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Milli Şefimizin, ·Türk Milletinin samimi duygularına tam 
mtikes olan nutukları her taraf ta büyük bir ilgi ile karşılandı 
Reisicumhurumuz ismet lnonü tarihi, kuvvetli 

ezcümle 
hitabelerinde 
dediler ki: yeni, önemli direktifler verdiler 

Büyük Şef'in Nutku 1 

Büyük Şe/'in nutku bir ders 
ve bir direkt if hazinesi ve 
yolların ı şaşıranları huşunetle 
kırbaçlayan bir şaheserdir 

Şef'in iç durumumuza ait yeni direktif
leri fert fert bütün miıictçe hayati 
ehemmiyetle nazara alınacak ve derhal 
gereğine tevessül olunacak bir ehem
n1iye t çerçe vesi içinde bu lunmaktadır. 

ET E fJI lZZET BENiCE 
Aııkııra'dan 

Milli Şc.J dün Biiyiik l\lillet 
l'llecli.,inin ılördünrii içtima yılı 
n ın a çıl~ münasebetıle ta r ihi 
Mıy le,·l'cri oi v..-rdilrr. 

Nutlik, iç ve d ı'.? ~ i~-a~ t inıiz, iç j 
' "' dış dummumuz b akımla rın 
dan hakil.aten büyük ölçüde tarih- l 
sel J)r öuem ta,una Lt a ve her rl&· ı 
~&;ı'.ııı hem gen ·~ hır ay dınlahna 
ılc ız.ah c)' lemekt t.: , J ı cın de yuk
sck direktillcri ile bozc mektcdi r. 

Sefiu ııutk unu b'r \ C bir kaç 
nıı;J..aJ.c ile fabli! etmiye imkan 1 

~c!;. tur. Çünk ü, hrr cün1lcsi .bir ı 
ciltli k talıl i l ve izahı gerektir e.-ek 
mahiye!ted i~. 1 

t ircbilme k lOlunda, he r d c<Vle tle 
ulan ın ih1a~bat ına hiyet ;n i aç tıkça 

'ö~· l ryebilmek ka ra k!erin<k ve 
kmvetinde bulımnıay ı en biiyük 
b ir teıninat saymaktadır. 
Bc iskumhuruınuz, insanlığın 

bıFgiin iç ine dii ~ tüğii harp felaketi 
karş ı sında mıutar ipHr. Şahsi ız

t ıra 1ı duygusu ile bir arada Tiil'k 1 
m illetinin ızlırab :nı da bilhassa 
bel ir tmekt e- ve g iiniin Jıa.r'bin.i : 

· İn •a nlık öldürmekten ba5ka usul 
tanımı) an bir arınacak istikamd· 
te gi ttilu:e daha zll·adı- saplanmı~ 

bu1ıutu yor.,• diye \:as ı fl and1rarak 

Tii r l.. mil letin in ve Türk devl eti
nin suUıcu ve i11 ~anc ı karak-terin,i 
de dünya mille tleri nazarında bir 
ke re daha teba rüz ct t i rnı ekte<lir . 

Biz bu yuzmwıd a' Büyük Şefin 
tO)'lc\:İni sndttc umunıi çerçc~esi 

)Jakıın ınd a n ;za h etnl iyc ça lışacak 1 
'\'C her fırsa tt.ı n·n tkun ıuetnine ve 

Had·scleri içinde ~e geleceğinde 
daima en nafiz bi r görüşle ölçü

JlLLı!lt c \· i orliuğu d irck t i fl~re döne- nıc~·i bilen ve deh ols ın ı n b ir hu
ceğ·z . ' su siyctiııi , ·bi llıassa bu iistün ka

• •• 
YükHk l'llilli Şd, h arki siyase- 1 

.. 
1 

• ! 

Dün Büyük 1'11illet l'lfeclisiııde tarihi bir nutuk veren sevgili 
, tilli Şclinı İ'z, Reisicwnhu rumuz İSl\fET İNÖNÜ 

r •• "" 
Universite busabal...ı~ 
merasimle açıldı 

REKTÖRÜN KÜŞAT NUTKUNDAN: 

''10 uncu Ders Yılının Pa
rolası Yenilmez Karar 

ve Bitmez Çalışmadır,, 

ve - .. 
lztırabı azaltmak, millet t ahammülünü arttır- 1 
mak ve muharebeye girilirse şerefle, sela
metle çıkmak için tek çare .hükumete candan 

yardım etmektir ~ 
M;Li i Şeumız ismet İnönü 'nün, 

dün Bü~·ük Milkl Mrelisinde irad 

•buyuımuş ol<lukl• rı tar •hi nutuk 

!he- tarafta büyük bir alıka uyan
dırmıştır. 

şıl~~~L5~;fimızin A nkara radyo- 1 N U T K UN 

Türk mi'.!etin;n samimi duygu

larına tam makesi olan bu kuv

veti, hitabe bütün yurtd: büyük 

ibi r lgi ve umumi b:r ta~viple kar-

sıı ile bütün dü~yay~ yayılan nıı

tukbrının radyodan ::.ldığınuz kı

sımlarını dün son daluka tah'ımız-

da okuyucu 1ıa.rımıza vermiştik. 

Bu tar··hj VC' önemli hitaıbenin ta-

m .. mır.. ela bugün .kayd<'<l:y0ruz: 
(DeyanıJ 3·ı: 4, Sil, 4 dt>) 

Parti kaza kongre 
leri dün aşladı 

~~~~~~~~---~~~~~~~~ 

İlk olarak yapılan Adalar kon
g r e s in d e halk neler istedi? 

Adalar Parti Reisi Doktor Esat Duru· 
soy'un mühim bir · nutku 

Pa, tı kaza kongrelerine diin • 
<len t'baren baş1aııılmıştır Duq 
A<lalaı· ve Ş'1e k•za1 arı kongre -
leri: ynpı]mıştır. 

Adalar kongr""i dıin saat ICl.30 
da Büyiikadadaki Partı bınasın

d:, kalaıbalık bir dinlr-yici kiitlc<;i 
önünde toplanmı.ştır. Konsr~)i 

Adalar kazası P art: Reisi Cerrah
paşa hastahanesi Sertab:ıbi B. E-

ı s• t D urusoy veciz b:r nutu.kfa aç
mıştı r. t1.umai'.e.rh nutkµnda ev
vela iki acı hatırayı Refik Say -
damın ve Genel Sekreter Fikr' 

;rala nz. istın..:<i'en ikı da kı.ka sü
kiıl cdilmi.ştır. B. Esat b liıhare 
dem ·tir h: 

•- Dünyayı at<'Ş, kan, çevresi 
samı:ş bulunuyor. Bugün savaş 
içinde değ1liz. 

ı-·a~ ... t yarm:ı- tıı:.zı .. buJunınıak '\."C her 
za;ı.:an ruı~n w,<n l ii!llmak. zon.rııdl 

lt21=b' ~·i;tm>ıl dü.,u:>n" 1[J'z. Bu d~-

ruıır.d:a ~ en y\JCc.:..k 41Zı~ı. ottb"rl 
yoklugunu tab.i go;r.)f·ı.:~~:ı:, ~ği az 

ye,- \~ı! yar:n *r...'.Ç.C.r.iıı.: 'ka.kıb~hr;z. Ası.J 

(Dl·v.::rı Sa ~ S.i: l dı•) 

Hariçteki 
Akisl eri 

Londra radyosu 
husabahdedilci: 
"İnönünün nutku 
harici hiçbir taz
yikin sarsama
dığı ve sarsamı· 
yacağı Türk si
yasetini en aç•k 
şeklide tebarüz 

ettirmektedir 
Taymis'in makalesi 

Londra, 2 (AA) - B. B. C 
Türkiy<' B~yük Mıllct Mccu...

ni naçılması mü'lascı;bct:ie bc .. p; 

hır nutuk irad cdtcn Rchiıdinrlı r 

Milli Şd İsmct İPönü'ni'tn h•ta
ıbcleri Britar.yada büyük bir d k
kat \'C Hgi il,e okunmu.,1ur. İ<nıel 

İnönu'nı1n hitabesi h.rici h·ç b'r 
tuy kin sarsmadığL ve sarsam ı -

yacağı Tür~ siya.<elini en açık bir 
şekilde tebarüz ettirmcklcda. 

(De>vıı.mı Sa· 3, bli: 6 d ' ) 

Tüzer:n ölümlerin; anarak halı • 1 Ç E R Ç E V E 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tinıizdc h'ç bir dcif~ıklik olmadı- \ 
ğ; n ı \ ' C cl mıyac:ağını en kesin bir 
itad~ ile herşe:; :ıı b aşında brLirt- : 

nu~ıır. 1 
Bu siyaset, dünya fel aketi için· 

de ahidle~im :ze, it! i faklarımıza ve 1 

dostluklar uruz.a sad ık olcırnk ve 1 
herlıangi b;r devlc!e karşı bileli ve 
sakh fik irl i olmaktan di.lı.ka!le 
sakınarak m illi cınn;yetimiz iı gö· 
zetmck si yasetidir. 

biliyette ta-şıran B•iyük Re 'simiz 
ınuhar ipler aras1nda ar>tık b~r an
la ~nıa k2biliJet ve iin1 ·;·nin kal
ınaınış hulunduğunu da işaret c
dt!rlcrken harp so a ra:;ı dünyast 
bakım ından çok önemli b'r no.kta
ı· ı da Türk devlet politikasının 

bar iz bir va!Jı halinde insan lığın 

kulağına u~tı r mış bulunmakta
dır. Bu ııokta , ~ CQ' iiLiinde bir la· 
rafııı hakimiyetine dayanan bir 
si yaset yapısıııa imkan olnıayışı
nnı belirtihnesi .:::'b i insanlık ale
n1i i-çin )lek bay~ ti bir e·he1nn1i yct 
ve mana ifade eden bir noktadır . 

Bu yıl Üniversiteden 719 kişi mezun oldu !Uzak dogvuı · ·· ·· ·· 
A INO u SOYLERKEN 

•ı harekatı l 
1 L>ndı a, 2 (AA.) - Cenup ba- ·ı 

NECİP FAZIL KISAKtİREI\ 

Şef bu siyasdc sadakatiu bilhas
sa harrbin ıiördüncii ) ılı içinde de
vam edebdlmenin hiikümet iç in 
çe tinliğin i i~aret etmekten çekin 
menıisti r . Zira harp gittikçe şiddet 
Jenm;kte, siıı.i r ler g ' ttikçc bozııl
nıaıkta ,insanlar ar.asındaki dii ş 
manhk duyguları gitt'kçe artmak· 
tadır. Fakat, Cumhuriyet Jlilkü· 
meli bu milli siyaset ini de.·am et-

Bıı ııokkyı Yüksek ş .. f §Aiyle<!e 
aı dınl.aJ!'ıaktadırlar: 

•- J'lfılletleriıı , küçük büyük, 
hepsi i~ i o yeryüzünde istiklal ve 
haysiyetle yaşamak imkanı sabit 
olacaktır. Biziıu n1;JleUerarası si
Jasetie da:n1a esas prensiphnU ol

(Devamı Sa: 3, Sü: 3 de) 

YE.Nİ TEFRİKALARil\1 IZ 

SIR Perdesi Kalktı! 
Okuyucularınıızrn merak ve heyecanla .talııiı> edecekleırine emıin 

bulunduğumuz bu yeni zabıta romanımıza dünden itibaren başla
dık. • Sen mi Öldür.lun?. tefrika mızdan daha sürük leyiei olan bu 

roman da lıi~ ~iiphesiz derin bir alaka uyandıracaktır. Bundan 
ba~ka: 

TAÇLI DELiLER: 
Deli Petro'nun Deli Kızı 

Reşıt Elcrem K<><;u'nun olıuyuc ıılarımı:ı için ha:urladıiı ve Roma• 

no! sarayların ın içyüzüoii hikiıye eden bu tarilıi leirika)'.a da yann 

b:ırşlıy >lrUZ. 

İslmıbııl Hukuk Fakültes'ııin yeni mezunları kendil erine dfü t yıl 
emek 'Veien edeni Medeni lluku k Ord. Profesörü Ah met Sanıim 

Gönensay ve Doçent Ferit Hakkı ile birliktil 

(st.azıb u! ÜrJİ\.'e!~!.t·.s: bu ~baıh sanı 
9 da. nııc'J'a~ırıı+c nçıİ·ır.~1rl' : Daha sa.at 
se.k.izdır:ıı. ;f.ıba. ı'-On Ü!lı v·ers.tıe Kon1'P
r arl6 S<lJontı kıe6if bi.r profesöı· ~ te kı-

(De..,mı Sa: 3, Sü: 7 de) 

Hollandaya 
şiddetli bir 

hava akını 
Londra, 2 (A.A.) - B. B. C, 
Dün, İngiliz hava kuvvıet.Jaine 

mensup uçaklar Hollanıd.ada ~·
nallara şidılRUe taarruz etm iş.ler

dir. 

Şehir Meclisi 
bugün saat 

14 le açılıyor 
B ugü.11 cg!ıede.n sonra saı;.ıt 14. te şP

hr. l'n\!ı:::t.si ~ıma·l.:trına başlın·Cı:cak1 rr . 
B u \~si!ı• ile va.ti e->&;: Y.C ye.ı1,- şehir 

m()clıics. ii.Z'l 'ıarına k L:n lrtr nutuk ~öy,lj_ 

yeC\.ik.t.ir. b unu nl.iitt>akip ı '!!:yoı:se.1. <kva

m ~· . yapıl"""" w bunu Dairı• i En
cıümt'n v.f• İ~ Encürr.en!~ Ii(°(imİ: 
ta.k• ı> ed~"'·· 

Da 'oru Encilmıenck bu y •I bazı d"ği
ş~ik ~fri.n de olaa\~ zann..e.d...lmek·tı(l

t!lt. 

1 tı Ptsifikte, Gu~da' Kanal ad.ısın- I İnönii'niin nutkunda 
daid Japon mcvz''.eri Amcri~:ın buldum: 
den:ı kuvvetlerine mensup bir • Açıklı),., dirilik, sertlik, cesur· 
Jiklcr tar~fını:Lın t<ıpa tutulmuş- Juk, 'ı"lısilik, samimilik, az'nılilik .. 
tur. (Tabiatle yeniden meydana ge: 

len vr ka3bolup giden hi,;b:r ~y 
1 
1 Paris'te mey-

yoktur !) Kanununa zıt <>lardk , 
milletleri yeniden doğm ya. yahut 
ka3· b<ılup gitmeğe da\Cl edid bu 

dünya muhasebesinde, devlet ve 
hükümet seciyelerin i ı muhtı«; ol

duğu k•ı me!ler de şunJ.rdır : 

dana çıkarılan 
silah ve bomba 

d~poları 
Faris, 2 (A.A.) - P ol>s müdü

rü Busıicrse m uvazzaf polis se:-
vblerine hitaben bir günlük emir 
neşre<k!ıc k bi1hassa :öyle ck>miş· 
Ur: 

(Deva.mı Sa: 3. Sü: 6 d<) 

Bayan Ruzvelt 
Dün l n g ilteredek i 
Amerikan kuvvetleri 

arasında bir gün 
geçirdi 

Uıı:ıdra, 2 (A.A.) - Misis Ruz

vc!.r, dün il k defa ol.a rak İngille

redeki Amerikan kuvve tler ' al<l

sında bir giin .geçirmi~erdir, 

Açıklık , dirilik. serilik, cesur· 
Juk , ~alı silik , saminıil'k , az:nıJilik ... 

İııönii ·nüıı nutkundaki mi.istc~na 
..ruh nescini, 24. s.aattenberi, Türk 
dc,·lct \ ' t' hi.ikUn1etin:n s~c iyesini 

ören b.arilrulade bir ör•<k tanıy~· 
rum!. 

fnönü 'nün nutkunda, biri d~, 
öbiirü iç vaeyetimize a.iı iki ı;rve 
noktası var: 

_ • YC"Jüzür.de bir tarafın ha-
1dmiyd[ne d ayanan bir slyasel 
y aptrSının kalamıyacağı ve kınu
lam:yac:ı.ğı artık anlaşılmıya baş
Jaın~tır deı:elbilir ı, 

- .M lletlerin, küçük ve ıbüyük 
hepsi içın, yeryiirı:ünde istiklal ve 
haysiyetle yaşamak imlulnı sab·t 
olacaktır ! . 

- ·Alıidlermrı:e, itı.i!al<larırnı
za, doolluklarınııza sathl< olarak 

ve herhnr..gi bıi-r de>vlete kaı:-şı hileli 
ve sakl ı fikirli <>ima.klan dil<'katle 

sakmarak m ili emniyet siyascl> 
rnizı ta'l<ip edeceğz! .• 

Ezuruntdaki bilmenı ne canı i' l~ 

Edirncdcki SeliıniJe cemiinin 
ıuiuarc le ri arasına ~ bütün v;.tan 

boyunca çekileeek alımdan bin o· 
mahya kıymeti teınsil eden hu 
fevkaladt· inee sözlerde ben, haki" 
ki örneklcrile biitün Türk m il:c

tin in dünya görii~ünü, istikan1et i
ni , lıede(ini billiırlaştırıcı n ;Jıai 

bir eda b .. .,.,ıe.ı:m ve mesut oldum. 
Bu eda, dünia muhasebesi ve 

dı~ polit :ka ıncvzuunda beninı gi. 
bi du3· mu~ ve düşünmii~ kalemle· 
rin en ~iiksek miijde<:isid'r . 

İç nziı etimiz Jıakkındaysa, Jıü
kiımet ted:birlerine cemiyetimu 
tarafından hiç yardım gösterilme

diğini, hall<>luna<ak ilk iş i n umıt

mi itimat havasını iade etmek ol
duğunu kahramall'Ca bildiren; e
linden g.,J.e, teneffüs ett 'ğimi:ı: 

ha.-ayı bile kar vesilesi diye kuJ. 

]anacak vurguncu tiiccar zü ınrc• 

sile, Jmıilcriıı hesabıııa çatştığı 

belirsiz, 'iedan bulandırıcı politi

kacıları iki sınıf haEnde ve açıkça 

kaydeden İnönü, Türkiye Büyiiılt 
Millet 1\ledisinin 6 ıncı intihap 
devresinin 4 ündi i~timn ı ılında, 
Cumhuriyet hülıümetine bütün bu 

davaları taahhüt ve tekeffül bor
cııııu yüklemiş bulunuyor. 

(Dc,·onu g., 3. Sü : 5 de) 



2-SON TELGRAt- !?2-..ı J W ._ -
HALK FİLOZOFU tlA.HK.EME.LERDE1 

E..V. KARABO~SA 
'.G_~X:.uJü.41' 

1 loı•lıııhlo ınc•kon buhranı. hnd 1 
b'r ~ck~I ~h.nt!'.tır. ı:\.- buln1u~ 
nHın:ht.in dt.iıiidir. jJn iınkit.nı or· 

RE.ŞAT FE.YZI 

lC"tindn1 bİlri de ,,.i~lcdiğ"İn1i-1: bu 
hatadır. Her ne\.·i ınaddc 'e c-~~ a 
fiatt artarkr-n -ev kir~ıı;;ı nrtft-n art-
1111~-ni'~lc"t~r·'. Ruııu11 ıniisbet , b!r 
ın1ıcip "'chebini buhne.k ınü1ukün 
<lct:;·i!dir. Zaten. hiicl i ~e. harp eko- . 
nouı.i....,İnt• zıttır. Ztl oldu~u iç· n .de' 
ha)af,ıet Juymeti yoktur. Bina· 

Bu!' 

Bili, kiyltytl 
taaımıyoraz 

y \"l~. t. Y.ıı.J l l! ın k 
r r.. r . .;: ~ıı-11 yazıcı!·~ ı 

\"e '"'~' • tı :ar ~ .. ;;y,uvı· dt' hG:uın et. 
t' ~ il 1 , krq •·.Y~ cie hC:ar ·• 

Harp Vaziye~tı 1 

Doğu ve Mısır cephelerinde harp ! 
vaziyeti ve muhteınel hareketler 
(Yazan: -' • ~. Eski Bükrcş Ateşcmiliteir) 

"Kişinin çektiği 
kendi 

amelidir ameli!,, 

Dl~ P,ottf IKA "/:.. , 
• •.• • • • ,. • • •• • -J • • • • - - . . . ~ . , 

Raı Ye Alman 
·11vv8tlerı •• 

Y<Uı:crn: Ali K,,mal Sanman 

tari:ın k;ıtdırcan f:>as.!1c3 'ıcı1, seh-. . ' 
r·n \<'•' cirrcce k~ılvbalıkta':'11H~ ot .. 
lll&t ... Hlır. 

L\ \,..ı"i' etinin il..i ~cphcsi \-ar
du: i1'r l" \.ahihi tara.tı, bir de 
k ı;.u:ı 1;.ırafı. Rirac·,lar. e\ hula· 
ıu ı;ııı1aktnn ':?lkoiyetı..;ıdir. l,, ~alıiıı
lt't: l'\ ıeıfuiu tıt'llt..a ~İtn\c:ı.:nd:cıı 
dela} ı ıuü;l~k· ;r. 

Haııo lkonvm;~ı hor nıudde ve 
"-'s~a f'ai•.Hı arttırınayı aıuirdir. 

!'-j(·thl'\t \t' lıuı.u~1 ticaretit" ;.,C', 
bu aılı~ WU4Hlna!c do~ru "'l',\ let
ıli~ .. ,ir. 

l.-akat. r.;:;.ılihu, '-'' ·kh·aları kut
t_, ~ < n arhııı:ıac:lk, dİ)e hiiküın \ ('
ı"rk.-n, h:r hat-'l ) Pi\Oruz ve bu
~ünkii ınt kl'l\ huhı-~111ınıı1 hep--

r naleyh. e,· kiraları hakikatte arl· 
ru.1~ ve urtınakta de\anı ctuı;...tir. 
.ı.\nJ<'ak bu ~rada ınaı:;<lnr oi:...ln tek 
gOı: ~ah1bi ~e aldu~ı ı..ü ·iiJ... kir• ile 
gccincn ha7\ kim ,.,,:, dul kadm
ı~r· ,~ Hıli,\·~r e-rkeklcrdir. 

İslanhulcla uı<." .. ken bulu anını 
ni .hc i'4!n önleınck İ<;İn. harı> cku
ı1-tJ111:. '11hı z-aruri kuiJ(:ferine daha jı 
f:.11lu. nıu\.a\ en1ct cu11cı11ek tll1n1-

1.ıı:., •det t>r \ • T-...i;. 1iı ıt"":l!, 11 1.,n ı.~ 

4 \: l-. .:illllu 60, .o, 80, 100 ku-
1 .a b' \ • h"'t.ta .Y .z 

t>i 'rı... :< ~t·') 

1 tı lu. . 

ıı. , bu 
1 

ı yo • •f:V.< 

ı.., 'Y'M'- 1 

( ~; .. ~~ .~ ı 
'<• g p k ıluı> ' d ~ 

ı:ı ın ı 1 '" ,. , di:~ 
.... , • ~·· 1 .~e ı ı- ı l~·ah .. I 

" ""' ('J ;cı&· (,, I 
h:. nMı_y~ 'J ti!-; :-'Cllun..d.a ~u 

4..hr. ('i\nkii. ıııc.'~kru dl•. bir cok ı c·t" 
tuadd.~le.r gibi, hugiln karahC>r~~ya j - s ... '.>• ~ 

y lt t to. . ' 1 { 
ge~n115lır. 

P.,'7 d 

c / ı'; 

• L 
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q; ... hı~-
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Uç muhtekir Adliyeye ' "" 'e 
- l !Lıt .. Y\)r 

verildi 
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OO(;U VE 'llSJR CEPHELt;. 
RiNDE llARI' VAZİYETİ: 

Stalingrad böJgcsiude ınuhare
boler ~ine ~iddotk-ıım'~tir. Şehrin 
ic;iıt~(· Alınanl.P.r \' C dı~ ; nda Rus
lar taarruz ctınektcdır .• l\lntanJar 
{ahı ikalaı· ruahalle~ini daha t.anıa
ınflc.• T..n1ı:e1.lenıeın°~l~r "\·e "ua t~cb 
l• '.i•I ıintle uıuvaf(ak elnmanıı§lar
dır. 

tab~·e kunctleri göndcrdilı.lcri 
•nlu~ı lınr kt.ad ır. 
Ya lnıL ıncrkct.de, Terek nehri 

batıı..ında ..:\lnıanlar c:enuha tluğru 
i1erll'Utİ~1er \<.' bir d~nı İr \· r:lu \U· 1 
be hattı.nın !'!Oll ucunda İıulun~n 
X~lt·~k ktsaba"ıJtlL j!:"gal et,nisler
dir. Buradan Almanların ~rta f 
Gi.tı. tr.lana inut\'k i<;in ••aıruLa 
dc,·aın tdetckl-erini tahnıin cde
uıe~ i"Z. Oı ta K~tka"' lh-t.~1art yalın-z f 
ıhir gc-<"İdi r1ırla1nak surctile a'?ı- j 
Ja111a:ı:. ltusl::=r bu ıniinfcrit harC'ke~ 
ti ~rgeç du.cdururl1tr. 

<iu 

ı>; 

~. 'O ı ... 

dr-g ı. n •• 'JI <it" c 
mor Y i'"~ m •• j 

ltu-, - At.nan ınııharche~indt• ik-i 
t aıa.l'ıu hn~i.inkii fi.ıı,·\·c..,ti ııc..· oJ .. 
du~ı b'.lınen1i~1H', \' ulnı r ft kat'i
) etil!» hilinerni_,1tr degi1. t•u tloi:· 

ru)a .\akın Uir ı,hıninl~ c!t' l..t•,ti-..:\ · ~! r.:: iı1 • :\!C'f)!· 

ı L"Q ı b U.~ 1 ~, lı:ı. U1l l. 

ı • t..H r-
b~l;\ya I rilcuıi' ur. hlt- h r :dd:" ki eı l>.ıhı 

t11r .. tJHd1u1 vrhı) a kCNıdu~· u .:in 
harı• i~J<:'rtlc aııl'ak uzakıan ıı1.;ı~a 
ıne~gnl olabilrnlEl'j aı ~ct,ırtınaf.O:ı& 

gerckii-r. fAl~ :11 İ ~ı·l~1 ına thuJ~ 
tında bH,\ le hir fasıl ,·aı. Hı.lr11 gi· 

bi uo~ nak halJcıtt(' k~~ip :.at:ı rak. 
tahın:nh:r i ileri ~iırıneui-n ıH• k.ı .. 

dar uccıe olaı:ağını ı ... tırlatan1ar 
bııgıiıı ric Uw.ya11ın 11• kadaı· ku~ 
, -eti \·~,., Alın:uıyanınki n<.· ka· 
d•u·<lır·?. bah..,iııd(• A;:ı'iycl hulu,. 
nanıaıua ... ınf t~hiı ~itru:ı. orlar. 

:$.,,:,a tın! Uy t ya 
A·t 1 ı.l'J • .,):. t •L<.\h b.:aaı· •. j 

H:E"l 1.;,.ı :Jı.irtll ~: .. 

i •c. b•, c1e <•ra k: o·•> tJ. g "ti · 
ya b'J <e • 

ft,,,. ded , 5" a. Efe• . ' -
nıın .!\J\ 1 ı1. • ıri•n µ·: 'es g"l lC ın 
Oy c ;,a \' n· .. B·r tıya. !~1:·' 1raz, 

ı.;1~n oL, t,l: 

- l~· n ··1.... r f ""'C ı .. ır .,. • ı 
d' dl.ıı;. 

_ 'l ı :ı~k. ded P~ı.t .. :n an-

1 .ı·! llt.: o\ .;r -:.·' 11 tı l)..; h .. ~-

.• ..\fl?J·2.il:~.. 1 l..ı .S-:-.J& i..' ~ ... <"o ı 

1 l)e k ol dj!.,. p· · ~ 
1 n J-"C· ciV. ak~c-· 

:\lı~u Clphı.:~inde İngiliz ordu
~unu11 taarru.ıu ne ıuih\ eriıl :,i- j 
nıal cenahaıda ra~ı~ ilcrliJeb:ı. 

111;~ \C ne de nıerkcı , .e ce11uµ 
k · 1 1 ı ... an. ·c.o ,~ ·e:s nı ernc yuy. ıuı~ttr. BcrHn h:.!-

. t-P n. G(' t:O..\l>L 

1~ y !.!CCıl" 'Z 

t• l) I)' 

E! -
Her 111ütaJ\.'~lda haklı ı,;,. '.?Üt\h-<' 

' e ıhtİ) .ıt paJ ı bırah.ııtu.) t Cjtc<len· 
beri na ... ihat cdl.'nll'ı i lıu harp daha 

ı te) İt c.tuı~'! G}du. Oı tad .. ı b .ı.ı ,-u-
öeı 'ne ~tta ... ·. l11giliz ordu,u \l!Dİ-

• 1 Jwt,l.iii. 1 

den bii~ tik z11·hlı ,.C' pi~·ade kuY- Di.." 1 • t~ ~ırı . 

Brsiktastn kOnuirciiluk ~ apan 
lhsaı; p~huJı l,;ıniir ... ath~ırdan. 
Ht., ("'~1uncla hak kal Art in 'c Pezo 
he~ a7. ptyn;r ihC ·rrrl ~ aplıkl~ru1-

·dan udlli koruını!a nıahkt·ıncfiİne 

\ t•ri lıni~I(' rd i r. 

s~ ·~"ı üt.' 

> 
) 1«•-1 

:\lare,n11.'imoc:cnkl. ~<>hrin t.'enu
buJıda gcc~leyhı VoY~aclaıı t:ık\·i
~·e ku\ \ etleri \·e ta nklar g.eçirın ·-), 
bnndan ~uııra ~inın1dc-kı ~ ardınl'Cl 

ordıı ile i7!Jirligi ~·aıı·<trak .. \lıuan 
or:iu:"unt:ıı !;:ınal \C cent~J• cenah
larına k:.ır~ı taat·ruz.a ba~~aını~t.r. 

BöI lel'klc bir taraftau Stalingracl / 
n1lü.1~1faa~ını uzaftnıya ve di~er ta
r.aftan da StaHnA.,:tad cehcruıetnin
dc canı burnuna gchni."? olan Al
n,an or,ht:'llınu hırpalaın.~·a de\·anı 
etmcktcdit. 

~Iaı·t:.~I Tiıuc-

,-~tlerılc t2a1 ru:& ctmi~. si<idl~li f; n· 11 "'~ı O"" 1•f• • 

!)U.\aslardau ~nra bu ta.uru.& ka.r~ı Cr"ı.' ı .u ~a ... .. ' ~ r~ c,.Uı - ı 
lıti<:uınlarJa dtıduruhnu . ., tur. )tı;. ı < -~- Zt: 1 0 ı ~ n. K 1 ~ bu 

l . \ !J. ç 1. A1 ·•'<l'. ff'Yl 1 

kuat 'ar ki bun laı-a dair waJünıat 
gelıııİ.)t.'r de:f:,ı~c de hild r~len az
dır. O halde ('k:o,;k ınailıuult liı:eri-

T • .\i(fl1Th 

' \ RDl 
ı:ir arkaua,. ""dk." b:r fıkrada 

~--

~'· ı 
y,l b: .. ? 

J..> 1 r F<:.;, ~ •. 

lı;.ır.:cb dl"\ aa1 etnıcktedir. • · · "" 
T: 3 .Nt b... .. ·n-• ltu-

Bununia beraber, bu vezi,yct bi- j ~~~; · ~ ')~<.· 0 11, 

le ınih,·er c..rtiu .... unun alevhincdir. o.cC:r q ı 

ne miiliha;ı:a ~ üı utülü.' or. Rt1. 

- • .... 1 
~ö~ le ~~ru)'ordu: ıollukı.ıkıı ıunu-

uı.i'\ei dü\·el dcn"-'U ilim artık kal- ~ 

l&Adı 011?. J 
• 'a~ıl kaJ.111arlı. büt~if\ diiu~·a i.i- ı 

Zincirlem.e ticaretine 
karşı tedbir 

t....:1. ı;. ".ial." } , 

b1g';......,G.•.Y ·ıır,.c:ı, 

\ <.-0-Y ·t~ -L .... n ll1ıU ..e 
d ı· Burıla.,.111 r ~ 

h~ z .ı; o. :--_ ı 
:ıuu:'h 

r sc ·-

~~nko, ~ehrin ~iın•linde ,.e \ 'olga· 
dan ktı\"\·etlcr ~~~·rmek te~C!bhü
~Hnti~ hulttrt1'lU!"tur. Bütiin hu 
har.,keller. S!Rlrıg:ad muh:ın1>c

lcrlnin hareket hat hinden çıktı~1- ı 
nı \'e ,yıııratnıa ~ekline g"rdi~ini 

göstcrn1cktcdi.r. 

:\laresnl R(..nnncl. İngil'.z İaarruzu- t lr k r 1 t '· f!-n ~ Jz. , -

nu aı~tak ilıti~ ;;.tlurınJ kullannıak 1 '3' c ı.ı \' • •1 Lı" ··Jo n ıJ:E> lJl'n j 
, .e ınukabıl hiicuınlar yapJtuık ~u· b{.; YCz 1·r&..~·ı ı: tnCll4u § ı> ı--'.un-

Alınan ıııuh:ırebe!)inde b"raz d.a
ha .\ uk~r1Iara çıkıııal.. lÜLıııı gelır~ 

sc ~Ü.' le dcuccek: :?:.! haziro.1n 9'1 l 
do Ru' - Alman harbi ha~ladığı 

vakit 'azi,·ct Atnıan ta .... 

., .4.._ ,itc•eriodl" okuıul.au bir 

t l'r,lir. l'akat, naz.Jırjd·r. Bl ı .ii n 

{ <t,,:ılt<ı1. ~·rri .)oktur, tarihte ,-ardı. 

İznıir 2 ( Husı"ı ) - B<> • 
lcdi'.' enıiı ı.incirl~ın-c ~atış -
ların '"'-' kt\fı f'at ~ ükse ltınc\eTin 

önitur- gc,:rnrk üz~re ':'"Ok ~ıkt tcd

r..')&'",~ ıe1·1 <'0:.;.'4 .. !< .ı!e b .. <':...' t .... ·-
l'"r t t·ı • ır.1..1: 11:-c r... ,at:d:ı·. 

G ır....:ıı.:!l~t..e ""L n. 1,,IR ışL.r_ ..-;ı• \e b·•~ 
n· ı:ttr. YI' 1 topıct.; Ur r!er '-c D.. ... ı. yı.: 

b ry {tL .anııx«, b.~ it<:bı, 

h·ı· F 1 ciı .1 ~ 1
·(_, ı;~ı g.Cr•, '-' ~ lı l,: ... v .... 

Nlİll' dmdı'rn ı .~or. 'akal kay· 1 ı .t:t~ı s ;, l Htp.ıL bu.: .::tı . .J31"tt, 
bctt•ği aıazi~·i ı~e ~eri alab il :yo.r 1 0 . 1 b iı ,> b: K •ep 
,.e nr de n•·,.I nı ı;harf'he hatttna - El~ de. oa tıa 1-'l' D· 6'. B'n b:.·ş 
girm·~ olan Ingil1z kıfalarıııı ,.e ~·u,"' r ~· ı g ti.!. flit btıo,ş ,. 1 oe cıı-

tank1arıoı ' ilt. Çlkl~ 1114!\·zilerine ! Cf :;,,, C. n C.ÖC<."ı ~ı 

ı·afnun IPhindc idL ·\hn aıı tarftft 
hcn1 ku\·\ etli idi. h~n1 d~ takip et· 
tigi bir u-.ulle j{usları ~a~ırtını~ 
beklet111i~ti. Ru~J~r dü-~itı;nıil~ler: 

1 
birler ::ılı111~tır. 

-
821 oldu. Cu cümleden olank pi' a'ada 

t: • l da 1cı c:ı • ~ .cı.a·ı.a ,. 
Du tıl 1': 'Y ü.:er ' ... ..,.Q 

Alınan knyna.L.ları , Ru.,;:-ar n :?hn i 
diden kış harbine lıır.nrlandıldarı· 
nı haber '\ernı'fslc:rdir. Ru,J:ıtrsn 
merkez c<.phe;İned hna kun·e!· 

1 
Ieri topl~d.ığı görtilntı\~tür . 1 

Kan.n,)ada, Alınanlar Tuap>e ı 
, .e Grozn•; kesimterind.c. arazi çc 
nıe\·~:u1 ;oı lukları dola~ ,,ile Rus t 

muk21·tınetini bir tü.rlii söküp a· j 
tanıı~·orlar. 1Carlar1a ürtiiJn1i.~ 

)İik<ck d~larda bü)·ük kıl'alarl~ 1 
uzun btdefli taarru1lar )·apılaın.az. 
Bwulao başka Rusların Tuapse •·c 
Gruzııy'si ınıdıafa711 ;çfo. bau 

d bil- •. ,, · o •.ı' '· h" ı•;r ı; , ' i>"-ka ar pü~kürte ı~ or. ~~r Ingı~ , - · 
n E B,-. ehe t" < -rt 1 •r .:dt ' tz, f 

liz crdu~u tek.mil cephe üzcl"indc ktyL· ~ z. s r.-n cie:J.i-

Ikrlıaldo Almanla< 9:l!I >Unlıaha
rındw I~<.·hU.lattdct ~~jlhklarını Uu 
) ada da tekrarlı .rncakl•r; multirlü 
kıt'.aları aldıracaklar. Onun "t;itı 

llu~ ı•rafı taarruı:lartıt ;.;~<:erek t\l-
\P.ftJ.S SO~U 1 yapdan :dt~veri-, i .. lcr~ gi7.H bir l 

!'ı ı :\ll l ' sckilde takip edihnekteolir. Zineir 1 

;; ı.ı e\ ~hrpkri l:ay;, para~ı is-

ti~ 1tn:t . J~u -turctl~ .ı.,ııLtratlarda 

~ a:t •1
1 kir;.J be-Jelleri urtıırılntadan 

fa.1'1 p:ir"a nh,\oıları;H'j'.. j 

ltııne !<ıat'ş ~-aııanlar hl'kkında en 
ağıc c{'1alar tatbik edilecek ve 
buna tc~arc.t cıienl~rin firn1aları 
\C i ... iııılı_·ri nc.,r<.d:lecektir. 

:r ~~ r:~ 
seı. "<!'. . 

A yolu:! ,..,,, lan k"Yl.-

D ~r ki1y ra ~ ı;; .. c, D geri ır•l-

C: n . ·h: t> b!r b nı, y~..aa 1.1Ues. 
rtnıd.v'r! b~nbe YYf"''ğı cl; •· (..;: 
l·ub•:öı.tıı:t: wı y(l• !. , ., se n~ -

tını ' ' b.:'.i. 1 · I-""~kı t p 1 ,.;,tLır, ı 
r~a ita.)'\: ru.. :ı ;.b '(;.d:ı-
n1 ... ıe ı. .tı; ı y 

u:ge..r tıı•ı- ...._ ı ,.10_vliı ' • nd. 
3 ycc re • rXtı:n ra. · \ ol r beş 

, .e biitüı: ku\·\·etlerile taarruza / r ,.,r.. n. 
-'"" o<.ı ' . grçersc mih\.·er or.du~u hu top,\4!- yoı1ı;.~ 

ktiu taar.ruzu k3rsıh\abilecek ıni? ı N"~.:ıı n c n n" lJC' ! b~r ..ıp" 
jng:li-z taarruz~ ~in1diki halde t: .Jz ü0lfm(_trdi. Xı tıt :'lr e.y yava-

ct.phcuin !ı a\nız şitna l k 1 ~1nıııda •1· z.a- '.r." 
- ıı ~;; P o 1 cEo v Dı'un-

~:apılnıaktadır. Bu taal'ruzun ce· •'ka• ~D-e d •ı ne ır lı..1. N• \ :JV ~ ... h. 

-nı.:ha dog-ı u ~·ayln1ası zan1anı gel· ı <.::~ıK..ı.n 
JD~~ gttriiuü~·or. ~ ..• :ı. ~il. 'i <le} n t ~Ul\'ll pRTU4'111'1\ n8" tl (jn İ.İ.ıte I 

~eç.ttt:li'..'. ı;:r kı~ıuı arkada.~Jar, 

btt n C\ tuu münaka~a t'rl~ orlar. 

B:..••a ö.' le gc1i,..,r ki. bu ve bu

nn -hcuı.cr dah.t h
0

-f" t:ok nı~elele-

Diğor ıarnft:ııı hcl<·d:~c . Oc,•lct 
Dt111iryr.1 'c- Deniz.)"oliarı İda:rele
rinı.• nıüra<.•c.tat edctck. tiirrar ,.e 

ı11ii<;tahs=J 1 n ha\ka rerlcre se,·kct
ıııl'>k i•teriiklori ıııallıır~ ait bolcdi-

~ L·dcn ta~dikli fiat tatura'ı :hraz ' 
otmrdikçc mallarının nakledilırıe
n1r uıi ist~mi~tir. Buudan böyle 

elterinde taMikli fatura bı,lu111111-

''·' 1 f• a lıubı:b • , :!<> ('\Ck. e-
B L,a -da, l: '1, h.. ili"".! )' r>3-

:lJ !1 c. r ~. !"1.hr a 'trr.d':ı bu-
c GÜREŞ MUSAHABESI 
(.__~~~~~~~~-=---~~~~--~~~~~~~~~~~-_/ 

ı tıt .. ~.ıiine ille.ak 
tır. 

·ılh ı.•ç•b<lcrck· 1 
1c n .JTu C. ~ \ • 

&na:er.akytı., )' ... ~~Lın 13 ın"l:y.oıru af)n· 
.. 1 T·~ k'"'~.r· C u O:.r t;;Xa 2Cü- ı 
~ o' , ış tnl"l çin- 7ar:ır.. T•irk 

o • .,. u .ı • P.11· Tıl. · .. 

•• ur s ki s u 
1 

l.H ı:nıis!. 

1 

~ aııl.:ımı mallan \apur •·c trenler· 

ıle kıılıul ed'lıni) e-cektir. 
Kö_v 1ı hr r z '~ d ·ıa h.ı· çoık: ı 

... :ıne.Itr .._"11 ltın,ıiY"t' \ı .r.r · n:lrr!(l3 1 Yazan: 1':1. SAI\iJ AaAYEL 
il.i!l'llt eazett'J('tdc J'~ tet-k uıacl

dcl.,ri {i..tlıırmdıuı lıahsoedl'lirkcn 

~o~>ie ~ı.rzıL3or: •Di.ın g1d.3 nıad-ı 
dt'.'lrri bir dt~~unlttı<: gc-ç7nu~tir ... 

----...-

H .. Jk Birhklerinin 
kontrolüne başlaadı 
Malınlk•le!dek h:lk l>ırLk!er.-

1 

ır.t1.~ v t~ !lw.rr·ı··. 

R. SAIJİT 

Bir çocuk kuyuya düştü 
f?, ... an ~a, .. riibt:,· ıtri seviui,~or· 

ılurr,unlu~ · ~c-çir~;kten '"Ollr.t~ n; J 
cılınt•~ d:..sınü, .. ha~ ı~nu-. nıi'! . .:\.h. 1 

<.nl '?Ut dü1ü11. a) ;ıklnrını zın ü- 1 

r.ı.:n konh.olut'e lıu .'>a.h 1tsn iti

baren b~aıııım •tır Menut def-ı 
te.rk•e ı:öre karne k\•ZN!lın n na-
1Sıl •apıldı,r t,tk ohırur l;.t4rlır. 

Sult.anh:uMm caıldc,iude 40 n~
nıaradu rturaıı .Jlc-])ınct Alinin iki 
)·a'i•ndak; <ı:~ıu Er.kal, bahccdc ov-

.• ~ f 

naıken nçık bulunan kııyuJ• l>ak-

Geç<:n haftaki mu,a'ıthemdc 

Türk menzillerinden (St•d~m
lar) \'e bunlarrn maksat YC teşek

külll'ti, ~dct!eri vakfiyeierin:n 
kuvvetlc•ri hakkmd" muMasar 
fakat. oKu\·ucu1[ırıma tar:·hı hir fi
kir v<·rdhi!cce-!ıı: dt:reccc1e mallı -
mat ya?ı"t!a~a ~.:h§m~-:;tırr: 

ı:i~nt.
1

l~ tr'ln1e..,ini ne kadar at.zu- 'i~~~i~i~~~~~F.~~iii 
lt.~ ili 111.'. . : 

• 1.1.. liET 

\'E CİIIOJYI:l 

Ilif nıuhanir :.c1:ıt~la~a !;@l'e, pi-
~ il~a)ı 1..onlıo1 '"'"ii.c:,ı!c ntükelJcf 

<ılc;,ıı ıni'fcttj!kt \·esa ıntınurlar,, 
ıuiic.•ı..,~· ... r:ir-re knrtJ daha nazik ha

rrket etmelidir. r~iddiHt ba~ka 

"'{''dit. nMaket J ı ne ba~ka şeydir. 

c~t ;ki ·evin telif t•dan1c'ii l.3zıtn

ö:r. ·" İ..frbah, ne de lıo~'n olmak j 
doğru dti:ild'.r • ı 

ınak j tcn1~. bo)ı ciönerl"k ;~:ne 
~u\'arJanıuı .. hr. Etraftan ,-etis-eıı

ler 1;ocu~u .J...-uyudnn çıka;nJf\.lar- f 
dır. F..rk~h.n ~ara!;ı oldukça ~ı:ır- f 
dır. ~"lı Etial 1ı L.'ıtıe•ine kaldı- ı 
rıhn -,tlr. 

ı· TAKViM G"\' 

Bu b~ fi a ki ınü;aha her. ... c de 
,·,ne Tii k tar Hı~ it l>ir takım 
~por h.:"ekct _Mncieıı \'e lı;.., 1arı.n 
hı.;,~ dahi rcT.orla ı ka)ıckd le
m ye:: ... k citrrceae i.lc;tü o:rıuk -
lar•nı .gi.'steıcct:ğim. 

Tul;; teı ~c k; ._.1 der ' n sr-:-i>ra 
ya.ya, namı veı<liıdi. \~e_ bu 1~JŞu
culcr::: ya_yaiar ckr~erd- \~aya'ar, 

k~-:ır ... Yürürdü. 

Bu, p\_, asanın koıılrolü ıne,ele· j 
•İnde küçiik bir nokta defi, bütiiıı 
r.ıMtlrkctte lıalnııi htediğimi.z bir 
da\·ndır. 
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Na., Bı ;. n yO.zü k zaırmı.şt F.aıkat 

hidık ten Gifğ'1 b , •i!tıısJnm 

(Dı~v;.n- V::ı.r) 

leri gib• ... Anadol!!da herk€s Ta
t&r postast dendi mi anlarlar ... 
&nlar emil' ve posla getiren ya· 
•yalar ve atlılardır. 

O:manlı Tüt klcrindc ya~'acı .. 
lık ve bın:cilik en mu\·affak oiı ... 
muş spoıL raar.dı. Bir p<'hli,•an: 
evvela ;vi b:t' vavacı ,ivi bir binl
ci, ~yi b;r {ira~d~z, i~:. bir kılıç-cı, 
i}i bir iok~akçı, iyi bir gürı:cü 

omıa;ı ıd: Ynln z giiıC'~cn adama 
peh:;van dcnm<!l'd'. Plhlivan. her 
·ŞC!:.V vap .. n \'C zamdn.1' ic<::p ct
:~rdlği ~rJ.crı -bütüe ku(\l'~lı!~ 

başaran :'.!ril::lır.;...ı, 

Mı-.;e~;i; babası ö 1dLıJU ıan:an 

Bryazıi Veüye giz1it:e ha.\x!r ~·ul· 
'.nm:~t. Bu. hal.tı-ri ı\ıra<,a.}o. 

&ütüı-cn :-;·a.•.'a, l'+laı ·buklan An1as
'!-'va karadan dokuz gü"de ,·ar -
m·•tı. O.>noanl: tarihkr'nde bu 
.hrıbzr.i götüren yayaı11 n adına Til
k' Mustafa ıli) rl:ır. 

Tilki • tu.ı:ıfa, İ."1ar bu1dan \· 
masyaya dcıkuz günde gıtm<'<le 

kalmadı. 

Fatihin oğlu Be~· zıt V'eh ,,;e 

.Jl.ıbcri alır almaz ~k.'1 günde 
Üsküdar Salacak ;ske~ine ind~ 

Beyazıt Veli, mü ~ bir pehli • 
'\•andı. iyi bir {irandaz ve gürzı:ıü, 
ve mükemmel biı· y::yııcı idi. A
masyayı bir ı,'ÖZÜnüziin önüne ge
fain bir de istaı:bu!ı, sckh gün 
.,..,kiz gece de gelivermiştir bu 
bmba~·ig.t. .. 

Yıldırım Beyazıt, , ilııtıolü mu
harcb<:bine y<0t.i~mek üzere Kü -
ta-hyadan \'Ola çıktı. Üç gün son
ra Filibc ve Sofya Ül;ıt.:·r;nc J;qgru 
t(.pi<-nnıağ.1 ba~ltı)·an ordu::;una 
yeti~tl. 

Yıldı .. m. Kütahyadan bir ham
lede But.saya 1n<i'. lk~nc. haınie
tlcde bur~u.dtın Ço.. 7ıai::ka'~ boğa
z.r.1 geçti. üçünc.:Li I!U!lU a~mı 
Eld.rnroen gcl'p g<·t;H Bunldr bi· 
r~r ma~ai dtğ l haki:.:i ,.a.k·aıara 

isliı~at ed<..n b rcr t:rihLı·. 

B.rdc bugün..:.., ·roşucu!nrını 

Y~ binicilerinı bıınl rla mukaye-
se etim~ ... Kab;l ın bu? 
Fatih. babası kıncı Mu .. at ,·.cıat el· 
ll~ı zaman g ·'.en hııhercilen ge· 
r;dc bır.karak Manı,adar. kalk -
h, üçüncü günii :;:ııbaht Ed:meve 
vardı. 

Dörciüncu Murat, mübh'li bir 

ı pehliY&ndı. Dağda! scf~·riı c ~·üz 

l bin .kişilik ordusı;e gidcrl"'r Kon
ya 0\1asında bir ~··p.or ınüsa:ba.Ka.;ı 
tcrLp cttı. Bi;ozat kendİ.'li de or· 
1aya çıkarak en müthi.,-; pehliı'an-
laı-la }ra:ı·~a g.irıii, ,.e birın-ci gel
<lı. Dörriüncü :\1ıırat. Kmı.rn mü· 
sabak:;larnıda .do.k!.an okkalık 

.güı·zü alıp onıuzuna vı.ır0ı1ak on 
on beş adını k..).:;lıp .;avu11ru .. tur 

Dördüncü :\Iurat, ~mc.ki ktan
~u· ü.ni\·eı tc::iniı1 bulunduğu 

ı;arny mc)-danıı>dö atlı ciri< oy
ra.rkcn bit' kuşua Beyazıt cam.ı
nuı rr.infl.rfi:ti Weınir.c konc.ı.uğunu 

~ôraLl .• !\tını .sUrcıck r.:lrid ı~i ku -
sa attı. K•ıs cirit datibesile yere 
düstü. Cirld-i aradılar. N•Jr.v~t o 
vakitler Tavllkpazarı ,ı.;ııilen 
şinı<i k ÇemlY.:rlitaş ~a~ısında 
bu'.dular_ Bu, atış tam b'r ok 
menzili !dı. 

* 
Fatthın \'C"tiı:::tiJ-ıı:ı.t:lerınden \'e, 

.B y..zıt Vc'i .zamanında nam ve 
şöhti!t <1ar. ınc~ur Tozkaparan 
İsken<i<'r j.>ctılı\'an, Kaptan Der
ya ]).:;,·ut Pa~a maiy :le İneoohtı 
mırlıaMhesine iştirak elti. Eski 
devirlerde Kaptan Deryalar rna
ıyetir.<le her vakH bin ad'et .><:~me 
pehlivan bulunurdu. Bunlar Kap. 
fan Derya muıl:ıafızl,arı idiler. Haıp 
m<>y<lanmda Kaptan Paşaya eri· 
:şeeek tıer türlü tdı!ikeye karşı 

koyarlardı. 

Görülüy<ır ki, Türklt"<k: eski • 
deıı pcblirnn demek ki9b::ti ı;mu
zunda yalıı.ı güı Ci{:n edam de -
mek değildi. Müthiş bir cenk 
eri ve "POrcu olmak demcktı, 
Tozkoparanın iki melle on se

kız santim b<ıJ·u \'aıdı, En ~·ük

""' ata üzengiye basmadan bi
tıerdi. Sulıan.Uur.et mc~ danı:.da 
~,ciman y2ptiğı ~.::.rr,an at "'zeı- n
den <!tığı oklar.a yrn·ç-eri zııh 
l.zr 1 r:ı bir vurt•.ta delerdi 

Bü!t n bu. pehlinınlar 0 v:kit 
pc-lı li•·'1n te.kke~ı deııikn , \'alar· 
dan ·etı~irdi Pehl nıı te"ke e '• 
it&atlı, cur"c•ıc:iır nıüthı sp.;rc.:u
lar yet'slırirdi. Bu spon::uları.n i
luı ı:e:enıer ne t ınarlut \"crilird; 
Bun',r birer mai~·ct YÜeudc ge
tirerek nıLhar<: >r.kr~ ıştirak t~ 

derlet'dl. 
Saıııı K.4R.4.YEL 

111anları arkadau ~C'\-İTnl4..'!;<.' l'ğ· 
ra.'}fl~J~, bu suretle- J:u ... Jar hü~·iik. 

zaJİata uGraını.~IJrdır. l ınH:'-·mı 

800 bi-n talıınin edilen nu., ktı\""•e· 

ti 1 nıil,rnn 200 b'n tahııı'n "lu
nan l\lnıan ktt\·\·eti ile kaı ... ·Iast& 
deni)-·ordu. N"e olur.'i-3 el..,un .'\lın ın 

ordusunun 1' zn·hfı tün1en:nin 10 
biıı tankı yarı )nrıya iıı.di d 1 ye 
liıi\ e ediii)·ordu. Alın-anlar i~in 
bö~·lo tahminler ,vürlitüldü;l:li lıal

cie Ru~ tarafının tank kttv\et'nc 
clai.- belli ba~lı ra!,xtular l'rtada 
)Oktu. Y:~ln.l7. ftu.., taratın·n zırhlı 
kıınet azlı!(lnd an ~ikiıvrt ettii\'i 
g\irUldü. Iie~cydcn e' \·el hu nok 
~an belli olu)cordu. (~C<'l'll sen.: k1~ 
~ın ba~lndığt ·1.aınan iki tarafın 
\'azi:yetinde gö7.c ~alpi.ln nol~talar. 
1- Alınolara çuk -zayiat • eıdi

relıilınck için Ru,.\arm da çok 73· 

)·iat \'crmcğC> ınoobul' katdtk,ü-tuıı, 
2- Ru!t tarafında 7.ırhlı ku•·ye

tiu azlı~1 oltı)-0rdu; 
:l- Kı~ gelecek di~ c ıki taraf 

da kendiue 'on derece çcf..i düzruı 
'erm'~. belki de 911-1? k>~ınııı 
1ıarbi ncticell'nd~rectgini iki taraf 
da keııdi h~abınca dü~iinınH .. ıU. 
Orduların ck~ikled tamambn· 

111ı~·a ~alr~ıldı. Ta~ yare \·e tank 
inıallilı iki tarafta da artt1. Yeni 
toplar dükiildü. , 'ilıo; et kı.. gel
dikten sr.nra taarruı.a gC\1ne_vi 
güze alan Ruslar ulnıu'>ltir .. !'.\ln1an 
tarafı l1aı1rladıi;1 pliinla ~eri <:e
Kilnıe~·i uygun gürntii)tii. K's ~eç 
t:ktcu sonra da Almanlur )·rniJoıı 
taarruza .geı:ecekll'ı i kofa~ ı:a tt.h 
uıiu etlil.,b'lirdi. Bu malüın ıd·ın 

ke) ti~eller etrafında her iki ınu· 
Jıaribin evvelce ı~vcut c!nı.u':

s.uura eliııdc kalını~. daha '.""Onra 

1a1naınlann1•ş ku\• ~·etl<."rinr dair 
ileri sürii1en rakaınların kat"i~ eti
ni aramaktansa sürole <Üzülo tr ta 
da kalmı.ş ym·arhk sayılar göz ö· 
nüne getirmek \ n. Bu takdirde 
Rus - Ahnau ba1'binhı lıa~ladı~ı 
9.U haziranmcltı ~iman t~rafıııın 

döğiişen kunet olarak muharebe 
salıııesinde 1 mil'."on 200 bin I; ',;;; 
\· Jtrd.t~ Ruslarıu da düğü ... cu kuv· 
'et olarak mulıarchc salrnc~iııdc 
1 milyon 800 b'.n ki•ıhi mevcuttu. 
Ahnanların 9U • ? lu ı zaı tında 
Rusyada ujiTadıkhırı ZS)lBI ölü, 
l aralı 'c <:>rr oLuak l mll) on ki· 
~idir. M2 y.az nda Almanlarıu ta• 
;rruza gcçtikl~ri ıaman i ~c Al-
ınanlatın se<;en ~~azdan kılan ku~ 
, ·etl<>r;ndcn 2(1{1 b;n J.i i "ırdı. 

Rusların da ge<.·en ~·azdan ;ftt) hiıı 

ki~isi b11lunu~·ordıt, Hu ~ a:ı J~ la
rındaki ınuhnı-ebc ı;;aliıalarında \'i! 

riluıi~ za~iatJ h esap ctnıtk ~anra k i 

i~. }'aknt ,vazın Al•nan ıa:ırruıu 

ba~ladı~· 1an1an A1a~nıı ku, \ ctlt.•ri 
~ine nşa.frt ~ ukrırı ~ u,•,,r1ali.. hir 
hcsapia şu ı-:.1 k~ndarda tnphıtıın;ı.k 

i~tcnın:~tir. ()n !-aitn nıt:Jıarebt: e• 
debHo~rk 1 milyon ki~i. 

A\ rupanıu isgal altındaki moııı
lckcilcriude 'e g:(•ridc de ihli~·at 
olarak ,, ınil~ t~n. Sintdi bu kı..,,111 

h~~angl<' nd:ı d3 hır rakamlaT Ü• 

zerinde durul11yoı . 
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\'(' bu 1 ll :l TUZ rö•ti~ g()ğÜSC SU -

\'O~ t"C'kliııi alaıak Alm~nlar 120 

<l~ l \'C ı nı.-.Jrrcl" r 
1\ .. Tçı'{ b;~· gc sircıe Rus kıt'ala r .ı. 

• d ıetll bir mitdiI aa sa,·a,ına .şt:-

dmHlcı:cLr. 

K.\Rı\.DE!'< lZiDE RUS 
UAK L fİ YEl'l 

Londraaa çıkan Yvrio.~ tc Pot;\ 
go..ırl..E inir. as"ı..-c·r i n1ünekı.:::di, 
....... tKi I~~ı.{k:;..sta Baskan nl"},r l sa-
JJ lll"l·iı :ll' ccre,·tL!l -cd<'n ,·eni n1u
h.ır< bede• Alın~ıılar.n cen~hları ile 1 
n J-,. , ı -lLKİ ku\·\· lleri arasında. 

< t'bat lcs;s .çin bliyük gayretler 
sarfett kle ci nt _pzmakt~dır. Mcr
ı-.,zdc Alman !ar ilcrleye<memi'i -

t'>P <le iki k:ı:ntlarl ' 2r1<"d~ği 
~c;ırı nıuv~z{'ne bozuİmU~\.llr. G l10:Z

~ 11 ıX>~gesir..:le cl: rcyan eden ha
rekilL lıakk,nda h~ber aJıpama -
ı , l r. K aflrn•yan.n gar)?ind<:
S· '.\ı .. ~<'tl<'r ~razı kazançları tc-1nin 
c' .tle?S<.• de henüz Almank·ıı. 
t 1 ·ı'c altında tıu•unmaktad:r:ar. 
Bu .. ,1da .\lmanlarıı1 hl'r an sırt -

l" . .rin ~r'<asından çıkmaları müm.-. 
küı ct,ir. Şura'> da ka;•' d~ğer 
~i, ~\!rr Jnlar lı<:'niiz KaradenJz.c. 
l "kim değildirler Ve 53,·yet fı
ı. ,, lıu d~nizdc henüz kıı,·,·etU-

·, Bu cbtp'.e General M''"·'lein, 
I~.ı nıd ... n bir yere kımıldan~·ına
.ı11J.kt.a ve den zi 2<::arak Batum 
Cı.cr:nc vüıu)cmrrr:ckteciir. 

AFRiKA HAREKATI 
O rt.2,ark İngiliz ka ~ 1 0;7.;hjr:ın 

n' ş, J ••• ~ ta1 
- II''"'".li1 r .(.tin .rr: ·. ~ ~ 1 .t:~:ı.mı . ..:.C 

i_ ·e- tcbLq. ~ c g<ire 30 - ~ 1 Tc~rin :cv
Ye' geceleri mütl...C k ktt'alı.ı·ı y<; 

t. den iJerleml~kr \'C b;r mikt.ar 
C:,:r ulınış}fr'dı r. Alma·nla r yeni 
İıwil i ı til.arruzunı.:n s~ciciet ~i savaş-

\e g.e~ 'll Yl ı-t."" !ınr ılj(;' nı .< ft~;;.!'3.n... 
rn ın n ı t<! L r t:ı .. i:. f "uk ... ı bu"~,n ~z, 
<.. r gei-iır.ı. '"T· c;c t -e cı• t.ç..;n~!i tf"ır r _'l-

" ' ır..:..•.) 'Z l lün.Lt:l'C- 11 f,e,·iJc.-t ._ t· a ]ardan sonra durduru~duğu ııu, 
.J:t..n \"{~ n l:c::arın• .tE\ 1 İ.ln ctırıı."Al.c 

r >C nhın \ :C arfm trrı hrrıcie :;-e n-
IT'Uharn'b<>n: n Oe\'am e<.ınekte olr 
duöıınu bilditnct'kl.(:dir. : 1 lt!.!tcb ve ı :'Glr.ı z . .,, l p l ıı:: ı , 0 

ıa ad<:7n·lt..ı--t..'l ıst fç.!ıl ..e ""''):':ına- 2:1 'Ic,.~,nicvycl taarruzu·ı:dan-

" 

" 

L r. ı·. l\I .ı. s ı: ıbı.:ri ınüttcfıK1Lr g~.·p e,-ölüntleki 
,. ., _ , r rckalt• tayyure'erle ~ek;,, yüz 

il 1 ı, kı <l brn ba ;,tın·s1 auLr 
BATinHA.' GFJ\ İLER 

.M • ,·er n clcniza t,kn ~en: den 
l:! ınütt ·fi~ g{.m sr~t baLırr .. şlar-

l"'r şu ciil<-k- <.tı r D!gt.:r i.o.r ... rt~ t\:JT.::n d"r:iz ~ 
1, ıi 1t. · sü c !'. alt 13.!'ı !-Iiııt Oky~r.usunJ. d ı:u 

R · ü~a, at,ı} t 1 1 b:r ı:~f' 

~ !n·.,"'ı, lI~rbe! cck ufak lirn~n 
tr...!.. Lre, in i.1 :;,J mE;•re i!t·rlctil -

'Ü! ln '\·T:ı•,.ıa .. ha\·z.tS 1 n" bir 
.-..IY..tll Y V ET 1' ~ ™ 'i<l 

' k lı s : ı r olrn .... ~ı \' f>. r de 
c ... 1kl;1·ta on c.ıtorrıoh:ı a'ııı118..;1 

Bu clil2k1cr yeni id re he,·etir.c 
ha,ale lilır ' ş \'<' ye111 <iare 
l·r;..c' "nl;h '.er da bü \ ,1.'l (ey 
rr. ıy ~ fl,,.. 1<.i-J·<"t1e b:ışaran B . F.sat 
DL rus:J)' tle c ...ı.. ~ ar.ka<l:...;;lurı itti
fa ·l;t . .;cçi!m ,.,}erdir. KQı~g"e l\1il-
t• ~;.f:m;.7.c , bUyü~.lr re taz!.nı tcı- j 
ı;r!lfJ .. :ı ·ı ~ıekiim.P:ı.in~ alkr~lc;.rla ka· 
raraşhruralt: n--.c·~rı.;~.ir c son \ 'Cr
lnı' · ~ıi r 

- ' 

FAHİŞENİN .1 
' KIZI , 

(KATHE DOR ... CH) j 
Gup de :Ma ı ı pn~saııt' i n ölnıcz 

csari. İbrdk SA:) rcclilccek dü

nii.ıı, hugnün, Jı- nrıunı ahlaki 

itli.11<ıi filmi 

1 

Bu ileri h ... ıck('~ [o;.ıb:ika ına 1 1a1!cle- sırcta Y~?.:ycttc bir c.ca~ k1il~ ol- gnl etınLc;ier'.lır. 
inde \·ukua ge!nı'jtİ!' ilk i\ \nı,n 1nzn ... tır Rü ... ,ar <llerirc g{.-'1;ir • r.i #\ oros k ke ... i ın noe Ruotar 

Büyük Şef ;in 
Nutku 

(Ba~· J.ktllı·dcı1 Dl'\·aml 

ınıı..5 olan. bu ga,yeniu en insafsız 1 
miicadclelerdcıı sonra ol>ıın kabul 
cd~lıncsindeı\ hii~ iik sc~· in~ du. ~- a- l 
cagız .. ~ I 
BH~· iik Re i.slıuiz i u hl"l~u.-.,i)etlc 

tenıas buyurdtıkları bir n-okta da, 
muhakkak ki, iç \e dıs efkarı 11-

muıniyclerde merak 11~ andm1cak· 
lır. 

Bu ııokta, Reisiıuizin: 
•- Anuk, Uüvük ~1ilfet l\lec· , 

li!,iuin chcn11Uİ)' e!ıe d '. kka tin i ccl · j 
'betınck jstcrjın ki , patladığ ı giin- } 
denberi dünya ha rb;ne, n1enılekc - ·, 

tim"z en 7. i,yad e l>u;::'ih1 ~ :ı kla~ ı11 :!?

i1r •• 
dc y i ~id i r . B i ı i ın sa h~ i aııla )·t~t · 

nıJZ:.l. gÜ ı·c. Ytiksck ş°efi1ı hu t c.;h is i 
s:ınd 'ki Jı a ld c hc ıh angi bir , ;,kıa 

ile ilgil i -0lnıak d ı~ıud.l, nıuhar! p 
tarufl.:ı rın kıya'-iı ~·a döğüşıni~·e d!)ğ 
ru .git1nclcri ne tiec;;,.;nrle ınantrk 
ölciilc rin i ve sin ~ r ntLt\ az cncl e ri ~ 
ni . Jıattü nıeıüan l hesaplarını bir ' ' . 
gün k.a~ bedt"b lıneJ..-ri ~ btinı.alıui l 
dcrpi,ıcu doğan bi.r di rektif oldu
ğu ıcıı°dar m ilh birlik, kunr tli 
büıı~e, '.ıA lam duru.~, yüksek ku\
' c l \lu·lıklanınız ı da bu \C, iJe ile 
bileyen bir hitaı>tır. Zira Büyük 
Şef, bn ri\ınlelerjnhı ikiıı<'i fıkrası 
ile hitaplarmın n110suedini ayidın· 
latnıakla ve: 
•- füıstalıklı millet bünyeleri 

Iuıtici t clılikelcri s\ir 'a tle füerleri- \ 
ne çckeıler .. , 
demekleıiirlcr. 
llii,·iik Sef. 1913 ün ins..~n!ı'k ille· 

ıni v~ uıulıari:11lc r için daha kanlı , 
claha 1,t-ğurgC'n b ir y 1 decağ ı ka
n aatin i d.c ~zhar b_~y urur~.a~~eıı J 
'J üı k nııllctın (' , lurk gt;~une, 

'ti.irk crrl usuna , .e ıniUi biin) e5lne l 
g: iivcn, c itiınatl.arın ı da hararetle \ 
t cyjt cd~vcr lar , .c her zan1andan 
k<~ne ll i '1ıır du r ıııııda bultı»ı du l,'ll
muzıı en büyiik müjde halindei 1 
'kulaklaı ıın t7.a tunç sesi ile }·ermi~ ) 
lıulunu .' or lar. . 

:. 1 
Re:, i< umburu urnz •·e Milli Şefi· 

ıniz dahili ıhımınumu za temas btı· 
yuruda rkcıı nutuklatı.nm il aha 
l>a>, l a~'"l~ nokta,mda, Mccli<>C: 

•- '.\1illeı işleri nin Bü~· iik Mec
t s ta r :ılın rlan ~· en i bir azhn \ ' C 

irade ile idare edilmesini gerekli· 
rcıı şartl :ı r iç:nde 1.oplaıımış l>u
luıı.u.~· ol'uZ . • 

deınekl<ı dfrektifleriuin anabla· 
rmı !licclise \ 'C millete ver.ın'~ b11-

Iunu~-0rlıır. 
Şef lıa11bin hiç bir •n1ıada kal· 

ct· t«;:l('ri. nıl'\'.-:.:il rı .sa.ğıam.a..::tır - .'\lrr..:ı" tı: ... ı .. r'll'" gı.;:·;lerine bir 
m~ıkla. rr.r guXiii rTer. ~ .. ~arm~ hc;r€ et r.d.e l: lun..,.,u.;i--

N~ul.tlJk'cl F:,u::,1.ır v ~ >c:ı ıa · \-c ..-ı rr.üh ı m.ı:r.o• .cıxcs!lUL. 

fenr.le-~mı~lıt'. So\".)\.'~ l ... lrı· .,..._.... 1-:!ırp "· ~:~ r r 

MISIR CEPHESİNDE- 1 

1 

lngiti_ er ir 1 

aha ile edi e ' • Lonera, 2 (,\ .ı\.) - Kalı're<ien 
alın· ı, h:fuerkrL göre Cumo ge
cc.'ı İı gili.z ku\-vcti-e~· •• YCTIİ b.r i
leı l<.;J ~ ka~ d.ctmi~lerdir. Dü~n.an 
ka;\~ıp!ara L.".ğratı:ınşı ve b'.r nıık-

1 

t.aı= es.· a:.:nın stır 1 
Tjm gaz u.s ne gclcıı bir l<'t

graf, ·Cuma gecesi yLpıl:n taar -
ruzt<;ı ayanı dikkat b:r barap a
teıi11:l ıı wııra baışla<iığıııı bildı.ri
)~or. 

dugutıi..l • au.~ ... .} :.ır. 
Cı; ecen alınan hn>erkr mu

lıart"be s· 1-ı, ~,nın ,.a ... ~mırş tarıklar 
ile o<:>l...ı ~ rrı gu u o~lıi i~rr< stedir. 

Ha\'a faal' •ı vıne e_vn ~:<ldet

\e ac\'a!n etn tir. 
1\~n1an h .. ~'arır.''l JCrıXriı!.tııe 

bir trt~n-c L.:.ı.arruz C!:..en rn.~uva u
eakl.1r·mrı bu tr.cn.i tahrın etmlfT 
le~d'r. Ayrıca ll~~k t.<!<ktJ Hı lı'r 
z t..1: tümen kororp,i.h ıca t· r1·ı.,z 

l>.i~rt.A ç<!:lırl ... r rı.rası.nda yangı.n
la ç·kal 'lü.,larJır. 

iMcrsa ' !alruh'<la dokla,,,a t.aar-

Tın:.'t"S'.tn ni .. ıclıc.biri dc\·~,n etle
TOk, baıı çölünde çartJı~ıu.dar baş~ ( 
lyah sek z gün " (.; ~~tle e..ii!en l• - j 
rakki1crjn rneınnun~:yt>t ,-,cr:c ol- ruz ed.Jrrr." tır ----

1 CENOVA'YA l1ı.mmu.ur.ü al'ttırm.ık, l:n>ıl::ae

k ct ,ıı~da kaim~k ve muhaı'€1be

yc gi.r-!i.ir~"iC ~ef' ~ ve sclfur:Ltk: 
çıkıııak için t~~ ~~ ... e 1't"2mi v;;zife 
~:p:~r~ııe ı :L· cnlı&~ta CLrnhuri
y,et h~kümetine caıı<l~n yarooro 
et-nleli.tir .. • 

Der ve her Türk çocu&•1rnun 
'-'Özüm.i 'bu esa<a çekerken : 

yapılan hava 
1 hücumunun 

kurbanları 
c- Mıllclin :o;ıc i~lc riıü t anzim 

.eLmt•k yulurn Cun•h ut >Jet hü
kılmeLlerin'. n s "·fcttildcri g:.yr.ct
lcrc iıkj ;;ene<.k'nlı"ri c~miyc l m:z 
tarafınıian <hiç yarclım ctli'ane
mf.'tır .• > 

Dcmı.·kle <'c bır acı ııokta}ı bü
tlin çıµiaklıgı ~e ot·ta)·u kc,.yu-nuş 

~bulunn .aktadıı:rla r 1\-Ii 11 i c nııı \·t· t 
d •. a i S.:ya..::~t. aşe, j, '; it· .>al 
p..1lit"kaı.arı b~kı:n:naaıı Buyuk 
Şc·f'in ı.ılfd>se ve hü.<ü.mtle, 
Türk n1:ll .. ·t:r.c v·eıdiıUcr~ d.~rck
tL(kr mulıak;,ak k', ~ .p;<cni ,.., 
gcrçc,;ı bih k~<ın l-c'<lll'!.,:cndire · 
cck önemde btı.lunmaktadır. 

Bu bah~;s!ere ~y.rı ay·rı ya7..ı1a

ı·une.~da tcr;as cdcce~iz . Fakat. 
lbugun ,J(içct> t·ncu.nıi hat}arı i\c 
bu a:reJ:t'fler~ sıralıy~~ın1: 

.l\. _ ).filli oüny<"nir., n1il!i gü
\'enin , nıili.i biı!ig:n Lütün can!J-
1,ğı :ı(' dev:ınıın !'.'3ğlay~cfik tm
b:l·1er silsik-s1 i.'7.'l'ric<.ır...• yürüm~k . 

'B _ Tic•ı-İ , u ursuıluğu, haksız 

p2'iıalıLg~, l1e. 1 ~ :>~kıntı!artnı ıst. :;
n;.ar , .e rr.eııraat n:-evzuu :-;a

Y tın ' 3r;, vurgunculuğu, islifçil>ği, 
ihtik~ rcı!;ğ ı te11k \l cdt-eck t<.><l<bir
,eı; olmakta drvam etmek. 

Vo~ gglon, 2 (AA.) - Lon -
drr<fan gc"en lı3'bNler~ İngiliz 
tı:yyal"e~er:n;n Cenovayı boıtibar 

~.ır..n1 CS!'as •da 10 lı'n nüfusu 
<Jl n bu §(hrde 3;;4 !<: in,n öımc

sı halk arasında çı'bn pa. ;:.~ at
ff:'ıiil"'cl<t..:<lır. Bu ~ibı Jıalloeıde 

<.k sık görük!ı.i..;U g\bi bı;_,Lca 

ku:'baııları 

ÇERÇEVE 

lnö. ü söyeerk en 
Ni::CIP t'AZIL KISAK ÜREK 

H em ~ iikliycn, hem ~ iiJJeııen ı 
j"tıı ulvi borç ... 

' ' 
Cemi) .,ı ini dede! tedbirle rinin • 

ıne tbuıi lnNlınıtı.-..ı 11alinc getire-

cek, un1ı1 1ni itimat hav.asını 'ade 
edecek. ı·ü7~:ir1 bile le.fır ,·e: ile~i 

di)·e kullanın ak h ~rsında ,- uı L;Uncu 

tüccar ziiımcsini te,..bit •·e ki mle· 

ı.'. n hesabına çalı~hğt belirW, \·ic
dan bulandırıcı polit'ka.:ıları teş· 

lıls edecek olan hükumete 'bi-ıden 

1 son•ıız saygı \ ' C bağlılık ... 

-S ON T EL G R Af - 2 2 iud TES~ı:-; IM2 :l 

Ayvansarayda busabahki yangın 

3 ev ve 3 dükkan 
tamamen yandı 

Bu '>ab :.'h A )' \ :\ JJ '4lra~ ·da h lı· ~-ao

ı?J n~ k n1 t":' \ e ınuhi t h ü~ ilk hir 
tclılikc 3 tlatmı~tı r. Ate: •••! 7.30 
d a i\ y , an!-ın t .ı~ caddc.i ~udeki 41 
n u ın ara Jı 1"akn1ıuıı aht;ı d itkkinıu 

da n ı; ıl"ıııı ::- tı r . • '\.t~ ~ sii r"at l'f.' ye1n- t 

<la l"i .J9 ı:. uıııarulı kLt OO u racı llak~ 

kının di.tkkünın~ı \ t· .!9 ~ ı nuınarah 
aht t llay riniu d :i k\.an ı ·1 ; , ira~et 

Yeni şeker 
tevziatı 

·' ' 
\ 't·.ı. ~. '1J. .ı 

t:d ('tl·k hunl .. rı ~ aktı~La n ~onra 1 ..... l .... ~.ıc 
t . ş· t' ~ o " 'fovl ud edc ~ Uh.U~11 1 ~\ ~~1.ın ; ,_ tir. Bıt 

ra ıt a 'f odori nin 1 n uınarıah iki ka t- ı 
lı i"\ i, 6 numuruh 8 H.\dll Ld.aıun 
C\İ, X ntun a ıalı Kaıun1n haııe~ini l 
taınaınt!ıl ~· •.ikınL~lı t:. Alt~ saat 011 

lnı ( ukta ~·at ih i tfa i, c' i l arııfından 1 
~ön d üri.il nl iisi ur. l . ~ lt: r , e dlikkiın 1 
lar .-..~~-0r t :ıs1zdır. \"a ı~ı nııı !-ıCbebi 1 
hakkında tahkikat \ apılm a ktadır. ' 

f'fl,• h. ':ı 1 • • ,. 
:t"t ır..., 'ı:'.r:<' l>' Sili a I,t 

t11:: t l\l'.. S.ı. ıe~ S 
Lı K. ır.ı.: ~<1>..ı..: t ... ır. • ._ u r,_ 
b&: h-::.ı:~: ~ 1 Jı yıııp:ı. .1\-. 

ş· 1<'' ur. ~ı .ını "·' 
uı ~l '"""n be aJC ı ~r k.dr ,. 

1i3rl1K. \ " ınna ha ~111 ~ ~ 

OOm.. 1 r t C. ~ .J.T 

~ ~1.>t c~'x <i ~ • L.ır 

,, 

l 

.-yo

• 
,._ 
y &o 

,_ 
. ı.ı-

, .. 

( __ M_E_R_A_K_L_I ____ Ş_E_YL_E_R--') 
Dünyanın en garip 

saati 
Dun.) anı '- n garp \'C sa.na t-

Miran<.• ''l."ıln1Li (,.·aliır ·Jut11 A -
n:erikad~ Dotmli .;clırıhuc-d:r Bu 1 
~J:t B k •>em yü~klı~iı~~ ga- 1 

)~et ıııc-e o~·malarla -e-~ 'U~ b~r 
ceıtiz ciHJ;..•p •çitıe kor~mu'i'tur. Üs
tümie huı rı)et he~ıkc , alıındo 
bor ıak ,., rci r, ki ik lcraitan 
J1.e1·1ner su• un\..ır O. J .) anır \·e a .. 
tında \'a:,:;·n,gton .... n , ~y.K~'J bı. 

!u1'n>.kladı. Dvrt koı ;oird<' n-' 
d.oıt lıe,)'k(; \"ar-ır. Bm çccuk. 
digeri g n<: oc1ncu~ü kL ınıl i ... -
s ... n, dtlrdurcüsU :ht-iya r. Hc-r 
olıe>•kelin el'ıc'le bır ean, c.. er e

lin.ek• ca a ,·ur. '< ·~ ·r topu,.ıu 
de[;;-ek \"a r dır. CooıJ< çewc.k •a
atlerı, gene , arıc:ıı sa.;t kam 

u sabahki 
Rus teb~iği 
Lu~dra 2 (A.A ) - ~ıo,oova

da: n~~rc H~en SoVj'ft tc. lıi,ti: 
ı İ'-ı:: citciı;rdca, kh\"\"etı-lt.'t'im.iz 

di~mnn'.a s, l' n~t-"<i'C..a, Kara -
cimiz ıı;;ıge ·inde Tu~ '"' 
ısachtlık'le ı;.iddo~ıe çaı-p mt~!ar

"11r. 

Nutkun hariçteki 
akisleri 

(1 iııc• S;,ı.h·fCcir'..r, De-.'.a.111) 
D' ;er taraflrn bu sabahki Tay-

111 .. ~ g~tcsi Cum1"?-lır .. ~"Cti1' !9 ıın 

cu yılciönünıii şcııl"klıcrinde Ar. -
kar"da gö-Ll' \"arpan h:ıı .. rd \C 

_cv:ir.c.;i anlata" b·r m" k.a"ef.'.r. 
ıl""3sm~;t1r. 

Tc> iris, 'bL yazs nd Tu >< of -
u <LSll lla ~ 1:. n.da ıLı s. t ~ • gfo'ü -
lcr yq: , kt • T-y·ı. n Anka
"' mulıaı'l>iıi m<zkı'.ır yczıda •i\yle 
drınckwdir: 

c- Resn1ı g ç U'tt: otöı1ü cü-
züıamılsr ge-çcr1'cr. •e W\')'arl'ler 
ha\·a irrlirınderi ) aparketl büyük 
sev nce pii} an y'Clk'.~ .• 

p~_RiS'TE 
cı incı S .1.Jıf t-tl t'n DeVsD"l 

Üe (•cyreği, ıH" r ·1tlerı ı. • 
rur 

H... cıefa ~ t \ ı.ı et k1i'a Va-
~ng"ıngtoı~ :1 hc,·kt•li ;dt nd~kt 
sütun'ar y<!r uıd bır'~ r.lin 1<.:ıp 1 r. 
açtlır Birlt:, ık ..i\ m.c r•. <İ,1 Cum
hL rr ·s. bult;r~a. ~ı· n hr•)\t'1lc-rı. 

b:rc-r b;.~r kap<da.n cıkıp ' ı si ~ .. 
ronun ön:üııdtn g~l'r, diğc r '.k-a;>. 
dan gıı r r. Vru ı~tOI) her h"r ne 
önunc:. n gOÇtt'k'-n ~ :-:-~ am \ 
r• ''" hl'r- Re :-o iJu c:r..5wa rrı .... • 
~abck c ı,.r 

Ce ıt r n i 01• nr 
'1<11: r.:icn ~-P·"•r 

b, ş. < c;a' aı;.< baş , r E •' -
c:-·K l\rr tika rr. ıı n 11 
Bcr.laıJ b~ < .a bı 

, .• m ar tmekll', gı.id ri, d 

scncl \'t tul l1dı • '1 
k G ,ctumekt<lir. 

... 'ur .. 

Üniversito bu sabah 
merasinıle açıldı 

( 1 in ' S ff ,. üı 
lr I<. t_e: ııe d<>lm• l n 

ıu ıa.ıtlYI hc.p bı • .ı.z ... 
< !11 

t...ı.· ıı·~ k ~ 11 n . r..ç
""'I .,,.,..., 

ın l 

• \l 

RektOr n u tkunda · ~ t·n i dr rs ~ ı· 
l uııu iİ 11; tiln, , -erünH h· r c:ok c:-aJ.,. 
nıa \·e bt: ~3 rnla y ı h olnti' '' d ~ie~i

Jc a~ı~ <1 rum .• df~·e rt.· k :V{'Uİ ) ıl ın 
l>u parola..,ını t obariiz et fr n1i~ ,-u 
bu !'ıl Ünh er:.tıed.,11 71g .!; '' "~ ıııc 
zun olduğunu. bun lardun 288 "nİll 
t ıbda n . 19G :ıı -;.nr.n )1 11~"u!..t:o1. !I~• tı· 

nun ed<bi)allnn, 711 iuiıı f,n . 60 
rım ikt.ı:.al, :U io"n dedi çi ınekl«· 
b!nde ıı u1oı:uu oldu L.l aru11 !--Ö ~ le· 
ıııi~ti r. 

Rcktürün izabntın a t;örc hu • ıl 
i'ni' cr~ite ~ r JC r.itlcn 2J90 k~ :" l , .. 
zılın~t ı r. 2üö fa kir talc!;l'l l' Pa t i 
) ardını etm:~ t ir. 

\ rl·rjlc n b t tr!'. nı ik ları fıt ıı:r. Uu• 
nun 4 tinli k ı~ n1t'tlı \alaııJ ı la r
da n Z f'kiii Aµa~· dıu \cT;u i-.tir. 
Kt'n d ı!-ı~nc R ektör ulcıu·ıı tt·~c!.. kiir 
et n,~t ir. Z i ~· a Gü n bur;:,la rın n \'l"-

rilnı e::o.hır ın::ra :-..1 u iiç ı .ı~dıkt ınld e 
da\ alı oluıası n1ani ohn uşl tH·. ~ 

Rrklördcn ~v r.ra ilk d.,..,i pro• 
re~r ){Ci iın Eriı'I\ \ crın. ti r. 

- --<>---

K·tırnün~tl~re ı.e ~ ıuşç• &e 81,iDlD Ç6ktf il ketıdJ 
K~ır .... ı J-·enı b!r rnl.."'11~ rene kazan -
ciık Par:s paLoi ı:ı İ:i~t<'iifinden - ı 
l>erı b'r , ık lr.\'k fat yapm:~ ıçin- , 

amelld! ameli ı 
(2 ine• S•lııleU .. ~n Dev ın) 

İşt ura.-..~ n 4~ t. • 1t le :..'11.
tloial'.ıL•~ c l"1l ae .tnt "" 

de irui]<j\.. . :ı.d:clderı, ~;13.1 l.:ir ,.e 
rrühim mikt<ır<la t:lhr:p malz~- m.; 

1 :ıd d'cf•k ? . 
5 , buluııan d('!") ar: nı<cy ~na çı · _ t."""ı (l'10 t>Oı; , .,,,a <liW.'r 

karmışıtr . Yapılr.r. i~Jerin gen.iş- _ nr~· ·n ki ıı.ğ7.>;110zı h=>O)O. 

ligi ve dde edilen neticeler bü -
yük vazifemizin tarihinde şim-

o.ı.~?. 
_ Şc"'.en nJI ,. ? 

Sineına. tli\Jl~ · a sının cıı çok heicuilen ~· ıld.11 

MERLE 0' BERO 
tarafından ~ aratılan laıııaınile 

kadar ~en \ ' O kahkuhah 

r enk li ve ba~ tan nH1ayctc 

>-ıhndt• ılc dolu 

· ikınınnn117.a, ileri hanılelerimize 1 
n,ani tc~Wi l ctıned '.ğiui bi.lJıns"'a 1 

1ıelirtnıi)tir. Her halimizle bi<yiik 
\"C kunctli bir millet görünüsü 
r~·i nd e hulııııduj;uımızu tcbarü-ı et
tirmiştir. 

Bununla beraber, Şdin i~ duru
:nı1tmt1zot ntt ~· eni direktifi. erri fert 

1 
feri biit ~n m lletçe h ayali elıem-
1ni~· etlc nazara alınacak \ c derhal 
gercği ııc te\'essiil olltnuak bir 
ınin a , .c ıuahiy c t çcrçc,· e~ i içinde 
buhıı11n ıı ktu dır. 

C _ İa~"-' i~erini tanz:m eyle
mek )"lundo ka•f·l.klı an ay~ 
ve is birliğ ni hakhn kdrnak. 

D ·- Un1ı.;0n1i it:m.at ha\'3Sinı 

st.ı~-cak h<'r türlü haıc-ket ve tt."

~~fö'bil>ii yek ct"'ek. 

, E ~ 
diye k n<lö r göri.il~m!.Şfa. Ben 

j :ı ~~! 
r,\istedriın, siz de m üsterih olu-

- r.ı.:z. Da ~a FraP~~yı ,-e onun 
hükumet r;erkezini dü· ""r•l'ır .. 
ırliteyı;.kkı.z \'e kahr.ı.11 o-Jcr 

i~~ bir ttvuk.:.~ tı..."tm"T n-c 
d 6111? 

ol"" 

- O:: ? ~ <i1 o.nu Vı'.'I"lo ! !1 <l<\ 
l '· .. )ıj~ dy"')'l<om:' 

_ p .....:... sıma-• bı~ e" 
r~an o.dum. ı-:. ~ e-.. r Li 

dun. Bu --t:ı; "Y h 1 ı~ 

Çe 
Nefis komedisi: Yal.ınd~ 

\l:ıı~~E~>!D~l--E~--' t_e~~J 
lr ·1 f nhisarlar U. Müdürlüğünden : 

.ılo\Cl l ıc.-r :>no ac et 

.... ' 
JI - f' rıı :1 c l.fl'll/94~ ,. ' ' r3çt ··~r. S. l g..zriı s:t."t 11 d<' K:.bat ... ~-

ba ı \ ~ Şı. ıw: ~\ •n K 11 ·' ·Jr.u yr;pl'.(;ai~r. 
JJ[ - J'e ıl g JI' 1 /J ._t.(,'1. ~· 1 d &lı ll ' > !ı[ ' 

T\r _ f , 1-1· • .)' n fi ıı ~ ,, \ • !il~tte % l .5 gü \.-enı-

,.. .... ~!e i..ıcı·.-.\. ' ... ~ .. , 0 ..-.. :J Kon1:..:y9n:ı • · !.; . r il~ o!~ ü.r. 

Şd, n'.cmlcktL'c ye· '"'r !;en -
<l ; ... :ui gD:)tcrl n :-.ı.1ursuz Lcaret 
ha\·~sındr.n, lı:;ldı :.<:'.ıepleri çok 
aş .. n ı:ıiı.·lh11.Lkt.un 1 u.,... umi itimn
U4 \ • ..! nı~i 1~ bL'ınyı.:yi sarsrr.ak st:
dad1r r, • t<.:rln •·l..~ıir~i pol.:ı.;;a 
faali><! r.Jen in ,ün.t \"t' r.dr..le 
bahsclmı~•;r. Ş~f. bu bah'->;cr Ü· 

zerinde çok 9Cr~. c- ·k ko:ıt'I, as!a 
cııfie.n z hc.ldl"ci r T: a tc hava-
t.nın 'n .... kul gııdiş.rı· • 
r.orm .... islikcı.n~cr ı 

r-ah:.lıLğa 
vercl:recek 

c 'an tetibi r!C'ri· dırekt f'.crır.e ec:-;..;; 
tutar. vıik<J~& ;\l'lli ş,>fimiz: 

•- Jzt.r;,b ı azal t.na <, ır.illct ta-

E _ T«<.t ı . ktıs..ıd Ye hatta 
fikri s ... bc.stı.h. bahunü ederek 
miUeti sm m • .k, m 11 li zü,i.k~ 
tn-fk, mJl ti .} an1 ş e tn<"l'nrt yar~
Jıi; rıı.de tc~ellik•rınc sen<elınE:k 
tE"~ayull.e"'1ı ~kldt:t1e iz..,'.p eyle 

mek. 
F - Killt~k ı·c " met te l>cı-n -

berl"ı~i tL rr. n eın~ı:~:. .... 
Bli; ük Ş fir tormı ~l'\Ku ha

kik~ t(;n b:"" <lets ve dlrektif l1a-
1ines• \'C hak?kc t<."1 ka 1 b-1erimİ""i, 
nanlanınız. bu· kcıe dalıa ~o~

Jay n, ı,.!rycn ,.e milli lıedef yol

larında b.rhi!ımı~' P.ı..Zl~J an ,-e 
,yıolltır)Jl.ı. ş~ a ........ ~, h 1 ,;lınc-t.~ 
kıı1J,. çin,·a :y.ı· .. c~cr<l.'r. 

ETEM lZZET BENiCE 

Be · glindenbcri gere gundıi z ~! g y h2Cekcı ctmcğe d v r. cdi-
dolvp ta ... ı'1or. • r .., ' HÜSEYU ' BEHÇET 
" .. ~. , 

~ ! 1/ H !_KA R O KK ,.r 
~ 1' yor 

« 
ı· ıp 

:r. .. m-J\l 
) 3.· [Hp. Y: tı 

yoı. 

Bitm<s'.n~ il< gü~ knl d~ 0 F;j 
sottao .. tıfade <dıııiZ. , ..... __._...-. ..... 

' Tel: 49369 •""&"'•"""•""'· 

YILDJZLAR YILDIZI 
KATALIN KARA OY 
" ~ok kıı<lreıl i , an' aı1'ar PAUL JAVOR 

n~ dramı 
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( __ T_a_r_ih_te_T_u_· r_k_K_ad_ı_n_Ia_rı_) J BULMA C At 

PADiŞAH HATUN 1 12345 ',~ 8 ' 
2 •• 

Yazan: Rf ZA ÇAVDARLI 3 • • 
• · ı- • (Gcıman) sultanlı.rının altın-

c;sı olan bu kadın hakkıncia, kar
dıc~ x:.tiiıi olma.sına rnğrr.ı!'n, tarih 
~~ ~.vi hır ~ahadcttc bu~unur. 

Kendisi !Hilagü ahfadından 

(Kı·~ıhatu) Jı~nın zevres; olan, 
~.re-, hattat güzel kadın, ayni Zi

manda (Mehmct Hanın) kızı 

(Kutluğ Hanın) da torunudur 
(Geı man) sultanı (C<>lalettin 
&ourgtemş) in de kız kardeşidir. 
(.Münecc:mb•~:) ise tarihinde 
krndiSini Sul:an Cel.1.1.cttinin ka-

lt."lmek ilz€re bir ht)·et saraydan 
çeriye g·ird . Ct-:;ur k&dın erula
mır.tn biitlin giize!liğin göstere
ren. kar~ıiurına çıktı: 

- Bcndc.'n ne istiyorsunuz, dc
dı. s.,c ;id 1 bir idare yaramı)~r 
ınu? 

Gelenler bu ,ö>üıı karşısında 

glihnü')crcL Zaten isyonı tahr k 
edenlerden b.risi oe 1 öldürdüğü 

ikardeşin.n ogiu (Mehmet Mu -
zaıiu) di. 

- Hala. dedi, babamın intika -
rısı a'arak gÔ=i~~rir. mını. almak ıan1aı~ı gt:'ıd '. 

(P•d~alı Hatun) tab'an. ad. - (Padiş.ıh Hatun) at.eş saçan 
Jetin meftunu, hak~a tapan b;r göz:enlt' yegeninc baktı. Fütur -
k:ıUı .... dı. Karcı...: Suitan c .. ı:ııet- suz Ct:V8p \·erc)i: 
!,inin h ika : Gpt.i(ı zulüm ve c<>- - O senin b ıban ise ben:m de 
f.ı!arı dU)•n.a~a tahammül ede · kardc.<im.di. Zulüm ve cinayet -
mf"l, kardeşini mümkün mertC<bC lerinoı cezasını çekti. 
bu huy~rından \·azgcçirmeğc ça- _ Ya senin zulümlerin! ... 
lışııJı.. O, hala 1alim o\duğuna inarıa-

(Celalettin) söz ,.e nashat din- mıyorou' H """" bir ruha sah:p 
!eyccek tiple bir tdam değildi, olan bir ~ire idi. Ş irlcrıinde mer-
boş yıerc biçare kelleleri uçurt- ham<>! ve iyilik, rn zi~o>de kul -
ffii'.l·}'ı kendisi için bir zevk ecifn- ]andığı kc1imclerdi. 

m ışti. Çok gü,el b:r kadırdı. Rakik 
(Pndişah Hatun) un artık ta- •b.r kalbi, dertler için •ğlayan bir 

koli kalmadı. Bir ri\•ayette biz -
gözu '•ardı. 

z:ıt, b<•!.ndc sakt..dığı ha.nçerini Ona m6ıı zulüm izafe edilebi-
kaıdq .. nin ka'lbine soku. Diğer lirdi? 
b'r ri,·ayette de vasıta ile öldürt- _ Ben:m. dedi, hası;as bir ru-
tü. ~1uh~kka~ olan b!r şc-y varsa ]1um var. O ru·h zulUn1 yapamaz!. 
k~!"'deş:ni öldürtmcıi, (!\ılüncc- Koyu mavi güzel gözlerinden, 
c'r. !':- şı) nın -ddias:ııa ga:(' de inci g bi ya~lar di>küyordu. Asa-
l< c_asını ~-;ık ettidmes!cJ..r. 1 bıy Uen ıia , zı_ı.,<le kızarın~ o-

Kardc: n r. yer ne (Gc~man} lan pembe yanaklarını, güıeiliği-
ta ·: ~a ~turur otu~n:nz, bcs!~ıg_ı~ı ne daha ba1..r;a b!r güzeil~~ katı
a a~ .. Pıs..:. kr-n~.sı~ı :::-°~ ~z:ıı~- 1 yordu Onli öldürmek ıçin gel~n
n-~ •: bo~la<.l; Ht'.1<uc ,;rı~1ın _5.tl:P- !er, çoktan ycli<enleri suya ind r-
o . . ugunı: .der.n b.r ıman .. ı,~ ına- ~er, bu pek güze; kıdının ha:;-
" -, <,PaJı~ah Hatun), Jıu~um V<' met Soç.n güzel!;ği karşısında 
k1•ar.amı.cla hata ett.~nı, zul- k ··ı · d · ı o· ... cr.cıı er::ın tn gC'cm:..~ cr01. 
,ı:a el gru gi.t•gini bir türlü idrak M ,'. •ff ) (P d' 
cd• '"':"" \O:-du kcnd!sir:c· (M~hmct ı.;z" er ' . a .-

..::_ -~ıılıan:m vznılıyonsunuz! şah Hatun) un gülc!Eğ; ile ge-

D d.•. a ' h-~~ · yan !enleri tesh r ettigiııi hemen an-en ıgı z n1an ~ıı•-...n .s 
l:? "!\.~rd i: eder: J 

- Bcrıdcn hata sad.r olmaz! ... 
Cv~b:nı veriıd:. 

Ftkat bu inanması kcr.disln~ o 
öa '::r şımartmı~tı ki, zaman ile: 

- Il:ıta e! :niz!. 
D t·enlerın de ba•larını uçurt

n.;ı,~a ba~·ladı. Adaleti tcır. ·] için 
t;o.rhı otuıan Padtpiı Hatun) un 
celliıtlan durmadan i{liyorlard~. 

Bur.a rajjmrn bir çok mü,•errilh 
lcr d5rıt ~ne dc.'Vııaıı eden saltana

tı adil bir devk cılarak gösterirler. 
Bunların başında (MUutak mzade) 
ile (Nııılılbotültcıvarch) müellifi var 
dır. 

- Ne duruyorsunuz vursanı-

za! 
Diye vcrd:ği emri ne dinle

yen, ne de buna b'r chcmmiFt 
veren vardı. (Pad'şah Hatun) ise, 
\it•eycn tatlı se•i ile durmadan 

ötüyo.r, kaşısındaki!eri daha zi -
yade teslıır e<hyordu. Eğer, Mu
zaITen ~iere·ek: 

- Bu ha.bis: söyletmey:rıi! Vu
run! desoyd-, kend::Sini ölcfürınek 

için gelenler, kılıçlarını onun ii-
7ıerine çevireceklerdi. Nedense 

'bu.ııu düşünmedi, bu ş:şkınlığın
dan ist':!a<le eden yeğeni, halası
nın sevilmeğe k;yılamıyan billür 
kadar beyaz göf:·üne hançerim 
sap'adı. (H 695) 

(Pad'<ah Hatun) da tarihin &

5 ,-. • '• . 7 • El • 
8 • 
,,_ı-.ı-ı.-ı.....ı.....1-••=-~ 
soı.ıan saca: 

1 - YErnı kte' dl'»h \"i:.rİ:t, i.!.Ka,,n-
l>i:de brrli, 2 - Kc-u.tr, Bırdn'.ıt.>~:c, 
3 - Had:St', Te:·sı!, ~)ti'!, 4 - H-eı· 7-3-

7llOn d".@•', 5 - S.ı , .BJt;":O. A i'.:l'\.f:.:l
~ kad.ln ı.4l:k, Ayın;n y .. i!.hb'l y<.'r, 6 -
A1l~tha ya,\a1't'ı"'"k, !ı iııı 7-Tı-en, 8-
kr.1, İyı, 9 - lirr ~·.Y paıaF.tıl vr·:-e.
,.~ t,ıt\nOil.a n...ı. 

Yukarıdan ·~ağı: 

ı - Dtı .. a ~t:r~- ?\.1 i ıı.ı,I"3nı :a"

e:. ca.WC~rı-010 -..ı.ı -lı·:·, 2 - Ki1'ını:lı, 
Ttrsı gE'nlş d r,grl, Not:1. :'; Bir B-:?l
kan mcm h .~ .. rt n:n pıa :-~sı, Sonuna A 
'!i-5.~.v!e eııı;:::-11'~·, 4 -' Çlın;~- ile rr.t;:;
hur h!r k:r~atJ:-.ı. nı.1., Not...1, 5 - SogcJ\: 
rnt\r.~cn, .65:µ S.:1~l1 6 - B':ıilıil.ş!t k~b

laıtı t.oıanlz. ··} ·n kı <n., 1 - G'1-gin, 8 -
B"!'ticııli e. )""'IP'."'nM~-... !.1 - Gtlıniit;İ, De
mtryo!·ı. 

Düııkil lıul.Mff .. .., lıalı..ıli!miı 
,.ı:.11 : 

12345671!' 
1 P A P A ! R A g:m L 
2 A. D• D1E RECE 
3 DAM A'EI AD E T 
.( t NANARAKC!I 
5ŞAGl , Ll'!i!8EŞ 

' A•ll AB ET R! T E 
7 H A Z ~ T İ R·m1H 
' fiil s A FIA p A R/A 
S L A ~ A S 1 Y AIB 

2 2nci teşrin 1942 
18.00 Progrom \'t 

.A,yarı. 

Memlek~ Saat 

K aııııı'< J\.!ııi<,:ımJardo" 
Şat~ı "e ·ruı•ri.iJ.l.f r. 

13.15 Muzlk· R:Wyoı D ııs O:iu •'-" 

19,30 Memll'kc t S"•t Ayan ve A-

jans Haberler:. 
19,45 Str~ı 10 Do'<~:,. 

19,55 Şarkı \'ı) Turkıült r 
21J,15 Hndyrı G"""'t.o~>. 

20:45 Biı~ M ·~ Öğrf·n 'yorlrz. 

2'1 100 Konu~-a. 

21,15 Mübl<: 

21,30 Kom;şırn. 

21,45 Ra<i'yo S~nroai O:A'ıvl rası. 

22.ıo Memleket Saat A,yarı, Ajans 
Halıt~:L·rı \.C Borsalar. 

22.45/22.50 Y:ırıtıki Progı am ve Ka

pan~. 

Hallun kendisine kar~ı isyar.ı da 
gi:;tc,·ir ki (Padi~aıh Hatun) roy

lenıi! ği ı;ibi ad!l değildi. Belki a
daleti sev 1yw ve bu se".·ıfısi yü
zuıda·n b!lmcdcn zulmün içiı"' 

y u var la.ıı:ı:yordu . 
len büyü< d:}ber kadınları ar<sc- ı---------------· I 

Nihayet (Padi._.<;aı'h Hatun) u kat-

f ZABITA ROMANI · 

na karış!ı. Mcğrr güzel kııdınlar 
daha haris oluy'<ırlarmış 1 .. 

PO E 
Traş Bıçakları 

Cildi tahr~ etrnez, 

cildi yu:n~atır. 

Her yerde P O K E R traş 

bıçaklarını ar~'·ıoız. 

1 ~!. ~ T!!~ rde~.~; .. ~~.!.~!!1 
~ Tefrika No: 2 _J 

(İLK TEFRİKAMIZIN HULA
SASI:) 

(Büyük bir tüıi::m otomobil 
İngilterenin meşhur Dartmur 
havi.~ha1~siniıı civarında bir yer
de: liOl kenarında duruyor. İçin
de yaşlıccı. bir adı»m t'<lr. O civar 
da bulunanlar bu adanıı bir asan 
atikıı mütehassısı sanıyorlar. Çün
ı:ii toprak kazdırıyor, araştırmalar 
yapıya.·. Dartmı.ıı· lıapishanesiııin 

gadiyaııları da kendisini tanıyor
lar. Gece karanlık ... İki sHıih sesi 
~itiliyor. O sıarda bir adam oto
mobılin yanından geçiyor t'C ih
tiı;amı eliııdeıı bir paket <ı/ıp or
tadan kayboluyor.) 
hem de kend; ::ücünün yardımı 

i!c ilıliyan hcndekkn çıkardı ve 
ıııordu· 

- Ne tar.fa d-0ğru gitti? Ça
'buk, ça>buk söyleyiniz. 
Y~lı adam sık sık nefes al -

maktan cevap \•erecek halde de
ği:di. 

Fakat gardiyan o kada< sabır -
sızlanıınıştı ki, büLün nezaketine 
rağmen, ihtiyarı bu sefer omuz.
farından silkti: 

- Çabuk söyleyiniz, ne tarafa 
dıogru gitti? 

İhtiyar adam titreyen şahadet 
parmağJ.e, çamur içindeki kırla -
rın enginlerini gösterd.;, Geniş ge
niş nefes aldı. Sonra: 

' - Evet, evet, dedi, şu tcrafa 
doğru gitti. Böyle tenha yerlerde 
bir katili b:r caniyi, bir hırsızı ya
kalamak sizin için ne müşkiil şey
dir~ 

Şehir tiyatrosu 
lJRAi\I KISJ\U 

Bu akşam saat 20,30 da 

KIŞ MASALI 
Yazan: W. Shukespare 

Türkçesi: Mefharet Ersin 
-"f" 

KOMEDİ KIS!\ll 
Bu akşam saat 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Car!o Galdoni 

Tiirkçesi: S. l\foray 
Cumart-.i .e Pazar günleri 

l:i,30 da !\la tine 
}kr Çar.~:crr.ba saat 14 de 

Çocuk 'fiyatrosu 

Gardiyan suratını e~tıti. O 
sırada başka bir gard:yan dıaJıa, 

elinde silahla koşup gddi: 
- Her-ha• yakalarız, yakalarız, 

siz korkmayınız, diye bağırıyor

du. 
Sonra dedi ki: 

- Sen S'.m<>nos, hemen geri 
dön! Haber ver. Bu kaçak herif 
elimiııden nasıl kurtulurmuı; ki?. 

Bütün yolları, köprüleri tutsun
lar. Hiç kimse kim olduğu sorul

madan bir yerden bir yere adım 
a·tmasın. Yakahyu:ağ'ı-., yakaJ.ı-
yacağız!. _ 

İhtiyar yine titriye titreye oto
mob:le bindi ve kend;sini orada 
lbı~akıverdi. 

Yaşlı adam, ga.rdiyana bolca 
tarafından bah,5iş vercU. Gard; -
yan: 

- Siz merak etmeyiniz, dedi, 
daha şimdiye kador Dartmur ha
pishanes nden bir tek insan kaça
mam:ştır. 

Yarım saat sonra kahve renkli 
ot.omabil yi!vaş yav:ış. çamurlu 

Milli Şefimizin Mühim Nutukları 
(J inci B:.ııl!ıtedtn Dt~\·am) 

Ankara. 2 (Trlefonh) - Reiı;;
cümhur hm~ ı İnönü Büyük Mil
let Mccl'sinin 6 ıncı intihap dev
resin:n 4 üncü t~tima yılını aşa
ğ·ıdaki nutuklarilc::ı çtnı;lartlır: 

Büyük Mil~rt Mcciis'.nin muh 
tcreın azası: 

Altıncı intrhap de\'resinin 4 
ün~ü içtiına yılını. üÇıyurum. 

Muıhterem azayı sevgi!.crle se -
lamla:rım. Bu seıe, millet i;ıleri 
nin büıyük mecfüi tarafmdan 
yeni bir az;m ve irade i.'ıe idare 
edilmesini gerektiren şartlar 

'iç'ndc tçplanmış bulunuyoruz. 
En büyük Mı~il fe:aketlcr: ye
nerek bu m(;m!ekct n taı·ihinde 

yer tutmuş olan Bl.yü~ Mit.et 
Meclisinin, her bı.kırr.dan ve her 
zaman olduğu giıbi millete nÜr 
mune olacak azim}j v'v feragat
li çalışm•~ı, eng.n fa~dalar ve 
fo~ iz',er ı;etirec~kt.r. 

Aziz arkc.da:j~ürım: 
Dünya harb: bu y.1 da kanlı 

çckıl'.erle memleket:er' yakıp 
yıkmakta devam eıtı. Şehirler 

ve cephe gerilerinin siliıhsız ha'.k 
yığınları, lıcr ıaralto, ateş için
de kaldılar. İnsanlık, öldürmek
ten başka usul tan mayan bir 
acınacsk ist'kametl', ı;ıttikçe da 
!ha ziyade ~aplanmış bulunuyor. 
!Bu haBeri in san olarak ve mil
let o:arak seyrcderkt'n büyük 
Jz.tırrı,p duy·uy-0ruz. 

Bütün kiircyi kaplamı~ olan 
harbin şimdiye kadar olan inki· 
şaft netice,i olarak yeryüzünde 
bir tarafıu hal.imiyctine daya
nan bir si)·asct .}apı~ın.n ka1a
nııyacafı '"·cJa kurulamı)·acağ'ı ı 

anla-:ılnHJa ba~lanmı~hr denile
bilir. 

l\lillctlcriıı, küçük biiyük, hep
si için yeryiizünde jst'.kliil ve 
hay si~ etle ya~aıuak imkanı sabit 
olacaktır. Biz'm nı'lletler arası 

siyasette daima esas prcn.ipi
miz olmuCj olan bu ga;ycnin, en in. 
safsız n1iicadclclerdcn sonra nl· 
sun, kabul cdilmes'ndcn bü)ük 
sevinç duyacağız. 

Aziz o.rkadaşlarım: 

Mı..hawbc edenler arasında 

lbi" ~nla~ayı bugün ;ç;n ümit 
ett:.·c•:t }ı;ç bir yerde h'ç bir 
de' ; y:::ıtur, Öy!e görülüyxır ki 
l!J.D yıl• daha g.-niş nd~ha in
saLıı muharcbc1~rlc geçecektir. 

Biz önüınüzdeki sene dahi, 
nıilli siyasetimizin içcrde ve dı
şarda herkesçe bilinen istikamet
Jcr:ni, dürüst ve ciddi <>!arak 
mulıafaza cd•-'eğiz. Ahidlerinıi
ze, ittifaklarınııza ,.e dostlu.ki,.,. 
rımıza sadık olarak, ve herhangi 
bir devlete kar~ı ideli ve saklı 
fikirli olmaktan dikkatle sakına
rak .. milli en1ıiiyet siyaset'.mizi 
takip edeceğiz. Büyiik l\leclis 
takdir eder ki gittikçe şiddetle
nen düşmanlık havası içinde, her 
giin biraz daha sinirlennıi' ta
raflar ortasında tarafsızlık poli
tikası yürütmek, hükumet için 
çok yo;-ucu olmaktadır. 

Biz, her devlct1c olan müna
sc'oetlerimizin mahiyethıi açık
ca s5yliyebilir bir karakterde 
ve kuvvette olduğumuz için po
litikamızı gelecekie de sebatla 
takip etmekten çekinmiyeceğiz. 

S'yaset'mi.zdcki dürüstlüğün hv
tarafa '"it fayda.l.arının, bü~ün 

muharipleree takdir edildiğini 
sanıyoruz. 

Arkada~o.r, 
Ge<;cn bir sene zarfındaki ça

lışmalarımızın neticeleri dikkat 

bir yoldan Dart nehrine doğru i
lerli·yordu. 

Ortalık z:f!ri karanlıktı. Fakat 

ol<:ımobil kendi ışığı jl,e mesa!e 

ala ala, bir müddet sonra Aşbur
ton kasabasının dış maJıal!ele -
r inc vardı. 

cAltın Arslan. lokanta€ının ö
nünde durdu. Y~lı adam orada 

rı;ihat rahat yl'meğini vedi. Ye
mekten sonra ~r zamanki tıJbi, 
talbakasından ka',ın b'r yaprsk s:
garası çıkardı ve yaktı. 

Ondan sonra da tekrar ooomo
ibiline binerek, yıoluna devam et
ti. 

Nehrin pek yakınını takip eden 

tenh• bir yoldan gidiyordu. YaşL 

adam birden ol-Oınıabilin cUreksi

yonunu sola kırdı. Tcş döki.intü
leri ile dolu ha1.i bir aooaya girdi. 

Araba bu taşlann üzerinden 

dansede ede güçlükle ilerliyoı-du. 

En nihayet bir yere gel:nc, mo -

t.ö<ü durdurdu. 01-0mobi!den çı-

le incelenmcgc dt·gcr. B'r taraf
tan millet ha) alının ilerlemesi
ni \'e gelişmesini dünya Jıarbi
nın ~artk rı içinde hiç akı;atma
d~n devnn1 ettirdik. Mem1~ketin 

iman için her tarafta çeşiıli fay 
dalı işlere ara vemıedık. Demiı: 
yolları. büyük su işle.i, her tür
lü yap:cı ikti•·dj faaliyet!er ha
kikaten. men1nun o!a-cağımız 

bir şekilde geni~'<'miştır. Mille
tn kültürde, güzel san'atJarda 
ve tekıı; < öğretimde vakit kay
·betmedeıı hatı•l•nınasr için bü 
yük progrzmlar kabul ettik. Bu 
prv.granı:'1ı-ı ZC\'~lc ve sarsılma.z 
sebatla tak:p <?>deceğiz. Büyük 
mec'isin takdi rine ınarlıar ola
cağ.na em'n oldugum bir büyük 
iş'miz de, zırcat'mize 'büyük 
m·ikya~ta \'C yeni bir gayretle 
clıemmiyet verilnıes'dir. Her 
türlü dev !et muvaffakiyetleri
nin !Emeli olan maliyemiz ise a-

1 ğır vaz:!e1erjni memnun olaca
ğ.mız tarzda bz~arma~a devam 
etm!!lir. Ziraat mahsullerinin fi 
yatlarını makul bir surette art
tırmak harekt•ti hükumetin ısa

'betü teşcbbilslcrindend'r. Düya 
p:ıhahfığının yiıkünü yalnız köy 
lümüıli yüklenmesini istemek 
büyük h~ksızlıMır. HHem köyli.i 
nün kalkınmasın! tPm:n etme~, 
hem onu radden asırı fiyaL hır-

ı sır.a kapılmaktan !koı 1.1nak la
zımdır 

Az;z arkadaşJ.rım: 
Türk.yed!' millet hayatının 

gidı~:ndc-ki çali~ma ve iler'.ıeme 
manzara."iı. vatanda1:;ların mem
kket , . ., millet selan.di için her 
1ed _ kfırlığ· k::bul etmi~ halleri, 
bilyü:k vt .kt\·vct'.j bir miJ!etin 
i~arctlcr' . r M..!lct olarak haki
ki gO!ünü~i.:rr.üz, bu güı•büz ve 
kuvvetli haldir. 
An~ak Biiyük Millet Meclisi· 

ni 1ı chen1nıiyctlc dikkatin i ce1-
betıııck islerim ki patladığı gün
denbcri diinya harbine-, ıu~mle· 
ketiıniz en ziyade bugiin yak· 
lnşınıştır. Hak'ki kuvvetlerimizi, 
sağlam ,az7yrtimiz i bulandırıp 

gölgelendiren b!r maoe\'i telaş 
ve ızhrap ha\ a-s1, bugün ,·atanı
nw:ın iizeriııde esmektedir. Böy
le haller, hir ınillcti hastalıklı 

"e zaı ıf gösterirler. Hastalıklı 

111iJlet biinyelcri harici tehli.ke· 
leri ~İ.İl'~alle üz.erlerine <;ekerler. 
Bu s<h<plc bir giin bilnıediği

nıiz bir istikaınelleu ve bilmedi. 
ğirnEz bahanelf'r altında vatanı
ınızın taarruza nıaruı kalma51 
ihtimalini Biiyük Millet l\leclisi
uin ciddi .ola rak gijzöni.in.dc tut~ 
ması kap eder. 

Aziz a('t;adaş!ar: 

Şuursuz bir ı:c:.rct havası. 

haki, st'beplcri ı;o:.: asan bi< pa 
halıl ık b~I&sı, bugün vatanımı
zı ıztmp i<;;nde bulunduruyor. 
Bu halin umu.mi harpten doğan. 
kendi hususi şartlarmıalc ilgili 
o1an Sl•bf'-plt•rinl \.'e çarelerini 
Cümıhuriyl't hüklımcli sizin yük 
sek nazarlarınıza ctrafi'.e serip 
anlatacaktır. Emin:m ki n1illeL 
ve menolekotin hayrına olan en 
;sa·bctlı ted.b;,J.:ri bul:ıcaksınız. 

B izim gör<lüğümüz en !ehli. 
k~J; hastalık, iki sencdenberi ee
nı.iyclııuız i~inde Ctnuhuriyet 
hiikiımeHeriııi muvaffak etnıe
mek için estirilıni~ olan zehirli 
bavawr. Bn zamanda hi~.bir 

memlekette ağır mahzurları ol
nııyan bir tedhir t lsımı yoktur. 
l\lilkıtlerin sıkın~ılara maruz ol
maları ça~siıdir. Bu devirler, 
harbe girmi~ veya girmemiş 

nıcmlekefle rin hi~birisi i-çin, en. 
gin kazançların bulunınaz fı'l'sat· 

!arı değildirler. lztırabı a>:alt
mak. ınillct tah.1ınn1iiliinü art· 
!ırmak, ınuhareıbc dışında kal

·nıak ve muharebeye girilirte ~c
reflc \ 'C s<'lıinıctle çıkmak için 
tek \are, rc>ııti \'azifc sahipleri· 
ne \'e en ba~ında Cuınhuriyet 
lliikiinıctinl" candan ~ ardnu et
nıektir. BiiWn eksiklcrilc bera· 
beren i~·i neticeler, ancak hülrfi· 
met tcdbider'nin dikkatli olarak 
yürütülmesilc elde edilobilirler. 
Acı ile hatırlamalıyız ki milletin 
iaşt' i~lerini tanzinı ctn1ck .)-'O

luuda Cıımbmiyct Hiikiiınetiınin 
sadettiklcri gayretlere, iki se
nedcnberi, cen1iyetimiz: tarafın· 
dan hi~ yardım edilmemiştir. İşte 
hugün ilk hallolunacak mesele, 
umumi itinıat havasının iade c
dilnıesid:r. Bulanık zamanı, bil' 
daha ele geçn1ez fırsat sayan 

C!"ki batak~ı çiftiik ağa,ı. ve elin• 
den gel\e tenef(i.i!; ('ttiginıiz ha• 
,·ay ı ticaret oıctaı )"apınıya sel · 
tent>n gözi.i doytna.ı \'Ul'guncu 
tii<·(•ar, ve biitün bu ~ıkınt ları 
politika ihtirasları i~i n hiil'iik fır. 
sa( !!ia.nau \ 'e hangi ·' ahanrl tnİI · 
leıiu hesabına çal. ~tığı belli ol· 
ınıyan birka<.: politikacı, ı,•iyiik 

bir miJJ.etin biitün ha~ atına kii\.
talı bir >uretle kundak ko)nll)a 
çalı~ınaktadırlıır. tiç be~ ) iiı k i
şi~ i ge~nıi~·en bu İıt!-anların \3• 

tana karşı a§'kiır olan 'nrarlar.
nı gi.dermck yolu clhelle \ardır. 
De' lt.•t \ c millete ıo.Ö\ ınek, mil
letin nefsİı1e ' 'e hiiküıuctine gü
vcııjui zehirlen1rk ikfdurını 

kiınse,yC' vernu.•n1eliyİl. Tica·rcttea 
V<' ikhsadi faali~·eUerin serbest· 
!iğini "3hanc ederek mtlleti s<;)
mak hakkmı hiç kimseye, hiçb;r 
ziiınre~ c tannnanıah~·tı:. llırsli. 

politikacıların, milld iradesi üs
tiinde da.bili , ·e harici bir siya· 
.set yüYütrn-el-cr· n; asili mii aade 
~tmem~liyiz. 

.'\z~z arkadaşk.rırr,. 

Büyük \'a~if P gür.l!'fi, Mıllet 

Ml'<:lisirıin bliyuklügürü tc-ce~· 

süm cttinmek \ç:n kıy metli fır
satla>,dır. Kahram;,n ve kıymdli 
orduıTJU'l..U hazıı· bulundurmamız, 

bugün her zamandan ziyade Iiı

zımdır. Vatanda istihsali arttıra

cak leffüirk·r, asıl gen:şJ:<k yol
larıd,r. Harp i.;inc girmiş ve mil· 
lct sel;in~et nin kaygusuna dü~· 

müş gıri her mahrumiyeti gözc 
aJc,·,k, ve bütün ınilletçr külfet 
'"·~ n~rr.ette birltğin1 ..:i ve bc•:a
beı l gimiz.i goz!t rir, önünde can· 
landırac:ak z2nı:.ınd~y .z. BiiJ·üK 
l\.fec! o:ıı!n ,.e or.d:in ft.,·izli ziyale,.. 
gibi dağılarak her vatand~ın. 
Cun'thu.-iyet Hükümct:ne yardım 
etm('Sı 15:zımdır. 

Tarihte büyük nıcscleler hal
lcfnıis hir milletin evlfıtlarıyız, 

Kenllilnİz~, ınilletimize güven;. 
nıiı. her ~aziyeftc_ en i~2hctli 
tedbirl~ri bulacağıııııza güveni· 
miz, her zamandan fazla ve kuv• 
vetlidir. 

Büyük Mı!Jet Meclisi, büyük: 
milli mezıyetlerimizin en kuv
vet.!'. deüllerini tarihimize bir da
ha kaydedee tır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kı rıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCAUDI DA G'ÜNl'E 3 KAŞl> ALl!llA BiLİR. 
... 

ASKERLiK İŞLERİ: 

.Şubeye davet 
Eminönü As. şubesinden: 
Yd. Top. Astj;'lrt, İhsan oğ. Sacit 

(50489) un hangi ~-ubede kayıtlı 
oldıığunıııı ya mektupla veya biz
zat subemize bildirmesi ilan olu· 

' 
.ı11ır. 

sahip vr Başmuharriri Et{lm İzzet 
nenıı.:e _ Nelıriyat Direktörü 

cevrl<'t KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

karak tıpkı bir baykuş gibi, aeaip 
bir ses çıkaı uı. 

Ayını ıamanda y:ııe bay:rnşun 

sesine benziyen bir ses kend'si
ne cevap verdi. 

Çok geçmeden geridkei kaya
Jık;.ann artsııı.dan ,ka&ketini göz

lerine kadar indirmiş, uzun 'OOY· 
Ju b'r adam peyda oldu. Şimdi 

hava açılmış, ay, mtıo·ya çıkmıştı. 
Adı:mın parmağındaki altın bir 
yüzük, ay ışığı altınd.a ışıldıyor

du. 

Az sonra, adam geçirdiği kısa 

llıir tereddütten sonra bir kahka
ha salıverdi: 

- Vay canına! dedi, az kaldı 
sizi tanıyamıyacaktım. On iki ay
daıüıeri bugün ilk defa kahkaha 
ite gülüyorum. 

Öteki hafifçe gülümsedi: 
- Size, dedi. kendimi takdim 

edeyim. Ben \,ir .sarı atika mü
tehassısıyım. Yarın bu civardan 
ayrılacağım. Çünkü geçirdiğim 
kıorkııyu Allah bilir. 

(Devamı Var) 
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ık• 85, 87, 89 yeni 94--107 kap' No. lıı. 

(4753,50) n-.Clre murnbboı yıır. 

Bedi! Tt•ıni.ılr't 

1·:5:-.s. ı ı 3566 

Yuka-ı:·Kia. )''11.l'.• g:.yri mr1*ul kıapalı za.t.t uısı.dq~e eJ11:ı.rn~eya r;M:urı n1ı ıtı 

.i!te de• ta1.p zuhur rtmıeti ·ğ~n<lerı 19/10.'94:! ta?"ih•nCcn ~t.:.b-::rr-n b: aş ıç;noe, 
1pam:ı.rf ı.ğa bu·~·ılmışıtır. lıt.1 .k !.i.Jeı.·in mu\.·:ıkı:..at t.tını.ıiCt n:~W ıı.luı J ve lJ..tl'ı • 
'ı Ml•\'İ)•et <.iiz.dan~'aJ-4!)·1e bir!:ık.;J, b:r tıy U..rf;r.:!o h.üot:a.r~~n ı:ı:-~" "te.51. \.""'\! Qar-

şn""ı'.ıba gi.ınl:r·!'i to.nt 14 Cıetı 16 '10 ~adar ı.tUU Em~'J:k hli1'1 üı·;U:;"i e rr.·ı ··cJ. 
l 
;;.tları. (771/ 


