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NUTKUN HARİÇTEKİ AKISLERf 
''Bütün Milletler Türkiyenin Misalini Takip 
Etmiş Olaydı, a"p Bu Kadar Genişlemiyecek, 
Bu da in anlı için Bir Kazanç Ç)lacakt 

'' """"~ G 

Reis lnönü Kemal ve Aklın Timsalidir '' ,, 
MÜSTAKİL 
SiYASETIMi
Zi N ISBATI l 

Milli Şefin nutku Türk 
milletinin İç ve d1' it · 
lerde gidiş yollın ını İş&• 
retleyen bir direktif de· 
meti olduğu kadar, Türk 
milli siya.etinin iıtikla· 
lini de bütün aydınlığı 
ve belgeleri ile gözöoü
ne koyan açık v~ aamİ· 
mi, hakiki ve pervuız 
bir eıer ve onun ifade • 
ıidir .. 

~: ETEM iZZET BENICEI 

\i ~ili Şefin, B!i;vük Millet ~fe<:· 
batı.in arıh§ı miinasebetile irat 
lıll,\-urduğu nutuk bergün her sa· 

Roma 3 (A.A.} - Türkiye Cum,. 
hur Reisi İııomet !nönü'nün Büyük 
Millet meclisinde söyledi~ nut. 
ilu mev·zuu bahseden Stcl'ani a • 
jansı, Müşarünileyhin, Tiirki) e • 
nin bilhasııa kendi hürriyet ve 
ıstikWini muhafazaya azmetmi§ 
bulunduğunu ve mücadele bari.. 
cinde kalmak hnswrunda lmt't i:rt.. 
<lesini belirttiğlni kaydıediyıır. 

5tefani ajallôı, bu beyanatın 
!ta}yada memmıniyetle karşılan.. 
d.tğmı bildi:rdikten ı;onra, Türki.. 
yed<!n kendi bitaraflılo siyaseti ie 
taarruz ~ edOOilecek heıtıangi 
bir ~i hiçbir 21aman istemem~ 
olan M.i.hver devleUerinin, timdi 
Türkiyenın ayni bitaraflık yolu. 

nu takipte devam ettiğini :ııevkle 
müşahede ettiklerini lllive ederek 
~arı yazıyor: 

cBütün milletJ.er Tiirlriyenın 

mi.salini tekip etmiş olaydı, harp 
(Devamı 3 lirıcU Sah!!«ie) 

• 
BARIŞCI ŞEF 

Ankara ekspresinde 5 i YA 5 1 
•ı ilzerinde bir makale yazıla
~ kadar zengin Te wnsux mev. 
tıtlarJa doludur. fç ve dış konu· 
1-. \ize-rinde en hayati bahislt'ri· 
llıi~ en hakiki v.. samimi düş\in· 
'Eıleti ile temas eden Şefin nutku 
ltd~e geçmişin btıdisclerini iuh 
~en ve gele.:ekteki ~ yollarını 
i ~~tliyen lılr direktif demeti 
ttil, ayni zanıanda Türk milli 
~·~tinin ı.tlk!M ve hildmiye~ 
~e lıııtıin a7dınlığı ve belgelen 
~ l!iiziiniine koyan arık, samimi, 

gece cürmümeşhudu 1~ücrimle~ 
• 1 Hariçten iade memnu-

! 
Maruf bir za ın refikası kocasını dak- · iyeti kaldırılıyor. Bunlar 

'""'•-· b" "1&1 ve ~r,·a~ıı. ır eser ve o. 
luıı if d . ı•-

t . .. ~. e«ıwr. 
-nonu: 
~ Müstakil, harekellmne bi
t \·e kuvvetli Türkiye, k.imııeyi 
ı,'~it etmıyen bir sulh ynva11 
ı:l•ı:tde ve medeniyet i~in faydalı 
t' • unsur kıyınetlnde kendini 
o.teriyor, Memleketimizin siya-

-.,"-

ha.u yifayetlere girmek
ti 1o.i1 e yatakh vagonda yakaladı 1 1 ten meoedilebilec~kla. 

ı -----------------
H adise Polise intikal· etti ! 

HaydöIJlapdan Cumarııtsi cec<'ı.ı 1 . İ1 Ankaraya hattıcet eden Ekı;preste ttı· Ek k b ld 
l.eresan bir hildise cereyan elml~t.ir. me o ur ı 
Ta=!!!~ bir zıı.ı olan Bay S. uırun h 

1 1 
A 1 

müddrl1"nbcri aevijtljii husu!ıl da><· a kın t e a llil 1 ' 
tilosu bır bayanla H•ydörpa§Odan "S 

Bu haberi alan "-e er-..sen kocas!I' .. -

Adli~ e Vekaleti Ceza Kanunun· 
da yaptıjp y~ni tadilatla siyasi 

mücrimlere ait hiikiimlcti de de. 
ğjffirmi~tir. Bu nıeyanda siyasi 
mücrimlcriıı iadeleri hakkındaki 
büküm tadil edilmclı.te ve bun· 

Jann iadesine ait memnuiyet ka· 
nundan kalduılmaktadır. Muahe
delerde sarahat bulunduğu tak. 
ılirde müerim oll\tl Tiirk vatan· 

Anka raya gllm•k ÜZ<"re el"..';p<este bir • d • ' 1 
Komparuman k•raıamıçtır. 1 yersız ır • 
dan şüphelenmekte olan Bay s. nln Fırınlara fazla un ~rıtdiği hal-
mikası da 11 - 12 yaşındaki lo1la. ı de halkımızın lüv.;.ımund:ın fazla ı claşlnJııı dahi iı:.ılesine r<'ıaz ı·eri-
rını yanına alarak 'izllce :;,~·ni eter- . ekmek alması y.üı:;i\ııden bazı fı. lecektir. 
prese binmlJ, birinci ır.•vkie bilet ol· ~-~" (~-, 3 uıı·· "" s•c"~e) , IDev;,nu 3 uncü ""°"ede) ~~ '" - "~~~ 

Sırp çeteleri 
• • 
bir ltalyan 
kışlasını 

bashlar 
• 

Yüzlerce İtalyan 
Subayı ve Eri 

öldürüldü 
Loııdra 3 (A.A.} - Sırp 

vatanperverleri büyük faa. 
liyet göstermektedirler. Sırp 
~teleri azasımn miktarı 
80,GOO kişi tahrr.:.n edilmek • 
tedir. Hakiki muharebeler 
ohnakl;ıdır. Vatanperverler 
bir İtalyan J..ış}asından ıniı • 
himmatı alıp götiirmüşler ve 
40 Italyanı öldiıruı üşlerdir. 

Başka bir mahalde de 300 L 
t;ılyan wbar w er\ öldürül.. 
müş veya yaralanml§tı.r. Çe. 
te faahyeti bilhassa Dv•na 
bölg~&inde çok mühimdir. 

"'-===============~ ' 

Ruslar Tula'da 
ıyeni mevziler 

çekildiler 
V' ~. 3 (A.A. - Moslrnvadan öğ· 

renild '.ı{ine göre, TJla rnıntakasında 

Ruslar r!cat ha!indedirle-r, Kırımda 

yeni reudaiaa hatlan da yardmlfbr, 

Kınmaa Alman~cır, şimdiye kadar 
27.700 .,..;r almışlardır. 

Donetz h:J\.-zaSJ!lda Aln1ilnlar yeni 
terakki k&ydetmlşlerdir, j 

Tuta mıntakasında Rlıı6lar yeni 
mevzilc-r tesis etmi§lenUr. 

1 ""'deki a.U hedefler ve gayrel· 
d~ takdir olunmaktadır ümidin-

mıştı:. 1 
Kadıncajı.z gece ya.r-.,:.nclan sonra ---·-----------------------! 

lskenderiye bom
bardıman edildi 

eyi7 

tı·l)'.;~r. Türk milletinin başmd• 
, •hı kudretlerin bir ikbal, kuv. 

1 et "" aadet kaJnağı halinde bu
.·~durduiu Milli Şef, tekrarla
~lnıuız bu cünıleeindeki mlista
l l, hareketlerine bakim ve kuv· 
•"ili Ttirkiyenin harbin başın· 
_,*~heri hiçbir tesire ve hiçbir 
~~sire bpılnuıdığmın ve dai
~ lı~ı mim politikasına sa.tık 

'41r•nın noikalarını söylevinin 
~~~lif noktalannda tebarih et· 

ılll'i lıadar bilhassa Balhn ve 
.......___ (~aını 3 üneü Sa.hlı:ede) 
..... 

Hafta başı 
Maıallabeıı 

[ :azan:-Osman Cema} 1 

aygllı 

BU. oefia ve eğlen
' celi yazıyı Te dfiokü 

Spor hareketleriai.a 
tafııilatını bu gün 

4 tacı ıalllle· 
~- . lle okayanaı. 

\... ~ I 

saat ik.jde, trende bcrktt uyuyunı:• 
1 

yal.aklı vaaon kl$m1T:a g~n~Jş '~ '\o'oı.~ 

ıon Li nıemuror.d~n:.. kt,:r.partiman. ı 
dak.~er:n isimlerini sonn.ı.ştur'... Bu 

(Devamı 3 un<ii S3lUf<de) 1 

ALMAN TEULl61 

Sivastopol'a 
•• •• yuruyoruz 
---ı•---

Liman tesislerini dur
madan döğüyoruz 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

l 
1 

Fuhrerin umumi ka.Targiilıı, 2 
( A.A.) - A!Jrnan ordıılıır: B~ktı. 
martdanhiiının tebliği: 

Ordula;,ırıız Kwırn.d.a. yeni za • 
jcT1.er el.de ctmL5lcrdir. Kuvvet -
!erimıiz mağhip diLşıııant mr'atle 
taip etmektedir. H ıısıısi bir tebliğ 
ile bildirildiği veçhile Alada(l P. ' 
mal nıimtma...ıa geni§ bi'I' cephe 
üzerinde uiafılmıştır. Almll:ll ve 

(Devwnı 3 ürıcıi Sahlleôe) 

Tevkif edilen 
kömürcüler 

Mustafa. İdris ve !Mehmet ~ 
krined üç lı6milıcü ihtikar w.. 
~ tevld:f edllnci~t.mii. 

Bunlm'a \ömürlere Kandırada 
toptan ~ aatan kömü:-cü 
İbrahim de dün Asliye 2 inci Ceza 

.mahkemesine geiirilerd: t.evki{ ı 
olunmuştur. 

r---------------------------. 
Balkan Deniz Harplerini 

Kaybettik? Niçin ve Nasıl 
Yazan : RAHMi YAGIZ 

Bu mevzuda yeni veıik a ve beyanatları ele geçiren 
arhadQfımız Rahmi yağız. Son Telgrafa hazırladığı bu 
eserle, yakin tarihin hara )ılık kalan lHu:ı noldalarım 
Jaha aydınlatıyor." 

• 
Bu Eserde: 

t) barbi ynşıyanların \'e bi· 
lenledn kendi kendilerine 
sordııkla:rı birçok •ual ara
sında: 

- •Dilşman Amlnıl gemi
sine filotillarun hücum etını--
3 işinde.ki ~bepler aelerdir?• 

- ·B•rlıaros süvarisi han• 
gi tesiJ'ler altın.ta Amiralin 
takip emrine itirazda lnılun. 
muftur?• 

- •Harbin her iki safhaaın
ıla da Türk cknizdl.,ıfoin 

mertçe döviişml"lcrine roi-
nıen niçin netice alınallllllDJ§· ~-- - -·· · --
tır?. RUSÇUKLU HAKKI 
gibi en nıuğliik ııe müphem ,ehillerine verilmiş cevap
tan b~ka Balkan deniz harbinin en çetin sa/haları 
bütün açıklığile tarif ve taıvir edilmektedir. Pek ya. 
kında «Son T elgrah• aü tunlarında ... 

BerLn 3 (A.A.) - Alman tay. 
yareleri !skende•iy.., m;ntııka • 

"un bombardıman etmi..~erdir. 

IOVYET TEBLIAI 

Bütün cephe
de muharebe 
Bilhassa Kınında pek 

çetin oldu 
Moskova 3 (A.A.) - S01Jyd 

tebliği: 
2 teşrinisanide bütün crphede 

fiddetli n•ıJıarebeler detıam «. 
miştir. Bi!Jıassa Kırmıd4 ...Wıa • 
Tebeler çok çeı.;n olm1L§tur. 

Ceza kanununun 
34 üncü madde
si değiştiriliyor 

• 
Değifecek m ad

delerden 
bazlları nelerdir ? 

Ceza Ko.nunuııun 134 ilncü madde
sinde ~dilat yapı1acakt11· . Bu me
,.and:ı , ;f e-;.ası Ute-rlne rr.üi'!~~ bt:

(De;-oıı; 3 UJl.Cli 5alı11edt<) 

• "11KYA5 
I' tıJO ,-.. :('IJ 

$ ' ı~~ I ıl 
' ;ıı!LOf:ll IAO 

' ~ 

.Afoıan • i:>O'l>yet kıwvetleri tıin sokak muharebeleri yap. 
nklan Tula şelıri.U.. mevkiim gös-terir harita 

Kırım'ın istilasından sonra 
Cenup cephesinde muh

temel vaziyet ve hareketler! 
(Yazan: BllBllJ.I llUaMAT IDBAT) 

Bugünkü tebliğlerde ı(cise sar
pan haberler fUnlanlır: 

l - MoUıovanııı 1'0 kil.omfıue 
cennbunda Tula cephesinde Sov. 
yet kıt'alan çekilmek zorunda 
kalmı§lardır, Arlık Tula f"hri 

cokaklannda muharebe eden Rıı~ . 
birlikleri, anı Jı:ıt'alandll'. Şehrin. 
pek yakında Almanlann dine 
ıeçmesi beklenebilir. 

2 - Alman ve Rumen kıfalan, 
fDev•mı 3 iınctl Sahl!ed<?) 

Laleli apartımanla .. 
rında mOhim yolsuz-

luklar yapılmış! 

Hava Kurumu Ankaradan müfet· 
tiş göndererek tahkikata başladı 

Meı'allerla şiddetle tıczt1ell llzımdır 
Türk Hava Kuı·umu tarafından it

le\ilıı,ekt"' olan Ule'l -Elli Harilt
zedt'-g~c- ap;ar'ı.lmGniarıL~ mChim 
yols=luklar yapıldıtlı balı:lwıclald ti.-
1tAyet ve ihbarlar üzerine Hava Xu.. 
nımu Genel Mer:<.nl. tarafından W 
bi.z.urt Ha\.·a Kurumu Umum! Reisi 

ÇERÇEVE 

Erzurum Meb'uıu B. Şükrü Koı;•iu

eınriyle Aııkıırad&n l"ll'Jmize b!r mli· 
kitli rönderilerek ebemmiyei!e iah· 
lılkata~. 

İddiaya ırm.e :r<>lsuz ;,ın ır"'1.k • 
apartımanların eski idare ·men1ur 

(Devıınu 3 ün"ü Sa.hlf<de) 

Ulusbaşımızın sözlerr 

• 

l"lu<bqımıı, en hassıu; inlar· 
dan bil'inde, .., nazik nutakla
nndan birini verdiler. 
Sişaset (l\llifessiriıı-i lı:iram)ı 

it bapn.tacbr. Bhııe alltku pJı. 
danıarlarile n yep7eııi bir 
tahlil uıulile lıillUılaştlrmak 
ıaiyetindeyb. 
Ulusbaşımwn nutkuıldaki •

u kıy•metleıi, beş madde ha
linde ve misallerile birlkite 
lMıynrunm:! 

Manzara tl!6biti: 
- Bütiin Avrupayı ve he

m~?' ~ t>men bütün Asya ve .JJ,!. 

ri.k.ayı sarmış olan harp ve iş.

pl faciaları, memleketimrz et
rafında bu f.e!AkeUerden ma
llWl kalmış tek mi.ilet bmık. 
madı. 

Kavra kutupları arasında, 
'birinden lıirine &!et olmaksı
zın, iyi ıniln.asebet n ahde sa
dakat lıüneri: 

- Türle - Alman münasebet.. 
lıeri, o tarihtenberi hiçbir za. 
man bnlunmıyan bir dostluk 
takip ediyor. 
................................ 

llarjd siyasetimiz, taahhüt-

Nı:ciP FAZIL KISAK'ÖRE: 

)erini? sadakati, Türk millet. 
nin şiarına tam tevafuk eden 
wnumi ıınenfaat!Erimize w 
beynelmilel -abla.ka yegane uy
cım olan bir düstur olarak ta· 
kip edecektir. 

Nefis itinıadı: 
- Kahraman Türk ordusu

nun her vazifeyi yapmıya ehil 
olduğuna yakından itimadımı:; 
vardır. 

Milli karar ve irade: 
- Hiçbir şart altında zer ka. 

bul etmiyeceğiz~ 
Dün~ a barışında iınıil olnı: 

tema)ülii: 
- Harpten doğan bin türE 

felaket içinde bütün milletlerı 
kaJ1;ı insani \'azifeshıi , kudret 
nisbetinde yapmakla iftihar 
duyan milletimiz, bir gün d< 
diinyanın beklediği ve muhta< 
oldu~'U bar şın kaynağı olab. 
lirse. bundan duvacag,mız sr 
vinç p<'k büyük olacaktır. 

IJerşey, ister ir. ider dı• 
n1anzaranın bütiin iput:ları, bü. 
tiin anahtarları bu beş ölçüuür. 
.,.~ hu 1x-- ölçü ·e \'erilmiş c~
npların içinde ..• 

• 
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HALK FİLOZOFU 

DÖ l ;a kat~~~ lMAHKEMELERDEJ ..... ı!':cn) 1 ~at:;~a~h 
1tEŞAT ~rr .... ~Ot b. k t . . Biz işten dönüyoruz, siz gezme-

•• 
ş 

Haııılctin temslll, <likkat v. 
alİıka.H ti~ o!ro llredt>e topla· 
mı bulunıryoı-. Bil piye "tra· 
fında ~·apılan ~riya!, tenkid. 

ler. '"" işin dedikodusu, piyese, 
bir l\~i reklam b;zmetinl gör
dü, Bu bakınıdaıı, Tiyatro mu. 
lıaı.eb\'dliğinin meınnun olması 
lazımdır. 

lstanbnlda bir_çok ntandat· 
lar var ki, tlyatnı7a gideıne
mektea -ta.ris-ıii Stlı1!1>1 şu. 
Nakil VdtMt m-Jt•L. 

Ne dilıı, 111uı, 1ıtıl tııuıı.•111 
otoblia >'• etomobll bııbuıılu.. 
ğu d.wlrlerdo, o. de ı.1111111, 

bütün bıı v.sıta!arın uaJaıit 
zamanda, Şehir Tl;ratl:06n teftı• 

Akaretler 
Caddesi 

silinde bulunmak olduk~a b\i. u:r; ın sa a ıçın 1 

;~~~;:::i~ ~=~:~ ~ı~.~;;uı:.~:.~:ı~~ı;:.ı h>~~~:.: .. ~~i~i:b~e ~~~~~~~.~::. ~ın 
için, bu -le 11 dcNıte bAAI .:eu o.an şehr;nı.zde ır.ıtlu. olan lt•duıtl!. ,\dela, 1~ru: .. en ıtc:ill< ~- yok •. İı;edde var Jroma ... S•>Z, doil-

~-c.a ""'- .. _ r0t."'Uklarda11 körler, sallırlar ve !: y·.~r ~lbıyd •. o deıece ~jşn~a.ndı ki, rudan dogruy!l bana ... bir key1i;ıet.......-l1 • .,,.1nı1, u· - o 
d:Isizl~r i<.:1., &T..n.:n son \t"aôlta • yutU'.tt~ı. kaı-şldan ~'aıkllıca, n.sana. Artık v.;ıcip oldu: 

taııbul taııılnula oJnran ytl2 i ,_ n' auam biJ· k"re 7uı:arlıiu.yot':t.i.1f - Elendl., dedlın. 5'A, erı<eiuU.U .•• 
bi.ıılerce vııtaadaş i;&n, tiy•lzo· larae mücel:ılıez bir .~at ... r ı ' Y"OtI1crtlu. Hiddeuı ·hiddetti Bır kere, kadınlara hur.ııat ·~ 
ya gitınU hak.IJl:ııteu mtilıinı ır.ekteb:• açınağa kar.ar \-.e•ıu~ • ı«ıl'. 'Jah"l<eııreye ıı rd! B ·a: soııra yer 'er:ren!ı lıl?ıın. A oır11 e<Up yw 
hil'cla-rınlır.~üzwıatlerte l!r. Ve bu husw;ta şehr:mız d1l- O•h• hld~etli bir haUie :ua!tlceoıeden vertr.e<l; ·haydi. Blr <ie böyle üıte-
yotla.rıla ~eldir. Ertesi Y· siz •-e körler C<'!lliyet. ııe'.sile de ;-tktı. Yul'lll'kl:ıı, ~ tefek. %11Yıt. 1enc lik. ka<lıııl•ra hılküret <1iyoı""1Jnu.ı, 8tıı 

tem:ıs ,tn".iştir. Bu açıbcak olan ~.r tal1:ıllll ~ Sl!)ıe !lir ..,JAı;.1- bunıı. tıarada tek !<adın o!dut= için, 
bah er1ttodtıa blll'I işine dl• mektep !ekmii yurtta sayısı otw: ·a~~•ı~ıı ,.,,,.,.,,, !l~r hallle k.!<U,, sordu ~~!_';'da:'y.~!ruy3 ner-c,·e <•'ll ı.a.. 
ıW,-. audılll' ole bi.t İıı&an b. an.a!m•ğl G :nı di5lem•l•' 6aı- ...... , - ··-· 
icin, bu. tJ)ııUo~ııetndi&io ne b;nI tcca-ruz edeıı malO! çocuklu lanı: Ne ~... ııenı "· ~""? ~ 
del'eell IDP verici lılr it oldu. ] ıçıı.ı illı: res:-tl o:cul olata.ktır. ı:ııo.ıı..-..;ar, l>di,?or.wıuz ~ • - B!z,·ışton dönü;rnruz.. Siz ıoa -
ğuı:ın dilıllnllı:ı. ____ ,.,___ ;.ıre. ıeıre aısaıı Ytro dllomCz ... OIIn meden dönüyorsunuz. Birkaç ıün lfJSo-

B t B 1 d• b •' aki«'" J<ı.tı,lcôy ı~ıiml:ın çıJdıııı. ıneije çıkma:yın dı, evinlıde oluruı>I 
• Herhalde, ti~·ıatte d<iniifli, ~yezı e e ıye ŞU esıı Bir trauı:t'llya b;u<:T.17'. d~ ev• ç~ım şu"'"' zorun• btk!. ll41rren, tıam • 
bi.t aup olmaktan ntık k1rr· ın.şaatına izin verildi ııwıru. fi!., muıl>luin~ Yoı u>.$k .. ~ , vayı dttraurtup bu- palüıe ,..,rdim. ~ 
tulaı.alıdır. 1 \iıc.Ul·yiı:n, YUriiyen em. Bekledl!n.. kn»ı>t ~ava.ı açum. 

Yeıı: Beyazıt 3eled;ve tah.sil ı &i<ied.;,, .. BeUt; >""'1 ı;aa< lX'k'edinı. - LJoa ne oldu !•;nu.meCendl lııar-

ş h 
• f ve ta.lıııkku!c ~ ~ıın ik- Bı '"n tr:ml\'aJlanl:>. hevenk he'etılt , deşL-u? 

e r .. da:, sefeta ~n:t. n:b~b~ rflle:ı. bJı! - N'e nlncak:' ıJunu h:ıka:et .. ., .. 
ın esas ı su- ' !Ilftl ~a~tı ıçln knordinasyon he. ı !'{',)~1~-et t>·t tra!ll\"B.v celdı. İ~e . 5u\e dl 8 tti 

t . ·A.,. · d 1 B ~' n:a ı:a· .. ~ete . j 1 re macu lhtiSlla e a uımtşllr. il <>ıra~ tebtıaoa ... Şo:rl" bir kenarına da _ Vah voıı: 

Kasaplık hayvan ge
liyor ihtikara meydan 

verilmiyccektir 
Fiat Mürakaoo Komısyonu bu

gün toplanarak et ır.eseles.ini. tel. 
kik edecektir. Dundenberi şehrin 
muhtelıf semtlerir.deki kaupl.c-. 
da et bulwı.maktadır. Çiitıkli İa. 
tanbula kil.fi mikıarda klısa~ 
hayvan gelıru>ğe i>a~ur. 

Et narhırun tiyadeleştirilmsi 

hakkındaki ~lepler, k:ı.l'l?l!n 
doğru görülınemifitr. 
Komisyon şimdiki fiatlerin ip:ı..,. 

sına taraftardır. Yalnız bun 
sonra et sıkmtwna ıneydan w • 
hlmemffi için l&zım gelen ted-:. 
birler alı.nacaktır. 

Asfalta çevrilip 
geni f I eti lec:-ek 

1 

rette imarı , ~"1! H 'n l:.ra sarlo'uı\9.eaktır. j ~ oıXı,ı;ıym ded'.ıı:. Ken.ıfanl i<ıı.l& • _ Artık dotn. • canım liamV11,y& 
j ba!~ın aı-o!ın.:\ l~':.IV~im. Cereya12a J binme 1 tenuyor. Zate-!l bOyle kala -

,planlaştınlmıştır1 Son yirmi dört sa- 1 ı.~.y~"·~~.~:~,:;~1~;"~!~!.b~:!~ 1 ~~~'.~'.~~rt!;e~/~~,ı~:?:~;;,~ç~.:"b. :,j 
1 t f d 32 ı ga ~)~:.ıgJ!t.: atab!tdhn. Ayagımı attım j oto:r.oblle atlayıp gideyiın di,orum. a zar ın 8 şo- •ttLT .. , tıi<a~lfaıen Nt bakllltı ... Ney- Tövl><-1•" ruvbeş . \ıtık tr•m'1"'!~ b'11-, 
Ayas.ofyanın dcnl• .. e .. ·•· Guç r.a:, sahan.ı,g,. kadar çtiuıb:... j ı •• 1 

a.\lüııakalat Vekaleti de, gerek 
Deniıyoll:ı.rı \"!! ııerek dem:TJ'Oı.. 
lan vasıtasile çok muntazam şe. 
kilde sevkiyat yapılacağı..ı Vilıi.. 
yete bild:l'mişt:r. İhtik~ra sapan
lar hakkılllia da 'ddet!e talcibat 
yapılacaktır. 

Talebelerin k_a h
v e 1 ere gitmeleri 

men~dildi 

.. for c zala ndırıldı l'D. :yeı:f'"'.ın ... cilıı . &; scte.r, j"'"··"' c!ı'tb!l:=u cır ' bakan kısmında bab• a.<ü;r:m. Şö1:• bir kenara büzuldülıı. - ı;.aydJ, rıi.le auıe ~nmretendi 
"I•o;kadan Beşlkıaşa J.Rm \'e 

Akarte;er cııd4"esinin leriıadbıı;ı · 
teıkil ederi ;rolnn tll\'lli nllıııtxıası 
için }'eni b•!' Ul"Clje i:az:d:llllll'l'f.ır. 

Soıı ~4 aat zlrbnda ·;apılan Sesıiıl· ••d .n c;.klt:adan d 'll.;'ll:-WU. ô.;Rrd~ ın .. Ben de ı$1e ilıi. o eovin 
çeler yapıJacaktır kon~olll'l'de Be~iye niıamlıı.aıa \'at!l'Oll do. uvııcllı .ı;.q,,..IJ. T.-..-ıı - iııtimlak m-leoile utraşıy.>r;ın. Ba· ı 

- ıo·.• ek , ed 32 -~:.:. ı. ... 1... \':JYt iı;Utt ~:tl!!r."l;·ır. İlcAf' b:X- de, kalcı bızim de ne olacak~ . aarif Müdürlilğü geçen deı:s 
yılında o!duğu gibi bu sene de 
tal<!belerin kahve~ \-e aıüma. 
sil yerlere gitlileleriııe. mini .t. 
mak iı;in tedblrler almıştır. O ~I 
öğretmen müdü.rlerı :,u hususta 
polisle mü.:ıtereken kımtnlleıdi!. 
ouluııacaklanlır. 

Bu projeye göre •Valde ~ • 
rn.e'I·~ ııde ~de üzerlnıiek1. eırr. 
!erd<!n 6 sırıuı istımth edilefl! lı: 
~eı.J:n !erı icap etmektecür. 

Ma~kadaki •Şef)ı]er ıneza.rlJğl> 
r.ın da teıni:clenır.~ne baj'ınıl • 
nıı.ştır. Burasn"n bır kmiu da 
kesı!ip yoja al:..'Ulael..i:r. B'.lahare 
gerek kaı-etler caddesi ve gen.k 
bu yol asta!ta tahv. o!..:t.acak. 
lır Yaln..ı is!ım.lak ·şıne Q bin 
l.ra art~· unaeaklt:. 

$.ltrimizJe bir yılJa kaç 
tıbbi ameliyat yapıldı? 

B!led!ye, imar ıharel.:a!inaa ön 
~.;Jr.da caddeler:n ger~!eu:ıne • 
sile m.eııgul olurken ~nr:n e.;.ulı 
tıı.relt :.ma.ı· ~!erL.•1 de Noııntıı. 
laştırJ'.:,f...t:. 

Bu are~·anda AYUO(\'"aııuı alt 
lwnı.ı!la tesad.ı! ede.ı:ı İS!ıaiqıap, 
Ahord:.pı, Nakil.bent gi.!>ı ma • 
ha llci&ın ~lırın en g~ ı :ver • 
ler! hall.ne getir: !mesi d~imtl. 
mekt~dır. Bu saha_da 'bir kı= 
arsalarda da iı:;:ıa.ta mil.s:ıade e. 
dil:nemektedır. Buralarda bü;ıiik 
Ye k~ük b<thçe:er \iicude gett • 
ri _ eltti.r. 

Tıp F-aıtıı:tesine a~t ~eh:-' .. 'I!izde. 

1<. hasta:\.!'. '-e po'.kEn!klerın faa. jlfftabal 81llt88J1Jrlar1 
l :y~tl gLtutÇe arttnaktad:.r. Son 
yıl !ç.nde bun!atda 7()75 ha.;ta mu. •ı H:.:Ct;k ~.ı.ID.W.. Dc!ı:ln:ııtında 1 

m<!n!ıa.l a.U.~l.ı ıçilt btı a1IJl 
ayer.e \"'!? teda\'l edilnıl~ ve 13,103 ıı ıııe rünil b:t' lmtılıan kl'3: oı~ 

1 muht L! ce?Tabi, g62, kulak, bu. c~lct'!'. I 
run w sa'r IUlU!Üyat ~·apdm~tır. ı 

A\'rd:a bir )'11 ıçerı.:ıı<Ie Beiedı. r Yeni Univerşite po•taneai ı 
·enin şehrirr.i,ı.:eı.. rJıStane,t!fill- 1 açı]ıyor 1 

de de yirmı b:n kt~iye &lll~lio;-at 
yapı!r.-:ştır TaiebNin.in sın'l.Si il -O~ ap.n 

1 

Ünıver ·te !çin ~lu:i.n:ıız posta 
Büyüktlerede bir temizlilı Başrnüdüdüğii geçen ;,ı lJıti.yer. 
işçileri yurdu yapılacak S:ter.in •biiyüd: kapıJ: yaıımdıı. aç. 

Ü ı..:ıdard• "-'- d , ı' mıya karar ~d:g: tİ.nlversite " ~ ...... kuyllbun akı 
'" Kuzg'..tncr;~ ak: leolizlık ı,,çi • poc;tane :nın bü.t haı::rl:lli • 
i 'rt 1> nalan Be' ve Reisliği ta. rııı. bit;rm:ş W ~ kajro • 
rafınd;ın tam:r olun.ıı~utır Ay. sunu hazır:ami1 ~duğundan poıs.. 
rıca Büyükdered~ tem:zlik :~i • tanenln önüır.üzd'!?ki hafta !ç!nde 
:erı içın bır yurL ıes.ıs o:unacaitlır. açllmas!na karar \'ermiştır. 

Eakieiler çoğaldı ~ 

ayıar: u<İ•' e. en §w.vr ......_ 1 ~ - i1i olur UışallaJ.ı he.:> iı·e' Hay-
k.."'nda cezai takibati _.,,_,Ar-, . - Bey er .. BNA? •tlalım .. Tnr.nvayı 1 

• ..,......uıı~ ıdare ~=· B:r l<lza t.kınıu- j dl Allana ı mar!a<Wc ... 
-~a tra;n'-'ay1ardan aUı)'an li! yal;Jı'··· Di71! ~or. Şlıuıan ıtaıllD.. :rlıı<o oil:ya gjbi, ınu. 
~o<ie;ı de irer lira PllH cezası ftan!tı ı;-~riı11.fi, ı.-:,~t.. Hertrıet anam b;r lı:.Uoe ııibı yuvar~na yuvar· 
alnı:ııış•ır. b~ wyll!'fW' .. Rer ":..ıradan bir sea l•ııa y ·udu. cttt~ 

Eyüp • Balıariy• Yolu p11tlr• 
olarak yQPılıyor 

Birçoa: fabrıkaların bulunduğu 
f.yüp ile Bahni;:e arasındaki yol 
gayet bozuk olduğundan Beledi~ 
.Reis:•,'.!: buran:n parke olarak fi-• 
pılıJı;ı;Lna karar vemı.iştir. 

D!;;"l!r taraftan Bo!tan iskelesi 
yolunun da parke olank yapıl • 
masına bo.şlaı;ımışfır. 

-....-
Tarihi bir meıcit t•mir 

ediliyor 
Eyüpte Zalı:ı:Wım.ut~a ı:4lllli 

karşı.>ındaid bir :ııııeııı:idın kıy • 

melli ettrIDden o!duğu Müze • 
ler ldarPsmce tesb:t edil.rıı.!ş ve 
buran:n tam::irı.c ba~lan:nışta. 

ilk okul dipfomıuı almak 
için imtihan yapılıyor 

r~~·. lllı: mfidurl soı:ıre Adli.Yeden çıktun .. 
Onııe.:ı, bil' da:n dt, Yalda yilrilrkelı, ıııı.:=am b'.r 1<tlre 
- Ya ftı kadınlara olu7a:1 dı'd:. glbi yunr!ana :yuvar!Ana 70.."iiyen N• 
O~t ed:ll .• Şu l'!'l'ım>a1da, ·~•klen man c!Aacı;ra \<>:;adi'! elt'm. Bir trm-
ziz~ kıl.Un \'31'. \'ay d~.ııda tram\ay bekUyı)Jldu . 

Sarhoşlukla polislere hakaret 
eden iki kişi mahkum oldu 
Dokumacı Ahmet ve Mehmet bu 

31 rer gün hapis edilecekler 
suçla 

En-elld geoe Saraçhanei>aiın. 
dan ~rken sarhoşluk tesirile 
dokum cı Ahrr.~tle Mehmet isnılıı· 
de iki kişi gil.ıtiltü çıkarmışlar 
\"e üstelik bir kadına da takıl· 
ın:şlardır. Sonra kendilerine sii. 
künet tavsiye eden p:>lis Yurufla 
Mustaf:ıya hakarette bulurunuş

fardır. İstanbul Yedinci Asliye 
Ceza mahkemeaince1 dtln her ilrisi i 

desinde köfteci M~hinedin dükkAr 
ıunda bir yangın çıkını'ltır. Yan
gın, ocak boruların :n kurumla 

dolmasından iler. L"'hr.iş, tavanın 
bi.Iı ~smı yandığı halde 11<indütül. 
muş tür. 

Bir kaza v..ı: bir 
yaralama 

Harçten imtihana girmek su • 
retile ili: okul diploması almak 
:stlyenter :ç:n bu ayın yımıi aL 
tıncı gi.ınü Cag1.oğlundaki birin. 

ci od:uld.:ı im~har. :!"apılacak~ır. Ta. 
lipler ::Aaıİrif Müdürlüğüne mü. 
ra~aat etmektedirler. 

ı de haka"'t V<! sarho§luk suçla· Galatada Metal limited şirk<>lin
de çııl:,an ımı.ele Tahir, dün ıruı· 
den parçalaruu nakledı;orlren aya. 

ğına düşürı1\Ü.Ş ve ya.rıılaruırı~ır. 
Tahir, liman ha.tanesine yatınl-

-------
Tekaüt edilen pro-

J 
nndan otw: birer gı1n hapse, otu
zar lira para ceııı;ına .ır.ahk1'.inı 
edilmişler \"e haklarır.da t'f?\•kif 
müı:ekkereleri kcs'.lmiştir. 

Dükkanda y"'ngın ! 
Diin saat 16 da Alemdar cad. 

rnışt!r. 

Son gün'.erde mahalle arala • 
nnda dolaşan e>kıçilerin çoğal • 
c.ığ: ı:orütmüştür. Yapılan k~n • 
!rolde bunlarda:ı ir çogunun es. 
kiciJlı: tezkcres; Y'l' sıhhat cüz • 

Madenci yetittiri· 
lecek gençler 1 fesörlerin 

Feriköyünde oturan Aytekin, 
sokakta oynarİı:en, Kadir çavuş 
adında -biı:itıin attığı taila başın• 

dan yaranl.&mıştır. sıı,ın yaka. 
laıı:ınış, yaralı çocuk hastane~ 

& ·:a•• olmad ğı gürülmuş v-e 

ı.on,'1.dl.k.ta açılan ~!aden TekL!· 

İyl'n ıet:eba.e ieyll ve O<<~nl 25 f ve., d. a. mera SJ··· mi 1 
fa!c~e a &t.'11C" r ~ 

r 
~:ııı-~rS ,ede kanuni :nuddet. 

icap eımttt.edır, Bu ayın 1_, rı.e ka- ,ennı !Krr.a e t er~ için ı i pro... 

ör.derilpıiştir. 
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-~--
Bur•a • Y aloııa aranndalt.i 

yol tamir edilecek 
Bursa • Y~91-a a.ras.ında.k! ,,ese 

bozuk o!d11ğıuıci~n tamtrill<! ta. 
rar v-erilmişti.-. Tamiri ;çin :aw-s._ 
vilayeti 1>55 bin küsu.r lira t · 
e:tmiştır. Ya!nndıil inşaa!a b17?.. 
nacaktır. 

BABDLEa 

TiCARET 11• SANAYi t 
+ Bu yılkı p!rinç mahsıHilnd."l p· 

çen yıldan daha bol olduğu an!nflı.. 
ıuuur. Yeni plr~ç mab.sclu bu ay i.tib~ 
dl' p'yasamıza ııchr.lJ olac>ktır. * Kırk!&!'e:1, Uzun:.Cö ril V'e 'Ieı::ir--
datından piya~mız:a fasuly• cöotle
rUmesi.ne Oa,ş1a!lı:.cıııtı~ 

MlJTEFERRIKı 

+ K:u1y:ı \"'ı.~}·etiııı:ı JCa.ran1ao. U
z:oırun Köse köyünde Mu.ıta!a lillln· 
aydın l•mir.d<! bir çlft.c;l beherlniıı ... 
j!ırlığı ı kilo 700 gram ıe:en :U>Qıll 

büyül<lülunae 1>11:&!n yetişi~ 
l:ir. 
+ Yedikulede SantNI Dokum-. 

Fabrikasır:da anı.ete Ali Yılı:naz çile ipl!klc bir pa~ ku:naş çaldığından 
2 A!r ıo gün bap,. mahkfun edl.e,...ı. 
ıevki! ol.uomtı.1tur. * Nuruo.im&ni7ede oturan sıvacı 
FB'rseiı. iskeleden dü.oımÜI ,.arılar.m11-
tır. 

ıcra)'l an'a1ten . ened:lerek 
heka!:ında Cf'Ui % pt: tııtıılmuş.. 
l'Jt 

T::ıli.p o:annn L'* nıezo..nu o.mal.arı 

1

. ., 1 t iki "k 

1 

:"'~ .\Jı.l:arada l>l••·im ı.;mum Mudür. fesör tekacide seı:ko!tın:nu§lardır . 
• t,re ~Ur;ı::aa; lunrnıı-<J:: Bunlar s; .!r has\alıkları mütehas. 

f ~ •• ~°\ 1 sısı profe,ör B. Hayrullah Diler 
~K SUT~ ile aıttonomi profesörü B. Tev. 

Bir Cinayet Davası. 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE Hatayda b;r nümun~ 

çiftliği yapıldı 

z,ra.3t \"ekiı.leti Hatay ,·i!.iy'f?. 
!tmız.lr. Aınik ovasında 80 bin de. 
ur k mr çiltlik alıırak ~sıııı 
Hatay ziraat.çiler) ;çin bir •DÜ • 

mune ç:ftüğ1> halinde işletmeğe 
ba'1atnl§tır. 

Trf ika 

1 fik Recep ürer..soydur. 
lı arıyor Bütim ömürler.ni ilim uğrun. 

ta ;ra;ındayım. 3~ 111 U-in 2 Lıı. cia Üniversıte~ vakfeden bıt ilci 
ci. •~ıfına geçtun. Yawn duzaün-

ı ·• • · · .. _ de"'reli prafesör<? Üniversite bü. dur. ). a ... vaz...~e::mL'l bozuk .. u6w.u.- ~ 

dan tabsilme ıx:aaleııef de-nın ede- yük b,r \'eda rııeraswn yapa • 
meınelı: uıeci:ıurly tlnder!m. ltan&at- caktır. Tıp Fakültesi Dekan1ıtı 
kAr blt' maq!a is arıyoruaı. Taliplerin Halk Sütununda A. K. D. rumuauıa meruiaı programını hazırlamıya 
7aı.;nalarl.'ll. rica. ede~. ı başlamıştır. 

~o: 5 

Çıplak Model 
&~ sozleri kU.!ah b'k ş lıllt1a ıöy· 

1edtlı:t•n •onro dıprı çıktı. 
Seli.en ca'!l sıkıntısiylc odının iff:nde 

blr kaç adım at.."'&lt kad.ır ·.-akil ııeç

mO\len içeri sırtında blr rop dilşaml>r 

!le a!'l<c:ll;ı ~~t ~lrdi. Sellınlıı yQ. 
zün.e grip 11ir istihza Ue bakar*.: Yaum: NEZiHE MUHiDDiN ----"' 

B·~ 1-.ıt ı•-iııln donuk rr.ehtap4 I 
1&ı\!arta.ı1L çok &üıeki!. E"akat sellin, 

s•ca-k o1adan çtku,> &e"r. bir rUıtirla 
6 

aera~r n...'lu.nda J1..ı.7d,.1tu yabancı ve 1 
t;;.ıtQ~.ı bu· histe dlş!erl birbirine car-
P ırak: ta ,t;ten titriııedt. Bo~uk bir lie:Sle: 

- Den rcoıııı::-. d•g:Lm • dıye mıruo- ı 
la~ hıty ~Lra.,.m 

Il'!ya go:-:ıç adarııa UU!>aH blr ıoku· 
~la 

Zarar vr> t - ded' • b'k.ııhz ne 
CU"' l bir re<e 

- Fa.t: sız ıişt4yec;e.lcHniz. 

8'!7za ha ziyad<! sukulda S..llm 
it; f"r. yordu. 

Ke.'lı.a .ıu çek '":"eit !.,;eri ,;:'rmek ıt1n 

1t P•Y• do.ru ;:rın1ldli. Gene k.:!ın da 
o:r.ı. tait.p etmegı? tn.P bur "<lu. İçeri 
ı rd k r! zamatt S. 1 m ~. rd. !'alon
aıı kirasel~r kalmamtftı. 

·\de:.ı ürkek ; ızl rle: 
- Ca. p'. - a•ye sOy!e..,dt - ı;"ereye 

rttt :••r"' 
Se!.m , -ı•ıı b!r tuzağa :l<Jıımilf tec.. 

rü .. lS.z oır ceyl.iln ya\·r ~u ~:Ji ~., .. 

- Bir~ !)en senin boyle blr mu.. 
- \rakit çok ıeç oJ..mut! .. dedi ... ha.lleb1ci olduğ:u..nu. yeni ötreniyorum. 

ettt Inü3ı1ade ed .. rseniz, ar•· .. Jfun.ID • -dl.ye 1"cr'uiü- Aır.nıa. da oyun bozan 
1a.r.t.n.a. gideyf..m artık. inşannu:şsın ha... 11\e ;aU7or.lNn baka-

- A ·ka:laş:oız nu• tun leb!ıeyk•_ 
- Evet, aı'k.ndatırn Re5&t nerede K0Uat;n1 ka\·u.,tunnuş, komik bir 

acaba! 1 r.ıiınlkle yi\z1.0.ne bakı.p cevap bekli.yen 
- Ark.adqırul' n~rcde mi?( Rl.ca ,.. arkad.1ı;ına Se-lim can sıkıntısı tı,ltı-

dCt:.c alar mı ediyot".:.'Wla1:: Yob.a ran gö.dcrin~ dikerek: 
bak~n l:>ı.:. kadar te-cf""1..ı~s ı bir in· - Ben ıftl .i")l"utn arlık Allaha ıa-.. 
~n :ı:.:.sınız'? marladık -diye kapıya dotru yürüdü- 1 

- Sö:zlPrhıllıd.~ b·r ,ey lnlaT1U]O- RPtat <;c-l m!n kolU?iu yıka:ıyarak 
ruaı. Beraber 1eln1i cldu~~n1 arka- durdı.rt.iu. 
f.!a;..mı 110rn1ak. bir k.abahat midir?. - l>t!li m1 oldun b1rnder7. N0:dir bu 

- Ha.rır- F:ı.!<at •rkad•;ıcıoın M:. t :r•ı>U'~ reulct• Bmi ke"'1'e eltin l· 
de od·ıg-_;ııu tal:'min edemi ·C'cek kı· !em.e k.Tr.)1: 
0 r..r d .. ks1 ı: olaea~ ...... ızı ~bı.11 edem:- - Ke;ı:ı.~lig; hangimiz ya:>ıyon.:.ı: 

y<)rum cb.. bC~e:r .. 
- ~ yalnu: keı:ıdis r., ırtık ıt- - Yetin dibiııe g'rdiın Va!la!ıi . .. İn-, 

ftece-~trci söylemek lstı1 r.~ san daidan telmt, olıa. böyle burasını 
Gene; kadın yl')rf'.!Il ve acayip bir :rakıµ bfr ;,-ere ııuemez. Şeh1rr:e Ha-

Js.. l.;.µh.a :ıtu: t nl::'l ~>:;. ha!,:ırcti (f~d.?r :-::.~ zar..nedi-
- Du:-.ır....z, bi: rla:t. be ... ~!yax!z, 7or.-u""'" 

f'.'T.e arkodas::rurı ça~r ... v· Fak t; o ı -sa~"'l3ia"!l3.: .. ~ieter a:'tLiL. Zorlan 
gPUnc!ye · dar Sllk.::n ko!"·ı.:dan <lHşüp l!UZ. 
~.Y n.ı.'-· z 3:l .. ::ıa.'-:~ t .i .:"". L-.ı. - Tab!t 7"1)rlan ya .. Ne r.ı.nnetUn'! 

' - ' 

le mi~. Tebri;ı: ederin:. .eni? 
Reşat babacan, zevke dılşkiiıı sar

hot ruhiyi~ ı;lındl :ı.tkaıiııflll.I taUı dili
le ya.bf;tınnak istiyordu. Onun hurunet 
fıokırım. röılerine yalvaran SlrhO) ha. 
kt1laı17Je 1ıl11aralt: 

- Yapma berıjm toou.ııooı. -diye 
yaklaştı. hiç olmazsa benim h•IU'll%ı 
i;!n bLra.z yumuşak davranı\·er, sunun 
i'1..:ruında sabah olmı,a ne kaldı ki?. 

Selim Resadın k'lm.Uc t.avırlarl kar .. 
JLında kerıd!sıni llilbrıekt.en .rıenede
medl. Rqat onun yumUilldığıru ııilr:ilt)
ce boynuna atılıp ıkl yanatıru i"l>ll' 
aprr öperken, i~rt Şeh..:me Hanım 

eırdl 
R•i•I ıı:ıtukçe cmya.n bir hôsluk.. 

yı' .$Kanlı~ l!e kad"~1 cevap '~dl: 
- A.rkadaıun o ıra.dar nı.er:1rnm o 

kad3r ınes'ut olmvş ki. .• 

Kadın Selime bakarak: 
- Hiç le za. netmiyotwn ·d,ye göı,. 

lf>,·in' ııüzdll Sf'iim Bey hen~h; nıemmm 
otn:an1ı1 .• 
B.~mt soy~.rı soytar~: 

- Aman efendim memnun oıına.
mai< lt:ı.bU mi hiç·~ 

- Siz biz.im i~iıni.Ze kar1;:ı1aymız. 
Reş,at Bey: .. Beni 3f"Hm Bey!e yalnız: 
bıruk:ııır,: 1Utf~n.. ~ l!n) Beyı mutla.· 
ka rr.es'llt göonek 1tiyotun: 

Re~at konıik btr terr.enr..- ı;a.e:h: 

CDevamt var) 

- Tabıi sen yapacwı.n .• 
Dedi. Sordum: 
- Ne yapacağız? 
Omuzlııruu silkerek cevap ver. 

d.i: 
- işte söy lediği.m gi :ııı. 
Baktım artık yapılacak bir ver 

yok. , 
- Pekali. Senin d«Jiğfn o!aun!. 
Diyerek ce.tedi oınuzladım. 
- Haydi, yol göstıer bak&Jllııl 
Karanlığın bülii.ı\ lresafeti için-

de bile olsa onun Qıı tanı bareke
iınd.en sevindiğini hia9e-Oiyor. 
dum. 

- Dur ben önden gideyim, ııen 
arkadan .. 

Diyeı'ek önüme geçti. Arabaya 
kadar onu takip ettim. 

Arabada §Uför yerine kend1s! 
geçtL Cesedlh yanı:ada betı cıln
ruyordum. O, ot9mobile wıllrı. 
lıı::mu vere.rek konağa kadar gel.. 
d1. 

- .Şimdi ne olacak? 

Diye bekliyordum. J:;terak için
deydim. Kın-şuna kim çıkacaktı. 
Ölüyii nereye ve nasıl çıkan.ce..k:. 
tık? Bize kim yat'dım edebile. 
cekti? 

Arabayı duvarın dibine çekti. 
Bu duvar dibi her nkit bentın 
ona geldiğim·~ içeriye allıld\ttm 
noktayd .. 

- Burada duralım. 

Dedi ve.. ili.ve etti: 
- Bahçıvan ·Şaban bile yar· 

dun edecek. Sen ceaed! duv I· 
zerine kaldırırsuı. O da aşajı.ya 
alır. 

Cevat böyle söyler .söylemez 
mahkeme salonunun içini rnüthif 
bir •ığultıu kapladı w.. ağırdaa 
ağıza cüml<!ler fıslandı: 

- Şaban da İfe karıştı! 
B<!lli idi a.nun bu hazırlığı.. 
Zaten yalnız başlarına y .. 

Ptbllecekleri bir şey değil! 
Dur bakalım daha kiınler 

çıkacak? 

Gürültü ilıtırin• ret.: 
- Susunuz.. 
Diye ba~ı. Cevat devam e.. 

diyordu: 
- Benim iç:in çok m~l ol. 

maltla bera~ oe.edi ııon bir gay
retle kollanın i!%'erinde duvara 
kaldırdım. 
Şaban bizi beklemiş olacaktı 

ki, duvarın üzerinden ald1. Cee.il 
bırakıp da kollarım Set"best kalın. 

ca G"Il~ bir neies aldım ve kur
tulduğumu çığlıklarımla ilan e.. 
decek kadar se'l1ndim. Bu daki
kada, Ayşeden sordllJll: 

- Bana bir diyeceğin var mı? 
- Hayır, ark< 9l?Il git istirahat 

et.. 
Dedi, ilıi. ve etti: 

( lmıaın& V41' 1 

r 

ıe el adi aaı? 1 
Varaıaadı ı 1 

Ezll i -
.. f,5~ 

Ya.zan: Ahmet Ş~fll ~ 
Alınan • Rw harbi e 

dör~ ll'!?çıni.ştit: • .Ru•Y~,ııl': 
IU861le ~lenl!Qçğl bl :si. 

"'4ı ~ 
so.uuncu Altnan saldıtl· · ""' 
bit"a_r .önce bugün t>aşla~;·u' 
lindiki gibi taarruza ~ 8 

rl l1J 
Alınaıı .P'iilıren A<iolt Wılf fııll#< 
~de haber ~~ ~(. ol 
gün liQ!Ua Alınan basll' ş<'; 
rich artılı: Ruııyanııı eıiJıf )l 

labileceğini söyle:nıtU. rı~ 
Tokyôdaki Alman eiçiD~~ 
ataşesi, Dietriciı · teu l>U ~ • i 

• p.-.,.: :.; 
ha ıleri gırierek artıı< olJl" . 
ye bir devletin n:eı•rı:l . 
ğını Japonlara bildirrt~t'.~ 

·ıd .. -' 
Fr.kat Ruayanın ez< ~ 

av:- t llarak ortad~n «ib· 
ev\·elce de söylediğiJr.JZ :'. ı~ 
ls.ayalden ibarettir. li<"'~ · 
1anın nuıkaveır.eti bil•ds~~ 
nuştır. Banun delili tıı~Y ,,a>. 
Alınanlar lıetıüı ı:,erUtg·,p~ 
Moskovayı bile aJaıı;a.Jll ~ 
Jjer R~a yok ol~ueıı~ .~ 
birlerin ifgaline mıılll ~ I". 

dir? Son ne~redilen ft #. 
ttğleri çelin Rus n1ul<3'll"~ 
fl!n b&hsetmektedir. f.1' J' 
:PlJs.cdilıni.ş bir kuv.rc:~~~ 
m~t edebileceğine alO ı.I 
wı.ez Rusyad.Jt:i Alı!l~n ııııa 
ri cidden büyüktür, ~1,ııill 
ehelT!'9:l.iyetlidir. Bu zaf~ • 
wuğıı gibi gösteriJıne5~re1 
s!lahları için kan bır 'n o 
kil ed~eği halde .o\lır.:ııl;'.~ f 
ganda teşki!Atı gayreti<~~ 
man halkmı ümitlere ,-el· 
1ıe, dünya efkarını rııııN ~ 
sevketmekte ve içL'ldef11~r.ı <iığını görünce ted! Y0 

maktaıtu". " ıı 
bt» ·-' Alnıanyanı.n çok ça areJ' 

almak ôçin bu Doğıı il :ı;l ~ 
gir4tiğine ş'ip.lı.e :ok~ıır; ıı:r 
11iranda başlıyan hare>e•ş\i. ~I 
kın olarak tertip e<iilıtıl etV, 

d , .• ' 
~anyanın Polonya a ôB ıl' 
da olduğu gib:, R<15Y~:r ıı 
gık altı hafta iib; k~ tt el .ııl 
ııçinde netice almayı iiJ!1 bO ': .. ne şüphe yoıctur. Fa6:~,~ >' 
ee alınaır.amışt.ı". . ı:B~ 
Alınan taarruz haml~e'""'~ 
le kAh cenuba doi!rtl .,.el~ 
di. Ve niha}"et kışten ~~ sJD 
lt.atı tasfiye etmek ,çı ıa•· 

aıı ı 
yük taarruz yapıldı. ..,~ıJıl 
Almanyanın Ru~yayı ,ıiat a 

1 ceğlni zannettiğıne. b· 0e .1 f' 
ler'in sö_zli!l'inden. ba!'.':ı..t o•~ 
ır.ıya lü.JU.'rl yoic~Ut'· r.. ıııal' ~ 
kü duruma bakıldığı ~fiı1' 
le bir netieenln eJde , 
de meydandadır. .• iı ·,.. , ., orı:1o1 : ·t"-
Yarın ne olac3ıc. k ııe "'-lP 

yoruz. Tahmin etıne J~1 • 

""ruz. Belki Rusya şı~ 0W1' F' 
...- f{B• >e 
heyi tutmıya ınuva 

1
,811 1 ,rl 

ki Leni:ıgrad:, Mo51< 0utl•~ f 
tof'u tericederek btı ~tj];. 011 
sında bir cephe ıuıar. ı;ıa ıl 
sa hattına, yahut da ~·~·);: 1 

:arına çekilir ve bat~ 011r~1tı ..;,..,51• r , 
Almanların ıne''::·- zı1il'· .;o'" 
d!a -ettikleri gibı, e -'erııı'~ır' 

• · SU~ a>' JI 
basın şef mua'''°' A).ır.a~ ıcl'r 
4a söylediği gıbı, ucJde 
ieri henüz çetın ~ırıar 1J.f' 
karşılaşma :ııorunda ~ı.ıf'~ ııı~ 

Huwa Rusya. ~re'.~~,:~ 
ettikleri gibi yaın 1 ' •0Jı1 9' 

• -~" l ,,,rr 
yılamaz. Alm8;11...,-6d~ 
!eri gibi ezilıntf d4 
1: varalanmıştır. , 

. Birimi.%İ,,,iW 
pimı%111 f' . .. e 

- - ı •· 1 
Parklar ıı j ç 0 t 
ken kaP9ıııY "'1 

,...P 
BeşlklallA ;.bb ı;oı<•~11 ~ 

ı .. ınde Kuyu!" .,or: ... ı 1r .. ,.. .... ·' 
Ba;sn Neşide , tıı ı•" p~"' ti'• 

- cDeledlY"" rl<"" ~;. :"> J 
ve p:ırk:!Al• çotı. : ... bb""d•" J~I 
tadır. Meseııı oll''• ,ı ,;r 
da dal» aıcıaın ııı"'uı•d• J". 
nıyor, bu yilıd~ı.o L• . 8 rıl' f 
zamanında par 11v~ 
rr..iyoruz. seı~e nıt\ 
panm• saatıcı-ıu ~···./., 
Lesbit etrreUdir.> f ,,.,. ~ / 

SON n;ı,oıt.'dll•'iD' dil'~> 
ıaJ<lı f\ mu:ıun bu l 0sı' 

ye Re151lJ!!ııiıı 
k.oyuyoruz. 



J 

(bu 7uuı..m .uıonnıert ~ 

AJtı.ıuı bfi~nltthıden a1ınuııştır) 

leıhis eden: Muammer Alatur 

• "'8•.n: Ba,vei<.!ı Çörçil dlc eski 
u ·t~ "az rı L<>rc:! B~vrarbrok ara.. J 

c:a<i htJ:\f nakk:nda Roır.ada 1 
Uan cİr.for acioneo;, areı...si f 
ftıtı.!a.:-.. \"3Zl'lt0!"! 

4" Su h;!, hıl{ıli~ w•lletinin için.. 
~ ; · ~adığı derııı ıiahilı bulıram;ı 

r:cı tezahiriidür, Bu•iin Bii • 
t . " 

~ Bri·anyada, ilk hamlede gay. 
r t . 
· •r>:a goruuen bir vaziyet mii-

I i~ edıJmeRte<iir. Bolşevik re. 
"' r. n Aıroan ve müıtef;k dar. ' . . r, alt~ndcı .,yıkıdl:ğı aı~cia lr.-
~ le.·ede oola d<ı-ğru lıir teır.arül 

?Jin ... ktcdır. Günün bircnde 
<ır.a.ı·ada bir halk cephes; iktidar 

"ltvk .. 
'dıl ıuıo g:ıırse buı_:a da hayret 

, r11emehaır. M. Çol'Çil bu su • 
ıı ' ~endi sıysst.tin!n kurbanı 

1lı14f olacaktır.o 
'A!ERiKADA HER GÜN BİR 

CeMi KIZ.'\ÔA KONUYOR 

"\'aiıngtoncfan b:Jdirnd:ğ:ı e gö. 
"' lk· Okya'1ı.>• filo.>u progr~- ' 
~' •:ı tatbiicna nezaret eden 
"' ·urlar oe.var.utla bufuna"ak 
c ·• n ayıı;tia 3-1 hrp gen,ısi. 
~· .,._ \·an~ va.satt olar'-!t günde b:r ı• 

• ı· •• t.eıgar.' kcoıuldu:•unu 
~ır;r, d o ·ı ." , . ~ - ~· r !r JU c;ıemı erın ara .. 

~· :ta bir krı:vazör, üç n1uhr!n1 i 
.... der.~ı~ıl:: '~·ilrdır. "' j 

l:ı ri ı. · b' · . ~, a.ruvazor. ır:. muhr•p.. Cçü 
za 1tı · · .. )'l • ~ • .:ıı:r.aı< uzere ~- gen:i <le. 

"· :ıdtr.;mış n bu suretle va. 
ı.~ oıarak ~ günde bir gemi 

1 ıe :ndıdlm.s bcılunmaktado:. f'l~ . • 
b· l'!nde bm tayyare gem:si 

....._.rf ınuhr:p olmak üzere 17 

lıiı U aparh anları 
v ( l C Sah!ıf'!deıı De\·aii1} 
l'l.'!l?'.a! ~~c.dt ir.erh1 n n son-

~.,.am.~~ır- l';'!.."Uek.'c- oh.in ~aca

~sh $Ul"Ptte yapurıln~ail ı, ln t 

..., ,.: lan~ D~e r ıobaı:.ıya l"E"'-t! b.n 
~ ,ı.Iırt}tlr F:Jkat u~ca.lar i.,)•..tı- 1 

" .,, t • J 

.... ~;tir ol nrr:;_ıml4. yUıJcrce L.-
~ b!n1 ı.len·e ll<tr1s1. aıındıg, h ...... de 

~ :ı ou asına.a~l duvarlar kar.ı-

c:t"-t~ın:;,ur. C'ı-eçer. ıtış biı• t;J 11.r- ı 
r ~ )fı r:.ereıc ~.en.ce~~ ·1rı.ler n~ek "--e-
,. luk!C'r turumut dı:-e •oktı!liil -

ce-çu: urı?u-kler:. !c;jtük<;"ülrr'!' .sa
'1 • ye~ıne itlınu~aı1 çaınlal an :;e !"" çJruno• ·e l»~ta:J,gı go<u-

\'t 
ddla.a,, giı,,. ırlne;U a,:>ar

li.lct~· 1. .. on~ ·yu ( ) ınuk~bilır:.de 
r:.noı kıra..:wnı.ı.l, gJr.~ gı>r 

: larda utu.-anTar g·~r-f"ş 
Unca bur.ıye naklll~r ni 

rse ı.ı.: nbu1 ulunn'..olı lif_::. 
· ı,; wc~ ~;olreo r.. 15 rıuır:ıra

. ~uı ot· n esk ruı ..- 
Uri. l••r:r•dı:-ıı B. .~tn: T·.ı.z:ır. 

1.1 da rer..tr.: 'Jl ttuına-ralı haoe -
~~r.ı o~:ına ..,. h<ıWe n·uk• •r 

arıc. ·- ~· . ~. 
' !ti ~ dJ. ııl :. ~ ı ra 

~eli ~ !s ı a!Una ng-
lı. ay k.ı.ctunr-a~ ,tJ.. U te-

1.: "• at ~ ğf'r nuteadı.iıt \.:l-

ı;-er > Yı .nde i::t" d la 
k!rJla.nrr.: ır' .. 

,:-<.o:~:;ı!)J, b -tela ,. t a.t'ltcler. !.;.z_ 
oe J"" .:ıın \C erk.ek J-~ Ie1U-

"" t k u, labal k a.ı!eicre 
. e. y )k 'ur. ~ enn :11. t:r:.. 

(l Hl SiıhlJe,Jen fle"'"') 
S har:'>y'~ b"tlıyan bir zatı 

~ ' )';ıt"t· ıan.n~der~k kt'lorr.p<trtima":nı •• "it ~m ~ P. yaı.1ld.:gır.1 aula-
.. ~ıhaypt havan biraz t;onra ti . 

\ ,.,~ ıct.iCt.!os aun ht:Iundlı ı.: ki 

1 
orrp..a .. t wnı b1.ı.?-\.LJ c ya-

.,_ • '>ı: l>ülıs roem , le kondt:k-
.._1 '11.Jr::: kapıyı ı~tLnt'.JŞ, c:.ınnü 

· ~ >-apı .. 1n4'tır1 • 

~ ı,: lc:.<ı. ın Y•nınd•ki 12 y .. ~n 
>ı.,l'rıı la Kızı duşup bayılmı;tır. 
1.)

111 
İ;ır fi.zerine c-k~p~·..,,. yo!clila

t ltı.ı~lar, b.r ~ tt'{Ptnroış- yol.cu

lıan zı..ô varaka...,ına ~~.h.:. o-

~1iıza>- • 
... r:-ıu ..ı' 111.l"ı··ı'·rl .. ı '• -· ... 

~ OA.?\ tren ı\r.k raya yarınca 
t\t:~ l e ,1Jttlo u pols ıner-

~ <.!.b.>•Ut.&r&k tahitlkoıa geçil. 

, l \' 
ı ~ _,_ 

-. "' w-:jrıil Kay '"lak&m ve 
l $y~ irdeı- ıı.'lı;.ı.k.ta cldı,.;ıtum 1 

1 ~allfun parasına alt 817 :-.,-,,~ lu 
t t ,•yied,IT' Yenisını ıı _ .. _ 

k. ır. • m y~!u1. 
~LSABt:T 

Cörçil - Biverbrok ihti • 
ı·fı klnnda Roaıada 
yürütülen mütalealar -
Amerikada her gün bir 
gemi kızağa kon~yor - j 
Eski Kral .Karo! kendi -
sini hür Rumenlerin re
isi ilan edecek .. 

... - •• --- - -------------... llJıl•• t kil .. u.~ vırı:uu.v..vı:wwwu A.ULLWLLWY-: ıw.aus a sıya-

19 Haftada 
Alman zayiatı 

4 milyon 

İngilizler ı apo
liyi tekrar 

bombaladılar 

setimizin isbatı 
(Ba~akaleden Devam) 

İran meseleleri Ü%et"inde de ve.. 
silrnlandınnaktadır. 

gemi, vastai olarak iki günde bir 
he~abıle bi.r gcmı lı\iznretıe gfr. 

. ...,.., Londra 3 (A.A.) - (B.B.C.) Rus 
mı,-•. 
ESKİ RıCHfA..~A KRALI BİR resmi sözcüsü Lowf '<i Mar~al 
B-y • ""' '\ E EDCV°' Çapraşnlkof'un SoYyet oı:dulan. ,,. .-,.,., ..... ! NEŞR ""'EK 
Loııdrodan verilen malümata nın genel kurmay r~isliğine ye • 

gö:e. şımd_ ~.tebıkada bulunan nideıı \ayin edildi~ini be ·a.n et • 
eski Kral Karol yalı:ınc: 3 bir ~- miştir. Çapraşııikof, Çarh < ordu-
yoriıı.ame ı;eşrederek kendi>i~i sunda a:b.ıy rü'..besınl h .z:d;_ 

Kahire S (A.A.) - Dün, ingı • 
liz hava kuvvetleri büyük faal!yet 
göstermi~lerd:r. Bingazi, De!'tle, 
llarce, NapoH muvaffakiyelle 
bombardıman ~.l'lm!şt•r. B'.itür. 
bunıluda bü"1ik yangınlar çık. 
mış, in.filiklar olmuı,tur. 

Dünkü yazımızda da i~aret et
tiğiıniz aibi Şef, Tilrk politikası
nın istlklru "e dtğişmezliğiııin 
canlı bir misali halinde Balkan
lar ıncnıruııa temas ederken: 

•- Biliı:sinlz ki, Balkan ıuillet. 
lerinia istiklali Cumhuriyet Tür
ki:vesinin takip ettiği siyaset t~ 
ırıellerinolen birim. Bugüne ka
dar tcnıeıınilerinıiz ve gayretle.. 
riıniz, aasıl bu istUı:lillerin mah
fu• kalınası meriade menezlen
diyse. ı:elerek zamanlar için de 
hislerimiz n olilekleriıniz ayılİ 
kalacaklardır.• 

hür Rumenlerin reisi !liı-ı ooeceit Rus radyosuno göre i9 hafta 
ve oğlu Mll aci';n mevk;,ıf o!du • zarfında AlmaıUann zay· h dört 
ğuııu b:ldirerekt;r. 1 milyonu bulmu~tur. 

Napolide deomıryolları, b!r hy. 
yare fabrikası v~ d~r hedeflere 
muvaffakiye\li 1ıı1cumlar yapıı • 
mış!ır. BULGAR RADYOSt;'.'IU BOZAN ; Pra,·<>a gazetesi. yudı~ı bir ma. 

. !ERKSZ )!EREDE: İMİŞ? ı ka.ıede diyor ki: cBüyük deııc~k-
Sof;cadan -bildirildiğine göre, ' rat d.ev~tler, Rusyaya ~-ıı."tiım e. 

birka<; aydanberi Bulgar devlet debileoek kudrettedirkr J'a~lz
radyohunun neşriyatını boz.an gi"lli min bir gün yer~ !l<'rioc- ğinl ü. 

PatErmo'da doklar ~:ddetle bom.. 
bardıı:ıan edıln.;ştir. Bir ti<:ar ·~ ı 
gemısıne tam i,.uoc1ter olmu~tur. 

Demekle dünya buhranınm 

için~ bu1mıtluğn şartlar -.e in.. 
ki.şanar ne olursa olsun l'iirk 
devl.-tinin müstakil. milli, hnsusl, 
haldın bir görü~ sahihi olduğunu 
gözönüııo koyuyor. radyo j3-1;syonu. uzun araştırma- mi( etmekt.en kendimizi alamı • 

laraan 90nra nılıayet buhmmu'i- yoruı.• 
tur. Bulgar :1-rünaka ·ı Nazırı Go- M k 
ran"f. bugün ı:r.albua\3 lıeyanuta o s ovaya 
bu:unarak Bulgar telı>iz buhıeu 88 k •ı f 
serdo.er:nin, gizli ver:c; :stasyo. l ome re 
nunur. Kcr:mıia bulur.duğurm he- 1 f J 
mer. kat'i <lenect:k bir surette tes.. ı mesa e e 
bit ettıki.erir.l süy'.emlştir. ı · İ · Lo"<lra. 3 (A.A. ı - cP { Ç. • Ka-

FR • .\J:SA::>A ESKI NGILİZ linioıden Tulay• ~adar yara·. dalloe 
KRALININ HEYKELİ iekUnde M.ookov•ya "a~ı ~;şaı ec.. 

PARÇALA.•Dl f nıelrct<! olaıı .\lıLan ileri.eyi .ı~niu-
Fransada Kamas'dan bildıril • rulr:ıuşıu:. B~nunla bCTah--.· Cecıup 

d
... , cepl:.c.;;.l \·e M•)S!ıova uıüdJı l.:ı ı hAL1 
:gıı~e gore, ıneçhu: şahıslar b;r ' tehlike<lc.dlr. 

me.l'dar.dak: <·ed'nc: Edvard'ın 1 ' ı .\tn~anlartn P.,(o,ı;itova1.ı k.ı~,;;ı. 7eıi 
heyk;~i:nı yık~p parçalamışlardır. buyük b:.ı· taau·uz yıpmau; ı bei<:len-
Bı.: heykel ıSam:ın\ anlaşma• ı:ı.n ır.C'kteri:r. Her k l taraf l<ı ecpht>ye 
hatırasıc:ı ;ı:nmak için 1912. de 0 taıe tc.k'lıye kuvvetleri gt:" t.c .Mekte-
zaına.ı"! Frans!Z Ba~kili o:arı d ;r. Alnl•nla.r; Tutayı zaplJO'ı&ne-!ı: Jt:.u 
Re:vmon Puankare'n:n ri_\·aset et.. kUl\ tnuhltıroet>e-:ere ıh·i.)wJşlet"dit-

Di.:n 9 ... :cc Kub~etten (yen1 Jtug 
~ig"; bir meı·a·;m · · ı - e.:ıonasınaa re!t. hü.kü!net Ir.'-'rfra) b:ld;rildi~Xc gore ı 

-~ 

lngiliz kadınları 
top başında 

Loııdra, 3 (A.A.) - Ordu yar
dımcı servisine dahil gen ~ kadm
larııı, dünkii pazar geeesi Londra 
nuılıitinıle uçan bir Alıiıan tay. 
yare;i~e karşı ilk defa f\hrak ha
n dili hataryalarınm r :• ,ini i4a
re etıniş oldukları Lomi."ada ifşa 
ed i lııı<"ktedir. Bu ı:enç kadı.ular 
kontrol ,.e dinlcrue r :ı: aılarııu 

idare ederken batarya erleri de 
silıihlarını doldıırmalda me~gu! 
b'~ll1tlU)"ürlardı. Bu ise ntf'ınur 
bir fübay genç kadul;.,ıa helbi: 
aıin 'aziielcrini büyük bir ,·uku( 
, • .,. ;oğukkanlılıkla başarını~ ol
dı.klarını söylemi,tiT. 

Cenup cephesin
de vaziyet 

1 
1 

1 Yine: 
•- Diğer komşumuz İran işgal 

fariasmı gördü .• 
Demekle de milli, hakim, müs-

takil politikamızın ikinci bir mi-

l 
salini verıni, bulunu~ orlar. Al
maıı~·a ve İngiltere . yani. kat~ 
lıklı sallarda bulunan bu de\'ld-

1 
ler lıakkında da TiirlU .nnİ1ı du
nım ve dn.ygusuna tf'r t iimanltk 

, cıolnken a~·ni istildil, a_,·ni hare-
1 ket hikimi."etini. avııi nilli po.. 
j litika ırörüsüııü ttbariıı ettiriyor· 
f lar , .. Türki~enin ııiçb · r kune-
1 le, hiçbir anııya, hiçbi.· tesir ve 

le<j\ ike peJklilı: me•·künı'r bnhın
nı~dıgını ve bet'ff'}in b.;;~•uda ka
yıtsız •·e şartsn müstakil bir ıııi!
li Türk politikas1 \"P tutumu ul~v
cut huluudtti!~ın11 tfade edi.vor-

1 !ar . 
zedı!mi~ti Tuiar:.n 38 ::·l·>ın.,~re Şin.afiı:d~ "/"e ı• 

1 Mo!h:ovanıu 81 lrllornetre C~n. ... \:a-

Cez& Kanunu .ı.. ı,;,ı., oı.ın se,-puch<>i ,ehrı «"p<c 

1 

hatuca. •iııııi$tır. J 
~ · !.n~! S..hite<"!en Devaıu Bej aydcbert k.arSrıdan1 ôtniıa.en 1 

Iunsı:ı ve .bt,;g ·r,ık~ ccu. ~·ıle-cnırı yUz- -.·e h..J.\·ada.n taarı·-..ı.ı.ı ~;. .1akU o- l 
de -e .. <;en:r. tf!:~kıl eder. c:eza e\·icr....n- İ lan F1nlindıya körftıindeık H.oı·goe 1 
deK.! rnahkômlann rr:.e~rt;tt.n t:ıh~tve_ üSııiU Rus müdafiler: ouu,n;.. tıu .. W.r 
:er.i tn(h.ıktin ~ılın.ıı.caktır, ~ harp etmeğe y~ınin ettiklıerlni .Mıs- ı 
D!~r tara!t.:ıu f)•.ıjiln nlf'~rulan ko ,,...:tya bilEilnruşlerdir Doneç NJ.\.-za-

tahlt7e ke.r:ırınd3ıt Llı! .. de ed.en:er- ~ınd3, .. -\.lrn3nlJ,; pek ;ız Jeı·k•rn,4.ie.r- 1 
do&rı;ıian do~r-..ıya ~rı1e_·t bu·a.kı.l- d:t:. Rı.;. . kU\'YCtlc•i Don K ;"".tklan,r..m 1 
:-r..aıkı.;.dı:'{ar. Yeni ıayih:ı; Ut> bu hu- da ys«iın:iya.•, o\lmanları b ı::ı n..ıkta- j 

Londra 3 <AA.) - ~-lOblton 
raayv:;u, A:manların cen~J' cep. 
heeir.i yardıklar:~ı bu S': '>alı te: 
yit etmışt:.r ~. Io.~~- \"a. ac.\csu f 
vorı-,,1 harEketiı: n han• !'Ok • f 
tada ·apıldığım bildırrrl'ıne~te, 
fakat bır gün ;üren ra,: as:z , . ., 
~iddet:ı muhareoe!erden sor.ra ı 

Aıman ileı·i harekN,.. 11 durdu - ı 
rul..., * oldııı:~n~ söyleme itte • 

'.\1illi Şef lıu tuturı· ı~ bu müs. 
tekil. barek,..tleriııe hakim, ahid
lerine ve ittifakların3 tamamile 
sadık harbin h;:,'iınclı"tnl·rri ı:erre
karlar degişikli~'r ni.T•n" mıs 111j1li 

si'.a~"'tiu ruhunıı dtıı SÖ} ltt~ hu· f 
1i~a f'di, or13.r: . 1 

"- Kim~evi lehdit etmi_nıı bir 
sulh JUvası h~lfnde ve medeni
~·et ~İn fa\ dalı b ir unsur kı)·n1e-. 
tind<.' .... • Hakim "" km ,·etli Tiir
ki.' e-. H:ıtfi: •Bir g-ii.11 de dihı,-a. 
ıım O.tklf'd•l!i ve- mt1h!1tÇ olduiu 
barı~·n klnıak! .. ,, elab;ltcek Tiir
kin. 

ıus::ı a ita.,.ıtlar <: 1Jl1t:.lm.Jkta. \e pii- larJ~ ger. :lı .. cge ıı:u , c.ff.ıt o!m~-
ra re:::ıWırı teJdjt \"I • hfifi hakkında lJ-rl:•- G;Jr.ie:'l.!P-n:._11,..~r! R .. l'll'tof ör-f:-rd ~ ı' 

dır 1 

-·------· 
do hi.ikil lQ: meı,.-c!.:t bulur..ınakta.- harp et.rr.l'kle o?-n ~\.lm3nla;-, .. ~n + Lo·ıdra 3 (A-'-l - ı; « ıreş

riP_,:("n ~tibaren bUtUıı İrı:::Htrede 
kcns~!:"'Ve j.a .... • 1dıi~i~ri ...-~Kayu ta-

dtr. harici rr~ınt.akal•rır..a. giren.eıni~le-rd!r 

Dı;er tııraftan ttkli rL.siüli,yete dü
çar olar., cyı.:..)tııruc\..ı. m dde k:.ılla
na::--., Y"'·i kt.i.1'."i..'k olan kinv>elf'r ınuha

ke.r.eiedcde, ua.hkl.tır .. )·etleriı d~ doi
r:..:.Jar. dot1L·uy:ı .sa.hver:trı-.iyi'ı:ek, '1·.ı 
gıbller ıP.\iıvt mües..,.e~lerine, de\•lt>t 
:.cl:.ı.re \'e ınüra kal>f"'>inı-1Pk t ısl.:ah \"~ 
teroıye lie,._,e.;eiıerır.-e 1<onui:.ıc3.ktır. 

Siyasi möcrımıer 
(1 ırlcl Sa.O.~eUtn Dt'vtınıı 

Diğer tarafıan devletin ~ah~i
yeti \"C 3.ınıne.nm nizan11 aleyhin. 
de Hya :>:J asi ıııok,.athda i~le
H:!n cüriitnleria failleri hikim 
ta ru iından bir \·eya hirkaç vila
~·ct \'C kaıa hududııııun dah'line 
girmekten nıeuedilebilccektir. Bu ! 
suretle ~:eni bir cınni\ et tedbiri 
ıuahiyfa:rlı: hir sür un ortava C'lk
mış olacaktır. 

Tadilata ait proie :<akında Bü. 
~ük .\lilll't "reclisir>e \'erilectk!ir. ____ ..,____ 

Ekmek boldur 
C :f l f~rioısr., "VJI~ ' 

rınların önunde ou ~abah da .?

d·hıim görL.imü~lür. Faka; k:ı • 

la-Oal.k g.ı<;<>n gür let-e nazaran a. ' 
L~lnwılır. t'sküdır, 'arıyer, Ba • 

!Grköy gibi yerle?de ise n•mıa:e 
:·akm bir halded;r. Bu sab~h gö. 

ri4tüğümüz alakadarlar fı. ınlara ' 
300 er çuv3Ja ya.kın fazla l•ıl ve. 
rild'ğıni ve verilmekte olciıığu • 
nu 9ÖyHyerek: 

•-Bazı kimseler hiçbir :cbep 
yo!<kcn manasız bir teLl.~la günlük 
ilıiiyacından faz! e mek almak. 

tadır. Bu i91! lü9 doğru değildır. 
Herkes ııorrnal mikt.ard;. ıokmek 

clır:ıa :ro:ha d~rh.ıi hafifüye • 
cektir, F.rınlaro. verilen Lnların 

KLrım cephc..;.;:ıdc çok ~! 1n ;ı\\~t"a

re~ıer Cereyan Pf_ır.~~t""1ir, .';.rırı~da 
Ru.sl ... ru:.. \3ı.lyt>ti \.''"iıl.l'tdir. Rus'!2r <t.ı 
bı..n.ı.. ~tı-ar e·1 vorlar. _<\J n! e nl:ır, Kı.:ı

n~ :r:. tr.i'ı·,:;:e1.ı olan Sirııe.:opol ~-ehrtn! 
ı-aptett.. Ier!nl il:"ı!t cl'l~i$lerdir. Bü
tiin cephede ~~ .. iıJet'.i n1;.ıharebıeier ~

reyan edt>rk~n :M<ıreşCj1 BuJitt.:ı; le 
Vorosiltıf \.'olg-.Jnın ~rkır.da ren: o:-
dular hazırhyoı·iar. 

Akdenizde b ir 
vapura hücum 

b~ tı.:.tultı::aJc\ır. 

Harp vaziyeti 
( ı UM: S.ıh.Jeden t'lf ar. ,_ 

cenupta Kırım'1n ı:nerkezi olan 
Akm.,..,~a (Simferopol) :•hrini 
alıuıslardır. Ru kıı'aları Sh·a-t<>
pol ve K•r<; boıfa11 istikametle
rinde çekiliyorlar. 

3 - Cenup cephesind<' So\ ."et 
orduları Donetz hoyıında avrı 

kıt'alarile umumi çekilmeyi hi.. 
mayeye çalışı ·or. Yal:an ,-"!~mur
larla <:aınur haline .g~Jcm arazi \'e 
yollar miittdik l•ri hareketini 
ağırlaştu ınaktnd:r. Ru,far:n eni 
hir cephe tuhuaları \"{' (:E.'1tı.hl1rt 

gerl.<.inde ( Voron...- - Ro>h•f) oL 

Londra, ~ (A.A.) - İngiliz tay· 
1 

yarelerinden mürekkep bir tt<;kll 
de Akdenizde geccle)in :\lihvere 
ait bir ia,e geınitiı1' taarruı et
miştir. Kısa nıesaf~en ahlan 
bombalardan <'n a7. altı>ı gcnıi~e 
ı~abe-t etnıistir. Tuy~:arelcriıniz 

:ıaralı <'nıiyi son defa giirtbil. 
dikleri :ıaınnn. ~enıi harc\r-t1eın 

kalmış ve ba~ tarafından dumaa
lar ~- ükselmeı.tc idi. 

t ıuak ü1çre nu.ıkaveııı'-'t rtnu•1eri 
uıuhteıneld~ r. 

Fransada beş 
dakikahk sü 'tut 
Lc.r.ıor.ı, 3 ( A.A.) - Londraya -~ 

~!~ haber r Genrral Dö Gol' in. 
bütün h~lk '3ı11fından ı iayct cctüıre-. 
.slnl f:ilt'rl"ği 6 dal<ıkcııhk. grevin Fra.n
sanın her taraUn.cia tatbik edtır::o.~ ol
du(unu tah?nl.n eltırecek nıa;ı:1 ıce_ 
di.r. 

Amer1k.ın ajansları, tez.ahtkat;.n 
Nansi, !:pinal, Lonf'iY, Mor_tbeL 
ard ve \ .. 19idc de •.:ereyan etmi~ ol
duğunu kaydedfyori.ar, Grerin l"ran
sanın diğe:- hölgeierindek! · tatbikatı 
h:ıkkınd.] peyrierpey malünıat yeı-ile. 

cclı:tir. 

Japon - Mogol hu
dudu kat1ileşti 

~ - Grna·.t Şape~nikof Rus 
GenPlkw:may Jl9~konlııl'ına ta~·in 
edilnıi,tir. Vakti!~ Çar ordu•uııda 
hi-.:ıP.ct !;'Arruü~ bir zattrr. Ru!'ı'.l.ar, 
:-·üks,ek s.?Yk ,.e idare nıak:tnıla· 

rında :- aptıklorı bu degi~ildik· 
1...-le harp vo siyao;eı ara•ınolaki 

1 ""ki piirlizlt>ri gidermiy e çal~ı-
yorlar. 

i
l Umumi netice - Almanlar Kı

rmı'ın istilasını temin etmişler
di,. Si\·a•topol miıdafaa edilse ·bL 
le. ltus filosuna artık bir fayda_,1 

olınıyacakhr. Kı.-rr boğazı. yaaı
na diişen berıahfa ıniidafaa edi
lebilir. Fakat Alman ıııotörlü bir. 
liklerinin çekilen nu, kıt'alarile 
beraber bu boğaza ilerlemesi C'Ok 
muht~meldir. A2ak denizi, ar-tık 
bir Almoıı giilii h•liu<' ;;;,•lnıi~ gi-

Lor.du, 3 (A.A.) - <B B.C.> Mo. hii!ir. Bu deniz ~·nlile Almanların 
;oı::rt.an huciı;du hakkında jtJ?011ya Kafkas kıYılarnıa ı·ıltarn!a 1 ... i:e ~Jne-t R~yı arasında bir anı...-ış- "' ... 
,nnya vaıı:ıı1 ıştır Dış '\togılli.3:an hu- şebl1iisler~nde buJuomalal'ı, )Ja· 
dudu 1938 sene.,nde Rus ve i•!>On ra~iit kıt'alart kullanmaları bek· 

hepsı ın,al ediln~kterl!r. F"ırırıcı- kıı\·veı~r~ ar1s.ırıds. kant .. nıus.aJe~1~- leınebilir . 
larc.ı saklanan un yoktur.> !ere .. bebiyet 'enıüşll. Rıı<. lar artık ~~ , ~·lstnfda bulu· 

SO.'I/ TELGRAF - Şehrimizcie • B k • ı nan cPnnhlnrını Kerç bol:azı ce. 
hİ-\'.bır zaman içın ekmek ~za! • a S} n 0 n <J're S l, llllll doğu tıııa dü1en H nıiihi•n 
mast ihtima!i me\•cut dc;,iiidır. lb b h ö bir lim•n olaıı Nono,isk <Pb•!ne> 
Bmaen.ıleyh halkım•zm norma! l USa a toplandı, , .• hol'~ ıloha cenufrn kadar avni 
miktarda ekmek alm•sı yine ken. •

1 

kıınetle ı•zanmalc wnıııdndırlar. 
eline ve vatandaşlara bir h:zır.et.. Ankara 3 (Telefonla) - Tür_ • ı\lmanlat kın . Kafkas ,olııııu 
t
. kiye Basın kongresi umumi he - kcimek ve tekmil Rus ceııl •İnin 
ır. 

Bir kızın ayağı 
kırıldı 

yeli, istanbuldan ve ~rurdun dı .. ı cenup cenahını kavr~n1ak için 
ğe-r yerlerinden gelen münıessl'- Roı;;(9f \'? Kerç boğnzı istikamet· 

Ierin :~tirak'le uusabah saat ıı de J lerin-l•n ;Ter_li:<•.rel<lcrd;r. R~hla_ 
Ankara Halke\·ır.de t0planm ~tır. rın . Karadn~ız fılosu artık :"iovn-

t t· ~ T" k. ' ro,"k n Br.tunı sularında <ığ ı-
.ç ıma .. an <onra ur ıve Ba.s:n k .. h ı h'l' -· •. •. ,. ~ . : a uoı, u a ı ır. S1va .. 1~>vol 

B.nıg: He' e,. Re.s: Falıh füfk: ~ok kmvetli hir deniz li"iiJiir. 
At~v. sııat 13 de G•r .. ?ino~mda Fak•ı ~imale diişen knra cephesi 

1 
l 
1 lfüstııkil h•r~ketlcrint lıikim 

\•e i:aJ'l"ımi1.t" krndi ıracft>~ine <;a. 
hip ~nilli si~·a~t"t:ıniTin herhrnıri 
maküs bjr \'117.İ\"Ct \·e,·a tazvi'-:a 
ui!raı,.osı takflir'nde de. hichir 
şart ~ 1 t,nda zor k;ıhul ("fn1i:r·,,·ek 
olan Tiirkivc- ve- nı•ıı t"° 1t ~ ücut. 
tek ba ş halirdeki bü,iil •nümcs: 
sili: Kf'hran1an Türk o. du~Li nun 
verilt"~ek hPr Yazifeyi YDpJi11ya 

elıil olclu~una ~·alrnıdon itimat 
sahih:dir. 

inönii. 193~ clütt'\·a h:ırlJinin ii
~iin"."ii • · Jı irindi:' ınuhakkak ~i 

• Türk ıniHeti adına en ııer ~rği. en ı 
açıa--., en doi:rnvu fllifiin harekf"t· 
lerin1iTf" t-ıak:,., 1 hiit?Yf"" ve 1,n .. -L 

r 

~·eti bir k<'r{' daha p~rt·a·-ı".P ,.e tr-
rrd•.!fitc;üz rtiin~·nnın gö1ii ()nü ne 
ko,-n't'<iio vf": 

I - f ıe. biz. h""l•z .. 

ı Dem;,tir. HNhaldr lıi1e dost 
olarıl1ı·. doslh1~1.1nıuzda flr\·1~ ti· 

luaular hizi oldu'°ttnHı7 gHıl. J;-3• 
bul ,.e takdirde dP,·a "1 <'d~ııln 

ETE'd lZZET BENiCE 1 ı 
olacaktır. 

-==============-===~~ I 

il KARS'IN~ı 
Kurtuluşu 

• 
21 inci yıldönümü 
heyecanla kutlandı 
Kars, 2 (HusU6i) - Karsın 21 hı-

ci. kurtulaş yılJöuümü 1 Teşrin sani 

Curr.ar-et,.i gü."\ü he:y~a=-ılt bir su
retle :eos!t olunmurtLr. 

B:ı miı.na!"<'t>etle Tir•ret Odası 

Ha1ke-vl, Be1eı1:,-e \'e halk müme~ 
.&illerinden mtire.kkep bir hf'-yeot ko
mtıtanhğı zl:r r~t ('d k Kars hal

k~n~n k3hranıaıı. ord'.ımt!.l:ı k:.arQ: ae-.·

gı ,.e in::ır.c:ın1 şüıtr rı'""ruu b'.Jdlr
::niş1erd:r. 

CORLl'D.~ 

Çorlu, 2 (Ilu.:.ıAi) - Kurtuluşu

muzun 19 uncu yıldtiııü u dlJ1 te
zahCr:ıt'a kuU;ınm·,.tır 

General Vavel 
Singepurda 

Londra, 3 (A ... A.) - General Va
\"'el";n Erkinı Harbiyesi ıie bü·Iikt.e 
s:n.g~}Jura ~al ıil b1.ltiır1hnekll'd;r, 

ZA Yl - 26.lO.YH Pozar 10nü, 
Tait••m - Kuııı.uus arab ında nüfus 
~.eı.ker~ni zay, «"•Llim \·enisıo.l tHı:nra

c:agı l'd.iin esk3Ulın hUk..-nü yoktur. 

Ku~ımcukta <>turan Kostantin 
k:zı Epsiır.anı nün Çarşıkapıda

0 

tran,vaycian ır..cr ·~n muvazen~ ... 
sin. haybcdıp vere du~t·rek :>aaİ 
ayag; kın',iııtmdan Bdıklı Rum 
ha; ta nesli,.., k3ld ro ln ·t!J, 

basın rr 1i 1 ne b:r Jile z!.. 7..'.ll~f h~raft1lnus isl', .\lın an ların 
v~re i \creeektır. ~nbuk ~u,üru1ı.o.İ~1i varid olabilir. ' 

Kwu,,,;. p~ Kan taret ı;okak: No. ;; tat• 
re.el.ti.l\lü \a..1 ü~\, Kl\S'bzıtin 

:J - S O N T E L G K Af - 3 t •ei ftŞRIM 1141 

NUf KUN HARf ÇfEKI AK S~ERI 
(! inci S•"'ied-· Dc\'mı) zu•u fthar t!mektedir. 

bu ünkü k dar ei enüyecek, 
bu da insarilık i · ıhJy"k bır ka. 
ıanç olacaktı. Hır · ta rip eJe. 
!l"ediği herşey barı.ş o!du;ıu g-:in, 
:ırnid<!n kurulma faaliyetinde da-ı 
ha az işe sebep olıcr.:~tır. Cumlrıır 
Reisi İnöniinün, Türkıyen•n bü
tiin devletlerle anla., na \'e ahenk 
içlnde yaşamak mt<I ··n bildi • 
ıen sözleri, müstakil ve muhtar 
s!yıısetini !dame yohında gayret 
satıf~n Türkiye hüküm<!tl ;çın 
ciddi bir sempet, duyulmakta o
lan İtalyada, ht.lcil ve ta:n yerııı. 
de olarak karyılanmıştır.• 

Rcisicuruhıır İaönü'nün e:,a.ı. 
lan )'alnız iki 'U11Sura inhisar eden 
bu noktadaki büyiik sadeliJi bil
hassa dikk~ti çekmektedir. Ru 
unsurlardan biri, hakkında pek 
eenıilekir sözler kullandığı ,\1-
manya, diğeri de. hakkında ııck 

lıalisau• kelim~ltr sarfetti<:i İn. 
ııilteredir. 

Alman Tebliği 
(1 :.ne: Sa..~'ıeden Deyan1) 

Rumen kıt'aUın dün Kınnı>n ıner. 
ke::i o!.vı Slmferopolu ..ım .. !ar 
~·e Siı>a.s'topol isiikametiw iln. 
!emeğe b0§10.ml§lard ır. 

REİS İNÖNÜ KEM.AL VE 
AKLIN TİMSALİDİR 

Sof;·a 3 ( A.A.J - Ofi : 
CuınOCr Reisi İsmet İnönü 

akhselıme hıt.ap eden çok ı;üzel 
sözler söylem;ştir. Rea İnönü, 
lremal ve aklın fim"lllidır.• 

Türk Devlet Reısınin nutkunu 
diniedil<Len :ıonra b::• r, Bulgar 
siyasi mahLler;nm ,,K du~üc • 
cesi yuka."'Jıle. y~z:l&r:.:.r olmuş.. 
tur. 

Donet~ l<ıtt•:a.'lr.da Almıu, l'e 
lt4Iytı7ı kıwvetı..rl yo!la.n" f<ro • 
kala~ bozuk olma.mıa. n:ı4mell 

1
, düşmanın. m.nkat•e-m.-ttini kı.nnı..~ .. 

!ar, meıdl erinden p iiskii.rtm üş .' 

l leı· t•e yeni hizmet bö1qele'l'ini iş. 
gaZ ey!emi.~lffdiT. 

Leningnıdda.. Sot'!lef lcut•ı·et • 
!eri Neva. nennni !l~~k için ye. 

' niden huroç ha.rekeıler; yapmaga' 

Reis ismet İnon i:nün .:r;;:;kıye.. 
ııi n L'ıtılafır. haric:ndıe kalmak 
azmındl' bulunduğu n~ldasında 
bilhassa ısrar etm4 ! rr_ ! Bt!I • 
gı;r mehafilınde memnuniyel.e 

müşahede edik!n~ \"e Cumhur •• 
yet TürkiY"'Si tarafın6rı tak,p 
edilen ana ~i,ase: in Ba ı<an mi!.. 
letleöıin istiıu.t!.erın. ooafaza 
etmeleri olduğu hakkır., aki b~ • 
yanatı da büyük bir n' mnum • 
yetle karşılanmıştır 

teşebbüs efıtd.!erse d~ a.ğır zayi.. 
at!a Ler.ingl"llda çekil"leğe mec. 
bur edilmi§lmiir. Leningl'Ud ı•~ 

! Kro~tadd4ki ıukm ıed~1eı- ta.. 
1 t4ftm!'!da. mrıe•si,. surt?tt~ hC»rw 

ı bardıman edılmekıedır 

Ta.lfY'l'l""lerimiz gece gii.n d ü; 
Si ı·as• opol d"'1iz kale.;,.; bom • 

baı-dıırıan emıelctedi,. L>mmt te • 

•isleri müte-macliyen döuülmek • 
tedir. Bir Souyet harp gemi.ti ha. 
sara ıığrcırmştıT. Bit.yük bir rıak.. 

lıye g<?Wıi.r...a~ yangın çıkar.t 

mı.~tır. 
XUTUKTA İKİ' 'iSUR 

\'i~·· 2 (A.A.) - (Otı l •)Jeın
lt"keiimiz b..r gün dün) n:n b-"'· 

lediği ve muhtaç olduı.u bar"1n 
kaynağ1 olabi1irse buu~ :u du~·a

cag.ıııu2 ~e' İB( pe~ h : tik ola· 
caktır. 

Balık çının 
KARISI 
ŞAR K 
SINE:'llASINDA 

Gördıiğü fevkalade rağbet 

v• talep Üztrine 

Türkiye 'Rei'i!cnnıhuı. u fnönU. 

niin bu cüıule,i hillı.,~ kayde

dilmrsi lnıın gelen !Ur fllıtri ilıti

,.a etmektedir. F'llhakiko Türk 
hükUnıeti ,.e Ti.irk ba sını . ıılh da· 

vasına rehb,erlik ,.tnıi~ ~ meınle

ketferinin her zanıan hatır oldu
ğunu nıoha~iııl 111.entlek.etlere 

lİmdiye l..-ad. r tl•tyrruı mı~ de-. ' 
ğinerdir. Fakat ilk defadır ki bu 

Üçüncü Haftasına 
Başlıyor 

nltmleketin en bÜ)tİ ıh>iJdi 

hir R n1a~nıa z c-ıuinl araın:.k hu· 
•u l'nd:ı muhasaml ıra )'ar<lan ar. 

Suarede auınarslı yerlerinizi 

gündüzden temin ediniz. 

Tdtfon: 4038t 

Her kalhtle ntıraıı her gözde yaş, her dudakla 
ha reot ate ""İ hıra kan 

DOROTHY LAMOUR· 
·~ uu 

on Zafori 

. M MNU ŞK 
'-~~~~~ .... ~ ........ -.:~:.:.ııı.: ..... ~Y. .-: 

De,let D . iz1 l rı i lal fı,ü· urıo·u l"nları 1 

3 lklac!t şrluden 10 lklnclte rme ka ar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurlarıo iaimltti, ka!kıt 

gün ve saatleri ye lı:alka.cakl rı nbtımlu. 

.............. 

.... _ ...... 
l[U9.blp -

NOT: 

Palın,~· 17 de (T~r, Pe:"'$~mb~ 17 
d.e (l~ ... nıde:!izJ Gailt3 rıtr•ımında.n. 

Çor,o.ııba 18 de (\ar. K.. le), Curr•r
tCJ.ı. 18 de (,\na!arta ~ Si kecı rıhtı
mı.r.d~uı. 

PC!ie De 8 de (Ül ell.). ~ .. ·ophane rıh
turuı:dan. 

(I1i'2.~:. ahire kadar h:l!Uid:a o:r po1ta 
yapJacaktır.) 

P=ı1e.r. Salı t.50 <le Ça ır.ba, Pc'
.,.:nbe, Cuma 16.00 da (Trak) C"mar
te,ı 14.00 de (S P.ılıar 9 50 de 
(Trak). Galaı..ı ılb 11'..Wn. 

Pli aa "1f's!, ÇaJ1.1. ba \'e Cmna 8 J:e 
Sus) . Gali ta n.o.t-~·:-d;n, :\y "lw:ı 

Ç .. ·rş.ırr.oa \·e Cuır.:artes~ ıo de CKon
~''· Topha~ r.h• 'n ldan. 

Salı '.•e Cuma 19 da (S yyıır). Topr. 
rıhtımındıu::;. 

Pazar 9 da (M<nin) Tophane rıht.
rrmdan. 

Ç . •mt.a 12 ue CB•rlıL). Cumartesi 
12 de (Saadt>t) Slrt:a.•C'i rcbt mı.: a. 

P•ur 16 da (iz"' r) G•4b •llı11n r 
dan. 

Pc ,cmbe 13 de (K.ıdeş> G lab rıh
tı..-mudan. 

Vapuı:" "9ff"r1eri hakkında !ıer tür:ü maldmaı atatıda .,_.ıeton nu
m.ıra1an yazı lı Aoıtn 1 e..ı.erimhdru 2:r~n1l~bilir. 

GU..ta Bat .'°8ıat.eLlt GaL:Jta rıhtımı. Liro:ın 1 ar Umum 

• 

• 

,\Jı.i-1ürl4itti binası altuıd..ı 4:.?382 

Gat.;ı~a rıntırnı, ı.tı ntaka Li'lı•n Reis
lı; : bın:.ı.sı altJnda. -t0133 
Slrk~, Yo1(""0 Sa onu, 

(95•2) 
2lHO 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'----------------------------No.23 

Türkçeye çeviren : lsKENDU F. SER'fELLi 

- Bence bir zabıta memuru olmalı - Nere
den anladınız? - Yan gözle bize bakışından 

Jıı:.aaanı.n üs\ünde duran ıazetelert 

""" de blrer bırer ıırı.den reçirc!im. 
1$0>ı.la<"l'k pey doğrusu: 

H.s'° ıu ih 1rr:oli de Heri sürdü: 
- .-\caba hld.il'yei b-'!" sah!01 mi 

örtba.s etd. Çunkü Oa.rlard.:..;. böy~ bir 
badlae ~ eıdc,. JZı.t!lQll, uzun 
mü<ldcı o bara m~ri ı:to.ez. ve ınli
msese s.ah;.plıe.ri zl)· flll eder. 

- K-;;V\...u; bir ihtimal. Yaralı a.
damı.n öldütünıl göıilıwe belki de der
t.al locadan çılu;.rıp ııaklaınışlaI<lır. 

- Barla.rda liUÇ ı"dlpmaJc pek ko
laydır. Ziııı ııer- i\'ld ve caz ıürüJtüle
rl a.r~!!nda. neler dönE"r de zabıta ha
lıerd& olmaz. 

- ŞimJI bu ihtimale daha fazl& 
lna.nıyonmı.. Maama!lh lhtlyatiı bu
lmurWtk ıazım. 

- Bura<lal çıktık1an son.-a bıı -. 
1tleden ba- değiliz ya. 

Saaw baklmı: 
- Stüd70 zamanı seldi.. 
- Ha7dl lıııelim .. 
Odamın lı:.apısını lı:.,,cdım- Korldo

ıa çıktık. Yavaı yayq =cclivmlu'°" lr.lyor.ız. 
Yulı:a,nya 1U:ası Jnılluk, UZl:n ~ 

41 bir odam Ç>kı,yor. H.loı;oya l"IJOIM'il 
IQrd=ı: 

- B" adam neden uaı:.sôN? blıı
Demfş?. 

- Burada ,.cdl 90lc1z kllt.ı 11Q"a o
larak ç1kma71 idırıdn .:ı.ya.nl.a.r vardır. 

\lu adıı.:n cı.ı on.lard::ln biri ol.a ..,.-el< .• 
- Bence bir mbıta memuru olmalı. 
- !\'erden anladına.7. 
- Yon cözle b:ze bl!n,"lZOdaıı .. 
- Çok ke&in ıllrüşl<>ri.nlz var! 
- Şaplwıun Alt.uıdan gllıdilre... 

Aldıınr. .yor.tam, bu adar_ bir polis 
~<W. 

- o:ablDr. Bu b.inadıı bin ııe, 1'lz 
~I <ıtutu;yor. 

- B=:ra her zaman bö7le ııi.vil 
nnurlar C,dJp getir m.1?. 

- Şüphsız. KinM:ılartlan b~ çofu
nun :wbıa ile 114iii vudır. Paoaport, 
lo cuzdonlan, 11<.ame; ~ pmmalıı 
izi.. Vnalre. 

Panoiyonun ana kaplltna indiğim:lz 
l&man, cadde \lı:ıf!ri.nde ve kapının tam 
loünde de bir polla otomobi.:.i gördQlı:. 

H:...o bana: 
- Bugün !-sıva bulu Uu dedi, tJi lı:I 

..ardesün (iztl alını,,sınız! 
VaziyeU Jilpheli iöreıı H~ ba-

• şCph>!!•rinl nımuzla an.la.tıyonlu. 
Bir;,z 81.e&n bir ~ blııdik .• 
StC.dyoya giA!:Yo:'ld. 
x.~·bir:ıde ba1i! b!r ç&rpıntı yar ... 
SCOtp$1.Z blr l""l"PIDtı. 
}:J.:.."'•o .soı-ıo?or; 
- B;ı ı,"ec6 ~Y• gfrdıİnfı7. =i.7 
- !'ayır_ 

- i~;,,ı.ı. bir .upne var :m? 
- HBJ>r .. 
-V~t'lr.'.Jn mJsln'ı:. 
- Ev•el. 
- O J,a"de "'~ yok. 
Hlsrontl.ll bunları bana ıro:-uş-.ı blnz 

prip 'Orünü.1'. Halbuki, bu Tok7od' 
oi:uduı;um.uz oorusluk der.ılerln.in b'.
:rinci n':ıddesfn.1 1eşkil eder, «Bir iD-
18.,, yapt.~ı .~ l':>~ .. t..r•udan t."1,;\"el 

kerıı;l.-!ı!i: CU"'"·n11 elı.> 

* St~ıdyodayız . 

Al~n2l.i vak"adaıı biç kiroiE'n.aı 

be b(' ri l' ol<. 
G=teıer baJt;n ba:a bu baQerlıe 

doh.")'m~ ıibf, i')lmde ga.rip bir his 
var .. .Neden ma-tbuat susuyor? 
A~ba, gerı;e-iı..ten, Hifiso'nun ded:ii\ 

c;:ıbi, bar sahihı vak"<:ıyı örtb;ıs mı etti" 

Salı.ne M.üd ılı"ü: 
- Bufiin fazla ı» tık.armı1" ın<cbu

rm., dedi, ııtüdyonun muhtelif lı:ö
,eı. rinde bir kaç sahne birden alına
cak. Bütün operatö•lcr, mak.inisUer ve 
~ajOrler !aalı./'ete geçtJ.ler .• HA.)· .. 
di, ı..men ıt.Yinm.İY'1 baj;laym.ı.. 

Ga."dö,op müdürü Q günkü !Be ...ıı
nede icap eden elblselorl celinll Bir 
1andan gi,.W7oruın.. lL.r yanda.G d.a 
ınııki13J.. 

Bir f ihn DO büyük güçlükler, DO 
ağır ıartlar altında çevriJ<yor. Bunu 
.eyircUıere a.ol;ıtmak imkfmı var mı?. 

Hayı.r .. Bunu .eyirciı.,. takdir edoe-
ır=ler. Zira, ~!erin, .ıüd'J'am.ın 
iç ,.Uzü lııalı:kmda utak bir fikri bile 
)"Oktur. 

* Bir aa1oo ııalınesl.. Opcra.lör ıruı.-
l:lnerl ay.tt'..amak la meşgul. Pencere
den rüz.P.r eeecek. Rüz.Pr mttfne'eri. 
~m!l e \>a#ladı. Amwı A.llshım. ba
lı:ild rilz4h olsa itı6an bu derece ra
ıı..t.'1% olmaz. ı.ı.uın.- taz,.ildyle çı
kan hava ı.ı-ru Adeta iti70r .• Oşiime
p başladım. 

Pencerenin önünde dunnıya ve rol 
ic.ab• bahçeye baı<n~ya. ılşıtımı ırö
"'tK?moye mecburum. RüzgAr açla
nmı :Utils11 ~or. 

Perdenin arkıı.sında rllı4:a:t mald
nmiııl w ... eden miihendlsle muavini 
,.avaş yavat konuşuyorlar: 

- Akşunld cln.ayetlocn lı&beriıı .....,. 
nu•. 

- E,·et .. Duydıım. 
- B:r Jaıı<>n, me:hur (5) numaralı 

pollg batiyesini balta ile 6:ı:tü.rmüş. 

- Ne r.ıbşet!. 
- Japonlal'dan Jcorlanı,.a. başladtm. 
- Yavq seyle. Filmini cektibmiz 

"btd en da Japondur 
- Yalnız o "'u? ikinci rej~ör de 

Japor.. 
- !l!l.;1er II .sso japo ıı.lann düşm.ar 

md:r. D:n onu \"Ok severim. 
- Bir insan iter.dl m:ll<tw ruı!<:l 

r!G~mr.r. oh: .. :?. 

- Niçlr:?. Bu y!'r~ görülmfl~ bir ~Y 
ri~gJ. Ameri.kada da Arr.Er.~ılara. 
d-..i$nıı:n ola.n ne kadar ~ok <ı.dam var, 

{Devamı var, 
-- --------

Marangoz- Mobilya ve Doğrama işçilerine: 

CEVAT YÜRÜR 
Mobilya fabrikası a~Jldı. Farklı Ü<ntl" a<efo ~~i aranıyor. 

Cerrııhpaşa caddesi No. 17 Telefon: 24123 

----

İLE SABAH. ÖGLE VE AY~AM 

TA&fel TEFRiKA: 36 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Y~zan: 11İ. SA..'U KARAYEL ______ _, 

c~·\ "'lıır. l d.ki!lar. Anm ü..ter!:,le büoı:.- l 
bUUm 0;,~mıı;m-. ÇilDial H•:<!'e'li Mu
ba=<'din (S. A.) ınullasara b6tUnı 1 
'arlı> cıkn..ar.na imldD bulmomztl.at.,, 
M~ik.lM-1 e-vio her t.anı1:Im aradı

lar. Ni.l>ayet ~etntfa adamlar datıt>I> 
•baba itada:' R<!..,JQtll> Efeıı.rumlLi 
ıradıla.r. 

- '11!~...W ltinı buluna 
tllz <k-ve ~ ~ilecekür. 

llı..."'111o tıJe:rıne blrtck .silahlı - 1 
aı~veoop&fıe ~ ·H•~ 
e11 .A:ııb.lnımedi (S. ·A.) ar:mıı:-a kl>

nıJdı;Jar. 
't& -tJte ki mı« ··e c..ıyret.ie-ri Mp 

..,-b\ld6 ohıp bir neı..:e d~c edemedi
ler. 

H•nM; Mıı~ (S. A.) o~ 
bir taraft& .-ıanaraı.: klinoeytl' c&;ün
ın<dl ve, ~!e ı1.te ınJı::ur;Iillab 
ı...-.ıııar.. H- Mub.anımet (S. 
'- fôil;alıa ~ oıdut:ı :ı-de lı.al<IJ, 

JJAYJlf.'Ti !llUIIAMMEDİN (S. A.) 
Hicıa;rt 

V.ık:.a;c.1 ıaba.h oldu. PE-yıamber! zı
f&ll !:ft":-.o:.m.iz. Ce:nabt Stddllci'l (R. A.) 
evleı. .ı. f\ntine ıe-1-....re;c içen giıdiltt. 
Ve n.ilıu.:r..tülib blı:rc.e mE:ıun olup 
bre~"!: ıidecek.lerl~n haı.ırlnnmıa.s

nı H.azrdi Sıdd.lka >l>1 lodıler. 
Hazı.ti SXldllr derbal Oenabı :ıu..

)elpenah '.çilı ve kend··i çlzı birer Oe
\ı"e bııllz.ırladJ. Ve, rınin olduklan bir 
ele tılavuz buldııla.r. 

O ,ı:•in alqAma kadar oturup ~ 
"1ıl b.ranlıitlnı botl«liltt. Gece P
~ ~ lfam,lıi Sıddlk ile 
birlikte. evden Ç?Jd:lar. Ve, ıehlrdıen 
çılcar.Jı: uzııl..laşlllor. Ve, btl.I bi:r ..,,.... 
tara bU:up ""k\;ındılor. 

Diie< tan.!ian Kureyşin ID<'mar et
tı"'k.l<ri ttatil 1<~ bir 8"<€ e\-velden.
Mrt wat 11.r..1 lta:ıı:-e!i Mubaovned.1 
(8. A.) a..-ta olup ieblr dWı.llinde 
bul.ı"l211a<lıkllll1Dl l7k• ar>J~.2 ...... 

• 
Dünkü Lig Maçlarında Ş.Afil--61 ! 

Fenerbahçe Vefayı 2 -O, Beşiktaş 
Beykozu 1- O, Galatasaray 

3 Son Teşrin 1941 
18.00 Proırıam ,.., Memleket Saal A-

18.03 
18.3() 

yarı. 

Miizik: Dans Mtwi:i (PL) 
l\tlüı.ik: Yaylı Tanbur w K&IM.Jn 
lle Saz Eser:eri. da Kasım paşayı 9-0-yend i 1 er 1U5 

19.15 
19.30 

1\Jjzik: ince Saz Fa:.h. 
Mü2ik: )'rni Şark 11aı· 

Mere.leket Saat Ayarı, ~ Aj.ana 
H;..ber~crı. Yazan: ADNAN AKIN 

FEN.l>'R STADlNUA: 

FID\ERBAHÇl:: 2 ..:_ VEl"A: 9 

Feııt-rbah>e &tadında oy nan an 
lig maçlannın en millıirıınıi Fe. 
nerbah~:e - Vefa mü.sahakasıdır. 
İki takını da rnl'ayyen zamanda 
&abaya çıktığı vakit §'il kadrola
rile tertiplenmiş bulumıyorlardı: 

Fenerbahçe: Nuri - Muammer, 
Mı.:.rat _Aydın, Zeynel, Esat - Fik
ret, Naim, Melih, Turhan, Cemil. 

Vefa: Muvahlut - Varut, Enver -
Mustafa, Lulfi, Süleyman - Ferıli, 
Fikret, Muhteşem, N-eedet, Şükrü. 

Oyun Vefanın hüoumile baş
ladı. Ve de'Vrmin i1k oo dakika
sında iki takım da bütün enerji

lıerile çalıştılar. 12 nci dakikadan 
itı'baren ağ;.r basını.ya ba§lıyan 

Fenerliler 16 inci dakikada kot'
ııerden gelen bir toptan bilinci 
gollerini yapmıya ımnvaffa.k ol
dıılar. Devrenin bundan ııonraki 
zarn;mı iki tarafın gııyretli oyun
.la.rı arasında 1 - O- Fener lehine 
nllıayetiendi 

l.k.inci devrede iki takını da bü
yük bir sür'atle çalışıyorlardı. Bi
dayette Fener müdafaası önünde 
mkı bir tazyik yapan ve bu ara
da bir iki gol !ırsatı kaybeden Ve
!alılar bu tazyiklerini yava,, ya.. 
vaş gevşettJer. Bu ııefer Fenerli
bilhassa sağdan ve ortadan Ve
fa müdafaası.na yüklendiler. On
lar da ele geçirdikleri gol :brsaL 
larından 'İ3tİ:fade edemediler. Ni
hayet 42 nci dakiluıda Melih sırf 
oahsi bu gayretle sürü.kley ip gö
türdüğü k>pıı Vefa kalesine ata. 
rak Fenerin ikinci golünü yaptı. 
Ve bu suretle Fenerliler maçtan 
2 - O galip çıktılar. Bundan evYel 
yapılan Süleynoaniye - Taksinı. 

maçını da Siileyman!yellier üstün 
bir oy unda :ı .sonra ~ - O kazandı
lar. 

+ 
iKl1'CI KÜME MAÇLARI 

Fener stadınrla oynanan ikinci 
kü~ maçlarında Unkapanı Ra
miyi 6 - O, D::.vutpafa Topkapıyı 1 

ı _ o ye-"1mislerdir. 

~EREF .STADINDA : 

lsr. '.S!'OR: 3 - B. SPOR: o 
Lig maçl.al"lnın Şeref stadında 

ola·1lıırının birincisini Hilal - A
nadoh takımları yaptılar. Bu maç 
HiHWn 4 - • gakbrsi altında de
vam ederken Anadolunun saha-

' dan ayrılmasile r.ihayetlendi. 
İkinci karşı la~ma lstanbulspor 

gol daha yaparak 9 _ O ına.çı u
zanmışlardır. 

BEŞİKTAŞ: 1 - BEYKOZ: 8 

Günün son maçı. Beşiktaşla 
Bcyk°" takım lar:ı hakem Feriıhı
nun idaresinde oyna<Llar. Her iki 
takıtıı da mutad ka-drolarile sa
ha.da y~r alımştıla r. 

Bu oyun, bir gün en·el de işa
nt eUiğimiz gibi s'()k çeLn olmll§ 
vıe Beykozlular mütemadiyen Be. 
şikl.a§ın oyununu bozara·k ve bil
hassa iltiııei den-eclc daha derli
toplu oynıyarak rakiplerüıe gol 
yaptırtm~ır. Maçın bfrinci 
devresi Beşikta§ın bıi.Skıs1 altında 
fl'eÇll\İ§ ohnasına ra/;'lllen Beyko
zun iyi müdafaası yüzünden mat
}np semereyi vemıemiş ve Be. 
şilı.taş mııhaciımkri ancak bir ka
rışıklıktan istifade ederek devre
nin sommda tek bir ~l yapmış
lardır. ikinci devre tamamen kar
şılıklı hücumlarla oynanın 
Bıeşikta.~lılar rakiplerini ancak 
bir tek ~ayı ile yenebilmişlerdir. 

Adnan AKIN .,. 
DtlNKÜ MACLARIN 

NETİCELERi 

Fene.ri>ahçe - Vefa 
B~iktaş - Bey koz 
Galatasaray - Kasımpaşa 
lstanbulspor - Beyoğhıopor 
Sülcymaniye - Taksim 

2-0 
1-0 
9-0 
3-0 
2-0 

l9.4D Konus-ma (Yardım~vftlıler Ce-
rr.iy~i ), 

lt.15 Müuk: Oda .ı.ıuuği (Pl). Ko.. 
Ziirt: Obu.;J!ı Kuartet. 

20.15 RaCyo Gazc~esı. 
20.4~ MiW~. Blr Ha?k Turkfi~ü Öğ

reniyor.ız. Haftanın TUrkti..'-0: 
SüpJrı:cıi yonctdan. 

Stipfırgcsi )'Qncad<;n (EmiıH'.n:) 

Gayet beli iD<:eden (Ol:) 
Ben. sen~ s;akınırım (Emir.em) 
Yercieki ~arııı~c:..ııı (Oi:) 

Vay ıı.ona vaylaı· bana (EJıınero) 
):ıl oldu aylıır b•na (01') 
Susad:m mı !sterlm (Emjnem) 
Scı vc:ınez çay4,r bana (Of!) 

Süpürgesi Mz 1)1..ır (Eınlnerr.) 

Gül açı lır yaz olur (Of:) 
ııett 1Arirne Gül ıı..mem (Emlneml 
Gll!Un ömrü az olur (O!~). 
21.00 z:ra.at 'l'&kviıni. 
21.10 Mü1.lk! Muht~l!.f Sarkılar. 
21.30 Temsil: Kimg:l A:;esi. 
1U~ MOzlk: Radyo Senfoni Orkes

trası (Şo!: Ferid Alnar). 
2130 Memlek~t Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Zirnat1 Esham -
Tahvil~!, K"mb'yo - Nukut 
Bo:-s""ı (Flynt). 

2H5 Müzik: Cazbnnd (Pi.) 
22.55/23.00 Ynnııld Program ve Ka

p.>.n!J • 

Zilbrevl ,.. cilt Jıaııfalıltları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğl•den sonra Beyoglu Ağacamll 
karpsı.nda Hasanbey llpt. No. 33 

Telefon: 43586 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Merkftlm.lzle BUyük.dere merke:ı.i ve'!. t.:zJa, Kcovak tab.affı.ııha.neleı·i anbar-
1.ıır.na teslim edıJrr.elt ~art•yle 157 ton kr:ble maden kömUXiyle 30 ton yeril 
aömikok kömürü açık eksiltme ile satın olınacakhr. 

l _ T<lhmin bedeli krib!e maden kömürü •21'1 lira •50_, kuruş ve 5ömikok 
kömürünün beher tonu t28:t li.rad.an olmak. ÜU'l'C her ikisinin unıunı ıuı.arı •4215> 
!ıra •50> kuruştur. 

2 - Şartname merkezi.miz levaz.ırrun dan par.ıs;z ~1l."1ır 
3 - . F.kslltme 13.11 94.l Pe~mbe günü saat 14~30 dR (;atatada K11.ra .P.lus

U:ta P:- ·\ ıkağında rr.rzkUr n"!(rkez sat~nalrr:a kc.:ı:.lsyontuıd~n y<ıp!1~cak1!r. 
4 -- 1'1tzk6r kömürlere ait teminatı muv::.kk::.te para:. ı •316> lira cJ6j ku-

rnsto.ır. 

~ - Elt,iltreeyo glr<:<ekler!.n 1141 
nl~!eri ,art~r. •9422: 

. 

OTEL 
TOKATLIYAN'da 
5 İkindteşrinden itibaren 

Meşhur lllacar Viyolonselist 

STEFAN 
KARNOEZY 

Konser ve Caz Klasik Orkes
trası ve Şantöz - DIZÖZ 

Lilo Aleksander'ın 

se r.esl Ticare! Od::u~ .;. vesikr. ~c..:ı göster-

• TAKViM • 
Rwnl l35ı Hıaı,. Hlcı1 ı3&0 

B. n:ı,RİN 
182 

ŞEVVAL 

21 13 
YıJ 9H Ay 11 VuaU 

VAKİT 
:ı:unı 

il. Teşrin 
S. D S. D 

6 34 Güne, 1 30 

3 
l\ 58 Öll• . 6 54 
14 45 İltındt '41 
17 03 Akfıın 12 00 

Pazartesi 18 37 Yauı 1 33 
4 5-4 im.ak 11 49 

iştira.kile <.ohlp \'e Baş:ı,uh>rrirl Etem İzzet 

il.n Bryoğluspor arasında o;ı.nan
mış, çok ç-.:.in olen bu müsabaka.. 
nın birınci devresi golsüz geç
tikk>n ••cııo;·a, ikinci devrede lstan
buL,podı.ılar üç gol yaparak maç
tan 3 • O g.üip çıkmışlardır. 

ı G. SARAY: 9 - KASIMPAŞA: O 

Üçiin<:ü rnaç Galalasarayla Ka, 
~ımp~şa arasında yapılmıştır. Ba§
tan nihayete kııdar Galatasarayın 
baskısı altında geçen bu maçın 
birlnci denesi 5 - O bitmiş, ikinci 
de•ırede yine Galatasarayhlar 
Uıın bir halılnıiyetten sonra dört 

M k 'l ki Benice - N•şr;yat Direktörü 

1 D:::l: i ::t~n:ı.:~ ı ı---'m_~_e_~_·ı_~_'Jl_._~_İLG_TB_~_N_ı_ 
ı , ·ooKTOR 
~nıımıımm~ŞehiI" tiyatrosu ·ı Dalız Cenıaı. 
ııııım ,Jmın, ts;!:ıi c::!e 1 D~~~~~~SISJ 
~m;ıııuııliWi Bu akşam saat 20,30 d:ı I Dlvanynlu 104 

K Ö B D Ö V Ü Ş ti "\l"~ay•n• ... uerl: !.5 - •· Tel: -

• 

1 

• 
Haftabaşı Musahabesı 

Tarihi konserıer 
ve hafız Sami 

YAZAN : Oıman ..Cemal Ka$ 
Yarın ak.,<am FTansız Tiyatro

sunda Zekai Dedenin Tellal Za
denin, Emin ve Kara !.mail ağa.. 
lann, Musb.fa Çavuşun en nefis 
eserleri ç&lınıp söylena:ektlr. Bu 
eserleri gC'çen ~eter Dede Efendi 
konserini ,,.-<'rmiş olan san'atAa.r
lar çalıp söyliyeceklerdir w belki 
bu san'atkarlara bu sefer yeniden 
birkaç 'ki{i daha iliıvc olunacol'
tır. Şimdi bu münasebet](> ne ka
dar arzu edilirdi ki bu tarihi 
Türk şahl'Serleriui çalıp söyliy<"n
ler arasmda Hafız Sarr.i dah: bu
lunsun. Fakat Hafız Sami denilen 
ve bfr uıınanlar ı;-esinin. musiki
deki tavır ve edasının eşsizliği, 
mümtazlığı, harikuliıde!iğ! ile bü
tün musikicilef', musiki alimle
rini, musikiscvenleri, ı;et\-<=k\€n 
ve canıgönülden teshir etmi~ o
lan bu adam, bugün değil okuya
cak, hattA karşısındaki ile ıızun 
uzadıya konuşabilecek bir halde 
bile değildir. füın<lan on lı.e~ yıl 
öncesine kadar ııkuy an '~ hele 
yirmi, yirmi beş, otuz yıl öne~ her 
okuduğu parça ile değıl yalnız 
iru;anlıın, kurtlan, ku~lan, ağaç
ları, dereleri, dağları, tepeleri, 
denizleri dahi mestederek kendi. 
lerinde::. geçiren Hafız Saı::.., ne 
yazık ki bugün en büyük musiki 
üsladlannuzın en güzel eserleri 
ile verilecek olan bu canım kon
serleri bile dinlemek hassasl!ldan 
mahrumdur. Garbin f'!"I büyük 
musiki üstadı gibi, o da şimdi 
işitme lwdretmi k.aybetıııştir. Bu
rada garbin en büy<ik musiki üs
tadı derken, onu, sesler dahisi 
Bethoven'le mu.lıayese ediyorum 
sanmayınız, maksadım, musikici. 
lere en çok Jazıın olan iş.itme has
sasının, aksi gibi yine musi.kicir 
ierde dumura uğramasının hazin.. 
ligini sô~·lenıek içindir. Sami, bel. 
ki b;r be<teldlr değildi, belki de 
tek!ük ve ufaktefek bestele~i \'ar
dı. Fakat onun bir uımanlar hem 
dillerde, }.cm gönülkrde hakki.le 
destan olan şöhret;, eserlerinden 
dolayı degil. kendinde olan icra 
kuvvet ve kudretinden, ve o bu
lunmaz ses, tavır, eda cevherin
den dolayı idi. Onda.'1 önce, onun 
zamanında ve ondan sonra ger. 
çekten ni.c<? güz.el sesi~ güzel 
tavırlı, güzel edulı nice okuyucu
lar gelmişse de bunların hemen 
hiçbiri Haiız Saminin eriştiği pa
yeye erememiştir. 

Mesela Sami rasttan bir gazel, 
uşşaklan bir şarkı, hüzza:ndan 
bir münacat, şehnazdan bir ilahi 
okurken bu makamlann kat'iyen 
dışına çıkmadan onlara öyle bi
rer tayıı-, eda, §İve, çeşni ,,.erirdi 
ki bunlar:ı ancak keııdi yapabilir 
ve o. bu kendine mahsus eşsizlik, 
mümtaz!ık, harikultldeliklerle şöb.. 
retini aleme yayardı. 

Bundan otu beş, kırk yıl önce, 
onun •esindeki eŞ!rLi hal.av-ete, 
okuma kmlTetinc, tavır ve eda 
ıineeliklerine dair rahmetli: Ah.. 
met Mithat Efendi de o zamanki 
TercC.maı::: Hakıkatte uzun blı' 
makale yazmış olduğu gibi, ben 
de vaktile Akşam gazetesinde 
mün~bet diıştiikçe biraz ken -
disinden bahsetrııiş ve bundan 
bir kaç yıl önce, yine bir müna-

d <}sııl" 
sebetle mu'harrir arka 8; ~r) 
Fikret Adıl 1-Pııdisine Tur ~1' 
Karazusu dem''t! B:ıgi'." pt ı:)--ıl 
\ialh bir halde ve bir ııı•,ei :(il 
hele kendisi gib'. bir mu~~ı# 
en liizım olan işıtme bas> ıır'. 
mahrum olan bl• adamP rıtJ'-" 
musiki teşekküiıerimiz, ,-ti';' 

k" şe 1 san'atk.ftrlarımız1 mu&l 1 ııt ,. 
riırıız acaba ne düşfinıi.r~rtJ ,. 
Einiz? Bana kalırsa 1<end1 fi' 
da iyi bil' san'atkar ı~:n ~, /Y 
nıanlardn hadi çi\kmuŞ 0 ııı··' 
s•rn babaya yPpıİdığı gib1:,r. 
siki reş<kkiil ve san'aıkSJ P' 
la musiki sı;,•, rlerimiz. bUıv 
yük~e~ ve gerçekte~ e~~ ('' 
bugun pek zayallı bır ~~ı·. 
miş olan mu•iki sana ( r ~ 
ıçin de bir jübile olsun te clı !." 
demezler mi? T(rtpı edil('( .ı'' 
le biı· ıüh!ledc umarım ~1;b • <:tkarın kendi da1': kcndı . ? 
sine işt!rak et•frllir ve on;~? 
daha kimseye cı,nlemck ~e gı 
mıvacak olan o harikula . ı, 
veya :;arkılarından bir~;;~ 
suretle, ycniıkn dinley;'\i t... 
hir etmL5 olur. Meschı 1 ,sıııı 

• ·1 k t 'h' 1<0•• ı sonra yen.ere arı ı. ıcıı~· 

Zekai Dcd-cnir. çserler' 0 csfr 
Zekai Dedemn rn L' ızel . 
rinden 0!:1n 

1 

•Biilbill g•bi rür oldueri,,o 
nağı.ıel ,~r.ı 

Şarkısını bor zamanlar g. s~· 
ıı:afıı , 

fona okumuş o•an tllf • , 
l>imdi onu yeni baştan, k•ı 1>' 
okursa ne güzel olur. F 3 .~ · 

k yor• • • mem ki zavallı da o u '~ı-01' 
var mı? Onun yine grıu • 
lara okumuş olduğu. • ~ 

ı ııı• A§ıka taaıı etmek o "ııt' 1 
teUıdır ~1 r 

Ademe mihri ,.,ıuhabnet e' ·~ 
ıiıd•' 

Gazeli ve: . eıfl il' 
Ah cıind firkatiııle sııı, ·· 

uG. 

MD~A~) 
·====~;;;.. ... --, 1 
Ya burunrnaı!~·~ 

K .. l"· ·· b. · ölec"<!il' ·..i ay unun ırı ,.~sıı 

iJnamı _çağırtm:ş, oııa Jıl 
soy lemış: ~ıtıl• 1ıı 

- Evim, tarlanı. bB" 8r 
çem hepsi çocuklarrnılll kS .~ 

, taksim olunsun. Yalıı_ .. z.,i~ ~ 
inek bulunursa, onu bO} :ıl' !' 
alsın. bırd<" 

Hoca dalgınlıkl.:ı 

sormuş: • J' 
- Ya buiunnıazs3 · bll' ' 
Köylü çok nüktedafl _..iı· 

b vew ııe' olacak ki, şu oeva ı al Jı 
- Bulunmazsa, sen 

Meral< Jcii' eııt~p 
Kadın - Çok te~el<. çaı~P 

Hediye ettiğiniz iP"~1d0~r~'~G ' 
l.annı aldım. Pek ~ıl< de ~ 1 

Erkek _ Bencleni.t ~el -t.' 
.. rııı'ie ,,ı • bilhassa onlan gor ~,,. 

B~kalım, bacakJarın::a / 
mış diye! /_,('' 

..,,. claı:ıidılar. )(ilşrJk.lttlıo 'lı:anırlan 
,.amand~ 

jer bur&da ,....,anmıo oJ.'8Janiı, bU 

ör1llnıilş a4! .e, güverclo yuv= !Mlyle 
kalır m:ıydı? 

f Edebi Tefrika No: 55 ------.. 
-·1 ~ 

ıstifade edebiJ«e!(lfl b;ıılil" s.Y 
Kendisine de kısaca. ;;e~· Jit' 

Müşrikler, ,ebirdfın dlflW1 dı!ğı.ldık
lan "'1llll\n blr lcısmı Hazret1 M.ubam~ 
~ (S . .A.) .,.. Cmabı SK!dlk.in sak
La~tı.kJ.r1 ırı.agac&mn önüne, geldiler. 
Ve, oliga.rc:yı aramı,.a karar verdileı". 

TeWL\e J"luni"•"ml!ltı. Ha.aet.ı Sıddl
kııı l• l~fı arllL Ve, fcvka~de lreder
leıxli e tereddütle lreı:ıdi ,alıadetln

de> bir ""'"' ç•km>zsa bile HazreU 
Pcyp'Uberm fl'l>AOolile bütün i!mme
tin vahaınele utrcy-acalından lcorlctu
lar. 
lla~l Mnb.tnmıtt (S. A.) c .... bı 

Slddlld tes1.i7e edett.ıı: bir ktı& ıu!ılır 
~-tini leb!ılr buyurdular. 

Ha!bulı:~ t.ohl:'.ke ıe:.Oıişti. Mtııırik
ler mag;.ııııım önılnde ~- Ve, ~ 
ianuun kapın önlıDdeki 1zd1hamı ~ 
rüyorlardı. 

>'akat Minlaralilıi.h majaranm ka
pısını blr örilmcel< cel<!rex önlıüşt(I. 
öruıooeır. mall:aranın i<1ıp11WU o tadar 
ıabıtalı ve "* önnı!ııtü ki, bUDda hiç 
ldm6e ,Oph& edetr.er.di. 

örümcelctt'n oonra bir rCvettU. re
lerde rumurUam>,a. BiııMsıaleyjı, bu 
vazı:r._.t m~leri mata<arı U-X
tan vaZi"Çlrdl. 

Müılrikle.rd<lı biri: 
- Yahu, görın:ilyor mUIUIU,.g ki .... 

taranm deligi önirı:ıcclt alile artllmili .• 
ve. .ııüverc!ıı :nına;ı. ppaomıııtır. J;-

.M.üşrllcler, b11 mWalea tizerlıı.e oe
lı:ildi.1er.. sii7lenen oözl~ dotru idl 
Bunun üzerine er.u.i1 orod"'1 döndii.. 
!er. Tehlike bu ouretle ,cçiştirildi 

B'J 1 v•k'a üzerbıe Hazreti Sıddlk.: 
- Yl Rosul(ıllah biz anlan gördük. 

Anlar bizi nasıl ıormediler?. 
De;yince, Cenabı Risaletpenah: 
- Üç'".ı.nı:U re!lkleri Allalı olan llı:I 

re:fildn t.ehlik2s1nden na~ıl korkulur. 
Oeva bını verdi. 
R...Wil l\luhterem Efendimizle Hu.

Jeti Sı<idlk (R. A.) Haı..-eUeri lamama 
üç rece orada. otırrdu.lar. ÇOnlı:ü .el'er 
lelılilı.e!i >dl. Yolda bulurlanlı. 

Kilihuzla ıönderllcn devele:> bir 
daiıla bekl.i)'ecelı:tl. ve, Joılavu.za üç 
gün sonra releeeltlert tıenbilı edilmişti. 

tl"ç fÜl1 m&jarada Haznll Sıddtlı:, 
Risaletperıah Efendlm!zin blzraetlerini 
ıördiiler Ve, lrıeııdberlııi di..mde uyut
tular. 

Hır!U bir ıeoe ınağanuur. delilcle
doden yıbıı ~amele için ayağmı 
da:yedığı bir cıelllı:len akrep çıkıp Haı:
reti. Sıddllr:i ııolı:1tı. Hureti Sıddlk, ir
t&ı1ı\!. 

Hazre\j Muhıınımet (5. A.) ab"ebin 
ııolduiu y<rl kendi lllkilrtii!Q ii.o ova
ladı ye, derbal \ylleııti. 

1 H·atır İçin Öldürdüler 
i Yazan: AKAGONDOZ 

İrade tırlıammül kuvvetinre {&. 

şı;.~ru,,;. Demek ben hatır İÇJI 
bir defa, gafletler yü1.ünden bir 
çok dıefa öldüı ilimeın.'.ş olsaydım, 
dünyanın sayılı metin adaın.I.\ -
nndan olacakmışım. 

Seni ü:ııüyorum azizim. beni 
affet. &n de ~ok {ektin. Amma 
bir buz dağına döndün. Bıra't, 
kalbimin !Avları seni biTfız erit -
&in. Bu teselliyi benden esirg,.nıe .. 

* Büyük zafere 'radar birşey jd-

madı. İstarıbul yolu ilÇllır açılmaz 
bir telgra:fını :ıldım: Çocuğu bul
dun mu? Şu kısa mektupl.a ce -
vap \'"erdim: 

(Azizim, u:ııun mücadele yılla -
rmda çok aradığıma inanacağına 
eminim. Şimdi orOOlann yer de
flstinnele.ri ~ buı.rhlr.la.n 2i-

t>i gürültu!ü meşguliyetler içfode 
daha !AL a {alışılamıyacağını sen 
de mazur görürrun. 

Himayei Elıfale, Hilalialımere, 

İzmirliler yı&niuna, Bursalılar 
yurduna ve dah3 birçok makam.. 
lara müracaat etmiştim. Bit' a.ra.. 
1ılı: şehir taratlıannda izini bula -
bildim.. Yine nybettim. Yalnız 
şundan emin olabilirsin ki çocu.. 
ğun sağdır, stlıhalteddr. İYi bakJ1. 
mak:tııdrr. Aldığmı bu teminata 
karşı izinJ kay<beıtiğtme mutees.. 
.m d<lğilim. Elıeıte yeniden ele 
geçi.r-eceğim. 

Vaziyetinin köıü olduğımu, kıt 
kanaat geçi:ııebi\dttin.i öğrendim. 

Matbuat "e ajans mümemilt ola.. 
rak !stanbula gönde~ Ethem. 
Hidayet Alinlıı hayatını biraz bı-
2iyprdu. ,();J)a yazdım. Hizmelind.eı> 

Etem Hidayeti gor ;ı 1,,ı1 1' ı 
mümessil dok tor 1',1 P'~ti V.' 
ask • .. ·ı Ref• · re• , 

erı mumessı ,· ,'11 . 1 ' 

tü. kt' l·k···de'' 1
· s~ rece ır. ı.ı ıı~su k~ 

sanlardJ'. lfayatıııııı rııutl· 
ler1 ni aran~adnn Sl'"

1 'fı V1 
··eeffe maye edecek.cr:n ~k ' 

Aktığım cevap: ei<!e~ n'( 
(Bana azizim de: ııe~, 

sinmiyen ben azııı fa d9,, !" 
. de P..., 

alakalı oluşuna 1>ır pc~ ,ı" 
§ekl<ür ederim. :ser. ~rıı '·" o ,,. ıP"' 
yet Beye gitınede11 t~;e 

1 buldurdu. Hayatırııı 111'1 pı; 
insanlar gibi adamca p, ~af 

aJ<iO jl ! 
ti. Yanına oturt_ın cdi· ·~~o 
.ltonuş:ınakn çekınrll cul~f· ' 
dor ötedeki salond~10r#l', 
tar Adnan Bey; ~rsill• ~~ '' 
a:yağa kalktı. Ne diSiııl ıı1 ~, 
uyup ben de !'eıı sıııda (fol 
ııniyeyim mi? J{_apı~ş . ,ı 
duran mfuneS61llll ~ ı"f'~ 
la;,'ll'ken b!rd<'01"~ 


