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Gn.eteye ıön<lerllen evrak iade ediJınez. 1 
J 111 SON TILlaAFL&aı YI •ABEBLI BI VIBliR AlllAll 8AZITESI Sahip ve Baımubın:lrl: ETEM iZZET BENiCE 

--
~·~na Kafka.ııyaya yürüyil§ em tini verdiği bi!diıileıı G:eraı Vav el bir Sovyet Geııerolile 1con-ıt,.urke1ı 

tt1i11 i Şefin 1 r Alla•• -SOYJll il 01 Mihver teba-
M i 11 ete Harbine B akı' ası Efganis· 

[) İ re k t İ f İ GI. Vavel or· t an d_a_n._çık_arıldı 
Türk C.ımhuriyetinin 
ideolojisini bir kere da
ha en veciz şekli ile te • 
barüz et.tiren yüksek / 
Milli Şefin.iz milletine 
şıı direktifi veriyor: Çok l 
calışınız.. · 

i' .. == : 
~ETEM IZZEf BENiCE; 

tii Cunıhııriyet Ba) raınını açtığı 
n 'ayın Bn" ckıl: 
t;" Çalışınız'.. çok çalı~ını< .• 

t edi, Cumhuriyet Bayramının t .. hüyük töreninde de Jlfilli ıje( 
4 ""il, ~ tribününden nıil!eli. 
e lıu direktifi vcrıyor: 

' ..... Her <ıkulda. her is nrindc, 
•er • · ·~ı tarlada, her zaınanılan ziyade 
1 '~ıııalıyız. 

dusu Kafkas· Irak ve Tftrklye ya-

yaya geliyor 11~~.~?:~~~~~ec::~:~ 
---111--- 1 tandan çıkan an Mihver \c•baa • 

Almanlar, Donetzin i~rından ıoı ldşıJjk ilk ka!ilc Ef. 

yukarı m e C r a S l n l gan • Hint hududunu aşarak per. 
şcmbc günü öğl<Xlen «onra Tork. 

geniş bir cephe ha- han hudut mevkıiııe gelmiş ve 

}inde tuttular İngiliz nıakanılarıııın muhala • 
uısı allına alınmıştır. 

Alınr.n - So\·yet harbinden 
b.~hsedc:n İngiliz k::ıyHakları Do
neı.., havı.asının kurlret ve eerve
Uniıı ~.tık Sovyellel'Jn elinden 
c;:knllŞ oldugu~ltı t•iJdlı"!'ıtektedir. 
So\')•ct orduhı:-ının art.ık rrn.ıaz
Larn r~.cat muharebeleri vcrmek
t{"n bo:.,tta bir şey yapn~dıkları 

vahim ~u }nd(r\ tmrıiştir 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

'---------------.J 
Fransada bugün t 

beş dakika i 

Mihver lebaa!~rı, lrak ve Tür. 
kiye yolilc mcmlekcllerin<) dön. 
m~k üzere scyahatlerlne devam 
dcbiimek için r.nlaşınahır :va'Pıhn. 
cıya k~dar Peşnveı~de kalacak • 
!ardır. 

~~942 yılına girmi)'e hnırl:ıııır
b· Türk iktidar ıne.kiiuin sa
ti~~er'. Türk milletinin ~ iiksek is. 
ı·o 1alıni bu gidiş yolunda bulu
ha' ar; Çalışmakla hudutsuzluk, 
ı/•aınakta tosarruf ve ıniiliıha- f sükut edilecek 
hi~ava;yı yine en iyi izah .. ıeıı J l.v" dra 31 (A.A.) - Bugün, 31 
•er'at l\Jilli Şt>Hir. Hem direktifi 1 ilkte~ı·ın Fransl7 nıill~ıi saat 16 

'lor. hem izah udi)or: 1 c!a btş dakika süküt edecek, bu 
lıı ..__ Dünyayı sarmış bir engin 

1 

suretle işgal himnycsinden kur. 
tı1 sırgaıun türlii tesirlerini biz de tulmak \'(• her n~~pahasına olur~a 
~U•~ılcketimizde duyuyoruz. Bü- I olsun. hüı-riycli!li tekrar kazan. 
li :V:ıngına hulaşınamanın çare-. mak azınini gösterecektir. 

Ve • "t"' d'kk t• ' • 1 ~tıl . -~u un ı a ıuuzc ragmcıı 
İlk a§ırsak şerefli vazife yapmanın ı 
dı• ~rtı, ~·angın ortasında yasa-

C'ltı11 1 • • 
ç~k 2ı ırr an unutmamaktır. 

---<>----

ikinci bir Rudol~ 
Hesmi? 

Perekop 
Berzahı 
NASIL 
Geçildi 

• 
3 Gün devam eden 
cehennemi muha
rebe hakkında Al
man l ar tafsilat 

veriyorlar 
Derlin, 31 (A.A.) - D. N. :a Ajansı, 

Perelrop ber•ahııun zaph hakkında 

ctP!ıcdeıı a1Uğıdaki raporu alınış1.ır: 
Kırım Yanmada~;ıuı k•t'aya ya!ruz 

bir kaç kilometre geıılşUi,iJ1de bir ber-
2'h toğlar. :au. pek m!lkemmel bir 
nrüdc!aa mevziidir. Du bt.rza.h ilzt!rin· 
de 8 kilcnıctre 1ızuniuğt..nda. 1~ metre 
derinlıi'mde ve 50 metre ~cnlşllğinde 
•Tatar Ç:ukuru> den~n bir k3n&l J{a. 
radeni.t. suları i~ Az<1kde:1ızi suları a· 
r.e:s:;ıda muvasala. ıe.n~·ı c•.ıı:lktedir. 

So\)Ctler, bu tabii müld!Ja .imk5n
larlnd~n istifade etınl;ii~r. & 1-. yet ba

(Devıı.mı 3 üncü Sah.ifede) 

Türk kadını ordu 
hizm e tinde 
Yardım Sevenler Cemi
yeti ordumuza 7 3 b ı n 
parça ety• dikip hediye 

r-----etti -----• 

Yardımsevcnler Cemiyetinin 
teşki latçı çalışmalarile, h an1iyetli 
Türk kadın lnrı 7000 pijamayı, 6223 
ne \.·resimi, 3ll4 yatak ~a~aimı, 
397 h as ta :ıbasını para~ıF. olarak 

(Dc""mı 3 ilncli $. Jı.i!ede) 

111 t•ı takcı.<iı nı lııizi '.ll•hsul almalıyız. Herşeyi. 
ok 

1 
ıdare ile harcamalıyız. Her 

u da, her iş ) .. rinde. her tarla-

Londra, 31 (A .. ı\..) - Keınbr"ı;;h•·Yr 

şehrine yük.:;t•k bn· N"az~ memurununı 
para~ütlc indığ~ hakkınd<.kı habC:r ı-cs-

........_ (Devanu 3 üacü Sııh.ıfede) ınen t<!'kzip edilmiştir. 
----~~~~~~~~~~~~---'---~: 

ALE AN TE~L~ii il l . ı 
•• , 

1 
ispanyada 

Kırımda duş- 1 muhtekirler 
Yeni Tefrikamızl 1-- --

Balkan Harbinde 
beaız RarplerJne Ait Yeni Vesikalar 

Yakın tarihin zafrr ,·e hezin1ct sahifelerini bir araya top. 
'ı 1 1 ~ fln en enteresan sahifeleri... ., 

İnıroz hnrbinde düşınan donaTinHl:)Jnı nıağlüp eden Os
lı:oılı don~nma~ı 1\Jondrostu neden ınağlfip oldu? 

~Yazan: 

~Eserde: 

Rahmi Yağız 

l· ilnli lliı konıudoıii Rauf K3ptan ı; çin Amirale Ha~l etmedi? 

• 

man fasılasız 1 ! asıla c a k 
t akip ediliyor 

--cıı---

Rus topçularının 

mukavemeti kırddı 1 
/Jerı:n 30 (A. '•.) - Alman or. 

ıinları Bafktunaı,danlığmtıı teb - : 
j ıgi: . 1 

Almc.n k w.-dlçri Kınmclo ma{j. 
1-.1µ dıişıııcmı fa."ı 1 111ltz. tukil>r ele • j 

{J)e•:ann 3 i.Lıtt:t• S;ıhtic<le) 

Parti Grupu 
öğleden sonra 

to.planıyor 

1 -- -

) Kanun yarın meri
yete giriyor 

Madrid 31 (A.A.) -1tıtikar 
suçlularının idam edilecek • 
]erini bildlr, n kanunun ya • 

rın, 1 S(>nle§rinden itlbaren 
mer'!yct mcvkilne girmesi 

ddlı;.ı, ~lnıdiGrn tl sit·ini gös • 

1 

~<·011efc baslan1ı~tır. Simdiye 
\,.. " '!i2lP."'11lŞ olx1 he. nl'

' (D"vınu 3 iincü Ş~hifede) 

\. 

Üniversi tenin· dokuzuncu 
ders yıı·ı bu sabah ·a çı l d ı -Binlerce talebe ve profesörün iştirakile yapılan 
merasimde Rektör, söylediği nutukta bu yılın ça
lışma, araştırma, bulma yılı olmasını söyledi 

Bu yll Üniversiteden 719 talebe mezun oldu, yeniden 
2284 talebe kayde dilerek mevcut 9400 ü buldu 

• 
İlk dersi 

Bayan Halide 
Edip verdi 

İstanbul Üniversitesi bu sahalı 
saat 9 da merasimle açılarak 9 un. 
cu ders yılına başlamıştır. Daha 
saat 8 d~m itibaren Üniveriste 
konferans salonunun önü binler. 
ce talebe, profesör ve doçentle 
odlmuşlu. Kapılan saat 8,30 da 
3çılmış ve saat & da talebenin hep 
bir ağı7.dan söylediği İstiklal mar. 
şmı müt.eakio kürsiye çılran Rck. 
tör Ceın·ı Bilse!. Üniversitenin 
geçen ders yılına ait çalışmaları 
ve durumun bu çalışmalara yap.. 
tığı maddi ve manevi tesirleri 
anlatmıştır. 

Bu ôzahata göre ~5 profesör. do. 
<;<>nt ve assitaıı askere alınmıştır. 
Bununla beraber, Milli Şefin uzak 
ve iyi görürlüğüne inan içinde 
talebe ve profesörler çok çalış. 
mışlar ve yılın verinıinı düşürme. 

• •• 
Universitege 

imtihanla tale
be alınacak 

66 sı İktisat ve 27 si Diş Taba , 
beti rnektelbindendir. 

Bu yıl basılan Ye ba•kıya scv
kedilen eserler 44 dür. Şimdiye 

kadar basılanların s:a)'lSı bunlar. 
la 282 ye varmaktadır. Bu yıl Ü. 
niwrsiteye ı·azılan talebe sa • 
)'1Sl 2244 dür. Bunlarla ta.e • 
be sayısı 9400 ü bulmak'a ıse 

ce, terkler ,.e kayıt •i"ne'D~ıe hu 
r&kam azalacaktır. 

mişlerdir, ı 
Bu yıl Üniversiteden 719 kişi 

;ınerun olm~ur. 322 si Tıp, 157 ı 
si Hukuk, 78 i Fen, 76 sı Edebiyat, 

Rektör, talebe art <Jn"1 llo~ur. 
duğu güçlükleri kbıırüz l'Wre . 
rek, yeni yıla ierahl·kla gir'; se 
bcplerini anlatmış, ve :lfaarı{ Ve 
kilinin himroetilc yeni kllr;k~e

rin açılmaS1, klinik yataklarının 
400 arthrılınası, kadroya 7 pro • 
iesör, 18 doçent ve 30 asistan ,Uı,. 
vesi, talebe yurdu ç!hna" ve 
gelecek yıl talebenin imt ihanla 
Üniveristeve alınması kararların. 

(Devamı 3 iincü S:ıhilede) 

pöste-rir lıa.r~ta 

SOVYET TEBLIÖl 

Dört bölgede 
şiddetli muha 
re beler oluyor 

• 
Düşmanın taarruz
larını püskürttük 
Vişi 31 (A.A.) - Kalu.ga, Tu!a 

ve Otel bölgelerinde ve Viazma • 
Moskova yotu üzerinde Ş'Uldtl'.li 

muharebeler olmal<ta.d>r. Diin oe
ce yarısı neşı·edilen Sovyet teb. 
liği bildiriyor: 

30 ilkteşrhıde kıt'alarııııız, bil. 
1ıassa Vo?okolanttk ltlojaisk, Ma. 

(Devam1 3 üncü S.:•hilode) 

ı Ma omlar ziraat
te çalıştı rılıyorlar 
Dalaman çiftliğinde bir zirai 

• • ceza evı ınşasına başlanıldı 
Adliye Vekaleti mahkfunlarm 

ziraaUe çalıştırılmala rı için Zi. 
raal İşletmeleri Kurumu ile bir 

ÇER(,' EVE 

Kafkaslar llattı 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Şimal Airikasında, birkaç 
kere on bin İngiliz ask.,rilc, 
birkaç kere yüzbin lta.lyao as· 
kerini kırıp geçiren meşhur hı. 
giliz kumandanı (Veyu l}, şim
di handaki lugiliz ku\'vetleri. 
ne, KaCkasyaya doğru ilerle
mek emrini vermiş ... 

Hiidise, ta Londradaki logili7 
hiikuıneliniıı bütün fikir mili. 
rakını göstermekten, şark cep
hesine ait durumu bütün muh· 
(emel neticeleri ve ihtilitlarile 
çerçc\'elcnıiye kadar, fevkalil. 
de n1iihiın ... 
(Veyvıl)ın bu emri \'erişi n· 

deki mana: 

anlaşma yapmıştır. Bu anlaşnııya 
uygun olarak !\tuğlada DalR:naı 

(Devamı 3 üncü SahJ!rde) 

1'8kit, oradcu çi(tliğinin grime 
si muhtemel bir barcketl' kar~ı 
can dostunuz olmıyanın top
raklarında, bellil>aşh bir mü· 
dafaa batlıııa doğru ~ola çıkı.. 
yorsunuz. 

(Vey\'11), artık Sovyetler fü
len yardım kabul edenıc7 hale 
geldi?<tcn sonradır ki, K;.tfka. 
tlağları nıcvziiui tutınak iizr-re 
harekete germi~!;r. Dcnı<'k k\ 
fiili ve silahlı İngiliz ) ardınu, 
tlaba dlin. o da Soyyetler he.a. 
hına değil, lngilterc hesobına 
olarak başlamı~tır. 

Bu ana teşhisten çıkacak hü· 
küm: 

l~tbaros f:Üvari:: .• takip emrini 
4E-dt·n ytrJne gclirınedi''. 

~·lô'.tltad:ın gelen esrnrengı.t tel
gr .,f h;il~g· [' makineye verdi?. 

't~"ıh lıı.,~ l<t1c-<::ı k~ı;.n '.:ta kal-

!r.ış o~ :n bu sur.!l~rin ctY<ı.bını ye. 

ni tarihi tl·fı· kaınızda c: .•. riyle ve 

teknl=l sebepleriyle ,,t hed:lml~ 

bu1act.k. ınız.: 
Ankara, 31 (Tclcfoııla) - Cum

hıu·i~et HAik Partisi Grnpıı bu
gün öğleden SQnra toplanacaktır . 
ic;timada Me<:lis umuıni hey\~tine 
sevkedilecek birkaç knnun layi. 
bası göriişültliikten soıun, Başve

kil n Dahiliye Vekili. Jlfrclisin 
tatil oltiugıı mı:ddct rr-rfındaki 

lıarici \'C' dahil i "i~a~~titni.tin in. 
ki~afları hak~ındu i:ı .. ~ıat \'ere-

Kırımın akibeti ve Kafkas mü-

Bir can düşn1an1nız1 sizinle 
bir hayli boğustııktaıı, öz evi. 
nizc kadar aradaki bütün mü
dafaa ritlcrini astıktan sonra 
birdlt~birc arka!Jı~t döniiyor ve 
can düşn1an1nız olnıosa bile 

coıı dostunuz olmıyan başka 

bir e\•e taarruz ediyor. Bıı ev· 
le sizin evinizin riftlikleri ara .. 
sındn bir geçit olılıı[!u için ge
~İdin başını (utul·or~unuz; ara .. 
daki birka~ ;\·ahancı cvccğiıi 
b:ıı;ı~·or ve taarruza uğrı)·ana 

uınktan ~·ardım öpiirükleri 
göndererek ıuukaven1elini sağ~ 
lamlıış1ırıyorsunuı. Kıyamet 

kopuyor ve siz. tuttuğuuıız ge
cit basında, b.,r.,eye seyirci ka. 
l1yorsunuz. Vakt5ki taarruza 
ıığrıyandan artık ırnyır kal
maınış bir vaziıet dG-ful or, o 

Bundan tam dört ay evvel 
iki kellifelli hnsmuharrir tara· 
fındnn alay c~ilen tezimize. 
yani So\' yetkr harbinden sonnı 
bir İngiliz • Alman uzla· ması 
ilıtiınaline nazaı ~n fnr,Hf!'te 
anlaşı11a nıe\"zuund:ı bugiı: .. ıo ka 
dar hcr~c.~·i ynptlğı ,-e~.-a ~ .lptl· 
n1an1a~ı icap cd~n hi<'hir ~eyi 

yapn,rırlığı gibi, uzla~ına t l1ak .. 
kuk ctıncdir,ine gtlrc ,.!r ic:"afl 
eden hcrşc~ i yapnnş olnınk. da
Jıa dolJ'rusu yapılınası lii1ın1 bir 
~C'~·i )·apmaını;; chnan1&1t içir
bugün fiilen harcl·ete J!f~n1i~ 

bulunu~ oı-. })arckct l'Zla~a1:. 

da\asının nıüshet \'e ntf'nfi şe
killerine göre İ11giltcrenin v::ı 
zİ}etini sağlanıla~tırnn hit· ted 
bir adnnrndaıı lıa. ko hiı ~eı 

ıle~ildir. Kıı(ka,lur hattuıda in. 
giltcrc, Alrnan:rn i1<' ıı:ıl•ı~;ı ına· 

dıAt takcliTtl«• nı:'.d~{a~~a "C<:C· 
<"ektir. Ilu nıiidJfa:ı ı. ?!J.rıınr 

cl~hn 1İy;.~'t • h:, tııl.':. r ,ı ihtL 
ın~Jine dcl~Icıt ı tti~ıiui. bHuıcoı 

ki onlatabildik mı·? 

• 
1
, !",·1.rrn cuı~·l ı.._.snı_ıt,da Dıı 1 kan deni= harple1·ine iştiTrı:..: eden 
" k ckmzrdaiııııı ııadiseui iza/ılm~le en mu<fıik ruk'cılar e{. 

~fotdakı krncli görü• ve 1'a ı;aatleriııi belirten tafsilat•ııt bu. 
t cı · ş-ı111z \r . 

\.~ "SON TELGRAF,, ta 
ceklcrdir. • 

• 
da/aasında lngiliz hazırlığı 
(Yazan: E~EKLI UBMAY SUBAY ) 

Bugünkü 1cbliğlcrc ı;üre, renup 

ı c<'phc!'indc Rostof ·ve Ra ını artık 
l yakm bil' Alman tehdidi altında ı 

bulunmaktadırlar. 

llarkof'un tahli~·csiudrn sonra, 
'De\'anu 3 üncü Sah.l!ede) 

' 



2 - SON TELGRAF - ~1 ı lnd TEŞRiN ttcl - -
HALK FİLOZOFU 

RADYONUN ŞİİRLERİ 

Itatl~ onun ~iir ~aatinde oku. 
tt<tıı nıanılunelcrdı.·n ho~lannıa

dı~Hu f ö~ liycm~m. Fakat, si. 
Zl', garip bir tesadüften hah. 
St.·t1nek r ... terint. Bır akşaın. i.iç 
bt·.. a: k •• daş top1nnmı~, t:ene 
~alıı·orduk., Binlen aklımıza 

k:ıpalı duran radyonun düğ
ınec;;ini \,;evirmek gtldi. 

Oii!ıne) i çevirdik. Kulağı. 

mııa akseden ilk heceler şun. 
lardı: 

•Bacaklar bir larafa, kıç bir 
tarafa .... 

Radyonun başında bulunan 
arkadaş. nasıl olduğu izah •di· 
foıni~·rn bir hisle. birden düğ. 
me)·i kapaltı. 

Birbirimize baktık. Dudakla. 

1'EŞA.T FEYZi 

rınııztlan ayni zaınanda, ayni 
sual çıktı: 

- Bu ne?. 
Bir iki dakika geçmemişti. 

Ağır ağır düğıucyi tekrar çe
virdik. piker konuşuyordu: 
•- Sayın dinleyiciler, bu ak. 

şaınki şiir saatjmiz bitrui. ı;r ... • 
Anladık ki, az evvclkı >Öz.. 

ler siir saatinde okuııan nıan
zum-;,lerden bazı mısralarmış. 

Beu, mııgatıltn yapmak ta. 
ra.ftarı değilin1. Biı- nıanzu ınc 

içinden iki üç kelimeyi tecrit 
ederek, hüküm vcrmiyeceiiıu. 
FJkat, ne de olsa, radyoda o. 
kunan ~iirl("rden aldlğtmı söy
lediğim o ınahut ke l inıeler. si .. 
ze çok a7. inannıa k hissi \'eri_ 
yor, değil mi?, 

Seyahat rağbeti ! 

ARKADAŞ 

YARDI.fi 

~ ıcğer, dostuınuz Sel;'.lnti İzzet 
Scdes, İngilizce csel'lcrl. blr arka .. 

cla~mııı yardımıle tedkik eder. 
mi~ .. Hamlet P•>esi münasebetile ' 
ya«lığı bir yazıda böyle •ÖJlü· 
yor. 

Bt' :.ıstde nazaran, arhk hiç kim- ı 

se)·i filan yabancı dili bilmediği 
için :nuahaze etmek doi<u olmaz .. ı 

Yl 1itÜYÜŞ 

SPORU 

Bazı arkada~lar var, ak~aınJarı 
i~ten çıkınca c\·e gitn1ek için Sir. 

f;c ı.:iden Taksim o kadar yiiriiyor .. 
hr. Bn suretle, hem spor yapmış, 

lıcın t!e tran1 \':lY ~ıkın lı~ı çekmc
J'ıİs oluyorlar. . . 

G~çcıılerdc lıir ak~am ben de 
onl:U'a katıldım. Ayni seyahati 

~·a1ıtıın. Tak,imc geldiğimiz zıı. 
ınau. bana sordular 

- Nasıl?. 

Şu cev::ıbı verdin1: 

- İşin tuha(ı. Brlediyeniıı cc. 
nazc otomobilleri de pek mahdut.. 

sl:-;EMI\ 

Trenlerimizd~ yolcu 
sayısı ~10 258 arttı ! 
Demi.··rol!arımızın uzı.1nluğu _vf' .. 

n den v"!»bn hatlarla ar•arken 
-·ıarıl ·rinıizde yük \'e ~·ol<:u nak .. 
l.yatı da Çilk artmış! tr: 

Ezcürn•e 193·1 • 1935 yıllarında 
t-ckm.l de.,.,.;ryoı!arım z;n uzun -
luğu 47~8 ıolcırııetredeıı ibaret :. 
ken mezkU.r yı~l[lr ,çcrtsinde se .. 
kiz burnk mHvon \'oku nakle • 
dilmişt:r. 941 yıiında :se ha' la _ 
r:mız 69'29 kilometreyi bulmuş 
Ye son altı yıl ıçuıs.nde 30 :n.l. 
yon yotcu gidıp gelm•ştir kı bu 
.suretle· trenl-erim.zde volcu ınik.. 

tarı yii<de 258 nısbetinde artm:ş 

bulıınmak:adır. 

VARİDATTAKİ TEZAYÜT 
Varidata gelince: 1934 • 1935 

yılları içe:i!sind'e t•en:erimiz!n 
hasılatı cem'3n 21 nı Jvun lira ;ken 
1941 yılında yüzrle 185 r ·be !n . 
de bır fazlalıkla 60 .n iyon hraya 
balığ olmuştur. 

--v--

Tekmil tren malzemeainin 
yerlileri yapılıyor 

De\'let Dcmiryolları 1daresi 
Sıvas cer atölyeslle di·g.,r atöiye. 
ler•nde lrenlemmı. :çtn tekmll 
rnalzemPyi yerli olarak yapmağa 
muvaffak olmuştur. Bu suretle 
hariçten get!rikmiyen tren ve 
ttemı rvolları mabıemes n:n yok • 

1 

SA il SESİ 
l luğu kalmamıştır. 

Bir sineınada bir filtn seyret

tim. (ienç \'C güzel kadın artist, 
sevdiği erkeğe şöyle diyordu: 

- Bana, bütün erkeklerin an. 
lal tığı ayni hikô~ e~ i anlatmayı.. 
UIL •.• 

Erk~k şu cevaht verdi: 

- Bir kadına ilk defo böyle hi· 
tap cdi~·orum. 

Bu erkek artist, belki 40 ıncı 
{iluıini ~e\ irn1ektcdir. 

KE. DIMIZE 

BAKi\Llll-1 

Bazı muhanir arkadaşlar bol 
keseden atıyorlar: 

•- Maaşlara zam yapılmalı, 

ücretler arttırılmalı.. şöyle yap. 
malı, böyle yapmalı ..• 

Bu temenniler güul amma, biz, 
henüz, basın kongresine kendi 

maaşlarımızın bile arttırı lmasın ı 
kabul ett iremedik .. li fia iş olsa ... 

AHMET RAUF 

1 ( HALK SÜTUNU ) 
lf arıyor 

18 yaşındayıın. Bu yıl lisenin 2 in
ci ıınıtına geçtiın. Yazım duzgUn
dü.r, l\tali \'ilZiyetimın boz .. ı~tı.;gun
dan talu:..Lrne ına0tle..,et d&\.·au1 ede
memek mecb~.riyetir.dcy!n1. Ka.naat
kjr btr maaş:a iş arıyorum. Taliplerin 
Halk Sütununda A. I<. O. rumuzuna 
y~zrnalarını rica tderlm. 

Orta yaflt bir kadın iş arıyor 
E\•lerde orta hizmetı vt!yahut ta ço

cuk bak1mı yapan, ihtiyar bır k3dın 
vey• erkeğe bakabilen erta ya~l• lhr 
k.:ıdın iş ara!"naktadır Talip olanların 
Son Telgraf Halk sütununda N. ~!. M. 
RumuzWta müriic.laltarı. 

Açık konufma 
(Nt.ıkHye anb:ırtnda.n ~ik3ıyel 

e~n ıata:) 

İ.omill.e Antalya anbaruıa bu ayın 
13 Unde tet.Iim olu'lan ev -eşyalarının 
ayın 28 ine kadar elUn !1Chrinüze gön
dtrilnlemiş olması hakkında mek
tupla şfk8ye\te bulunan Baya: Mek
tubun•Jıda \'3.Zlh adresiniz mC'l.·cut de
ğildir Ştkayetınlz tıakkında tahkikat 
ya.pdınak üzere .ıdresiniziıı de iı'at·ı 
ınt•rc:ıduı·. 

( Tefr ika No : 2 1 
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b·~ paşantn kız1dır. !\-liınevver bir ha
tı...n kişidir_ Evinde İsb.nbulun en ki-
bar, t..•n güzel l..:adı.,ıaı·ııul rastgelriıek 

ıı· ~:ınkiındur. Yalnı.1. u vat· ki oraya 
At c.i.jarnı g~lircınezler: .. 

."'ieLın bL" knlıkaho.ı c..lal"ken 
dl.' .;ın ediyordu. 

Reşat 

-- Orada dünya nirııellerinfn E:n 
scı;u.-elcri eıı :ıarik.ul.ldclerJ. v~rd.r. İç
k .... :n, kad:nuı, saz ve schbetin en na
dıctc;eri en neft! leri. 

- Kat' iclfi •• I\'Iuşaıiınileyh:ı:Hn 
ne .nal clduğı.ın~ anlıyıııı.un artık .. 

- Anlama1: k3fl degit, görmek ve 
t1~~·H:ılc ıaz~nl aı.izan .. !lem sen beni 
ne ,.._ar. gör..>cn san'at ruhunu tatınin 
~dt'~k bir !ı:odel l>ulamadıgından 

sı:~J.:·ct ed!p duruyor~un .• Sana öyle. 
r.:xteJcr gu .. t . receğim k~ ~Iıkei..a.njlere, 
J'... 0:1ardi \~1nçt·tere bile hayatla
ı;..ıd.ı nas;p olmuş degildir 

- Ben ruh•Jmtın <ı.r.ıd~ı rıı.ude:: be
:r~z :~ctın etI ·:ıtzn rnczbahal.:ırd::ı. a
r m yor .. ın! 

1 
kirli kasap düklmı de;:ildtr diyorum 1 
sana! 

- Bellü zenbille değıl ele yaldulı 
k;J&1tlarla .• 

Re.}at arkadaşının kuhıg1na uj.zını 

yapı::;tırari'k: 

- Kendine gel yah11! Bu kadın ehıli 
ze,~k bir hatundur. Parada palda güzü 
yok .. Kendine mah.·u.s felsefeleri v<.ır .. 
Onları hayat saha:iırda taıbik eden 
iı.,'ii.zel bir filozof .. 

- Bana hakikaten ıncrak veriyor
sun R~.'l.t. 

- ırah şöyle yo!a gel Sel' .ı:-fg'm. 

Bu e-ecc hayatında bir cennet 1. .pıst a
çacağım. Ömrün oldukta bar min
nettar olacaksın. 

Seliın gülümsiyeı'C:C. arkacW.. J ce
vap verdi: 

- Peki peki arsl<arum. Bi ! ! y söy
lediglmiz yok .. İşte gidiyoruz 

Reısat tatlı bir arkadaş sar.ı..ı.,.iugile 
arkoıdaşına sarılıp tiptU: 

- Oh y::ışa Selirr.ci!tnı. 
Evin önüne gelmi-..icr<li. Re.ş::ıt ya-

'9 B!t]tmll' 
! l~üElaJLW 

Da arabaları ben 
de beğeaxmedlm 

Otoınobil, tramvay, otobüs ~ıkıntısı 
üzerine, atlı ar<abal<te'ln, faytonların 

piya;iaya çıkmasını ilk lstiyenler ara
sında ben de vaı·dım ve bu arabaları 
beğendiğmii ı;ok defa yaz.dım. 

Size, ıne\7.UUnıa girmeden c\·vel, 
ınalünı ve n;C-?hur bır fıkra anlatayım: 

Nasraddin Hoca:ı.ın aklına gelnılş. ı 

Karın ıç:ne b:raz }lt'kmeı dOkmilş, '.<ar 
helvası yapn~ak istemi$ .• Tabii, yJptığı. 
helva b;r şeye beıv.emem.iş. sonra ken
d.iaine so~lar: 

- Hoca helva nasıl?. • 
Şu cevabı vermiş: \. 
- Ben icat ettiın amnıa, 

beğenınedim. 

ben de 

Arabeııları ben de .slcn1işt.im, özle
m· im, amma, rl6jtr'lı!lu ron zaman .. 
lard;;. hal ve tavırlannt hiç de begen
n' yor Tn. Bir kere, btt zavalh ar::ıba
c:lar1a ~al:ba. lı:c; kunsc :ne~gul degil.. 
Bunlar, kend: b:ı:;l.:ıruıa meydana çı. -
ınışlar, hayvan sürüp gidiyoralr. Bu 
.aralJ;ıl::ıra yol(ta ne ınrnan tesadüf et
seıf', riikkat!"" l>akıyoru n. Kendimi, 
Biıyiikad1da Tuı· yol nda t'.lnncdiyo
rurn. 

fler şeyin bir- y.ıkı~t.il vardır. E\- -
\·t<:'ı bu arab:ıla:rııı b•'yaz ve sarı 

· ııkler kaybetınelı. i~oyu siyah, 
koyu yejil vey~l ı~oy•..;. rna,·1 bir renge 
f.ı•ly:ıtn lı. B ıııd n başk.:ı bu araba -
Jar, h;ill lrendiler~n · ten.o.uz sıcağın
d.'.l "\rlc.ıda farzed~rt•k, ;ırJbaların ka
pahhııa~ını veya kapatıluıasına dıı:r 
oltı.n tedl>frl.:-rl düşünmüyorlar. Nas -
reddin Hoc.H11n türbp.şı gibi, dört bir 
tarJfı a'ık. 

Hnlbuki. önUmu;o: klŞtır. Hat.ta, şinı
dı d'1hi, böyle açık: bir havada yol -
culuk edUrr.ez, in. on ü-?ur h.asta olur. 
Bu ;:ırabalaı·ın henıen hepsine dikkat 
ettLı· Ç:)~:..nda k3llL1tıl~c<ık bir perde 
\'C}":t kap:ınrr.a tertib.:ıtı yoktur. 

Bi71-e, şehrin unıt.ımi münakale \'a
ziyetin• dlişür.nıek, ic.:tb('den tedbir -
lcr. ahn:ık Belerl.iyenin •:azi[esl oldu
L!"una göre bu ar..ıbaların tam:r \'e ınil
nasip hale ilragl::ırı zJJnnında Beledi
yemLz biraz a!itka gö~termeli, hatta, 
n1iizaheret ve yardım etmelidir. _.·\k~ı 
halde, havalar biraz dnhıı soğuyunca, 
bu arabalal' kabili h;Ufade b!rer nakil 
\'::&~ıt::ısı olmaktan ı;ıkac.ıkhr. 

R. SABlT 

Tekmil eski iakambilier 
imha olunaeak 

Belediye Rcıs ;~i b'rçok kah
\'e ve gazınoiardakı ısklınıbi!le. 
rin çok eski \"e kirli olduğunu 
görerek ve hunlardan mıkrop si. 
rayet etmek tehlık"'5ıni önlemek 
maksadile tekmil kahve \"e ga. 
z'.nolardald !skambJ k:ıı;ıtlarının 
muayene olunmasını kaymakan, 
lık!ara bildirmisth-. Kırli ve eski 
fakambil kağıtl;rı ;rn-ha ohma -
cakt:r. Badema ıskambil kigıtlar: 
sık sık ecza ile sllir .c0~tir. 

Köylerde «çiftçilik 
mektepleri» açılıyor 

Köylü çocuklarını çekir kten 
ziraatçı yenişlirmek \'e modem 
ziraat usulleri öğrc mek üzere 
<ıü.•ük köylerde •çifl\·ilik mek • 
tepl<ri. açılmasıı:a başlanılmış -
tır. İlk olarak '.'Aanisada Özen 
çiftliğinde bir çiftçilik mektebi 
küşat olunmuştur. 

Küçük yaştakilere içki 
verenler cezalandırılıyor 

18 ya~ından aşağı yaş•a bulu • 
ııan gençleri içkili \'e tlanslı yer
lere alanlar ve bu k&bil yerlere 
gidenler hakkında sıkı taki-bata 
gcç!lmiştir. Yakalananlar Adli -
,·eve \'erileceklerdir. 
• İzmirdeki b!r okntro!da da 
•Asansör• gazinosunda kilçük 
yaştaki çocuklara içki içiriEp 
dans ettirildi.ği görülerek ma • 
halli :Müddeiumumiliğine tevd· 
e:lunmuşlard.ır. 

- S\.ls! - dedl - e:eidik.. Gözi.ınle ı 
gôrdiıktt-n sonra tan1 hüküm \•erir -

S•ll 1 
Rt'~at ~ki kiıgir büyük bir ('\' n 

kaptslntn "1Crnıer merdlvenelrini c:ıka- 1 

rak zili çekerken, Selint tenha ~okağa J 
loş ve aı;ır gOlgc~i c;Oknıi.ış b.ı büyilk 
\'e 1-'e.-tiz gOrünen evin On pencere • 
leı:inden ı;.:1ı.11n esrar!:, donuk ve tit -
re'.t ziyaya b<Jktyordu. Sokakta ve e
vin ce-phes:nde öyk? garip bir dur -
gunluk vnrdı kl içindekilerin nğır bir 
uykuya dalarak kat>ıyt açmıyacaklar-1 

zannedilirdi. 
1''aket bôyle olmadı. ZHl ikinci defa 

cekmcğe lüı:um kalınadun kapı gü -
rültüsüz ac:ıldı. Kapıyı açan genç ve 
dine $ık bir hizmet.çi h.lç bir"ey :-Oy
lemeden içeri d..ı:lan iki gece z~irini 
tatlı bir gülü;;le scıarnladıkldn sonra 
önlerine düşerek yüriidü. 

Ndkışlı ta\.·anında esrarlı arabc ... k 
bir kandil yanan gcnlş holü geçtik
ten sonra bir kaç yaS.>ı. nıcrdi\'eııe:~n çı. 
kıp büyük nuıhon bir kopıdan gird:ler. 
Birdenbire güzel döşennıis bir sofa
nın c:ınlı ışığile gözleri kama,tı. Ayni 
zan1'3nd:t cephe3i uykuya dalnıı~ gö -
rüneı bu evin havasında henüz z.evk, 
ne~·e ve hüy<ııt se~leri dt-lgalandı~ını 

duydı:~<ır v.:: içinde Lulundukları so~ 
ranın tam ka~ı·nnda nıuhtc~em bir 
btızlu caın kapı <ı.çliınca gür ve sa·~aah 
bu ı.:ya tufanile d,l-'!_ yapn~ış gibı $CC- t 

MAHKEMELERDE 

Saz olan, kadzıı 
gerde hırgür 

olan içkili 
olmaz! eksik 

-T('brık ededm .. Tebrik ederim. 
Zaten beraet edecegin. beHiydi canım~ 
İyi anıma, nasll oi.du bu ış? 

- Na:;ı !olacak be k;:ırde;;im ... Dü}t... 
kana devaırı eden ba7.ı kibar müşte -
.rilcr ,·ar. Dediler ki: 

- lfsta .. Sen şuraya bir radyo uy
duıı.t\.·er. İçkili dükkana radyo mu -
hakkak ıazınl. Şurada şöyle hafif ha
fif (,:-ekerken, pesperdeden biraz şarkl 1 

dinleriz. i\'füşterilerin de iki içeceğine 
dört içer. Sen de biraz kazantr.<.ln. 

Ben bu işleri biliriın.. Babacığun; 

çek;ı tit:kten yeti~me esnafım. Sa:;,, o
lan, k<1.drn olan içkili ycr1~rd<" hırgür 
eksik ohr:ız_ Biliyonım amma, bite 
h~le lıdes bu ... 

Tuttuk. evdeki canım yüz seksen 
liral.ık. rad}'<JYU get.r:p dl!kk.in:. k<)y ... 
duk. Diz!m n~U:;ıteriler kibardır, kibar
dıı· an ma, yab3ncılar gelıyor. Dük -
k<in hıı.. 

- Geln1e, senle i:ııteıııiyrıl·um! diyc
n...ez_ :ı ya! .. 

nJr. k. aın efenJirn, ı;öy!'(! bir epey 
kalabalık geldi. Radyoyu zaten 11-{'r 
zaman ıtm'hı~1 ya .. :İştc ga!letimc ı-.ıst
ladı .. ~.\çtlm. Bir ikl şarkı çald:kkın 1 
sonra, b:rlsi kalktı. 

$•· pis şarkıları bırak da, iyi bir 
A\.Tt·pa (5:.tAsyonu bul, dedi. Bunları 
dlnlen~ege ben tahammill edem.Pdim. 

Çe\·irdik.- Bir yer bulduk .. Alafran- ' 
ga ?:J::i<ılar çatmağa ba~ladık. Derken j 
bir bı:.şka;ı kalktı. 1 

- All:.ıh aşkın:ı ~edir. bu kepazelik? 
dedi. n~ınlardan bız bl~('y anlamı

yorur Hiç olmazsa l\.tısın bul da, zev- 1 
kimize yakın birşcy dlnliyelim. 

Derken efendim, bir başka.:tı da 
çrktı, 

- U•la, dedi Kes şu radyoyu Allah 
aşkına da, lıen hicazdan bir gazel o
kuyayım ... 

Bu, heps'.nin üstüne tüy dilcti. Ala
franga l.=.tiyen: 

_ Sizin zevkinize turp ı;ıkayım, de-

dl. Zevk zevk, alafl'.ınga r..üzlktcdir. 
Gazei, nHtval, bilınenı ııe hıyor?. 1 
Dnlen ı.!ecek şey mi bunUır? .. 

Bu.rı . .ı gazelci kızdL .. Derken öbür -
teri kızdılar. Dört beş kişi h:r ağız / 
dal~şına ba~ladılar. Ben de z:ıten hep
sine kızıyorun. Ben~ nıar >ğlanına 1 

döndilrdüler. Avrupayı !)ul. .. Yok 
Mısırı bul.. Yok bilmem ncrı:orı bul ' 
Onlar dalaşa ba~laytnca ben de dö
nüp: 

- Hepiniz birden ('Lkın bakalım 
dükk;'ından! dedim. İ~tcmiyorum sizin 
gibi 1nüşteri. .. 

Blı eter de hepsi bir olup bana 
bula~o1azlsr mı? Radyoyu kaldırınca. 
yere ,·urdum. 

- Haydi bakalım, toplayın pılınızı 
pırlır.ızı.. Yallah! dedinl. 

ECendiler bunu h.akaret sayınışlar .. 
Dükkdn benim değil mi? İ.iternen1 is
temcnı. 

j.te, i~in tıslı, fasit lıuydu .. Haka- , 
ret r-•a,·ası". Koğnıuşum da, hakaret · 
etrr.işim. 

- Eh .. Bera.et ettin ya .. T\•Qr'.k e
deriın 

- Teşekkür ederim .. Teşekkür ede
rim ya .. Ben beraet eltin1 aıruna, rad
yo da radyoluktan bcraet etti. Yüz 
sek:~('n lira uçup ~itti. N'e doğru söz: 
•Öfkeyle kalkan zararla olurur> muş. 

- Onun daha 'yJsi \'at'dır: 'Keskin 
sirke kilpüne 7.arar.• 

- Zarar ki zarar .. Haydi ey\·allah ... 
Beklerim .• DükkAn beninı değ:l siı.ln .• 

- Ek:;ık oln1a amına, ben raJyo -
suz y~rde i~em. ı 

- Zararı yok canım.. Sen gel de, / 
ben bir radyo daha gö7.dl'!n c;ıkarırun. 

- Eksik olma .. TC!seltki.ir ederim .. 
Gelirim. H<tydi ey\'allah ... 

- Haydi eyvallah beyim .• Gi.tle gü

le ... 
Biri bir tarafa, biri öbür tarafa yü

rüdüler. 

Bayram şerefine kafaları 
iyice tütsüliyen üç sarhoş ! 

Gece vakti 
da rakı 

sokak ortasında 
fakat!.. 

Edirnekapı'da 
ıçmıye kalkıştılar 

Enirnek~pıda c-ere) an eden bir 
sarroıluk hiıdısesinm muh&ke. 
mesi dün cürmü me~hut n'!ahke
mesindc görülmü~ttir. Suçlular 
I-Ia .... an, "fevfik ve Mu:slafa isım
lerinde üç kişidir. Bunlar bay-

ram ~erefine muhtelif yerlerde 
içtkiten sonra Edirnekapıya gi. 
derek sokakta da rakı içıniy e 

ba~lamı~l3r ve rezalet çıkarmış. 
!ardır. Nihayet bazı komşular 
fazla dayanamamış ve dışarı çı

karok kendilerine art.k evlerine 
gitmelerini ve halkın uykusunu 
boıır.amalarını söylemişlerdir. 
Bunlardan Mustafa bu ihtara kız
mı.ş ve iki üç komşunun üzerine 

Tar ihi vesikalar 

atılarak kendilerini dövmü0tür. 
Nii:1yet ı»lis gelmtş, sarlıo;lan 
yakalıyarak karakl)la göttirmüş
tür. 

Hasan. ~:rustafa ve 1·e,·iik dün ı 

cürmü rresf>ut sulh mahkemesine 
verılmişlerdi. 

Mahkemecte 25 e yakın rrahal. 
lell ~ahitlik etmiştir. Neticede 
ıııazr.unların suçu sabit giirüle

rck Mustafa 1 gün müddetle r·ap
se, Hasan ile Tevfik ue birer lira 

para cezasına mahküm edilmiş

lerdir. 

Giydirilen çocuklar 
Küçiıkpazar Çocuk Esirgeme 

Kurumu ve Halk Partisi ta;a
fmdan Cumhuriyet Bayramı ~e.. 

rcfıne üç yüz çocuk giydirilmiş
tir. Ayrıca fakirlere de şrker tev
zi olunmu.;tur. 
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AHŞAP 
iskeleler 

Boğaziçindeki t ekmil 
büyük iskeleler 

kargire çevriliyor 
Ş!rk'C'tihayriye İdaresi Boğazi ~ . 

\indeki eskı. ahşap iskeleleri pey. 
derpey yenileşt;rmek ve kagire 
çe\·;rmek üzEre bir proje hazır -
ıamışlır. Projeye göre ~ik partid~ 
Beykoz, Snıyer, Yeniköy ve Kar
ııilli lif' Üsküdarda modern, kagir 
ıskele bınaları ınşa C>lunocaklır. 

Müteakiben diğer küçük Boğaz 
iskeleleri de ıslah olunacaktır. 

Amerikaya tütün eks
perlerl gönderilecek 

Gumriik ve İnhi~arlar Vekiı -
!eti, Avrupa ve Amerikada yetiş. 
tirdiği mütehassıslarını Anado -
.udaki tütün 15lah cns:itülerinde 
çalıştırarak zürroa "enni tütün • 
cülüğti öğretmekten iyi n-etice al. 
mı!ilrr. Bunun üzer'ne n1U e'has .. 
sı.ı:ılar1n . ayısını arttırmak Ü-zere 
mü<abaka le Amerikaya üç eks
per gönrier:lerektir. 

Firar etmek isterken 
düşüp öldü 

İbrJ.him ıninde b:.r n'a! .kÜ.nlr. iki 
zabıta meınurunun ınuh..ı!aL.asında Kı
sıklıo;..n Üsküdar:ı getirilırken yolda 
kaçın::ı.k i.St.~miş ,.e men1urların öı:ün
dcn ftrlıyar:tk bir bostana gitnliştir. 
l'\olemurlarHı <iuı· <"ınriııc rağmen bos
tanda sur'atk~ . ıerliyen İbrahiın, bir 
anda ortıdan kaybohnu,tur. Zabıta 

menıurl~rt, b\l~tan<la y.ıpt.kları tJhar
riyat esnasında nıahkünnı bo.., blr kH- ( 
yud:ı p:ırı;a parça olmuş bir ,·aziyf'tte 
bulnıuşl:ırdır İbrahiın~ kaçaıkca üuün-/ 
d-ekL kııy;;yu c:>rmeıniş ve ir:irı..: dıJ.:o;c
rek p.::.rı.,·.ılınrı~.:k suretiyle Cilrr,Uştlir. 

BABE LEl!l 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
"*" Cuııılıı_ı-;y~t .Ba,.,T.,·. 1 ıııı.lna~

bet:ylc ıat ·: ediln: !j • o.ıı t~ ı i cl<ı~re

ler vi? ıne'.\tel>leı b•.ı sabahtan itibaren 
açılınL.,lardır 

+ Şehir l\.fecJı;;i .v·•rın sabah s:ıat 

10 da <t<;ılacakl~r. \':ili O!r nutuk :tiyli
Y~~ktır. 

TiCA RET ve SANAYi : 
+ i~parıy:ı dahili h3rbi eı.nasındu 

İsp.,ırıy :ıya ı~orıdenlen yuınurtalann 
bedcllerıniıL iıenuz teciiye olunnıadığı 
h:.ıyrette ögrenilerek tıJtkikata geçil
mı!jtir. * Altın f'ıtler• 2490 kuruştan 
mu .ımele gür •ıli.şltir. 

MÜTEFERRiK: 
* Sat:tr, f)th;ız; \•e Kör:<!'r c·.enı~yetl, 

<izutırı l"ÇlII -İ ·hr;n1izd~ l;ir ll":f'k~p a
Ç3Ciiklır Mektep leylı ·ıe n~h.ı.rl ola
caktır. Leyl:lcrden y~lda 300 :ıra ay
lık ıu:~t a•lnacaktır. 

+ Cerrtlhp< ~·aclaki i·rınd:t baı.1 
kimsel-E>re ekn .. ek sı .. :.tıln~i!dığı .:ırka ka
pıt.ii.l.n aızlı ,.;.ılı~ yaoıt:lı~~ şikayet 01u-
1:Jra~; b" lrldian:n t:ıhkıkini' geçil
m:.;t r. 

+ ').rke-ti Ilayr'y?ıı!n 1,ış taı-if<>sı ya
rLn haşlıyacaktır Hcb .. k hattuw. serer- 1 
!.er fa1. .t!a.;tLnlınış;.ır. 

Cevapsız 1ıaıa11 ·~~~~ 
Yuan: ALİ KEMAL stf?I· ,ıı 
93 harbinden sonra Q;;tıı J(P 

İmparatorluğu pay~ıJırken B·' 
.Jiçe Viktoryanın İngiltcresı ııı~ 

. sctıııe 
mark Prusyasının sıya · 1~şr • 
zaheret etmiş. Bismark satı'~"'° 
!arda Islav ı:üfuıunun yerect <! 
sine mani olmağa son der 
lışml!jtı. .. ~ ,_, 

İngilterenin o zaman ço• ~,f 
gelen .bu siyasetind-e prus~a t';. 
vekilinin müzahereti tab" dC ,I• 

lüyordu. Berlin kongr«>·: il''' 
v usturya İmparatoriugtiıı · 
na • Hersegin :darcsı ''~\~ ~ 
Bismark ib5yle isti\ur. çon . 

• 1 •f. 
vusturyayı başka işi< r c 
eder-ek Prusya i\o uğr5ştJ1Z"ı: 
temin etmek laz!m. Pru'Y:~r 
iığı qe Avusturva irepar~ . 1~ 
o zamanlar -biııl:.irler1 rıc A ı1 
Zira her kisi uc d ğcr 

·O 
me~i.Pketleri fızcrırde k 
{uzunu gösterm-eğc ça .,.,ı. t;e 
ınark ~se ı\ltnan ;r..e~ ı.ı ;, 
ÜlerındL Pru.syc1.n• usl 

1
•· 

tesıs eatcPk. 1378 Bı~r n 
!):nden ~nra 1.ı:•. ~ P.. \·L· 

' Seliın,k \olu uz"!":' -. L' 

l . ' , ' 1 r ı ., ve 1; oır ;ııev.i\t ~.ı. .... ıg" 
• J• 
\rar~ın Avusturya c ~'"11· :\ 

gul •llaı ak Cl,;rr."'.aı •141n 
denız ,., • doğru unc~· c 1 

1 

tahakkuk ttirm~ğe u '' '
1 \ ·rı.. mark PrL:s\ a~~ ,.,_.~a .:- -. vıı~ 

Cerma.,lık üzerı. d<' n bU 0 : 

fuz ve tes;ri b-~11irr1.;e:1'!•~ 

yordu. · . • ,, J'i 
lngil ere uıoklan O• ~J p 

heps: n, hos ı;ıör•.•" r çı.ır. 
3 

~ 
kanlarda İslav nüftiıun " 
bu lazım Pakat A'"•. 1111,ti 

1 · , o·P o 
par:ıtor ugu n1aı1:r · \' 
·retiş~irnır:k!e n t.ı·.ıtd 
; a!: '1:plomaı.a : r s: 11 ~ J 

re raı.:.ıı.{1111 da •. a ~-.;vel gll sa;\ 
l ndekt ciunyaca meşhur 
kiie· " s.;. 

- Ne v~pıyıJ:-::. r.uz. '· 
ljvLıraı ;:Ufuzun~ı kırnııır. 

. b ·aıt ıı . 
ken lngiltc:rcnin ur.u ,ı• 1 l· 

dar i..;tif3de ett ;...: n; t'·"' r.;l? 
l>dıyoc.sunuz Bos·~a ~. ırt, .... 1,,.. • 
vus1 urya altlı. C· , tl1•• 11 '" ~ 
ge Jo~l'cı :ne.:ek. L~k"\ 111,oı 
oim ~t da Ingilt;re uıı ... 
• • . , 3 1 

aet:slnı-z.. . {l ıf. J 
D.yc bir sual ~onnu' sı;~· 

pek miimkün. Fak:ıl ~le 
zaten rok ileristri gun~<J< r.'· 

' pe1' . 
katarının yardım!'lJ dSO 
taç olmıyaıı bir J~vle' \ı~ ', 
ve tanınmısllr onun. 1!' 
Ş• öı"• dilsünmü-< ,,1ab'1". 1 t.l . - • .. . . tn,11 . ~ 

- Cebeluttarı:< ~ıııd• 
· ·ı· de <' '' Malla da Ingı ızıcr · ' rs · 
l O d n o.;n .. 

r>Sı alıyor ar. n a ·" c. 
h. Ç'" 

Yf\'~ ::anJlına r:! tp dBr . 
Bi..:.tün .l\·Tı ... ır ar,ızis;n:•~ıcr r· t"' 

ı 1 k . " ·r<: '. . "' a_tına a ma :.;)~i) .. -,, tJ ~ ·•~ # 

~onra da şu pek rnüırl1 1 
!'!i' ', ı 

G. t ' . 
sele halini alan ıı·• .,.:a.rt ~ r 
dilmek istenecek. G. svd' 1 ı 
bir lim.'.101 olan rr~h\J( ır c·!I 

feziı< de ing!'iıler b· ~ 
ele gecirirl~rse A,~ruP3

1 ,, ..• 
• rk 1 ~ 11 

1 nın sark ve UzakşS. ı-erl Gazeteci arkad~şlarımızdan Foto 
Nan~ık, Eminönü J[allcevinde bir re -
~in1 scrgı..sı açtı. Bu sergi 1919 dan lU
baren hfıdisclerin bir ga.1.eteci gtiı::ta 

v; obJek~i!le tesbit cdilrni} iı:lıba -
lal·ıdır. 

1 Bir Cinayet Davası 
l Yazan : E. TEM İZZET BEN:CE 

'7'.Ün};'lkaiiıtını mürakab~· Jt; 

na :ıimı.ş olacak~ardır. ~1C'l . .ı 
Bisnıark Vıyanadnn, ,r ~eı., 

·· ıır0 • Jıı• · renmeğc lüzum ~;'lrı , i lıL- rı 

Akhınıza şu geldi: İnkıliiba alt bir 
çok vesikalar toplanıyor ve ali.ılta1ı 
müzelere konuyor. Zannediyoruz ki. 
Foto Namıkta böyle tarihi kıynıeti 
hait blrı;ok escrelr vc.ırdır. Bu Jşlerle 
u~rt·aş::ınlarln naı:arı dikkatinl ç-ekmeği 
btr borç bildik., 

1 --

1 

BÜRHAN CEVAT 

Lemlt"yen kl ö.rkadnş, mükemn1el bir 
s.ılonda e\• salı.ibl olduğu anlaşılan geç-! 
gınce takat -ıı·ıt endaınıı. IJoyJo:a 1 

ı;ar: sac;olı &"lİZel bir ketdın:n bo1 ,.e ıu.:ı

nalı tcbCS'SÜı•:•.:rile "'<·r~1L:nrl!~<'l". f(a· 1 

dın rr.ercan tırnaklı elini Re:;ıada ıız~
tarı;ık· 

·- 8;.ıyuruntız Reşat Bey!, Bizi ha
tırkı rn··nız ne saadet böyle! .. - dedi -

R<"-µt Taks:m sokaklarında lüüball 
bir sarho~ lisanile hakkında izahat 
vcn~:t!;?'a f."alışt:gı ev s:.ıhibiniıı. önünde 
derin biı· hürmetle cJ:ilcrc1t kendi _ 
sı11e uı:atdan eli Optü. Sonra Selimi 
t;a ret ederek: 

- Arkadaşım 8el1m - dedi - s:zi 
tanın~nkJa m--cs'ut nlacokhr. 
K~dın Sehme de ayni iş\'eli bir a .. 

za:retle öpül1nek için uzattığı elin:n 
h f'j( h:i' rc\.Cri.lnsla l5kaydane ~ıkıl -
chğ•n gOrlınce hiss~ltiği gurur acı -
E:ln • .şuh ve asabi bir kahkahn içinde 
gi lcmeğc çalışarnk: 

Dedi, lxı ·nunu bükeı Pk sözü
ne ekledi: 

- Qyle ise polise te~lim ola.. 
yım .. 

Müteessirdim.. muztar:ptim .. 
perişandım. Bu hiş, düşür.üş, si
nir ?ezatları içinde: 

- Peki .-.mma l>i'ı koskoca ölü 
nasıl saklanır. Saklamak için ne 
yapıl:r? 

Dedim. Düşündü, kelimeleri ta
ne tane taliıffuz ederek ve .. 

- Nasıl saklanacağını ben şöy. 

le dili;ünüy.~rum. 
Diyerek ne yapmak istediğini 

anlattı: 

- Tabii cesedi burada bıraka. 
mayız. Bence en iyisi bunu eve 
götürmek, kimseye duyurrr.adan 
odas:na çıkarmak, yatağ na koy 
maktı. 

- O vakit bunu kim öldürmüş 
olacok? 

- Herhalde hlr katil bulunur. 
- Kim mesela? .. 
- Eski kocası Vedat var, onun 

üstüne yüklenir, geçer gidcr. Hem 
·- Buyurunuz beyefendi dedikten 

conra ta yerlere kadar kalın ipekli 
l[crelce kı.:ın.'lş perdeleri ~ırrı;;ıkı ka
palı geni.$ ~:r pencert'nin zavlyc~ir.de 
kendi yeri olduğu anlaşılan üç tteniş 

koltuk \'e bir masadan ibaı·et l'"ö$ey.e 
doğru yüri.i.dü. 

' onların dedikodusu, aralar:ndaki 
g<>rginlik o kadar ~i{irilrr.iş bir 
halde ki hiç kimse böyle b ·r ha. 
dişenin vukuundan şüphel<'nmez. 

Selin1, Şehime fianıa::n &österdiği 
koltuğa otururken bu geniş salona 
şöyle bir göz gezdirdi. 

(O~\ amı yar) 

- Katilin o olduğu isbat edile
mez ki .. 

- Senin nene !Uzım, rr.ükem .. 
mel edilir! 

Böyle bir teklif kar~ısmda vic. 

danım sızladı Vicdanunla >.evgim 
«ki zıd siklet halinde birbirile çe· 
lcişiyorlar. !ki senedcrrberı tartı.. 

da ağır gelmek istiyordıı. 
Katil kimdir, nııçm öldür. 

mü~tiir, nedir? .. Burası beni ala
kadar elmiyor. Senin benden is.. 
\<.-eliğin yalnız bunun eve götürüL 
mesi, odasına çıkarılması, yatağı
na yatırılması değil mi? .. 

Dedim. Anlaşılıyor ki, onıın 

aı-zusundan ne pahasına olursa 
olsun dışarıya çıkamıyacak ka. 
dar ona tutkundum. Onun esiri 
ldıın. Kalbim, beynim çıkarılmtş. 
A>abım uyu~turulmuş ve sanki 
bir :·obot1J gibi onun emrine ve. 
rilmi~tim. O da en mıitehakkim, 
en iradeli halini ikfüap etmişli: 

- Evet, S<?nden istediğim yal
nız bu 1• 

Dedi. 
- Pekı, bunu nasıl yapahilece. 

ğ«mızi düşüılelıim ! 
Dedim. Art:k o, hiç demfn ağ. 

L.yan, 5aşıran, muztarip, ne ya
pacağını bilmez Ayşe değ·ildi. 

- Oh, şu dakikada çok mes'u. 
dum Cevat: 

D di, boynuma sarıldı, dudak. 
!arımdan öptü, bu öpüşte bütün 
bir i>cn;ıı:i. bk irade ve hü\.yeti 
yeniden esir alış vardı. Ve .. ger
çekten ben onun ta:ro 0 siri !'!muş. 

tum. 
{Devamı \-.ır. 

t'lplanmış, /\kdenizdc . '.ı~r . 
. T «l il•· -~ 

daların, ı;eçıtl-erı1' • 11 ~ ·st'' , 1 • ırı . !' 

::>ulunması cerm:ıo 10 ,.1 e<1 o'!ı; 
cin nasıl bir :nci.ni tP ·P• \ıt'!t t• 

ciü~Unmü~tür. Frc:n~~' tıf'brP 
Avrup&da artık söıu"' aıısr. 11" 
den kalmamış her ıa~ o!3'ı ,,)' 

' 1~ "' iltilat görmeğe alışrll Jloıi',.&; 
· 1 •U ı manya Imparator u,. r t61). '·' 

:ler:si ıçin ne tasav\'U diııı''rıı•' 
iktidar mevk•indeıı aa:•'dc• 

evvel Bı:mıark s•.1110 uı~ıı '1'.1 

k • daki b .,. 
Avrupa ı t asın . q ıet- ·ı';c 
!eller birleşnıeP, ıog• ii,ıe· 1ı 
~Up etmeli, elinden ~1:;,,sıfL

1 

1 dona•· ..~elerini aln1a ı, 
5

111: 
tetm~li.. ,3 11 ııf,~' 

Akdeniz hiçbir ı3 "~.,,,,_ ·c-" 
km•· C' kın hatırından çı r 'si< 

ff k ,,.etııı r o da n1u\·a a .' .. :~tr jt1ı 
b. «U'' r . 

tatttğı bdar ır o:rti ~en~ ,ı 
mez Ç'C'k• terek. ) er ,·e .: it v" 
para torun '.ayın ed k 3 ıcı: : nı · 
bırakmağa mecbt!I ,,.•sr'·cl· ·D 5 

l'h' d~ ' CC' 
~~~~kv~l~~~k

1 

;.,.yıı:" _/ 
ke'an bir su~I. ~ıifj\ 

. .... gefl'~ '" 
Ziraat Enstıtustl ·,, 5t d ~ 

ı t:.ırı 11 
Yüksek Zıraa· .19 ,ı•rt 

. kar<tı il 
g<l'lı!rt,ınıe~ı .. rt11"" ~ 

·ı·· .... ıın " P. Bu ~·ı 1 Enstı u.. 7 ı:r• 1 
d!sliili k1:::n11I"dan ~ ·r f' k·· ,, 

·" w· - ını mından ·H. Ve . . eıu" o ~n 
den de 68 genç nt\ ,·e 1 c'' 

1 
Yine bu yıl E~5 :a~e!Je :11 
213 k~ı alınaraK uşnır. 
750 ye ib15ğ oıunrtı 



~· 
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3-SON TELCRAF- ;ıı tinoi T~KIN J94t 

Cı.ımliuriyetimizin 18 in
ci yıldönümü münase • 
betile Avrupa büyük el
çiliklerimizde parlak ~ö
renler yapıldı - ı gibi, ln
giliz ve Mihver radyo • 
!arı ve gazetelerinde de 
çok doıtane neşriyatta 
bulunulmustur. 

MilliŞef·n, HARP VAZIYET/ 

Hu .Ji.lZUlW rocr1nJeri l'~OOlU 
.,.. Ajan • btıl:.enleriıı<len alınmı~t:.r~ 

•elh., eden: Muammer A/atur 

Cuın.ı.1uriyt•un11zın on sck:zınci 
Yı·dü ı.:rr i müna3e~tilc, Avru • 
l-<l He, c·1til k1crın1iıdc Uı! ınera... 
1"~ • b '" l .L. · :-apdm1s ve u ""ren erl.l'\: o 
~. . 

" 1"'Jekctlt. r n ha~'trları. gı:.:ne .. 
'< er ve mümtaz sah&iyetlet· ha. ' . . 

r l>Lı unn . ..ısıardu. 1 

Lıeara Buvıik ~lçtligimizde jı 
a: ıla .. rr.cra.s.mdP. İngil~z Ha • 
a 'fazın Eden, Genel Kurma;-
• ~ant ~;r Con Dıl.. Bahriye 
ı1;ı: ı ı\l1tk;.-.i.ındtr de hazır bu -
·ll,r;şlarliır 

ki ,\nkara ~ .e~em.tteri Sir 
~~~ Lcmdra radyosile hita. 

u' narak eıcüınlu ci~miş • 

1f:t:' ~tiph,.. vak kr. Cumhuri -
1
" '• Jd • 2n "lk n ın cdilmış o ugu " ı -

r ·l U~3 t3rihinrleki TLirk ru. 
u 1941 scnes'ııde de aynen ya • 
:::talttadır. Iı'ıkrimce bunun üç 

t Hı .n ano li \•Jrdır: Her •ey • 
'~ 'vvcl gelen ik iım>l Tür'.< 

~ " ' Sf."('cycs'dir. Herhangı 
t.n .ırduları. Türk hu • 

•rtna herhan{(; bir gün taar. 
i 'C"k 'J!url~r<:a, kar~ıların,ı 

'l :~ er: nıuarza-vı rnunia Türk 
rır n bu ~·ccivcsilc, 1~ür\\: 

nın en kat'i csasiara isti .. 
"'riep ... tm 1 olacakttr. 

< "' ··wıl. Büyük b•r SeLn mil. 
IQ·•. f~~t.,ıi~ olduğu ruhtur. 
" J?n\J'('ri 18 !.('ne geçlkilen 
~l l ~ u \clptlm1ş o an e&erın ver -
71 f ıharla kuvvetieO('n ruh ... 

0 
· ~ü ı1mil Türkcyedekt milli 
<-satın dav.ındıgt km·vetli 

>rd:r. 
B:ı, Britanva ıbugilniikü Tür .. 
11 n1n nılittefiki olduğ'urd3n 

~- Yl kend:sin~ b<r ,ftihar payı 
'l :r-.ak•(lctır.• 

.. .;e fı.gilter~nın eskı Ank~•2. 

elçisi Sir Pers Lorren Londra rad. 
yosunda ttirkçc b'r hi abedc bulu. 
narak ·Ti:rk m;llet'.nc bugtinkii 
mevkiinı kazan ıran Kemal Ala.. 
türkün 1sıninin her zan1an bak; 
kalacağını. Türk:.vcı~in n· ümtaz 
Devlet Reisi ism€t 1nönünün 
Türk .,..ıııe•:ni daha yüks ·k oir 
istikb~ıli> gö+ürec ğ!ni ,.P ;lrrirle 
elde edilecek •ulhun payia~Ja • 
cağ:nt s(lylen1i~lir. 

Diğ~r '4raf an ~l;.h\"e: ratlyo - · 
ları el.~ ,J11stane nr·.~rıyatta t.ı • r 
tı1 uşlardır. 1taly&.n radyosa ~un -
l&rı söylen :ştir: cHarp Y.ingını 

hudutlarına gelci:ğt halde, Tlirki. 
ve haru ateşinden uzakta ka1rH:ş. 
tır. Büyük K<'mal Atatürkiin 
izind2 yürüyen ve kahran1atı bir 
Reise malik olan Türki~e. ı ~dut. 
iarını \·e !st:klili:ı' sonuna kn lar 
müda(aava azmetm;ş buluı1mak.. 
tadır.• 

Bütün Rıım<>n gazetele.-! ·k dos. 
tane ntşrLyatta nulunmu!-Ji!rdir. 

Bedin Türk klübiinde de bü
yük bir tören yapıimıştır. Harp 
Akademisi Kumahdanı Korgene. 
ral Ali Fuat Erdem ve Emekli 
Gencr.ıl Hüsnü Erkiletin de hazır 
bulundµğu bu toplantıda Büyük 
Elc;i bir nutuk söyliyerek yurdu 
kurtaran hür ve 'YlÜstakil Ata
türk neslinin mücadele ve müca. 
hedesini yaşatmış, bunun ,·arısı 

olan geııçli;\in vazifelerini Anıı· 
pa ile ,\5pyı saran harp içinde 
Türk vatanmm Milli Şefe med
yun olduğu sulh ve sükunun de. 
ğerini !Pbarüz ettirmiş, Atatür
kün ulu h:itırasınt taziz ve l\lilli 
Şefe duyulan sarsclmaz bağlılığı. 
nı ifad~ eylemiştir 

1'el: 42633 CM---.. 

SALONLARINDA 

1 Y E 
\"f> EN ÜSTÜ'.\: SAN'AT. s A z 
!\:ARt,\RDAN ~1Ü1'EŞEKKİL HEYETİ 
'mence ALEKO- Kanun AHMED YATMAN - Piyano ŞEFiK 
: K~n·'.~ıı MAKSUD - Kem an ALİ (lznıirli) - Kiarnet SA-

l.J!f - Cüml>iı.; SEVKET - Nay GAVSİ 
(. "'Y•nlar: AC.YAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: SÜ. 
z '\N GÜVEN - NEVZAD - SEMİHA - BİRSEN - SÜEDA -
·GZı'.'; ·- SANiYE - İHSAN -.ŞÜKRAN - AYSEL 
,\nkara ~adyosunda oynanmış olan "OBAN llEnASA 1 
;;_\nı GÜNEL'iıı 30 ki~ilik büyük y •u u 

İçelım, ::.ğlen;hm. neş'edu- geçen hayat, 
' 't Her akşam MAKSlM'e gel gamını derdini at. 4 

Japon tarihinde 
misli görül

buhran • 
menıış 

Tokyo 31 (.\.A.) - Başvekil 
Tojo dün beyanatta bulunar3k 
deınislir ki: 

cT~r'htmiz<l<> misli olmıyan b.r 
,buhranı ık'.iham için gayıx' le • 
rimızi toplaınalıyız. Bır demir 
ıradesile birleşeltm, o zama ı 'bü. 
tün n . .an!aları icıracağıt..> 

~--

Almanlar sağ 
ve sol cenahı 
sıkıştırıyor 

ill 
1 0 .. re ifi 

B.ış-naka h.•-:ıen D~va.m) 

da, her zanıandan ziyade çnlı~ıua· 
lıy!z. Şuurlu, çalışkan ve kahra. 
111an ınilletler, ancak bu devrin 
hakkından gelebilirler.• 

Oi~n~ ayı ar:ın 111H~adeleniu bo
ralı kasırgalı, dev riis~cli salınış. 
larınd~n korunnıanın ~artını dört 
cümlede dört cildin vHs'ati \'C 

ihatası ile tl'41ariiz ettiren :\Iilli 
Sef milletine çalı~ınayı. bol \O· 

1 ;: 11 ı ~fnıa~- 1 tavsiye ve hunun se· 

Cenubi lt lya ·;e
llirlerı bQmbalfr.uh 

• Loncira, 31 (ı\.,A.) - İzve ;ti,ı &J.-
711!tcsi y<.?ı.ıyor. S<'n ::tiinlcrde, bil'n:\•.~·a. 
ııyın 2G ında ,.e e•·l"t>I .,unil ."o\'yet 
:cıı·aüırı c~·k .ınJe11 et.ıha ziyade inisi
yat:ı:: -alr: ıııardll· Slk ık nıukabil ta
arruı:lar Yi.lfltlmı.,., bazı ,,"ııl..ek:tl.:ırda 
du~n:::ın agı~· zayiatla pUt-ı·aiı1.ülrrıi.ı;;;
tilı·. Alınnl:Jr, gvyretler! sag ve ;~ol ce~ 
na.Da teı~-..'f ctırişlcrdir. :Fakat !"" tihiın 
tere.kkilcr elde edileıtıeıniştır. Su\-yet 
tayv- re~ :i Orel askeri tayyare ıney
dd~ıc .. ın1 ~!ddctlc bon·.b: rdtn~an eto•i.ı-

• . 1 
leruH 

bebini izolı edeTkeıı Tôirk dede. 
tinin bugününde ,·e y:ırınıuda bu 
çahşınıya ınrsnet olan ve olmakta 
de•;a111 edecek bulunan tutunt ,.e 
durutnu da ayni zgnı:ırıda ~Ö'ZÖ· 

nüne ko.rnıu, lıulunıı~·ı)l'lar. 
Kahıre, 31 (A ... '\.) - Re!lrr~i hl:gdc 

İngiliz ha\'tl k'1\•vellC'rinin Ç·ı, .,..ınıba 
günü Cenulıt İtalyada Sidern So•;c. 
rato ''f" Lohnri kasabalarındnkı ns
k~ri hedetleri n11.ıvaffi1kiyctlc boın

bardLn1an cttigi iJildiril111cktcdir. 
Bingaı.1 ve •r;ırdblusa da gece lıü

cumla~-ı yapılını.ştır. Slcilyadakl J(o
mizo tayyare meydanı da bombalan
ır.ıştır. 

Orel'de şiddetli 
muharebeler 

Loncira, 31 (.-\.A.) - Rusy· da. skl
detlı mulıaı·ebeler devanı c' ı1ektc
dir. Aln1anlar, l\"l'osko\':ı ınüd. laal.:ırınt 
yarnıal;; fçln ne\ nı;dane gayrr·tıcr sar
(etnlektedirter. Orel nuntaka"ıııda şid
detli nıuharcbeh.:r oluyor. /\1ı.~anlar 
burada haJi{ bir terakki k~y~ı~tn1lş
lerdir. Kırtnlda vaziyet ciddtd. r 

Kırım Berzahuıda 
açılan gedik 

V~l, 31 (A.A.) - Geceliyin alınan 
haberlerde, AlnHtnlar Tula mtntaka~ 

sındaki \az) ıklcrinı muhafaza et
mektedirler. 

Kırınıda ve Donc1. havza::.ında Al
men il€'rleyişi de·ıan1 ediyor. Perekop 
beı-L::ıhtnda açılan gedik Rus Başttu-

Moskove.ya günc".e \ 
8 - 10 hava akını 

. Londı-a 31 (A.A.) ~ Mosbva. 
nın mütebaki aksamında, harµ 
faaliyeti ~elıirden yüz kilometre 
mesaf<de cw-eyan ediyor. Bura • 
Jarda Alman tacrıuzu ya durdu. 
rulmıı.) ve yahut pek az ttrakki 
hyd<>tmiştir. Mojaisk'te Ruslar, 

·bir verde Almanları on kilon:'et.. 
re geri atmışlardır. Alman tay • 
vat·eleri günde 8 • 10 deJ ı Mos. 
~ova va . akın etmektedirler. Al 
mantar. evvelce Rus ordl• arının 
tamamile imha edildiklcr ni ve 
Rus mukavenıetinin .soraı erdiğini 
lan eylemişlerken Alman sözcü. 
sünün dün gece .Rusların u:zıun 
müddet dayanması imkan.:zdır.• 
demesi manidardır. 

Cenup mm takasından ı eni ha· 
herleı· gelmemiştir. 

---..-
+ Dakar, 31 (A.A.) - Fran~ız 

Harbiye Na"tın Geuerıl Hotzigf"r, dün 
Dak:ırtn m\idafaa tertibatını teCti.j et-
mi$tir. 

rnnd.ınlıgıntn pl.inlnrını altUst etınlşe ı 2 k d 8 l,. k 
hem.•yor. . a ın erı'.ı.e 

* I..or.d:-a. 3l (A.ı\.) - S~n t:;y'ni 
rızaltılnc.Aktır. ) 

-....-- 1 
muhtekir Ad
liye'ye verildi ispanyada muhte· 

kirler asdacak 
( ı ine\ S:ı.hlfeden Devam) 

vi n1al s:ıtışa arzedilmiş Lu
lunınakLad1r. 

Alg>Çs:ras etrafında büyük 
miktarda buğday, arpa ve 
asirc meydanda btrakılmış 
\'e terkedilmiştir. Birçok yer. 
lerd<> bugüne kadar ortada 
görünmiyen eşya ve ~"lyroek 
maddeleri makul ve ucuz fi. 
atlerlc piya3aya çıkarılmış • 
ttr. 

Kanunun tatbikına nezaret 
için hususi askeri mahke • 
meler leşikl edilmiştir. 

Sefin: 
- İnsanlığın ve harı~ın 1en 

vuvası olan \'tttantnıı7. kahrauıan 
~"llltlarlnın oınuzlaruıcla ~ert'flc 
viik.ıselivor. :\lilli iradeıuızin bii. 
!üulüğÜnü korunıak için hepiıniz 
çetin \azifelere hazır bulunuyo· 
ruz ... 

Cünılesindcki nladdi çcrçrve ve 
ınanevi ifade yalnız Türk ınilleti
ne d~ğil, dünya nıillctleri t~ını.ın1i 
efkRı-ına da a.yni zaınanda hit· hi. 
tap \'<' en hakiki, eıı sam· ·•İ du
run1un1uz11 hütiin sydın1·ı:ı ile 
izah eden anlrıhşhr. 

·DünJa nıill.-tlerinin ikİ\'f' üçe 
bölünüp gutlaklaştığı bu l.ulıran 
de\'l·inin ideolojik !t>zahürl ri kar. 
şısında İııönii Türk millehıe yol
nız bo1 çahşına, bol \'erim tavsi
vesinde bulunmak ve çalışmayı 
İıazırlıyan durumu izah ile kal. 
ınan1ış1 Kenıalist Cunıhuriyetin 

ide-0Iojisini de bir kere daha en 
\'Cciz sekli ile tebnriiz cttirmis ve 
bir de.rs halinde biitün dii;ıya 
milletlerine takrir etme ,'ııi bil. 
1n:ştir. 

"- Cunıhur)·ethniz yül· sek ül
kiiiü, temiz. ahlaklı. vabn yolun· 
da ~anını e~irgcnli) en aeri hir in. 
sn:ı cenıiyetinin idaresidir. Cun1-
huriyetiıniz, ınilletiınizin kendi 
tAlii~i doğrudan doKruya idnrc et
n1c-:i, ıuilli iradeyi nucak kendi
sinin kullannıasıdır .• 

Diyen 1\Iilli Şef, dünva bulıra· 
nıııın geni~ sarsıntıları içinde 
dinç, gürbüz, Biiyiik Türk mille. 
tinin vatanını insanlığın ve hal·ı
şın _ her tlirlü korunma '\'&zi(e
sinc hazır bulunarak • şen yu\·ası 
halinde tutabilmesine hakim "rrı 
da nıubakkak ki, en veciz ve fa. 
kat •n beliğ ve şamıl miiııası ile 
izah e>·leıniş bulunu)orlar. 

Orlllan Fakültesi Allm Satım Komisyonu Başkanhğından: 

Kapalıçar~ıda Kadıköy nıağa. 
zası ~ahibi Mığırdı~, siyah saten, 
nalbur Saiın kalay, ~"-· nı..alt~n
da 35 nuınaradu aktar 1111-is to 
çay, Tarlaba~ında bakkal Yorgi 
beyaz peynir, Ycııişehirde kasap 
Dimitri el, Taksimde Cumhuri
yet caddesinde tütün<ii Öjeni bi· 
ra, l{apalıçarşıda Kal: .. ·k(ılarda 
manifaturacı :\fari nıcnifatura, 
Yeıünıaballedc Mardiros beyaz 
peynir ve Yüksekkaldırımda 116 
nuın:ırada nıezC(:l FilitHn çırağt 
Artnc111thi de bira üzer:udc ihti .. 
kar yapmaktan, Balık o: zarında 
toptancı ~ağcı Yani Dosloğlu 
Cunıhuriyet buzhaııcsinde 263 
teneke Trabzon yağı s~klamak 
sncile yakalanarak dün adliye~ e 
\'C;ih11i;ılcrdir. 

:\füli Şefin izinde \'e '•.netin. 
de giine ve yarına itirnalla ba· 
kabiliriz, yeter ki onun ve Baş
vekilinin istediği gibi her zaman
dan ziyade ve her bakımdan ça. 
hsalın1. 

. ETEM iZZET BENiCE 

~-

lk"'" 
p 

t: 41.:·tdıy~ rıyattna 
l" ltıll\iyle). 

lt~a .. , •. " ' uvakkat Temınatı 

1\.Iı.kta.rı 

22000 Kg. 
l 125 Ku. nakliye 

31~5 Li. 
235 Ll. 

. -,. Ca Sadeya~ 2200 Kıı 
·l'.:ır•in Yaı; AyvalJ.k 600 > 

' 1 lıurı· 4456 LI. 
~IH·tıkkat Teınin:ıtı: 335 Li. 
l-\:.J - - -----
b t\t Sı)KJ.n lUOO Kg. 

•!ate,· 2500 • 
S..ıto , 200 > 
~ • ...,,it 30• 
"'lnııı rt;ı 18000 Ad 
., 

11\on 3000 , 

"'fuhammen Fi. 

B,25 

178 
90 

a 
10 
30 
60 
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Cinsi 

Pirinç 'l'osya 
Toz ş.,ker 
Kuru Fasuly.ı 
Beyaz Peynil· 

Ka~ar J>tynir. 
Zeytin GernJik 
Nohut 
Siyah 1\lerciıl:~k 
Kırmııl Me-rc:nı<"lc 

Pır1nç unu 

!\'Ciktarı rrtul\3n1men Fi. 
Ku. 

8000 Kg, 67,50 
(Belediye Fiyatına 5 Ku. nakl!ye 

Zanur.iyle) 

Tutan: 5400 Lf. 1 
~1u\·akkat Temin:ıtt: 405 Li. 

(Kapalı Zart Us::liyte) -- ---
1800 Kg. 
:?iOO • 

900 • 
500 • 

48 
48 
30 
65 

120 
35 

-o---
Ziya Gün tesisini 
varisler tanımıyor 

Geç<>nlcrde vefat ederek sen·e. 
tini Üniversiteye tdıerrü eden 
nıüıierris Zi.ra Günün uzak va .. 
rısleri bu teberrüün iptali için 
mahkenıeye müracaat etmişlerdir. 

üniversite Rektörü B. Cemil 
Bi~l bu sabahki nutkunda Üni. 
v.ersite aley'hinc bu varislerin ve .. 
kaleLıni üzerine alan zatın Hukuk 
Fakültesi mezunu olmasını tees • 
sürle karşıladığını söylem•ştir. 

--~--

Türk kadını ordu 
hizmetinde 

( l inci S.ah!fcden Dev.:ım) 
dikmiş ve orduya ncdiH etmiş· 

!erdir. 

(1 ı!lci Sah; e, n lJe., Jm) 

R· tofun 11 tidafa:ısı Ru lar l~in 

gilt_:lc:şıni:ş bulunuyor . .lira l!ltc .. 

lqr, ancak Don nehri !-!Ol "ıahilin. 

de ıyi bir ıuul;avenı~t t"ephesi 1u· 
tabılirler. Alınanlar )iddetl~ ta
kibe de.anı ettiklerin<l»ıı Don ıle 

Donetz nehirleri arasındJki böl
gede Ruslarıtt ınürlafa1 l!trnel~ri 

İnlkJ.nı Cf>C.)'cc azalnlı~tır. Bur<'
daki Rus cephesinin . 1o~ko,·a ile 
irtihat 'c teınasınt h.:nıhı eden 
Tııla. Kur.karasında Alınan ta
arruzu heniiz inkişaf ctnH!mİş· 

Ur. Fakat Harkof'mı tahliJ esin· 
den sonra Kursk ve Orcl Joğu. 
sundaki kuvvetlerin cenup ce. 
nahtan bir ihataya maruz bulııu· 
dukları a~ilclrdn. .\imanlar ~im
di Voroşilofgrad ve Ro>tof isti. 
kanıctlerinde il'!'rli)·orlar. .)J a re
şal Tiıuo~eııko, cenup cephesini 

yıkılınak tehlikesinden henüz 
kurtaraınanuştır. Jlunu ancak, ev
velki yazılarınlızda ıleri sürdüğü .. 
müz veçhilc Don nehri Jıo,·unda 
>·apabileceği anlaşılıyor. 

Rostof meydan nıuharebe.i 
başlamıştır. Rusların tahmin et-

Perekop Berzahı 
(1 inci ~bifNlr0 Dtvam l 

t~zya mevz.:leri ön:ııı..i .... , bclon sığı
n;.kl:ir<lan, tvprak ist:h.kaml3rdon 
zi!ırlı siperlerden \ e cienur <'nge!ler ~ 
rien rrı.i.irE:kkcp btrb~ı·i ardına ,,eş çcın
i,cr te~rs eyleınlşler:lir. B1::ıleı ~e kara 
n·-Jylninden derin barajlar k~aulıuuş
lur . ..-~ğlr sahil bat.aryal~rı C"Ok iyi gız
:cnn1ı~ bulunuyordu. B1.;nla:- sahilde 
;:~l<la~nıak üzere kur1ı1lınu9 ~alı .. ınev
zitcrin yanluruıd'1 ~c~k; Cdiln~ --.ti. P~
rekGp koyund.ı, .:tdactklarıı~ tiını:ı.ye
sinde rl~ınirl.eın~ olan t.arp ~eın;Jeri, 
Alınan kıt•atarının il<'ri m.::ı..'Zilerine 
ob::!s!er yc::.,gdırmakta ıdi. 

."': Jn-.::ıu kuırı.:ındanhğı. hav lan \•C 

~..tfttd~n yapılan ve gunlercl ı.iren •::»
~·k;tıftan sonra d~m;.ın ır.e\· ·!eri hak
kır~da tan~ bir C:kir cd:nm.4~ Bu es
nada lıcr ç:ıpta batarya.lar~1:; 1 nuaı

zaın bir tnhşidat ta bı; esnada, d11şmao 
t;raf.ııdan hiç ~§ciz goııne<i~n bilıril

n~.ş bulunuyordu. 
F.•!nG:- Uzcrine, Uç gün !Jiıren hücu

r,.,.a ('~ .!di. Ikı ylızdcn fazla top, So\·
yet r.~~~·z.ilE"rine ate, pü~kiırmeg~ b3.)· 

la<lt. İ5.tihk~tn kıt'ai.1.rına ınensup :ıs
ı.erler. dikenli teller ara:sından yollar 
açnıakta ve al~v makuılerı hll ate~ 

l etn~ekte olan sığınaklara r... ;ıdnr tlerlc.· 
ME"-'.:to jdi. So\'Yet a.skf'rl, ınw.nıınuya
C!lk ôe~ecede anudane mudaCaa edı-

l yordu. Es.kı O ınanlı ka)rlcrinde için
den ç:..l;:ılmaz dcı·eeeüc gcn4 \'C gin!t 
l"orido:i.ar tesis cdilmı~ıi. Bunllr, maz
~a.lardan 40 hatU 50 bomb:ı 3.hlına
sır.a rağnlen h;il.1. garn~zonların bir 
k!::ı111 ne. hin1aye temin etı:r.l"ktc ıd:. 

!11icun1 topçusunun 1şbırliğ:t ile Heri 
taba1.ar, ı..slihkiinı sistemınin ık•nci. 

çen:l>erını yannııjlardır. 

ı .. k gü.nun a~aını, k•.tıı.andanlık 
ın\llun: bir karar alınak zorunda bu
lLuıu)·ordu. Di.işn1aıı h<ıtlr.rında derin 
bir gedık açılmıştı. Eütüıı düşman lop... 
çusunun atelii Alman kıt'aları üı:erine 
tevcih edilmş bulunuyordu. Düşn1anın 
üç karşı hücumu geri pfukürtülmü~ti.t. 
Aun:ın kıt'sları dayanrcalı ve yE"ni hü
cunıio.ra mı k.:ılkrr'llıfllr. yoksa ged mi 
çaE:,ı ılmlıdır? F~kat bu ::~nci ş1k, bü
tun tt.~Pl>bu ... h sars-ab'ltce!ttır. Bur.dan 
dolayıdır k: ertesi sabah yf"ni-:ien hu
cunı emri \'eri:miştir 

İkinci gi.ııı, Sovyet taı:.kları, &>\·yet 
marıin ve rata bombardunan tayyare
leri ı;ok siddetli karşı h · cun~lar yap.. 
ın~lardu. 

So\·yetlerin anu..ia.11 ınudaCaası 

kar~!ft~da, hücum, cok yavaş bir tarz-
ı da arazi k::ızannı ktadtr. Stukalar, 

mi.ıtluş b;r ku\"V('tle üçüncü müstah
keııı çcınbeL· üz"Cri.nc huı.:uınlar yap
ml§lar ve biraz sonrı:1 boır.bardıın.:ın 

tayyareleri \"e tar.kl:ır hüc~n1a k31k:
n-:.ıiŞlardır. 

~1 <c 60 K(. 

\ 
~ A.ınoS)oı 400 't 

~··1 .. a 200 ,,. 

Kuru uıunı çe-.dnJetiiz 
Tuz 

500 • 
::oo • 
300 • 
200 • 
100 • 
50 • 

200 • 
400 • 
400 • 
20 • 

200 • 
200 • 
700 • 
600 • 
200 • 
30 • 

25 • 

5C • 
50 • 

30 
25 
17 
35 
60 
7 

ÜNiVERSiTE 
( ı inci Sahi!<>dcrı. Devam) 

dan şükranla balısetmi~ \"! sayın 
Başvekilin bu işlere verdi'ği önem . 
tlzerinde durmuştur. 

Kışın erlerinlİZe hedil elcı· ha .. 
zırl~nırkcn günlerce panıuk toz
larını yutarak, cidden bilyük bir 
feragatla çalı~arak kızfarıııııı çe. 
bizlerini hazırlar gibi öıene be
zene hediyeler hazırlamışlardır. 
Gerek Kızılay elile ırrnk askeri 
posta nnmaralarına göuderilen ve 
bir hey'et halinde götürülen pa· 
muklu, başlık, eldivt>n ve çorap 
miktarı 56.586 parça~ ı bulmuştur. 
Cemiyetçe yukarıdakilerle birlik. 
te şinıdiye kadar ordnmuza he
diye olunan eşyaların ) ekllnu 
73 bin 302 ye baliğ olmu~tur. Ku. 
rum azaları bu husustaki hizmet
lerine faaliyetle devam elınekte
dirler . 

Kal'i netice günü olan üçüncü gün, 
tay)'arelerin, toplann ve dığer harp 
fı!.et!erinin güri.ı.ltUleri ile bütwı bol
ge inlemektedir. En buyüi..: çapta ha
van ve obüs toplarınrn tarakaleri He 
yer sarsıhnakt.a ve biJyU.k meı"nuler 
huz.me!eri Perekop ıızerine diljl~ı.1 
zan1an bir yanardağın raallyete ge.;
t:ği zehabını vermektedir. \"O>takat 80 lil< 2000 Ad. 

'l' <ıpr~ıç. Salan-ıur• 100 Kg. 
"r a,,. &kla 700 • 
~~~ Ay~ Kadın F-. ıoco :. 
t k., Kabaıl• 1000 • 
t a.ı." Beı:t•lya. 200 .. 

• 
1
'f:-'.nar 800 Ad. 

D ıe Biber 250 Kg. 
')lllates 400 • 

Bulgur 
Çay 
Çılek Re~eU 
Vi~ne Reoell 
Konserve ı\.y~ 
1'Urlu Konser\·ı 
Kuru k~ıyı!JL 
Ku~ Üzuınti. 
Çaın l''t:>ltğ1 

B'l~d;;ıy 

26 
S;;ij 

65 
65 
50 
50 

160 
30 

110 
20 

11 o 

üniversit<.>ye bu yıl yeni 3 ec. 
nebi prol'<-sÖr getirilmi~. eski pro.. 
fesörlerden 2 si ayrılmıştır. 

Sovyet tebliği 

Alman piyadesinin önünde, cTatar 
Çukuru, na kadar !(•n 400 ~trelik: 
bir mesafe kAlmışttt. Son kat'! hü· 
cum başlaınl.Ştır. Her şey, bu hücu
ınun muvaUakiyetine baS,lıdır. İstih
k4m kıt'elartnln a.;aınlart ile bir ge
dik açılmıştır. A<:kt:"rler, buradan 
müstahkem mevzle hücuın etn~kte

dirler. Stokaların bo~nbaları ve bat.ar-

tiğ"inıiz vrçhile n1ukabil ~aarru1· 
lar ı aptıklarına dair h3hrrlPc 
\. nr,hr. Ancal· Rus tanrru7.larının 
A1nıan ıleri lıar•.:krtini durdur .. 
ması ~iiphelidir. 

Kırım'ın i~tilM.ı, Aln1auların 

lıcr~eydeo önce hcrz:lhı gc~nırlc-

riue bağJıydı. Ruslar Alınan t:-. .. 

arruzunu durduraınaın1şlar \'C 

15 h7nden faz1a esir vererek gcri

lemislerdir. Anlaşıldığına ı:ore 

Alıuı1nla berzaha girnıi~ler, şitn

di cenup ağzındıı:n Kırun toıırak .. 
Jar111a girmiye çaltşıyorlar. Rus 

miidafaa cephesini yararak top 

nıe\·zileri oe kadar ilerltdikierin•• 
bakılırsa, berzahı aşnuya nıu\·af

fak olacaklardır. Ondan sonra, 
Kırım müdafaası za.)>flıyacak ve 
Rus donanıuası Karadeniıdc biis. 
bütiiıı fena bir hale düşecektir. 

Gerek Rostof ve gerekse Kmm 
meydan ııııılıarebelerile Almanlar 
Kafkasyaya k3.radan, havadan \•e 
denizden ~okulnıu~ bulunu~-or 

!ar, İngilizlerin müdafaa ıuaksa· 
dile daha fazla gecikmeleri bek. 
leneruez, 

Alman teblği 
( l [:><l Sahlfoden Devam) 

t•am ediyorlar. Sovyet top~ula • 
nntlı mcıhalli 1n1ıkatıernt:tlt.:rı kı . 

rılmıştıT. Bu miı.nasebetle, Alınan 
kuvvetleri yeniden birkaç bm a.<. 
ı,er ~sir almışlar ve toplar ele 
geçirmişlerdir. 

Donetz luıvzCIS' ~da dii.§mam ta 
k.p eılen Alınan ·~e müttefik ktıv. 
vetler, çok geniş bır cephede, Do. 
netz nG"hrinin üst kı.."!'mı1wı t•ar
mışlardır. 

İlmen ve Ladoga gölleri arawı. 
da yapılan ve muı•affakiyetle ne. 
ticelenen taarnıı hareketleri es. 
uasmda, zırhlı kuvveileT cüT'et • 
kcir bir baskına! b;r diişman zırhlı 
tümeni ele geçırmişler t'e bu mn. 
"asebetle pek ç'>k e;~r alm.~-ılardır. 

Ağır topçumuz Leıııngradın 

mühim ve askeri tesnatım te.<trli 
,,,.r.,tte topa 1utnıı~tur. 

Geceleyin tay~arelcrimiz 
kova ı•e Leningıada tesirli 
ruzlarc:ta btllunn .. uştur. 

- ---Lr .. --

Mos. 
!aor. 

Alman Soyvet 
Harbine Bakış 

(l ill<>i Sıı.llifcd.., Devamı 
Diger taratt.an rl.adylJ Gazete::.ınin 

Bu1gar sözclistlne atft:n bildir<fi~tne 
göre, General Vavel vaı:iyeLıı cıd.

dtycti üzerine kun1andası altındJ hu
IunaC' kuvvetlerin Kafke:,yaya dogru 
ilerlemelerini en retınştir. Bulgar sOz.. 
cüsü bu kuv\•etlerin Kafka!yadakı 
ptrol sahalarını müdaıaa edeceklerin 
ita\•e etmişttr. 

Bcrlın kaynaklarına göre, ALnan~.:ı.ı 
Donctz'in yukarı n~crasaıı bir ccpM 
h:ılinde tut.'.l~uşlardır. Nehrin geni,l bh 
dıNek L~kil f-derek Taganrog'ta de ... 
nize ~bküldligü ve cSo\·yellcrın Rü.r 
bölgrsi• denil<'n büyük havzayı ta 
mlirr:.Hc etıeıinc geç: ectk bi- vaz.ıye

te geçmişlerdir 
~[erkcz. cephes;n1e, Tu:.ı bOJgıııs.n·ie 

\tolokolaınsk kesiınlnde ,·;niyetin va
him o:duğwıu ~to:skova ra<lyo.,·ı l)il
dn·ır. ..-t:r. Orel kı~nıtnda Alınanlar 
kendiierine Mosko·.taya doğru yol aç. 
mak '.çin büyük gayretler sartctmeıt~ 

tcdirier. 
A.ınerikan koynakları, Sovyet 11ü .. 

kümetinin Oralteı· boyunca yerv. biı 

m\idafaa hattı t.esi~ine !tar~ı- \'ı:'rdi.::tru 
bfldiı :nektedir. 

Diğe~· taraftan Ku·un da hail haz.ır
rla ciCdi bir tehlike altın&. glrnli.ş bu
lun.nıaktadır. 

r:ız sonra da !>a~ka bir alay, Pere
kop'a gırmışlır. Perekop'ta her ev ay. 
rL ayrl hucuınlatla ı.apledilmiştir . 

İ.NGİLİZLERE GÖKE 

Londra, 31 (AA) - Daily Teie(rat 
<Karadenizde tehlik..:» başlığı altında 

şöyle- J'3Zlyor: 

~lbi.1.otu 150 > 
.. <t1lıca 11 l500 Ad. 
'ta 
1• Ydanoz 1500 De. 
r f.t~f>: So!!an 500 ~ 

1.">•• saıaL.ı l;;ou Ad 
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c~vi?; İçi 
Kuı·u Sanıya .\ınasya 

Be7az. Sabw· 
$-Oda 

~o > 90 
8-00 • 60 
2;0 • ıo 

·rut.arıTutarı: 5920 Li. 

Rektör bu yıl, 7< 50 !azal ça • 
iışmayı parola olarak ka'bul et. 
miş ve 9000 gençten disiplinli ol. 
ınay~ istemiştir. 

Milli ismetin, milli kudretin, 
;r.illi tlehanın öz örneği olan Milli 
Şefe en derin saygılarla alkış • 
]ar icinde sözünü biliımiı;tir. 

(1 inci Salıl!•den Devam) 

louaroslavetz ve Tula mmtako • 
larında bilhassa anudane muluı.. 
rebelere devam etmi<IM'dir. Sov. 
yet lctt'aları dii§manın bü.tiiıı mu. 
kabil taamızlarını pü$kiirtmii:ı-
1erdir. 

yaların obü.slcd muazzaın çukuı·lar aç
maktadır. BUtün çiftlık evleri ınus.. 
tahkem mUdafaa ıne 1ıl haline getr_ 
r:lıniş olan bir kOY zapt.; dihni tr. Bi-

Dun Alınanlar Kırtn1 mü.dafıa bol ... 
gh.rıe girdiklerini söylt-mtkle Ovun.. 
mü..,?lerdir. Almanlar Kırtm üda!a:ı 
bölgf"sinde bir gedik açtıklaruu bir 
hafta evvel biJd!nnışlerse df", mütı'ar
rtz . .\hnanlar r:caLc ınecbur laılrıışlır
dı. nu dıf'!a dd. lıelki 1ol:.k:t..;i1 .. b·r ')Ş.
nıa karş.ı.stnda buluotJyoruı. Bunuııla 
ber;!ber, . .ı\lmanlar!n Kırıı11 Yarun:.1-ta .. 
::.ına goz diktlkJ~ıi \'f' Yanıtıad ıya 

glrnıek için uzun ve lıuyl<k ,gayrC't~e r 
vaptıkları te'ilim oh:.nıı r!ır 

,~avuç 500 Kg. 
1\ • ':"·ıiz 600 > .. 
~- r ,. .lh3r 300 Ad. 
l.;,a ~na~ ısoo I<g. 

1, 1tana 1000 > 
• aııa ısoo • 
' l..rc: 28S3,5 Li. 

Uva.kka.t Tcn,inatı: 217 Li. 

15 
12 
G 
6 

·Şehriye 

irmik 

?ı.tuvakkat Teminatı: 44-l LL 
(Kopal< Zarf Usu!;y!e) 

~-------

100 Kıt 
50C • 
400 • 

Tutarı: 

Muvakkat Te'.ninatı: 

{i0 

40 
•t50 Ll 
3i Li. 

~ l - Or:11.cın ı:·al,;Utlesine ait olup 21/ 10/194.1 Gününde cksiltıncye çıkarılan yukarıda nıüfrcdah ynzLlı Erzak vesai-
.ıı"c •ctlıp 'ZLıhur etn1<-m~~i sebeb:yle ikinci defa eksitln1eye çıkarıln11~!.:.rdır. 

2 - klınldrdan D;.ıglıç Eti ıle Kuru Erzak kap:ılı Zarfla diğerleri ~ı.:ık eks1ltn1<~ l-;Uretiyl-e n.lınacaklardır. 
3 - l!: . ..:3tlırr.c 3/11/1941 P:ızartesi günü ~aat 15 den itibaren yukartddki sıralarına. göre İstanbul, B~yoğlu, Maliye Ve-
ı, ti :eler l\.Iuha;jı~berllıgl Daircs;nde yapıl::ı.caktır. . 

,-(! 
1, - Eksiltmeye ışllrak et.n1ek .~tiyenlerf11 yukarıda her kısının altında yazılı ırıuvakkat Teminat karşılıklarının 
Ur :\t:..ı.ase!>c V'cznc:;inc yatırıid;ğına da~ı i\Ial(.l>uzla ebı:tmeyc g:rebilmek s<ırtlarını ha:z olduklarına dair vesa-

b: az et~eleri v~ ::! i90 !;Qyı1ı Kanunda yazılı e\-safı haiz olınaiarı elzeıcdir. . 
~ a - UJğlıç Eti ile Ktıru Erzaka iştlrak etmek isliyenl<:rin usulüne ·.evfikan tanzim edecekleri tl'kl:! ınekluplarını 

tı:at tn2.kl>uzlariyle b:rlikte ınlihürlü olarak saat 14,30 a kadar Kon· i<>yona vermeleri 15.ıın1dır. 
3 - Ş:ırta...ım~l:!ri c;oi>rınek t~üvenleri.ıı l.atil ı;:ü.nleri hariç BüyWs.dcr'- 3aö.çeköy Ornır.ın FJkUltesine ınürııcaatl:ırı. 

19456) 

Bu~dan sonra ilk dersi Halide 
Edip Adnan vermiştir. 

Mahkumlar 
t 1 inrt Sa hit~cn Drv3m) 

çiftliğinde ziraat esası üzerine :ve
ni bir cezaevi inşası kararlaştı. 

rılmıs ve bu yerde Ulezkfır ceza· 
evin; ait binalarııı inşasına ınnh· 
kUmlar tarafından lıaşlanılmış. 
tır. A.~·rıca •Nafia işleri yeni re
zaevİ» isınilc mahkfi.nı1nrın nafia 
işl~rinde istihdaınt için de yeni 
bir cezaevi kurulmu~tur. ilk ola. 
rak 300 mahkum nafia bferiode 
çalıştırılmak üzere Geliboul nafi. 
asına yollann11ştır. 

IJÇVS.~----D::li-"· 
ŞARK~ 
SİNEMASINDA 

Balıkçının 
KARISI 

Emsalsiz bir muvaffakıyetle 
de•am ediyor. 

~~~~~~~~~~ ;a,:' .. ~~~ .. ~ .. ~~~·ı 

z TABURI BEY 
~~~~~~~~~~~~ 

,- WİLL Y BİR GEL - BRİGİTTE HORNEY 
Bir Devri Tas,ir Eden Film 

OLESR 
l'OUHJ 



1 bıcı TEŞ& tN1 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu COCUK ' . 

YOKOHAMA 
~~~~~~~~~~~~~--~o, 21 

Türkçeye çeviren: ISKENDER F. SERTELLİ 

Nevyor ktaki vazifeme '' Mukıo_ddes balta" yı 
l ullanmakla başlamak istemezdim. Fakat ... 
Gc:cc y<ıı"ısına doğru apartımanuruza 

gelmiştik . 

l~is.-ıo beni odanı.a kadar götürdü. 
Ayak t.ıstündc konuşuyonız: 

_ Yedek. baltan var mı? 
- Evet.. 
- ihti)ıl:ıc; hasıl ohır:>a b<!n.den alır-

Sln~ 

Şuphelii L hc::ısıl olaciık , liem de 
ep{ycc. 

- Bende ltizuumundan faı.la var. 
- Hepsi de pansiyonda ıuı? 

- Evet. Foıkat du,·ar içinde .. Çok 
nıahluz lıir yerde. 

- (5 numaralı hahye) den yarın 

gazeteleı· bahsederler, degil n1ı? 

_,, Şüpheı;ıi.. He1n de •kaıl!, bir ja
pondur! Onu mutlaka yak::ılamalyız .. > l 
diJ·('('cklcr. .. 

- Fakat, nldaıeser yakahycınuya -
caklar. 

O zaman kendiıni ne ile n1üdata·a e
decP.ğim? 

IJatta yalnız balta <la killi değil 
El çanlı:ımın iç-inde küçuk bir rö\'el
vere de 1tıtiyacım var. 
Yarın bu ilıtiyal'!ımdan M1~t.er Hls

wya da bahsetm-ek. isterin1. 
_-\.n1erika çok heyecanlı çok ko1.mu

polit. bir ıncmleket. B1lh;.ıssa Nevyork 
('ok kalaualık. Buraya cgansterler ya
t;ığı > diyorlar. Cok doğru .. 

.Bütün barlar sab~h;; k;ıdar işliyor 

vP binbir c->slt insanla dolup boşa -
lıyor. 

Böylııe bir nıenıle.kettc insanır. bugün 
değ:tse ya!'ın bir münai'iebetsiz h~dise 
ile karşı~o .. ması ınüınkilndür. 

N~vyorkt.a insan kendini. ka:ta ve 
bel:llarrian koruyabıluıes1 için çok 
<likiil~tli CJhr.alı \·e bilhassa çok enerji 
aurfetJneli. 

Dün bir gaeztede göztlıne ilişU: İki 
n1eçhul adam, bir bankeri yolda c;e~ 

( OYUNLAR 

Bakalı elmayı kim 
kapablleeek? 

B ahçcde 11:ı;r~aç arkada~ 1 a oy
nayacak ı:ülünç ve eğlen - ı 
celi bir oyundur i\nncniz ~ 

<len bir çnm~ır urıganı isleyiniz. 
Uııganın iki ucum, bağlayınız. 

Soı:ra ur.gam dört köşe yaparak 
yere .seriniz. Di.d arkadaş un;;a
nın dört köşe-sindc:n tutunuz. Bir 

köşelerden birer metre mesafe
de •birer elma keyunuz. İçin;1.den 
birisi kum~n.da vazifesini gör • 
ımeli ve (ylirü) kumandasmı ver. 
me!iıt, r. Dört arkadaş birden ur. 
gaııa ;arılıp elmayı alınağa ça • 
lışınız. G<irece!u;iniz ki bu görül. 

düğü kadar kolay bir iş değildir. 
Yalnız urganı çı-kecek dört arka. 
daş aşağı yW<.ar: ayni !boyda ve 
ayni kuvvet1e olmalıdır. 

lUsso geccyarı.sı dairesine çekildi. 
Ben de ıırlamın kapısını kapadım. 
Şimdi odamda yalıuzın1. 
Hjsso bana ancak on beş gün sonra 

işe başlıya~ıleeeğini söyleml,tı. 

virip otomobile atmı~1ar ve ağzını baı:- Kuzumu gördüuüz mü? 
lıyarak şehır dışma çıkarmışlar. Ban- ı 
ker banltadan henuı on bın dolar al- 1 o yuocular- bir halka olur • Nevyorktaki vazifeme •mukaddes 

ba1t.a> yı kullanmakla başlamak iste
m~idim. Adam öldürmek ne hakkım
dır, ne de vazitem... 

nııı .. Bu parayı diğer bir bankaya l y 1 lw • ·1 b" · 
gOtilrüyormuş. Haydutlar kendisini ar· a nız . l' a l e lli 

takip etmişler .. Ve bankerin elinden · halkadan harıç kalır. Ha -

Likin beni oldürn:ege hazırlanan 

herhangi bir kirn.seye nefsimi müda
faa etmeğe ve bu uğurda bir değil, 
belki birkaç kişinin canına kıynıağa 

mecburuın. Bunu y~ıph~ıın için, hiç 
de vicdan azabı duy•nuyorun1 .• Çün
kü o adanı müthiş bir Japon düşmanı 
imiş .. Bcninı vucudunıü ortaddn kal
dırmaya azn1ctnıi~. Tabancası elinde. 
flr!iat bekliyordu. 

para çantasını çarplT1'lğa muvaffak o- riçte kalan oyuncu hal.kanın et.. 
lamayınca, kt>ndisini bir otomobile a- rafında. üç defa döndükten sonra 

Ben im yerimde kim olsa, bundaıı 
b<:rka tn1·ıü c:ünü yapan1azdı. Ben dr 
hcrkes.n y .. pabileceğl bir iı;;i yaptım. 
Ancak, yakayı ele vermedim. 

Maderrkl Ant"erikalılar japonlarla 
mücadeleye k,;-ı rar vernü.şler. Ben de 
bu mücadele sahaı;ında rol <ıhıcat:ım. 

Soyundun1 .. 
Yatağıma giriyorum. 
Ertesi sabah erken kalkıp stüdyoda 

fdm r;--evhmeğp gidecegillL. 
Hemen uyumalıyım. 

Yatagınıa gi.rnjşken kalktım .. Vt': -
lizimi açtım .. Yedek «Mukaddes bal
ta> mı ycrjnden çıitarıp kılı!tq;ı ~k
tum. Artık Ne\'yorkta sili'thsız gezm..ek. 
caiı degi1. Belki zabıta benden şüp .. 
heye düşer .. Beni şjddetlf: takip eder. 
Belki bir yerde tuuığa dtl:ehil!Ti.m. ı 

tarak kaçırmı~lar. 

İnsan bu htıdi9eyi. gazetede kuyun
ca, h.~ndini huklımctslz, znbıtasız bir 
yerde.. Bir dağ but-ında kalmış sa -
nıyor ve adeta ürküyor. 

Nastl olur da bir bankeri Nevyor
kun en işlc-k caddelerinden ve herke
!'.İn gözü c;ntirıde kaldırıp o!.onıobile 
atarlar .. Kaçırlrıl.:ır? ? 

Olur ~ey ml bu?! .. 
{Devarr...ı Var) 

\iatandaş: 

Türkiye harbe girmeıni.:~lir. Fa
kat bir harp ekonom!si iı;jndcdir. 
Onun için cT..ısarru!") ~in-,di. her 
zaınandan ~İJade, bir m.i?Jl vazi
fedir. Her Türi-;, israfın lıir millt 
hiyanet < 'dugunu anlamalldır. Lü
zumsuz, maksatsu sartolunan on 
para bile 1'-filli Müdafaa kuvvetl
miı.den çalınm1s bir kıymettir. 
J.Ier zanıan di.işünmeliyiı ki. bu on 
paralık klymetlerJ bir ar~ya ge
lince, milyonlar doğar. 

ULUSAL EKONOMİ VE 
ARTTIRMA KURUMU 

1 İST ANBUL BELEDİYESi lLA~LARI ·ı 
?vlecidlye köyü ilk okul binasının t..ı.n1iri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 7332 lira 19 kurus \ e ilk teın.inrıtı 549 JirJ 941 kuruştur. Keşif ve 
ı;artname Zabıt ve Mııameıtıt MüdürlüğU kaleınindc gön.Hcbilir. lhale 5/11/ 
941 Çarşamb3 gUnti snat 1-t d(! Daim! E11cünteııdc y:.pıl::ı.~:aktJı·. Taliplelerin 
ilk temin<ıt makbuz ve-ya ıncktupları ıht~le t.arHünrleJ:.. ı c-ki~ gün e\"\o·eı Vila
yet Nalia J.füdürlüğüne müracaatla ;.l<ıcakları rcar.1 t·hliyet ve 9-tl y-ılına 

ıit Ticaret Oda~ı veslkalarıyle ihe1le günu mu:!:~·ycn , ...... ııe Dairnl Encümende 
bulunmaları. c.9327> 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa
tınalma Komisyonundan: 

Mcrkcı.inu:.ı:Ie Büyükdere merkezi ve Tuzla. Kavak tahaUu2.haneleri 
anbarlar1n3 teslim edilmek şıertiyle 157 ton kriblc maden kOmUriyle 30 ton 
yerli sönı.i!tok kOmürU açık ek.siltınc ile tiahn aluıacaktır. 

1 - Tahrnn bcdelı krible rı!Oden kOmürü t.21> lira «50> kunıs ve sömi
kok köınür\inün beher tonc •28• liradan olmak üzere ~r ikisinin umun1 tutarı 
C'4215> lira c50> kuru~tur. 

2 - Şartname nıerkez~nıiz l<'\ .!ım!n dan parasız alınır. 
3 - Eksillme 13.11.941 Pe. nıbe günü saat 14,30 da Galatad.a Kara Mus

\afa Pa§a sokağında ıuezkOr rnerk~""L satınalma komisyonunda y3pılacaktır. 
4 - Mezkür kömürlere ait tem.ina.tı mu,·akkate parası «316ll lira «16> ku

ruı;lur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 941 senesi Ticaret Odası vesi.kalan gösterme.. 
!eri ıarttır. «9422> 

oyunculardan b:rinin omuzuna 
dokunı;r, ve sorar: •Kuzumu gör. 

dünüz mü?.• kendisine sual so ... 
rulan çocuk da, esvabı nasıldı? 
Diye sorar. Birincisi, halka içinde 

istediği ~"Ocuğun esv<0 hını, ayakka.. 
bısını filfın tarif edc-r kt:ndisin • 

den bahsedildiğini anl1yan çocuk 
hemen halkadan çıkıp halkanın 

ctra!ıııı döndükten sonra terkettiği 
yerine gelmcğc çalıı;;ır. Halkadan 
aıarlı; Y.alan da onun yerini kap. 
mağa çalışır. Hangisi peşin gelir 

) yeri alırsa, öteki hariçte kalır. 

Ajzı aşalı bir adeb. 
ıu ıoicluruauı 

Ağzı aşağıya doğru çe.rilmiş 

olan bir kadehi doldt· .-~bil'r misi. 
niz? Lk bakı§ta bu, ;n.kiinsız gö. 
rünür, halbuki pekala mümkün. 
dür. 

Bunun i~in oldukça büyük bir 
çukur tabak alınız. İçine 5U dol. 
durunuz. Ondan soııra herhangi 
bir su kadehini ahım. Bir kiığıt 
parçası yakarak, ka<khin i>in<: 
atar atmaz hemen kadrhi baş aşa.. 
ğı tabağa daldırınız. 

Yanan kağıdın haraıeti, kade
hin içindeki havayı tarde,J._,.,. ve 
kadehi b:l.j' aşağı suya daldırdığı.. 
nız zaman, tabaktaki su ker>dili. 
!(inden kadehin içine yül.ı;clir. 

~ 
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Bayanın bir- kuyuırn:llya git • 
miş ve elindekı elmasları göste • 
rerek kendisine yukarıki ~ckilde 
clduğu gib;, + şeklinde bU" ·broş 
ya,,masını istemiş. Fakat kuyum. 
cuya şu şartı koşııı uş: 

Elmasları aş;ığıdan yukarıya 

doğru saydığımız zaman, 13 taş 

bulunacak. Sağ taraftaki kısmın 
ucundan ·başlayıp ortaya ve orta. 
dan aşağı uca kadar sayınca taş.. 
!ar yıne 13 olacak. Sol taraftaki 
kısmın ucundan başlayıp keza or~ 
taya ve ortadan aşağı uca kadar· 
sayınca yine 13 olacak. 

Kuyumcu bayanın tarif ettiği 
yukariki şekle bakmış ve bayana 
demiş ki: 

- Pek alii, hem ben size bun -
can daha iyisini yapanm. Bu taş. I 
!ardan ikisini çıkarırım. Bunlarla .

1 
da size ayrıca küpe yaparım. Ge. 

riye kalan taşlarla tıpkı sizin ta. 1 
rii ettiğiniz gil>i b.ir bnl.j yaparım. 

Bu taşların i-kisini çıkardıktan ı 
sonra da yine aş:lğ idan yukarıya 

doğru, aşağıdan merkeze ve sağa 
doğru, yine 2şağıdr.n ımor.keze ve 

sola doğru taşları saydığınız za. 
man, göreceksiniz ki hepsi de 13 
çıkacak. 

Acaba kuyumcu bayanın iste
diği hoşu iki eksik taşla tarife 
uygun olarak nasıl yapmış? 

HEDiYELERiMiZ 
Bilmecemzii doğru halleden • 

!er arasında çekılecek kur'ada: 
Birinciliği kazanana 5 liralık 

eşya ve yahut da gıda maddesi 
alınması hakkı. 

İkinci kazanana maruf bir si • 
nemanın 2 aylık meccani duhu • 
liye kartı (Hususi mevki) 

Üçüncülüğü kazanana: 3 lira • 
iık kitap, defter ve yahut da bu 
kıymette oyuncak alma hakkı. 
Dördüncülüğü kazanana: Kız 

ise komple dikiş takımı, erk<>k ise 
büyük perker talomı. 

Beşinciliği kazanana: 1 aylık_ 

(Biraz da gaıeıım_) 
Seyyahla köylü 

arasında 
Se:cyah - Delikanlı bu köyün 

deli nerede? 

İLE SABAH, öGu: VE 
Her nlMkten oonra riinde u'ç .... ıauııtanm.n 

dişlerinizi fırçalayuuır. 

Köylü - Burada otel yoktur. 
Çünkü her3<e9in kendine bir ev 
yapacak kadar parası vardır! ... 1 

Dünkü maçlarda Galatasara~ 
1 Beşiktaşı istanbulspor da Kavganın sebebi 

ne imiş? 
Bıtba - Oğlum Cemal neye 

kavga ediyorsunuz? Utanmaz mı • 
• ? 

sınız sız ... 
Çocuk - B:>!>a baksana, Beria 

diyor ki eğer onun bir köpeği o. 
!ursa, benim de bir köpeğim bu. 
lunuıısa, onun köpeği !benim kö
peğimi döğl'Cekmiş! .. 

Berber dükkanında 
Müşteri - Neye bana ıbu kıor

kun<; havadisi okut1 un? Tüylerim 
dik<:n giıbi oldu? 

.Berber - Daha i)i ya e!en • 
elim! Saı;!arınızın lresilmeı.;i kolay 
olur! .. 

Mahkemede 
Mahkemenin birinde burunsuz 

avukat müdafaanamesini okur -

ken kekelemi1. Büyükçe lbir bu. 
runa saihip olan hlıkim istihza için 
müıbaşire demiş ki: 

- Efendiye bir gözlük versene. 
Avukat - Gö•lük takacak bur

num yok, !Utfen gözlükle berı>1:ıer 
burnunuzun yarısını da veriniZ. 

Fırıncı ile çocuk 
Çocuk - Eofeııdi :;mca bana b'r 

okka ekmek ver. 

Fırıncı - Oi°(lunı. Bir kuruş da
La YPr. Ekmek bugün fırladı. 

Çocuk - Öyle is~ dünkünden 
ver! 

Son Telgraf abon-esi. 
5 ki~iye marn! bir sinemanın 

15 er günlük meccani duhuliye 
kartı (Hususi mevki}. 

30 kiôiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiy>e: Birer şık yazı kalemi. 
5 lci~ye: birer sulu boya takımı. 
10 kişiye: Yarımşar düzünP def. ' 

tfr hediye olunacaktır. 

NOT: Bilm-ece!llize resim gön
crermek suretile iştirak etmek is. 

tiyenler fotograflarını cuma gü • 
nüne kadar göndemıelidirler. 

Evvelce gönderilmiş olan fo _ 

tograflar da mündericatımızın 

.;okluğundan bugün konamamış.. 
· ·r. O gün ııeşrolunacaktır. 

Fenerbahçeyi 2. -o yendiler 
Yazan: ADNAN AKIN 

Cumhuriyet Bayramı dola)'1 • 
sile dörL kulüp arasında hususi 
olarak tertip ed;Jen maçlar dün 
büyük bir kalabalık önünde Şe. 
ref stadında oymınmı~tıı-. 

iSTANBULSPOR: 2 FENER. 
BAHÇE: O 

Günün ilk karşılaşmasını Fc.. 
nerbahcc ile İstanbulspor takım. 
)arı hakem Feridunun idaresinde 
yapmışlardır. Bu oyuna Fenerliler 
Melih ve Fikretten mahrum ola. 
rak, İstanbulsporlular da mutat 
kadrolarile çıkmışlardı. Oyunun 
llk dakikaları İstanbulsporun taz
yiki ile geçerken 2 inci ve 10 un. 
cu dakikada Kadir binbirind-en 
giizel iki ~. yı Y•pmış ve Sarısi. 
yahlılar devreyi h:iki molarak 
2 • O bitirmişlerdir. 

İkinci devı;:de Fenerliler ta • 
kımlarııı<la ufak b:r tadilat yap. 
mış olmalarına rağmen kendile • 
rini nıağ1 übiy-etten kurtarama • 
mışlar ve maç bu suretle yine İs
tanbulsporun ~ • O gale'besilc ni
rayct:-2 nn ıştir. 

GALATASARAY. BF.ŞİK"I'AŞ 
Günün en mühim maçını Ga

lotasaray - Be~kta~ yapacaklard1. 
Hakem Şazinin idare etti.ği bu 
maça takımlar şu kadrolaril-e çık. 
mışlardı 

Galatasaray: Osman • Faruk, 
Salim - Musa, Envt'r, Eşfak • Hilr.. 
met, Aril. Cemil, Mustafa, Ga • 
zan!er. 

Bcşıktru;: Mehmet Ali • Yani, 
Yavuz . Çaç:, Hıristo, Feyzi • 
.Eşrd. Şiikrii. Hakkı, Kemal, 
Sabri. 

,Jşrıııı 
Oyuna Beşiktaşlılar lı~"ıJ' 

ve iki tar.ıf da ilk d~crııı* 
çok enerjik ve gayret go ,JılJI 
}erdir. Yalnız Galnta""~ii ~' 
daha düzgiin ve daha ,·eı"' i len' 
cumlarla Beşiktaş kales'"ı6 cı 
dit ediyorlardı. Bu sırad~ tı •" 
dakikada Cemil bir .i ;satıı-~ıJll' 
çınnadı ve sıkı bir şuLc 
nın ilk golünü yaptı. kl": •11 

Bu golle beraber \ki 1".k;5, °'. 
siir'atli oynamıya ve her ~rıtl' ı 
sahadan galip çıkmıya at •aıl. 
bir hale gelmiı bulunuvc~~ıı Jll' 

30 uncu dakıkada jeuı .
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G" 
şi.k.ta k , __ . ·· ·· de p·rlı) .. 1ı 

ş a,.,,,ı onun ". CCP" 
latasaray muhacimJerı 1 ,,ı.ı. 
yeni bir gol fırsatı ha.zı~.J<~ 
Cemil de !>unu tekraı • •" 
kalesine atarak takıın:nıfl 1 ~. l 
golünü de yaptı. Ve devre 
Galatasaray lehine bitl1· 

"klitı.:h.ı .. 
ikinci devrede B<''ı • ! r 

k 1 H .. . ' . Jb • 
ım arına usc-yın .!. kk:ııı. 

almışlaı ve bL:gün ınııh3 · ~ i 
1. ı --·ıf·" hadan rnag up a y rı n."" j3ef' 

uğraş.nıya başlaınışlard•·-aiı:ı .: 
ta:: ınuhacin1lerin i 11 btl ~·o t 

sına n1ukabil Galatasar3~\iıı ~· 
hattındaki tam irtiblt bUg .

0
,J•· 

.b. ·~ıeıı~ '• 
kımı bir makin<> gı ı ı, .. "·' 

.. tun • 
Nıtekim Beşikla~ın bU Y ııı~' 

,.etine rağmen Galatasar3
• hilıı:r 

a,,raa ve muhacim hatları . r3 • 
l v• ı 

zaman altta kalmadı ar ı 
. . . rnıad! • 

kıplercn.~ de gol yap .ı G2 , •. 

maç rla bu suretle 2 - od rrk ~" 
sarayın k>hine devam e ~.0pd n 

,·U·· f I" vanın kararmış olması · •n,rS: ı 
be~ dakıkn evvel hal<t111 ' / 

c'an tatil dildi. 
-- ----

.-~~~~~~..-~~-,.,,.... ......... 

Jçi_~Ptd 
31 B. Teşrin 1941 

18.60 Program ve Memleket Saat A
yarı. 

ıe.04 ~1üzik. Fa:>ıl Heyeti. 
18.40 Milzik: R~<lylı Sving Kuarteti. 

(ibrahim Özgür ve Ateş Bö
cekleri). 

19.00 Konuşmo: (İktısat Saati) 
19.15 Müzik: Radyo Sving Kuarteti 

Programının ikinci Kısmı. 
19.30 l\lenıleke! Saat Ayarı ve Aiaruı 

Haberleri. 
19.45 l\.-Iüzik: Khisik Türk :\lüzi!,oi 

Programı. Şer: Mesud Ceıuil. 
20.15 Radyo Ga7.etesi. 
20.45 Müz:k: Muhtel·! Şarkılar. 
21.00 Ziraat Takviını. 
21.10 Temsil. 

• 
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CUMA 
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,ır 
Borsası (Fiat). ~,1tıfl ,, 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM Kalbleri askerlik, bahadırlık aşkile kaplı küçük kahramaıııar 

22.00 Mlizik: Radyo Salon Oıkestra
sı. (V:olonlst Necip Aşkın). 

22.3-0 Memleket Saat Ayan, ve Ajanı 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 

22.45 r.-ıüzik: Hnd.Y1 
• de~·ıtt11~ ı-.' 

trası ProgratrUlJl ·arf1 ' 
l2.55/23.00 Yorınki pı-oll' 

p~nı~. 
prı 

~ 
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HAZRETi MUHAM ED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: ::11. SAMİ KARAYEL------' 

Medinedc az bir 7.aman içinde müs- 1 
Jüınanların adedi kırkı bulmuıtu. Me
dinecte müslüm.anların acledi klrkı bu- 1 

Junca mümlnlerin talimleri iı:in Haz- 1 
rcti Peygaınberden blr zat istediler. I 
Hazreti Rcsulullah Efendimiz de Amir 

i>mindc birisini Medineye gönderdi. 
Bu esnada idi ki cenabı Peygamber 
en büyük mucizah nebeviyelerinden 
Olan ~ii'rac mucizesi vuku buldu. Bu 
mucizei şerife §Öyl<Xii.r: 

Bir gece Cenabı Resulullab evle -
rinde iken Cibril aleyhisselam gelip 
kenrlilerini alır, Mescidi Aksaya i'Ö
türi.ir. Oradan gök yi.izüne çıkarır .. Bu 

5-lcmi vücut ve şühudun haricinde bir 
ı;ok garibeler görüp kelamı Jlfıhiyi is
tirna ve badehu saadettıtınelcrine av
det buyururlar. 

Dhıi ıs13ının 1nt1şar1Ill müteakip 
ibo.ıciet ve namaz emrolUndu ise de 
asıl beş vakit nau.ı..az leyler ~I~'raçta 
Can olmustur. 

Mi'racı evvela tasdik buyuran Ebu-
bekirissiddıktir. Müşrikler 1se buna. 
iman etrniye.rek Hazretl Muhammet 
(S: A.) den Mescidi Aksanın ta!siL!.

tını sonnak gibi bazı klbtahane i.m.ti
hanlara girl~tiler. Ve, cevap aldi.kları 
halde yine ısrar ve taannüt ettilE:r, 

Böyle ohnakla beraber mü.;lüman -
lık 111ekkeden MedineY<> sirayet et -
mi,s ve gitti.:kçe adeUeri çoğahnaia 

ba~lamışt. Miişrkiler, nıüslümanlara 
ve Hazreti Muhammede (S. A.) ta • 
arruz etlikleri det-ecede müslüınan -

lık da o derecede intişar ve kuvvet 
buluyordu. Ve ileri gelen kabile re
isleri müslüman oluyorlardı. Ve bu 
nüfuzlu reislerin adedi çoğaldıkça 

milsriklerin taarruzları da hat:i!le -
yordu. 

İslam dini Medinede kuvvet bul -
dukça etrala da ya)-ılmağa başladı. 
1'.Iekkede Resulüllah efendimizin müş
rikler t.aralndan çektıkleri cz.a ve C$ııı[a 

1 

büy(iktü. Hatta nübüvvctıerinıin on 
üçüncü senesj Medine. rüesası kendile
rine tebaiyet etmek üzere hac mev -
stminde görüşmeğe geldikleri zaman 
?\feldredc oturmak ,.e · yaşamak ilıti

mali kalmadığı, binaenaleyh, hicret 
etmek ikb..a ettiği müzakereler oldu.· 

Bunun üz.erine Medine rüesası Haz
reti Peygamberin l\iedineye h.icret 
buyurmalanru rica ettiler. Çünkü !\'le
dinede müslümanlı.k kesbi kuvvet cy
lenıiş bulunuyordu. 

M<ıdbı•liler Hazreti l\luhanımedc 
(S. A.) EU yolda vaitlerde bulundu -
lar: 

- Eshabı kiram ile evlat ve ailele
rini ınuh3!az.a \>e hlmaye etmeyi ye
m.in e<kriı .. 

Bundan sonra Mekkeden Medineye 
hjcret basladı. Ve bütün Ashabı Kiram 
ve müm.inıer Medineye hlcret ettiler. 
Mekkede yalnız Ebubekirissiddilı:, İ- 1 
mamı Ali (R. A.) HazreUerilc Resu -
lullah E(endlmlz kaldtfar. 
Medıncye hicret eden &babı Kiram 

evlüt ve aileleri orada bullDlan müs
lüman kabileleri tarafından yedirilip 
1çirilirdi. Ve her tUrlü ihtiyaçları bu 
kabileler tarafından tatmin olunurdu. 
ve Medineyc hicret edenlere de mu -
hacir deniliyordu. 

Mekkede • kalan Ebubekirissırldik 
(R. A.) ise dalma hicret için Cenabl 
l'eya:aınberdeiı ruhsat ve müsaade ts-

Edebi Tefrika No: 53 ------ı .. !erlerdi. Fakat, HazreU Muhammet 1 
(S. A.) kendlleri de muhaccreli ihti-
yar etmek niyetinde olup halbul:i be- 8 

nüz emrl i!Ahl sadir olmadığından ana · H t 1 • ö 1 d •• d •• ı 
ln~;~~:;:•r::;ince: Mediııcde dini . a 1 r ç 1 n u r u e r 
isliimın intişarı ve müteakiben A•habı ı._lliZ:ı2mi!lll::ı:cıIIEliiW11!$!1ZID Yazan·. AKAGÜNDÜZ 
Klranun mtıhacereti !cvk.al&de no;ı.arı ı ' 
dikkrı.Uerini ccibeyledi. 

Zira )'"Ukarıdanbe1·i müna::.ebet c:el
dikçe arzolunmuştu ki, Araplar :ılc1ck
ser tlcarl'tle vakit geçirip Cezirede en 
btiy(ik ticaı-etgiih da Şam idi. 

Medinei Münev·vcre ise Şanı tariki 
üzt. )de gayet mühim bir mevki ol
duğundan oradn İslfımııı t.a:ımmi.in1 ve 
intişarı ve bahu:.us Ashabı Kiram Haz
retlerinin muhaceret vakıaları üzerine 
bir derece daha kuvvet bulması men- JI 

!aatlcrine muzır idi. Bundan me.ada 
Medine ahalisinde kabulü isUuna gör
dUkt<'ri fazla heves ve istidat üzerine 
Mekkede müşrikler tarafından geri 
bıraktırılmak ister.en jntişarı islttmın 
orada sür'atle inUşar edeceğinden e
min olmuşlardı. 

Gerek maddl ve gerek manc,·i iki 
cihetle menfaatlerine ınani olan bu 
ihtimnlin yok olm3Sl için ciddi bir ihr 
ti.marn ile çare düşiln·~ğe başladUar. . . 
Komisyon tc~kil ederek işi müzakereye 
koyd"lar. 

(Devamı \'ar) 

Cebime de •birkaç yüz lira kalmış. 
tı. İstanbulda yapacak işim kalma. 
m1ştı. Anadoluya girmek, bir si • 
!Uhlı vazife almak i<;in mektupla 
Ankaraya müracaat ettim. S-en he. 
nfrı: Malta-da ülin. Nasıl olsa ınüs.. 
bet cevap gefü dedim. Neden bu 
kanaatte idim? Bilmiyorum. Sa. 
nıyordum ki içimin temizliğini 
artık ibildirelbilirim. Cevap bek • 
Jemcdeıı bir yolunu bulup İzmite 
kapağı attım. İzın1tte A. P. (as. 
keri polis) t~şkilatında Köprü -
lülü Adil Bey adında birisine mü. 
racaat lfrzım geidiğini söyledi • 
l<>r. ürat iboylu, esmerce, güzel 
'bir atlam. B<;.>ni ın.ceden inceye ba. 
na sordu. &mi tanıdığımı söyle. 
dim. Mektep arkadaşımdır, dedi. 
Ankavadan cevap !beklemek için 
lbeni bir iyice otele yerleştirme • 

icrine emir wrdi. 
Bir hafta osnxa ecvap geleli. 

Ad-il Bey bana dedi ki Sİ7Je şim • 
dilik İstanbulda ibir iş verılecek. 
tir. Oraya dönünüz, emri bekle. 
yiniz. 

Sizl-erin de Maltadan dönmek 
üııere olduğunuzu müjdeledi. Ne 
Jyi adamdı. Bir daha göremedim. 
Sen görürsen minnettarlığımı 
söyle. 

Bana da bir vatan va2!iiesi ve. 
rilecek diye o kadar sevındim ki 
Az kalsın dirilecektim. 

İzınitten trene bindim. Hare -
ket ettik. Bütün sağdaki 'küçük 
t.epelel'i, soldaki Karamürsel ya. 
maçlarını, Katırlı dağlarını ben 
yaratmışım gi.bi vagonda bir ku. 
ruluşum vardı ki görseydin aıcır. 
,ıın D.aha doğru.su gülerdin. 

İzmitten gece yarısı ki ı> d•· 
hareket etmişti:C. B~r ~ ; :J c

1 
ıl' 

yon sonra yanıma .b'.r b-'' ,şr 
Adımı sordu. G izlı<:" 
zattı . 

- İstanbulda 
kSinı'· ıJıı 

a.;acD ' ııı· ' 
]Jl1l~d ı 

İlk vazife rorfını a ;. n: 
ıbc11i Çlldırttı. O esnada ._,. • .. ~ 

t laka ' 
nıında olsaydı mu ' . . . ,,~ ,. 
sıkar öldürürdüm. 1<""'.;' 1 1 ~ 
icrvadını valnız içim '~! p.r j, ,, rl.l•" . ~~ 
Artık ben de ynşıY0des c"r ,~: 
benim de bu mukad lurı3' -ıl 

. . btı .~ f" 
bır tanecık tuzun-~ 

1 
ııerı"· , 

Diril Canımali dırı!. . , '°.rııfda. , 
b ]ki p 1 

Haydarpaşada e d i<erırı1 de • 
iılann bir tuzağına t rı eıı .011' 

mı ...... 
ye zarfımı kasıkları 'l kaı~rı ·,,ı 
rinlerinc sakaldım· k;,di•"\,ar'' 
sır vermemek ı~ın 3 tırıııı"la · 
rıhtımından denıze '• ,c· 
vC'rdim. . ·r:ılıı ' o-

l rdtıg'..ı ' j:ı 
Karımla ilk o .u · ~os ,., 1 • 

·on ot•~ 1 I<' ' 
tımanın bir pansı:r ası ., • ~ 

K n~ı J1 ,,. 
turuyordum. opı 'ı1 8çtı111§.ğ 1ıt' 
!edim, mektubu nas kD'' k ,.,ı 
miyQrum. İçinden çı (P•'''"'ı 


