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t.1illi Şef Türk m'iuetinin iç ve 
Clış gidiş yollarını aydınlatır ve 
dire tiflerini verirlerken çok 
'hemmiyetli bir konuyu da 
~idelemiş bulunuyorlar. 

~ii"4ek üslup, temiz ve ateşli 
kçe, hal ve istikbale bakim bir 

~•iış ve bakışla yıllık söylevini 
, ~•en lilli Şef hu nutkunda Türk 

1 iletinin iç ve d:~ gidis ~-olfarı· 
ı '. uıil!i iradeye dayanan karar. 

""'• aydınlatır veo direktiflerini 
;'•irlıen çok ehemmiyetli bir ko· 
lı~Ytı da müjdelemiş bulunuyor-

'· 
1
• llu ınüjdeden en çok mütcbas· 
~ olanlar ve bu duygusımu ta. 
~ llıak ihtiyacında bulunanlar 
l;\asında bütün hüviyeti ve im· 
tıı nı~rı ile daima Türk rejiminin 
'it hali~ ve hamleli bir takibcisi 

11n ':• her bSdiseye muhakkak 
tc ah1ı1 ve izah 2avlyesinden ba-

n •Son Telgraf. da vardır. 
lıtiıı; Şefin müjdesi şudur: 

1~.- Şimdiye kadar yüksek öğ-
1\ıııııı kurumlarının son sınıfla. 

Ya.zan: ETEM iZZET BENiCE 

jim şimdi ,\tatürk'le beraber ve 
Atalürk'tcu sonra. !illi Şefin Ön
derliği ile ve bir millet bütünlü
ğü halinde her sahada krndisini, 
hususiyetini, nıümtazJığını göste .. 
riyor \'e diinya nıilletlcı inin bi· 
rihirini boğazladığı bir devirde 
kendi istisnası ile ve kendi rch· 
berliği ile dimdik aynkta duruyor 
ve istikbalin enginliğinde kendi 
yüksek irtisamını ve, bütün mil
letler idaresi karşısında kendi ör. 
nek hususiyetini buluyor, 

Büyiik Harp soınınd•ki bütün 
rejim değişikliklerine bakınız. 
Nazlım ve faşizm de dahil oldu· 
ğu halde hepsi Kemr lizınden, 
hepsi Tiirk rejiminden rnnra do
ğan ve Türk inkılabını bölüm bö· 
lüm kendi hususiyetlerine göre 
adapte eden inkılaplar veya re. 
jimlerdir; yine Avrupa harbinden 
sonra demokrasiler safındaki kiıb 
Fransadn oldoğu gibi nedametle· 
re, kah İngiltere \'e Aıııerikada 

(Devamı 3 üncU Sa.hilede) 

l\loskovanın cenubunda şiddetli 

muharebel<"rln cerey&n ettiği Tula 
me\·kiini gösterir harita 

AMERİKA 
artık bitaraf 
sayılmıyor 

Kanada Başvekili 
bu fikirde ... 

Ottava, 4 (A.A.) - Vaşington· 

da siyasi temaslarda bulunduktan 

soııra, memlt"ketine dönen Kana. 
da Başvekili JIIakenzi King mec

liste aşağıdaki beyanatta bıılun· 
muştur: 

tD•vamı 3 ilncil Salıl!e<le) 

, it 'konferans şeklinde verilmek· 

1Q olan inkılAp derslerinin bu kn
U ltıl•rda •lnkıUip tarihi ve Tür· 
/t Cumhuriyeti rejimi• adı al. 
~da esaslı bir ders şeklinde ve
\~•si ve bu mevzular etrafın
>ı 1hııi incelemeler yapmak ve 
~~llıak üzere, ayrıca bir de •İn· 
ı; il Tarihi ve Türkiye Cumhu.. 
~~ti Enstitüsü. kurulması ka· 

[•iPillA'litJl'1118] 
'·••t 1 
0 

trı mıştır .• Tula-Kursk lıatfınd0;n şarka 
geni Alman taarruzu başlarsa 

Geniş bir 
cephede 
Don nehri
nedoğru! 

• 
Kursk şehrinin işgali 

LONDRA'DA 
nası) karşılandı? 

Londra. 4 (A.A.) - Reuter: 
•Annalist> mecmu'..lsınuı asker! mu ... 

habır! yazıyor: 

.~lrr.an1arın ıevkal:O.de bı.ı.ibatıı ve 
itaatli bir millet oldukları muhak
kakt:r. Aksi halde HiUerln kendileri
ne ı.:adet.mi.ş olduk~nnı yüksek ıesle 

istemeleri IAzlm ı;ellr. 
!!itler onlara lioskovayı vadetU. 

A!rnan milletine, hergün Şimalde, Ce ... 
nupt::ı.. Dcğı.t ve Bat•r:!a bir tok zafer
ler eloe edildiği blldcrlldlği halde 
?tfoskovanın alın:lıij:ı haberi bulun
mı!yor Alauı.n rnılletine üç ba!ta ev .. 
vc·l, T!mvçenko ordularının imha. e. 
d:ldit,i bildiılldi. Bu arad:-ı, Almanlar, 
'!lsar. ··e rnalzemece her gün artan 
zayiat ,.f rdiklcrini de bildiriyorlar. 

Afoskova • .ıclyo~u bugün, \'aziyetin 
fevka:f.de \ 'aharr.et kC'SbetUğini f'Öy
lemt>kte. !nkcıt bu vahnmeCn neden 
i:Erı gC';(: :g:ı.n' bildir ı~err.E>ktedir. 

tDc...-amı 3 Uncil Sahifede) 

1 Türk - Yugos
lav ticari iti
lafı feshedildi 

1660 sayılı Tiirkiye • Yugos • 
lavya ticaret ve seyrisefa!n mu • 
kavelesile ayni tarilıtı klcring 
anlaşma!;1 hükurnetimizce feehe
dllmiştir. 5 sonteşrin tarihinden 
itibaren bu mukavele ve anlaşma 
hükümlerin.in tatbik edilmemesi 
tamimen şehrimizdeki alakadar • 
lara bilthrilmi~tlr. ~l'hStnanlı İmparatorluğunun asla 

~~I alesl olmıyan ve Türk top. 
ı, atı üzerinde kendi kurtuluş 
I; lıııruluşunun mücadelesini ya· 
1 ''k devlet ve Cumhuriyetini 
~;;•ıı Tiirkiye ye-pyeni, ke-ndisi-
11,ı .. Yarattığı bir rejimin ve ide
ll~.1nin tam sahibidir. Tiirk re. 
'• 

1 
ne Osmanlılıktır, n" garp 

~dllı•kra,:sinin kopyası ve tıpkı· 
~ 11

• ne totaliterdir, ne komü-

( Ya:ıan: BMIKLI KURMAY SUBAY) I 
"ROBEN MUR,, 

Hadisesini 
Kapatmak için 

• it~~ 'd' f . tt' lll.i.t .. ' ne nazı ır, ne aşıs ır. 

ı, duıı hunların hepsinin üstünde 
~ ... •ııda, mHletlrrin kendi idare· •• f • 

, ~~lı: Çın aradıkları ) eni hayat ve 
'"'.Ilı} iet şartlarınm en ilerisin. 
ı_ : 1 anlığa milletler lıak ve ha· 
~ıııa, ınilll iradeye, milli ida-

!' ~ı. 1~· ~iirriyet, müsavilik ve is· 
~I ~lküsüne kaynaklık ve yer. 
d, olçüsii içinde rehberlik e• 
IJ!ıı ~. ancak kendi kendine ben· 
d,)•ıı; temelini milll hlikinıiyete 

Almanyadan 3 
milyon 

dolar istendi 

Alman Maslahatgü
zarı bu talebi hüku
metine bile bildirmiye 

lüzum görmedi 

Şark cephesinden resimler: lki Soı;yet köyünde 

IOVIBT TDLl61 

Kırım'da ve 
Kalinin'de 

muharebeler 
Bir hava meydanını 

ateş albna aldık 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet tebll· 

ğl: 3 Teşrinisaıı!de bütün cephede 
muharebeler devam etmiştir . .Bilhu&a 
Kırımda ve Kallnin bölgesinde muha
re~ler ~iddetli olmu~tur. 

Sovyet tayyareleri düşmana aiu' 
zay!at \'erdirmiş1erdir 

TEBLİGE ZEYL 
Moskova, 4 (A.A.) - Dü.ııkü Sov

yet teblii:l zeyli: 
2 Sonte~de Sov:,e.L tayyareleri, 

dilşmanın SO tank, as~er ve iaşe mad
deleriyle dolu 280 kamyon, müteaddit 
ıırblı oton'lobll sahra topları içinde 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

İngiliz İmpa· 
ratorluk or· 

• 
dusu Iranda 
toplanıyor 

lrana mütema
diyen malzeme 

taşınıyor 

Londra, 4 (A.A.) - (B.B.C.) 
Alman ordnlarmın Kafkasyadan 
cenuba akmasına mani olmak için 
Jı.uvvetli bir Britanya lm11arator
luk ordusu yer almaktaılır. İrana 
Britanya, Cenubi ACrika ve Hint 
kıt'aları yağıyor. bu Jut'alann teç· 
hizalı Anıerikadan sevkedilmek.. 
tedir. Hava kuvvetleri ile bera· 

(!Nvamı 3 llncü S&lıitode) 

Bir de soba ve bo
ru buhranı çıktı 
Sobacılar ne diyorlar? 
Kı' bastırmadan saç satış 1 arının 

serbest bırakllması lazımdır 
Şehı·lmfıde scb::t \"e aç bor<• fl:ıUeri 

çok yükselmiş bazı yerlerde be hiç 
bulunamıyarak adeta bir soba \.~ 

boru buhranı l>aşı;ostermtşUr. 
Ezcümle geçen yıl on beş on altı 

liraya alınan Zonguldak '5 numaralı 
tip sobalar bu yıl karaları 27 dlğer

:eri otut ikı liradan aşağı sa~hnadı!ı 
gibi me\·cudll de r.uç bul'ı.lnrr.akta
dır. Bir soba bcınısu ise yüz elli -
yüz ~eksen kuruşa ı:atılmakta ve bu
na r'1ğmen arıyan1ar zor boru bula
bilmektedirler. 

Ba hususta soba !mal eden mil
(Devamı 3 üncil S&hJ.!ede) 

1 

i Cenubi Afrikada 
pilot yetiştiriliyor 
Yohall('sburg 4 (AA.) - Ce • 

nubi Afrika Birlıfı Başvekıli 

Mareşal Smuts, İmparatorluk pi. 
lotları iÇ'n Cenubi Afrikada 24 

antrenrna~ merkezi 
söylemişitr. 

aÇllacağını 

Alman faaliyeti 

ALMAN TBB iOl 

Ruslar Ke.rç ve 
Sivastopol yolu 

1 ile kaçıyor 

lOvapuru batırdık, 14 
ünü hasara uğrattık 

B<rlin, 3 (A.A) - Alına~ Oror.·n 
Umumi Karargı5.h:nın re:-"ni tebugı 
Kırımda da meğ!ilr len d n "" 

Alman ve Rumen te~kJctillertn n sık.ı 
t.akip \'e tazyiki altında bu~ sıv..;ı_to

pol, diğeri de Kerı; yolu ile kaçıuağa 
(De,-aır.ı 3 ünc:U Sahlkıle) 

Bir yolcu tayya· 
remiz Boluda 

• • yere ınmıye 
mecbur kaldı! 

lstanbul ~ Ankara 
yolcuları otobüsle 
sefere devam etti 

Devld Havayolla"'l İdare .nın 
yolcu sefrrleri muvaffaki,etle 
rievam etmekted'r. Halkim • sr. 

ferle:« büyuk raj\bC't ı;ös•nme:-. 
te ve yerler bluaç gun evveL:ı • 
den ı,ıtul ..,ak!.ı.İ;r. Ger!'k p.! .t. 
löı-;,:rı1z ve g .... rcıt. '" \" ~1rclcr ıı d~
f'.er mti"'"eltt•balı v .. zııe!Lr'-m bii • 

yük b r rneharct,e .fa drr.ekt' VP 

takdrlc lrnrşıla_'lmk:ıt~d.rl b .. 
cümle bu cuma gunı. Ye~.lk<•)'dcı 
J\nka:dya harek, E n t:ı 

renin ~ok fen a' ~vaya rast! ya 
yolcuiuj!u esnasındk, vk ve 1 :I. 

re şck1. de büy .. ı •• bir ta!·ı. • ı t:t: • 

<Dc,·;ı.m 3 "lnc sn 4 it') 

~a ~~an, gidişini milli hôkimiye
>~ı, •n~ınizmine bağlıyan ve bü. 
~ ".1ı~let, büyük insanlık mef· 

Vaşington, 4 (A.A.) - Amerika 
bükümeti, Robin Mur'un tahribi 
dolayısile çıkan hadisenin kapa· 
tılnıası için Alman hilkümetin. 
den üç milyon dolar tediye edil
mesini istemiştir. 

Bir tramvay, bir 
arabayı parçaladı OKUYUCU 

'• 
' .. 

ııe:•nı kucaklıyan bir rejimdir. 
~I' ~YUk Harp sonunda Türk mil· 

•ıuıı .. 
ı, oz vicdanından hızını alan 
'•• ~latiirk'üıı bayrağı altında 
tq

8
tti? biraz daha coşarak, her. 

~;,, bıraz daha gelişttek, hergün "d:. daha üstünlenerek ebedi 
~ dofru akıp giden bu re· Alman ıııotö riü ı:asıtalcn 

llaikan Deniz 
Niçin ve Nasıl 

Harplerini 
Kaybettik? 

Yazan: RAHMi YAGIZ 
Q &q meıı.zuda yeni ııeaik a ııe beyanatları ele geçiren 
:.lıadafımız Rahmi yağız Son Telgrafa hazırladığı bu 
<l hle, yakin tarihin hara >ılık kalan bazı noktalarını 
a a aydınlatıyor ... 

1 O h~rbi yaşıyanlann ve bi· 
~lerııı kendi kendilerine 
'0•dukları birçok sual ara. 
'ında: 

. - •Düşman Amiral gemi· 
'1ııe filotilliının hücum etme· 
l'İ§indeki sebepler nelerdir?~ 

gi tesirler altında Amiralin 
takip emrine itirazda bulun. 
muştur?• 

- •Harbin her iki safhasın
da da Türk denizcilerinin 

mertse dövüşmelerine rağ-

men niçin netice alınam&DllŞ· 
.._ •Barbaros süvarisi ban- tır?. 

llİlıi ·1 ·k .. h h ·11 . 'l . 
1 en mug a ve mup em fe ı erıne ııerı rnlf ceııap-
1:,~? lıafka Balhan deniz harbinin en çetin aalhaları 
~ lltiirı açıklığile tarif ııe tasvir edilmektedir. Pek ya· 
llıda «Son Telgraf» aii tunlarında ... 

Bugünkü tebliğlere göre doğu 
cephesinde umumi vaziyet şöyle 
hulasa edilebilir: 

1 - Rusyaya sevki)·at için Ar· 
kanjel limanından da istifade et
meyi ta•arlamış olan Anınika, 
Finlandiyaya tekrar harekata ni· 
bayet vermesi ihtarında bulunu. 
yor. Zira, bir sıçrama ile Onega 
gölü şarkına ilerlemiş olan Fin
ler Arkanjel • Vologda . Gorki 
yolunu tehdide başamlışlarılır. 

2 - l\loskova etraCında büyük 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Kartalda iki 
kamyon çarpıştı 
Bir lllşl atar ıarette 

J&raıandı 
Kartalda Sfr..ıand1r~ıda lç~nr!e Ahr.:t:t 

oğlu l\!elıı et bulon n bir kn"; Je 
Samandı.-a)'l taş taşımakta o .ın Be
kir ldarr. nc!e.ki knnıyon KtJ,. v11lı· 

da çarpışrr.1:. lfehtr t:t ağır surttıc ya
ralanmı:• _.r. B 

Halbuki, Almanyanın bu talebi 
reddettiği anlaşılıyor. Zira Va· 
pngtondaki Alman maslahatgü
zarı, böyle bir notayı hükfunetine 
bildinneyi bile kabul etmemiştir. 

Dün akşam \atman 1sır.a'lln 
idaresındeki 2677 numaralı tram. 
vay n:·~bası Yed:Kuleden Samat. 
yaya giderken Merhaba cadde • 
;,;nde kömür b~şaltmakta olan 
ı-Iüsey .nin yitk ~rabasına ça: ı•a.. 
rak arabayı parçalamı~ vatnıao 

yaka!anmıştır. 

ÜÇ AİLE FACİASI 

Bir banka müdürü bir 
doktoru öldürdü. Bir 
genç; Samatyada ka
rısile aşı kını yaraladı 
Bir kadın da ihanet eden kocasını tabanca 

ile vurdu kendi de yaralandı 
Son dört gün içinde ikisi şeh. 

r;mizde diğeri B•lıkesirde olmak 
üzere üç aile far..ası cereyan et • 
miştir. 

Balıkesırdc de. ıi ye ontit<has • 
sısı doktn. Sa a. • •t '1 Çn .. nsryy 'e. 
Ç€ n g.ır. Ba ık · Ü>man · ha ıi<.:-

s. r.a g.dr re.. a '"kacl;ışı mudur ve Kılı 
' 'B. Nıya.::.i). zı~"' E .. e~JTI + " Doıc-

tor, N.yaziden şı.iphelenmekte ve 
k;l';'1s~nı ığfal ettığin~ zarnetmek. 
ted;r, 

Niyaz1 dokto ~ katı\~e ı n-41.r:a ... 
rn11;:; "<:' aralarınd:'.? mun~k;ı a baş.. 
lamış•ır lçerı g·ren kahw·ci dok.. 
(e> 

• 
'" 

nde hır ' 3n01 le ayak. 
.-;, - ' tur Il>• t r B. . ala • 

1n l Sahı!ccle} 

Saat, gecenin dokuzu... Be
yoğlu uddesi mahşer... Tram· 
vay arabaları, harıl harıl i~li

yen birer et makinesi gibi, ka. 
pılarından müthiş bir iıı.•aıılık 
kıyması boşalh)·or. Birdrn o 

kalabalıkla, bilmem ka~ yiiz 
mumluk bir sokak lambasının 
altında, gazetesini iki eliyle 
çarşaf gibi açmış, boynunu ku· 
ğu kuşu gibi bükm!iş, satırla· 
nn iliğini emen biı· adam giir. 
dilm. 

Aman Yarabbi! Bu adam ne 
okuyordu? Yok'a İngilizler ye
ni icat edilmiş bir bomba~'la 
Berlini havaya u~urınuşlardı 

da benim mi haberim yoktu. 
Yoksa, şu kaç zamandır dilimi· 
ze pelesenk ettiğimiz lngiliz. 
Alman uzlaşması ihtiınalı ta
hakkuk mu etmişti? 
Adamın omuz başına kadar 

sokuldum ,.e okuduğu satırlara 
bir güz attım: 

Korkouç!!! 
manzarası taşıyan caddenin o.r
nıanzarası yaşıyan caddrnin or
tasında, bilmem kaç mumluk 
bir sokak fenerinin altında, sü. 
nepe, mundar, rntipü!!cn, ba· 
yağının aşağısı bir mncera tef· 
rikası oku)·ordu. 

Acaba Allah, okuyucu deni • 
len ınahfuk kadar, tek iirneğe, 

NECİP FAZIL KhAh' li.Eh 

'"ahide ircaı imkin ız, n .... nıiitc
nahi alaka ~<"irlı arzcı"rn bir 
toplulu}... }arattı ou? 1 ıı· • .ır
şısuıın \İnamt"ki otundan, A· 
merikan işporta"nııı (Çiklet) i· 
ne kadar, her unsuru, hilkat 
çer~evesinin bi birine en uzak 
nıa<ldclerinc .1şık bu toplulu
ğun vasatisini ncrrde lıu!rn;1lı? 

Ve nıuharrir ?,i. ~ol: tlt!ia üs.. 
tiinliiğü. ant:ak gö1ge..,int hitap 
eden bedbaht hır eofiisilikte· 
dir, kafa~ındnki l,iidh·t'lcri kıs· 
fo. ıoı, (güzel) n (çit:·iıı) Iıük. 

rnfüıü, (do~ru) '" ()auLs) ôl· 
~iisiinü, (dcgcrli) \'c (dcı:rrsiz) 
n1iyarını, hu tı::ı>hıluı.;al nasıl 
tatb;k C't~iu? 

Bir kcr(" dr.lıa anladıın ki, 
i~iııd~ bir kclrtn1 haysi) •:ti ta
~·~ un nıuharrir, kendi gf)Jge. 

sine dokru oku:yıu:uJu trk kişl
ye indirip ken1İyt: t bakınıaHl:tn 
ka~·bettikçc, kry!iyrt bakını n· 
dan kaznnan, ınndalynsıı, rüt
besiz, 'atani hiıınetler tt•rti

binden maaşsız H bilhassa so• 
kak liıınbaları altınd;ı tkıı~ u. 
cu"uz, biçare bir kahr ı .'.llldır. 

Buııa rağmen hen, beııı ke
nıiı-ct, hem de keı-filet ofarak 
kendi oku~·ummdan emin ol
masam, hiç bu bahsi ona ·~~ bi. 
lir miydim? 



~-SON f El.lô RAF- 4 ı nri TEŞ&tıf 1Nt 

Günün meselesi 

azı semtlerde 
bulunamıyor! a 

'f'vlevcutların da kilosu 10 lira
dan aşağı verilmiyor! 

YAKI DA BiR PARTi ÇAY GELiYOR 
s..a ciinkr4" ~luim<zia baı 1 

"""1llcriadr u !g!ıhflanla Ye H I 
~~ biiy - çaya ıwtğlızaları.U 

~ kwtn .-e cue banaaa ..... 
!iade (8) b•lww.....,_kt..iw. Di
rer l>azı srmtkri ki lıakkal veya 
...ağııza.lardım az miktarda çay 
tedariki kabil olabil-kit iK de 
ltllo fiati ea qağı 11 li:raıh:r n 
bn çayların blitelui dt ~ dii. 
§Üktür., 

ıiıniza kiilliyetli ıaikbriıı N 
ı::elıuek ii:rett4ir. Bnılar J1İ7auya 
~anldıkta• _. sılmıftn• or
tadan k.alkaı:llİ' bloii göriil....t-
tcd.ir, 

5ir iıldiaya eöre ıie lını tıorir· 
lcrd~ çay varsa da 6ali yübek 
tatmak ıçin malı c.ixlemektedir. 
lcr. Al~k.adarlu bıı C11ıeti tHkib 
boşlaın· !ardır. 

lHL.\'.\1CR Fİ'.ATLERİ ABT'l'l! 
Diğer taraftan aldığımız mali

ınala cfire b•güıdertle memleke .. 
Yaprak,12 ıhlamarun kilosu da I 

!00 kum a kadar fırbnıstır. 

'Hem mal s~kla-J 
mış hem 550 liraı 
rişvet vermiş! 

OIDELm 

RUŞEN!~ 

BiitiiR ~bir balknaıa .,la.nlız 
hatta yıllardır beklediği kapalı 
lramny mahalleri ailaayet yapıl. 
mı,.a Nılan4r. 8" 111Jt n Fatİll· 
ltlı:iltt ner.rd" ise tamaınlll1ll· 
yor!. 
T~-ma iş al.tı ayıla. çıkar, derler. 

Fakat BcWiye şu kapalı dunk.. 
ları yapıp çılı:arnıakta altı ayı de
,iil. :ıltı yılı tia ~ti. Fakat ~· 
buna ~iikr....-ruu: Diıielft ~ 
olsun!.. ya maazallah bu iş de 
ıahut ve marııf buı lllbele

ler (!) gibi ilıtısas komisyonları. 

ea, oradan mrclislerr, enriiınen· 
lere hanle edilseydi!_ 

5.'i YAŞINDA.l' SONllA 

Sl'OR l>F.KSi (?) 

Bir ô\abıru nr. Fıa~ 1 
oturur. Tam elli !>eş yaşmtlathr. 

Geç~ıı akşam baktım elinde 'bir 
siirii per ıilHltri, atlet faaıl.iluı 1 
' bir de bok. eldh·eni Kanköy. 
den yaya11 edn ,-olunu tutmuş'." I 

•- • "'e o hayrola.., .. • il.edim. Bun-
( •.. 1 ~ 1 ar 11e oo e ... ,, 

O ('<;nada yanımı:rd:ın geçmek. f 
le olan dışı b:ısanıak!arına kadar 
insıın diri-ile üzüm salkımı ha
lind<, içi sal:ımııra istifi ıribi traın· 
.-ayları gÖ$ftterek güldii: 

Maruf bir manifa
turacı bu suçtan , 

tevkif edildi 
İzmlrde ma!llt.t~r;ıcı Bay Saf,. 

der G·r.::ığu :htı!dr .-~ ruşvet 
suçıle d.ı ... '.;eye veri~:ft:r .. 

Bu hidt!ie şayanı dW<at .safoa.. 
!ar g-:ıçırmiştır. F:at miirakabe 
memurları i>u man.fatura ır..ağa .. 
zasına g.derek a<ınan ıertı.bat mu. 

cıb n ~ s~ ten. pazen ve ti.sor ıste.. 
yınce krr.rlJ~ine (yok) ce\'ll!:ıı 

veri'.m:Ştır. 

~femurlar bu ı~z.yc: kar:,...sın.. 

da hü\·:y~tler:ni b:ld:mıışlt't' \'e 
mağaza}"l aray~caklartnı söyte .. 

uıişlerd:r. Filhakika bu aranmada 
bu m:ıltardan mG~ım nislx-tte 
buh:nır.14 "" depod.k. me\·cut. 
lar tesblt cdilml}lir 
Mağaza sahibi ruemwiarın işi 

c•ddiye a dıgını görunee r'.ı'ive: 1 
tek.ifinde buiunır.uştıır. 6ı)0 !: .. 
rara yapılan anlaşma ;.!e hadise. j 
ll!.I1. kapat cağı tt rr~.n eci;;l, ·~ \'C ı 

ba paran il 550 !ırası h.;ır.en alın.. 
m:·5tır 5-0 !:ra b~l.lhare ı·erile -
ceicttr 

~{cmuriar mağazad:ın ayrılın. 

ca m.ığaza .>ahibı :şı dÇlğa ciöke .. 

ceklerin: istidlal etm.ş .>lır.a' ki 
ı.emeıı fzn rden ayrılarak M•"·· 

~.> a 6itrr.iş ve hasta~and.~: ıdd.
"'s:le Mor:s ŞJıas. l'.s.>tancsi.r.e yat. 

mışt • Dıg r taraf an mem..ırlar 
hen. ma. kla:nak \'e hem de 

r:işve~ m ·.ıuesmden ·-?· a.enıyete 
verl'.I' le a ~ Bu zat :-.ran.c~dan 

TORK 
italya n 
Ticareti 

\ (MAHKEMELERDE} - .. ~-=·=1 

Romadan bir heyet 
ge lerek Ankara

ya gitti 

Bizim afgonpeşfemalla sokağa 
fırlatacak kadar tutar 

İb.7an tica..-e-t rnüeurselerin.in mU
mftB!<:enıı<ie:ı ilç k!~iUlı; bir (rup 

ev\·~.llti cwı. Romadaı:ı idıtıntize 

ge!m4tir. iıal,yan taorleri loenbet" 
1eriade rcuh!d!! pemakhı. yünrü. 
s\Dlı. :pet. we- ketea. mamuU.ttan nü.
nnme~er cet~ır . .8a aöaumeler 
>'M-zdar tacirleTr da.lı.tılmıt Ye- sıpa

rlı e!ınab~ blldinln!~. italyaıı 
laeirler iin atµnı AIWır•7" Cilm~ 
!eıd r. T'caret \·eı..ıı..n i'.e ~c:ıJr; 
le la rda husmi takasla !ki """"'le
ke! ıu=d:l bcı malların nriilNJelesi 
içın ıııusacıe lsıi y~klerdir. 

Yeni A~liye tayin
leri yaplldı 

Adliye \'e:taıeu. MUddeıw:ııı....-mi \-e 
Hlkiı::ler aı:astnd3 bil.yük ~ki:;.. 

ıer, ım:ıcr Y'IJHl'llllr. 
Bu. r.eyaI?da 60 lira ma.qb .\.!yon 

lfildde . .:~ ne Kızılcahamam· 

dan Cc;-det Kıuloğ!u, ZonııuJdak As· 
lı7e Cez:ı. HA!dıuL~ciı• ist&ııbul S"!h 
Hlıkı= Kômil G~ fstanl>-,l Su.il>. 
Hikıır..t:ğu:ıe B.ışıni.id<ieii..lmumi eski 
M.ua\'"IIli S·:ıat Bert.an. 

50 t:."'3 maa.,.b Fa~sa Hukuk RH!m
tiğınr! .. \!t:santY'hn Ke:r.alettin Ya
hn. CtyM~ H:.lkuk Hli~rn.ligine. Bı:tr

dan Nttme~tn (Jıenli, Bor Hukuk Ha
kırn.Lg·ae Or~udJ.n Yüır.ni Oktolr, Sa
ray H.kl<" •gl~• İ.;ta"bı.ıl A&,rceu 
W~l.2,:.n:.ı S~ıi.h H~lk.iml :Na.::orett.:.o BJ.
e:~. i t~''"1 Hak.lm M •. av·nJil:ne An
Jt.ı!'ıt e.ılt. il muav "· hukuk d.>k.~
N Sai: Cnem, nald ,,.e la]''n eillmq· 
teo:"·:tr. 

Dün geceki Parti konveu!;İ 

- SOyle baki.alın. Şevki, dedı. Da
\"3n ned!·" O..ıvanı ıtnlat ... 

Şarap.;ı Ş.,vld aıı.l&bııııya t>aılad-
- llalım<, bili muıııectmiz,dir. A· 

lışUUlı \·eri$l:l:e de so&lamdı.r. tler ' 
akil.n1 ge.Lp b.izd~n Jar<ip ahı·_ T:lrır 

tıkır da pGt'&Unl. verir. DWı ~a.n1 

b~'7..;. ~kence başlad~. Ge!rtı, ünce bir 
~ dOıldı.rttu Galib millafirleri de 
.... ~. '!.<!«'at tat'<lr cetip üç tlda 
dalıa prap aklı. .Blr •~er.tıde, 

- Şe\·ki. dedi. S•nln!e kiılithları 

cleği:ıe...,,.rı. Bu şar;ap'ar iyi şan!{> d•· 
f!L ly ndea ver Bu~tam sa mu 
kar şok ne-;i•r". Hiç tut lıyor. 

Biı.: de. ald:.ğımız. g!b.. :salıyoruz. 
Ha ti, biiyiik l:apalı $;§eler :ı.çıyocuz. 
E~· b.ı.r et :ht:ın su u.rıstırıyor . ..a:m, 
eııer:~.rn k!rllsuı! 

- Kard~ .. ın, dedim. İşte görüyor
sun. e=e zk. U( Cil'u rap ~ar. 
Heps dr ksQalı ş.4e'eı:- •• Göztin.iın ö
nW:de şişeyi ;.ı;~yor.. .• on Ha.ngi.sir.dcn 
iste~t·rı ondan -..·ert•y1.m. 

- I-1te Lt!.ıne:n !Lı.:~~k. t.ledı... İy ~ın
de:.t ver r..e"?.;ı.cr., Urı..,... ır 

Yc:.t: $İ.j~:;-ı a-01.durlLt'I) &i~U. Ya .. 
rı:m .. w. ... t 1 :.. ıe!d:. o·ın akia!r. fl.z
la ka\lrn•:i l)lanı.· Gelir germez, 

- Sev. de artık dalavereye baş. 
.la De\lı. B..ı p.r.-vlara su k.arı~t1-
l'JY•)f'Sf.l'ı.. Kend L rıef ;1.!me iki şı.ş.e i('

.. tim .. Kaf;ı ı ~ t:.ıtamaıdun. Şu. paratan 
serl \ 0er bakalımt 

- Öyle ~ o.ur mu. Rahmi Bey"' 
DeJ.J.!11. Gonln:Lo. ötu.m.dt ~eyi aç
ıı,,,... 

İl•rı gen söylemi.re başladı. Dült
ki.lld.ı müşteriler de \."'il?; ayıp olu-
70T. Şoyle l.utcp güzellikle dükkan
dan ç:.1;3L'rr.ak istedim, ileri sen bazı 
üle-r- o;ôyle..Jik:ten sonra. suratım& 
bir tobt durdu. 

- o- .. -anu: bu ma'! Hepsi bund:ın 
mı ibartl'!. 

- E~·et elendim.. B.r tokat vur
du. Oınm için dav>cıyı'D. 

H3\~: m, m3zn"Jn Rahmiye dondı1: 
- Ne dlyeC"e-ksirı Rcahmi? Bak, 

se ici1e. sor'loôlukla bir tokat vur-

mı.ı ı.ı.n. s:ındi sen~ıı dava ediyor. 
Bir uiyereg:n \.'ar mı? 

~e d
0

)'c>y1m eteudım. Akşam faz
laca t-artıoştuır.; ne yaptığıır.ı bilmiy0-
rum. r:ğer yoptını>a, affetsin. 

- Şevk! .. Bak, Ralımi .ıf!etsin!> 
diyor. Ne der::ıin?. D.a.vanıd..as:ı vazge
~iyor musun?. 

- Akşam o lJ Szıeli nefWtıe le
na .batd~ dokundu amma, yi~e milj
tenn:ıdır .. Zararı yolc. Böyle "°7le. 
dikten =•· atfediyorum. 

Dllvacı ıl.e maznun barıştılar .. Dava 
sakat .etil ve mahkemeden ahbapça 
Çtktl.!ar. 

Oa\""acı Şe\·ki, mamun Rahmiye. 
- Bu &en!n i~ Rahrr.j Bey, atyonk.e

ŞJ.n bikJyeruıe beıız.edi, dedı. Vaktiyle 
afyunkeşJı biri daima afyon aldılı 
yı!rd0n yine 1ı1,!yon alıp hamama gi~ 
m~. Ha!n:.:tıı:.··l.:ı '3oyunup l('Cri girdik
ten sonra bir- mjktnr afyon yutmuş. 

B::det!.h re, afyon tesir etmedi gıbl 
ce!:r.i~ .. Bv- parça daha yutmuş. Sı.. 

c:ı.';.la da afyon ba~ vurn1t11. 
- \·ay .li,.erala. .. Deüu~. Bu afyon 

y:ne t-.ıtrua ı._ Dtnıc-k., topraklan 
bana afyon dıye yutturdu. 

ııeaıen. peşteınalla hamamdan. 
fırl.>.m4 .. D<>tru çarııya... D\:kka· 
nın onune gelınl$. 

- Ut.aı:ınuyor musun? Dem~. Bu 
kadar ~rn:ınlık. ınüşterine toprakla
ı·ı. afyon di.yıe yutturu:rorsun. VeI"'"
dii!in tyon hiç lulmadı ... Dükkancı 
da. deınış kt.. 

- B.lzi.m ır!700, inJanı peı;te... 
molla soıca~a tırlotacal< !tadar tu· 
taı-. 

i\t• bİZl!ll '8-faP ta, tıuanı, böyle, 
şaı-.ıpçlya tokat vurduracak kadar 
htLar. 

- Hakik•tcn Şevlcic:gim .. O şarap 
pe'!: nefi'.':?n;,. Bu akşam da o şarap.. 
tan içeyim an\ma. bir şişeden fa2l& 
lc;ınem. Yine ahbaba ~tmışız. Ya
b."lncıya catar"Sc"\k, balimlz dumandır. t 

Da\·acı ile mamuo. iki tan.ciğer dost 
gfb(, KiHü;;e eğlene Adfiytyi terketti .. 
ı ..... 

Cunılıur.yel Haik Partisi E • 
:rünönü rc.-rkez r.ah ye.sin.n bn.. 1 
gresi ciü.n ;ı6..~m saat 17,30 da y~ 
pılm4t:r. Fatih ve S li,·ri nahl.. -============ =========== ======== ! 
yeler:ıı.n kongreleri de dün gece 
s.aa• '!l de :cra o7unmL:.ştur. 

BEYAZITTA 
Par!. B<"\'a7.ıt l"l't'rkez nahi\·esl 

kongrcs: de bu aya1 10 uncu pa.. 
zartes; g<'cesi saat ~! de Şehza .. 
deb ·•ndakı ır.erkez binası o!an 
Letafet apartm1.ln r.da yapıla • 
caktır. 

C ezalancl ırılan bir foför 

Şoiifr Sa' '"'"nın :darsindeki 
W20 p b!l t ksı l>tomooilıne ya... 
k.n yere U§ f·l J. "ırrıak :sten • 
rrı d-A r.d11:n ciiln ct"ıa zapt: ke .. 
s,?m:ştir 

DF:fnıl 
Teb d ltl kı y alef 
etmiş talebeıer(i) 
B::ııı \l.Pts a er "t'.ie 30.itak.laN.a. 

Ayakkabılar 
niçin çabuk 
bozuluyorlar? 
Kunduracılar cemi
yeti reisi bunun se
beplerini izah ediyor 

S.m g,ın!enie gitt,kçe f'»leri 
ertan ayakkabıların !"Yasadan 
aza ,iı!\•. aıınanların da çabuk e;ı.. 

k!dıklerl "Orıilmektedir. Bu hu. 
~usta hndis:le görü n l>ir mu. 
Lar~·,,~ ze Ay3kkahıcılar Ce • 

rn · t. ?'('ıs! Abdullah Erman de. 
m.c:• r !;:· 

56 Banka ve 
müessese bu. 
yıl Bms verdi 
Bunlarla fakir Üniver

sitelilere 
yard ı m olunacak 

Bu yıl Ünıversiteye gıren lise... 
le~n ıyi '-e pek iyi derecede 

mezun "!ır.uş f.ıkir talebelerle 
Fakültelerde sınıflarmı iyi ve pek 

tyi derecede geçen yoksul k'm .. 

sesiz talebelere tahsıllerini ya.. 

pab:lme Lmkanını 

sacL.le l>urs • para 
1 ri~ktır. 

lemin mak -
yardımı • ve. 

Bu yıl iş, Ziraat, Osmanlt ve 

bazı d!ğer bankalarla mali mü • 

e-sse ~lerın \'e ti.iccarla.nm= ,-er. 

dikleri bursların sarsı :ili ye ba. 
lig o'imu~tur. 

YENi 
Klinikler 

Maa.rif Vekaleti Üni
versiteye 200 bin lira 

tahsisat verdi 
Sehrimız hastanelerinden Ü • 

nh~ersiteye merbut olan klinik • 
!erde bu yıl yeni bazı klinikler 
açılacak ve aynı zamanda bura. 
!ara yeniden 400 yatak il.ive olu. 
nacaktır. 

Bu maksatla Maarif Vekaleti 
Üniversiteye 200 l>in lira tlrhsisat 
vermiştir. 

Kay makamlar toplanıy<>r 
Karmakamlar ...e Nahiye Mü .. 

dürleri bu hafta içindre Vilayette 
toplanarak kazaların ihtiyaçla • 
rına ait işler etrafında görüşe .. 
cckleridr. 

Bu meyanda küçük çocukların 
ve talebelerin gündüzleri sine • 
malara g:tmemelerini tem.inen 
alınacak }'eni tedbirler de görü • 
şülecektir. 

Yolda 25 lira balan bir 
oolandQf .,.J,ibini arıyor 
Beşıklaşta Kılıcalı mahallesin.. 

de Asariye caddesinde 93 numa.. 
r.alı hauede oturan B. Şıııa.s önol 
dün Beş.iktaşta yolda 2S lira bul. 
muş. ve bunu gzetemize bildir • 
miştir. 

Paı a düşürenlerın mezk\ir pa. 
ranın kendilerine aidi,.etini is. 
bat ederek B. Şinasi Önaldan al. 
malan rica olunur. -
Kadıltöyüntle 5 cıpartıman 

vıktırılacalr 
Kadıköyünde Osmanağa ma • 

hallesi Söğütlü sokağ:nda. bulu • 
nan 5 apartıman cadde\·i işgal et .. 
ttğ:nden bunların islim.li!ı: edil. 
mes'ne başlanmıştır. 

HABEllLD 

ViLAYET oc BELEDiYE: 

* Şehfr MccU.l buaWı o~leden 
sonra toplanacak \~a11 ve Belediye 
.Reısi LüLfi Kırdar Beıed.b'e v.~ imar 
iş~rl h:tkk ında !zahat yerec~tiı, * '-1i.i!klye Mi.ıfett..:;ied lıu&Unler
:i:: kazalarda teft~ .. .cakl:lnhr. 

TiCARET oe SANA YI : 

* Attın Fiat. b:r:1:._ y·~~lm.iş 25.15 
den n1uaıne1e gOnnll~lur * Çeko.:;lovakya lttı 20 to-:ı. İsveç
ten 100 ton çivi ge-lmi.tllr. Buctinlerde. 
tc\'z!:ıt;ı lıa11!arısco.kt•r. * lp, haloıt, ~uval 3anayi.inde kul
!anıUın kendır t:.a.Ueri çok. yU.k.selmif
tir. Ge..;en s.er.e kilosu 22 kuru$ ıkeo 
100 k !l'U;;> .. ııım.'\lı:t.&<iır. 

MÜTEFERRiK: 
* Ünive~"&ıt.eye luyıt \-"e kabul n1üd

de-U bu. ayln on beşine k::.dar uzatıl

ınJ.$tır. * Ecnebi \'e ek.atıiyet. mekteplerine 
bcnC....?°" sanr.ı Otretme!l ok•Jltlrı rr.e
zun.ı u.1 '• bunlar lıulu ... n,adığ:. tak
dirde Gn.:versitc F.dtb ye.t Fakültesi 
mez.un , eyT m ,Jdav · n:n tere ı~n 
~ayinle"ı k~rarlaştınlrnı;,tır 

•- Bu ya~lan ııoııra lnımnya 
binmek için . por deni almaktan 
başka \"•re yok.. dNii. Hrr:ün 
inip hinrrktn vumrul<, dir.ek ye
mekten tıılı.atim kalma ı .. 1ttbu .. 
rnı. ben de cboksa, •tramvay ar
k:ısından ko ma-, •basaına.ktan 
atlamn•, •basamağa slçraıua .. öğ· 
renett"ğiml-

İzrr~·re ~et .... ılm~. a.dı .. reye \.e -
• r:lC' ı ve te·vk r t..1 

.... r:.muştur. 

paMtwrr.ll, ve h tıa f""e ::ı.la-rj:ı •e:<.
tep rgır.aa '"'OC'1..İ.a. -a ~e .adüf edlyo

't.JZ Ce ı; b• n r---:ı t. ?""rd t~ lcbe 
ol !.ık • ,..:. -dt l":.ıece·: kas:<:t:'t, el
lerı.;ldc ek•ep c ıta" .. rı yok! • Fa-

- l>falzeme azlığı ve paha .. 
iıl.gı boz apkbb:cıları miişkü! 

bir \"azı..\·e~ sokmu~ur. K~:ıe 

\'e der. fıatleri ç"k yükseldrği 

gib. b.r a"a'<kabının imatln~ za... 
ruri obrak kullanılmas. sart oan 
tel Ç!\'1 de he~n !'!('men yoktur. 

Piya. 3d;ı me,·cut deri:er ve kö.. ı!:::::::::::::==================== 
AH MET RAUF 

Göç seferleri temdit edildi 
',. arda o'ura:ı halktan m<?\" .. 

~ M rrünasebctn~ İstanhu!a göç 
edenlerin e -ıı!ıınnı l~n:ak tilı'.'. 
re hdas olunan yüzd<! 50 tenz •• 

tat ı eşya nakil vapuru bu yı. 
çok rağbet gôrmilştür. Bunun u .. 
,enne mezkı1r seferler'n bir müd. 
det da!:a temdidi kararl~tırıi 
mıştır. 

_____ ,.......__ ~ 

lzmir Beled iye 
Reis liği 

lzınir Belediye Meclisi, Denizli 
'.\Ieb'usluğıına se.;ilen Belıcet . . . 
Uz'un ~·erine, hınir Belediye Re-

i~liğine tüccaroa ıı Lebfobicioğlu
nu ,e~nıi~lir. llttli!, şeh rin bir 
•""1.tine d~ Beh~I l'z'un bir bü . 
tün!in dikilmesine karar \'ermiş. 
tir. 

Tefrika No : 6 

Çıplak Model 
Yazan: NEZi HE MUHiDDiN ---·-' 

-- Allah ömürler venin Hanıme-
fct Ben kendi hesabıma pek. me:.'i.l-
dum 

D '1U s61liyen Reşa ı, Scl!m.ıe Şe. 
h .r Hanunt y.:.:.1ız bırak.arak tlerQal 
k;pıdan t. 

ser:..~ k:ıdınl.n ~ tahakkı... r. ne 
k:! g'tl,J<çe ofkelı bu: hayrete du •,. 
* · adJr r ıhı.:nda da garip b1r teces-
5U g07. ktr. ı}ordu, Bu k~dın acaba ne 
y· paca.ktı.,'. Kene inden buna rnu
k -<l ne beki yonla ~ !. Yokso. bC tun 
btı 'd Rt"şad1 gellrken sokakta söy
ledıl?l gib1 y lıuz dejenere bir tıynetin 
r.ezey~n felsefesi miydl.,. Şehlme Ha
nı.ın adındakı bu kadın cfb Lıvet te
lcbbüü •Ç.n lıaklkolen bulıı.ım~z bir 
mC\ZUdu. • 

r kilLıa geçen b~· kaç san.iye sonra 
$ch!aıe R n n teklı!slz bir tavırla Se-
ümı.n koluna cfrerek 

- Buyurun Sel!m Bey -dedi. 
Selim tecessüsüne ağ:Qp olm~ 

Uy al bir barekelle tadını takıbo ha· 
ı. old ıs u anlattı.. 

Kad n cu erek: 
- De;rza b;ına hepoını anı..tt 

dl-
- iıledığ1m .K&bahat.eri mi? 

-de-, 
N .n k&Lahat o~un' Demı.1~n 

aı:ı'-~.:ta ~~ k n her .şnhS4 göre deC!
lt'CCl:',l .. öylemşUnlZ.. Ben de bunu 
kabul ~ıyorwn. l""'akat arkad:ışın:zın 
hakk ııııda iddia ettiği nesele bana 
meriı.k. oldu. dotrusu-

HJ.I?gı mese.ıc b'w.~ 

- Siz'n k>dllllara kd~ı kayıtsız ol· 1 

manız" 
- Garip dü$'ÜD.üyot.<>unuz .. 
- Hiç le garip değil. Ben!"' vaz:,e-

Umi, hayatımı biraz düşiJ.nur "'~!.z bu
nu .. ıa c np bulmazsınız. 

Ne demek btiyorcfo, b kac!ı S•· 
limın bu gecenin garabetlror v p bi- ı 
raz haı yorulan taıası ın rr. ha-
kemelere mWU de:th.u Şel 11~ onu j 
lpnoUze etm.::, gib· s -UJ(' .. • Te.ic- ı 

rar b3$ka bır odaya gırcf~l r ı 

Bura • ,. --arlı bı ze k yuv.ısına 
benz!J'on1u. K~ o nı r• ·elle 

kt: kts3 b~ .,' k.:.ı~ket:n ç ı-

t.ın n fı:·-~. -ntar.ırı ._::ı. bir ahbap 
1ı.lldt5nıuı:t raf ~ lH. ;ıkıldtğı.n.L ree-y
~ar.a çakarac ktır 

Boz~; kah\•elere g:c?.en ta~cüe:c-rle 

yJpLn m:.ıc:ı1~lede oldııi!u g:bl ata
ka.Jar nıeın...!'lar bu tebciUi kıyafet et
m...ş (!) lal~oele-:-~ de ehemmtyeUe 
m .. ?i Jl •JI r. I. ... e dCT3 5:ıatlerinde ha
rtÇte g rille"" Llhsll (ağı.ndatl çocc.k
b.rın lıeıren h•,;\'!Y"t·n: so:r.ıp orı.lar:. 
> akalıyarak k.le..,.leriııe. •ileler: ~e 
l.-.l!m etme .. ' • 

BURHAN CE~AT 

Qeken yumuşak, saçaklt ve işlemeli 
bir ipek Ortu te süslennlit bir Se-dir 
bUyUk y3praklt nebatlann gö!ge3i 
allında ı.;.zaını·~ştı. Duvarların ar:ıla

rın<l3n efhi.tunur.su, donuk. bir ışı.k o
dayı yan loş bir m.Uphem!y~le r..ıya

taştırısı1rd'.t. 

Şı..'".Jme Han 1 ya,•al tı r se:-ıie. 

- Çok yor•!d·~uz -ded'.- Bıraz u
zanın z o;r i.htlyacuuz oıu:-sa şut1lya. 
v1,.runuz. 
Kadın s~dı Jn d ·varında Ç~nk;lrl 

klu ... k 'e zartf bir &1lflg e•)!'\ter= 
- Kork • -d ye gülu n rfi. buna. 

ç lınc. bJir .. ır afyoı ..:buğu &:cL. '"en 
bir Cınli .ı.şak gi esi.J\ içeri~ .. 

- Hayl!' meı ak ıet~ey!.:ıiz. Bc.r.lm 
ev:"mde yalnız ş:ı.mpar.y4! ,:e viski :çi
lrr Atycırt ('t'kilmez S· !Lm Bey. 

Şeb. 'ne bucu siiyledlklen sonra bir 
goiı::e g 1»l octa.c'a.r çık t. SeLtı~ e~ire 

~ogr• yurüdü. Yorg ndu. Evine gi· 1 
dı k<'ndi ııe :ı • seı.: ·rı 1 i şeyler ı; ra
sında, ~mtz ve esrarsız ~atağına u- t 
zanıp y tmak ve taUı tıykusuna -:Ial-
11.ı;c ";İl deı-ln hLr .. htıyac; hissed:yor-
d Ah ı ne,a• ilyo lçınd.,, >-Oy. 
te yı)~' B er ":"• gel"t'", bJ. gar!p 
kadın! Ona zeı:k vermek şöyle ~ 1mm 
fena 1alde canını sıkıyor hütün h sle>
rlnı Y1dl &a )'OrcfU ÜIDl'Ünde ilk dP· 
'1 oov "" t yere ~ı , bu ıınt;yor-
d :c: gPrr ..r.C nberi yu ~tek 

•a•, or.:ı k d n ar ... ak • .; n h.; 

se eı~r:n çoğu incedir Ma~zeme 

i<ôtü oluııc:ı. bittab: a\·akkabılar 

da sağlam ola:tıı\·aca~ından az 
dayar.:yorlar. Ü:nürfer• aneak 
~ .. 4 ay de\•om edı:-b:Uyor!. 22,5 • 

25 ı:.ralıi< ay•kkabılar da b<>yle .. 

dir. Fakat bunlann kalıp •·e foc. 

malan güzel od.uğundan iyı gö. 
züküyorıar. Cemiyetı..-niz bu mev .. 

zu !le ehemm!yet!e me;ıgul ol • 
ıraktadır• 

ZJ:Bme: ve cı:yet verm'°mişti. En gü. 
!1?-l \'e rnlJ.itt~na lcadınlar ır.addıy.etıne 

ı:na v~Tce!c ~adar etrafında rneb
rıldU. 

SP!'"" sM'rin etr:-ıf·ndakt se-de!li 
t.Y.·.ı, ıik:ft'l'.lıtler üı.erlnde güzel ç:n 
\"t' Hind b.bloları g&-dü. B r fkı d3.

k :<:3 lı ·r.1.Jrı~ ~esg· ' old:.ı. Son"a a
ya "'3 K~arl.k d:.ıvarl:ntla as!.lı tt ,,,!rr.

ler,• btJctı. Entort$3Jı şeyler Mğıld: 
Yalnız secEr.n du·.-ar•na asılı gonk.un 

yan..nda kını zarif Çın OJ'InB.lı J.vri 
,.e uzun b!r 1-t&rak.J"1 han~ as~lıy

dı. Seurn b 1 
.. r: y"1-l(tndan tetkık. tt

m<!k ,,;n elini uzatırkerı kulağ".na bir 
tak. s~lerlc bert.be:- tahta gıcırtt
sın.o bcn7.·yen tıkıı-dılar geldi. Bu ses.. 
ler·n ı-ı.t:k::ıınetlni araştırmak. (in 
ı.enç adam etrafına b kındıkbn son
ra gö2!erini yukan kaldırdı. Se:-Ier 
ta\·ur.da.11 ~ı:yordu. Aldanmarr.ıştıt 

Götlerini kaldırınca t.i iliklerine ~::3-
dar t t--e:r.ekten ·endin[ 'llam .-iı: 

Çunku tam sedir!n lı...'.ittine tesadt;.f e
de!'l t;:n an t ı.t.ısı garıp bir şekJde 
i! a' "'T: tı. Sel;ınir hareketsız \"e 

~uteba,,y. rı.:.an ;ı>z!eri önti lf" ta· 
"-andaki aral k g:ttı çe ge:ü,..~yor v~ 

şı-.,,a bu .. alık ?" daha nız'Jhla.j1n 

ine~ ve b ık bı'" kadır: feryadı ba.
~.:ıdan ~ t!ı d5kü'ı.;.yordı 

'De\":l!lll var ) 
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Bir Cinayet .Dav~sı 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

- Ben de şimdi arabayı kona· 
ğın ön üne çelreceğim. Sonra. du.. 
vardan atlıyara.k içeriye girece-
ğıır.. Sakın ağzını açıp l:imseye 
bir 1er söyleme. Öbür gün beni 
bulursun. 
Bcınun üzerine ben ()radan ay .. 

nldım ve .. başka b•r şey bilmi· 
yorum. 

Cevat bir saniye durdııktan son· 
ra iliıve etti: 

- Herhalde anlıyorum kı, bey .. 
ı hude yere Aneyi sevmişim. O 

sadece beni aldatmak, beni ken
disi için bir va.sıla ;!arak kullan· 
mak u.-:ere sever görünmüş. Gü· 
zinin ortaya attığı hakikat niha.. 
yt't beni de bütün bu hakikatleri 
her tür':: çıplakhğile ortaya at.. 
mıya se\'kctmiş oluyor. 
Y~ksa ada~tin hükümlerini 

tatbik etmek yi~ yüksek hey· 
l'ti hiıkimenindir 

Cevat, salondan ayrılmak isti· 
yen adımlarile harekete geçmek 
istedi. Fakat, avukat Muzaffer: 

- Hakim bey, bir nokkıvn Cı>
vattan sorulmasını isterim. 
D~di \'c hemen sorusunu l>il· 

dirdi: 
- CNadın katil kim olduğu 

hakkındaki kanaat, nedir? 
Cevat, hakim tarab:ıdan tek

rar dılcn soruya sadtce şu ce
ı nl>ı verdi; 

Ayşe: 
Bu cevap üzerine Ay~ otur

duğu sanda!ya iizerınde titredi, 
rengi bembeyaz oldu, aya~ kalk. 
tı : 

- Artık saklanacak hiçbir şey 
yok.. 

Diyerek en önce yav~. d aha 
sonra biraz yüksek ve diri, en 
sonra büsbütün dik ve pen·asıı; 

bir sesle devam etti: 
- Cevattıın sonrasını da ben 

anlatayın:. Cesedi Şaban bai.çeye 
ind rdi .Ben de arabayı kapı ö
nıine bıraktım. Ş:ıbanın y:.r<ilını 
ile ben de bahçeye indim. Şaban 
ve ben kımscyc duyurmadan 
bah;<-dcn Şükriycnin odasına da,. 
yacilğımız merdivenle cesedi yu· 
karıya çıkardık. Ve onu yatağına 
götürdük. Soyduk. Bir gecelik 
giydirdik. Vüı:udu katılmıştı. Güç 
oluyordu. Fakat, l>ir hal ve yola 
koyduk. ~.ınra odada bırakabile
ceğimiz bütün izleri ben sildim. 
Ayşenin bu kadar soğukkanlı 

davranl§ı ve anlatışı karşısında 
hakim içi içine SJğmıyan bir hid
det \'e merakla: 

- Peki, onu sen mi öldürmüş-
tün? .. 

Diye sordu. Ayşe, hakimin bü. 
tün bu s;Pirli isticali k rşısında 
yine soğukkanlı ve metır · 

MllU Şelbl nat11~ 
Yazan : Ahmet Şükrü t:S .. ıı 

Millt şefimiz ismet iı:ıönU ııı 
yük Millet Meclisinin açıl'Sıı • 
nascbetile mutat olan n~~ tııl 
rını ooyli!rni.şlen:lir. Mılli ıat, 
nutuklarında geçrnış scn~ııı 
bndaki mesaın•n bır hU flD'tl 
yapar ve gel<!Cek faaliyet ,ı • 
ıçin de direktifler verir. 1'11 ıçıP 
tuklardaki her sözün Türk~~i 
daima ayrı bir değcrı, bir iÇi# 
vardır. Fakat dünyanııı ooJ'1' • 
bulunduğu nazik durunı bU~ 
sile bu defaki sözlennın ~· • 
bir manası vardır. cu!]1!1 1,rıJlll" 
simizin nutku milli hudu\ ~ur· 
zı aşan bir eb<!mmiyet 8 tfl )it'' 
Gerçekten Büyük Şefııntı~ı;rııı' 
iis kürsüsünden son nuWr ı;e~ 
söyliyeli, aradan geçen bl ~ı 1..ıl 
ıçinde Avrupa harb:ııin ala 

genişlemiştir. . b:! '" 
Ge,en sene, scnt~rın·~rl 

d günü, italyar.ırı . Yu~ ıere t<· 
karşı taarruza geçt•ğ• gurı .~r· 
sadüf etmekte :di .!taıyaıı~a· ı 
navutluğa ayak 'basmasıle dl 

d s·n8 
ateş.i Balkan yarım.a _ l ~~ar: 
siravet etti. 1talva butun •rri .; .. llb 
!arı içınde Yun.misıa~l3 lfl'ıı-9' 
tı. Ve b:r aralılı:, h:ç ,0 

1 
/.f' 

Balkanlardaki harl>in a•s.ı;'b, f' 
navutluğa inhiSilr edecek g~ 11)
rünmüştü. Fakat kış çıkıPaa~ 
bahar gelince; Almanya ~if\,.et 
!ara müdahale elti ve ~ 
devlell1'rı batıdan d"ğuY_8_11Jjl•"' 
vürüverek Balkanları "" ''*'' • • de" • 
~!tına alırken İı:giltere ,.).eıf 

• ·ıer.ıı 111 dan h:ıtıya doğru ı tr• 
Irak't Surivey; ve Jlih!lYe\ il" 

· • d Al.ın° 11Y3 Jll• ışgal ettı. Bu ar:ı. a ~ 
1 

tı. 
yaya karşı da !ıarp aÇII'' ~ ,ı:ı " 
rıaena leyh ~en son trı: · ~ud• • 
da Harp Türkiyen:n he• (.leıf>'. 
dund:ın uzak'.a bulwıurken~('llrT'~ 
leket!miz harbin at~i)·le 5 

. d· ~ bir ada durumuna gır " hııiJ 

Şefimiz nutukla~ında ıeric •" 
genişlemt's:ni vecız soz . tı'r1' 

T " k·,-eııııı •. 
!attıktan sonra UJ' ı. . gJı t· 
karşısında~·i durumunu 12 

. . . 
mıştır: . . d;ıf >' 

Memlekctıınizı bu ka eri t.~ 
kında,ı alakalandıran as:ı.sıııt~ 
reketler, bizim uyanı aal'~~t 
son derece arttırmış .. ~ t ıs. " ' 
ıerımize ve dos:luktarıını ı,ıı"' 

. d şı.re , 
dakat çerçevesi ,çın c · . n 51' 

· · t' · koru) 8 "r.· Zl ve emnıy-e :rr:zı r:e" . . nıes 
arzuou. sıyase\ımız.n 
teşkil etm:~ı:r,. . pil'~ 

Büyük Şefimlz haicı ıı<;;ıı r '. 
mızın ana hedef!.n.i l>U 

5ı;ırı 
belirttikten sonra knrılŞ~ ç '~ 
olan hiçlik met!lleketler'11J'ıa 

d n 8, '. 
kadderatına karş\ erı ıııu' ', 
de eden beyana'ta bulun ·r !• 

. 1. · b• ~'" Şefiın!z Iranın ışg:ı. ını 'fiir ı 
olarak vasıflandırırken ,~.r. , 

·ıı t ~8 1 rin b•ı kardeş mı e d<l~,r ~ 

beslemekte olclukla•ı ceııuP ~ 
tercüman olnıu~tur. L"..,! :~~. 
doğu sın•rlarımızdan R ,,.h•r.,. 
komşularımıza geçen CU ııi~ ıf , 
isimiz Ba:kan devletl•f\1~ııf 
kadderatı hakkındak~ .8 · 1• 

~u sözlerle belirlnıi~tır. ıısl~~.1 
cDemin bahse• tiği!Yl ıcetiffl '~ 

memleketleri, menıle b'~ıtl'' • 
emniyet ve masııııiyeU ıı.ı5ı·e 
dan üzer:nde çok biiyt'~ 1111~~ 
s;yetle durduğıımuı b . jll~ , 
olmuştur. Bılll'sı~~ ~uffllı~,;ı 
ınillellerin.ın ıstı_kJalı. 1<iP el ~ıl' 
ıiyet Turkiyesının u~;ridit· 1.f 

s iyaset temellerindt'n ·ı~"·, . 
güne kadar lemenJtl ~"' 
gayretlerimız. n~sıl bil a:ıeı ~ ' 
lerin mahfuz kaiması k ı>9?,1 ~ • 
merkezleııd.sc, ızeıcce oıJt . ,·e 
}ar için d~ (1!5H [11lt .,o 
lerimız ayni kalaca~lı~··. ı\IJ1~,r· 

Mil:l Şefimiz rur ,,e~' • 
münasehetlcrinin g~~~şll o~~r· 
I:nda girdiği yeni ıstidurııııll.\~ 
rinde ehemmıy~tle rııııl< t'
Bu )"l!lli istihaleye "

9
.1 itııl',J'ı 

geçirilen birkaç saih3~ ş:ın r 
(Devamı 3 unc 



lBu :ramıın m-.ıert -
Ajansı billtenleriııdeıı a.ımm11tı.r) 

'ttlJıia eden: Maommer Alcdıa; 
ilh Şdimizin nutukları, dün-

1iti!ı ll<!r tarafmda derin ak~ 
ltr llyandırmış bulunmaktadır. 

in;·' iz gazete-len. inönii 'niin 
1~tııtlanna ön safta ~ vernı~ 
~ir. 
Ela~a gaze~lerin kııllaııdık
başhklar şunLttdır. 

'l'ı'lles'in b~lığı: <'N.rkiye 00-
hı cgıruyor. 

()'<ily Telegnıplı'm b;ql.ığı: •Tür. 

Milli Şefin nutukları bü
tün dünya. matbuatında 
derin akiller husule ıe
tirmi,tir. İngiliz ıazete
leri aulh için henüz vak
tin gelmediğini tebarüz 
ettirmektedirler. 

RUZVELTİN Bİ:R ARZUSU 

Stokholm'den bildirildiğıne gö
re, Scokho!m Tidningen gazetesi, 
iyi malumat alan mehafi de Reia 
Ruzve:Lin biitün Angolo - Silkson 
deniz kuV\""Uen için tek kuman
danlık ilı<ias etmek tasa nurwı.. 
da olduğımıı bil.tirdiğln.i temın 
etmektedrr. Bu kwnandanlık yal.. 
ruz Arı:glo.S~ cl<ıca~ması.ıı.ı 
değil. ayni zamanda miitteflkle. 
mı donanmalamu <hl kendi flD,.. 

~ ."A Hitler'ın davaaııa iltıhak 
'ırıt>w~ir. Tilrlrıre lng;Jtererıin 
'lıııı u ol.auk lm"Lyoc-. . rinde bulu.nrura.caklLr. 

"''" C'ltronicle'in başlığı: •İnJ
'8.j 'l'iirkiyen.ln ahidlerine sadık 

•t~ğını söylemiştir• 
n :ly Maı:rin başlığı: ·Tiirk!ft 

;ııt olacağ:nı ıimit etmiyorlar, 
~t lh yapılmasını teklif edı
l'or!ar. 

1 Fırınlarda hiçte
hacüm kalmadı 

l"·nıes şunları yaı'1nakı.d.ır: 
Qa 1'~rkı.y<=n şhndi bulunduğu 
~k vaıi~ etın ıeap ettirriiği hi
• t :hti)'atına rağmen Cumhur-·• 'lıı '·" m.tku kuvvetli ve cesu-

. t> olmu~tur Tiırkiye Cwnlnıl" 
~ Tıirkiyenin bitaraf olduğu
~"- "'~s'.akil kaim.alı: '"" hay>iyet 
:ı.· !"rPfinı muhafaza etmek az. 

%J., lıulundl.l,."unu bir i!ıtilata 
bir ·dan verrr•y-ecek diploımatik 

tarzda sö ·!emiştir 
- ~ lh.ın muhtemel h.r sulh ta
ı: ~u~a ait kısmın.ı gelirn:e, 
litı.:: nun beyanatı !ı:at'i bir SK· 
~ ziyad .. akademik bir ~ 

·":den ıbaret savılmak lazım 
ir • * 

ııJ· ,ı;es. Balı<an memleketlerinin 
~ k,•1leriııe ve Türk.iyenin hiç 
~- akıt zor kabul etmiy...,.,gine 
Q;:'.· "lan fıkralann eiıeınmlyeti. 
ti; ·}art>( <.>trr.ektedir. Bu »wte}'I! 
tiııte bu söW l>ütlin Türk mille-

ın bisll?rini da etmektedir. 
~liy Telegraph diyor k.ı: 
~~urreısi. ln'1nil, iktidar 
ılit; •ltııe gtldığındenberi söyle
t• !!Ul:ıklann en enteresa.ıunı 
~~Llıakka'.· olarak en mühım-

ı Sôvlenıiı;lir. Meb'OBlar nut. 
'.ıı. her ooktasmı tasvip etti.de--
~ .. 'har etmu;lerdir. 

ııı~rkıyenın wlh lebınde tavas
\ıı· bv!unırnm imkinı hakkın
~ frJn.a '~ Cumhurn~ tar&. 
~ ıııı kullanılan .sır giın• tabui 
lli4 b•r hareket içm nktin he
liiı !Mınedığıni bildiğıııi açıkça 
lltı• lllektedlı:. Cı.ımhuneisinin 
" ıturıa bitirirken söylediği söz
bi', J\~ınanyaya karşı bır ihtar gi
~ki cdil~ilir Mih..-er \ara. 
lıı1: Balkanlar hakkında ta~ 
• e.!Jeıı. i•Y3$E'lin Türklyenin 
ili vıp !!lme<l.ğini ve bizzat ken
~~P•ak bı.tunlüğu hakkında ise 
\; ır tekııf kabul etnuy~eği. 
4lıiatn-akladır .• 

l.ı 'SOLiNiNİN BİR SÖZÜ' 

~:rr.~da M<'nlan~ muharebe -
~. · >ıldör".ırr:ii !t'S'it •!ılmiş • 
.,. ~•ı rnünas~betle b•. nutuk 
ı.., ":!e-ı Duçe t>ttümle 'ili 9Öz -

· 'tiv er: ,t•r: 

~ •. · Siikülumuz ekseriya uzun 
il;,.ı.a''rnd.r. Fakat bu kım:ıeyi aL. 
~~3!1ıalıdır. Herkes şunu bil -
,, d.r ki ~% hlçb,r ~yi unut -
it '~ .• 

.\li!llEDE ARAP K,_OJtGRF.Sİ 
~~an bildirildiğine gö.re, 
İınu ~er, K.ahirede pek ya. 
ilııi a hütiin Arap memleketleri 
l~~llercnden mürekkep bir 
~·era.nsın toplanma9tnı miim -
t kılını~ır. 
'gln~lan ve Hindistan mü -
~~ ~ilerini de arasıııa alacak o-
11,~ u_ ,konferan"1.n hedefı. Ka • 
'll loi:ubiJ \'e Pesav.crde tama -
'' · · -eınsiii mah.~ctte müşterek "'? te . 
"'~ ,t>he k urm2 k ve bu cephenin 
~·tı ve diplomatik bakınıdan 

~·fiklere ne şekilde yardım ı 
1' ·lf!te iııı kı>rarlastırmaktır. 1 

'llııre gazeteleri d"!er taraftan 
, 'ltılann Liyor. ~ Paris boc -

r'Q ~·nda mümkıin oldu.ğu kadar 
<ı~,k Stıı.eyş ka•ıalı eshamı satın 
~';,J."-rını blldır;yorlar Si.ıveyş 

•n ' s~rma ves.nin büyük kı.s • 
~~n t"ransızlatda oldıığu söy. 
• ekt~dır 
~l.i . 

~iti&:ANIN FİNLANDIYAYA 
J;o, İHTARI 

~ ·n andıya Birlqilı: dveletle.rle 
11),il~ ınunasebetlerint idame 
~' ~dıvorsa &ıvyetler Blrliğlne 
;,:ta eri harı:kita derhal nl • 
~ ~ _\"errnc•i lazım geidiği Bir
i~ ıevıeller nükümeti tara -

n Fın hukiimetıne ilılar e • 

Tekmil fırınlara yeni. çeşni -
di'n bol un verilmesi :,şıi bitiril -
ı~:ır. Dıin al<şdmdanberi hnn
larda bol km.ek bulunmalttadır. 
Ralk.:n fırın önlerindeki tehacü -
mü de tammaen bitmiştir. 

Dün gere fınnla.r Belediye ı:a. 
bıtası memurları tarafından sıkı 
bir kontrol altına al:ruıı~ ve her 
irına birer mem •ır ko"U?\ ıışlu • 

BU SABAH!d TEFTİŞLER 
Beledyie Reis Muavini B Lfıtfi 

Aksoy bu sabah muhtelif semtler. 
deki fırınlın teftiş etmişti.. Tek
mil semtlerde variyi"t normal gö
rülr.ıüştür. Yalnız sa:batıtey;n Fa. 
flıdeki fırınlarda bira• kalabalık 
&muşsa da bu da zaıl olmuştur. 

Vali '.\fuavcni B. !ıhll"('t de izdi -
hamın tamamen zall oldu.ğunu söy. 
lemi.>tır. 

Hamamda düt•· 
rek öldü 

GaJatau Yamalı hamanıtla ça· 
lışan Mahmut imıi•de biri oa 
pn evvel hamamda mermerin 
üstüne düşerek )'aralanru1'1.ı. 
Hahmnt dün Olnıüş., n.Mi•i.a 
tlelıı.iae ndısat .eritmiştir. 

Milli ŞellD aatuklan 
(? lnc:i bahlleden ~m) 

tik\<!n nra bu münasebetler 
haklmıda "' 90rler'! snylemiştır: 

·Türk - Alm .. n miina'l"bellerı 
:ı arıhte-nberi hiç bulanmıyan bir 
doı;tluk ~ki;> Nl)'ilr. 18 haztran 
19~1 tarih!ı dostluk ve salciır -
milzlı;c muaheooının hiikümleri, 
heı- 1art ıçtnde mahftız olarak 
dc\·ac:ı. edyoda.r ve devam ede -
cek1E'rdir.• 

Almanya !le kurulan dostluk 
rnünase<>etıeri, Tiirkıye hanci sıi.. 
yaseti..-ıin en eııaslı unsurunu teş.. 
kil eden İnl:il!z •ttifakuun bağ
lar·nı hiçblr uma:ı. gevşetme -
mişt.lr. İng:ltere :le olan ittifak 
mua~mrı:.ie Alman)-a ıle g:r;i -
ti~:.n,z n:iıııasebetler n teli edil
ınivc-cek 1: çbiı:- tarafı yok!ur. İn
g:liz ıttifakı. geçmiş ~enenin en 
nazik gi.. .:len zarf.nda imtihan 
çemberinden ge<.'Tll-i ve Tıirkıye 
bu ittifaka olan bağlıltğm: ısbat 
etmist!r 'Büvük Şef'miz. Tür -
kiye. dünyanın en büyıik dedet. 
lerind-m birine kara gün dostu 
olduğunu• söylediği zama11. bu 
münasebetleri vt>e:z ve kuvvetli 
~eı:-'.e anlatmış oluyor. •Ayni 
müdafaa ve masuniyet wrdele • 
rine istinat etmeğe devam ede -
cek olan harici sıyııııetimiz laah. 
hütlerine sadakati, Tıirk mille -
t:nin şiarına tam tevat\ık eden 
umumi menfaal!er:m!ze ve bey
.<'~lmilel ahlaka uygun ol2 n. bir 
prens!p olarak tatbik ed~ü:tır.• 

İki tarafa da dootlukla bağlı o
lan Tiirki• enin hu' mee'ut duru.. 
mundan beklenebilecek neticeler 
hakkında Cumhurreisimizin söy. 
i..ediği söz'~r suıhs(t·erlerin göz. 
leri önünde yenı ufuklar b•lirt • 

~ştir: •Harpter. doitan bın tür. 
lii felaket içinde bütün millet -
iere kaliı irsani vazifesini kud. 
reli ni.s!:ıet:nde yapmakla i:tihar 
duyan memiekel,miz. bir gün de 
dünyanın belı:ledığı ve ır. ıhtaç 
olduğa b:1nşın kavnağı olabilırse, 
bundan duyacağımız sevinç pek 
büyük olaeakiır. 

Sovyet' Tebliği 
(! inci Sahi!eden De am) 

h.ıırp ma4~mc.<d bulu.n.n !OQ k'lll70n 
,.e mUbun--naC .. lllu 6 \·aconurtu 1ah
rip "Ç"e ilti boölUkten fa'?.Lı ptyades.Mıl 

imh:ı etmı~ erulr. 
Ayni gunde J[acinine cephea.ııde, 

Sovye topçusu cl•arun b. bava 
me7danını a~ altına alını~ dtqma
nın 11 tayayresınl tahrip etm~ ve 9 
ıanar~ ı....,... ulra~tır . .. -

BELGRAD'da ! 
100 rehine · 

idam edildi 
Low:lra 4 (AA.) - işgal al -

t.mdalri Avrupaıiaki ttbir.elerin 
idamı hakkU>da gelen yen, hai>er
l<>re gö~ Eelgradda o;r A;man 
askerine yapılan lec3\-üzd 'n do -
ia\'l 100 rehine :d:ım edilni~ir. 

Berne 4 (A.A.) - Irelı;.:tddan 
isv·çre telgraf ajansına b:ldıri 
liyor: 

Hiikfu:net !rnvvetlerl Aranje -
lovac kasabuı cıvannda M ko -
miiruıd.i lı:ur.;una d1zm:ştir. Bun
i.arııı arasrnda bir de grup şefi 
vardır. Ubo cıvarında bir miUa
ceme esnasında .,ıo komünist öl. 
c:'ürülmüş ve üıçü esır edilmiştir. 

Cooprio bölges'nde de 20 ko -
münı:>t esir alın.nıştır. Evvelce 
bu kasabada hakimlik vazifesi 
yapan komüniılt şefi de b·~ esir
ler arasındadır. 

* y~~. ~ (A.A.) - ~ 
Nezartb, i.ı..nda açıl<larırub torpı Ue
na> Boblıı jaıneıı Am«rik.an torpido 
muhnlıiııln 118 mııretl<!baby:.• 7 su
bayınm bulunabilroeleti hususunda 
pek az ümit oıcıu;.mu bildi rmlft>r. 

lngillz ordusu 
(! incı Salufede<l Devan) 

laeo- Amerikaa miiteh-1an da 
selmiştir. •& d.,. tam Amerik
pmisiıulen mürekkep bir kafile 
filo haliade mülem diyet lraaa 
mal- taşı.m.aklaclır. Bava mal
z-..si hava yolu ile naklediliyor. 

Libyz, ile Kafkas]'• arM&ndaki 
Britıuı7& J.uyyetlerinin aın tank
ları Amerikadan gelmektedir. 
Bu•lar Almu taııklarma kat kat 
faiktir. 

____,,___ 

AMERiKA 
( l 1'1<: S>h•f<'~ l'>enm) 

..__ Ameriluı 91illeli ldltilı& kar· 
psında tamam.ile lıirlcşmiştir. A.. 
mttika.n milli politikasLBda arhlr 
bitaraflık kıılm:ı.nu~tır. 

Japonyay3 karşı alınaıı tedbır
ler 99yesinde. bu memleket ihti.. 
yatlı bir liareket hatlı takıp el -
rnekledir. Bununla beraber, Ja -
ponyanın Siberyava taarru: et -
IDt'.iı muhte'Tiel.iir HitdUe!er• 
dikkatle lak.:p "'iiyoruz. 

Atman Tebliği 
( l ı.nci SJhti'edcn Devan\) 

ça~an iki g:rup.:ı ayrti..rr.ışlır. Dü:;nıan 

kıt'a!ar".~ bı.,.,r~ak j(1.n kull3nıL>cak 

gemlltte hucum erlen ~;yyareler_rr:iz 

tt),p)'ek.Ü."1 38 b!n ton!.l."ıt.ol lk !O ticaret 
gems1 'b.a.~u·n~ \C diğeı 1.fı aıom•ye de 
a"r huJ.: \9e!'tlJrmı~r.' ·• 

Diğer tayy::n·eler rı.:. Slva!t..11>0lu, 
Yalta irmanHı.. \'P "-:e. Botğ"<tZıyle Ka
radenizi:ı Ştmal Dög,u unda bulunan 
Mıd~fleıi boı. bılan.ıstu 

R.:ıdu.bdJk ın~vzllc: {Pn b:r!ne acır 

(,;3ptn bo:ı.b k :- ..sa bet etıir~•m~~r. 
Kırımda yarl1ı:ı ,.e tu.p nı.4n:_ ueie
ri. e:sna.sındJ 33 birı :is :.l~i ~-r edıl
mi.ş ve 230 tank, 213 top, b:r 1Jk zır~
h tren ve t•)k mikt.arGa t p rn:\l
z.emesi igt.?nam veya tatırlp edilrr.~
tir. Bundan b~ka lleri ha ekeli.nıze 
marn olmak ?Çln knnulın~ olan 13 
binden fazi.a. JcJra. kırtJ;iı de t.a.hrfp 
edilmi..ttir. 

Italyan k:fJiarı, D.•n°'"t:t havzasın
daki muha.rebe!eni~ yeni L:-azi kazan 
~tır. DoCu cephes1n:u ıat!rk.ez ke
siminde mu.b.ı.n\ bır viliyt:t uıer.&.e-ı.i, 
dernirJolu. telüi noktası ve sanayi 
merkezi olan Kursk: 2'rlılı ve pi:rade 
teşekkUllerUtıfı tarafından -le geçi
rilınişMr. 

1 Yolcu tayyaresi 
(1 lnci Sahtfeden De-=•m) 

betmi.şlir. Bu yolc.ı tayyartmiz 
Bolu üzerine getd:ği sırada hava 
çok gayrt musaıc bir şekıl alım~ 
ve sarsıntı fazl.1:3şm;:;tır. Tay -
vare her daklka t~lsiz.e Havayol.., 
;arı İdaresile muhabere ederek 
va~iYLtini b:idir 11 . .:.şt.~r. 

İd~re fazla $.ırsınt:ya meydan 
vermenM>k maksadilc tayyarenin 
yolun.~ devam elnıemesini müna
sip görerek yine telsizle pilota 
emir vermiştir. Pilot da büyük 
blr meh.arelle tay;y areyi Bolu ci. 
varına indirmişt;r. Bu sırada ge. 
rek Boludan ve gerek Ankaradan 
volcuları almak fozerc otobüsler 
İıönderilın.iş, Yo.cular sefere o
tobüsle de,·am ..-t:nI~erdir. Mez. 
kür tayyarecie oulunan Alman 
I..ufthaıısa şirketınin Moskova 
mümC$Slli pilotlarımızın mah :rane 
sevk ve idaresin. tecrübeli bir 
meslekdaş sı.fatil• takdir etmiştir. 

Ayni tayyare yolcuları arasın
da muharrir ır.ua':,m Nurullah 
A tac ,; a bı: l l' ·' . .Llt ta ·-il. 

Hindistan'ı 
işgal için 

Mihyer plinı 
• 

lngiliz.lere gore, 
Uzakf&l'ktaki 

vehamet artıyor 
Londra, \ (A..A.) - Gneıeıer, 

bilh..a..a.:ıa. Daily Maü ve Nevs 
Chroıı:de bÜJ'Wnekt.. olan ia
poo tebHl:eoine ilarel odiyorlar 
Bu gazeteler~ tehdit altında bu.lu
nan ilk noktalardan binnin Bir
ma117a J'Olu old,.... Cı.b:inded!r
la. & au...Ue İncillere ve B<r
leşk Amerlltodaıı Teho~'ung•e 

g,oodeı-Umekte olan m<-• lzerııe 
sevbı,yatl kesil.mil bulwıac:ı.klır 

•Bazı müşalırtltr geniş mık

yasta bir Alman - japon planl
nııı tatbik ..-ıdint konul·ıak u
üz:ere ol.dutu- mütalta.sır.dadır. 

Jı41h-. Htııd_,,. Batı ve Do· 
iusuna. mül.h'eeeih bir \lamız& 
bqiadtltlaa soan. Alıııao o•'dula· 
rı Hazer IJıenızjnln her iki .lcı11-

sında.ıı Hindi!tlınııı Şimal B.ıh 
hudutlan 00,.,..... ileri~ ja
pon ordulan da lllmumyl,J • işgal 
edfftlı: ve Beocale kö.-lru çe
virerek HiadiMana Wasmll ola
ı:al<Ur.> 

lngiltere ve Do
minyonlar Rus 
talebini tetkik 

ediyorlar 
Londra 4 (A..A..) - Gareteler 

Birleşik Ameriltanın Finlandiya. 
ya yaptığı :1ıtan bllyiik bir alaka 
ile takıp elmekted.ırler. 

Nevs Clıron.icle gazelesı un dıp. 
iomatı.k muhabUi şunları yazıyor: 

•Hull'un ihtarı. Fınlanciıyalı -
1'n Almanlarla yaptığı ittıfakı 
bozarak demokrasilerle iyi mü • 
nasebeller idame ve muhafaza et. 
mesi hususuna ikna edebilmek 
içni yapılmış aon bır tecnibe sa
yılabi!ır.• 

•Bu ihtarın. İngıltıe.renın Fia • 
iandıya. Romanya ve :Macaris~ana 
harp i!iı.n etmesı.ni !sti~ Sovyet 
tal<biyle müşterek olduı?;unda 
şüphe yoktur Sovyet talebi hali.. 
ha:ıırda Londra ve- ~"nıınyunlar 

tarafından tetkik cdılmekt.:d!f.• 
Dtğer diplonıattk muhabirler 

g:bi Nevs Chronide'iıı muhabırı 
de. Btrle~ik Amerıkan.n So,;el 
tal~bine r:ıaurız bulunmadığı ı:1<. 
nndedır 

M;.amai'ih Btrle~.ic Amerk<anuı. 
bu son teşei>büsünün geç ka<nı:ş 
olmasından kor!tulmak >dır. 

iaglltere'ye iki de
Dlzaltı varildi 

va,ingıon, 4 (A.A.) - İk.i Am~rl
kan t· iıtelbahtrı İnglltereye de·.r:f'd:i
letekt r iki gemi.ru.ı,ı tese';\.imü içın 

~ngUı.ı \·e Polon,.alı tnUrctt.ebat gon
derilmi,ftir. 

Soba ve boru 
( 1 inci Sahifeden Deı.•aın) 

........, sahip1"d ŞU!lWı .uyleroel<te
dirler: 

- U<.ooniinas,,on Heyetinin :tara
ri,J'le ıuccar elınde b;.lwı.an oaçlara 
beyannall".e suretiyle hükWnet el koy
duktan sonra Karabtik FıilbMka...itnın 
imal ettiği saı;!aruı kilosıınun 30 ku
ruştan satılmasına müsaade edildi. 
Fakat saç 3-Jf.an ba;ıa z:rıüe$eseler 
nıevcutler' "i beyannameye tabl tut
mıyarak sakl:ıdtlJ.r. B•.gün; kılosu o .. 
tuz kuruşa satıim.ası cap eden sa~·la
n gizli gizli yıiz yirmi, yüz kırk itu
ru.sa &atı.yori.ar. Saça ihtiyacı olan 
bizim gib soba yapan müesaeseler de 

zaruri olarak bu tiatler .. a!mıya nıec
bur oluyoruz. Bu J'Uuif'n saç sob.ıla

rın ve borulann maliyet [iatleri de 
yük.sek oluyor ve esasen eHruize ge

çlreb'.ldiğlrniz saçların da. nı i.ktarı 
mahdct oldugundan ;oba fm•laU Ja 
az oluyor. t::ğer saç µiyasası serbest 
bı.rak.ı.lırsa lıeat inıaWt Loil ... ~\~.J.k. 
ve heın de soba ~ boru !Liıtlert te
nezzül edecektir.> 

SON TELGRAF - Sobacılann bu 

'.ddialarını alakadarların rı.a.7.&rL dık

kaline koyuyoruz. Kış bastı.rın•dan 

halkımızın ucuza boru, soba temin e
deil"1neler1 lçln ~ilk Fabrtkasın
dan şehrı..•ıı.ize bol saç gönderilmeli ~ 

saç satışları -hiç olmazsa ~ kış 

mevslmınde birkaç ~- seri>est bı.ra.
k:lınahdır Evvelden saç '3kl:ıyıp 
şundl gizli c zl' s:ıtonlar da ~•rhal 
.,_. siddetle tecrıye o.Jr:rnahd.ı.rlar 

"-~01' fELGRAF- • a.tı i ,.. ıtU 

TÜRK iNKILA 
iDEOLOJiSi 

(Bqmakaleden Devam) 

r 

1 Murmansk'a 
karşı taarruz 
şiddetleniyor 

., olduğu gibi tleğişikliklere bakuam 
yine bH.Dlar da Tiirk rejimini ken
jj milli huS&ısiyıoUttin~ \'e 'art· 
!arına göre öraek ittihaz eden de. 
ğişikUklcrdir. Aıaea.k bu,{iin, Türlt 
rejiminin. Türk inkılibının idco
lejik esaslar..., ilmi :örii~lerini, 
dü.yaya !feti..rıği yeni hayat \'8 

n.iıaun şartlanıu; :milletler la laak, 
istikJil.. ppma, yiik.<elme ıre te
u.ı.a. bk.ları idon indelü tliişii· 
ıtiişleTiıoi lıangi kitaplarao. lııı!a

bilir, _.-..r- ....,. .-c iiiıftaira~. 
der-8 dftler ıloldur .. ...,ı, kiİ· 
tii•ha-'tt kluHalı: vih ·attelıi ı.. 
azametli ve diinya tilui~·atına şa· 
ail iablilııa r-J.mq ta•ll loir e
serini sDe tavs.iye et~nin im.ki
m yelı.tu. Türk ialnlib1. Tiirk ,... 
jiminia ideolojisi Atatü,k'iin şah· 
sında, inlulaplarmda, ı.~rek1>tle· 

rinde, nutuklarıntla: Jİııe İnönü.. 
nün salmnda. i.nkılipler,da, hare
le! ~ itlaresi...ı.e, unt11L.lanada; 
Türk İsliklal Harbinin .loğuşun· 
dt. s"7finılıo bitipntle, Bir:ıoci Bti
yük Millet M•disincle, Jliıyilk Mil· 
let MecJisJcrinde, Loza>ufa, l\lü
lla~i Hıduık'da, erd ulla, Halk 
Partisiaft, biribirini t.ı~ ip eden 
inkıJiplaNa. ilplaNa, ib..-alarU, 
batmlanla, ailletia .,;~~··· ...... 
&iriitüllff, -- tl•ı·ıı•u..ada, 
ÜaiYenit...t•, ~ıtç!ikt.-. ladm· 
lı.kta, edebiyatta, .ana ıta. mu. 
hanirde, rootanctda; u~ umi. ha
yatım.ıza bakim elan ••uciiakü 

1 
b•ll.lliarımu:da, htt hucketimiz. 
de, tı:tı.effüs ettiğimiz havada, iti
ni ;öttüğümüz yolda, ~ aşadıi' 
mn ıievirde, hulasa htt§eünıizde, 
ıu11r "~ ı.eta!iiimiı<dcdir. 

i§te, pmdi Milli Şef IMınuo ü .. -
rinde duruyor •lnlulip Tarihi ve 
Türki~-e Rejimi .. M.nin'u açıla .. 
uğını ve Tiirk nj .. inio husu
siyetlerilli ilmi ...... n mahiyeti 
ile i9ttlııe~ ...., ,ravacalr bir 
.b.lılip T..Ni ...., Tiirtıiye Cum 
hııriyeti Kastiliisii• kurulacağını 

•iijielİJ'•· 

, 

V~. t (A.A.) - Muhlelil _,,,_ 
bal&rdan geien balıerle~ ır<ir• Al
manla< en Şi!rlakk MunnaJ>lk hauı
nma taarr\lza baıt:lamY.Jlardır. Lmın

gradın ""''Yeti iyı degifda-. Yapdu 
bombardmıaıı y\ialiDdon Kr-tad. 
ıınıı. bit duruma d"'I~ bu
rada.ki Ra.s Baltık donan.mas deni.xe
aÇ!larak Fıoandi:yada el&n Ru:slana 
iııır.W alhnda bulunan Hlln- lima
runa gltmiJtır. 

Talim gören 65 
pilot 

Otta.,., t (A.A.) - 15.oee p'lot, 
halen ıtıınad•nın 91 merkttinde Lalim 
&örmektedir. 

Fransada yeni 
Millt Medis 

Loodra, t (A.A.) - dl. B. C.> 
Mareşal ~ten yeni bır millt meclio 
Irurmu,tur. Çlkanlan 18 mU.,.,·orin 
yerlne yenid~n 27 tişi tayin ~i.lrr...,.tir. 
Bunun nebcem olarak Ma~l mt"C

liste yüzde yüz rey Uuııa"'°'ına e
""lin bulunııy«. 

Üç aile tacı-sı 
( ı inci sahifeden Ptvam l 

ha.ttin geri döniince de '.yaxi ü
zerine atılıruş&ır. Bu esnada ka!ı.
vecı polii;e haber verıneğe k~ • 
mw; biraz sonril içeri gırenler 
doktaru 7 verinden .lı:urşıınla vıı.. 
rulm<ış ve ölü olarak bulmu:, -
!ardır. Niyaz.i müdafaa için vur
duğunu söylenUş, tevkif olun -
rnustur. 

İkiııd ruldi!!t! de evv<'llri gece 
Samatyada olmw;tur: 

Karagümrüktc Sultan mahal -
lesinde oturan Salih eV\-elki ge... 
ce saat 23 de üç yıllık karısı Ne
rımanın peşini takip ederek Sa
matvada lfr gen1Ie bul"lluğıı.. 
nu ğörmi4 '"' tab;l~asını çeke
rek Nerimanın ~ı <>lan bu gen
ci yaralamıştır. Bilahare de kaçan 
Nerimanı yakalıyarak tabanu ! 
l.<abııesile yaralamış. yakalanmış
tır. 

Ü çiincü vak'a "uma.r: esi gecesi 
Lalelide Kemalp'411 mahalles•n
de Katipemin sıokağında 14 nu - j 
marada olmuştur. Bu evde oturan 
nakliye müteahhidi Rıd""n yirmi 
nllık karısının ve on S<'kir; ya • . . ı 

şıııdakt kızının ii.slüne :vlcdiha 
isminde b:r kad:nı mel"'> tut -
muştur. Kansı Leyla bündan vaz 
ge('mesin, ;.·alvamw; fakat ikııa 
edemem!~t~r Cumartec;i günü l\f P. 

d•ha hastalanmış Rıdvan orıa gi
deceğcııi Leyiayo. süy!eyiııee: 

il- Ne olur ben de göreyim 
güzel mi? .• demış ve beraber git. 
miştir. 

Gece eve dönüııee de Leyli 
yine münakaşayı. başlamı Rıd
van •vaz geçmem ondan.• diy:ı::ce 
kadın tabaııeayı c;ekıp ınu!ıtelif 

yerlerındcn koc:ısını yaralamış, 
l:endis; de knşarken dü üp ya -
ralanmışlır. Cerrahpaşa l:astane-
sine kaldırılan karı kocanın sıh
!ıatlerı tehi~ del!'Jdir 

&eDlf ı.ır ceplıl4• 
(! inci S.ıılılfederı Devam) 

A'mazıların Moja:.slı."i isıı&lleriıı<J.,n 

gayri Sovyet hük.U el tne~inin 

eıraflndalti it ldlom•treüıt muhit da
ireY" gımuı okluldarını iobaı eden 
tı.iç b'r delil yoktur. 

Almanlar bugün, mutad parlak:!ı.k

la l\.ırtm'daki Sovyet kuvrttlerini 
ikiye ayırdıJıc.larıru bi.ldirm~lerdir. 
Bu haber belk.i de Simfettpol ahnmış 
olduğu hakkı.ndaki ma!üm1t.ı teyld 
için verilm~tir. Almanl•rın aynf za· 
manda Kttch'i büJ'ilk muvaUaltıyetle 
bontbaPdn1.)n ettikleri de söylen yor. 
Kınnı halkının iltin edeçett yetı~rr 
:ılaşn)ası lçln tek yol olıiln Kerch Bo
ğ3zıntn bo'nbardımanı:, Alman tet
hiş sistemlerine •amamiyle uyan Mr 

harekettir. 
Almoıı Blşlıaımandanlıtı, boşlıca 

Sovyet müdafaa hatlaruun az !:Ok u
zağında kalan ebemmly•Ui bir d~"' r
yolı.ı. QUsak ooktuE olan Kunk'wı a
lındıgınl iddia ediYQf' Bu iddia çok 
enteresandır. ÇQnkü Almanların enı
rtnde bir çok asker bulundufunu ve 
bunlarn görün~;ıe göre geniş bir cep
he üzerinde Don nehri lstikametihd~ 
Heri hareketelere <Hvam ett.ik.lerlni 
ıösttrir 

\!oslrova"dan gelen haberler, hava
lann çok soğudu""1u , .• bir ilı:l ıün

denberi her tarafın dondulunu bild
riyor. Ç&murlartn donup k•tıla:ması 
Almanlara. anu ett.ik1e-ri batftet ko
i.aylı~ını çerecf!kttr. Maamatib müt
hiş sol'uk!ar bafladığı raman mf"b7.ul 
·rukla!"da kar d:ı ya- cnk\u". Zırblı 
,-. taları k:-rd:ı:-ı •fade edebile
~k.lt"ri dt aüuiv>Jldır 

Türk.iyede bn~ lıadat bunu• 
,.apılamamıt. Tiirlı: .ıe,...,krasisi 

ain. Tiirk iftolojisiaia pmasip 
ve ıfüsturfannın ilimle trah ve ki
tapla dünyaya taşırılacok bir tek
nik nıahiyete sokulaınannş olmL 
sı, mntıaklrak ki Türk inkılibınır 
n Tük rejimiain ltk .-bik kal 
mq noktası idi. Mifü ~e( İnôni, 
bütün diiaya 111illellerine Kema. 
list de-1<ra~iaiıa n Türlı: Cum· 
huriyet rejiıuinia ~•udi ilmiai, 
pren<iplerio, her alana hıikiın düa

tur v1t kaitlclerini de ,·erdiriyor 
ve 1>a&ünkü cihan tıuhranıa4aa 
sonra dünyanın ınah oluaiında 
pphemis ohnı,raa 'l"ilrk njimİllia 
ilmi, içtimai, metl.elli, >iyatıi, u
keri, iktısadi, bütün ha,rata .lıi.. 

• lı.ia sırlarutı bir •Eııslitii• ile 

ı dünyaya yayalmal V< biUame .. 

l 
mazhariyeliae erdiri]'ot 

ETEM iZZET BENiCE. 

Harp vaziyeti 
(1 inci S!llıifeden Devaııal 

ftir deiişiklik yoktur. Tuta mey. 
elan muharebesi hcnüa ı.·licelea
mcmiştir. Fakat lıu şehr'ıı de Al· , 
maalar d.iae geçsesi ~~ lnocbi· 1 
lir. Alman ord-nnn Tula _ Kursk 
hattından şarlt i tikanıetinde ı 
ilerlemesi, Moskova etraCındaki . 
Rus ordııısi.lc cenupta Ma~al Ti· 
aoçetıko ertlularınııı frtibat ~e 
temasınt kesınesi ıunhtcm.eldir. 

Bu ~arett .. M..Jrovayı ilıala et· 
mek istiyen Alnıan çenberi Don 
Ye Yolca ııdıirlerine dog.u uaa
mak istidadındadır. 

3 ·- Cenup cephrsiııde Alaa0-
lar Kursk şe""1ai alnıı~lar .-e ar· 
tık Don nehriııin şimal ınttı"ası· 

Dil varm.qlardır. Jılareşal l'imo
S"nı.. ....... biiy;ilt k.ısımlarile Dotl 
nffıri sol sabitiae çekilmekte 
olduğu anlaşılıyor. Ruslar, ı.ai 
cenahları.nı Moskovaya da1auııya 
çalışarak Voroaaeç _ Ro•tof . :-ı·..-. 

rosisk hatttnu lıir cephe ıutabi
lirl1>r. Fakat i.lr.i ceualıta k.alaıı 
Voroneç ile Boslofun ıniidafaası 
va nı.ılluıfa.zası müşkül olaraktır. 

<l - Kırılll'da Rw. miidaia11S1· 
nın yarıldıgını arlık Ru>lar da ili· 
raf ediyorlar. Ruslar. tahmin et.. 
tiğimh veçhile iki grupa o.yrıl

n11şJar, Sivastopol'a "~ KtX'(: bo
ğamıa doğru çekil mi~ e ha~laıuıi· 
!ardır. Almanlar ~arına ve takip 
hareketleri esnasında ~l biıı ka.. 
dar esir almışlardır. 

Hulasa: ~fo.,kova ile Rostof a
rasıudaki Rus cephesi parça par
ça kopmu~ , ... Don nehrine ılo~ru 
rir'ate mttbur eılilmi~tir. Bu se· 
heple Almanlarııı :1-lo>ko,·ayı ce
nuptan sarıp düşürıneltti, l'e' t
raıı . ICa.fka~ yolunu kKITICIKi 
ihliınaUeri de k•vvetlenmi§tir. 

Basın Birliği 
kongresi 

ı\nk>ra, t (Telefont:ıı - Dün Ilal
kevlnde lopt&ııml'i olan B.:ı..n Bırli• 
lrongr...,ı bug(tn d• l!gleden soıı.ııı loı>
J.an.c-akttr. Seçilen ('ncıtn1cnler dım
den beri !<1al:yf'Uerine devam f'lınek
tedirl""f". 

8B'."On mensupları t>ucün Radya p;... 
\'ıttı ı.ıyan-t et.mektedir~r. 

Dt.l.nk:U toplantıda, m<':o:eK ~ref i{fll 

h.a.7slyet.iııin korunnıiJi.•na biZtnet ~
deceg.i Jnüt.aJeesiyle verilen taknr
de \uuhLelıi encumende tetkı& edil
mekı.>dir. 

Milli Sete. Ba4vekı•e. Bı.iyiık Mtllet 
M.eclUıi Re&suıe v~ Parti Genel &ek
reıe~ taxinı ı.ıcratları &önde-

IUltrttıa •: myaa 'lr çocak yugı• 
ç11ıartayord11 

Dün gece Abuavda Cerrah -
raşa cadde"nde 28 num;,ral. Ta
hınn evlnde k.irııcı marangoz 
Şevketin 4 yaşınctakı çocuğu kıtı.. 
r•t!e cmarken pencere perde;i 
tutu~uş ise de sira~·elıne mey. 
dan \rtrıtt!'eden sördC:·•Jlm : - ti: 

ŞA K 
SL"EMASINOA 

BALIKÇI. iN 
KARl~I 

Emsalsiz bir muvaffaki~etl• 
devam tdiyor. 

r SÜMER 

............. Bliili:0:'!""··-··1':: aı~ 
Sineması 

Bltiin tlüayaıla şinıtliye laı4lat Prül-it ıleretttle 
l\fuazzam ve emsıtlsiz 

NOTR DAM'ın KANBURU 
( NOTRE DA.MI: de PARJs ) 

SÜPER FfLMt:-11;.ı 2 nci ZAFER !!AFT AS!Ni\ 
B'..'GÜN BAŞLIYOR 

Baş rollerde: CHARLES. LAUGHTON 

r 

1 

T1>krar tekrar gö rü~n bu çok güzel !'ilmı 
Siz dt' munak kak gıdıp gönınıU.. 

Snareler için yerltti11 İ•i nveltlea temi• edinis. 

-
40 ya~mdaki kadın ... 20 
Bunlanlnn hongisi daha 

~·~~ındaki kadın ... 
iyi . ~vmesini bilir? ... l iKİ AŞK ••• iKi KIN 

OLGA 
Bunları,... iki mükemmel ra.k.İp otan 

TCHECOWA ve 
BRlGİTTE HORNEY 

Fnkalıide bir tantia yarattıkları 

İKi AŞK ARASINDA 
Mü.kem.mel ve mulıt~n' filnıiudc- göa.leriniı önünde 

caıılandı racalı.lardır. 

Bu Cuma Akşamı SES Sinema~ında 



"6 - S O N T ! L C R AP - 4 ! MI iııplK 1M1 -- - - . - - -

Dakik Zarı! 

HER YERDE ARAY!NIZ,./ 

' DOKTOR 

.. ~:AŞ:DiŞ - GRiP- NE~~E - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMA TiZMA -NEVRALJi 
ve butun agrdarı derhal keser, HHm ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. IF e~!~~;ı~u?:n. ~!a 

MÜTEHASSISI 
(Babıalı) Ankara ca•ldeıu C•":, 

o"lu Yoku&H Köşe b:ısında rlo 
... ·. ,;/ ' ~ . :.·... .. . .~ ..... . ").;.-' . ·-

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu HiKAYE 
YOKOHAMA 

4 Son Teşrin 1941 KİN \..·------------- No. 24 --' 
Türkçeye çev!.-en : İSKE:-IDEK F. SERTELLi 

18.00 Prugram ve Memleket Saat A
yarı. 

Yaz811: BAKB.1 TALAS 
En çok çekindiğim nokta, bu adamların 
vak'a geceleri bizi orada görmüş olmalarıdır 

18.03 Müzk: Radyo Salon Orkesf9. 
•I \Vlolonist Neclp Aşkın). 

19.00 Muzlk: Fasıl H<yell. 
19.30 Memleket Saat Ayan ve Ajans 

Haber~ri. 

Güneş tepel\'rinde ~anki ateş 
yağdırıyordu. Ellerindeki ç~pa

lar çakıllı toprağa her dalı§ta ha. 
şırtılı sesler çıkarıyor ve b.ızan 
ta§lara sürtünmesinden ha~ıl o.. 
lan ve kıjjj .. eden bır ses ·.rsanın 
içini gıdıklıyordu. Onlar ne bu 
seslere, ili? öğle güoe,ile dicele
şerek hareketlerini taklit eden 
gölgelerine bakmadan ha b;r~ top
rağı karıştırıyorlardı. Saba~ın al. 
tısında işbaşı etmişler, nad•n beş 
saat geçtiği halde m0l~ veroı:cden 
ve bir sigara içmeden ~apa sallı
yorlardı. Bunları gören, araknn. 
da müthiş bir müsabah, bir yı:nş 
olduğuna hükmederdı. Beş saat.. 
tir eğilmekten bütün karlan 
yüzlerine toplanmış, su Sl<dıran 
:yayıa destileri g>bi vücutlarından 
durmadan ter iboşamyordu. Kıllı 
bacakları terden, toz ve toprak
tan zeytinyıtğı sürülmüş gibi do. 
nuk ve tilir gibi id ı. 

s12 düşmanı idi. Sülqman yine 
içinden mırıldandı: 

- Neyse_ Bu bahsi kapayalım. Son
ra konlijjuruz .. 

- Akşama tekrar (zencj kadınlar 
ıevüo\I) ne pdecelt misin? 

- Hiç niyeUm yok .. 
- Ne O- Kor:ku7or musun? 
- Kimseden korkum yok amma, 

ııe olur ne olma+. Japon baltası çok 
ınUthlf bir f<y. Saplandığı zaman mu
balı:kak surette öldürüyor. 

- Dün gece Yokolı•ma ile Mi>ler 
Ws.o da orada ımı, .• 

- Olabilir ya.. 
- Ben şüpheleniyorum.. Çünlı:ü 

ben de orada lelim. Onlardan başka 

japon &özüme llliın«li. 
- Yani bu cin•yetle onlann par

cnağı mı vardır demek istiyor:Jun? 
- Bunu Wy lem ege cesart.: .Jn yok.. 

\apon baltaaın<!an korltuyorum. 
Sözü keoiller. 
ÇUnkO, rejbözün bir düdOğU ıilz -

cftr mak1nırslııl durdurmuştu. 
Bundan sonra baırko. sahne!er çe -

vlrme~ başladık. 
RüzgAr mühendisi!., muavinlnb ko

cuışmalanodan birçok hak1kat!er öğ
t('ndim. Demek k1 ı;ak'a şayi olmuş. 
Ve aksi bir lesodut bu ya.. R~Ar · 
.nı;hendisi de dün gece ayni barda 
\rr..if .. Ve Hısso De beni.ut orada otur
iuğureu gönnlıf 

Tebllhli lld pllll .. Arkada~ı da bu 
IÖ?lerl ı.!Jydu. Bereket versin ki, balta 
'korkusu ıözlerini yıldJrnus, Bir üç{in
Ai plısa gcvez.oolilt edeceklerini zan • 
aet.miyor-urn. 

En çok ~-ekinditim nokta, bu adam
ların vat'n geeesi bizi barda görrnü~ 
•lmalarıdtr. 

Acaba bızlm aleyhimizde zabıtaya 

,ehad{ t.t.e b'.llunu rla r mı? 
Bı1 end;§e z;hnJmi ktU'caiJyor. 

ütıe tiıtiUıu :wr buldum. Yemekte 
Mı.ster Hlsso i'e baıbaşa kaldık. Ona 
Japonca, duyduklanmı anlattım. 

ffjsso'nun bu habere re-na bade ca
lll s1kıldı. 

- Şu holde mesele zabı!:ıya ak.'et
aılş olacak. 

- Peki am.'lla nedm gaz<teler bah
•etmiyor' 

-- Ga.z~elere beoüz vermem!şl'trdir. i 
Çilnkll olen, tacınmış bJr zabıta me- i 
oıurudur Poll.• u!ak bir ip ucu bul-
• nadan meseleyı rnatbuat1n diline dil
ıw mck •lcml) or. 
~ Bu J;etıım;~ıten o manayı çıkar

tınız, d"iil mi? 
- Şüpl=iz. 
- O halde bu r02.&~r mühendisi ile 

nr ... :-;ıvin ... gUnün birinde z01bıtaya b:z .. 
.ırn bahs<'deblllrler, 

- Eter onlar bizi o gere orada gör-

mem1$ ol.Salardı. ehernmiyeti yoktu. 
Nevyvrkta elli binden .ı.iyade japon 
var. Bu cınayeti kiının yapUğını ne
reden ve nasıl a.ıilıyacak.lar? 

H1s.so yemek ~rken bir müddet 
sustu. 

Ben de sustum. 
O dalcındı .. Ben de dü:tınUyordum, 

b·J tırtu:i<yı nası .aLla.tac-ağlz dlye. 
Hlsso o gt;n iştahsız yemek :yoedi. 
- B:.ı adamlar biz:..m ba,1m121 ya .. 

kabilirler, Yakoh.ama! On?a.rın ruhu 
artık göki<re çıkmalı ve ceseUerl 1.op
rat.ı &irmeU. 

* 8.ÜZGll MÜHE.'IDİSİ NASIL 
BOGULDU? 

Ayru gün aaaı dört. 
Filmln diğer sahnel•rloJ. çtvirrnek

le meşgulilz. 
Bu !Irada stüdyonun arka oda1a -

r.ndan birinin önünde müthiş bir gii.. 
rillü koptu. 

Ög~eden r.onr•kı sahneleri - teknik 
jcabı ole.ırak - ?ıtlister Hisso çeviriyordu. 

Sahne mudürü, m:ıkyajörler, diğer 

lk1 llç kapitallit lle bir sahnede ça -
lışryorduk. 

Sıılıne ırlidılrli: 

.- - Gürültü kcsllsin.
Dıye ae<..l<!ndi. 
GUrütil devam ediyor. 
~Jalı.yaj mütehassı !arından birl 

r:ı.br.eden dışal"ya tıktı. Gürültünün 
gediği yero gitti. Ve biraz sonra lıo -
pr •k ,eldi; 

(Devamı Var> 

Devredilecek İlıtiıa Beratı 
•Hamur halindeki maddelerin 

ve bil!ıa"5a zeytinlerin santrifüj 
yapılmasına malısııs usul. hak.. 
kındaki icad için lktısat \"ekdl.,_ 
tmden ıst hEal roilmiş olan 23/10/ 
939 tarih ve 2818 !';o. lu ih'ira b<>. 
r~t r.n ıhtiva e!tifi hukuk bu 
kere başkasına de\~r vcyah..ıt ica. 
dı Turk ·ede mevkii fı 1e koymak 
i~.n sa'~ . e• dahı Hri~ebi!ecc
ğı teki f N.ilır l<t· oln-.;ıkla bu 
huc:usa fazla . ..,,.rrıc.' t:d~J..mt-k 

istcyen!ır!n Ga1a~adJ, A.11tan Il::an 
5 inci kat 1 - 3 r ;,m2rafa: a mü. 
r;ıc2at cylemel\'rl ilan olunur . 

l
llllill'\1!:1\:ıımııı Şehir tiyatrosu 

\\ ı ·ıı ıııııııt TEPEBAŞl ORA, 1 

1 
"" I' . I KIS:1111'DA 

lliıUi:l" 1 
Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T S perde 

19.iS Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik: Muhtefü Şarkılar, 
20.15 Rodyo Gazetesi. 
20.45 Mlıı.ik: Amatör Saati. Piano 

Soloları Zeynep Alt.ar. 
21 00 Ziraat Takvimi. 
21.10 MUzli<: 18 ve 19 uncu Asır Mü· 

zik Edebiyatından. 
21.30 Koııuşma (100 s<>ne önce nasıl 

yaşıyorduk). 

21.45 Müzik: Kla•ik Türk Müz.iti 
Programı. Şef: ııesut CemiL 

22.30 Memleket ı:aat Ayan, Ajans 
Haberleri Ziraat. Esham -
Tabvlliıt, Kamblyo - Nukut 
Borsası (Fiy•t). 

22.45 Müzlk: Dans Müziği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Pı-.,gram ve Ka- ' 

pa.n;~. 

En idareli 
LAMBA 

F. rar h ıasa ıaır: 

C'. 941,SM 
J.ılw h,.;,r .. nLıa Kaa.:.ınt.na muha

lefl' rn lu Ca"'i~apıc:.J md.ka... çılar 

No. 3 1cı .it\ d ra nalz.eın(>Sl Hccıret!

le rr~"şg-.... ~ \ Jrt n ot~u ).'akupyan 
h "ınc!a .1. -bul Ası ye Ccu ::dah
kc f: · dft cereyan eden muhiik.en esi 

r.e:"" csındc suçlunun t•· · sabit ol
duturdan M!-ı K ... r,Jnn1a Kan:.ınunun 

3~ 'l' e 5:) uncu re.ıddelc-•1 n1ucib1nce 
y ı: bf';o 11 a para ccı.oısı ödemesine 

\'e yedi gun n.ı.:Ud,.:tle de dtikklnın?n 
kapatılır.asına ve hUkrnun k.at'U~ti

ğ..nrle Oc.··<-t. r-Jçlııya a~t olmak üzere 
knr.ır h il5..s:a :;ııın Son Te:gT'at gttz.ete· 
s!r.ıle ne. ~eclılmc-sine l& 6 941 ıar;bln.-
de ıı;;arar \er ·d·. •!i5S('I) 

Bir aralık takatinın bittiğini ve 
kuvvetinin tükendiğıni b:lli e.. 
d<'fl, ııoldaki zay1f ve uz.un boy
lusu durakladı. Bacaklarını bir 
za\·iye gibi açarak çı.pasına da. 
yandı; ilerliyen iki arkad;ı~ına 

kinli kinli baktıktan ronra sun
turlu bir küfür saviu <:lu. 

- Herif·n tarlası taş derya.sı 

gibi.. çapa işlemiyor ki çal i"sın .. 
Şahadet parmağını bir kavis 

gibi yaparak alnının •erini -löktü. 
Sonra gözlerini bir çapaya, f'.Ökte 
yangınlar yapan gür.~~e \'e tek
ral' ilerliyen arkacJıışlarına çevir. 
di. Kendi kendine bı r ,ey )er söy. 
lendi. Öııdekiltr de d.;rmu •. Jrdı. 
Merhametli bir naz~rla Sülc:ma
na baktılar. Yorulmaktan ziyade 
s:rf arkada~larını beidemek için 
durdı..klırr.nı ifade e<ltn biı." hal 
,·ardı ~hrelerinde... Ortada ve 
Stileymaııın sağında ,~.den c.cta 
boylusu Şüh.rü, uzun b;r kahkaha 
sa\.·urtlu. 

- Oğlum küsmüş gbi ikide bir 
ne geri kalıyon, k ,!\uklıyalım 
mı? .. 

•Ulan sersem M>rif, •bunların su
alini soracak fırsat düşer elbet> 

Üç arkadaş birden tekrar çalış. 
nuy a koyuldular ... 
Şükrünün Süleymaıı:a istihza 

etmesi, erkeklik hislerini incit. 
mesi hep Hamidenin yüzünden
di. Hamide köyün en .;:üu•l kızıy. 
dı. Onda bütün köy delikanlıları.. 
nm gözü vardı. Hamideye Şükrü 
de gönül vermiş, kaçırmıya te
şebbüs etmiş, onun hayalile uy. 
kusuz geceler geçirmi~. yolunu 
beklemiş, bir hayalet gibi evinin 
civarında birçok geceın dolaş. 
mıştı. 

En samimi arkadaşı sandığı 

Süleyman kıskançlık yaparak, 
Hamide ile düğünsüz taraksız ev
JcnivermiştL Ne fayda ki o gün. 
!erde Şükrü köyde değildl, yoksa 
Süleyman bu haltı işliyemezdi, 
kan çıkarırdı da Hamideyi ona 
vermezdi. Fak.at iş işten geçmiş, 
kız Hamide bugün Süleyman•n 
karısı olmuştu .. 

Şükrü, Hamide gibi bir kızı bu 
d1rken gi.bi herife layık gönnü • 
yordu işte ... Güzel Hamide onun 
Jayıkı mı idi? Aşk ve sevgilisini 
çalan bu adamı onunla mes'vt ya
şatmıyacaktı. Her fırsatta tahkir 
cık<·ek, istihza edecek, dedikodu 
çıkaracak, her~eyi yapacak, Ha. 
mideyi bir gün yine kendisi ala. 
caktı. ... 

Şükriiye iyi bir ders vermek, 
erkekliğini ve kudretini Hamide
yc de acı bir misal ile göstermek, 
knlvlndc> Şükrüye karşı bir tema. 
yıl! vars.ı, kel"disi htkkında Şük.. 
rü tarafından uydurUl'.!'UŞ dedi
kodular işitiyorsa bunlara art:k 
bir son vermek lazım geldiğıne 
karar verdi. Şükru r.amusil<' oy. 
nu:'ordu, ~erefile alay ediyord~. 
köyde haysiyeti bir t.ayli sarsıl.. 

m:;;tı. Kinini yeneırcz bir hale 
geldi.., Süleyman, arkadaşların

dan geri kalmamak için son gay. 
retini sarfederken kafasından da 
bu düşünceler geçiyordu. 

• • • 

BRON ŞITLERE KATRAN HAKKI (Kff[M 
~abip t•e Barn:uharrtrı Etf"m İuet 

Benice - Ne:-riyat Direktörtı 
Cevdet KARABİLGİN 

Süleyman bu istihz.1ya bir ce. 
vap vermedi, dişler!!ı i sıkmıştı.. 
tarlanın &bür başında karpuz ü. 
vel:ll'rini gözden geçit en bu.tan 
sahibı bu seneki knıanacai;ını 
tahminle meşguldü; bunlara bak
mıyordu bile .. 

Sevişir gibi görün•·~kleri hal. 
de bu iki adam birbirinin aır.an-

Epeydenbcri yapılacağı söyle • 
lJen Memi§'in torunu Bican1n dü
ğünü başlamıştı. Köyde davırl dü
<iük hop kalkıyoı1Clu. Memiş Ağa, 
köyün en zenginiydi. Torununa 
görülme&.k bir düğün yapacağını SON TELGRAF ~IATBAASJ 

TARiHi TEFRİKA: 37 Dini İs!anun ne-,r~ı:c1t-·PJ. evve1 Hare- Bütün bir cemly·.?tln senelerdenberi 
mi Şeriften pııtlara t.oip:ın ve birçok taptığ1 vr· ruhi varlığı n1cyanına gir-

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

~a:t: rr..ôbut naz~nlc:: ~kan mUpik- diğ bir fikri batıl dahi c.ıl!:a kolay ko-
Jer btr tUılü İsldmycti~ı ,.-ticude ge- lay söküp aımak miıır~lr.fiu değild.L 
tırdigj alı fikU"lere yanaşmıyorlardı. Hele, İslfuniyetin ınııı;:;nla:-J nıi.isuvat 

KatSıe rtJsJrrı.rJ ~r.. 1.:yo:ıde ürküten ve aaaJet hakl;:ı ve-rnı ... •.ıjnl re;ısleri ve 
İslt.ımı,yt·iı.:. kıJı;:uk LUyuk tanım•ması n1ütrgalLblt>ri L~lıütÜ"i arouür.nc bl\ 
her şeyde müs;.vıı.t -ı,ıe hak gô!rl.ermesi S\J_.ette Hazrf'ti Muh~mrrıede (S.'İı\.) 

Yazan: l\J. SAMİ KARAVEL J 
ıdi. kcır.ı gE>Lırn1lşti. 

l\laprada otiınılan üe, &On z•rfında 
Haı.rl'ti Sıddikin rdam tarından ikisi ! 
mağaraya gelıp Kureyşllerln ah,-ailn
dcn habcı verırıftdl. ve, süt gellrir
J.er<li. 
Evvelce~ ı..nbih üzerine il~

ru feC'C.?Tıİıo krda.sı }rılOJ.\"UZ Abdullah 
dev<>l<>rl ıet.r<ll. Ve, yola çılıtılar. Ve, 
aahJ boyu lı2.rdtet ed:p Kadit d""1len 
,ere celdiler. 

Du ,.erde oluTan Ebu Muabbed'in 
çadırı önunde durd»lar. 

Ebu Jl!uabbed oracla değildi. Kansı 
Atike'ye rr.ünıcaaUa bedeli ver!lmek 
ill.f're hurma vesaire olup olmadıtını 
90rdular. 

Yıyecek bir ıeY mevcut değilmiş. 
Yalnu ~ ile gi~ mecali olmı
;paı hasla bir koyun .,,....,~. 

- Koyunun sütü yok .• Hastalık.tan İ~l mi,yet n vahdet !klr!erf, adalet l\ı-lil~rik:erı Jiazreti :!\Iuhanınıede (S. - Etem Bey, dedim. Bunu lbaş.. 
kesildi. ,.e rr...:sa\ t fikirle.; c ..:et reh."°rini A.) \l' ec;habına tü..-lu h~kz:-et1 erde ka b~r güne bırak-alım. 

Dcd~ Hazreti Muha.mmct (S. A.): Koıkı..i... ıu~t·ı. B~lhas.:. • idAmiyetin bul-1rdular .. Akla ve hC)yı!r. ge!mcd;k Kıyafet..;:zlig.ı!"'ı babar.c ett.im. 
- MW::ıoıde ~i.n!z. Bir kere sağa.- halkı; 'ıl. "'ik'.rlert ıeJslt:ri tileden çı- ıulü..'11.Jere teves..;01 ett·lcr.. IsrarlOl geçireme:d~. 

lım.. Jıannli bulunuyordu. Mü~rlklcr, Müslümwların üzerine İki gürı sunra g~mek üzere ay. 
Diye ısrar edince .. kadın. r.~zake· AJ'..reı relı:lerl Sf'oele-röenberl tahak- pisi.ı.k ~iırn,ek. yollarına c:km dökrr.ek, Tıldım. işte aylar var ki 0 civar. 

tCT' müsaa~ rih. V~. ltazreU M:.ıham- küme alışmışlardı. Bütün k.;:.blleleri ibau~t edecekleri ycd~ri tf'l·ıl.s etmek • (S • ) k d dan ge•·miyorum. Gönderdigi ha. 
m('" · J"\.. oyunu sag ı. KülliyeUi ehadını b.r köle gibi kullanıyorlar- gib; bir c:ok han:.k.etlcre kC'yuldular.. -.ı: 
sat çıktı, Or:ıda bu~uııanların ,__..;,· V• ~aptılar.. berlere (yok) dedirtiyorum. Ni • 

.-.-....,. dı. Jü;bl:f' efradının hl~ bir suretle .. · · · 
j..h!er. o derece boı.tu. K ·ıe dare ·ıerı g'tt'ler ki rin böyle yapı""'rum? Nıçın böy. 
..... söz söylemiye. ha.k diıemiye şahsi)'-et- t.reyşı r, 0 "' ce 1 • 

1 
• -.ı: J"" ·zı· 

Aüke hayrel:to k•:uı. Hazreti Yu- l•ri yoklu. Hazreti Muhammet (SA.) ve •ıllikleri.. le yapacağım? Bunu bana gı ı 
hammet (S. A.) yotuı:a devamla sahil Reısk-r, kabilclt!rıni lı-ıtediltleri gibi ni muhasara altına. el;n-.ak senelerce aç bir kuvvet emrediyor. 
boyu c•tt!ler... ve b1'1ılı: bırakmıya çalı;-tılar Temiz insanlarla karşı karşıya 

Mrbc slirtiklC'rler .. l:teriklcri gibi mal-
HalbukiJ yulrar1da yazdıiuruz ver;- ıanı·ı ,.e canlarını 1'.ullnı.:.rlsrdı. Ebu Talip, sağ i'k:en mil.,rlkler, İs- oturmka, onlarla ayni çapta imi .. 

IWe Ham!ti Muhammedi ,S, A.) bu- Her Arap kabi:esia!n s<'zde bir raisi J.iınılara tecavüz ?tme'< kudretini gös- §im gibi komış;nak ağır geliyor. 
lana yilı ~e vadeden Kureyııller , .• bir de me<~i -.ardı. Fabt bunlar termekle beraber Hauct: l\l'.uhamme- Hayatımın kitabından bır satır 

de (S.A.' tecavüze rer;ret edemez.- 1 d t B·ı· 
ortalıta wlvele salmışlardı. Bütün aş!- hep •tlr•tin eneldenoerl !lerl gelen lerd;. okumamış_ arı a' a amam. ı ır • 
retler Hauetıi Muhamnedl (S. A.) 1 mllteır..11'beleri torunla» idi. sin kı ben üç maskeli bir ada • 

1 
Çünkü, Ebu Talip, K~fyştierin en 

bulup 61düt'™'k ıçın ıru:;rilı: aşiretler ı K.bUe:erin putlara tapması ve es- sevdiği bir reis! ıdi. Ve bu da ,ösler:yor mım. Beyaz ma<kem !fısıldıyor: 
dağlua, yollara dökfılmllşlerdl. Ebu ' k: Adetlcr.nc muteasslt>ane bir surette ki, bir k•bile reisi o '°killer mühim - Artık yeter. Barı bu son giô-

Llou Muabb«l'i:n 'ev.-! böyle oöy
lerr.lşl>. Bunun .ızonııe Hureti Mu
ba~ (S. A.) bu lıJtala ve al!! ıro
J'Untı -tmak :mllıııı4ld..tııi ı.-ıı. Celıil'm Hazreti Muııam'™'de (S. A.) bağ!anma ı da a;ıo1'lta b:r da\·a tCfl<ll bir ikt'<1aa maliktL nahı ışleme. Sen yoh•nıı ibuldun, 

"---------'-'------ı...--.w...ı.--w...-.ı..--.;..-.;_.L..-);....ıı.__ _________ __:__:_L ________ .(JDc1'G2f'1'Cl.!m!ll!.ı...ıt~1G1'!!r.li_L sür it, Sm:ı arzun t~k olsur.: Ev. 

---------- ::::------

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanla 

Semt ve Cadde veya 
mahall<"Si sokağı No. 

-
ç.ı:..rsa.nıba Koğacıdcde Lokmacıdcde 28 
Sult.Cinahrr.et, Alemdar Zeynep Ha-

tun Camii 
~-\yvansar;ı.y, Hoca Ali 
Mercan, ibrah:ın Paşa- Nasuhiye ha-
yı Atik nı içinde 11 

Çarşamba, Cebecibaşı 38 

Çarşıda Çuhacı hanı üst katında 5 
Karagümrük, Karabaş Melek Hoca 46 

Fatih, Kumrulu Mescit Camii 

- ,uııl 
J,. !(. 

J.Iuh:ımrocn 

Cinsi 
-- ~ 8 Lokmacı .vergAh' 

Lala Hayrettin Camll 
ve müştemilatı 
Hoca Ali Gaın!l 

Daralta. 
Dükkiıı 
Odanın nısıf hisse i 
Ök.$üı. Mchınct Paşa 

Camil arsası 
Tekke arsasının ahn' 
olan kısmı 

8 ıtı 

8 " 

3 ıtı 
) 60 
• ıO 

e ;ı 

ı " 
r\füddeti icar: Teslimi tarihinden 942 ser;.esl Mayıs sonwı.a kadar 

sen 

Sillvrikapıda Volde Çi!Uiğinde ÇittUk ve arazi 800 

M.iıddetı İcar: Teslimi tarihinden 944 senesi Te:;rinievve-1 ı;onunu kadar 
Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek ili.ere 11;.ına kon mı ıtur. İ.s 

ıer lnale günü olan (14) Teşrinisani 941 Cunıa günü ""'1t on b<şe k•d" 
kaıeroıne 

berlitc..~ta İstanbul Va.kıllar BaşrrıüdürlüğUnc!e \""o:ıkıf Ak.arlar 

mel eri. (9559) 

• TAllYlll • 
Rumi 1351 Hısır Hi<rl IHO 

B. TEŞRİN 
183 

fEVVAL 

22 14 
Yıl 941Ay11 Vaaatl 

VAKh 
Ezani 

it Teşrin " ı. •• D 

6 35 Gün et l 32 

4 
11 59 Öl!• 6 55 
14 44 Ikındl '41 
17 02 Akp.m 12 00 

SAL 1 
!.:! 36 Yata 1 3, 
4 ~5 !mallı: 11 51 

- 1 -- .~ --~-= --
lbi.rkaç senl'<leı:lberi .söyler durur. 
du. Hakikaten Memiş ağanın de. 
diğ! gıbi oluyordu düğün., Köylü 
bütün işlerini bitirmiş mahsulünü 
yer:ne koymuş eli ıboş keyf 'ft· 

rinde eğleıı4yor<lu. Sabahlara ka
dar içiliyor, zeybekler, hal'<iylar 
zil ,;esleri inliyo:du ... O gün kına 

gecesiydi. Süreyman içabildiğ; ka. 
dar içt· Halinde bir başkahk var. 
dı. Gôzl,ri kanlanmış sık 6ık kar

ş1sında oturan hasmı Şükrüye ba
·kıyordu. Hele böyle kızmao;ına se. 
bep, b:raz önce yine Şükrünun: 

- Düğün deiliğin böyle olur, 

erkek ded;ğin böyle evlenir, de. 
mcsiydi. Süleyman buna cevap 
vermemiş:i. Şu kala.balıkta arzu. 
suna muvaffak olamıyacağını dü. 
~ündü. Yalnız yiyecek g>bi Şük -
rüyc bakmakla iktifa etti. 

Vakit bi~ hayli ,geçmiş düğün 
evinde b>rkaç arkadaşile ·beraber 
Süleyman Şükrü kalmışlardı. Za • 
ten bunlar köyün 9a)'1lı delikan.. 
lılar :di. On:ar da bir aralık git. 
meğe .karar verdiler. Ve lııöy mey. 
aanına geldiler. 

Horozlar ötane~ !başlamış, §<ı-

!adını bulup bağrına basmak ... ) 
Aradan beş sene geçti, Y ll§a • 

dJğını görenlerdc-n haber alıyor. 
dum. Fakat adresini bulamıyor. 
dum. Dcği.;;tirm~. 

Bu, biraz benim işime de yarı
yordu. Mektupla~aydık evladın. 
dan haber vermekliğim i<:ap ede
cekti. Ona yavrunu buldum, gör. 
düm. koııuştum, öptüm diyemez. 
dom. Vaziyet çok nazikti. 

Zat işlerinin birçok araştırma
larından sonra şu müjdeyi al • 
mıştım: 

O günkü binbaşı bugi.ı'n Anka. 
radadır. AThay olmuştur. Birinci 
sınrl maluliyetle emekliye ayrıl.. 
mıştır. Kendisi emekli hizmet o
l.an ( ...... ) çalışmaktadır. 

Bir günde t.anıştım. Bir haflada 
, dost oldum. 

J 

----
İslnnbul Asliye Biri nri fit 

Mahkemesinden: 941/134 

İstanbul Aşir Efendi cadd 
. 1 

es[ll' 
eril' 
o ı•· 
i.j .,. 

alB' 

rato' 

de Baker hanında inşaat ıŞ 
iştigal etmekte iken 15/6/94 

rihinde iflasına knı·ar verilfll 
lan mühendis Galip Sınabln 
caklarile akdcylediği kontu 

nun 13/10/941 tarihinde rn3 

mece tasdik:na karar veril 

b~ 
d;ğl 

il;in olunur. (7007) 

~ 
- - -

fak 
.. km k .. .d. S ..._-lGrıP 

so e u.zere ı ı. aı••~ ğ' 
aralarına köpe1<ler tıavlaJ!l361' 
başladı. Bu arada Süleyman f,p• 
~erile Şükrüyü aradı. O s~l ~h~ 
bağıra önde ilerliyordu. }(ar~. ,fr 
ta onun hayalini fark.,der gı 1 ~pi 
du. İradesi gevşemiş her arı"'1 , 
müsaade edecek kadar co~r ,e 
leşmişti. Dişlerini sıbtı. ~ukr~af• 
karşı be.;l-ediği k'n vücudunu. dı: 
sar gbbi olıdu. Ken<lısıni toP~ e 
.. Ka·!eş heri!:n tam fırs~tı .~· 
~Öj'~('ntli•. •llam·d(\ye Jô.f ·t 811 ,ıı 
diye bir kiihir SaVUT'CU 0 şıı ~. 
Sül<ymanın lıal:oocn şür';~,,'.ıı:. 
di ger: d'ön<lii. Ne demek ~-
ğini scrac:ı.k\ı. Jı11'' 

Sfo. söylcmes 'lC zam..n k3 o 
rr~ 

dı. BclinoıJen saldırmasım , ~ı· 
ti''"' Sülc:·m:ın 1 ) anJrıdakHerin 1 ı1 ıJ' 

sına mevdan verJrcdr.ıı kur. ,.e 
gibi Şükrünün üzerin\' atıldı 
(harrt) Jiye lıir ses duyulM· ıdi 
Şükıü: - Sen hn 1 ... Diyclı~, 

ve cansız yere yu-..arlanD1·"cot• 
iak alml'i ortalık ağarmıŞt~c ~ı 
dikli Belind""' k,. ge:ırrn f>f' • 
zırlanan köylüler fd') atlar .. et • 
sında Şükrünün üstü &rtillıl 
sedi başında toplanmışlar~ 

. vo: 
B-en onu davet ettım, 0 ,, 

Kapıdan girerken Jıeyecşıı ~ 
de,•dim. Küçük Canımali'YI -•' 

J "tı}.., 
cc>ktim. Babası ~eni den. dıı d,Jt' 
gelecekti. Bir iki mısafır 
vardı. Jlıl o1 

- Aman aman dedim· ı' ııe 
güzel, bu ne şık 

0

hanım k• · 
kıvrak hizmet c>d:yor. . şr(ı" 

B . k .. ıe<Jır - enım ızım oy .. ;rıfl' 
·ına " cası. Mekll•binde de da1 ortı 

cid:r. İlki bitırdi, gc-çcn scııe 
bire gect'. • 

. ıJ!I · 
- Senin adın :ıc baka) 
- Gültınaz. 
- Gültınaz mı? k•J'l.,ıı: 
Güler yüzlü b~bası sôzt d~ 31 • 
- Son y&rayı Tiııaıtc_Pe ıafcıt 

dım Ondan sonra büytı1' ct<ı<l 
ulaştık. Kızım bana uğur g 
diye bu adı verdim. r<lJ? 

- Demek başka adı ,-a .,,11a • 
da''" Ev sahibi duymamış rıc' ıe 

ıak bir emir yermek bDh
3 

dışarı çıktı. c!ık 

Oradakilerden b;~ 

1 
t 


