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~cephesi 
~blnfn esrar: 

t:leıç ıkalılar 1 

"1ağ1Qbiyet 
suçunu 

F='ransızlara . 
Yüklüyor 

~ra, ı (AA.) - Belçika milli 
•a ııuın Gutt dUr Belçika har. 

~d.t Selçtka or~tusu tarafından 
ıı.. bıılıneui~ln1 söylemiştir. Nazıra 
' harp Fro.ns:ıda kaybedllml.§.. 

~ Clerr.ıtttr k1: 
lı. ordusu Ue müttefik ytlk. 
~ beyeU arasındaki temas 

/JmaL r-:-ma harekeU 
~Ya kartar h'!r ,ey bir saat u::;:tlr. General Gamelin, Bu. 

ildeki te.tıoidln çok geç 
\'a.rıa~ "f'e ricat emrlnl ver. 

· ltt. bu an~BelçUt& harbi 
lfUr. Faka~ bu harp Belçl. 
~ ll'raıu&da kaybedllrnlıUr. 
............._~.._---c1--------o 

1\ 11111an 

~ebıigi 
~) ~ IUDwnJ kararphmdan, 

\~~!lan ba§kumandanlığı • 

~ hareklt muvatfakiyetıe 

-

Japon va 
• 
ıranı oro-
testo etti 
Tokyo, S (A.A) - Japon hUkQme,. 

ti Tahranda Japon slynat imUyazlan. 
nm lAğ'vedU.nlJ olmas:ı.dan dolayı 

İran hUkfuneU nczdlııde protestoda 
bulunmuştur. 

Dömel ajansına göre Tokyonun sa. 
llhlyettar mahfiller! Iranm bu hare. 
kelini, İngfltere ile R u 11 y a n ı n 
J a p o n y a aleyhinde haamane his 
lerinln bir dellll olarak t.eıAkkl et • 
mektedir. Domei sıjaı ıır, İngilterenin, 
Tahrandaki Japon elçiliğini Alman 
kaçakları glzlemf'kle ve onlan teslim 
etmemekle itham ettlğlrıi hatırlatmak 
tadır. 

Avustralya 
kahinesı 
tekrar 
çekıldi 

C"nbera, 3 ( A.A.) 
Avustralya k~binesi istifa 

etmittir. 

kuyudan çıktı 
Yamall Recep öldürüldü mü ? 
Rusyaya yardımın 
gecikeceğine dair 

şayiaları 
lngiiiz 

murahhası 
~ekzip ediyor 

ve d iyorki: 
uMademki konff'rans bu ka. 

dar çab'1k bitti 

O halde yardım da 
çarçabuk yapılacaktlr 

Moakova, S(A.A.) - Lord Beaver 
brook, gu.ete muha?:ıırlerile yaptıfı 

görll§mede ayrıca fiem~tlr k!: , 
Stalin, Molotof, JJitvlnor ve Harrl. 

man ile birlikte Krenıllnoo her gece 
çalıştık. Tercümanuğı yalnız ben ve 
Litvinof yaptık. 

Sovyetıer Blrllginc yapılacak yar • 
drmm çok geç olacafı elrafınd&kt fd. 
diatar .tıakkmda btr muhabirin aordU. 
ğu suale cevabe.n Lo:-d Bcaverbrook, 
gu cevabı venn~tır. 

O kadar geç değildir. Bence konte. 
rans bu kadar Çabuit bittiğine göre 
malzeme de o kadar çabuk gönderile 
cektlr. 

Ovacıkta bir 
kuyudc.n 

gelen fena 
kokular 

--<>---

Bir kadının 
anlattığı 

hika9e 
İstanbul .,..abit:ıs• b!r aydanberl gıld 

deUe aradığ: "yUzü yamalı Recep,. 
namlle maruf, anadoluhlsarlı meş 

bur hırsız Receb!n ce11cdlni bulmuştur. 
KarUerimizin de nalrrlıyac:ıklan 

gibi, bundan bir ay evvel, Anadoluhi. 
ııarlı meşhur hınr.z Recebin birdenbl. 
re ortadan kaybolduğunu ailesi et • 
radının bunu polıı.e hsber verdiğini 

yazmrştık. Ne§rlyatımız üzerine zabr. 
ta, bu sabıkP..lı hırsızın yeni bir macc. 
raya atılmMt ib•!mallnl düşUnerek a. 
ramasına daha bUyUk b:r şiddet ver. 
mi§ ve yüzU yam&lı R~ebl bulunmuı 
mWıtem~ olu Jlu tarana aramaıa 
baflaml§tı. 

Recebin böyle arandlğı bir aırada 
Beykoza oturan Nıızlk ı.ııt.ınll blr ka.. 
dmla, Fehmi i!iml~ blrt Beykoz jandar 
ma kuman1anıığma giderek, Ovacık 
çlttliğl.ndeki kuyudan bir leş kokusu. 

~De\1llllt 2 net ı;ayfada 

e Musiki sanatkarları imtihanının sonuna doğru e 
Bugün 72 kişi imtihan edildi 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

'tınek~. Alman aavq tay. 
2.3 blrincltqrin gecesi 

~ kl askeri tesisat ile Harko. 
'ıı..~ - doğuııunda ehemmiyetli 
~ f&brlkaunı mtıeasir ırurette 

llııa11 ettikleri mllp.hede edil. ". ~ t.yYarelerlncıen mürekkep ha 

( Qününfilanası] Hafız Yaşar tamburacı Osman 
Pehlivan bunlar arasında 'ltuııerimiz d11n gece İngiltere. 

lı;. 'bı§aat merkezi olan Nevcas. 
"'ıı bo.t lr aurette ve mUesslr bir şe 
~~ baıamı,1ard1r, 

buı ~in doğu ve cenup doğu • 
IU\an ehemmiyetli askeri 

Qe. ';_ tnUteaddtt hava meydanla.. 
~>'nt \'a &kınlan r-pılmıgtır. Av. 

\" eleriJntz dU.n dUıman donan 
~ U~l(uz ve Mr.ıış denizi üzerin. 
'-' dU§lllan tayyaresi d~r . 

;~RK CEPHESi 
1ANGINLARI 

Bıktık ŞU 
istila · 
hikaye-

sinden? 
Yuan: Bir Muharrir 

F CA .. ~SA çöktüğü gündenbe-
ri, büyi.i'k hi.dlselerln kıtlı

ğına kıran girince, bu istll& bahsi 
teı.er. Son günlerde de sansasyo 
nel hallcrler seyrekleŞtiğl için ola.. 
cak ki, A\TOpa gazeteleri bo me,·. 
zuo tekrar eşelemeğe başladı. Bu 

1 

seferki iddia, az çok salilılyetll 
bir gazetecinin kaleminden ~ıkı

l yor: Mus.~lini'nin şahsi gazete.cıı 

1 
Popolo d'İtalia'nm askeri muhar. 
rirf, Almanlann İngiliz adalarını 
iı.iitaya mukt.edir oldoklannı ve 
bu i~I mutlaka yapac.ıı.klannı yazr. 
yor. Muharririn iddiasında hiçbir 
tereddüdün gölgesi yoktur. Sanki 
Alman genel kurmayının plinmı 
ezber blUyonnuş gibi emniyetle 
söylüyor. Fa.kat ileri sürdüğil f1U 
üç delil kendi kanaatini bl7.e oldu-

1 ~ gibi slrayet ettlrecek kuvvette 
değildir: 

1. İngiliz filosu Girit adasını mü 
lafaa edememJtür. 

2. Alma.o hava· kuvvetleri Cebe
iitt.anlrtan hareket etmiş olan 
Jüşman fllolarmı bl~k defalar 
lnğrtmağa muvaffak olmu,lardır. 

3. ttaıyaıı ı.ıutşellleri Oebe. 

liittank ve Malta mii8tabkem U.. 
manlarma ginnjşlerdir. 

Velhisıl muharrire göre ne do
nanma., ne de lst.ihkima.lr bir f.J:. 
~ b~tine mini olabilir. Bina
enaleyh lstlli. y&pıla.caktır. 

Muharrir. İngiltere adalarile Gl. 
rit ve Malt& arasmdaki 1abii ce
samet, nü!as, ordu, müdafaa fark
Jannı tamamlyle ihmal etmiş ol
duğu için, yukarikj mulı:ayeseslnln 
esasını t~ eden deliller bize ol
dukça b&W göründü. 
Eğer İngiltere .Ba,vcldH M. Çör. 

çil, e\-velki natuklannda olduğu 
gibi sonuncusunda da bu lstlli. ih· 
Umallnden ısrarla bahsetmeseydJ, 
Popolo d'İtalla'nm bu Mkeri mü 
taleumı indi bir faraziye ,·eya bir 
~aşırtma propagandası teli.kki e
dip g~ Fakat bizzat Çörçll, 
hemen her nutkunda bu lstUa teh
likeslnJn ula bertaraf olmadığmı 
tekrarl&yıp durmaktadır. Bu söz
lerin İngiliz dikkatini ,.e enerjh;l
ni gergin tutmak için bir müneb
bih lliç yerinde kuJ.Ja.ndığma ar 
tık hükmedilemez. İngiliz ~:kin . 
umumiyesl, vatan müdafaasmda 
uyanık ohnak i~in böyle asılHn ih
timallerin t.ehdid.Jne muh~ olıaeak 
liRdar çocuk değildir. 

Öyleyse, Alman ordulannuı 
Rosyayı fet.bettfkten sonra İngiliz 
adalannı lsWi edebilmesl lhümall 1 
gerçekten var mıdrr! İşte bir se
nedenberi, lklde bir teperek, zi
hinleri işgale de\'lUD eden en bü• 
yük askeri muamma! Fakat, kendi 
paynnıza ltlraf edelim ki, biz ma. 
hiyetlni bir türlü anlamadığımız I 
bu umacı ~Uli. hiki)lflBJndel! ~ 
tü, ..... artlkl 

Bayan Safiye 
beklet1.iyor 

Bugünkü imtihana 72 sanatkAr l~ 
tirak etU. Bunların erasmda Mahmu. 
re Handan, Piyanist Şefik, udi Se 

14.nikli Abdi, Hafız Y&§&r, Hamit 
Dlkaes, BUlbill Ali, Zurnacı Emin, 
Tanburi Osman pehliıian, Tanburl 
Faize gibi tanınmı, eanatkArlar da 
vardı. 

Neticede 2 killi muvaffak olamadı. 
Bir kısmı da 3 ay .sorra tekrar imtı. 
hana tab! olmak Uzere ehliyetname ı 
verildi .. Safiye imtihana girmedi, 

Bitlerin 
bugün~ü 

nutku . 
Harbin Uc;UncU kışlı!\ yardım mc.v

siml dUn Almanynda merasimle açıl.o 
nuştrr. Bu vesile ile Berlindc Sport 
Palasta tertı.p edilen merasimde, p~ 
p:ıganda nazrrı dokt4ır Göbeıs bir nu· 
tuk lrad ederek, Almı::n milletinin lu§ 
tık yardım tc§klllltınn 900 milyon 
mark teberrü ettiğini blldlrml§ ve 
halkın bu 1auealyle yapılacak yardım. 
tarı izah ettikten sonra, HiUerln Al· 
man milletine bir hitabede bulunmak 
üzere cepheden Berliue geldiğini bil· 
dlrrnl§tlr. 

Doktor Gö':>els, bu mukaddemeden 
sonra Hltleri kürslye davet etml§tir. 
Halkın alkışları arneında söz alan 

HWer, klf yardımı me'\·sinı~n küa:ı
dı mUnaacbeti~ &-rline döndQttınU 
beyan ederek, bu vesile lle hlldlseler 
hakkında kısaca izahat vereceğini bil 
dlrml§ ve ezcllmle §UC:arı söylemiştir: 

!litÇtN sUKtir EDtYORDU'l 

Uzun zamandanberi alzlcrl ko
DU§madım. H:ılbuki başta Çörçll ol· 
mak tlzerc diğerleri mUtemadlyen ko.. 
nU§uyorlardı. SUkQtumun aebebinl her 
halde onlar ıla meral ediyorlardir. 
Aranızda ouıu11maklığ!mdan istifa· 

de ederek size şarkta yeni fnk!şaflar 
temin edildiğini söyliycbildim. Kırk 

sekiz saatten beri dU:manı imha ede· 
cek muazzam bir harekete başlanmış. 
trr,,. 

"BU HARBİ BE:S İSTEMEDiM,, -Hitler bundan sonril 1'arl3ln tarih· 
çeslnl yapmış ve "bu harbi ben iste
medim,. diyerek, All?'an mIUetinin 
duçar olduğu mUşkU.CUan anlatmr,ş 

ve sartettiği bütün gayreUere rağmen 
İngiltere ile dostluk temin edemedi
ğini tebarüz ettirdikten sonra, bu har 

~De,•amı 2 nei .'layfada 

ALMAN 
MAKiNELi 

Tüf EKÇiLERi 
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Yeni ke r 
BAzı sazctclc.rlmlzde ttlrkçe yeni t.a.blrlcr icat ~iz dlyo halk 

dlllDe uymıyan vo ynb:uıcı gelen bir takım kcJloıo , ·o tnfıirler kUllanıI. 
dığr.rtda.n am sım rftlcAyct edllmel..-t.cdlr. 

Bizde bu Cıdet yeni değildir. Ta odeblyatı cedlJA 7'.!lıro.nmda., yeni 
btr manwmo ,.o nesir dlll dll)Ünllldüf;-U 7',amım da.hl, lcıımt:-ıı. mnracant 
surotlle, mesem Tutu tc31iyet gibi til10 mnzmunlıır fl'.at <"<1ilm~t1r ld 
ampça ve fa~ kelimeleri. onlarm nlsbctm ıüıııılnıı~ m.ınalannı bl:n 
defa amt.mış, zUppe, fll!ltezi bir yazı dili meld:ıııa gı>lrci,tir. 

BugUn de ompı:n; yahut fıı.~.a l<cllmelcri açarken tmkilmtcn aynı 
şeyi ynp:ır glbll1:r.. Gllzcl ve tcnilz tllrkı;t"l1 hanglınlz 1 tı-nıi)oruz 'l Tilrk 
'enln yml kcll.me~rle kuvvet btılm:ı.sma ha !!imiz tıırattar, değiliz. 
F..sld zamanın kavuklu derYl5lerlnl andıran birçok kellmell"ri koğm:ılıı., 
onhırm yerine g\lnUn fötr şapkalı ndrunlan gibi, kökU mazide oltn3ldn 
bernber yenil tlrilmllJ ltl'.'Umelert dlkmele h:ınglm!z alcybtanz ! ... Bu. 
ırm ro1tmt'n b:w muhanirlerdo bal böyll'.' dıığll ... f l,tmlyelim . .Hattnll 
<lnlıınn tutulsun mtulmnsın,yenJ kı:Jlmelc-r tmlrnnmn:ı evlnı:llm ,.e onlan 
teııvtk edelim. l~rlslntle iyi o1an1an nlm:ı't bize, ccml:'l·et' alt olduktan 
sonra ... EN MN DAKİKA 

Parisie 6 ya- Otuz gUn!~rn~~~~~'!a~!a'!'z 
hudi havrasi 
bombalandı 

Lon4m, 8 (A.A..) - Vl§i ajıııumım 
blldlrdJtino &-öre, dll:ı gece Parlste 
altı elnagôn bDmbal&l"J:ı barap bir ha.. 
le gcUrllmlit!r. Yalnız ild yara!ı var. 
dxr. 

Yedlnd. stnagonun berhava cdll.mesl 
~bbüsll, bura.ya konulan bombanın 
vaktlnde kc:!edllmeB1 ncUccn akim 
kalmqıtır. 

Amer·kadan 
orta şarka 
Yeni harp 
malzemesi 

geldi 
Kahire, 8 (A.A ) - Orta,,a.rka bU.. 

yllk miktarlarda Amerikan harp maı. 
zemesi J;clm"ktedlr. Amerikan liman. 
la:ruıdAn ortıı§arka gitmek U.zere t1st.. 
1lste hergQn bir vapur hareket etmek 
tedlr. 

nun etrafa yayıldııtmI haber vermi§ • 
tir. 

Bu ihbar Uzerino derhal Ovacık 

çiftliğine gidilmiş ve kuyuya bir a • 
dam 1.ndirilml§tlr. 

Kuyuya !nen adam biraz BOlll'& her 
tarafı çUrUm~ bir ccseUe Çtkml§tır. 
Yapılan tahkikat neticesinde bu ce

sedin bir aydanbcrt aranmakta olan 
yüzll yamalı Recep o!duğu anlaşıl • 
Ml§tır, 

Recebin t5ldUrUldUkten sonra mı ku.. 
yuya atıldığı? yokra kazaen mi? 
bu kuyuya aUştUğO. henUz anla§UO.ma. 
mI§Ur. 

Ceset Morga kaldtn1mlf, mUddeiu • 
mumtılk ehemm!yetıe t.ahk!Jtıı.ta ~-

1amıatır. 

BAŞKA BİR CESET DAHA 
Bu aıı.bah hal 1.Bkeleı<t civarında tuğ 

la sokağı nihayetinde bir ceset bulun 
mU§tur. Cesot erkektir. Tahminen 
65 ya§larmdadır. Bir g6.zünUn evvel • 
den maUU olduğu tUıı&§Ilruı bu ada • 
mm gayrtmllsllm olduğu anl8.§ılmıo • 
txr. Cesedin hUviyetınl tahkik için, <X'.. 
set morga k.oJdınlmrBbr. 

Kongreye davet 
CUmhurlyct h:ılk p:ırU.sl Kumka.pı 

:mı.hJyesl Koınltapı nıerkez semt oca.. 
ğmm OU..942 yılı kongresi 15.10.9'1 
pazar gllnU nkf:ıQU saat ~ı O.e µnhl. 
ye merkeztnı!e lem edileceğinden aza. 
nm mczkflr günde mcrlı:ezde bulunma. 
ıa.n. 

Molotofun 
beyanatı 

Mosk6va, S ( A.A.) - J3. B. C: 
Üçler konferansında diln nk

§am söz söyleyen İngiliz baş.mu. 
rahhası demi§tir ki: 

"Konferansın çahşmalarmı bi_ 
tirmek hususunda gösterdiği SÜ· 
rat, Rusyaya süra'tle yardım 
edeceğimizi isbat eder. Ilk mal
zeme ka!ilE:Si Rusya}-a gelmiştir. 

Amerikan ıba.~urahhası Har
riman da şöyle demiştir: 

"Konferans sür'at ve realizim. 
le hareket etmiştir. 

Molotof da demiştir l:i: 
.. Hitlerin pl§.nlnrı, en buyUk 

iiç devlet taraf mdan suya düşü_ 
rülmüştür. Amerik~ lngilter~ ve 
Rusya müşterek bir cephe kur-

, muşlnrdır. Dünyayı na.zi tahak
kümünden kurtaracağız, Alman
ya hiç bir zaman böyle bir koa. 
lisyon karşısında bulunmamış. 
tır. 

Muvakkat 
mütareke 

-<>-- · 

Gelecek balta 
.. a ' denizinde 

-o--

Bir kaç saatlik 
sükOnet hüküm 

sürecek 
-o -

Bu mtlddet zarlında 
ağır yaralı lnglllz 

ve Alman askerleri 
m badele edilecek 

----0---

T oplar ausaca\c, limanlar 
aydınlatılacak, tayyareler 

yerde kalacak 
L<>ndra, 3 (A.A.) - Onüınü.z. 

deki hafta sonu l\I~ denizinde 
bir kaç saatlik bir sükftnet hü.. 
kilin sürecektir. O gün Almanya .. 
dan memleketlerine fade edilecek 
olan yaralı 1500 lngilh askeri
ne mukabil İngiltcreden aynı 
zamanda aym miktarda yaralı 
Alman askeri iade olunacaktır. 
Uzun menzilli ıtoplar susacak· 
tır. Manşın iki kıyısındaki bü. 

• LALE: Günün uzafferi 
O OTBY LAMO ·BINO 

GAPU 

ır. tün tayyareler yerde kalacaktır • 
Denizaltı gemileri iki düşman 
arazisi arasında yaralıları nakle. 
decek olan hastahane gemileri· 
nin güzergahından uZQ.klaşacak
lardır. Bu gemiler kuvvetli ışık
larla aydınlatılacak ve vara. 
caklan yerlere .gece karanlığı 

JSeo'edea )-n.mtıla.D, oarta Ue s\ls1an<-n, ı.ıer knlbl 

fotbeden bakUd blr ııaheserdlr. 
LALE ŞINEMASI, gilnlerdCJtbert yer bulanuyıp da dönen bütün ıs. ~ 
:tanbuJ hnlkmm bu harikayı görebilm<ıst Jçhı filmin bir tınfta 4aha. gös. 

- bastıktan sonra vasıl oldukları 
takdirde limanh~r harbin başın.. 
danbcri ilk defa olmak üz.ere 
aydmlatTla.caktır. MaJ18m her iki 
tarafında yaralrlan nakleden 
trenler bu· muvakkat mütareke. 
den keza istifade edeceklerdir. 

t.:ırllcooğlnl mUJdeler. 
htedlğtnlı ~ yer bula.bilmek lOhı Jntfl"n numarıılı yerle.rlnlı.1 

blr gün evvelden kapatnm. TelefOJl: 4851)5 n 1 • 

•liililill ~l>eri l!IOıılenen ve gtl:ıeUC5t'n 

BEŞiKTAŞ GÖBEL Sİ E 

Cezalrde 
8 kiti casusluk\an idam 

edildi 
4. blrlncl~rin cumartesi gtinll %..30 dan IUbareıı. tilneına dllnynsmın 

bllytik barlkas olan tnrkQe 

OTEL 

Londra, a (A..A.) - Llyon radyosu 
_ Oranda o(Ce:ıslr) CUlUJJuk cllrmUn • 

den sekiz kijinl.n idama, dört kişinin 
de müebbet haP1s cezs.sına m&hktım 

9 edildiğini haber verml§Ur. 

'HiS VE ASK ROMANI 

N ocl geocıd MUjgimn ölümUnU 
rooı:ncn bildiren b.tr telgraf aldı. 
Gklip keyfiyeti metresinin ailesine 
ha'ber vcrmeğe k.a.rar verdi. Mek. 
tıuplan ka~rrır.ken Müjgfi.nm al· 
le6.1n1 de öğr~nmlşt.f. 

Zengin ve sakin ıblr e.part.mruı .. 
da fakir Müjglnm nilesi ot.uru .. 
yordu, .Annem yaşlı, siyahlara. bU. 
.ril.runUıJ lblr ka.dındl, Feridun bl.r • 
denbire bir diğer fel!ketc sebebi • 
}'et vermemek için MUjgilnm ç<>'k 
h:.>.ata ve tedavi nltmda olduğunu 
söyledi. Kadm göğsllndeld prrlan. 
talıı.n oynatarak ya\'a§ yc.vnş nğ. 
lryor: 

- Baylc de olması 'IAzundı, d • 
yordu, S.:z MUjg&ım saruıtor) om • 
da olduğunu tıöylUyonrunuz, :fakat 
rnatoryom nuı.srnf:ı ne !kadar faz,. 
Isı.dır, hiç dllfUnUyor musunuz? Ah 
,u çocukl:ır, çok ruı.nk8r oluyor _ 
lıır. Mlljgdn beni dUnyaya rezil et.. 
ti, sonrn çıkıp sitil. fümdi ben o. 
na nasıl ynrdmıda. bulunabilirim?. 
, Ilı ay evvel kb.nnu luı.~"ettiın. 

72 
filhakika lbiitün BerVcU !l!ına kal. 
dt omıruı.; :nUınyet ben de dul bir 
'knemrm. Biliyorum, MUjgina. en 
az iki yUz lira. llizıın, onun boycı.· 
lnrmn, fpekll çon.plarma. para ye
tiıJtirmek kabil de~ildir. Ne olur. 
du !biraz da boıi dll:}Unseydl. Bcı;ı 
sene evvel ailesini tetketti. Keyfi 
olunca ailesini nramaz fakat ın~. 
kUl vaziyete d~üncc, bllhnıısa pn. 
ra ldmn olunc:ı. dcrhnl nileyc bae
vunılur, ricalar, istirlınmlnr btıa • 
lıır. Ne yapalım, ~11 gelen çeki· 
lir. Her ay ona bir miktar para 
gönderirim. S!z b:ına. adresJnl * 
rin. 

Feridun artık tahammUl edeme. 
U1 ve btnlcnbı.re yerinden kalka • 
rnk: 

- Nafile zahmet etm olursu
nuz, dedi. Pr.ıranI?. cebinizde kala. 
Mk. Ynln ze.~ b r tek k re gömU. 
meine masrrJ edcc inı.z. Qlln!tU 
Müjg&n maatteessUf dUn öli\lltJ .. 
tOr. 

Ve knP't vumr:ık çı1ttr. Yn~. 

mur yağ?yordn. Buz gibi bir sis 
vardı. Hiç d~C'den raegclc 
yUıiidil, :air meyhaneye, sonra. baa 
ka bir tne}'ha.neye, bir üçünctısU. • 
ne, bir dördüneilsUne uğrndı, Soo. 
ra. hesa:bmı kaybetti. Kaç m.ey.ha.. 
neye uğra.dığuu he.ea.pbyemar:lı. Sa 
hile geldi, lbir müddet denizi rsey • 
retU. Sonra tekrar fakir niahaııe
sine döndü. Yolda bir ~a 
rasls.dı, ilk sözil içinfn d.crdin1 dök 
mek oldu: 

- MUjgln l5ldil .• 
- ZavollI kızcağız, daha :Yirmi 

y~da bile yoktu. Bir kadeh i • 
çelim ml? 

Girdiler bir meyhaneye, birkaç 
k~h içtiler, BOnra Feridun der. 
hal çrktr. Gitmek, her tara.tt do. 
~mak, bütün meydruılarda ecv • 
;;ilisin.in öldUğtınU bağınnak, llc• 
mo ilCın etmek istiyordu, 

Bir dostu: 
- İmkfıMız .• 
Dedi. Bir diğeri: 
- Zavallı, cesaen pek sağalm 

görUnmUyordu. 
Diye fikir yUrUttU. Birçoğu sor• 

du: 
- Kcı.ç yll§ır.daydı, daha ylrmL 

sinde b le yoktu, değil mi? 
Feri~un içiyor ve rcusladığı bıt 

orkn.dnıınrıruı. dU man nazarile ba 
kryordu. Uzun znmıın böyle kah • 
veden kahveye dolııcılt, Sonrn çı:k. 
tı, ba§fboB gezinmeğc bqladr, 

Ayaklan gayrlUıtlvarl onu }J,., .. 

1

-62- hin 
öldü. 

. - . 

şn~7, 1 (4.A.) - at ~apcn 
resml te~ gGre, BUDP ~Un. 

A){şaJl1l 
·sohbeti 

ark of 
Ama 
te d.d., • de yapıl&D 90D harektt emuurmda Çin 

iller 62 bin mıı. " H8 bbı esir '""· , .. ----• 

alın a 
Londra, S (A. A.) - Sov~ 

Ru.sya.daki ıı.skeıi vaziyet hıikkm 
da bugünkü mUtalealar ~ mcr 
kezdedir: 

Rus deniz kuvvetleri Lcningrn 
dftki düşman mevzilerine hUcuı 
ctnıi§Jer ve dil6manı dağrtmu.ılnr 
drr. 

Harkof şiddetli bir surette Al 

mi§lerdir. Japonlann wrdiğl mu mlk. 
tıırı ~61 dir. Japonlar, aynca ltülllyetll 
miktarda harp ınatzemesl de almı§ • 
.. ,.dır. 

Cenubi Amerikada nazi 
faaliyeti 

Havana, a (A.A.) - Unlted l'rt'JlllS: 
Be§lncl kola menırup olmak ve 

devletı.n em!liyet\ııe k&l"fl ha~lceUerde 
bulunm&kt&n suçlu, UU lapanyol tcv .. 
kit edllml§tir. 

man tehdJdi altında bulunmakla . Gandi 73 ya§mda 

dırM~al Budienni bu cephedeki 
4 

Vardh~, ~ <.A •. A.) - Gnndi 73 
Alman hnreketine §iddctle knr,. ~U yı.ldPnUmilnU Sevagram kasa 
durmaktadır 1 muımdalcl evin.de okumak ve duo. 

Almanlar 
0

Perskop berzahını r· : ct.mekle sükunet için.de geçirml§ • 
çcrek Krmna varmak için pek b tir. 

------------------------~ yük gayretler sarfeylemektedır 
ler. 

Bitlerin nutku 
_.. Ba~tnrofı ı nci sayrı.ula 

bl Ç<ırçllln istediğin! kaydclmlg ve 
demiştir ki: 
"- 1939 eylWUtıdo harbin zuhur et· 

mesi ti.zerine Sovyetlcr her halde §im
di ba§ka türlU dU:UnUyor \'O istikbal 1 
® bllsbUtUn bfişka tUrlU dUşUnecek 
!erdir." 

Hitler ba§ta LehJstan olduğu halu 
birçok milletlere garaı.U veren ve ya 
dnn vaadeden 1ngtıterenln bugUn dl· 1 
nlzlerde bile bll§kalıırınm yardımın 

muhtaç old:ığunu söyltmi§ ve demi~ 
tir ki: 
"- Bu harp yalanla hakikat arıı 

smda cereyan eden b.r harptir ve b-ı. 
kll<" t muhııkka'< ml\z&ttcr olncakt.r. 

1 

B" · ., ortada bir tek tarlbt hakikat 1 
O da Almruıyu.m lkl sene zar-

fm..ıa b dll,.'!Olnnıarmı birbirini 
mUteaklp yenml§ olmandır. 

RUSYAYA :ıstÇtN SALDffiDIK? 
Hitıer bundan eoua Alman · Rwı 

münuebatmm geçlrı'ıgı safhaları ı. 

haz etml§ Ye Rusyanı:ı mUealt fırsat· 
ta Almanyaya sa!dırmııya hazırlandı
ğım izah etmi.., ve der.ıl~tir ki: 
"- 22 Haziran ıııı bıılıından'beri ha

rekatımız p1~n muc!b!ncc devam etti 
ve harekatın idaresi bir ,n bile eli· 
miZden kayl-olmo.dı.,, 

Hitler, bundan aonrtı Almanların 

he.saplanndn aldanmndıklannı ııöyU. 

yerek Almanyanın mul~akknk muuıf
ter olacağını s!Syleml~, Rusların tılm· 
diye kadar 2 buçuk mnyon esir ver 
diklerini va 22 bin top, ıs bin tıınk ııe 
H.500 tayyare kaybctUklerinl ll(lve 
etmiştir. 

- Berl!n Hadyosundıın -

Sovyetler 
ıımengöM\ cıv rıında 

On kasabayı 
geri atdılar 

!loskO\'tl, ~ (A.A.) - favcstla SO.. 
zetesine gö:ı1~rllcn Ye Moskova rad.. 
yosu tııra!~d:ı.n nea:-edllen bir habere 
göre Sovyet kıta.en Lenlngmdın 200 
kilometre cenubunda İlmen gölU c1v;:ı. 

rında yaptıkları bUy!lk bir mukabil 
taarruz: netlocııtnôe et.araya Ru.ua 
.ınmtak.osmdf. dört kaııahayı ve tabiye 
bakımından clıeınmlyctl bUyUk ol11n 
bir mrtı istirdat etmlclerdlr. 

• .liha Cemaliın, büyük anneslnin e-
vine "doğnı mirüklüyordu. Sam.otı
tu, ba§JIU kaldlramzyonlu. Ya.ğmu. 
run çıkanlığı hafif gU.rW.tUyil din. 
leye dinleye ilerledi. Kin ve net.. 
ret dolu bir hisle Meliha Oem1ı.Jl 
görınek istiyordu. 

Ayatla.rı gayrtüıtiyarl sliriikle • 
niyor, Meliha Cemalin evi.ne doğru 
gidiyordu. 

Sonra dilşfuıccsi Meliha. Ccnıal• 
den, Münaıun annesine, bu ~lı 
cenazeye, cimrl cehcnnemliğe C'CG· 
ti. Bu kadın bütün ınUccV'lıerlcrl.. 
ne, bütün zcngLnliğine rağmen au 
zının hayatını dü§ilem.iyor, dtıJıa. 
yaşıyacağı ibirkaç aencden bir 1.ıer
l<'r bekliyord'll, ıı~erldun yumruk ,.. 
lıırınr stktı: 

-· Pls kan cadaloz .•. 
Dİ..mektcn kendtnl alu..ı:nadı. 
Molihn Cemalle MUjsü.nm &n • 

lngil~erenin 
istilası 
ihtimali 

--o---

ltalyan 
gazetelerine gire 

Almanya 
buna 

nıuvaffak 
olabilecektir 
Vi§i; 3 (A.A.) - Havas Ofi: 

Romadan alınan bir habere göre 
Popolo d'İtalia gazetesinin aske
ri muharriri Alınanların lngilte. 
reyi istila edeceklerini temin et_ 
mektedir. Muharrire göre fngi. 
liz filosu artık mG.esslr bir su
rette İngiltereyi müdafaa edemi
yeccktir. Muharririn bu kat'i 
hilkmü ÜG esasa istinat etrnekte
dır: 

.ı - lngiliz filosu Girit aadsını 
müdafaa edememiştir, 

2 - Aim~n hava knV'vetleri 
Cebclüttank~n hareket etmiş 
olan düşman filolarını mütead. 
dit dcf:.lar dağıtmağa muvaffak 
o'mu~tur. 

3 - Italynn bahriyelileri Q. 
oolüttank ve Malta müst.ı.hkem 
limanlarına girmişlerdir. 

Muharrir neticede ne donan
m::ının ve ne de istihkamatJn kn
raya asker <;ıkarılmasına mani 
olarrııyncaklarını ve binaenaleyh 
istilanın tahakkuk edecejtini 
va1.maktadır. 

Çörçil ile 
Ruzvelt 

a~aune birer meıaJ 
gönderdiler 

LoııJrn, 3 (A.A.J - Bır Moskova 
mcnbaından blldlnldlSinc g!Sre, ~ 
Beaverbrook :ıe Haniman Stallne, 
Çörçil ve Ruzveltın şıı.h8! birer mesaj. 
larmı tevdi etm!şlerdlr. 

bir misli daha üzlililyoidu. Feri • 
dun annesini genç l:ıir hemşire .tci• 
hl teliı.kkJ. ediyor, ha.ttf. MUjganla 
eıılgııan gibi görllyor: 

- Zavallı küçükler, siz yok ye
re öldünüz, aıuı.clcrl:nizin .ilıill118r .. 
ııa kurban gittiniz ha. Siz öldünüz 
lıa, §.imdi to:ıraltlann altmdıumuz 
değil ıni !.. 

Diyor, sonra .Meliha. Cemale kar 
§I jsya.n ederek : 

- Ey kadm, zevki içln bUtiln 
bir,...ailcyi mahveden kadm, sertin 
~ğm ol:mn. Sen bUtUn bu f e• 
U\.ketlere sebebiyet verdin, ala • 
cağın olsun, ben de eenl ma.hve • 
dcccğiın. Beni de lekeli, zavallı 
btra.ktm. la fsUyonun, bula.rnıyo • 
rum, Amelellğe bile razı oldum, 
fakat y00c. Ama sen be.nim büyük 
annem olduğun halde paralar için 
de ytizilyonrnn, :zeııgl.nıdn ve h~IA 
7.evk peşinde koeuyorsun. .Alçak 
kadın, ben senden bUtUn zavallı • 
larm. intikamrnr alırrm, 

nesine lt8.r§I duyduğu nef rct ve 
kin htsleri birlctro•or, daha. dof .. 
rqsu bu hissi yalnızca ~cndisini dil" 
şünen, paralarını, serveUerini 
kendi .san.dcUeri ~çin s3.kla)11> ço
cuklarmr sefa.Jet içinde yüzdUrcn 
anneleri de çerçevesine alıını.k u. 
muıntl~lyordu. 

Diye J-ı.tmruklnrını sıkıyordu. 
Sıısaml§tt. IUJA kapanmamı o

lan .bir luı.bvenin önUnde durdu ve 
bir şeyler içti. 

Sonra tekrar tekrar MUjgün bs .. 
trrmo. gell)or, ilk t~rndıklan gU.. 
nü !hatrrlryorou. MUJgfımD, sevgili 
mctrcslnln .hatırnsmı gözlerinde 
canlan.dırrnca. UzUn tUsü ıbir ltat ar 
tıyor, sonra..,.ytiztinUn hiçhlr :hattı
nı bilmedfü annesini 'dtlsUnil~·ôr. 

- Hangı sanat oluraa olsun be. 
ni muhakkak sefaletten "1.ırt.anr •. 

D.lye düşünüyordu, Hamallı'k et .. 
Rem, amelelik etsem bütUn gün 
yorulur, ~!arı bilip dü§er, pa 
7.arları ua körkUtilk tıarh<>o olur 
ve Mtijgft.nı dUşUnnıcm .. diyordu. 

(Dc,·amı nr) 

Nezle mevsirfl 

Ş U dakikada, pe~ J11~ 
balağa etmiyeyıı:r'. 

ma, yüzde otu:r. beşiın1s1

1 
ağzımızdan ıcluduğurıı"; ~r 
fÜphe yok. •• Nezle, kaf.aı111 1 
zm içinde bal'\:al f a~at ı~d~ \1 
bir saltanat };urmuş, deh 1 
lu askerlerini bitip tii1'e 

mek bilmiyEıı bir geçit re5 

halinde, beynimizin inil ~ 
kuşları arasında bir te'°' ~ 
koşturuyor. Kiminin ına'~ı 
hislerine kapılarak ensetıld 
den doğru vücudumuzun 1 
ğer nahiyelerine yayılıp, ~ 
lerindeki silalılarla yer ,. 
bizi tartakladığını seziyorı, 
Birkaçı toplanarak şaks f 
rımızda hoyra\-;a bir ·saf ~f 
dalıyor. En sevdikleri ç• b' 
en boğuk se.sler çıkaran \ 
rulardır. Ve trampet! ••. v 
davul, ... Kafotasımızın ~ 
besini giim i'Üm öttürl ~ 
çaldıklan korkunt ha~"" r 
tesirile serse-m olmuş, alı~ 
lık birihirimizP bakıy0 

Ve ağızlarımız yan açık·•' 
ikide bir hı: işkence~ 

şidde'ı:ine dıtyanam'ıyan }ıJb 
ta, patlamak üzere olan f , 
volkan gibi ha~tan ayağı rf 
riliyor, uğ-.ılduyor ve •0 , 

birdenbir~ vücm.iu yıkıht' 
sına sarsdarak ~ 

--: Aapşuuu !... ~ 
Oh.~. iş~ biraz ferah111" 

nız. Kafamzds.ki haşarı 
me, bu sarsıntıdan ür~ 
gibi biran için smniyor. G i 
lerinizde bulanık bir şe5! 
lik ... bira-ı rahat eder gibi 
luyoraunu-ı.Fakat sonra 1, 
aynı kıyamet; aym mahte 
Beyniniz~e koşuşmalar, , 
ruşmalar, eziiip çiğneneıı 
ve bu arada kulakla~ıl'I~ 
duvarı dibinden nalhL 
tepe tepe geçen bir alay ıJI 
raklı ıüvaı·i ••• 

Burnunuz l .. urş~n gibi 'L 
ve sağır; gözl,..riniz kızafl 
Yarı aralanmı~ dudaklar,~ 
zın ara~md::tn c.iaima 
harflerim "V,, yP. çevi.1'e { 
ve henüz hüluğ,'\ ernııf 
cuklar gib\ çatlak bir (;.!-' 

aesle kmıuşuy orsunuz: 
- Gelvif de gitvif••' 

laca~'"' da olavavıı... t 
Bilmem si:ı dikkat etr" 

diniz mit Nezle.un ko111
:; 

mızda hus-:.ıle getirdiği ır 
tikliğiıı b .. .ıflıca vasfı bU,~1 
dır. Boğazın €ayritabıı 1 
hale gelmesinden olll~ 
yutkunahtlmek zoruyla ~ 
katı acıy .. m grrt,ağınızı~ 1 
ima hareket6İz durmak 15 

yen borusundar. her ııe d 
çıkarmak arıu etseniz, el 
daklarımzın arasına g 1 
mi, "M,, leri h&t<a ''~,, t' 
yer. Ve konu~urken, hı~ ~ 
yikin de burnunuza doS~ 
lerlediğin\, h~Jiısa şt'P11, 
abullabut l:ir yayvanh1' ı.I 
vası içEnde korıuştuğl111 

farkeder.sjniz. O ha!Je: t 
- Bu akşauhı yaz.rf'' 

daha vazia ileri gidcıl~ 
ğinin kuıuruncı bakva~·ı(i~~ 

Zira öyle unnedıY0 

ki, dün akşamdan, bel'~ 
biraz soğuk z.lmıgım··· ıı'' 
nim de "M,, lrri, ilti k• 1 
sile birden dud~.kları1111'~t 
raaında zaptedetck l;oJ1 
mağa takatim " .. alıyor· F 

lllKMET M~ 

Her gün P olony:.~l,\ 

100 Pol gyejı ,. 
idam edili ara;:aıs;-

1 \' lcuılto~ıı, a tA.A.) M ' I 
yosu her giln takrlt'lıı 100 f' 
lmın ldam e<'IUdlğini "Dcz!enilt P" 
isimli PolQnya ,r;aıeı~ııine ııtC ıı 
ber vermektedir. 
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eme 
arında 

az s okşanmaktan, bazıs ı 
~ayaktan hoşlamrmış ?' .. 
tiy~ kız, ancak -Hüsmenden dayak 
Yedıkten sonra evlenme tektini 

kabul etmiş ( ! ) 
bir k 19 YR§ında tombul, 
g~ç kadmdı. BR§llrtU. 

a l'ab Yfuı çoraplan gU • 

~e ~!81!:ıa ;~:~~.: 
... distnı daha c;cktcl bl r 
' 1l'or,o.. 

(1 '-'U, 

tatlı:ı.e knVU§turmu§, göz!~ 
"' l'a d km!.§ ~sslz ve hrı... 

:tormı_ 

it• gib! bh gençti. Yağ 
Unt ezmıe, bUzmU§, a.. 

.?le alar6.k kıvırmıştı. 
i{ 22 YB{lamıda knd:ırdı. 

" Olc'!u~undan fazla u
p çaıı p:ıntalonunu lıer 

k ıncrindcn tutanık 
l'U ~ klyO!" ve dinlcnU -

l"E>r hlrer çekilen ko... 
h PSi iç!n de: 
u nıtn!.z, ama, hCüdm 

Uu h.C:mc:ığız, eptc.n 

göre, mllştckl olan 
rı la?.c ile bu çakı gtbl 

.ı nYrtmcsru olarak bir 
r ~amıılardı. Hils • 

h Y11Illlttc'ki işine gider .. 
• U tabrlkasmm ışçı 
1
ll HaYrlye iıe kal'§11a§.. 
b.rıbirlcı !ne ~!nalıktan 

t~ alika duyarak, nihayet 
r Vf~f~lcr, bir ru-ada 
lr vermişlerdir. 

ay be kızım ama, §im.. 
17ar, ne ben~. Hele bir 
-l'a ya ıın dn, elbet bir 

~lar, cvı ntriz. dcmlljtlr. 
ile b g ZlCT'.nl kör, cdcrmiıı. 

" Bözıere kanmış, tut .. 
Odaema kaçarak onun 

lla 'Vaın ğn bn§lamıştır. 
h-ıyen1n anası bunu du-

~ aevgtıuerın kapısında 

111tııın tlzerlnc yUrllmtl§: 
., bu ya kadıır bugünle .. 

'te llll bUyUttUm, hn? 
n d ~U§ ve saçları.. 

su Ukliyc sUrUkliyc 
tur. 

oldun. 
fnhi§C 

<ı ere at0ıcağım. 
11' ~ seni \aıdUrecc.. 

!\vur• içeceğim! diye 
<:. klZl sokak orta ~ 

l' t ıra kada.r d6ğmllştUr. 
ille:· t:ırnfmdan kur .. 

tarııarak tedavi altma almmıD. HUt<., 
men de yaltalanmışttr. 

Şimdi Hayriye dava.er, HUsmen de 
uçlu olarak cnrmnme~ut UçUncil 

sulh ceza. ma'lkemea!ndeydlter. 
Hayriye: 
- Ben dayak yedim. hAkim bey, 

kanıma kan ıstcrım• oıycre"k yerine 
oturnıu§, Hllmnen de: 

- Kendisine gene beraber oturnıa.. 
mızı çln yalvardım. Bu sözlerime kız.. 
dı, solmk ortasında. beni tahkir eW 
ve sonra da fena kllturlere ba§ladı, 

dayanamadım, susmuı için kend!.slııo 
bir tolrnt vurdum! dJye suçunu kuımcn 
tevll edenk şablUcrl dlnlemeğe ba§ • 
Jnmıştı. 

Şahitler dört gene kız ve kadındı. 
Bunlar Hayriye ile beraber fabrika • 
dan çıkmışlar ve gUle eğlene yUrUrken 
hMlse vukua gelml§tt, bunlann dör .. 
dU de: 

- B!rdenoire Hüsmen bize doğTu 
ko§lu, Hayrlyeııin üz.c;rine atılarak 

kendisini döğmeğe ba§ladı. 
Kızı yere yatırmııı ısaçlannı avuç.. 

ltuDJŞ, ha baoom ha, vurup duruyor. 
du.,. dediler. 

HUsmet, bunların IJadcler!ni, Hay .. 
rtycn!n kendisine kCfretUğfni söyle _ 
diklerinden c1olayı kabul etmiyordu. 
Neticede mahkeme, muhakemeyi ka.. 
ro.r wrnıek Uzero ba;ıka btr güne ta.. 

llk ettL 
Hemen bUtUn Ciball fabrikasının 1§

çl kızları ko:1do:da toplanmıotı. Çok 
müteessir g<Srtlnen Hayriye dı§an çı.. 
kar çıkmaz bunların arasına gitti ve 
zayıf bir gene; kızla bir §eyler konuş. 
tu. Zayıf kız biraz sonra kopnuş, 
,merdlvcnJerdeıı inen HU81Denl yaka.. 
la.dı, Kendisine: 

- Hayriye diyor ki, dedi, madem 
ki iş bu dereceye vardı, artık 'bana 
HUsmendcn kurtuluş yok. Gene kcn.. 
dlsine gcleyım, amn ha!taya nikAlıs. 
mız olmalı. 

HUsmCDln g6zlcrı sevinçten !altaşı 
gibi açılmıştı. Kcştu, Hayriyeyi cUn • 
den ynknlıyuak koluna taktı, 

- Blr dahakl gelişte davandan 
v~Uğlnl Böylcrf'n. Ay sontinda 
da nlkAhımw yaparız. Ama, anan 
seni ayda. yalnız bir defn görecek, 
BlltUn şartım be.' diyerek tnel"dlven.. 
den indi, gitti,. 

Hayrlyenin 11.rk:ıda~ıarı ilan bu 
rengi a lmasu1dan ştı.§ırml§, ııcvinm!§
lerdl. Gülllşcrek kcnclllerfni uğurladı,. 
lar. Yalnız t'enele~e olur olmaz bin.. 
leree dava dlnliyen ibUyıı.r, beyaz 
saçlı mübaşir bu yıızlyetc hlç hayret 
etmeml§ti. Bana do~ru ba§mı sallıya

rak: 
- Ne dlyeb!l!ısın, diyordu, bazı 

kadın okşanmaktan, bazısı dayaktan 
hoşlanırmış. AI>U\ 'E MlJHABlRt 

Sof raya oturdum. 
Babam masanın kenannda du· 

ran telgra.f a tekrar şöyle bir göz 
attı: 

- Tacettin yıldırım telgrafı 
çekmiş .• Şimdi farkına v~rdım 
Demek ki vaziyet .çok va.hım. 

Annem sordu: 
- O halde hemen yarın git

mek nivetindc misin? 
- Öğle trenine yetişebili~1 
- Zavallının imdadına yetış. 

sen çok :iyi olur, 
- Gayret edeceğim. Hele sa. 

balı olsun .. 
Yemekten sonra odalarımıza 

çekildik. 
Gece annemle babamın neler 

konuştuğundan haberdar deği
lim. ,,. . . 
Erti~ sabah geç kalmışım. 
Sofinin gelişine uyandnn: 
- Küçükhanımcığmı, saat on 

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

insana aydası dokunan 
itiyad ne olabilir diye 
düşündünüz mu ? 

ADINA "len elediğimiz yeni bir 
ku.dret var ki manası "arCJ§tır

ma.k,,tır. Herkeain bir fen adamı olmak 
iktidarındadır. Bunun i~in mutlaka mek
tep görmek mektep sıralarında çalıımak 
ltizımgelmez. Fen adamı, bir İ§i adanın. 

sayede saygı görmek için meşgul olcluğu
muz §eylere dair sorulacak her suale ce
vap verecek clerecede f,unları etüd etme
miz lazımdır. Böylelikle bilt;imizi arttır
mak itiyadını kazanmak mümkündür. Bu 
itiyadın, insana faydası cfokunacak iti -
yatların en mükemmeli olduğunu unutma. 
malıyız. 

kıllı cırafhran aclamclır. 

Her birimiz kendi istilaclesini 
etmek, kendi kendini ilerletmek 

temin 
ve bu 

mosllovaya bava taar az
ları ve Sov.ye ere yard •• 

vaktinde yapılma ı 
Mihver orrlularmm Leningradı ve 

Odcsayı sardıktan Vd Kiyefi do ele 
geçirdikten ~nra .Moskovayı hedef 
olarak aldıklarını biliyoruz. Şimal -
den ve cenuptan Moekova 1lzerine 
ilerliyen ve ilerlemeJ.: te§ebbUsUnde 
bulunan kara ordularını ve zırhlı va.. 
aıtalarnu durdurmak azmile ba§an .. 
ıan müdafaaya Sovyet hava kuvvet -
lerin!n de bütUn enerjilerile iştirü: et. 
tikleri göze çarpmaktadır. 
Lenlngradın ıııonuna kadar mUdatna 

edileceğini bıldlrc..11 Sovyet Rusya mn 
kamlnn, bu bölgeye, yarduna ge.lcn 
tnglliz tayyıırecilcrlni de vermişler .. 
dlr. Amerikanın ve Büyük Britanya 
impcratorluğunun yardım vaaUerln
den kllçUk bir parÇa olan Uç filoluk 
İngiliZ av t.ayyarec!Jiği bu §cbrln mu 
dafaa.suıda oldukça mUhlm roller oy. 
namışlar ve bllhass:ı mlhvercllerln 
plkecllertne karşı muvalfakıyeUI ne .. 
Ucelcr aım~ardrr. 

Sovyet tayyarecllerlnln faaliyet .sa
halarını dAll'J. ziyade cepheler boyun.. 
ca ve mihver tecemım.' mmtakalarm. 
da inkl.§at ettirdikleri muhakkaktır. 
Bu hUBUsta ge!en ajanıı ha.berleri de 
bunu teyit elmdrtedlr. Son gUnlerdo 
asker yUklU knmyonlnnn ve iB§C lk • 
mal koUannm tahrip edilmekte bu • 
ıunması da buna bir ı,B.relUr. 

Alman tayyarecll!ğinln Sovyet kı. 

zıı havacılığı üstUnde kurmak istedi
ği hava b4klmiyetini ele geçirmek ar. 
mile, daha başlangıç gt1nlerlnden ba,."
lıyarak ı;oıı zamanla .. a !tadar sovyct 
tayyare meydanıarnı.:t ve hava cndüs.. 
trislnc toplu ve glddetli baskınlar yap 
tıklamıı biliyoruz. son zamanlarda 
lsc Sovyet hıwacılığt kaıdlni bu c;:e .. 
,ıt ba.ekıntian kurtar:nak için mihver 
tayyare meydanlann'\ karşı mukabil 
flddette b.ukmlar yapmağa.~adık.. 
lan g<Srlllmel:tedır, Sovyct,ajaalartn • 

f .,. 
daki yüksek rakamlı mihver tAyya -
re zayiatmm dlltkat edilecek olunı: 

yine mlibim bir milttv.rmı, yerde ve 
meydanlarda ba.skma uğrayan tay -
yareler t~kll etmektedir. Bu ırurctıo 
~rek ceppcler üzerindeki ve gerekse 
ıehlrıcre knrşt y.ıpılan hava taarruz. 
tarının akasa.tıtmnmna çalışıldığı mu.. 
hakkaktır. Çilnk~; mlnver tayyarccı. 
lerlnln o~ ve Lent.ngrad bölgele-

oldu. Bu ne uyku böyle? :Merak 
ettim adeta. 

Gözlerimi oğu.ştura.rak saate 
baktım. 

Tamam on .. 
- Neyi merak ettin? dedim • 

insan gec; kalkmakla ölmez ya, 
- Yok canım. Belki lben gör

medıen kalkıp komşuya f alnn 
gitmişsinimir diye merak ettim. 

Sofi adeta benden şüphe edi
yordu. 

Son günlerde ne zaman ge<; 
kalksam ..... - galiba annemin :teş. 
vikiylc olacak - hemen kapıma 
gelir, beni uyandırırdı. 

Sofi telaşla sordu: 
- Kahvaltınızı getireyim mi? 
- Fena olmaz .. Annem kalk-

tı mı? 
- Çoktan, Bey babanızı teŞYi 

etti. 
- Ne o? Babam gitti mi Kon. 

yaya? 

rindekl hava yardımlan kara ordula.. 
rma fırsntlA.r hazırlamakla beraber, 
:Moskovaya ltarşt gltUkçe ltcsafcti 
nrttmlan hD.\'a ba.skmları ise Kremlin 
ve teşkiıtı.tında ciddi ı:a.sarlar meydıı. 
na getirmekte ve bill:ass:ı. cephelere 
g!den demiryollarmı. garlarını tahrip 
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ederek ikmal ve iaşe gibi esaslı yar. 
dımlann gecikmesine veyahut yollar. 
da kalmasına Amil olmaktadır. Asıl 

mü§ldllAt bu taarruzlara karşı dura... 
bilmede göze çarpryor, • 

Sovyet Rusyan::n h:ı.rbln ilk Uç ayı 
zarfındaki mıı.lzı?me zayiatı kolay ko. 
lay kendini toparlı.ıır.aaında ciddt bir 
mani te§k!I etmiştir.. Ancak Sovyct. 
lero yo.pılmıısı v:uıdedlluı Amerikan 
ve 1nglllz yardrm~rmm vaktinde Mos 
kovaya varmııı olmssı böyle bir to.. 
parlanın.ada Amtı olatllecektlr, kana.. 
atı <lyemoltra.sllerde n:.evcuttur. Bu • 
nun içindir ki demokrasi matbuatı 

- Evet. Gece kat'i kararını 
vermiş .. 

- Annem kandırmıştır. 7.aten 
merhamet damarına basıp du
ruyordu akşamdan. 

- Küçük bavulunu aldı. Er. 
kcnden gitti. lstan.bula inecek .. 
Bir doktor arkadaşına hastala
rını bırakrp öğle trenine yetişe
cek 

- Çok a.ıa.. Haydi ıgetir kah. 
valtnnı? 

Sofi odamdan çıkar çıkmaz 
kalktım .. Giyindim. 

Sofi kahvaltonı çabuk getirdi. 
Hizmetçiye fazla bir şey söy. 

lemck istemiyordum ama, bu kfı
fir kadın da lbizim iher sımmızı 
biliyordu, Çayımı verirken ibana 
döndU: 

- Dünkü gelen genç kimdi, 
küçükh~nn? 

- Nerimanın kayın.biraderi .. 
1 'için sordun? 

- Çok beğendim de. Allah 
bağışlasın .. Ne :ince çocuk. 

- İnceliğini nereden anla· 
dm? 

- Kahve j!etirdiği.m zaman 
bana "mersı matmazel!" dedi 
de. 

- Ola:bilır ya, Seni matmaı.el 
sanmıştır. 

- Aman küçük h~ım. kırk 
yaşına yaklaşmış bir kadın mat
mazel olur mu hiç? Bu onun 
kendi inceliği,. Doğrusu tam si. 

devlet mekanlzır.danr.a sık sık hll.. 
cumıar yaprnnkbdırlıır ... Sovyet Rus 
ynya yıı.rdı:nm y~ptlm&smdıı.k! en u. 
fak bir te~ddUt ve i'l:nall bile tenkld 
~der, babcrıer 5eliyc.... Bunlıırdan 

Ncvyork mcn§el! tir Anadolu ajansı. 
na göre: 

•·sovyet askcı1 mukadderatı tany. 
ylln etmiııUr .. StnllrJn ordularını an., 
cak bir mucıze kurtarabilir ve !ngtı. 
tere ile Amer!lmnın 'Pu mucizeyi ya.. 
rntmalıirma imkAn yoktur.. Evveıtı 
bu iki memleke~ln. Almanlar tara _ 
fmdan tahr1p edilen Sovyet endUstrı_ 
61nln yilzde ellisini ycrlnc koymalım, 
tonrn dıl Sovyetıer birliğine vaadettrk 
lcr! yardımı pclt kıss bir zııma.nda 

ve blrkaç hafta içinde veya hiç ol • 
mazsn blrkaç ay Jçln 1e yapm:ılan lfi... 
zımdır ki, bu da mUmkUndUr .. ÇtlnkU 
bu mUddct geçUkten sonra bu iki 
memleket Sovyctler birliğine ancak 
llClllbollk bir yardımc!J\ buluna.blllrler, 
Her !ki memleketin nıUmessllleri şim.. 
dl ölmek Uzcre bulunan hastanın baş 
ucundaki hekimler ,ı:füi Moskovada 
bulunmaktadırlar. Fa.kat ııırmgıı cd!. 
lecck olan bir miktar harp malzemesi 

ze layık bir delikanlı. 
- Haydi, gevezeliği bırak! 

Böyle şeyleri sakm annemin ya. 
nında söyleme. Fena halde hic!
detlenirim. 

- Niçin kızıyorsunuz canım? 
Günün birinde siz de evlenecek 
değil misiniz? 

- Evleneceğim ama. onunla 
değil ya. 

- Ah, evimize böyle ibir da· 
mat girse.,. 

- San.! ne ayol? Ben bundan 
sonra gençlerle tanışmak ve ev
lemnek fikrinde değilim. lnşal. 
lalı çok yakında bembeyaz saç ı 
ve yaşlı bir erkekle evleneceğim, 

- Ne diyorsunuz, küçük ha
nım? Siz delimisiniz? Bu kadar 
güzel ve sevimli lbir kız, beyaz 
saçlı bir erkeğe Ulyık mıdır? 

- Hiç de deli değilim. Aklrm 
ba.şnnda, Son knrarnnı verdim, 
8<-yaz sakallı değil, fakat 'beyaz 
sa~h, aklı başında bir yaşlı er. 
kekle evlerunek artık benim iç.in 
bir ideal meselesi oldu. 

Sofi ellerini oğuşturmağ.ı. baş. 
la.dı: 

- Yazık olacak size, küçlık 
hanım! Siz prenslere, dünyanın 
en güzel ve genç erkeklerine 18-
yık bir meleksiniz! 

......., Hayır .. Hayır .. Ben bundan 
sonra ::nele.k değilim. Kabımı 
değiştirdim .. Şimdiden sonra hir 
şeytan ,gibi açıkgözlü, entrikacı, 

SA.'IFA - ı 

1 kuwcU tükenen hastayı ölmekten kur 
taramaz ... Ahınnlar bır accmı ile oy. 
nayıı.n bir .ılrnnç §Rmpiyonu gibi mc. 
todlu ve sistc:nat!k b r surette muvaı 
!akiyetıer 1-.ı:r.anm:ıkbdırlar. Lenin • 
grat ağır nğır ve !at:ı:ıt <'mln bır su. 
rette boğulmal.tadır .. denUiyor_ 

GörUIUyor k , So\•yet Rusya top • 
nıklannm garp lusımla.rını mıhvcrci. 
ler işgal etmekle vo t.azı mmtakalara 
bombardımanlar yapmakla Sovyct 
cndUstrislnln :ı ılzde ellıslnl tahrip et. 
mcğc mııvaifud olmı:.şlardır, Sov • 
yetler! mal:ı:e"llc clbetmden mUşkUlfı. 
ta dllşürece.t olan noktanın başı bu • 
dur .. Bunu t ıoamıanııık ıçin de, BrL 
tanyıı iruparatorluğur.un ve Amerika 
blrleşJk cumh~:ly'!tln:r ıaaıısete geç. 
mesl zarurtd r. 

Mihverin ı&tlnntık meydan muhare. 
besindeki aldı;'?t net!celcrl Amerikalı.. 
Iar pek de lclıte görrr.ememcdirler
Batan gemi mlktarlı1rını::ı. ,Junerlkıın 
tcsgAhlarının inşa vt:ril\'\inden !azla 
olduğu söyleniyor .. ve dnhn ziyade 
yardımın g~clkMeslndf' tımil olarak 
dn, ntıantlk 'lleydan muharebe-sini 
gösterebUcce~~z .. 

Şimali Atı:ıatlkten t>UyUk Brltanya 
adalarına yıipılan yaıoımın milsbct 
neticeler \'Crıllğini ''e gUnden gUne 
bUyUk Britanya nd:.leırının mUdalan 
knblllyctlnd"' ciddi bi~ terakkı eseri 
müşahede f'di:dlği'l görmekteyiz .• 
Aynı tarz ynrdımm cenubi Atlantik 
ylu ile Sovy-etıerc, er. tırllmeslnln te .. 
mlnlnc gayret edilcCC' • olursn., Sov., 
yetlerln muhtaç oıdul:lnn malzeme 
yardımını nz çok tabclkkuk ettirmek 
lmkfUıları bul..ınmU-J oiacaktır, düşün. 

ceslndeylz.. 
Bugüne kıı. 1ıır yarc!ımm geç kaldığı 

söylcn!yorsıı. dıı, henllz kaU olarak bir 
kıırar vermek nlç de doğru değildir .• 
Çünkü dııba önümllzc'lc ne kadar db 
vam edeceği 'llllsbet olarak blllnml • 
yen b1r devre vnrdrr.. Yardım geç 
kalml§tır, artık teşebtıUs beyhude • 
dlr, düşUnceslle scml:<.-iık bir yardıma 
teşebbUs ctm"k ve haklid ynrdımı ih
mal etmek bıç de doğru olmaz ... Ne o .. 
tursa olsun ve yardıın ne vakit yeti.. 
şirsc yeti§4ın kıymc· ıı !il'.. yeter ld 
bu yardımın uknsı kesilmemeli ve 
Ciddi bir mUcadele hıı:ınde devam e•
melidir ... 

Mevsimin roğuml\ğn bnşlnmasile 

barektl.tm 1.lt.ır~ ~ağıl" hesaplamak \'e 
ynrdmn kış devresi mUddctlnce Sov. 
yet Rusyayn nkıt:ı.raıt ilkbahara do~. 
nı mulmbll n:ıreltete geçmek kanan.. 
ti çUrllktUr .• Fenn havaların Napol • 
yon orduları'lı !nhll • u~rotmııı ol • 
mnsı bugUn!ln harp Lckniğınc ölçtı 

teşkU edemez. Napol:; l)n orduları aç 
kalıı.b1Ur. Soğuktan dt>nabllir. Faknt 
tarihin mutln t bir te ·' rrurUnden m<'• 
det ummak glbl ~<lllMt> b,r tev<'k. 
kill ıısrm ,oasıtnlerı k. rşı:smdn zavaı. 
lıdır .. Yardun lıer zen:..nn için yardım. 
dır ve vaktl.ı.de gelme"! de muvnffa.. 
kiyet tunll!dir .. 

Sovyet Rusynya va"'IIlış bulunan ilk 
bava kalile!llilin, LerJngrad mUdafi • 
lcrinl coşturarak <ınlnrm mnne"1yat • 
lıın Uzerinde kamı:ııayıcı tesirler yap. 
tığı muhakkaktır... Bilyllk Britanyıı.. 
nm yolladı,tı yüzlerce tayyare da.ha 
yoldadır. Bunn Amerikanın da maddt 
cevab vermesi iyi bir neUce doğUrnbı.. 
Ur. 

Yalnız umıtmnmalıC:ır ki, yardımın 
geç kalmıısınıı ve batta. yollarda ya. 
kalnnıı.rnk ön!cnmcslne çalrpcak mllı. 
ver vasıtal~rı bilhassa havacılığı vnr. 
dır. SUvey§ kanalını gö;ı;önllnde tu • 
tan, Akdeniz nakliyatını kontrol eden 
mlhvercileri::ı de mUc:ıdelesi DımaJ e. 
dilemez •• Bu m~kUIAt arasında yapt. 
lncnk her yardım Sovyet Rusya için 
her fJCyden evvel manev1 b'.r kazııDG 
olacaktır. 

düdenbaz bir insan olacağım, 
- Neden foabediyor bunlı;u:. 

küçük hanım? Böyle mesut bir 
aile içinde sizin gibi akıllı, tnh. 
sil görmüş bir kız nasıl entri
kacı olabilir? Siz bugün beni 
mayta.ba aldınız galiba?! Gönlü 
nüz eğlenmek istiyor.. Anla yo
rum. Ziyanı yok.. Bcni.ıclc cgle. 
niniz .. Ben size hiç bir zaman 
kızmam. .. 

Annem ba'hçeden sesleni~or! 
- Lcylô... Leyla .. 
Pencereden b;ı.ktım: 
- Ne var, anne? Çay ıçwo

ıum .. 
- Ayol saat onoire gelı) ar. 

Baban Konyaya ~itti. Sen h5.lil 
odandan ~ıkınadın., Biraz bah. 
çeyc in de konuşalım. 

Geliyorum anne.. Şu çayımı 
bitireyim de. 
Kahvaltıma devam c~tim. 
Sofiye soruyorum: 
- Annem benimle neler konu· 

şacak? 
- Kmbilir. küçük hanım?! 

Belki de dünkiı gelen ~enç bey. 
den bahsedecektir. 

- Nasıl da ijilirsin annemin 
fikirlerini .. 
Bnşnnı sallayarak güldüm: 
- Çok doğru, Onun en sam~ 

mi. mahrem doetu eeınsin ! Ontm 
fikirlerini sen bilme?.Sen, kim 
bilecek? (Devamı ftJ ) 
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um. Bana para verirken oda ham mutfakta uzun uzun ve etmiçtim. Binaenaleyh ev. (Kule. 963} renu:lno muracaat. dahi yapılmıştır. res havalisindeld ~ • 
çersinde. en az &ydınlık nok- dolaıtığına göre tahtaların de yangından :ve ıirkatten ,,. Yat 28, boy ı '1r>, kUo '13, ııaıen zeytin ağacının Milattan 1500 sadüf edilen zeytiil)~ 
a olan bu masayı seçmişti. yerinden oynadığını keşfet • ürkmek iç.in bir sebep yoktu. yUJ<98k ticaret vo lktı.aa.t ,nıekteblnde sene evvel Yunanistan'n, ve 680 leri ve köprüleri d~ 

Pointer başka. bir sual sor- memiş olması şaşılacak bir Mister Aksho~ fikrini söy. talebe, hariçte komisyonculuk yapan sene evvel Finikeliler tarafından da eski devirlez'9eltı 
Ju: şeydir. ledi: bir gen~, teınlz bir aueııın 18-23 ya§- Marsilyaya getirildi_ği rivayet ne kadar ilerlemiş 

B d h c! • • d · lh f d ıarmda.ki kw Ue evlenmek istemekte. edilme!<tedir. Adalar denizinde gösterir. 
- u a amm şa smı ta. - Peki ev e verını eğış. - tiyatsız ve ay altZ dir. Dul da olabllir. •(Koınl.8 833) (Santurin) adasında yapiıan Ziraatçilerin 

·if edebiiir n:is!niz? tirmiş eşya var mıydı? Bu bir söz. remzine müracaat. hafriyatla bulunan zeytinyağı zeytinin otuz bes_.e 
- Çok uz.m boylu, güzel da çok mühimdir. Rasgele Telefon çaldı . Bat müfet- l preseleri ve Pompei (Pompeye) vardır. Zeytin agtıç 

bir erkek. Şi::-a'ldi ~ile bu a • cevap vermeyiniz, iyice düşü tişi istediler. Telefona çağı. tı ve İfÇİ arıyan ar: harabelerinde hafriyqttaki eser~ de1eri boğumlu, t~ 
ı . il- Ltse 'b\Urme ımtınanında. bir ders ler zeytin kültürünün vaktiyle bukları yeşil , orta ).,; 

damla dii!man o mak ıste - nünüz. ran Rogers idi. Pointer için tA!n muvaffak oıamamıı bir genç, eski Yunan ve Rorn3.lrlar devrin. yuca ve çok ya.Şlıl 
mem. Hz.ıinde istediğini ya. Haliday ağır ağır cevap Rogers keli:::ne:;:nin manası lmt.Uıanmı vcrtnceyJ kadıır, tahBill ile de pek yüksek o'duğunu göster. rengindedir. 
pan adamların J.uru§U var. verdi: açıktı. Kendisini Skotland muteııaalp bir ıı aramaktadır. Asker .. 

- Jstediğini yapmak için -Hiçbir e::sik yoktu. Yard'dan çağırıyorlardı Ye llkle t~IA'I Y"ktur. Ortamektep ta.le. oe 
· d b 1 B d beki' b' besine ders verebilir. (Kadak) remzJ. mı§tır . .Hatb:ıa ve kitap ~!erinde de yanında orta i§ler.ı:ıc 

her vasfı:o.yı caız gören a am - Bunu i iyoruz. aş mü orada ken is:ni ıyen l• ue müracaat. çalışııb!Jir. (S.F.Y.) remzine mumcant melttedir. {Kib:ır .El 
!ardan birisi mi? fe\:tişle beraber eşyayı say • risi vardı. 4 Ortaokul ö~tmcr.llği yapmıı bir • ltalyada ı.ahsll g:Snnüş. mımarl ca.at. rıtf. 

Fakat Harc!ay bu kadar dık ve defteri kcntrol ettik. Müfet'ı:i~ sordııı: yüksek talı.sil talebesi ortaQkul talebe ~lerden anıryan, t>IIU:ı vo çini mllrek. • Ortamekt.ep acldrl f' 
ileriye gitmek istemiyordu. Mister Aksl:.eıt sabırsızlan _ lsm( nedi:-? leQtııe ve dıg;ı.rdan bitirme imtuıanı keple mınyatilr resimler çizen blr sa. .sinde llnUmUzdelG sene ~ 
Mister Havk'rn e§kalinin bi. mağa başlıyordu. Cevap verdiler: ~ereceklere <krs vcrcl!Ulr. Evıere de ııatktlr bir otrkette veyi\ huswıt bir yrinaşdmedııza btbrıre~~:~t~~~ 

b. l im k d' M f · • H k ""'dobllir. (A.B.) -mzine mUracaııt. mllessesede çalışmak tstemektedlr. • _.. rer ırer an atı ası en ı • ü ettı• ısrar ettı: - av • eo· ... - kiktlr :r ,. .Franıııı.c-. inglllzce, almanca, Taşraya gfd~olllr. (Dcsır..ııtör) rem. remzlle En Son D:ı • - A 
sinden istenince, bu adamın - Söylediğiniz bu cümle MüfeUİs telr" crnu kapadık ıtaıyanca ve bulgarcayı mUkemmeı bl. zine mllrncaııt. • Harita ve beton ııı;ı1, 
kırk ya!tnda k2.dar göründü ile hi~bir şeyin yer değİ§tİr - tan sonra -Halid,,ya sordu: len bir zat, noter dairelerinde ve ter. • Lisenin fen ı:ıubeıllcdtın mezun bir mUteb.aS318 Avnıpad.q t' 
ğü cevabını verdi. Çok es • mediğini anlatmak iatiyorsu. - Mister Hr.vka telefon cume evlerinde çalı§IJ..ak istemekte • genç, ilk orta ve lise talebelerine bir yUkseJı: mllhe:ıcWI t !I 
merdi. Tepesinin saçları dö • nuz öyle mi? ettiğiniz ~akıt ne cevap aldı- dlr. (S.S. 6) remzlne mUracaat. matematik ve coğrafya dersi verebilir. proje, ve hesaplar d"ruJI 
külmüş, ken:trlanndaki saç. _ Evet, miifettİf. • nız? • .AakerlJğl .smıamda evrak ve mu KUçt.tkpazıırıfa H~cıkadm maballcsı.n. (MUhendis 14) rcınzlıl" 

l 
• K amelat 1.§lerlnl .mUkebımelcıı öğrenmiş de Tavanlıçeşmc soknı?mdr. 6 numara.. • L1sc mezuniyet 1tıı 

lar çok kı•a kesi miştı. oyu - Dün Mis\.er Aksbotla (Dovamı "\"al') olan blr gc:n_ç, herhangl bir dairede ıı evde Mehmet Bayrıyll mUrncaat. cek sene verecek, nsk~ 
kestane rP.ngi kısa bir bıyığı beraber villada eşyayı bir da _çaıljmAk ıııtemcktedk. Oç nUfusıu • Bir maıdne ustası nranmaktadrr. buJunmryıın bir genç 
koyu ıiyah gözl~ri vardı. Yü- ha gözden geçirdik. Elimiz • aUeBinl ge_çlııdirmek roecburiyctlnde o Ayda 200 l!ra varilec.elltir. Fııtlhte susı mUes.sc,,elerdc az~ 
zü, çenes•, yüziinün sıhhatli deki listeye göre,Eli kilisesi. sı·r fırsat ıan bu gence 13 vermek 1steyen1erın Sofular cadıtesindo 15 numııraya. mu. rıımnktadır. <ToJtEaz> 
rengi, sert ve dik hareketle • nin evvelce bir resmi-azı o. IJ\amlde Cuma maballtsl, Bosna sokak racaat. cao.t. ~ 

k h d 
• ' .29 nuınarad& sabrl Erô1nce mektupla 1 • Seı1 daktilo yaz:ın eski ve yeni * 18 ya,mda, a.sks "~ ı.. 

ri bu adamın 3.Çt ava a dasında ve Kaprinin renkli Kütüphanelerle, muracaatıan. yazılan iyi bilen b1r genç, herbnngt mıyan, elinden o•r ~ ~.ı ~ 
çok ya~amış olduğunu gös • bir tablosu ya; a..1< odasında Tarihçilerin dikkatine: 'Ontv.:rahe fenJal!Ultesinbı kimya bir müessesede ça!ı§JDıık istemektedir. tş aramaktadır. Fabrl~ 
eriyordu. bulunan e_§ya arasındadır. Sandıklarından çıkmamtt bir 11.ı. mWıendia ifUbeaine devaın eden 21 (ÖRZ) remztııo n:Urncaat. ç:ılış:ıbltlr. <Hup. B "" 

Pointer bu adamı tekrar Halbuki bunlar yerlerini de- de, hlg kuilıınılınam11 ııı aıUkeD1ıo yagmda temiz bir ~uç her gUn öğle.. • On yedi ya§Il'da.. ortamcktebin mUracııntiıı::-:. 
•·•- kur * Yüksek Uttısat ç-~ ördü"ü zaman tanıyıp ta • gwiştirmi•ler. Tabao yazı oda. mel ellW anslklqpedlya Brltanlka den 10nra fizik • riyaziye, 1"Uo>ya Udnc! amı!au btUrml' daktilo • 

u ~ E d gid r dair slııd binin birinci sınıf'.ııa~ ·yamıyacagwmı sordu. Katip ,ında, oyma resim de yatak neerlJ'atmılan denleri :verc"t>Ulr. vıore e e · swıdan m~~n v~ noter e e 
(Kimya • ınUh.) retnı!.ne müracaa.t. beş "..Y ataj görm!lş bir"'g~nç daktilo öğleden sonrıı.ınrı çal 

·;rür g fümez \anıyacağını odasında bulunuyor. Bu çer. Tenew Hi•torüıns, * Koııı.y motod ne ıran.sızca, il}gi. veya yıwcı oıarat( çıllı~mak istemek. dir. Fransızca bilir, 
min etti. cevelerin ~1isteı Havk ile be Hıatory Ol Tlıe ı1zce, ıtaıyıuıca ..ıers verilir, tercUme tec11r. (6. J.26) reıuz!ııe ınüracaat. ve etanografiye v~' 
Daha sonra müfetti§ Hav - ~aber villayı ilk ziyaret etti. JP orld yapılır. Her tUr!U mektup yazılır • Erkek §!lpkacılığır.&ın anllyan b1r den de anınr. (S.13. 'fi) 
n villaya g~derken berabe. ğiniz gün nerede asılı olduk. "ılmıJald tarih ldllJzyafia 2.00 11ra. (K. G.R) ı-eınzine nıi!racaa.t. i§çlye ihtiyaç vardır. lstiycnlerin 1s. rncaııt. 

mde bir gazete gCStürüp gö. larım biliyor musunuz? ya aatılı!<tır. ı.stıyenJer ıuetır- ., Lise mezunu bir genç, ehven fiyat tiklAl caddcslmlc ffl :ouınaraya mUra de =ta~ç~~:rs il 
ürmedigwini ögwrenmek iste • Haliday emniyetle cevap aılzde F, ö. rena.tne mddupla la çıı~ istemektedir. o(F.F.M.B) caatıan. remzlne ınUra.caat. • .Bcyoğl:ında !.l'rlkotcj atölyesinde Beyoğlu eemtlndc o 

.ii. Haliday düşündü ve par. verdi: mUracaat tıdebUltler. • IBlr geııç, reamt b!r daire veya dllz makineci vo çırak kızlara lhUyı:ı.ç dllir, (Posta kutuBU 
desüsünün cebinde bir gaze. - Listede yazılı oldukla- bUIU81 bir mUeaaeaed~ -mUterciınllk vardır. TUrkçe okuyup yazınllk bll • caat. 
te gördüğünü hatırladı. Bu rı yerde asılıydılar Müfettiş veya kAtlpllk yapmak 1.ltcmektedlr. mek şarttır. (Posta kutusu 2182) yo * Fransız mekte~ 
gazete Taymisti. Jkinci defa evi ziyaret etti • Kız, Erkeh, cs.s.) remzine mUracaat, mektupla muracııat. dan mezun ctddl bt.ı:~& 

P 
· · b · b' ı· Bütün GOcaklanmza '* uzun zaman Avnıpada otellerde, • KMlpllk ve satt§ !alerile m~guı nık ıız bir tlcreue r~~ 

01nterın aşl<a ır sua 1- f7imiz vakıt bunların yerleri. ~, · M' b Okutacağınız. kitap: mek~lerde lıizmet etmi§, tercüme olabilecek olr bayanu ihtiyaç vardır. yıı ve fransızca de 1, 
ne cevap verirken katıp ıs- ni değişmiş bu!dum ve Mis- ışıerinde çalı§m~. veeikaları buluna.n suıtanlııı.mamtndıı Mıı.rpaççuiarda Çar (S.?ıl.K) remzine mUrG 
ter Hav kın ertesi gün de ay. ter Havk'a da sor.dum. Mis • K • • blr bay bir kaç saat lçln mllna.Sip bir gııı han 33 numaray.ı. n:Urncaat. * Alnturkı:ı ve ı:ııaf~ 
m otomobille geldiğini, sır - ter Havk bunların yerlerini arnıje l§ &ralJlBktadır. (.K.S.G.) remzine • Ortaok:.1 mezunu C'lr genç, busu. yemekleri pl§iren bir cıı; 
bndaki elbiselerin aynı ol - dcğiştird:ğir.i bana söyledi. M mllracaat. et blr ınueıısc.soae veye. <!evlet tşlertn. maktadır. lstanbuldatl ~ 
d w .. 1 d' 1 • d 1 11 "'asarası '* Bir Bayan ransızca ve i~Uizce de çalışmak late:nekteC:tr. (l.S,) rem. bilir. (Kilçük parmaıtıt' 

ugunu soy c ı. KiracTVı bek crKen yazı o n u l ll l ı kt dir rada B"""D A. N) ye~ 
H k · ·~ olarak 'iıusus1 dcl'ller venne e . zine mUracaııt. ...,.. -

Poinler !\:irster av ın 1• sında çalıftft1111.tı. Çalı•tıgwı o· ::r~ ::r ::r NA1\UK aE!'IAl/Dıl Talebeyi az ;Zatn3nda yetl§tırebllir. • Bır a~ıcat yıının.:ıa ~lışmış, mu. • 24 yaşında bir Dll 
kametgah adre3ini sordu. dada mutlaka :renkli resim EN1LEŞT1Btl.m\ (İmren ıc. -"> remzine mUracaat. amele takip etme.slnl tJll~n, daktilo da satıcılık ~i aranıal' 

Bu adam Galders Grinde bulundurmak itiyadında o • WUlUAAIANMK DJ!:S'l'ANI • 30 Y8flnda. .lstanbul"8 ve Alla.. kullanan bir ger.c; ı, aramaktadrr. fran.sızca, nımcıı. '>!ttlf 
oturuyordu. Mü~cttiş telefon lan Mister Hnv_l bunun için Her k1ta~ıda bUlunur doluda fOförlUk ve ı:n:ıklnlstllk yap. (R. V) rcm:t!ne mUrac.aat. za) remzine mUracn&t. 
rehberini açtı ve Hnvk ismi- oyma resimle tablonun yerle Fiyatı 30 ı.Jw"" mqı, her uevı otomob!.hlen anlayan bir • Orta yıışıı, tro.nsw:a ve tllrkçe * Bir genç, bir ıxıU 

. h' d An G ı ' ·-1. thven ncreue be: nevi ~ yap • bilen Dir bayan, iyi ~ir a.ue nezdinde oangi b!r ticaret evını;: 
nın ızasm e , ıs 1urn ın rı'nı' dew• t-ı'rmı'şti. ı:revzı yen· VAKrt· .,._AB_ ~ -·•~ 

k 
· ıLn &on mak istemektedir. ~a!ııız iki sene ev. 6 yll§rndan f\lkBr. ço ~ugs tıa.kablllr ve de yapmak .stcmckte"" 

odasındaki takvimin ar a • - Mis~era Markhan evi .el kaza neUcetl kuWı.ıarı sağır kal. ders vereblllr Çocııluu::: bir allenJn murac:ıat. :Jl!.f 
~aa~rudu~~M~m~a~-----------~-----------------··-----~-----------~ ·0~2~nn~~ 
yı buldu. Pobtc.:r emekliye • :J L ıttmscsiz .b!: gens öC1~ 
Tek yolunu bulmağa ço.lıştığ1 H • k "" B l ' ıJ _ Nakleden: mUesse.sede lş arıun!l~ 
hadiseler zincirine yeni bir , • .._ __ l aye una po ıs 'DQ1'QSl tlo Ytldıa ---·· <T_-Ri~ ::= ı:::': ~~ 
lvılka daha tak:lmı§tı. Krali. _ genç l~ aramaktadll'· ( 
çc Viktorya cac~desindeki ad (DUnkU sayıdan delıım) d - Evet, insanı dehşet içinde riynzlyest ıwneUldlt• 

esi bu adam:n el yazısile - 'Peki o kndar mUteess.h- of en ı·,·mı· bırakan bir vaka! tine mUraeaat. ı 
yazı mı~tı. Bu e~i işlek bir a- maym, dedim .. İsterseniz Falix.in fi i Genç kadm, biraz sonra tekrar • 29 Yll§mda Eekfı.t'~ 
da ın yazısıydı. ince, mun • yerbıe ben geçebilirim, Bakın size "yerine oturdu. Sonm: ım.sı oımıyan yeni•• 1, 

bir polis vakası anlataymı.: - Siz bunan anlatırken ben ne ıen bir genç ber ııe o1 
ta.zam c:lüzgÜI' bir yazı ve - Geçenlerde yirmi .kişiyi ze• halletmek değildir. Fakıit işin yaJ.. gatjp. düşUndüm, blllyor mll!unuz? dedi. ~ aranınktadır. (B.S.> 
bu yazıda bir t.ek hususiyet hirlomiş bir kadın ortaya çıkarıl- r.ız bir cephe.sindeki srrn meydana Genç ka(hn tirlı:erek ao~u. - 'Ne dil§Undünüz? racaııt. ~llC-
vnr. Bu husuaiye':: E, C, 4 ad- dı. çıknrrp meseleyi hallolun.muş sar• Gözleri eh,etten parıld!yordu. - Benim başiftıdnn geçen polis • 11 yaşında bir 5::;i 
resinin altındaki çizgide gö- - Yirmi kiŞ'lyi mi zchlrlemL'.j?! mnzlar. Dediğim bu: Polis hıi.fiye- .Ben söze ba.Şladım: va.kasını. Bilmem bu valmyı gnze· yeti yUzUnden b r?ı!J.Pl", 

b
. - Evet, fakat, işin tuhafı, kat'l leri yalnız meseledeki esran hal - Çok garip: Çilnkü kan koca teler ya.zarlar mı? 1ki yaralı var. ı:ıtr tıcreue ~MA" ~ 

rünüyor. Bu çizgi ince ır '·adın olduğu gibi, zehirledikleri etmek istemezler. Aynı zamanda iki delinin kahraman old~~ bir m.. ~İki yaralı mı var? :ıecıır. cHamdi> ra~ 
hat halinde ba~hyor, kibrit Je kadın.. 1ıfı.dlsen'n daha esrarengiz yerleri- kiye., _Evet. • sıncmn işlerindell 
çöpü kalmlığmda bitiyor. - Hakikaten tuhaf. ni bulmak ve buralardaki düğilm ~ - Deliler ml? _ Söylemenilştiniz §imdiye kıı.. u.t ehven ucreue bit~,., 
Kulüp katibinir. anlattıkları- - Bund:ın başka, meselenin leri de cözmek i.'3terlcr. :Ancak biT - Evet. dar. • Kefaıet verebilir. <ıtelt 
na göre M Gısburn'a gelen rrayet tuhaf bir noktası da.ha var: çok dU[:'ilın çözUldilkten sonra ka· - Ne ya.pmışlıır? - Unuttum. _m_n_r_a~_aa_ı. ___ --.~~Y 

d 
Niçin bu lrndm yirmi k'cıiyı' ze • nan.t getirirler ki h1ldisc hiç su gö- - Acele ediyorsunuz. Ralix ae Y ? 

mektupların hır çoğun a " • tUrmez ""ckllde baıı-.ın-ı..tir. anlabrkcn böyle mi -.. ... nardınız? - aralı kimler· hlrllyor? Bunlar blrbirlerlle nJtra.. "' Ç'-1.1.1"""'"9 ""'t' 
bo··yle bı'r riz~i vardır. - Peki, bu mesele nasıl'hallo • - Hauno. SeSim.iz.i çtlmrma.dan - Kapıcı ile yeğeni. Kapryı o--s - ba mıdır ve k:ıtilin bunların hep· .,.. ·ı 
Müfettiş telef n rehberini sin-c birden kini mi vardır'! lşte dilmiş ? tlinleımk. muzladıkları va.kıt kapı l ~ bcra -

- Ş !:mdi oraya gelelim: Tıihki· - Gene Ö'-'le dfnle~1n. Yoksa bcr içeriye devrildiler. Bırinin ko 
ı'tcrclc· tahkikat bu noktadan ilerletiliyor " • - kat neticesinde bunun hlçb!r k;n ve ben anl&tmaa-nı mı bilmiyonım ?. hı kınldı, ötekinin ka.fa.sr palladı. ,.. b k l l ve netice olamk bu kadınların hep- . - ~ize a-ı '\ soraca ( a - gayrz meselesi olnıad,".rı ~e kadmm - Hayır, diıilJyorum, anlatın. Buna. polis va.kası denmez mı? " s nin birbirlerini tanıdıkları anla. e- -
rım da var, dedi. Mister s 1,yor. sırf deUlikle bu işi yaptığı anlaşıl. - Bu .iki lluırı koca delinin ha.. Şaşıp knlnuştnn. ,Felixin bunca 
Hnvk vma~ k~ ·dnmndruı ev mıştrr. Yani, kndmlnr arasındaki yatmr tasavvur edebilirsini.z. Akıl· senelik talebesi hfilfı polis vakala-

J • l b b Demek ki lu1til, onlann hepsine ro.bıtn, onlarm aynı i3te mctııal - !ı insanlar anısındaki evlilik ha • r.nın ehemmiyetini takdir edemi • 
vel vill~yı on::r. a er4l er b:.rden kin hesliyonnu.5? dnr olduklarını isbata yarcımamış. <;yatının ne 1ıalde oldui:runu düşü - yecek vaziyette idi. O Ynlnız hfı.di-
gezdiııiz. lki g irn sonra Havi-; - lşte nl:L'ı j}k defa gelecek trr. Bu rab·tn, onlnrı nncak. kati • nllrscıı.iz.. f!eleri hayalinde ya.sıyor ve haya. 
evi kir.ılamak~nıı vaz~cçince dili Uncc budur. Faknt polis h:ıf;_ rn eline hep birden düşıneı'fo sü - - Evet :sonra.? tinde tilrlil turlü esrareIJgiz vaka-
evi bir Jabn ae:;:diniz. Bir ·eı t'İ lıöylp dilşilnmUyorlnr. Çün- riiklC'mi.ştir. - Fakat htı iki kan koca. deli, !ar kuruyordu, 

t:• h l "U, hövle düı::linseler, dedi'tiniz g·- Amıcuidinc büyük bir heyecan birbirlerlle Jmvgn etmekten ziya • Damdan giren ve banyo dnlresin 
defa da Mister M:u·~ am n bi csror hnllolunur. 'Fnknt polis içinde kalmıştı. Gözlerlnl sa.bit bir de delilikcrini başka yerde göster- de saklanan hın;ız meselesi de böy 
doln:ttını~. Mut~6kta gezer - h:ıfiycler'nin .iste~lcri e-srar:ı hal noktaya dikmiş dilşilntiyorou. m!şler. le bir hayalden ibaretti. 
ken çivileri ~rl--arılmış • .. alıta- etmek değil.. Ben onun bu haline h!ç aldırL5 • Doğun fhütiln çocuklarını öldlir• Polis vı:ı.knları ile zihnini alttist 
Iar üzerinde yi.iriidüğünüzü - F..srarı hn.11ctmek değil mi? etm'yerek: müşler. eden bu kad!nm kaprisine iki za. 
farkettiniz mi hir? iyi düc:.ü. - Mlisan.de buyurun; poEa ha. - Yeni bir vıika Claha, dedim. Armnndine yerinden sıc;radı: vallı adam kurban g'tmişti ... 

Y ~ f!yelı-rlnin fSted:ği tabii CS?'arı Bu, hem dıiha korkung, ~em <lııha - Ne diyorsunuz? (SON> 
nünz. 

lstik/Cıl codd
5 KOMEDi Ki 1JO 

Su gece sııat J 
Kibarlık budalast ( 

-&-

BEYOGLU RALK sJ1'i S 
Buglln ıı de, gece B t,e 
birden: 
ı - şım:ıı den!..zind~ c ıp> 
2 - Onncnlar perl51 

3 - Yılmıyan adnJll 



\\. n O ta o==\\ ta o==\\ O ta Tirffii pÖrtfeler: 
w \S' u u \S' 0 u \9' lr özdemlr o-ı 

Bdın ve erkkek birlikte geçinebilmek için osmaa Paşa 
eıere katlanmak mecburiyetindedirler 

lı~ 110 SUAL 
~~erinde. vaktinizi eğ. oyunlarla oyalanabilir ml.alnJz 'l 

' geçirmek !ster mislıı1z T 10 - i'edakArlı~ hodbinliğinize 
\>ı>'l:ıa O?'Uz Jel, bunu 1atcrs1nlz? niabetle daha nu bUyülı.Ulr?, 

Ola ::ı:ıecrnua.ııı. eğlendirici bir E.ter bu 10 aualclen yansından faz· 

gezgin olmak snretlerflo meşhur ve 
zengin olmak heveslisi misiniz? 

OzdemiroğJu ve Üçüncü Murat - Bir namlı vezire 
nasıl iltifn'r edilir? - Osman Paşanın rakı ve afyon 
iptilası ve padişahın huzur unda lıir imtihan - Kü. 
çülc Mustafamn anlattıkları - Ozdeıniroğiunun işret 
meclisi - Gözyaşlarile ıslanan sec~ade - Uğurlu 

yağız at ... 

Yazan : Peçevill lbraaım Elendi 
bir ata bindirildi ve sarayına gön 
derildi, 

''ğra ı; onıın nnıa olmuyor bü.. 
~ lık b.ıb:ı. Ho~ ııııbnj!'ını karanlıkta 

nnsıl hağ'h) R) mı':' l'ak, a§ağıda okuyabilecek· lasma veya.but ta :&opuna birden ver
~Ya. l:oYm~tur. O yazıyı 1 dlğlnl:r. cevaplar ''hayır!,, ıııa evlf'llllle
- -·IQ;,, İ§te: meniz, evlenmenlzden daha bayulr 
~ııııı 
~ tılrçok kit.ye cri§llmek dır! • 

~ - Kııynananızdan, karmıun sev· 
diği kedi veya köpekten ve mbafir
lerden korkar veya. çekinir vo yahut 
ta ho~lanmaz m18ınız ? 

6 - Bir kedi veya kl!peğl, kUcUk 
çocuklara tercih eder mtsiniz? 

Üçüncii Muradın sadra.zamla
rından 0.zdemir oğlu Osman pa
&a. Mısır kölemen beylerinden 
öz-demirin oğlu idi; anası da Ab. 
basi halifeleri neslinden ıbir ka
dındı On dokuz yaşında Mısır· 
bölük. ağası olmuştu. Henüz yir
mi be.s yaşlarında ike_n, v~<tile 
babası trafmdan fc1.hedilmış o
lan Habeşistana vali ıtayin edil
m~"}ti, Sonra Yemen, Basra, Di. 
yaıil:mktr valiliklerinde, lrana kar 
şi ~ııan ve on altı yıl sUren u
zun harpte şark serd;.rhğında 
bulundu, Kıpçak memleketinden 
Kırıma ~e<;ti, Kırımda c:ıkmış o· 
lan bir karışıklığı baştırdıktan 
sonra 1stanbula geldi, evvelii i. 
kinci ve.zir, sonra sadrazam ol· 
du, lrana ikinci seferinde Tebri. 
~i zaptetti, fakat pek ~ sonra, 
hastalandı, öldü. 

Hail< arasında Osman paşa 
merhumun ayyaşlığı şöhr.et buı. K d I ara 
muştu. Hatt.1 padişaha bile a~- a 1 n 

tlbt la ~eğer bir hedef, bir EVLENMEK lSTİYEN D~LlKAN· 
beı~~~Ur. Bilhassa genç kız- LILAR& 10 TECROBll SUALl 
ıı:ı~ar. umumiyetle pek o ı - Pul veya kibrit kutuau, veya 
~ """'llS.yU değildirler. Bunun· kelebek veya böcek veyahut ta pan-
tıbf' dellknnI.ıiar arasında. da, talon dllğınesl v.s, kollekslyonu yap· 
~. ~Jenıne llmanma atııyan· mak hususlarmda. vazgeçemlyeceğiııiz 

tlb llUlan. daima,, olması iste- derecede merakınız var mıdır? 
tr ta1.&ak!n olmıyan bu limana! 2 - Rastgeldlğinhı güzel bir ya· 

' '"attan, oUphe vo tereddüt· bancı kadınla ml'.cer&yl\ atılmaktan 
~'-bir ka.Uyetıe tesbit edllml§· kendJnizl alamıyacalt derecede irad<' .. 

'~. arkek ve d1,,ı çiftlerin ni2'le az h!klm, bu zaafm tesirinde, 
~<le ayn ayn, tllrJil icap. hWAsa bu ltiy:ıda zebun bir kimse mı. 

ı..!llzumunu yUkletlr. Tarat, sinJz? 
-zı §eyler tııter ve tecrUbe S - S 1 z c e, boyuııbağlap 

aı._ k1, !sten.ilEın oeyler, mu· nwn rengi, mlllJtakbel karınızın saçı· 
-""'llk: kwnırsuzca, tekl eksik nm rengtnden dı;.ha fazlıı. mı ınlUum· tt.!tt'tne geUrllmıez. Dolayr dlr? 

4 - Mesleğiniz itibariyle kahraman 
\ ~~ de, gayri llıtiyart ola- rolUnde teganni eden tenor musunuz, 

·~ oto:natlk bir oeklldo bu dansör mUııünll.z, seyyah mısınız, ve. 
~le bir gözden geçirilmekle, yahut ta teganni elrnek, dansetmck, 
~ ~rtlır. Bu netice, nedir? 
~ ~~ Olanlar, birlikte geçin SiNEMA 

7 - Resmen cv'lcnıllkten sonra, hnt 
tada bir gece olsun kıırmızı evde br. 
rakıp tfl do&tlarınız.ln eğlentiye git· 
meğt şimdidt'n aklınızdan geçiriyor 
musunuz? 

8 - Sizin için .!!pcır havadisi, ka. 
nnızm bir nuığaz..'1.nm vitrininde gc. 
rtıp te hııyrm kıı.ldıP,': bir Parl.s mo 
delinin tarifi yoıunc!akl malOmnttan 
da.ha ziyade mi ehemmiyeti haizdir? 

9 - lnsarırn hayatında bofanmanın 

Jcabmda iyi bir roı oynryaenğına, 

böyle bir imkfuım mevcudlycUnln hn• 
yırlL ve tsaÔ'!tll bu~unduğuna kani 
mi.siniz? 

10 - HodbinllğiJllz, fedıık!rlığmı.. 

za nlsbctıe daha mı bUyUktUr? 
Eğer bu ıo ımnlden yansından faz· 

la.sına veyahnt ta t.opycl<fln bepsLne 
blrd<'.n vcrdlğlnl7. Cf'l'Bplar · .. 6\'et!,, sc, 
beldir ka lrnız, daha I) t ! ? ! 

Nô.§ı Diyarl>a.kır getirilerek 
türbesine defnedildi. Osman pa. 
şa mila'ın 1585 yılında fünmdan 
ıı;elip de ikinci vezir oldu~da, 
Üçüncü Tultan Murat tarafından 
o zaman yeni yapılmış ol.:ln in
cili köşkte kabul edildi. Evvelfı. 
padişah: 

-"lDfrlermden ne gibi oey· 
~~lcıerınden ve ne gibi §art

ı ~ zorunda. kalacakları. 
...... ~ la!.tıan.ıp katlarıamıya· 

~veıden kesUrebtlseler, ev-
01ttınıuıt imtihanma kAfi 
b~ bulunup bulun .. 

ltı. ıı..~ evvelinden her 
L~ edlnelıilseler, evlenme 
~~ değnse §imdlldnden da· 
~ Uğrarlar ve bo~a· 
ıı..~en daha az n!sbette 

Yıldız olmanın 
51 sartı 

- Safa geldin Osman, otur!. 
Diye karşısında yer gösterdi; 

sonra: 
- Lala pa§a ile Şirvana .var . 

drktan sonra düşınan1a olan 

1 
cenklerini anlat! dedi: Osman 
paaş da anlatmağa başladığı; 
SuH~n Murat bir ara sözünü ke
serek: 

- Aferin Osman!. 

- l.1'cuT ôif7.Ei:uoı 
l - Bo:>,muz ı,s::; ten uzun değil 

mi, vücudlinUz t.tt>nkll mi? 
2 - VUcutça hic bir kusurunuz yok 

mu? 
3 - Sıkıetiniz 70 kilodan az mı? 
4 - Serbest ve g\\Zel yUrUyebill· 

yor mıuunuz? 
ti - YllzilnUz güzel mi? 
6 - Fotoğrafa gelir mı T 
7 - Çelırenlz daha ziyade yuvarla. 

ğa yakın mı! 

8 - Göz!erlnlz iri mı? 
g - Yoksa çukurda. mı? 
10 - Yabut birbirinden çok uzak· 

t.a mı? 
ıı - Alnınız ne pek genlı, ne pek 

dar değil ml? ~ 

12 _ Saçlarınız şal{&J(larınıza ka· 

dar iniyor mu 'l 
13 _ Kulak!arınızın blçlmi gllzcl 

mi? 
u _ Bumunuzun biçimi güzel mi 1 

15 - Yoka lazlaCK bUyUk mU T 
16 _ A~nızın. dµ{lakıarınwıı çiz. 

gllert muntaum mı? 
ı T - Gülerken d!§ıertnlz E"örtlnU 

yor mu? 
ıs - Diş.eruılz dUzgün ve munta· 

zam mı? 
19 _ Çeneniz çok geni~ veya çok 

tnce mi? (erkek). 
20 - Çeneniz tabU blr şekilde mi? 1 

Yoksa çok mu ilcrc!r. veya geride? 

F'ilm 

Diye başında ibulWlan kıy.met
li bir sorgucu çıkarıp kendi elile 
Osman paşanın sarığına soktu. 
özderniroğlu bundan sonra Ham 
za mirza ile olan cenklerini an. 
lattı Sultan Murat bu sefer de: 

..:..Berhudar ol, berhudar o1 
Osman! 

Diye belinde murassa bir h~n
çeri çıkanp kendi elile Osman 
pa.sanın lbeline soktu. Özdemiroğ
lu Gence ham İmamkuli han ile 
olan cengini anlattı. Murat tek. 
rar iltifat ve dua ederek· başına 
ikinci bir sorguç tatktı. <1zdemir 
oğlu nihayet Kırım hanı ile olan 

1 muharebesini nakletti ve J{ırım
da karıRıkhğı nasıl yatıştırdığı. 
m anlattı. ( çüncü Murat elleri
ni kaldırarak: 

(kadının). 

21 - çcıı ... ~nlzin yrından görUnU;;U 
gUze) mi? 

22 - Ellı>rinlz gllzel mi 7 
lara). 

2• - İyi o~urur musunuz? 

(kndııı• 

25 - GUzol hareketleriniz var mı? 

ŞABSh'E'I 

26 - Ko!ayc::ı arkada cdlnlllr nıl 
slnlz? 

27 - Arkada§larmız nrkadn_ş ola· 
rak devam '!derler ml? 

28 - Erk~klerin hoşuna gidiyor 
musunuz? (Kndmlnra) 

W - Kadınıarm hoşuna gidiyor 
muaunuz? (Erkeklere) 

30 - Talısil ve terMycniz iyi m'• 
dir? 

31 - Bilgıll misiniz! 
82 - Çok seyahat ettiniz mi? 
33 İşiniz icabı çok kını eı rte te 

m&Ea geçtlnlz mi? 
34 - Bir kalabalık içinde bulundu· 

g-unuz zaman siıl dl~erlcrlndcn der .. 
hal ııyırdettlrcn b r ~u uslyctinlz var 
mı! 

~\N'AT.KAm.m 

35 - Zeki miliniZ ' 
36 - Söylenil nl G rhal anlar mı 

sınız? 

87 - Hatıranız ku\•veUI midir! 
38 - Konuşmanız !yi anlıışılır mı? 
39 - Kenlinlzo mahsus bir ~ivcniz 

- 1ki cihanda yüziin ak olsun! 
Haktafüa lıazretleri senden rn
zr olsun!.. Diiny~laı- öurdukça 
durasın! ... 

Diye du~ etti ve ağalara: 
- Alın Osmanı, giydirin, at

landırm ! 
Diye emretti. Ağalar Osman 

11asa~·ı dı§arı çıkardılar. Iç göm· 
leğine ve donuna varıncaya ka. 
dar soyup kıymetli ipekli kuma.5 
}ardan <:amaşırlar \•e esvaplar 
giydirdiler. Osman paşa tekrar 
huzura girip yer öptü ve tcşek~ 
kür etti. Sonra murassa e~erlı 

var mıdır? 
40 Sesiniz güzeı nıl.? 
41 - !sten tdiği §ekle girebilir ml· 

siniz? 
42 - Derhııl heyecan duyar mı.91· 

nız? 

43 nuyduğ\ınuzu kolayca ifade 
~d blllr ve kaııJın!7.dakine heyecan 
vc-rebllir m siniz? "' 

4 l Bıışınızdan hiç bir fncla geçU 
mi? 

4'> Tiyatro sıuııı.tmda hiç tecrtı· 
beIJIZ var mı 7 

4G Ona yakın b r meslekte çalış· 
tınız ını? 

4 7 Şarkı ffi>yJcr misiniz? 
48 - Dıı"l'J rocr misiniz? 
49 s~ıuıe dıınııında tecrübeniz 

\•ar nu l 
50 - Sporla uğrnorr mısınız 1 
nı Hiç b.r film tecrübesi yaptı. 

:uz mı? 
Bu sunllcrın hangislno mUsbct cc· 

vup v ı ivor.;ıınız 2 yıu:ın ve sonra 

h lnı c eJ.iT. 
E er n ı ıoo çık.arsa mükemmel 

b"r rtıot o\a;)illrs!.niz demektir. 
Yckün o den yukan çıkarsa yine 

nrt t (Jlmı ı tstıd:ıdmız var sayılır. 
H tt l 1)0 d"n yukarı olursa bile ;>1n 
umıt edcb !ısiniz. Fnkat ondan aşa. 
ğı.:ı ızu ıır•ı tllğc hiç b1r lsU<iat 
:t•ok d mektlr. 
Şunu da lıalırlatalrn ki, blr stüdyo· 

da bu uallcre tJ.bl tutulan 15 bln kl· 
§id n ancal{ 500 U .r.ıuı:bct cevap ve. 
rcbilml~tır. • 

setmişti. Huzurdan çıkınca, Sul
tan Murat Babiissüade ağasına: 

- Elh~düllahi taa.ırı. bir 
şüphemiz vardı, onu dn defettik. 
buyurmuşlar. Ağa: 

- Ne makule şüphe. padi~n· 
hım? 

Diye sorunca: 
- .Bize, Osman paşa için af· 

yona müpteladır ve oooan başka 
ayyaştır, veziri ô.zam olsa divan 
sünniye kadir değildir, demişler. 
di. Dört saat karşımda oturdu, 
bu kadar konuştuk, ayyaşlık ve 
afyonkeşlik asarı görülmedi. \f. 
yonkeş olsa veya ayyaş o'sa el· 
bet aliimi zahir olurdu! 

Dedi. Sultan Murat mükeyyi• 
fntm alametlerini bilirlcrmi§: 
amma, Osman pa.saya ettikleri 
i!.ifatın her türlü mükeyyifattan 
daha fnzla tesir ettiğinden gaf· 
Jet buyurmuşlar. 
Bu dinde şehit olan Ferhad pa. 
şa merhumun gılmanlarından 
Küçük Mustafa adında bir mcc
zub oğl~n vardı; ki sonra, Vezir· 
r.;ı.de Hasan. paşanın hazinedarı 
olmuş ve Estonibelgrad muhare· 
besinde kaybolmuştu. Hasan pa. 
~1 düşmana adam~ar gönderip 
çok arattımuştı; eğer hayatta 
olsaydı, pek çok mal verip esa
retten kurtaracağı muhakkaktı. 
Ji.,erhad paşa Küçük Mustafayı 
birkaç gulıi.m ile ber~ber Osman 
paşaya hediye etmişti. Ben de 
Kil<:Uk Mustafayı daha Ferhad 
pasa hizmetinden tanıröım. Bu· 
din bize birkaç defa ziyafet ver· 
mişti, Bir defa, söz gelimi, bize 
Osman paşanın iş ve işretini 
~nlattı: 

"Ek~.!riya uzun gece'erde bir 
sürahi bade getirirler. Bir oğlan 
kadehi sunardı. Bir oğlan da üç 
dört meze tabakcıklannı bir tep· 
siye koyup tutardı. lki üç oğlan 
da birer tabak ile et kısmından 
v gayri şeylerden yemek tutar. 
l~rdı. İstedikçe önllne ge1ir, du
rurlardı. Yoksa önünde içki sof· 
rası kurulmazdı. Karşısına da 
~az çalınır ve hanende gılman
lar geçip taganni ederlerdi. Bu 
yol ile beş on kadeh içtikten son· 
ra, söyle k1, yan mest olurdu, 
iç oğianl~rmdan birini önüne o. 
turtur, iki kollarını onun bı>ynu. 
na dolıyarak yarım sa~t kadar 
u~·ku~wıu alırdı; sonra kalkıp 
apdest alır, sabaha kadal\ ibadet 
ederdi. Gözlerinin yaşım o kadar 
dokerdi ki seccadenin secde yeri 
ni saficc su ederdi, İşte iş ve 
iş1ct ve zevk ve sohb:·ti buna 
münhasırdı." dedi. 
o~an paşanın bir karayağız 

;>tı vardı; otuz Y3.§mdan ziyade 
idi. Bu kadar kıymetli atları va~ 
ken cenklerindc daima o ate. bl· 
nerdi: l)aşa merhumun indinde 
bu ihtiyar hayvan uğuru ile 
meşhurdu, düşmana arkasını 
dönmemişti, on~ bindiği her ga. 
zadnn mu?.affor bir kumandan 
olarak dönmüştü, Harp b36ladı 
mı durmadan gisnemiye başlar 
ve düşman üzerine atılmak için 

(Hlunctçl, saldad•ğı ad.ıın:ı) -
rüncc ııaa.t 7 yl 25 geçi) or 7..arınedcr. 

Tavsiyeler 
Kestaee f aUııı 
nasıl yapılır 

Fransızların Monttan dedikleri 
bu tatlıya biz pek haklı ol.arak 
Uludağ diyebiliriz. Çilnkü tatlıyı 
yapaca.ğımız kestane Bursanın 
en meşhur bir yemi i değil mi
dir? 
Uludağ yapmak için alacağı. 

mz malzeme şunlardır: 
l,5 kilo kestane, 550 gram şe.. 

ker, 150 grnm un, 500 gram krem 
3Mte, 1 paket vanilya, ibiraz 'ü
zi.ım şekerlemesi. 
Bunları hazır'~yrp niutf ağa 

girdikten sonra yapacaklarınız: 
Yumurtaların beşini de, akı 

arn, sarısı ayrı olmak üzere bi- ' 
rer kaha kırarsınız. 150 gram 
pudra şekeri ywnurıtalnrın s~. 
sına ilfıve eder ve bir tahta ka. 
şıkla karıştırırsınız, yoğurt kı. 
va.mına getirinciye kadar cırpar
smız 

Bu· ha.zır oldu mu? Şimdi yu
murtalnrın aklarını da telle çır. 
par, sonra içine 150 gram unu 
koyar, yumurtaların sarılarına 
ilave edersiniz. 
Şimdi hamur ha.zır olmustur. 

Bunu kağıtlanrnış veya yağlan. 
m.ış ve unlanmıı;: tc-ısiye döker 
ve yarım saat fnffıda kızartırsı. 
nız: Bundan sonr3 tatlı tabağına 
çıkarırsınız. 

Gelelim kestanelere, kestanek. 
ri kalın dıs kabuklarını soyarak 
k.aynaınış suya atar ve ÜQ dakika 
daha kaynatıp indirirsiniz, Bun
d~n sonra kestanelerin ince iç 
kabuklarını soyarsınız. 
Soyulmuş kestaneleri tekrar 

bir tencereye koyacaksınız ve 
üzerine, kestaneler örtülünceye 
kadar su ilave edip kaynatırsı
nız Kestaneler tenceredeki.su 
azalıncaya kadar ftaynamalrta 
devam eder ve iyice pişer. O za. 
man üzerine 500 ıtram ~eri 
koyar ve suyunu çekinciye kadar 
tekrar kaynamağa bırakılır. 

Suyunu çekti mi, a.t.e3tenAi.~
rir ve vanilyasmı il!'ve ıede~. 
Bir müddet bırakırsımz, ~
Sonra alır, et makinesinden «e
~lrerek güzelce ezersiniz ve ~
zarm11J pamispanya. Wılinlf~ 
oıan çöreğin üzerine döker, ınJiii. 
ruti şekilde lkubbeleştirerek'll~ 
dal: manzarası verirsiniz. 

Fakat, Uludağ olması için te. 
pe ine kar lazım. Değil mi? 

Bir kisede <_;ırptığımz "krem 
şante" ye pudra ~eri ilave e. 
der ve·kestane dağının ürerini 
sUslersiniz O 7.aman, Uludağı. 
ruz ha.zırdİr. Bunu yemeğin üze. 
rin~ fifiyetle yemek kalır .• 

yerinde tepinip çırpınırdı, Hay
vanın bu halleri, asker :arasında 
da galebe ve ~ 8.18.metif sa. 
>ılırdı.'' 

NAKLEDEN: Ah1net Bülcrıtl 



l stanbulun en kıdemli gazetesi 

Bu ay içinde 25inci neşir yılına giriyor 
1 O günlük tatilinden sonra 

u ünasebetle 
ile r i yap . 

Cumaretsi günü çıkacak salJısını mu~laka okuyunuz 

.Benim 
Köşem 

--Yazan : __ 

HAKKI TARIK US 
' Va.kıt sütunlarmda, her gün bir 

memleket me6elesinin konuşul

duğunu y~ neşriyat hamlemi

zin belli başlı ba.şarılarm.dan biri 

1 oluyor. 

Sorunuz cevap 
verelim 

Oz Dilde hikaye mlsabakası 
Cumartesi gününceı:ı itibaren ·yazllt.rını Mlıabakaya ı,tırak 

m· ddetı 4 lkinclteş-

V AKITta neşredecekdir. rlade sona eriyor 

M 1li Şefin dil bayrammdakl mizde bir hikn.ye ynunaktrr., (f 
Va.krt bu yarışa yalıııZ us1ejle~ · hlta.belerile öz dile dönüş yliksek okullarla ün.ivcrs te §§~§§laovok ilim adamımızın devr:.mi yen! bir hızlanma buyuru- l ı 

ğu almış oldu. Devri.m vardır ki çağ nyor. . • • rfJ 11 
biıgilnün yarma karşı bir çokluğun Blr k'şi birden fazla bikBi~ 
katlan&ca.ğı bir fcda.kA.rlrk sayılır. yarışa gkeb'lir; fa.kat, bi_r C-. 
Halbuki dil devrimi bizi öz dilimi- birden fazla mükAknt verı!eııl tJ ın 

V AK!T gazf'!te~~ her yazı. 
smı olduğu gibi hikayele. 

rini dc> tenıiz bir itina ile 
seçmektedir 

Kenan Hulusi, Yekta Ragıp, m k
met Münir, Ahmet Reşat, Feride 
Ozpay, Fethi Nuri, Leman Ahıs· 
bJ, Oevat Tevfik E nson, Muza.f· 

fer Acar, Yılmaz 'Olken. 

iLMiN TERAKKiSiNDEN NE 
B KliYORDUK, NE GORDüK? 
Bqlıklı ilk ym:rftm V AKir 
in 4 birincitq rin aayıarula: 

mutlaka ok.uyumu 

Gönderilecek bildi.yeler ıçiıl.ttf' 
zc kavuşturma, konuşma dili, yazı a.y mUddet veriyoruz; 4 fkiJlcl..., 
dili diye bJzl bir ayrılıktan, ikilik- ril'e ko.dar gelen yazılar top!~~ 
t en kurtarma, blitlin dUı;ıUndUklc- e~Y 
r mizle duydukJnrım·zı daha kolay cak ve seçilecek hakem hend'i ttl 

önüne konulacak der~le 
söyleyip dalla gcıiliJ blr çevreye 
anlatmadır. Burada feda.kArlık bir si istenllecektlr. 1 
çokluğa değil, bir azlığa dU.sUyor. Derece vermekte gildUle~.# 
Bu azlrk yazı yazarken kendi kola. şilnce kullanılacak dilin hil<A~ 

ki sanat değerlni lyfoe kB' 
işte lltlJll bıı ,,aadan bir ~ ı aanlan bl.rblrlne b.Jtazlata.cak ıırnn ' yına .gitmlyecek, Türk dilinin ge· ve benimsem ş olmasıdır. B~ J. 

t ı l l'~esl yolunda kendinin de bir ö· mezı"•·etten hangı'sı' daha ustuıı l" lfm tabiat kuVTetler1ni disiplin al· ft hodblnlifi yarattı:., naanlarm kal d . ld y d"' .. kt" bö' • 
.... _.:..... evı o ugunu uşunece ır ve Y "rl ı ı ktrr tma alayım derken modera insanlar ~ mukaddes bi. varlık gibi yap.· ! 1_ dil ün k ·-·Aık dT rillilrse o bı ne sayı eca · ,....; 

arumdak1 ahlA.k ıU8ipllntn1 '" Uttı.a. yan fl&hlar lll)'UI .Cntık yıtdn!tara "'-' ş ere J"""""' ça 1 ı.n yan- Blrinc'den başka ikinciye. u~t~ 
dl rekabet11n" y11z11.ııden blltnn llem!n dl5cdl1. tum artık d:l.Dyada ne tapıla. nm~ daha erken . ayak basacak, cUye de milkfıfntlnr ver·ıecek. _uf' 

nmm ve int!zamm.ı aıtUat etti! .. Her call bir mabut, ne d\ hUrmet edilecek nes_!ller arasmrlak• anlaşma ay. lar yirmiye knc!nr derece nı~ 
millet bllnyeırhıde d· &18'1 yulcan ay mukaddeeat bıraktı' . lnııan1a.ki bar ı nlıgmı kald·rncaktrr. la. birlikte bastınlaca.ktır. S: pıJ 
nı derecede btr ahJl k uarpıt ~- baı1ılr, EJrolsm&JJ alrl&ınaya ı;al!f&n 1 Vakrt 25 yıllık önırU içinde clir. !acıık k"tnbm safi geliri de Jtt~ 
rattıı... · mecSeıntyet, beferde ..tcdaD 1flğmı, !n· den geldiği kadar bu feda.karlığa va7.'Isı bulunanlara verilecektir. tıl' Va.kıt okuyucularmm zihnine ta

kılan noktalan birlikte halletmek 
için kendilerine ya.rdmı etmeye ha.. 
zır bulunuyor. 

Bir avukattan, bir hekimden, bir 
ıı:iraatçiden sorulabilecek her ba.ngi 
bJr meseleyi bir kart, bir mektup 
Ja bize bildirini-z; bunun cevahmı, 
wmumt bir meeelenhı halli suretin-

İlmin tMaltkLll, bıl" tarattan ..ma. sanlık hlalet1n1 de lll'lıoUrdll ! . sadık kaldığı gibi dil devr'minin Bu mükafatlar ga.zeten!ıı 4 ~ 
da yııcıızıann ~4c1d aıemıert bf· ... JııDm Keırıil öke, ouıkaıestnde, h~ bUtUn bütUn işaretlerine uyup o- rlnc' teşrln cumartesi sapmı~ 
fedeyim derken anlann slyalarmı da bUı iniyet QJıertnde ne pbl tesirler nun lzince git.meyi de boynunun dirilecektir. Umarız kl ınUs;µı-:.J TelU, terci! me ve 86ııdilrdll! Be,ere Ml1b ft st1k1Ua, n- dolm'&bllecertni '" ne neuCeler Tere· 1 borcu bildi Bugün de öyle bildiğ' mız valnız dil devr'mf -~ 

adapte en g••el falı • • -.adet! hanrtaJDD derken s. bllecetSılt tncelemekucllr için, yeni bir ne11riy8.t hamlesi ya· bir yararlık olmakla kaimi) tll' 
..... parken hazırl ıı.diğı miliMı..bııkalar-- genç nesil 'çinden ycnt ka.hilb'~ 

blkAyelerlnl J81DIZ ,.,..-------~~~~~~~1!1!!1!1111J11111~1[1!m!1~!1!1!~ ~birlN de diı devrimlnln kazan. nn de ayn1rp bellrmesıne yoı 
ft.g~et,ede.Jmlursun~ 

Mektuplanmza Va.kıt okuyucusu 
olduğunuzu gösterecek kupon iliş
tirilmi' ohnalıdır. 

Vakıt•ta aefradlJOr ~ konusu az din-
1 

er için ayır.yor. ca.kttr. 

V""--..... - ... , 
. 

Yeni Romanımız 

KAFES Ark&aı,. nenelıeriullz!n ""' dcdelerlmlz\D yaşadığı bir devrtıı ro
manıdır. Bu romanda Leyll için ya.mp ktll ol&u blr K ecnun atkı 

değil, fakat bUtün kayıUara ve taassuba rağmen V&§&f'Ul btı 8flaD, buan 
ağlanae&k n b&zan gUlUnecck tC'?:ahUrlerlnl bulacak.mu&. 

z, AFES Arkuı, YO.§llnmtş marccalarm b!r hlkAyc&dlr. Bu romanda o 
fi denin bllttın hususlycUerini ya.§IY&Cakmnız. 

K AFES Arkamım nıevzulan hMlselerle ve heyecıuıb ftkalarla dolu 
dv. Bu romanda yetmi§ sene evvelki eıwglllnln, :retmlt 8eDe enelld 

ana, tııabamn ve '10 sene evvlkl b.aldld aşkm ma.nasmı OUlacakmmz. 

ı;; AF.ES Ar kumda, Jtmtş aeoe evwlld İlt&l\bUta.ıı dckor.-naı •• etı.. 
il.. ~lerini ve hayatını bulacak.smız. . • 

Almacıınızsa elinizde 
son bir fırsat vardır .. . 

YA&l'r ~tl'ml t&lm! -~rmaıguetedo ~ 9'GID• W • 
rlkatardıan b9fk& bir de roman bedJ:re •tıMlltedlr. ~ 1 O}'Qk raıtııet 16-
nc -... ildnet tabdul ,.apılu bıı ~ar, paıuıs. .adece her J1bı neo· 
redilen lrupcalar ~lııDJnde ~ edilme~. Ştm.m,. kadar 

Adlı GG b811k rcD&ll Jı~ edDıınffUr • 
Vakrt, fl:mdlJe Dd&r kupcıll bb1ktiremedUdert l~ bu ~l'd&n 

e&nıemiyen ~nna .on defa ,artnmemtt blr ltoı.aytık yapmakta· 
d:D'. Dokuz bOyWt formadan ibaret otan bu romanıar bir defaya mabllu.I 
ab:ıSak bere 40 lınanlfluk kupon muk&btllnde ~W."· 

VA&Tm dtJmt okUJ'DCulU'I, Hr rm 1 b&y!a.J:k btr~ gueteyt U0 ku. 
rup aldlkt&n bıııfk& ~ ıtupoul~ Jdltftpbanelerint de .en· 
~tdmr. 

Yen!. hulrlamnakta ole.D •-oı- ..-,, adlı bGJQk, tarUJ1 &ik " ma· 
cera romanıdır. ınt aı; formayı otu,anıa.~. •'OJmes ...._ 1 mutJ&k eurette 
o1nımalc~. •. 

Cımıaıtelll sbttnden ltlb&ı'ım Y AKft' kv.ponSannı topla,a.eak. oku. 
yucular, bt1 roı;nnd&n edlnebOeeelderdlr. 

l 

i Gençler müsabakaya 

K 
H er yıl olduğu gibi VAKiT ilkokullarda okuyan aıl.Dı.mıni ~~ 

bu yıl da bir kö;e hazırlamt§tır. Burada, öykUler, t1crsforle sıakalı 'P' 
resimler ve karlkatUrler bulunacaktır. / 

Bu kö§edeki yazılar ayni zamanda. öğretmenıerin t.alel).>ye tav~ 
ceıı yegAne dera vıurıtası da olacaktır. / 

VAJUTm tık okul k!S§ea! öğretmenin, ana ve oaba.r.m çoc~ ti 
edebileceği en güzel ve seçme yazılarla aUslenecektlr • 

Sorgu i.ıareti ir,inı:ie'..l ye
ri tanryor musunuz? 

Bilenler arasında 300 o· 
kuyucuya muhtelif hediye. 
ler verilecektir. 

Birinciye 15 Ura 
İldnclıye 7,5 lira 

Üçüncüye 5 lira 

Diğer o'uyuculara veri
lecek hedlyclcri Vakrt ga
zetesinde okuyacaksınız. 

ı Bu m ü s a b a k a. y ı 
halledenler, cumartesi gUnU 
çıkacak Va.lut'ta neşredile
cek bir adet "bilmece ku
ponu,, ile birlikte gönder
melidirler. Bu kuponu illi.ve 
etmiyenlcrin hal şekilleri 
mUacl>akal-a ithal edilmiye. 
cektir. 


