, r mı • 
lııt':in her türlü vikaye ve seli. 
\ Vasıtalarını yüksek debfısın. 
~ llteıcctmiş bulunarak de,·leti 
>e-, ~lirn hedef \'e ·Bilyok Türki
\1) blcfküresi yolunda muvaffa. 
lltı~e yiirütUyor ve milli siyase. 
~~ı· hakim bünyeyi bir nabız 
~til~de elinde tutuyor. Türk mil
llııtı~ırı nabzı ve onun kalbi bir 
~ ~· de1ıa bütünlüğü ile bir ara. 
'ı h~rleşıniş, bir arada ~arpması.. 
'-et· •imiş, beraberce yiirümeyi. 
\t~~lerin istikb21ine doğru şu
lbişti~U(u~ etmeyi milli şiar edin. 

" . ~~:.Yürüyüş \'fl tutum içinde 
~ 1~ bayrağını feragat ve inan. 
~~}ilde tutan, gttesini gündü
"-tt binbir tecriibc ,.e ~eldi eseri4 
~~l'taya koyduğü enerji ile miL 
8-, 111 selameti yoluna vakleden 
8-~~tı Ba§vekil Doktor Refik 
" tın büyiik bir hususiyet ifa· 
~ Ve timsali halindectir. 

-.ı~Pa harbinin başındanbcri 
~,1 Sefiıain izinde Türk mille-'t lllenfaat vo selimetleri yo. 
"- tıı yübtk hassasiJet, en 
4i1 -ı, Politika, en emin milri ~i
•-ıı Ve tutum nzifelHini başa. 
~t~Uhterem Başvekil, Cumhu .. 
\ •-. 18 inci yılını ilin ederken 
'il)~İJletine bir vec:ize halinde 
~::nıesi iktiza eden lıerşeyi 
' tııdirmiş bulunmaktadır. 
"~~ llaşvekil bu nutkunda iki 
~ \İzerinde Türk milletini 
Q>tı ~ ikaz ediyor ve vHif e is. 
~~:i ~uhakkak ki, bu vazifeleri 
tlıil'U~ın ifa, başarı lıakımından 
~, 'l'ürk milletinin istediği 

~~d~ğı Büyük Türkiycoin a-
1)0!( lıgı hizmetini görecektir. 

tor Refik Saydam, istikbale 

~Devamı 3 üncü Snh.ifede) 

~ar.uf romancılarımızdan 
':&ıhe Muhiddin'in sırf 

il 
on Telgraf• okuyucuları 

için yazdığı 

ÇIPLAK 
~IIODEL 
t~~~deJti harikulade nefü, 
\,, 

1 '0nıanını bugünden iti.. 
~)tn 2 hci sahifemizde tefri. 

a başlamış bulunuyoruz. 

1 Onü'den Mi lete 
Milli Şef dün Ankara İpodromunda yapılan geçit 
resminden evvel millete hitaben söyledikleri 

nutuklarında dediler ki : 
1 .• • •• 

ı "Milli lrade"!izinBütünlüğünü 
ı Korumak için Çetin Vazi-
felere Hazır Bulunuyoruz,, 

l· 

Az:i.z Milli Şelimi.z Ankara /podromanJa Camhmyet Bay Tmnı 4enlilı.lerinde yapılQI bü
)'lik 6e~it re•minden evvel millete lnynMtli ve öslii bir 1titabede 6ulunc:lıılar1 

ge~it lerJlıaliıJe muntaz:am ol4_u. , 

" Büyük yangma bulaşmamantn çaresi ve bütün di~katimize rağmen bulaşırsak, 
şeref le nzif e yap111111m ilk şartı, yangm ortasmda yaşadığımızı unutmamaktır. ,, 

NUTKUN METNİ 
Ankara, 29 (A.A.) - Cumhurreisi Milli Şef 

ismet İnönü, bugün Cumhuriyet Bayramı mfü,ı,a
sebeti1e Ankarada Hipôdroır.'da yapılan geçit res. 
minden evvel aşağıdaki hitabC,l'İ H-ad buyurmuş... 
lardır: 

Sevgili ''atandaşlanm; 
~ 

nın .ilk şartı, yangın ortasında ynşadığımuı bir an 
unutmamaktır. Çok mahsul almalıyız. Her şeyi
mizi idareli harcamalıyız. Her okulda, he.r iş ye.. 

rinde, her tarlada, her zamandan ı.iyade çalışma .. 
lıyu. Şuurlu, çalışkan ve kahraman milletler, an
cak bu devrin hakkından gelebilirler. 

Dünya b1iliranının gealş sarsıntıları içinde Büyük Türk milleti, 
dinç ve gürbüz hi.r mllletin, büyük Türk milleti· 
nin Bayramını kutluyoruz. .İnsanlığın ve banşın 

( şen yuvası olan vatanımız, kahraman evlatlarmın 

Cumhuriyetim.iz yüksek ülkülü, temiz ahlaklı, 
vatan yolunda canını esirgemiyen ileri bir insan 

• omu:dannda ıerefle yüllseliyor. Milli .irademizin 
bütünlüğünü korumak isin hepimi~ çetin vazife. 
Jere hazır bulunuyoruz. 

cemiyetinin idaresidir. Cwnhuriyetimiı., milleti.. 
miıio kendi t .. liioi doğrudan doğruya idare etme.. 
si, milli iradeyi ancak kendisinin ku1Janmasıdır. 
Bugtin biı.im Büyük Bayramımızdır. 

Azb vatandaşlarım! 
Dünyayı sarmış bir engin kasırganm türlü te. 

sirlerini biz de memleketimizde duyuyoruz. Bü-
1 yük yangına bulaşmamanm çaresi, ve bütün diL 
kat.imlıe .rağmen bulaprsak erefli vazife yapma. 

Bu anda ı.ütün vatandaşlarımla bayramlaş· 
maktan çok seviniyorum. 

Milli Bayram, şanlı ordumuza, izci ve talebe 
evlitlanma, kadın ve erkek bütün ntandaşları. 
ma kutlu olsun.• 

Cumhuriyet Bayramımızın 3 Üncü günü 

Gece gençler taksim 
de tezahürat yaptılar 
Milli Şefimize bir telgraf çeke· 
rek bağlılıklarını izhar ettiler 

Cumhuriyetimizin 18 inci yıldönii
mi.i dün memleketimizin her tnrafında 
içten tezahüratın kutlanmıştır. 

Ankara ve İstanbulda yapılan res
mılgeçitlerde on binlerce halk bulun
muş kahraın~ nııkcrlerimizl şiddetle I 
aütışlıımıştır. Jstanbul diın gece saba
ha .kadar ışık ve neş'c içinde çalkan· 
mıştır. 

Diın gece, çoğu talebe olan bir kaç 
bin genç, Taksim !ıbidesi onüııdc tczıı
hürat yaptıktan sonra hep birlikte 
Belediye GazJnosuna giderek b:ıloda 
bulunan Vali Dr. LOtr1 Kınları ziyaret 
ve Bayramını tebrik etmışlcrdir. Genç
Jerhı bu temiz ve heyecanlı hareketle
rinden mütehassis olan Dr. Liitfı Kır-
dar kendileriıuı tef<!kkür '~ onların da 

Bııyrnmlannı tebrik etmiştir. Gençler 
bumdan Beyoğlu postanesine giderek, 
Reisicumhur ve Milli Şef İsmet İnö
nU'yc tebrik telgrafı c;e.kmlşler ve bağ
lılıldarını iz.har etml§lerdlr, 

BUGÜNKÜ JİMKA.-.r.fK 
ŞENUJU,ERİ 

Cumhuriyet Bayramının üçuncü gU
nii münasebetiyle bugun öğleden son
ra :Emınön Halkevinde bir toplantı ter
tip edilmişür. Aynca jınmnsUk .şenlik
leri de yapılacaktır. Diğer bazı Hal
kevlennpc de sPor gösterileri U!rUp 
olunacaktır. 

Miı..ıJ ŞEF BALODA 

Ankara, 30 (Telefonla) - Milll Şef 
(Devamı 3 üncü Snh;lfede) 

Ekalliyet Okul-
1 arı muallimle-

• • • • 
rıne nıçın peşın 

maaş verilmedi? 
---··---

Buaıarın dlQer li· 
retmeaıerdea telrlll 
edllmeıı biç tı dol· 

r a dellldlr 1 
Cumhuriyet Bayramı münasc· 

betile bütün devlet müessesele
rinde dünden itibaren maaş tv:ıi.. 
atına başlandığı halde şehrimiz 
ekalliyet okulları maalesel bu 
kayıttan kendilerini uzak tuta
:rak türkçe der leri öğretmenle. 
rinc dahi maaş \'ermemişlerdir. 
Halbuki diğer mekteplerde çalı. 
şan muallimler maaşlarını ,Bay
raındını e\'\'el aldıkları halde 
bunların JJlahrum edilmeleri hiç 

(Devamı S Oncil Sahifede) 

Sovy tler 
Harkofu 
Bıraktılar 
Şehrin zaptı Al
manlara 120 bin 
ölü ve yaralıya 

maloldu 

Aıllerl ebemmı1et
telll teııııer berba· 

va edildi 
M~kova .30 (A.A.) - Kıt'ala • 

rımız Halıkof'u taMiye etm~er • 
drj. Tahliye işi se:vkülcey§i mü -
lahazalar ve So\·yet kumandan • 
lığının lüzumlu gördüğü z.amanda 
yapılınl§tır. 

(DCTUm 3 üncü S&bifeiie) 
---<>--

Moskovaya 
yeni bir Alman 

taarruzu 
• 

Blıd Yıldıı gaıete
ılae gire lloıkova 
ceplleılade vazl)-ıtt 

Moskov•, 30 (A.A.) - Kızıl 
Yıldız gazetesinin cııphcdeki mu· 
habirinin bildirdiğine göre Al
manlar, Volokolamsk'dan Mosko. 
va cephesine yeni bir tm.•ruz yajl· 
mışlar, büyük miktarda tank ve 
motörlü itfaiye kuv,•efleri kul. 
lanmak suretile hafif tıiı ilerle. 
me kaydetmişlerdir. 

Muhabir, Alman zayia!ının ~ok 
l»üyük olduğunu ve düşman ileri 
hareketinin halen durdurulduğu.. 
nu ilave etmektedir. 

(Devamı 3 fuıcü Sahifede) 

T arauat mevkiinde bir 
Alman neleri 

Esrarengiz 
dünya harita
. sı ne oldu? 

• 
Amerllla llarlclJ• 

Naıırı mlıltet 

lllr••r SIJIBmlJOr 
Vaşington, 30 (A.A.) - •D. N. B.> 

Reis Ruz.vehır Pazartesi günkü nut
kunda mevt .a.bahs ettiği esrarengiz 
d.ünyn hnrit.'l~•nı görebilmek için gaze
te muhabirle' ·inin yaptıkları ~bbils 
beyhude o!n.rı~tur. 

Hariciye Na:mı M. Kordel Hal, mcv
zuubahs dil'lva harıtasını, Cenup A
merlkcısı Curr.huriyetlcri milmesslllcrl
ne gbslcrip göstermediği hnk.klnda 

(Devana 3 üncil Sahlfe41e) 

BOL ÇEŞID Te YENi SrlL 

MOBİLYA 
Almak veya görmek Jstlyenler 

BABAÇÇI UB· 
D 1ŞL1 B Limited 

ŞiRKETi 
Salonlarını bir defa ıezmekle tat
min edilirler. 

İstanbul, Fincancuar, Rwıpa1--ı 
yokuiu No. 59/61/83. Telefon 220G 

$aTlı cephe.inde Alman tanltlari 

HARP VAZ·iYE .Tİ o 
Almanların Moskovaga karşı 
geni bir taarruz hazırlıkları 
(Yazan: IMIKLI &U8MAT SUBAY) 

Bugünkü te'b1iğlerc göre dol:;ru 
cephesinde vaziyet şöyle hulasa 
edil~ilir: 

Moskova cephesinde büyük bir 
<!eğişikl>k yoktur. Fakat Alman. 

ların yeni bir taarruz manevrası 
haz.ır1adıklarına dair bazı ala .. 
metler vardır: Kalinin bölgesinde 
Alman ı.ırıhlı kıt'aları .toplanma •· 

(Dev;-.mı S tmcü "a.bifeıık) 

~~-~~~~-.. ~~-~~~~-
ALllAN TDLlil IOVYIT TEBLfit 

Kırım geçidin- Har kof un tah,
de bir yar- liyesi stratejilt 

ma hareketi sebeptendir ---·---- ---··---
Düşmandan 15700 Şeliir harabesinde Al-
esir ve 109 top alındı 

Führerin umumi ka.rm11ahıtı • 
dan, 29 (A.A.) - Alman orduları 
Ba.şkıı.numdanlığının tebliği: 

Hususi bi,. te?>liğle de bildiriL 
d.iği gibi hava kuvvetleri.le i§bir. , 

(Devamı 3 üncü S&bif e4e) 

man ölü ve yaralıları 
Londra 30 (Radyo 7,1.5) - Ge. 

ce yansı M oskovada neşredilen 
SO'V!}et tebliğidir: Birindte§"riniıı 
29 uncu gü.nü bütün cep1ıe boyun 
ca, bilhassa Mojaisk, Maloyaros • 

(Devamı 3 iiDcü Sahifede) 

Kadınlar Vatmanlık 
ve Biletçiliğe taham
m ü I edemiyorlar! 
Üsküdar tramvaglarında çalı
şan 10 kadın biletçi işi bıraktı! 

ı 
Kadın vatman da vazifeden çıkarlldı l 
Kadıköy - füküdar ve bavalisl ilce isminc)e\i -a1ınmış ve bir buçuk 

tramvayları için kadın vatman alın- aydanberi de tecrübe~r yaptınbnakta 
:nuısı .karar~ırılmış, Dd bayan ~ bulunmuştu. Fakat bu tecrübeler ve 
müracaat etmışti. Bunlardan biri esas imtihan neticeleri bllhnssa bedeni mu· 
şeraiti bniı. olmadıtından, 1alnıZ Ha.. (Devasaı 1 tiıl)eU Sahifede) 

ÇERÇEVE 

18 inci 
Cumhuriyet yapımızın 18 in

ci katını da çıktık. 
B~ bu katı çıkarken, bir )·ıl

dırım darbcsile, nice yüz kat. .. 
lı bina, te.me1indcn u~up gitti. 

Evet, Cumhuriyet yapımızın 
18 inci katını, kan ve ateş yağ. 
muru nltıııda tamamladık. 

Kan ve ateş yağmuru, yapı· 
mızın dört yanını çeMevre 
yaladı; fakat mucizevi bir t~ .. 
celli halinde bizi istisna etti, 
damımıza yağmadı. 

Şu kadar ki böyle istisna. 
lar ancak \1akıala~tıktan :son· , 
ra, maziye ait bir hadise diye 
kabul edilir ,.e asla istikbali 
taahhüt altına almaz. Yarın 

bu :yağmurun, olanca dehşeti .. 
le bizim damımıı. üurinde 
trampete çalmıyacağıoı temin 
hakkına kim malik olabilir? 

işte bugün 18 foci katını ta. 
mamladığımız binanın selame
ti üzerinde en yakışıklı görüş, 

a ıouııa üstüne \ir 

kattan : 

NEdP J'AZIL IUSAK6REK 

tutuluyormuş gibi, hala bize 
değmeden boşanan kan ve ateş 
yağmurunun. her an bu şeın. 
siycyi hazfedcbilcceğini anla. 
maktır. Yaşadığımız kutlu gün
de, hergün nteşe sürü1ebilcc<'. 
ğimiz hesabile, lbrahim Pey. 
gamberin altındaki ale\·li o
dunları gül bahçesine çc\ İren 
maddi ve manevi kudret artı. 

na boyuna yaklaşmayı i"te 
mekten, bu yolda hiçbir kifr 
yet haddi tanımamaktan ba k .. 
irademiz olmamalı. 

İçi ahenk, birlik, c.JUJJ\·aıc.nc 
ve güven dolu·Cunıhuriyct yoı. 
pımızın 18 inci katından dısarL 
daki ana baba "manzarasını 
seyrederken, Allahtan bu ~em
siyeyi daima ii:ıcrimizdc tut. 
masını, kuldan da şem i~e her 
an kalkacakmı~ gibi .tedbir iis. 
tüne tedbir alıuasın1 dilemek, 
galiba her tüı::lii Bayram ede· 
biyatının. üstüıaa~,. yqinc va&. 
tan borcu---
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HALK FİLOZOFU 

HAYIRLISI OLSUN 

Dalıa evvel f,tanbul için vü.. 
cude getirilen ia~e te§kilatı ilı .. 
tiyacı karşılamadı, gayrikafi 
olduğu anlaşdd•. Bizi bu bükme 
vardıran sebevleı-, hiidiseler ol
duğu kadar, devletin, bu yolda, 
varmak üzere bulunduğu yeni 
kararlardır. 

Ticaret Vekaleti, İstanbul 
selırinin hususiyetlerini gözö.. 
~ıinde tutan, daba geniş bir 
teşkilıit kurm•ya karar vermiş.. 
tir. Halen, iaşe, Mıntaka Tica
ret, Mınlaka tktısat, Belediye 
lktısat Müdiirlükleri ile Fiat 
~fürakırbe Komisyonu taraf•n.. 
dan görülen işler, yeni vüct:dc 
getirilecek teşkilatla, bir elden 
ve daha saliıhiyetle görülecek.. 
tir. 

KARANFlLLl 

KADIN 

Bir gazele, f<ôyle bir roman ilan 
edi~or: •Karanfilli kadın!• 

Bu, nefis bir aşk ve macera ro. 

manı imiş! 

Yanl!f. .. Çünkü, karanfil takan 
kadın, macera aevıaiyea kadın· 

dır, daha siyade romantiktir. 

ÖC.BHTMEN 

SESt 

·Öiretmcn Sesi. isimli 7eni bir 
mesleki mecmua intişara başlı.. 

yor. 
Bir mualliıu arkadaş şöyle de

di: 
•- Aman, yanlışlılr. olmuın .. 

çünkii uznn zaman var ki, öğret.. 
menlerin sesi çıkmaz oldu. Ma
lum ya, ôtretmenler Cemiyeti 
de kapandıktan 110ara.. 

HAMLET 

DAVALAIU 

Hamlet piyesinia temsili, ma.. 
16111 olduğu üzere, karşılıklı bir
çok davaların açılmasına sebep 

oldıı .. 

Bir arkadoş şöyle dedi; 

- Bir de, derler ki, edebiyatı. 
mız ve san'at hayatımız davasız
dıt .. baksanıza dava bolluğundan 
geçilmiyor. 

HAMLETİN 

MUV AFFAKIYETİ 
- ··-------

Şehir Tiyalrosu artistlerinden 
Taliıl, Hamlet piyesini oynarken, 
Üniversite tercüôie-sinin hatalı 
bulduğu bazı noktalarını, tashih 

~dcrck söylüyormuş! 

Selami izzet Sedes dostumuz, 
el altından Talit'a hak veriyor. 

Yarabbi şu Hamlet, ne kadar 
da gürültü ve patırdı:ya sebep ol

du! 
Sokaklarda afişler &ördüm. Şöy. 

le )'azıyordu: •Hamlet muvaffa
kıyetle devam ediyor.• 

AHMET RAUF 

Tefrika 

RESAT ,..EY71 

Bizim, bugün için hütiiu te
ıı1enniıniz, şimdiye kadar ayrı 
ay l'1 te~ckkü Ucr arasında tak. 
si.ın edilmiş ol:>n, halbuki, ha
kikatle ayni mevzuda olan bir
takım iktısadi mesele ve hare. 
ketlerin, daha rasyonel ve 
koordine edilmiş bir tar7da ~e
lamct yoluna çıkarılmas1l· .r. E
sasen, Ticaret V ckaletin: n de 
gözöniindc tuttuğu ınaksat ve 
gaye budur. 

Böyle bir yeni teşkil, uma.. 
rız ki, daha umumi ve şamil 
tcdkikler yapabilecek, hüküm.. 
!erinde daha cezri olacak, ıue· 
kanizmasını daha otomatik ve 
salim bir tarzda ı§letceektir. 

İstanbul için ha) ırlı olma.. 
sını dileriz. 

Berber kursları 

Bir ders kitabı ber-
herler arasında 

dedi kodu doğurdu t 
Berberler CJemiycti tarafından 

.Permanant makineleri• nde ça
lışan bertberler iç:n açılan kurs -
!arda verilen dersler küçük bir 

cep kitap halinde çıkarılıp 30 
kuruş mukabilinde beı'berlerle 

satılmağa başlanmıştır. Faokat ıbir 
kere kitaıbın yedi küçük .ahıfe • 
den ibaret olduğu halde 30 kuruşa 
satılması ve imzasız bulunmas' 
berberler arasında dedikodu tev. 
lit etmiştir. 

Sonra, kitabın imtihan mes'u. 

liyetir.ı! ne derecede esas teşkil 
edeceği, salahiyettar 'birisf tara.. 
f:ndan yazıldı,ğı da malum olma.. 

dığından ·be~ber esna!ı bu clheL 
!erin tasrih olunmasını cemiyet. 

lerind!ll! i.st-emişlerdir. 

Yeni ,nep sefer
leri yapllacak 

İzmir ile İskenderun ve lüzum 
görülürse lstanbula kadar halta. 
nın muayyen günlerinde mun : 

zam şilep referleri yapılma.sı ka. 

rarlaştırılmı.ştır. Hopa'dan ıtlba • 
ren İstanbula da ayrıca seferier 
yapılacaktır. Bilhassa portakal, 
mandalina, limon, yaş sebze ve 
hayvan nakl-r<lliecektir. ---·-
Üçüncü parti lti&tilı geliyor 

Bugünlerc:le ~ehrimize otobüs 
ve otomabillere ait üçüncü parti 
lastiğin gelmesi be.klenilmekt'E'-
dir. Tevziat Vilayet 
y&pılacaktır. 

tarafından 

( HALK SÜTUNU J 
1, arıyor 

18 yaıındayun. Bu .yıl l.Uoenın 2 in-
ci. sınıfına geçtim. Yazım düzgün
dür. Mail vaziyetimin bozukluğun
dan tahsılime maalesef devam ede
men1ek mecburiyetindeyim. Kanaat
kiir bir maaşla İ$ arıyorum. Taliplerin 
Halk Siltununda A. K. D. rumuzuna 
yazmalarını rica ederim. 

Orta yQ§lı bir kadın if arıyor 
Evlerde orta hizmeti veyahut ta ço

cuk bakımı yapın, ihtiyar bir .kadın 
veya erkeğe bakabileo or~ yaşlı bir 
kadın iş aıamaktadır. Talip olanların 
Son Telgraf Halk siltunUllda N. M. M. 
Rumuzuna uıüracaaUarı. 

No: l 

Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE MJJlllDDIN ----

BPyoglunuu lüks bir gazinosundan 
çıkınca Reşat, Selim.in koluna gire

rek onu kendi tay.n ettiği bir istika-
rnC'te doğru yürütmek istedi. 
St-lır.ı durum.sıyarak~ 

Fekel 

- Ben evime 
artık, dedi. 

dönmek i~tiyorum. 

- Eve mi dönmek istjyorsun?t 

- Evet, Saat on blri geçiyor. 
Daha iyi ya, tam ıeıilecek va-

kit. 

Ôyle amma ben yoruldum, :ı.zi-
zim. 

Yorulmak yok!.. Verdiğin sozU 

unulıııa!.. Bu ak~am bana tabisin. 
Nen:;:,·e L.-ters.eın, oraya ıtdeceksin! 

- Denıek. tanı bir ıslibdal'! .. 

Öylf"! 

- Yarın ı;atı,acak halim kalmıya
cak. 

Reşat lA.ubali. bir slihza ile güldü: 
Varın da ~lımayıver... Sanki 

beyım ekmek parasuıı k.Q&ıunıya 

mecbur! Bir ıün de çamurları yuğu
rup çıplak bir kadın heykeli yapa· 
rak günaha clrmemiJ olursun. Ne 
çıkar" .. 

- B~imle alay mı ediyorsun Rc
tat? 

- Esta&.(in.illah :ııuh.lerem san•at
kh.run~ Demek istedfiim şu ki; be
nim gibi memur bir mühendis olsa 
idin, ne yapardtn" Yann sabah er
ken iş başına koşmak mecburiyeti 
varken, yine güzel başlıy;ln bu gt.-cc
nin ze\.'kinl t.aın~mL;n1:ık l,ıtiyorun\. 
Itele ~eninle· gezmiye hasretim .. Va
kit bu1amıyoruz ki.. 

- Zannettiğin g:ibi değil... \~orcu

num ben Reşat ... Ruhan yort; ;.. ım .. 
- Ben yorgunluk fa~ b~ nıyo

ru.m .. Yüti.i bakah!ll. 

- zaten yüriiyoruz işle. 

İJr.ioi de- güldüler. Hakikat~n fer
kında olmadan Retadın sevkett:ğl is
tikamete doğru 7avaş yavaş konUf&
rak ,.urnyorlarch.. Selun yinı.: dura. ... 
rak 80niu; 

1 

~'.~~il · ... · (MAHKEMELERDE}.,,..,.;-;;;,.,.., j 
Traıı..va ıar a ni.re-. Sen eski günleri bırak ta şura-

D ğumlar 
artıyor! 

'de yer laUba ebıleli? d "k. l ' / Attık tı" tramvay edebiyalın• lu- an l l şarap ısmar agıver • 
Buna mukabil ölüm 

vak'aları 
zum ve zarurel \"ardır , Bunu hisset
miyeıı klınse yok, san.ırım~ Eğer 
ınıunlkü.n olsa da. hcrgtin tramvay
larda konu::iul:.ı.nları bir plitğa ~luıak 
murnkun o4a, .k:ımbilir. blik:balde 
ne zengin bir tarihi ves•ka }'erin~ ge
çeı-. 

Tramvaya binmek kot.ıy mı'! Traın

vayda bulunan yolcular, istasyonlar- 1 
da ayakta beklıyenlerc ne büyı.ik. bir 
&urur ve azametle bakıyorlar. Hele l 
yer bulup oturanların tavır ve hare
ketlerini. hiç sormayın. Napolyon 
hıfoıı.kova kapılarına ddyaodığı \ Jn.. t, 

muhaltkalt .ki, bu kadar gurur duy
maınliott. 

Ara istas7onlarında tramvay bek.
llyenlerin baiıni hiç sormayın. On- 1 

tar, bir piyango J-;:abilinden tramvay 
bekllyodaı·. Bınmetti ınümk:ün fakat, 
muhakkak degil.. artık, talih, şans 

meselesi. . 
Tramvaylarda eıı ziyade güçlük çe

ken in.sanlar z.ayıf, u!aktefek vatan
daşlar .• çilnku, bunların kuvveti az, 
Lazylk .ı;aha:.l dardır. Kal<:4balık ara

sında eztUrler, bü.zJhirler Halbukt, 
şişman adamlar ağlrdır1 tazyik kuv

veti fazladır. Bir Kere kalabalıgın a
rasLna daldllar mı, ister istemez, tıet-
kes yer verecektir .• Çünkü, ez.ilmek 
tehlikesi vardı.r. Zannedersiniz k:i, 
şişmanlar için tramvayda 7et bulmak. 

daha rnll§kül! Halbuki, bil1k:is, daha 
kolaydll'. Dik.kat ediniz, en rahat se
yahat edenler şişmanlardır. Ö,-1e u.
taktefek ~rliınt.uardan, iUlip kakı1nıa
lardan ınüteulr olmazlar. 

Ağtr bir tank gibi, arabanın bir 
lt<l3esine lturuldular mı, öyle benim, 
diyen kuvvet ve ta~yikler onlart 
yerlerıınden kımıldatamaz.. l''altat, 
bu atır insan13rln men%iU maksuda 
geldikleri zaman inip binmeleri bir 
hayli ıntliPlecl.ir. t<endilerine bir iey 
olmaz. Fakat., L1\lk.ametleri. ııuzer
g.:1hları itzerinde çok: zayiat verdi
rirler. Kiminin kolunu inci.tirler, lt.t .. 
mlnin ayağına basarlar. kiminin. 
çenesine dirsek vururlar. 

- Vah kardeşim vah! Sana ne ol
ınuş böyle? Sen böyle olacak adam 
mıydın? 

- Eh ... < üü.'jnıe;t k~llunaı: bir Al
lah• d~L"ler. Oluyor işte ... 

- Amma. her hafde Rende de bi
raz kabahat olacak .. Derler ya~ cKi
şinin dostu da, daşmanı da kendisi-
dtr.• 

Yok.. Benım düşmanım, biz;i.ın 

t..aşık: dil.;;manı idi, Hamdolsun, artık 
kurtulduın. 

- Ne oldu .. Ayrıldıntz mı" Du ka
dar )'ıldan sonra 

- E, oluyor. İş ke-rlesine geldi mi, 
yılı ınıh dtnleıniyor .. Oluveriyor. 

- Vah vah Hüscyinciğim.. $eni 
bu tw'ılde göreceğüni hiç ütnit et
mezdim.. Görmek tc islemDzdim. 
Neydi o eski gitnler.. Simdi onları 
hatırlıyorum da, bir de sana bakıyo
rum .• [çim par.;,·a parça oluyor. 

- O eski günler! . Yiyip içip te aç 
yattığımız günler, değil mi'! 

- Ulan.. hi11il pkacthğı bLrakmı
yorsun.. Huy canın altındadır der
ier .. Tevekkeli mi? 

- Sen eski günleri., yeni günleri 
bırak tu, bana şuradan • .)ll köşeba
şından ıtcl bardak şarap ısmarla:rt-

- İyi amma. benim ışim var .. Ben 
buradaıı ayrılamam. 

- Parayı ver.. Ben gidip kendi 
kenti in~e i('eyim. 

sin? 

Yanmda bo1.uk para yok. 
Bozdurayrm .. İtimat ed.(·mez mi-

iılmst ne de:nek? Sen benim 
canım cigerim.sin. Sana, canl;nt ve-
ri.rin~. 

- Nan:k? cannl verinin de, oa. 
kuru;j \'Cren\iyorsuıı. 

- Yok kardc~;im .. Ben senin iyiU
ğini duşi.indügünı için söylüyorum. 
İçml! .. işin de o4a i~me, olmasa da 
içme.. Şimdi ıoüyorum ki, senin 
düşınauın, dediğin gibı kaşık düı;ma
n1, köroğtu değil, şu kör olasıca içki.. 
Onu btrak. Bak, neler olur... Hem 
sen ge!, Ot:ni gOr. /\dl'eıs:n1i vereylın. 
Şimdi, kereslc ticaretı yapıyorum. j 
Al şu kartımı .. tiı~rincie adre.sim var- / 
dır. ll.J'f.1.1hnkkak gel beni bul. Bekle-

1

. 
rim amma ... 

- Gelirim ... 
Ayrldlar... Bun~.ır, biri gaJ'et iyi 

giyinıU, kılığı kıy•!ell yerlnde, öbil
rii pek sefil klyaCeUi iki kişi idiler. 
Adliye koridorunda konuştuktan son 
ra ayrıldılar~ SeCll kıyaCeUı adamın 

ve~ Gündüzde mi! arkasından yürüdüm. s;ris!ne daha 
rastladı. Onunla lJeraber, k~ebaştn-

- Tebii gtındüı de ya!. Şarabın 
IC'Chl gündtiztı, yerl me:klnt olur da.ki tütüncüden ~ u·ı:lp lçn1ek üzere 
mu! İçki dediğin, her zaman. her ı clderltrken. serll ttıyafetli adam. 
yerde, her şekilde içilir. Elverir k:f, - Çok eski arkadaşım, diyordu. 
insan temek imkAnını bulsun. icme- Colt eski anuna, arlam değil. Bana, 
nin maddi ş_eraitlni hazırlıyabilsln.. kıyıp ta on kuruJJ veremedi ıraydi 
Yoksa... onu da geçelim. Şimdi git bak.. Mu-

- Hay Hüseyınci&im hay! De- tıakkak beni çeki~ti.riyor, aleyhimde 
melt bu hallere geldın .. ha~ Eskiden abp tutuyordur. 
neydi o canım! .. Senin ıyt kitabetin Mer&k ett:m.. Dünüp diğer ada-
cle val'dı .. Hiç olmazsa, iC)yle bir k:ü- ........ ı~•·'" ~nu11u ,-n1hkemc kapısına 
çult dültkilnctlt aç1p lstidacılUt la mı do;trıı CilUm. Hal<iı<aten dediği gibi, 
yapamadıo! ı blrLSn!. bulmuş anlatıyordu: 

- Onları bırak: şirnd.ı... A.rtrk, ııe - E!endun.. Bunlar ırt.lk. dejene-
.titabetlm kaldı, ne hitebeUm. sen 1 re olmuşlar.. Adam olmazlar. Geç
Wa tir unşlıra da, şu llti bardalt p.- . rniş artık bulardan ıdamlık. Bunu 
rabı ısmarlıyacak.san ısmarla .. ısmarla-1 ben k~ç k.ettter giydirdim. kuşathm. 
mıyacaksan açtk sö7le .. Kıra1un.. ı.»aralar. pullar verdım . HaUi, yanı-

- i$ şarabında. p.;ııasında değil ma, rnaı:azama alar\tım. U'stünü ba-
brdeşim. Yalnız., burada, mahkeme- şını satı,ı.. Yine bu halde. .. Bunlara 
de tabii işin var .. (çip le gelirsen, iyilik t,. yaramaz .. Uüştü mu blr tek-
t>Mub..ırsun . me c!e sen vur! 

- R•1ır! Hiç btr işım 7ok. ııen Söylediklerl doğru mu7du, yalan 
buf'aya bir iki .t~bap görun,.e gel- mr .. Bilemi:rorun1: El'uhdeti ::-;lerra-
dfm. vi! .. 

da 0/0 25 az a 1 mı ş ! 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

V-ekiıleti tarafından tesbit olun. 
du{iuna göre son zamanlarda 
memleketimizde <hığum vak'aları 
geçen yıllara nazaran çok artmıır
tır. Bu artışın her ay tezayüt eL 
tigi de memnuniyetle görülmek.. 
tedir. Yapılan sıhhi itinalar ne -
ticesi olarak ıbilhassa süt çocuk
lan ölümü de mlitemadiyen azal. 
maktadır. 

Belediye Reishği de şehrimizde 
ölüm vak'alannın geçen yıla na. 
zaran bu yıl içınde yüzde yirmi 
heş nisbetinde azaldığını tesbit 
etmiştir. Bu yıl içinde -eyliıl ayı 
nihayetine kadar vuku bulan ve. 
fiyatlar en ziyade 45 yaşından 
büyük olanlar arasındadır. 

Maden nalrliyalı için bir 
haua hattı yapılacak 

Dıvr!lt:i demir madenlerinden 
ısl:-'ısnl olunan demir cevberle -
rinin istasyonlara kamy0ınlarla 
nakli ve çok masraflı ve m~ii
i5.tlı olduğunda'\ Eti Bank tara.. 
[ından lstihsal mıntakalnrından 

iJivrik; istasyonuna kadar havai 
bır nakliye hattı yçı!ması ka • 
ı·a~laştırılmıstır. 

1.tJÇ1lK BABElr.ıa 

ViLAYET ue BELEDiYE: 
+ Şellir MeclU.i Cumartesi ıünü 

Valınin nutkuyla 3çt1acak.tı.r. Valinin 
nutku basılmaktadır. 

+ Belediye lınnların bilhassa sıhhi 
cihetten daha sıkı kontrolleri için fırın 
teftiş fişleri ihdas etmi~lir. Mevk:.i La.
bipleri mıntakalartndaki fır1nların U.
telcrini. yaparaıc birer ttı verecekler ve 
teCti,leri. neticelerini fişlere yazacak
lardır. 

Tı<.:ARET ııe SANAYl: 

Eğer d.ikkaUi olmaz da, tram
vayda böyle b~r ~l1man ı.atın yanına 
düşerseniz, vay halinize.. O, inip bi

nerken, hatta_. yerinde dönerken. kı

mıldarken, kolunu kaldtrıp indirir
ken, bilet alıp verirken. çekeceğiniz 

var. 
Onun lçln 

iyi lnl>bap 
lrdmvaylarda, yerinizi 

edini1. Ağır tankların 

1 Yoldan geçen a~amı çevir
* Romanya ile o.ramızda tical'l nıü.

nasebah yeniden tanzim için ikkıci.
teşrioin ilk haCtası11da bir Run1en he:- 1 
yeti sehri.ınize cclecektir. 
+ Memleketlmize gelmek üzere yol

da 700 ton civi vardır. 300 ton da Sto-
mütek:3.sıf olarak bulunduğu mtnt.:ı
kalara solı::ulmayınu.. Sonra. çok ezi-

R. SA.BiT 

2 milyon sıtmah 
muayene olundu 

10 ton izinin daictddı 

Sıhhat ve İçlim! Muavenet Ve. 
kaleli tarafından sıtma, frengi, 
trahom mücade:esi için yeni ted. 
birler alınmıştır. Son yıllar için. 
cie memlekztimizde 2 milyon sıt. 
malı muay<me v~ tfdavi edilmiş 
ve 10 ton kinin dağıtılmıştır. 120 
bin küsur trahomlu da muayene 
ve ledavi altına alınmıştır. 

Yeni üç kapalı lramuay 
bekleme !stasyonu yapılıyor 
Kapalı lramvay tevakkuf ma. 

haUerinin inşa olunmasına de • 
\am edilmketecUr. Btyazıttaki ta. 
mamlanmak üzeredtr. Fatilır.!e • 
kine başlanılmıştır. Sultanah 
mette de yapılacaktır. 

---.~ 

Parti Rem Anlraraya witliyor 
Vil!yetimiz Parti idare heyeti 

reısi İzmir meb'usu Reşat 1Vfi -
maroğlu yarın akşam Ankaraya 
gid-c<:elctir. 

- Yüri.l:yoruz. Fakat beni ~reye 
götürmek istediğini sorabiliri. mi
yim? 

- Her halde bir eşkiya tnine deı-

i:ll... 
- Alayı bırak ta söyle... Nereye 

gidiyoruz1 
- Nene gerek canım.. Sen. bana 

tAbi değil misin, nereye istersem. o
raya götürürüm ... 

- Yıni? 
Yaoisi nı.Anisl yok.. Bu gece 

sana harikulade bir sll.rpriz yapaca
ğım. 

- Sen şu dilinin altındaki baklayı 

l çtkarıver de anlayalım meseleyi.. 
- Sürpriz dedlm ya sana yürü.! .. 

ı Selim yine durdu: 
- Yooo... Bilmediğim yere gide

mem ben. 
- nen"l'f'k korkuyorı::un u.gucuk 

bebeGım') .• İtite söylüyoruın. Şehime 

hanırııefendiııin kona&ına ı;:ldlyoruz_. ı 
Selim kolunu çekere yine durdu: 
- Beni bir bordele sürüklemek ıs- ı 

tediğinl anlamıştım zaten! 
Re at çakır keyif bir hiddetle: 
- Ağzını topla - dedi - neden bor

del oluyormuş bakahm... Nereden 
anladın bordel o\duiunu? 

- Bunda anla!nıyacak ne var! .. 
Saat onlardan sonra ppeyce ç~km:ık 
Lanmış kar.:ılarla Jti gC"nç erkek gök-

• 
mı ye kal kış an bir sarhoş! 
Yok yere kavga çıkarıp birini yaralıyan 

Hüseyin otuz beş gün hapsedilecek t 
Edlrnekapıda cereyan eden bir sar· 

hoşluk h~di.sesinln muhakemesi dün 

nubelçı Cürmü Meşhut Mahlci?mesin
de gOrütmUşlür: 

Edimekaptda aı·at>acıhk 7apan Hü
seyin Koc;, evvelki gece sarhoş blr 
halde yolda giderken, yanından geçen 
Abdullah at:!nda bir yabancıyl çevır
mış ve: 

Nerede lGgRt?. 

- Şu giden kadını ne7e lakip edi
yorsun! Diyerek kendisini dövmek is
temiştir. 

Abdullah kadını takip elmediginl 
·anlatmak ve kendisini teskin etmek 
isterken. Abdullahtn arkadaş1 Emin 
Yılmaz koşnıuş \"e Ltendilcrini a1ırmak 
istenıiştir. Hilşeyin Koç bu de[~ da 
Metunet Yılmaza kızmış, Sen ne kar1-
ş17orsun"> di}rtrt'k werine alılmıs ve 
ıkendi~ini bıçakla Kolundan yaralamış.. 
Ur. 

Yakalanarak nöbetçi Cünnü Meş
hut Birinci Sulh Ceza Afahkemesinin 
huzuruna çtkar1lan arabacı muhake
mesi sonunda 1 ay 5 gün ınüddetıe 
hapse mah.k:Uın ve hemen tevkif olun
muştur 

IOM\~:151 

1 vakyadan yola çıkmı.ştlr. Ticaret Ve
k!ıleti de çivi satı~ıaın tamam1yle sec
besl bırakılması hakkındaki tetkikle
rini bitlrmiflir. Bilha.saa küçüır. lnşaat 
sahipleı·iı'le ve halka kolaylık obnak 
üzert istanbulun 1nuh\eliC yerlerinde 
satlŞ yerleri kuruhıcaktır. * İhraç maddelerimizin B"TibalAjı 
lçhl sipariş edllen çuval ve kanavi~· 
let· gelmiftlr. 

MÜTEFERRiK: 
..tr 21 kişiden mürekkep olan F>at 

Mürakabe Bürosunun kadrosu 40 ki
şiye çıkarı~ncaklır. Fiat Milrakabe t~
kiliıtının yeni taşc teşkilAtı ile bir
lik.Le çalışm:.:ısı hakkında yapılan 
tetkiklere ait rapor da Ankaraya 
gönderilmiştir. 

+ Kızılay Diklmevi askerlerimize 
verilecek kış:ık hediyeleri ay başın
dan itibaren imale başlıyacaktır. 25 
bin pamu.klu 12 b:n c;-amaştr dikt . .!· 

celttir. 

Uzun zaman ewel bir imliı: lügati
nin basılmakta ve iko1al edilmek ü
zere bulunduğunu gazeteler yazdı. 

Hatta, daha eser ortaya konmadan 
münaka~alar oldu. Aradan bunca za
man gecti. Henüz unla lügati ortada 
yoktur 

Bir Cinayet Davası 
E.TEM İZZET 5ENiC:: Son günlerde, bazı gazeLelerde ~u

susi bir takım iml~ şekillerine ve tç

lilıadlarma \esadlıC edlyorw.. Bunlar 
nedir?. Bizim, imla lüga\ınin bir an 
evveı çUunasını isteı.nektek.i sabırsız .. 

bğunız bu k01mekeşlen doğuyor. 
Kim bilir, belki, yenl lügat, bu gar
gaşahğ:a bir merhem olur. 

BURHAN CEVAT 

tea düşer gibi hangi kadının evine 
gldeblllr? 

- Şehime hanımefendinin evine. 
- Şehime hanım<:frndldediğin bu 

nazeninin evinde sabahlamak ıçın 

hiç hevesim yok benlm Reşat ... Bi
lirsin ki ben senin gibi uçarı çapkın
lardan değilim. Eğer mutlaka Şehi

me hanı[enedlyl ziyaret etmek isti
yorsan seni kapısına kadar götüre
yım. 

Reşat tatlı ve sevimli bir serhoş

lukla arkadaitnın koluna girip: 

- Olmaz! - diye onu tekrar sa.
rtiklemiye başladı - bu gece benim
sin. Öluın var, ayrılık yok! 

Sel:m c:ok ~vdıgi ::ı.rkdrla:-;ın kırmak 

lı;tenıedl, yürün1iye başladılar. 
Taksinıe c:-ıkınışlardı. Reşat keyit

lenmlşt.. }\rkııdasına sokularak: 
- Sana bizim Şehime Hanım hak

kında !>iraz izahat vereyinı. f)edi. 

- Ne izah.atı vereceksin~ ?ı.lahlm 

bir Ş'!Y. 
- Canım 1.annet~. ı~in gibi o beyaz 

kadın eli satan cadftloz dişi bir kasap 
<iegtldır 

- Cad~loz olmayabilir ... 
- Dur elendim, l;ikırdımı kesme .. 

Şehiıne lianırnefendl ön1ür bir kadın
dı.r. Tam mordçn bi:- hanımefendi.. 1 

Eski ~ 1 beyni Hünıayun erk.iinından 

'Oevamı var) 

Ayşe: 

- Korktum. 
Cevabını vero •. 

Yazan 

- Niçin korkuyorsun? 
Dedim ve .. k~nuşmamız çok iyi 

ha~:rlıyorum , lı<!men tıpkı t:pkı. 

sına şöyle devam etti: 
O - Ben ıbir genç kızım. 
Ben - Ne çıkar bundan? 
O - Herşey çıkar. 
Ben - Ne gibi?. 
O - Cinayet polise haber veri

lince, tabii, hemen gazetelere ge. 
çecek. Herkes duyacak. Meraklı 
meraklı ve sütun siiturı tafsılat 
verilecek. Şükriycnin, benim fo. 
toğrafllerimiz basılacak. Hadise 
yeri tuhaf tuhaf tefsir edilecek, 
birçok adamlar dinlene< •k. Teca
vüzün şekli gazetelere kimbilir 
nasıl geçecek ve herkes bunu 
kimbılir nasıl mülhi~ bir dediko. 
du mevzuu yapacak. Bciylc bir 
vaziyetLe herkesin dili~e destan 
olacağım. 

Ben:m namuslu old11ğı..mLT, hiç 
bir tecavlıze uğramamış olduğu. 
mu kime ve nasıl anlatal lece
ğim?. Saadetimiz, b'r'biı mize 
kavuşmamız, herşey mnfıvo:.ıcak. 

Ben - Bütün b.ınlaı k, iller 
meydana çıklrktan sonra, oı :ı<lan 

kalkacak seneplcr .• 
O - Fakat. daha mühının .. var. 
Ben - Ne? 

O - Katiller kaçtılar. Ortada 
nıraktıkları hiçbir iz de yok. Ci.. 
nayet suçu benim de başıma ka. 

labilir. 
Ayşenin bu son cevabı beni de 

ürküttü. Sahiden de öyleydi. Et
rafa bakındım, hiçbir iz ve suç 
delili bırakılmış değildi. 

Aradan zaman gcçm~ti. Katil. 
l:eri nereden bulabilecektik. Ayşe. 
den sordum: 

- Polis bu civarda çalışanların 
hepsini sana gösLerır. Sen de on
ların içinden katılleri tabii tanır 
ve meydana çıkarırsın. 

Ayşe: 

- Bunu yapabileceğimi hiç 
ummuyorum ... 

Dedi ve son sözünü kestirme 
olarak söyledi: 

- Ne yapıp yapıp bu ml'9eleyi 
örtbas edeceğiz 

- Nasıl? .. 
- İşte, şimdi onu tayin edelim. 
Düşündüm . Şüpheli şüpheli: 

- Bunun örtbas edilecek tara.. 
fı yok, Ayşe .. 

Dedim. Fakat o çok alıngan, 

çok dargın ve sanki büyük bir 
hıyanetle karşılamış gibi derhal 
tavr nı değtştirdi: 

- Ya demek bana karşı olan 
sevgin blJ kad;ırlıkmış! 

(Devan\ı var) 

1 

Yardım 1taıı••·~J 
Yuan: Ali Kemal Sil~ 

Bugünlerin birinci d•~ 
~iyasi ve askeri mevzulatı 
sında Rusyaya ne yardıl1' ~ 
diğine dair İngiliz rnalt0~ 
yazdıkları vardır. ingihZ ıf 

ıı.ıı• 
ad•mlarının bu voldaki 
Y' neşrediln~ektedir . ...t 

Ylll'dım faslı bu harbin P"jı ~ 
söz gotüren bir bahsıni ~ı. ~ 
miştir: İngilterenin yard r~ 
ınerikanın İngiltereye Yj;.f' 
Dominyonların Anavatan 
tereye yardımı... gibi. ~~' 
Şu son iıç aydanberi ~ rr/ 

d··n'' yaya yardım diye d-e u · al, 
buatında bir sütun 31 1Jr!l'~rf" 
füç ıbir tarafa müessır d•~ 
hir muavenette bulun!f\1 

.. ~ 
. rıı'" .ı 

~onra harbi devam e:tır ~~ti' 
bir gün neticesini alabılıı> 
mümkün olur? Di.)l'Orlar.ııd' 

Bu haııbin :oaşlangıcı r". 
1:'Ski BaŞ\"€ kil Ç~rnberlal~1rııl 
lamentıoda me<lburi 8~1n . 
lüzumunu müdafaa eder ıf 

··•le 
çen harpten kalmı~, /f)ı ,1~•·, 
uydurulınu:;o fakat Jı>fl· ıı/ 
gücüne giden bir fıkrş.J' ·r ıı' 

lr,..., • l!
1 JiO 

!atmıştır. Fıkra ma ,,..... 11ı<:.ı 

giliz Generaline geçeıı 11rı111"' 
·buhranlı mtlharebe 9&flı3 
bil-inde sormıqlar: ı:ll~' 

_ İngil t.ere bu harııe 
kadar devam edebilir!· rff1 

O general de şöyle 1'e# 
cevap vermiş: · .A' . e .,~' 

- Son Fransı7. neferııı ,- • 

işte Çemberlayn an1•1~ııı"..; 
ti.)l'Ordu ki bu gibi s(izJer 

3 
r' J 

olsa g;;ce gider. Çü0~~e}e J 
harpte Fransa ~ok sade rl , 
radı, lakin t n.gi\tere de urİ :!, 
raştı. Bu sefer de ~ç :ıi 
ke.r~ kabul etmekte. 1 rıt<i~ 1 
dut gosteıınıedıler, na,ı bıı" I 
Fransada askerlik rtl~0 u .,,. 
müttefik İr1€iltere d~ı ı.o'~ 
kabul ederek çıkara<: 1, ... 1" 
teri Avrupaya gönderıfl",ı<ıı ~ 

O günler bu harbuı at;;ı,eıı 
ilk günleriydL O ,·ııl<itte;lıerı 
harp Fransa için de, [ng a1' ill•" . de pek çetin bir unt 1:; 
Avrupa kıt'asında frıı.I'~ .. J~ 
mış. Bu da ııarbin gııçe 0a ııı' l 
saıfbası. Bu seneki gafh

3 
el' ı!l1 

L~in yardım balr.iİ )l~inl'~ ı 
· l" dO"' ,,.ı etmektedir. Mese a cJ r 

rın İngiltereye yardıP~30,J1P • 
söylenenler de bÖyle. u;trı11'ı1ı 
yeni Zelandanın, A"rdıJll 1• ' 
Ingiltereye olan Y3 fı~' .. 
makbule geçmekted1r·1,rı ~ · b~ 
.gilizlerin hassas olduk ~0,n fi 
la var ki o da tngiltt t4"oi1 

bı>histe kendi icendin~,'111,P e' • 
yardımı temin ıçirı {8 ~,ı: d:r 

at<l3 . ,1 
tarafa 0bırakara:< uz . tı'" r ' 
la<lından imdat 1 :.ı:ıefı' 
Hariçte kolayca zarın 3 ,,ıo 0, • .. k .. t ·1· tll'r A ougun u '\gı ıı . i l·""~,ı 
ğunun müdafaası ı~1 r.3 ,-ı 
Dominyonların yard~cre 0. , 

bir keyfiyettir. Bır _0prı ı; g ·, 
dım kesilsin, ondan ~r..;i·'" ed 

'fil ·- ı" ne rrnk alacağı go terf':n ı' 
Halbuki o yardırtı• f ,!JllJ ef'
:rolların hiçbir ~ars ı. ;.ra ı1' 5> ' 
dar kesihnemişt:r. 5.r ~ .l 

t bJ .,pr , 
Avu~tralya kıt~a ı ii!l S'd r I' 1 yeyşı, başka b;r g ~ r'.,,rJ 
müdaıfaa için or~ıara ,.e 0 ,.et'~· 
rek yerleştiriliyor _,. 1ıc , ~, 

sLı» .rııl v1' 
bekletiliyorsa bu daı;j,,-or 
itibaııile doğrudafl el- ı. 

.. dafa8 ur-' vustralya rnu .1u • 
k •. rııt' "'' me .ır . .,,1 ıene-· ... 

r-0ıw .... .,. 
Amerikanın Y8 s0• r ' 

er ~ ~e 1 <la da buna be!lZ p.r.c1 8 
sözler olsa ~rek· . 5011r .ut 

. ·dır· · r· 1 dım bir zaman,. 1 ~ 1 gi)'~~rd-1>~.41,. 
gilizlerin asker•. ':c ~v r: ı~ 
tirlerinin üzerır. da şu00 ·ı ''" 
'başka bir no!<la. n değ' 0ru 

h rıcıe r 
tere yardımı a kıeırıışıı ",-0r' 
kendisınden t>e. dii~ıe!l 

l gor vt 
yolda ça ışır di,;irıc ıı4 
ki hariçten ken ,n1a!1, 

zanmıştır. . diki s ı' ~ p 
Bu harbin şıırı J<e" fi) eı6''i!" 

rdııfl o ı 
Rusyaya ya 1 81nı•>' ırrde ~ 
mü~bl't bir ııa b•ıgiill .,c 1 

tbuatı ·arc · ..ı 
Londra ma . 'fa)') ıdıll' 

ktcd·r o , rar etme ',j,,,e1<te ,sr · 
yareci gönderi '-afili!l'rsY8 ı' 

• ,,8 rne" . Jı" 11 
daır ı..on~ harbırı rı,ncs> 1 
bahsedışı bU en''' ırıı' 
oında da !ngill<'' .,.•r' J<8 
• ktan "' rol oynama. lflllıyor· 
noktasında top 
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Ji;- on 24.lciat 
., /ÇİNOEKİ · ·· Son Telfira'rla.~ :. · HADİSELER · , ... 

(Bu ;razının metinleri Aııadola 
Ajaruı bültenlerinden almmıltır) 

Führer Generallerimizi 
kararıribında kabul et
ti· - Rua - japon hudut 
badi.esi alelade bir ha
dise imİl - Almanlar 
bir kafiJ.,.de 14 fngiliz 
gemiıi batırdılar 

1 Kalinin'de bir Sovyet ordusu .. 
/ Alman Generali na giren 

Başveki .. Jin 
nutku ve •. Türk 
milletini ikazı 

(Bqmakaleden Devam) 

T elbu eden: Mulflllmer .4.latur. 

Berlinden bildirildiğine gore, 
Alman Führeri ve Alman Başku.. 
mondanı, umuınô karargahında 
Türk Generalleri A~ Fuat Erden 
ile Hüseyin Erkilcli kabul et
ıni.;tir. 

Diğ=er=t.=rafta=n=.=Ev=vel=a =Arn=erl-=ı maktul düştü İspanyol gençleri 
ka. isimli müdahal<! aleyhtarı Moslı:ovı, 30 (A.A.) - Moskova !Hadrit, 30 (A.A.) - Ofi: Ha. 

ı nüfuz eden bakışlarında ileri u. 
fukları seyir ve todkik ederken 
şöyle diyor: 

•- Dünyamn karanlık ve ka-
rışık hali ümit ~·erici olmaktan 
iııila uzaktır. Avrupada Asyada, 
Afrikada milktler bütün var -
hklan i!e çarpışıyorlar. Hesap •. 
sız kan dökülüyor. Sayısız mede. 'l'ürk Generalleri, bunde.n ımi

da kara ordulal'l Başkumandanı 
F'eld Mareşal Von Baruchitch ile 
~nelkunmay Başkanı Fek! Ma. 
re1al K<litel'i de ziyaret etmişler
<tir 

cemiyet de Madison parkında bir radyosu Çarşamba akşamı tunları bil- riciye Nezareti diplolLla•i şubesi 
miting tertip etmiştir. Bu mitin- dirmiş\ir: şefi M. Ximeneo; Sandovıtd, Sov- 1 
gın. menedihnesinı iS'11iycnler oJ.. Moskova cepheshde Kalinine böl- . 

ıesi Sovyel kuvv•:tıer; kumandanı yet ordusuna giren lspaı yol genç.. 
muşt:ul. Nitekim Amerika radyo. Koı·ceneral Kbomenko'nun natamam leri hakkında matbuata şu be-
ları mıting tertip hey'etinin söy- ol&rak bitdinliil rakamlar> göre, yanıtta bulunmUflur: 
lenecek nutukların nıdyo ile neş. Katinin etraflnıt.ı. Alınanlara beş bln Bunlardan, yaşları 17 de.n aıııtı 
ri hakkındaki ınüracaatini kabul ölü zayiırt verdu·mişlerdir Ölüler 1 o an yedisi, Finlandi)'ad• esirdir. 
etmemiştıir. arasınd:. 36 ınct makineli Aiınan tü~ 

meni kumandanı General AJfenbacher Bunlar, arkatlııtlıtrınd•" 70 kişi· 
Diğer taraftan Celler ıi9ıninde · s " de vardır. ıun, OY)·etler tarafınd•n •uçün-

RUS_ Jı&PON HUDUT bir meb'us Almanya ile siyasi Alınanların lalmben etli tanlt, 200 cü Voborskaja. alayına verildil<.. 
HADlSESİ münasebetlerin kesilmesini isti.. kanıyor., 120 Motosiklet, 40 top, .. 3: lerini söyleınitlerdir. Bunların 

UmLLrniyet!e Japon Haricfye yen hıir takrU.i bu hafta meclise sipel" ıı..van lopu, 32 ağır ııdral7ozu hepsi, Londraya göndeı;!en 1360 
r-ıczaretinin n.oktai nazarını mü.. verecektir. tahrıp edilmiştir. İspanyol çocuğundan müteşek-
dafaa eden Japanes Taymis end ON OÖRT İNGİLİZ kil kafileye dahil idiler. Oradan, 
A<tversiter ga:oetesi, Japon as- GEMİSİ BATIRILDI Rus tayyare~eri Franko biikilmetinin müracaaL 
kerlerile Sovyte hudut muhafız. h"" ttı" 1 · - R ·· d ·1 Berlinden bildirildiği~ go""re, Berlı"ne ucum e erıne raguıeıı usyaya gon erı. 
ları r..rasında vukua gelen hudut · 1 di o· k L · d'd Alman ed.nizaltıl&rı, tam hamule mış er r. ır ısmı eımıgra a 
hadbesinden behsederek diyor . Moskova, 30 (A.A.) - Resmen kalmış, bir kısmı da m•kteplere 
kı: ile Cebelüttanktan Ingiltcreye bildirili)'Jr' .k 1 

•Japonya ı·le Rusya dostane gitmekte olan 14 İngiliz ticaret ""130 llkteşrin wecesı Sovyet Snpalı mıştır. Bu ınekt~plerde, 
~J " ovyet profesörler ve •Halk cep-

tıW.nasebet halindedirler. Böyle gemisini ·batırmışlardır. Bunların tayyareleri Berlin böl<;••;ne bir hesine• mensup İspan\••l öğreL 
bir hadise, hakikat.en vukubuL hacimleri yekt'.lnu 47,000 tonilato- hava akını yapmışl~rdır. menler, bu Ç<>cuklara, komünist 
muş dahl oba, ancak, küçük rüt- dur. Kuvvetli bir himare altında Sınai vo askeri hedefle' üzerine idealini aşılamıya uğıe:mışlar. 
lıeli!erin veya askerlerin ifratlı bulunmalarına rağmen Alman de. yangın ve infililk bon balarilo dır. Çocuklar, çalııaeak .••ta ge-
heyecanından, yahut her iki ta. nizaltıları bu gemileri altı gün _ beyannaııa•;er ~tılnıış •.or. lir gelme.;, fabrikalara 11, ~ıtılm ış.. 
rafın hatasından .mütevellid ikin- lük bir takipten sonra taarruz e. Sovyet tayyarecileri Y•"gınlar lardır. 
Ci derecede rr.<:v,;ii bir müsademe- dl?rek batırmışlardır. Bundan baş. ve ıntiliıklar olduğunu görmüş- ~-
den ilıaret tel.ak.ki edılmek lazım ka bu kafileye refakat eden ıbir lerdir. Hindistandaki Ja. 
~elir. · h torpılo mu rilbi de batırılmıştır. 1 d 

Mazideki buna bende%' hadiııe. DEMİRMUHM'IZLARIN Raılal" Kırım 96 801• pon ar gi iyorlar 
~r rrahalli kumandanlar arasın.. LİDERıI" Ö Ü .. ,..,, l f h•it it d Bon-bay 30 (A.A.) - Hindutandald 
da, dostça halledilmiştir.. LD RULtVLuŞ tO 'UD t8 • 8 1D 8 i•ı><>ıı 1>ebaaıarının büyük loBm' iapoıı.-
AMERIKADA HARP ALEYH- İslok.holm'den l>ikJ.ırıJdiğine gö.. 'oJdDD .... U S6Jll"'Orlar yaya ha~t etmiştir. 21' lrişilik bir 

TARI HAREKETLER re, Rumen Deıt>ırmuhafızlarının - 1 kallley· ceUrmek için hatırlanan Hi-
lideri Horia Sima'nın o·ı"u"ru""ldu··g-u·· Vi~ı 30 (A.A.) - Almanlar J\fos.. )'e M•ru vapuru ile •1 başında ja-

Steiani aı· ansının bildirdig-ine .., · ~oyaya a"de ekı~ · 
kova mıntakasıi:'da iierlen1i-c;:ler • ...... • 1 c c::ı-,ır. ~?re, Amerikanın ileri gel~n .şah.. rivayetleri Berlinde dolaşmakta. .., Gidenler arasında japonyanın Kat.. 

·Yetlerinden toplanmış 25 bin im. c!ır. Bır rivayete göre, Horia Sinıa c!ir ve l<esi.f taarr•ızl gayretlel"ie küta Başkonsol°"" ile Karachi'dekl 
lalı bir müdahale aleyhtarı tak- Demirmuhafızlar tarafından öl - bulunmaktadırlar. i•ııon Konsolos vekili de bulunmak-
'.İri Ruzvelle verme;.; üzere, milli dürülmüş General Arjantianu'n•.m Donetıı: böl.gesınde Alman ıler. tadır. 
~ lh leyoşi devam etmektedir. •Pravda • 

1 

Bombay. Kalküta ve Karaşi"deki 
ku . komitesi müm"ssillcrind<!.1 25 oğlu tarafından babasının inli • ""'t° ehametıni tasd k et • japon Konsolosluid•rı itlerine devam 
•şılik bir hcy'ct Va,,.,·ng'.ona gel. kam n 1 k ksa" 1 • vaz,. ın v .. ede,..klerdir. 

ı ı a ma nıa uı e Katle • mekt.e ve Rusların nenuz Alman 

~ııı .. ış==t==ir=, ======c==;==-o""""d'"'il_m~i=şl-ir .... -======== ılerleyişini durdurmağa muvaffak Çinde tevkif edilen 
Alman t blğ . ' olamad.ığmı söylemektedir. Bu ttlİ&yonerlE r 

e f il Milli Pı·yango gazeteye gore, Kırım ve Roı;Lof 
. (1 lueı Sahifeden Devım) tehdit altındadır. Şanghay, 30 (A.A.) - Evening 

lı_ıh yapan piyade cüzütamları d •• Post gazetesinin haber verd,ğine gc;.. 

Un .. ek ... J .ı ı· re, japonlar lı.esabına taaliye::e bu-
l•ddetli mtLharebelerle Kırım ya. '° U .Almanlar Kula'ya lunmak suçu ile Çinliler l.lra!ından 
l'tınanasına dog-ru geçı"di zorla • M·ııı p· .. • • töltmet altına alman bır takım Ka-

ı ıyanııonllQ ı~ı Cumhuriyet d le led ıler l>ıl§!ardır. Düşmamn çok kuvvetli Bayramına mahsus fevkalade çekilişi 09fU 1 r lolik ın.ısyonerler, Hunan eyaletinin 
tııhkim edih1>4 mevrilerine karşı dün Ankarada İpodromdakı törenden M k 30 (AA) - M sko a yeni hilkünıet merkezi olan Leiyang'-
Yıın.ıan ya-a ı'ıarek.eıı· e-~-ft son at 17 30 d o- · os ova · · _ 

0 
v [· ta mevkuf lutulmuşlnrdır. Çin kıt'a-

H l""' • '"· .. , ......... ,_ ra sa · a Q'IC"rgıevinde yapıl- radyosunun cepht!oen aldı.gı ha - ları, ı·aponlardan i'>nra uıohri lekrar 
•il R"•'- 18/28 "lkt · rfı m..ış ve ('ekitişl kabıbahk bir 1-.-11c ~ ' -"'r ı e§'"ın za n.. ·~ berlere g-Ore Almanlar, Orel böl. , ;-ı elhkkori <aman, mıs' yonerler llq 15 kütlesi lakip elmiftlr. __ 

,700 esir verm.İ.fler, 13 savaş 8 k ı;. .,....;nde Kula -nayi merkezine ça_n-'den d. ışıı. n çıkarılmışlard_.r. t1' u çe ı.....,te k.aza:ıan nwnıratarı a- "~.,. - "#-_, 
' tıbası, 109 top ve çok miktaı·da ıatıya yazıyoruz: kadar kendilerine bir yol a~mak M._.yo_r.erler bır ıtalyan pe•koposu ıle 
''il'"" malz-e · k ~ -t · l rd · . , _, · 1 K dört 11.llyan papazı, bır Alman, bır At.,, .... n ay.,., mış e ır. 50.000 lira kazanan numara: 193245 ıçın l{ayretıe: sanetmış elr vde. u.- Avustı.rvah, bir Polonyalı, bir Fran-
ı/ğltlp düşman kuvvetlerinin ta- 20.000 lira kazanan ouınara: 106976 la istikametınde şıma e ogt'\I sız ve bir ı;ok ra!ı.lbeden Çan~'de-
._'bine başlanmıştır. Rumen kuv_ 10.000 Ura kazanan numaralar: ,bir parça iler •. ınıışlerdir. ki Norveç Prolestan heyetinin vez-

ıvetıeri, Azak denizinin şimal ba- 094142 - 307972 Or~I mıntakasındaki •-edi gün nedarından ve Ka\olik misyoner '.>e-
ttıtıd l) 5.000 lira kazanan nuanaralar: J 

d. a ır adıııı• zaptetmişler ve 10818 - 016876 - 070961 - 201039 devam eden yeni taarruzları es.. yeti hast.aneslııin heklmindeı• ıuüle-
l lt;maııdan t4mamen temizlemiş.. 332082 - 376079 ı:asında, Alm ınlar ~ır zayiata ;ek,!< 'ldir. 
e.ıtır. Z.OOG er lira kazanan numaralar: uğram~lardır. Kearni muhribi 

Öonetz havzasında müttefik s b Donet- havz••ın~- Almanl•r 
't!4 on e:ı rakarru (2200) ile nihayet " - UoiA ... 1 f "il d"? 

Vvetler ric'at eden dÜfmanı bulan 4 bile, Son b.•• rakamı (75708) 

1 

Makayevka'nın sarkına doğru 'leı-. n&SI Orpl en 1 
"'-ııt:affakiyetıe takip etmektedir. ile nihayet bulan 4 bılet, Son beş ra- leme<rr· ralışnıaktadırlar. ı y 8,;ngtott, 30 (A.A.) - Kearny 
ı :Simııı kesiminde İspanyol cMa. kamı (67145> lie nıhay.i'ı bulan 4 bi- Kalinin bölgeıindt- Almanlar Ame;ikan muhribinin torpillen. 
~ ıu··m-• · 'k t h Jet, Son bcı; rakamı (nOJ8) ile nıhayet I·· ••w• genı~ mı yasa are_ bircol< ;:..ıktahrda ıerlafüi vat! • mesi hadisesi hakkında Bahriye •Qt bulan 4 bilet, Son beş rU:amı (94220) 
~ neticesinde yeniden birçok ile nlh.ılyet bulan 4 btle~ yettedıirler ve yeni \akviye kuv- Nazırı Albuy Knok.• tarafından 
ıQ:~er ışgall etmiş ve büyük mık.. 1.000 er lira kazanan num3 raıar: vetleri aımaktad·•lar. verilen yeni raporda a ağıdaki 

Sa esır a mı§tır. Son beş rakzıını (.!:tOOJ ile nlhayet izahat vardır: 
1- nt•aş tayyarelerinden mürek - bulan 4 bilet Son beş rakamı (JP201) Amerika lngiliz Amerikan muhribi, ticaret ge-
/" kuvvetli lıaı-a teşkilleri giin. ile nihayet bulan 4 bilet, Son beş ra- milerinin denizaltılarnı taarruz.. 
iı~: ı·_e g;,ce iııfil.ik Ve yangın bom. kamı (H7GJ) ile '1ihayel bulan 4 bilel. ÜSierini istedi mi? )arına karşı müdafaalaıına yar. 

tl'1le Moskov b b d Son beş rakamı (49775) tle nihayet 
~ ayı om aT ıma- Vaşington, 30 (A.A.) - Gaze.. dım ettiği sırada torpıllenmiştir. 

t•e bii ııııış ur. et · ıııfilıiklar ile nihayet bulan 1 bilo~ sen beş ra- teciler, salahiyettar makamdan, Muhrip deniz altında patlıyan 
il tut ı Şidd li · 1 bul.., 4 bılet, Son b•ş rakamı (56302) 

'141 •. Yuk yangınlar çıktığı gö - . kamı (64605) ılc nihayet bulan .ı bile~ Amerikanın lngiltereden islik- bombalar attığı esnada tam orta-
ın~tür. Son beş rakamı \68080) ile ıııhayel halde bütün İngiliz ils!erinin A.. sına isabet eden bir tor;>il yarası _...._ 

ltadın biletçiler 
~~ U bıei SahHeden Dev-) 
"ıt •ıntt cibetınden kadınların vat
"ııo ltlık sibi guç hizmeUerde isUhda
~ tnUmkün eöatennemi,wtir. Yani 
'11.Jn l neuce aluı.nuş ve kad1n vatman 
~ damından vazgeçilerek: Bayan Ha-

'latrnanlı.ktan çıkanlmıştır. 

c.~ mutlaka kadın vatman lstih
·~ ...... •lıMıı: !Azım ıelirse, onun çok 
~ etıı ve iradeli olması icap etmek-

'· tli. 
1-t ~., taranan Usküdar - Kadıköy 
"ı.7\raytarına 12 kadın biletçi alın
~,~.'· Bunlardan 10 u da tramvaylar- 1 

1;1 
1 
.. ltalabalık yüzünden bu müşkül 1 

<ı~~"'n\ly<>rek kendiliklerinden çe
~l ilerdir. Yalıuı ;l(:isi kalmıştır. Bu
ı..ıın • beraber kadınlardan bılet.;ilite 
~l' olanlar varsa, idare bunları al-

i 
laraftardLr. 

~· - -
~~aralama vakası 

ıı. ?.ıragumrukte Çukur ~okağın. 
ı, Uhsinağa nıedreOJeSinde otu. 

~~_Vedat !s.minde bir çocuk ay 
~~k&ı ile Camc, yokuşundan ge. 
'<>k :n. ayni seınt te Sancaktar 
!l;~•~ında olurau Mustafa çi~ği 
tt <l<ıeıı almak ıstemış, verın€yin. 
lı!~,:~ kavga çıkmı,tır, Neticede 

1( fa Vedadı yaralamıştır. 
l.t~k°"ınıpll§ada K üçW<piyalede 
i~ l.,.p sokağında oturan Emin 
ıı:ı1~tıobacı İsmaii de kavl)ll et • 
)arııı td,r, İsmail Fmıni bıçakla 
"-!anarrı~tır. Her .ki >uçlu da ya. 

ltı!flardır. 

bulan 4 bilet, Son boş rakamı <755708) merıkaya terkedilmesin, talep eL alnıış, kazan dairesi hasara uğ-
ile nlbayet bulan 4 bıleı, Son beş- ra-
kamı (77808) ile nihayet bulan 4 bi- tiği iıakkındaki haber n doğru ramış, mürettebattan o:ı biri öL 
ıet, Son beş rakamı (99331) ile n.ilıa- olup olmadığını sormuşlardır. Bu müş ••e on er yaralanım~tır. l'i.iş-
yel bulan 4 bllel. hususta hiçbir malilma · olmadı- man denizaltısı bundan ba ka i'.ii 

500 er lira kazanan nwnaralar: (ı cevabı verilmiştir. torpil daha atmış, biri tinden di.. 
Son dört rakamı (3669) ile nit.ayet V~rilen bir habere ıtöre, mev. ğeri arkadan geçmiştir. 

bulan 40 bilet, Son dört rakamı (9073) zuubal-.i• Amerikan talebine, Raporda bildirildiğine cöre Ke.. 
ile nihayet bulan 40 bilet. harpten. sonra, ticari talıditlerin arny muhribi, taarruza uğrama-

100 er lira kazanan nwnaralar~ 1 · 'k kaldırılmasını derpiş eden beş dan rvve ıstı ameli v•· milliyeti Son üç ra.kamt (228 ile nihayet bu-
lan 400 bllet. maddelik bir telollf leüed.ilmiş. izah ediJmyen bir kafileye refa.. 

10 ar lira kazanan numaralar: tir. kat etmekte idi. 
Son iki rakamı (49) ile nibayol bu

lan 4.000 bilet. 
2 şer lira kazanan nwnarle.r: 

Son rakamı (5) ıle nihayet bulan 
40.000 bilet, Son rakamı (6) ile nHıa
yet bulan 40.000 bilet ikramiye alırlar. 

Bu t:eki~te ikramiye lrazan:ı.n yer-
leri aşağıya yazıyor111.~ 

50.000 lira - Anxar:ı. 
20.00(, lira - EsJqeltir. 
10.000 lira - Mesudiye. 
10.000 lira - Adana. 
5.00<. lira - Ankara, İstanbul, İz

mir, Yozgat, Mersin. 

2.00ti lira - 7 parç9.Sı İstanbul, 4 
parçası Ankara, blı·er parçasL Artvin. 
Erbaa, Manisa, Esk.işchir Sungurlu, A
dana, Merziton, Marriin, Kırşeh.ir. 

1.000 lira - 12 pırç•sı İslanbul, 5 
parçası Ankara, 5 p,.r\·ası İzmir, 3 par .. 
<,.o::.sı Adan:ı, birer par.;ası Bolu, Sam
ıun. ı\_fyon Bursa. 1'.'f Prsln., Eskişehir, 
Gir"f'Su'1. Gelibolu, Bcl!kCSir, Karaman, 
Çanakc.kle, Boldan, Keskin. Edremit, 
K?nya 

* Fotonville, 30 (A.A.) - Donlcel 
Hoonc madeninde vuk.ua i:Clen bir in
fil5..k:Uın ölenl-erden 15 kişinin resed1. 
kurtarma ekipleri tarafından, enkaz 
altındar. cık::ınınu.tu-. 

Çörçil okuduğu 
! koleji ziyaret etti 
1 

1 

1 

Londra, 30 (A.A.) - Başvekil 
Çörçil dün, tahsilini ya~tığı Har
rov kollejine giderı:k talebeye 
hitaben bir nutuk •~)!emiş ve 
bilhassa demiştir ki: 

•Y~ışadığunız devir, bi'i korkut. 
mamalıdır. Büyük günler yaşı

yoru:ıı. On ay evvel de Harrov'a 
gelmiştim. lngiltere o uman tes.. 
lihat bakımından yalnız ve zayıf. 
tı, Bununla beraber, alnını yük
sek tuttu. 
Eğer bu vaziyet kendisini mu. 

ha faza ederse, zafer gününü i Iİ
matla derpiş edebiliriz. 

Pragda 9 idam cızaıı 
Londra, 30 (A.A.) - Pral: radyo

sunun anlattıklarına göre, y11Cda iha
net vt kundakçılık suçlariyle itham 
edilen dokuz Çek ölüm cezasına mah· 
k.\1m edHmişlerdir. Cezalar infaz o
lunmuştuı·. Bunlardan ikisi Mora'V!'a .. 
da ılknıektep ö&retmenUği vapmalı:ta 

idi. 

· •ne Htereyft verilen 
yeni bir vapur 

Nevyork, 30 (A.A.) - Deniz mah
fillerin~ göre Amerlcan Mail Lain 
Kumı>;,..nyasın~n 9600 lonllAtoluk yeni 
inşa edilen China ~Iail Arner:kan ti
caret gemsl, ödünç ,·enn<ı ve kiralama 
kanunu ınucibince İnıiltereyr. devre
dilrni~tir. 

011 beş gün -evvel tecrübel~ri yapı
lan b:..ı gemiye cEneplre Peregrine> 
ismi verilmiştir. 

Slovak Yahudileri 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman 

radyosunun bildirdiğine göre, 
Slovakyada Yahudilere luırşı ye. 
ni tedbirler alınmıştır. 

Bundoo sonra Yahudiler tren.. 
!erde herhangi bir kompartımana 
giremiyeceklerdir. Yahudilere 
mahsus kompartunanlar ayrıla. 
caktır. 

Yahudiler lokantalı ve yataklı 
vagonlara girmek 'Ve yabnaktan 
menedilmişlerdir, 

niye: abideleri ı,oıc oluyor. HaTP 
harici kalmı mil1 •tler de bu koca 
tuhrand4n muztarip bulunuyor. 
lar. Bugünün şartlanna karşı ni.<
betle çok rahat durumda olmak.. 
la beraber memleketimiz de bun.. 
Itır arasındadır. B:ıtün sıkıntılara 
göğüs germek kudretini milli bir 
Liğimizd.e buluyor; yanmn ge -
tireceği hıidiseleri bu birlik ve 
yurt severlikle yeneceğimize ina
nıyoruz ve ona göre hazırlanı • 
yoruz. 

Her Tii.rk vatand~ının da teh.. 
!ilcenin var ve ,;.,çmemiş oldu 
ğunu bilmesini ;.ıtiyoruz. Buna 
lıemen ilave et1l•eliyim ki, kalı -
ramıın ordumu.:, dıinden daha 
kuvvetlidir ve varın daha kuv -
retli olacaktır. Ona güvenimiz 
ı·ardır.• 

işaret ettiğimiz noktE :ıın biri 
muhterem Başvekilin bu cümle. 
!erinde mündemiçtir. Bu noktaya 
kendi dilimizle şu ifade çerçeve. 
sini verehiliriz: 

- Türk milleti, rehavete düş. 

rne, harbin bittiğini vr miicadele· 
nin sona erdi4:ini sanrıa, daima 
milteyakluZ- ol. Her türlii ihtimal 
ve ~rt karşısında kuvve!İlnize 
fiivennıekle beraber, milli yek. 
pareliğimizi muhafauY' da en 
hüyilk kuvvet sayıyoruz. 

Dünya harbi bitinciye kadar 
tetikte durman birinci vazifen 
olnıalrdır. 

Sayın Başvekil ikin•i milli va. 
zifcyi de şu •Ümleleri ile işaret 
ediyor: 

•- Nerede, ha•ıgi işte olursanız 
olunuz, mek•eplr. tat!adı;,., fab _ 
rikada, büroda rnk raıtşımz. Bık. 
f>tadan. uasnmııdnn. yılmadan çok 
çal~ınız. Bu çalnmalar vatanı • 
mıza kuvvet Vet"ecek, iyilik ve 
ferahlık aetirecektir .• 

ETEM iZZET BENiCE 

Basrada bir Rus heyeti! 
Bağdat, 30 (A.A.) - Köyler: 
Hasra körfezi lituanları yolu 

ile Rusyaya gönderılen iaşe mad_ 
delerinin boşaltma ve yollama u
sulle.ini tedkik ve tefli~ ctıne-lı: 
ü:ıere Basraya bir Rus askeri mü: .. 
messili gelmiştir. 

Çinde müthif 
soğuklar 

Şanghay, 30 (A.A.) - Pazar - Pa
zartesi gecesi biltün Çin üzerine çöken 
müthiş soğuk dalgası biı- çok insanın 
ölün~ü~ :;ebep olmuştur. 

MahaUt Belediye n1akaınlar1 sokak
larda 77 si çocuk olmak üzere 131 ki
şinin cesetlerinin bulunduıunu bildir .. • 

ı r.ıcktedir. 

Romanyanın hubu- ı 
bat ihracatı 

Bern, 30 (A.A.) - Bükreşteu 

İsviçre telgraf ajansına bildirili
yor: 
Romaııyanın Eylfıl ayındaki 

bubııoaı inracah 10.238 tona çık.. 

mıştır. Bunun 5185 tonu lsveçe, 
4402 tonu İsviçre)~. 4361 tonu 
Alınanyaya sevkedilmiştir. 

Bayramın üçüncü 
günü 

( 1 inci Saliİ{eden Devam) 
İsmet İnönü ıec.e Cumhuriyet Balosu .. 
nu şeı eflendirmljler, geç vakte kadar 
kalmı$lardır. 

BEŞİ.KTAŞTA GECEKİ MERASİM 
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 

Beşiktaş Partisi Yoksul Çocuklar Hi
maye Cemiyeti tara!ından yardıma 
mubl•ç 18~ talebe Beşıktaş Çocuk E
sirgeme Kurumu tarafından da 31 ~-
cuk giydirilmiştir. ~ 

Gece saat 8.:,0 da Halkevi salo
nt.ncia Parti Kaza İdar~ Hey'ett az.a.
sındıcın İnönü İlko'...::.Jl Müdürü Rüştü 
Dık tıı;. fından bir ı.or.(er&n!; irad e
d1 .. ır;~ vr Hal"-""evi ('·ö.t: .. rtt Kolu tara
fıruf:A.~· t.KW.l Çağl.ı.~;an• piye.;ı temsil 
edllmi4üı. 

B~şlktas Parti önünde ve tramvay 
caddes:nde ve Ortaköyde ve Arnavut
köyünde güzel birer tak yaptırılmıştır. 

Ekalliyet okulları 
(1 inci Sahileden Devam) 

de doğru değildir. Muallimler a. 
rasında bir tefrik yapmayı Maa.. 
rif Müdürlüğünün de arzu etmi
yeceğini bilmekle beraber Maarif 
Müdürlüğünün bu hususta ev. 
velden mezkôr mektep idarelc.. 
rini ikaz etmemeoıini tessürle kar
şılarız. 

3- S O l'I T E L C R AF - $0 l met TEŞBbf IHI 

HARP VAZIYET/ 
(1 lııel saıııte.ı.,. Devam) 

ga !başlamıştır. Mosk.ova cenu -
!bunda Almanlar müdafaa hatları. 
İıa girmişlerse de durdurulmuş • 
!ardır. Orel nunt,ı1<asında mulı.a
rebe gittikçe şiddetlenmekt>ed.ir. 
Bu malfunatı Rusların verdığine 

. ıgöre, Moskova taarruzu yenı bir 
sa.fhaya girmek:edir. 

Aamanlar Moskova ~alinde 
Volga nehrini ve Orel • Tula is.. 
tikamctinde Oka nehrini geçerek 
Rus kuvveti-erini i·hata etmek ve 
Moskovayı düşiir:nek t~el;büs • 
!erinden vaz gecme:nışlerdir. O • 
rel'den doğuya doğru ıbir yarma 
yapabilirlerse, cenupta Mareşal 
Tim<ıçenko orduıarının şimal ce. 
r.ahı da tehlikeye girecektir. Orel 
cephesinde Alman hava faaliye • 
ti de a~tmıştır. Bu bölgede yeni 
~e mü.lı.im mttlıa'<!belere intizar 
edilebilir. 

Ruslar cenup cephesindeki va. 
ziyete dair hiçbir mahlmat ver. 
miyorlar. Alma:ıl~r arlık Kırım 

berzahının şimal kenarına var • 

Sovyetler Harko· 
fu bıraktdar 

(l inci Sahifeden Devam) 
Bütün falbrikalat, ~n ehemn•i. 

yetli tesisle•-, mlıteha•rik malze
me, ham madd,. 3er;ıları ve •e.r.. 
mil kıymetli eşya t" n vaktinde 
~"hirden çıkarılm:..-,tır. 

Askeri ehemm.) et: ol<1n lbüyük 
ve küçük san'atl~' '-si< ~ri lı•r. 
hava edilmi~tır. 

Harkof'un z::p:ı için yapılan 
muharebeler AlmJ~lara o<Jbay ve 
er olarak 120,00J öW ve ;;aralıya 
mal olmuş ve d"'•m~n bundan 
başka 450 tank ve 1ırhlı •raba ile 
takriben 3,000 lı:r.myon l:aybet • 
miştiı. 

Sovyet tebliği 
U mel Sabift4eıı De..am) 

lavetz ve Volokolams istikmneİ _ 
ieriııde çetin çarpışmalar olmuş.. 
Itır. Kıtaatı.mı.z merkez bölgeUn.. 

de şiddetli taarruzlan tardetmis. 
!erdir. Mo•kova yakınında 39 du;. 
man ıuyyaresi tahrıp edilmif'ir. 
Ukrayııada mühim bir endüstri 

merkezi olan Harkof tamfımız • 

dan tahliye edilmiştir. Tahliye bir 

düşman tazyiki neticesi degil itrıı.. 

tejik sebeplerden dolayı yapıl • 
mıştır. Eheınmiyetli fabrikalann 
malcineleri, şimendifer cer le1ıa

zımt, lıam madde stoklan şehir • 

den uazkla.ştırılmış, ufak fabn • 
kalar berhava edilmi§tir. Harkof 

mtLharebesinde A imanlar ölü ve 

yaralı olarak 120 bin zayiat ver. 
mişler, 450 tank :ıe zırhlı otomo. 

bil, 3000 kamyo11, muhtelif çapta 
200 top kaybetmişlerdir. 

ı 
mışlar ve geçidi zorlamağa baş • 
lamışlardır. Bu geçidi aşarlarsa. 

Kırımın akıbeti taayyün ed>ecek.. 
tir. Donetz havza>ında Rusların 

henüz Alınan taarruzlarını dur -
duramadıkları ar>laşılıyor. Başla. 

nıası muhtemel olan Rosto{ ın~y 
cian muharebesi, yeni ve mühi~ 
vaziyetler doğuraıbilir. Rusla 
Harko.f'un tahliy<:! -edildiğini haU 
'lıildirmemişlerd;r. Alman kıt'a • 
tarının Rostof'a 20 kilometre ka. 
dar yaklaştıklaıı doğru ise, R~ 
tof meydan mulı.rebesi başlam .. 
demektir. Biz bunu varit görmü. 
yoruz. 

Hulasa: Merkezde Moı>kovayı 

karşı Almanlar bir taarruz hazır. 
iığında bulunuyodar; cenup:a da 
taarruza devam Pderek Rus ordu
larının yeni bir cephe tutmasına 
vakit bırakmak istemiyorlar. Ce. 
nupta hava şartları müsait oldu
ğundan Almanl3.-:n ileri hareket.. 
devam etmesi b·klencbilır. Fa • 
kat Rostof'u kolaFa almaları va. 
•it değildir. 

Ploskovaya bir 
taarruz 
cı bıeı S&hıt...ıen Devaa) 

Moskon cephesinde "Rus kny. 
vetleri düşmanı kilom< trelerre 
geri sürerek müteaddit dıernm' 
yetli kasabaları istirdat eyle" 
!erdir. 

Mojaisk • Moııkon otomobil 
yolu üzerindeki kuvvetli Rus 
mevzileri Almanlann il~ri yi' 
yüşünü du.rdurmıya devanı 
mektedir. 

Esrarengiz harita 
t 1 ı.et Saltlfeılea DeYIUll) 

Çarşamba günil kMldisıne 90rulan su
ale menli cevap vermiştir. 

Ayni me:nua alt diler suallere o: 
Hariciye Nazırı dünya haritası me_,c. 
lesiyle alil.kası olmadığuu söylemiştır

Gazete muhabirleri t;daha sallhiyff 
H kaynı.klara• mür.ıtcaat mecburiye-
ti.ndedirler. 

Bir mütekait 
evinin balkonun 
da ölü bulundu! 

Samatyada Sancaklar Hayret.. 
tin mahallesincb 66 numaralı ev. 
efe oturan müte!:ait yüzba11ı • 
yaşında B. İhsan dün evınin !
konunda ölü olarak bulunm~~ı. 
'fııbibi adli B. Enver Karan ölü
mün kalp seki-esinden ilcrı ,gel • 
diğini tes4>it etmiştir. 

Yapılan tahkikatta B. ihsanın 
zevcesinin de birkaç ay evvel b.ir 
kaza neticesinde öldüğü anlaJıL. 

mıştır. B. İhsanın ceketinın ce • 
binde bin küsur lira bulunmuı 
ve varislerine verilmiştir. 

,--~------------------, . WİLL Y EıİRGEL -BRİGİTTE HORNEY 
Bir Devri Tasrir Eden Film 

sGÖNÜL ESRARI 
'.ıtS!CI------------------·---·· , Şahane Günlere liıyık Şahane Program 

Büyük rejisör Cecil B. de Mille'in yarattığı 

Son Şaheser 

KAMlLEN KENKLİ 

ZAFER ORDUSU 
GARY COOPER - MADELEINE CAROLL - PAULETTE 
GODARD - FRESTON FOS TR ve AKİM TAMİROFF 'un 

Hayat verdiği bıiyük san'at harikası 

Bugün L A L E Sinemasında 
Çılgın alkışlar la devam etmektedir. 

JsLanbulun ihtişamlı ,eceıerinıe karı, 

Beyazıu.a M A R M A R A SU.teması üstünde 

MARMARA Gazinosu 
TÜRK MUSİKi SAN'ATKAR Lı\RINI DİNLEYİNiz. TÜRK 
MUSİKİSİNİN iNCE NAGMELERİNİ H ER GECE 

7 den 12 ye kadar terecnilm etmektedir. 
Gündüıl~ri açıktır. Tiryakilere h:ılis KAHVE 

• TAKYlll • SARK Ruml 13$7 Huır 
B. TEŞKIN 

178 17 
Yıl 941 Ay 10 VuaU 

8. Teşrin 
S. D 

6 29 
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14 49 

!h~rt 13tl0 

ŞEVVAL 

9 
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Ezanı 
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can .. 1 20 
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12 00 

Slr~EMASINDA 
~ 
Balıkçının 

KARISI 1 : 
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1 

• 
• 

17 08 ~am 

Perşem~e 
18 42 Yatoı 132 

:!:'11.Sabız bil' muv1:1:fc.k'ye!le '-
İ • a.evam ed.yo:. ~, 

4 49 Jnuli ı ı ı o 

' I '"·-----~r.cc:ı~:a'l-a~:: ~ 



4-SON TELGR-Aıt- 30 llmel nışa tHl 
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YOKOHAMA 
'---------------------------No.20 

Türkçeye çeviren : ISKENDER F. SERTELLİ 

Beş numaralı hafiye sanki duvara çivilen
miş ıibi hareketsiz duruyordu 

- Bana bir dakika lJlÜsaade eder 
mlsiniz?. 

-Nereye? .. 
-Tuvale~-
- Hay hay .. 
~ar bnırmadan Hissonun ya

nmdan tuvalete ııidlyorımı c!JYe a1rıl
dun. 
Locaların arkasına doğru gıttim. 
(5 numaralı haliye) belli Jı:I, yeni 

sahnenin açılmasını ve ışıkların ka... 
rarmasını bekliyor. 
İ,imden güldüm: 
- Artık elini ceb.ir..den ı;ıkaramı-

1acaksın, centilmen! 

Bu SJrada perde açılmış ve ışıklar 
kararmıştı . 

Tuvalete uğradım.. Elimi yıkad1m .• 
Yerime döndüm. 

Hisro heyecan içinde.. Beni görün-
ce: 

- Buradan kalka1ım, Yokohama! 
Diye fJsıldadı. 
Mlster Hlsso'nun kolundan tuttum: 
- Oturalım Mister .. Bu yeni açılan 

sahnenin çok enteresan olduğunu söy
lüyorlar. Bu.raya kadar gelmişken 

böyle enteresan bir sahneyi seyret· 
mMcn dönmek c'oğru olur mu?. 

Hiaso gözlerimden bir 11eyler anlc:.
:no1t ister gibi, konınhkta dikkaUe 
riızt.ıme baktı: 

- Korkmuyor mwunuz?. 
- Hayır .. 
- Fakat, tehlike karşısrnda tedbir-

ıi bulunmak Uızım .• 
- Merak ehneyinJ Mister! Tedbir 

alınmıştrr. 

- Müsıerih olabilir miyim?., 
- Eevet.. 
- O halde geniş bir nefes almak 

~altkımdıl'. 

- Şüphesiz.. 
Yen; atılan sahnede iki Avrupalı 

ı.adın raksediyordu. Bir sonbahar 
mevsiminin yaprak dökümü manza
rası tem!il ediliyordu. HiJso: 

- Çok güzel bir sahne .. Değil mi?. 
Diye sordu. 
Cevap vermedim .. 
Biraz sonr:ı perde kapandı, ışıklar 

raııdL 

Hlsso locaya şöyle bir göz attı: 

- HalA oturuyor.. HAM •at eli 
pantaloııunun cebinde. 

- Evet amma, hiç yerinden :ıumıh 
damıyor. 

Ben de dikllaUe baktım: 
( 5 numaralı hafı ye) &anki duvara 

çivlJenrn.iş gibi, hareket::dz duruyor.,. 
du. 

Bu ııin hiç Jthnse !arkına varama-
ınıştL 

Hemen hesap gördük .. Ortalık telı:· 
rar kararmadan bardan çıktık. ... 

Yolda konuşuyoruz: 

- Mukaddes baltanı, ne yaptın, 
Yokohama?. 

- intikam aldığımızı hissettinnek. 
için, tahlapenlenin üstünde saplan
mış olarak bırakh.m. 

- Çolı: iyi yaptın .. Tebrik ederim. 
- Bu işi size ::)Onnadan yapbğırn 

için beni mazur görünüz .. Fazla bekle-
1ntye vaktimtz yoktu. 

- Tebrik ederim dedim ya. Mukad
des Balt.:.yı bir vu1.ıışla kalbini delm.iş 
olmalısın ! Bu işi 1lk defa mı yapıyor-
sun? . 

- - Nf"vyorkt.a ilk O.era. Fakat. japon-
yada üç defa tecrübe ct,:m. 

- UçünLle ele muval.Lalt oldun mu? 
- Evet. 
- Çok ıyi bir ustadan ôers görmü~-

siln! 
- U!.tam polis müdilri.ı idi. Tahta 

mankenlt!r üz.erinde bu tecrübeyl en 
aşağı bin kere !' !i.ptırdı bana .. 

- Çok ~1201 .. Ç~k güzel. Bundan 
sonra cm'·jn altınua hizn1ete amade 
bulunacak jnpon ceU~tlannP. lüzum 
kaımıyac~k 

- Kendi yapacn&ını işler iÇır;.~ cella
da r.c. lUzum \'ar·t: 

- t:1'1k yerlerde eoriı lecf'Jr işlerde 
istlhdan, 'deriz onları.. 

- Bu cellatlardan .>ana şiındiye ka
dar zıetlcn bahsetnıtd i rı~.ı. ?.ii~ter His
to? 

- lienilz vakti gt·lmcmiş! · •. Şimdı 
söyıtınlye mecbur kaicJır11. 

lstanbul Defterdarllğından : 
Geleııbevl Orta Okulunun baklcallığı üç sene müddeUe kiraya verilmek üze

,., açıl< arttırmaya çıl<anlmııtır. Arttırma; 5/11/941 Çarıamba günü saat 15 de 
Ml!U Emlillı: Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Senelik 
muhammen ican l t 5 Ura teminatı 33 liradır. İsteklilerin; muvakkat teminattan 
maada hüsnühal mazbatası, sıhhat raporu, ve mahkfuniyeti sabıkaları 01md11lna 
ılalr vesika ibraz etmeleri muktezidir. (9364) 

lstanbul Deniz Komutanllğından: 
Refah vapuru şehitlerinden rnbay, gedikli erb~ ve erlerden tahsil çalın

Je. çocukları bulunan ailelerin acele kon1utanhi1m1za. rnüracaatları. 

<9343> 

TARİHi TEFRİKA: 33 

HAZRETİ MUHAMMED 
~E MUHAREBELERİ 

Yazan: M. SAMİ KARAl'EL------

Ne çare ki Ebu Talil> dini mübinin 
sere! ve sıhhatini kalben tasdik ettii:i 
halde s~ğ iken Ku.-e:yş kadın ve er
kekieri taralından J3netleme olunma
malr ve vefatı sırasın.da ölüm k.orku

ttiylt. imana geldi dedirtmemek için 
lisanen şehadet getirmediği anlaşılı
yor. 

Fak.at Ebu Talipten sonra Kureyş 

luıbllcsine riyaset edecekler Jmtiya~ 

sereflerini .!eda edemedıklerinden E
bu Ttlibin vasiyetlerini külliyen te
s.lrsi:ı. bıraktılar. 

Var.is olamk. üzere- Ebu Talipten 
so"r". Ebu Leheb ka.vminin reisi o
lacaktı. Anın ise i~ıam aleyhine o
lan k n ve adaveti malUm idi. 

Bintenaleyh Ebu Talibin vefatını 

nıuteakip Kureyf)lerin Hazreti Re

suhllloıh efendimize eza ve cefalan 

bi.r mertebeyi buldu ki Mekkede o- 1 

turmtı.k ve ;yaşamak. imkiln haricine 

Ebu Talibin vesayasın ı Kureyşiler 
tutm3dı. Ve rebleri olan Ebı..;. Leheb 
D,nj Js13m üzerine yürüdü. İslcimla· 
ra türlü hnkaret1er yapılmıya baladı.. 

Evvelce Ebu Tal1oin korkusundan 
Efendimiz.in şahıslarına hakaretten 
çelrinPn Kureyşller bu seier sahsan 

da ta~!'ruzlarını aı·•.tırdılar.. Hatta, 
Ynhudiler vasıtasile IIazreU Muham

mrde (S. A.) yapmadıkları hakaret 
kalmad. 

Burun üıerine Hazreti Muhammet 
(S. >..) Taife gittil~r. Ve orada da 
durrr-•yarak İslam dinjni neşre baş
ladıla:. Ve kabileler arasında dolaş
tılar . 

l akut. Talfte bulunan kablleler
df'n bh i Hazreti Muhammede (S.A.) 
hakaret etWer. Ve tahkirde cür'et
kilr~ıklerını fazlaca ileri götürdüler. 
Hazreti Muhammedin (S. A.) 

bır sih;rbaz olducunu (haşa) ilan et-

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme O. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli <21000> lira olan 15000 metre mllı:Ap balast Afyon-Es
~ hattı Uz.erinde ltm. 40 ocaf)ııdan!hzarı ielnln 5/11/941 carıanba cünü 
saat il de kopalı zarf uouille Afyan 7 ln.ci i,letme Müdütlüiü binasında elt
siltmeG J&pılaca1tı.r. 

Bu iae aimıek lstl1enlerin d 57S> liralık muvakkat teminat ve lllilhsus 
kanununda laJ'ln edllen vesikalarile teı<:ıt mektuplarmı aynı IÜn saat 10 a 
kadar Komls;yon Relslliine vermeleri liznncbr. 

Ekailtme prlnameısl İşletme Kcımlayonwıdan paranı olualı: alınabWr. 
(9275) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

l.e711 Tıp Talıebe Yordu lıııdemeleri için maa J<ağ;et ı~o lıakmı el~ıe 31 
adet paltonun dikilmesl iii açılı: ebiltııı.ye konulmuştur. 

ı - Ebiltme 5.11.H l Çuşamba tünü saat 15 de Csfalotıunda Sıhhat ve 
~ Jılua,,_t Jılödüıl.ilğü ~ kuiulu _,Uıronda ya ılaı:alı:tu:. 

2 - Muhammen fiJat beher 1alam elbisenin dikim bedeli 950 kunıı ve !»-
her adet paltonun dikim bedeli de 820 kuruftur. 

3 - Muvalı:lı:at teminat 125 lira H kuruJ!ur. 
4 - İstelı:lil<!r şartnameslnl çalışma günlerinde komisyonda ııörebUJrler. 

5 - İstekliler 19tl yıJı Ticaret Odası vesikas~le bu işe yeter muvakkat te
rnioot makbuz veya banka mektubiyle birlilrte belli gün ve saatte komisyona 
gelm<ıleri. •8971> 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
Açık eksiltmeye konan 20 ton ve 1800 lira muhammen bedelli razmol ve 

10 ton 1200 lira muhammen bedelli küs~ (keten tohumu susam kokoz.) ve 10 
ton 1300 !ıra muhammen bedelll kara baklaya istekli çılcmadığından ı;artnamesi 
mucibince ihalesi 8/ll/941 Cumartesi günü saat il c temdit edilmiştir. İhale 
Halkalıda Mektepteki. komisyonda yapılacnkUr. İsteklilerin belli günde yüz.de 
yedi buçuk teınlnat paralariyle birlikte müracaaUarı, 

r------------------ıı:mmı----. TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira!ll 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele,-i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banknsında kumlıanb ve ihbarsız tasarruf hesaphınnda en 
u 60 lirası bulunanlara senen 4 defa çekilecek kll!"'r. iie aoaiıdald 

plana göre ikramiye dağıtıl&caldır. 

' adet \ .000 LiralıA 4.000 Lir& 

' • 500 • 2.000 • 
' • Z50 • LOOO • 

(0 ,, 180 • <&.000 • 
100 • u • 5.000 • 
120 • • • uoo • 
160 • ıo • ll.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki ;>aralar bir sene tç!nde 00 liradan 

~ıı.itı düş111iyenlere ikramiye çıltt ıi!J takdirde % W fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 def.a: l Eylfıl 1 BirincıkAııun, 1 Mart 
ve 1 Haz 'ran tarihleııinde çekilecektir. 

~!--------------------------
Bunun üzerine Hazreti Muhammet 

(S. A.) Tailten döüdü, Mekke civa
nnda bir yere yerL->ştl ve bir müd
det sonra da Mekkeye geldi. 

J<.ızre\l Muhammet (S. A.) bu sı

ralarda Ebube.kirüssıddikin (R. A.) 
kızı Ay~e ile ve bir sahabenin kızı 
ile e.vlcndiler. 

F&.kat, Hazreti Ayşe çok küçüktü. 
Adt W çocuktu. Bu sebeple Efendi
mize ıı i kAh olduğu halde zifafı tehir 
edıldi. 

:ıvrüşriklerin Resulüllah Eiendimiz 
halkındaki muameleleri gittikçe zi
yadeleşti. Hususiyle intişarı İslama mil.-ı 
ni <'labilmek için manialar icadında. 
gayret gösterdiler. Bilhassa, Ebu Ta
libL'l ve(ı:ıtını fırsat blldiler. 

Bo;ı le olmakla beraber İslam dini 
Jçleı. içe ve yavaş yavaş olmakla be
rab~r günbegün mümin kazanıyordu. 

Hatti.ı müşrikler, Mekkede İsllım 

dininin fntlşarınn. §iddeUe muhalefet 
ettikleri halde Mintnraiillah Dini İs
!Am Medlnede de gizli gizli münte
si r oluyordu. 

Hazreti Muhammet (S. A.) nübüv
vetlerinln on birinci. senesi Hac mev

siminde Atekk:enin haı·iclne çıkarak 
gelen kabileleri Dini İsUlıma davete 
başıadı . Ve bir kabUe iı;lne giderek 

e 1 

Bu kabile an asıl Haşimilere men
sup olup öteden.beri oralarnıda mü
bayenet bulunan Yııhuı:lilerden de 
yakında bir Peygamber gel<!cel!ini 
jşitmiş olduklarından Ha:ıreti Mu
hammedin (S. A.) telkinatndan emin 
oldular. Ve tekmil kabile iman etti
ler. 

İ~te bu kabtle, Medineye döndük
leri 1aman Dini Mübinin neşrine 
başladılar. Ve muvaffak oldular. 

Nübüvvetin on birinci ve on ildnci 
senelerinde Hac mevsiminde ileri 
gelen kabHc reislerinden bir kaçı i
mana geldiler. 

ErtesL- sene bu. reislerle beraber 
diğer rüesa Hazreti Peygambere bi
at ve o uı.mana kadar Araplarda fe
na bir Adet olan evlat öldürme me
selesinden sarfı naıar edeceklerini 
yemin ne vfıdeylediler. 

Arapların evl5t öldürme 5detıerl 

cahiliyet ıamanına aittir. Arapların 

geçinmeleri güç olduğundan dünya
ya gelen kız çocuklarını doğar doğ

maz diri diri gömerlerdi. 
Hatta bu Met erkek evlaUara da 

tepnil olunurdu. Geçimsizlik yüzün
den evlıitlarını öldürürlerdi. 

Araplar bu Metlerini İslôm.iyeUn 
intişarından sonra terk etm4J.erdir. 

(Devamı Var\ 

En iiiifeli 
LAMBA 

~·:: ~Yf n:ı K[liOS MOlSSfSAn:::. = 

Nüfus tezkeremı zayJ e ım. .. ol\.t~ • 
atacağımdan eskisinin hükmll 1 G'~ 

~IUSTAFı\ pO . 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar _ 

Gençliklerine maltrur olarak ,l(izelliJtlerlnin temadisini "'U:::
kOn kılacalı: olan yüz tuvaletir.e biglne kalmışlardır. Kad ·e 
da dikkat edilmesi pel< mühim olan nokta: Cildin inc:elllc ;. 
taravetini ebediyen mubafaı.adır. Seneler, bmbir vazife ıc r 

O dırl> · de çalışan ve yorulan aenc kadmlann blaman d ımaru ~-
Bedeni ve dlmal1 yorgun lulı:larm neticesi JUddeler eıAst :ıı 
1elini kaybederler ve cildde (Leke) diJe ~vslf edilen avar:tıi 
('"''••1ır ve .,.,,_in de tesiriyle) husule getırırler. İ~le bu 1 • .. ..._ .. ........ ,,, 'b" . )ttı" 
hAJ~tta. ve bu gibi avanza karşı Krem Pertev; terki ının 
vet ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kurtarır· b5ti 
Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ve sevdiklerine tavsiyed~ ıııa .. 

J<almaciıiı Xrem Pertev ile ailnde yapılacak Ş. - 5 dakikalık ~r fil"', 
111lm ne gibi barilı:ııla:r 1r.ottığıru pek kıA>' bır umanda siz d oöi,,.ıı 
te-.~ olacak.lınız. Krem Pertevln yarım aıırlıl< beynelınilCI 
.amls:ı% defi ildir. Ondan lııtl1ade ediniz. 

?J\J!'f 61 lı Meşhur yıl- Sinemanın eıı 
büyük düşJJl8" 
nı kimdir? 

30 li. Teşrin 1941 
17.30 Anadolu Ajansının Gazeteler 
için Yı:ızdırma Servisi. 
18.00 Proıram ve Memleket Saat A-

18.03 

18.30 

18.50 

19.00 
19.15 

19.30 

yarı. 

Milz!k: Radyo Caz Orkestrası 
(lbrahlm Özgüt ve Ate~ Bö
cekleri). 
Konuşma: Yardım Sevenler Ce
miyeti adına Mebrure Aksoley: 
Müzik: Radyo caz Orkestrası 
Programının İkinci Kısmı. 
Konuşma: DerUeşme Saati. 
Mtizlk: Radyo Caz Orkestrası 

Programının Son Kısmı. 
Memleket Saat Ayan ve Ajana 
Haberleri. 

19.45 Konuşma: Türk Maarif Cemi
yeti adına Faruk Kurluluı;: 

Türk Maarlf CemiyeUain Ku
ruluşu, Gayesi, ye Çalı;,ma

lan. 
20.05 Müzik: Yurttan Sesler. (Derle

yen: Muza!!er Sarısözen; İdare 
eden: Mesud Cemil), 

20.15 Radyo Gozetesi. 
20.45 Müzik: Pehlivan Havaları. 
21.00 Ziraat Takvimı. 
21.10 Müzik: Rumeli Ve Serhad Tür

küleri. (Derleyen: Kemal Al
tıııka.ya, İdare Eden: Mesut Ce
mil. 

21.30 Konuşma: Şiir Saati. 
21.45 Müzik: Radyo Senfoni Orkes

trası. (Şef: Dr. Praetorius). 
22.30 Memleket Saat Ay.arı, ve Ajans 

Haberleri. 
22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
l2.55/23.00 Yannki Program ve Ka

ponış. 

ZUbrev! ve c:Jc hastalıkları 

Dr. Bayrt 6mer 
Öğleden oonra Beyoğlu Ağa

cam!i karıısmda Hasanbey Apl. 
~ No. 33 Telefon: 43586 •llııil 

>ablp ve Başmuharriri Etem İzzet 
Benice - Neşriyat DirektörO 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRJ\F Mı\TBAASI 

dızların 
canlı taklitleri 1 

Eski bir iddia ve rivayettir bi
lirsiniz: İnsanlar dünya yüzüne 
ımutlaka çift olarak gelirler, yani 
ikizdirler!... Bu iddiaya göre ibir 
insanın dünya yüzünde mutla:ka 
bir benzeri vardır: Nitekim eski 
zamanlarda krallar, hükümdarlar 
veya devlet adamları bu kendi 
benzer !eri olan adamları kendi. 
!erini birçıok tehlikeli, lüzumsuz 
vaziyetlerden kurtarmak için kul. 
lanırlarm1ş ! .. 

işte Amerika film kumpanya
ları da dünyanın her taralında 
meşhur yıldızların benzerlerini 
arayıp bularak bunları icap eden 
rollerde kullanırlar. Böylece be. 
men her meşhur artistin bir ben. 
zeri vardır. Duble ismi verilen 
benzerler hakiki artistler gibi sı... 
kı bir imtihandan geçirilirler. 
Kazananlar dolgun bir maaş alır. 
!ar!.. 

Üç dört yıl evvel k•mıaz bir tn. 
giliz tiyatrocusu en •IIM!şhur ar
tistlerin ve bu meyanda Greta 
Garbo Con Gravford, Mey Vest 
ve l,o~tta Yung'un benzerlerini 

Amerikadan Londraya gelirle. 
rek hep bir arada büyük b ir re. 
vü tertip etmiştir ve ne gariptir 
ki bu benzerler asıllarından da. 

h a çok rağbet görmüş, takdir o. 
hınmuşlardır! .. -----

Hastahanede 
Operatör: - Yaranız gayet de. 

rin, beyniniz görünüyor. 
Hasta - Aman, hemen babama 

yazınız. !ilana beyinsiz oğlan der
di. 

1 

Edebi Tefrika No: 52 ------.. 

Hatır İçin Öldürdüler 
Yazan: AKAGÜNDÜZ 

İşte bir kötü idare olunan 'harp 
ki dokuz on cephede canını, ka. 
t!ını , t?tinri kahramanca veren mil. 
!etimizin kemkil<>rini Avrupa ka.. 
rıncalıırına peşkeş çekti. Bire Ulu 
Tanrılar! sizler de o karıncalan 
başka mahluklara ne zaman peş.. 
keş çekeceksiniz? ıBunu yaıı>maz.. 
sanız ıbugün sıfıra tlnen Ululuğu. 
nuz, nak16 sıfırdan a,şağı düşe • 
cektir. 

Bu me11ctuıbumu, Ankaram:ı:zın 
gizli kıoryesi olan tatlı dilli, tatlı 
özlü, tatlı kekeme Diyarılbek:irli 
Sırrı Beye verilmek üzere Balbıali 
yokuşundaki gizli korye merkezi 
olan (Çiı!tçi kütüphanesiı) sahibi 
Ş~ko 'beye verdim. (") 

Üçüncü mektup: 
Söyle 'bana! Söyle bana lben k~ 

çıncı defa öldüm? 

Kaymba:bamın sağken oturduğu 
mahalleye gittim. Çok şükür ki 
beni tanıyan çıkmadı. Konudan 
ko~dan öğreneceğimi öğren • 
dim. 

Kaymbabam • benim gibi değil , 
o • güzel ölümlı<> ölmüş. Daha da 
ölmesin mlydi? İyi etmil. Benden 
iboşatılan karımın veremi artmış. 
Yedekte sakladığı son 1birkaç a.. 
vuç kanının yansın kusutktan 
sonra bir gazete mat!baasında iş 
bu~. Az zaman sonra ne olmuş.. 
sa olmWj, gazet.enin müdürü mü, 
sa.hilhl mi, ·oor kimse: 

- Hanını., demiş. seni buray>a 
alan gitti, artık gelmiyecek (!) 
Senin buradaki iişin de bitti. 
Karını eve gelmiş, son avuç ka • 
nıru da kustuktıan bir hafta sonra 
nereye gömmüşlerse gömmüşler. 

·~de 
Hindistanda BoIDbaY şeıırı b~' 

Fro-Loslen'nin i.daresi altı~ ıııı 
yük bir film çevril:mcktedı ~ 11 

.kadın rolü, Hint Grela Gali'''ı;
denilen Devika Raniye ver gor' 
tir. Rejisörün söy!edi.ğı!l:ııı rıl 
sinemanın en büyük d·üŞ!ll 11e d11 
sansör ne tenldt, ne (iyalto· baY0 

artistlerdir. Sinemanınrde°r, 
düşmanı sadece sinekle ı 

K .. .. k d tıeriıl uçu er , 
kolay çarele~,., 
Tırnaklarınız kırılıyor f.'>' 

,_, ydır· • 
çathyorna tedavisi ı<v>2 ,ıarıt'13, şamları yatarken, ıpa,n:rı 1!.~0~ 
za cardıç katranı• derıd . ff· 

1
, 

süI'iinüz. Bu teJ~v:yc bı~tı> ıı 
ö.evam e'.ıtikıt.cn :JOnra. a 
na]ı:larınız kırılmaz. 

* ..ı:1'· .. i \(9 IJ~ 
Yanaklarınızın '1'rl1·g ~~~ 1, 

mağa başladı ise, tekr3\01aı1;ı 
unluğunu iade etmek • u ~~ 1p 
Evvela mümkün oldU8 a~ ,; ~ 
şi§irin. Sonra iki tarafın:<;,. Jl;~. 
nefesionizi dışarıya verı t~ ~e 
altı yedi defa rekrar etrJl şıl' .. , 
zıındır. Birkaç ün bUsıııJ f 
devam ederseniz, fa)'da 
rürısün·üz . 

'0 * e1' ;\~~ 
Y üzdeki çi!leri gid~~ P"" 

en rolay çare, yabanı b,ı<l,ıı~,ı 
yosudu r. B un un çn br pır t' 

t rııZ· .-e 
ya br avuç hndba a 1 

• ut ur şf • 
kaynadıkıtan sonra, st1'1 ıc l''~ 
~uru~~ yüzünüzü ·uğa/,, 

.9P ·ı 
)pıl) 1 ı• 

Çocuğumu çocuğ~ "ııaP'~ • 
binbaşı evlatlık ed•P ~' v • 
- m aballe kadın]arırıırı os" o 
dir - millioci paşanın • ~,pi 
cak _ yanına kat;nı~· ıı•il< 1,,oı 

Sana, azizim denıe1' c~P ~~,~ 
.. ı,Jtı ..,v 

bana veren azızım. d'I''" . 1 ı• 

oısa bana o cbüyül< 1~ :13el~
1 

· 

başu ile evladımı bU · şııP 
rı yarıya diriliriııı. • :ııer. ., 

_.ı.;rıı ' 
Ne dedim ne d""" ".·ıdilıı' 

• _,ı,9 o 
defa ve 'bir d(lfa d"'' 
azizim! ... 1dii,.O~· .3';i . b ııcrıı o r•' 4'1e asıl u 1 

• yaşll ~ı· 
Söylersem g~zle~ı~erıi p.P• 

fakat söyliyecegıııı· ,·r • 
d 1 r "' ,.s ., !uya alma ı a · · · . 0ra .. 

• ·ııerıııı 
Manevı azraı (it' 

ı;ştiler. e gi1'' ;rP' 
!" cerıaZ pi'• Ben katmer ı y~ • • 

T 
()(lorisle ,.oP;-..... 

iaşıyorum. e i"i ~ ~ııv· 
mukavele muctbirıc~ı ;;defi' ,.,ı) 

. avansı oı"ı 
rimi verını.ş, ıoe• 

ıl 
,.,ıorııl' ı 

iiZ ,.. • 
(•) lstanbıılda !/ 

111 
btı!I ( ... 

klübü reisi nıerhll 


