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Ameril1 ada 
askerlı k hizmeti 
Bir seneden 

faz laya 
çıkacak 

Va.şıngton, 4 ( A.A. - Arneri. 
k~ genel kurmay reisi askerlik 
hızmetini bir seneden fazlaya 
Ç~ka:mak. ağır ordu tayyareleri. 
nın ımalatını hızlaştırmak laznn 
geldiğini \•e Amerihava karşı 
gizlice muaz:ı:am bır taarruz h;ı. 
zırlandığmı söylemiştir. 

Amerikan 
~imanlarındaki 
Japon gemi~eri 

Ana vatan limanlarına 
dönüvor 

Vaşington, 4 (A.A.) - Salahi 
yettar mahfillerin fikrine gör~ 
J:ı-ponya, Sovyet - Alman har 
b1!1d~ seyirci kalmağa karar ver: 
nııştır. Bu vaziyıet Büyük Okya_ 
nusta sulbü temin ediyor. 

:(: * ;j: 

1

Türk ordusu icabılll:J :~c~akar
ğı tam şekilde yapac ktır 

Türk - Alman 

1 
rflua~1ec.esi münasebetile 

1 

Dr. Saydam, N eclis kürsüsün
den Alman devlet reis; 

Hitiere teşekkür etti 
Başvekil, ita/yan 

Başvekiline de aynı dostça 
hislerle mukabele etti 

Tir ·I glllz lttila· 
sağlam ·ığı 

Balkanların yarınki istiklali 
Ankara, l ('l'e lefoııla) Başveld· 1 hulıi..sa edilebilir. Cumhuriyet hükfi • 

!imiz Dr. Refik Saydam bugün BU · 1 metinın karşısında bulunduğumuz 
yük M llct :!\.fe.::lisinde müzakereleri müstesna vaziyette Tlirk vatanının 

ve tac1! kararını ınlltcakip saat dört ve Türk milletinin ytiksek menfaat • 
puçukt.3 aşağıdaki !1Utku söylemiş · ıerinin bünyesine en uygı.n bir şe -
t..\r : kilde sariettiğl emekler iyi netice 
"Sayın arkadaşlar; vermiş ve tasvibinize mazhar olmuş • 
Bir aylık bir fasıla kararı verdi· tur . 

nlz. Hepinize neşe ve sıhhatle scya · Bu çalışmalar esnasında Türk mll· 
hat ve avdet dile r im. letlnın gösterdiği birlik ve derin an · 

Bu vı:sileden istifade eaerck dahili ~ Devamı 2 lnci sayfada 
ve hlrici vaziyetimiz haltkmda malü· 

MERHUM GENERAL KAZIM 
DiRiK'iN CENAZESi 

Merasimle izmire gönderildi 

FiNLANDiVA 
TEBLiGi 

Almanların 
şimalden 

Finlandiya 
hududunu 

geçerek 

Sovvet 
toprakla
rınadoğru 

ilerlediğini 
bildiriyor 

Londra, .ı (A.A.) - Filiındiya tcb· 
!iği, Aland adalarının işgal edildiğlnl 
bildirmekte, Fin ve Alman kitalarmın 
şimalden FinlA.ndiya hududunu geçe· 
rek şarka doğ·ru ilerlediklerini ve Sov 
yeller Finliı.ndiyaya karşı açıkça has 
manc hareketlerde bulunarak Flnl!n· 
diyanın sivil halkına tayyarelerle htl 

· _... Devamı 2 inci sayfada 

BuglinkD 
Sovyet 
tebliöi 

Moskova, 4 (A.A.) - Tas a. 
jansı bildiriyor: 
Düşman işgali altında bulunan 

Sovret topraklarındaki çetelerin 
gg- Devamı 2 inci sayfada 

Vaşington, 4 ( A.A.) - Associ. mat verm"yı faydalı buluyorum. 
ate<lin ist ihbaratna göre cenubi Sözüme derhal Türk ordusile baş· 
Amerika sularında bulunan 2 Ja_ \ıyacağım. Vatan müdataası ve milli 
fo<•ı harp genıısi, Japo:ıyaya dön menfaatlerimizin korunması için 

Dünkü say rm ızda ve! atını leessUrle ı !!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

nıek emrini alrr.ışlarJrr. · kendisıne verdiğimiz emek yerinde · 
* ~. Ji: dir. Ve kendisinden bcltleaiğlmiz fe· 

l'11 ~ ·n~t~n, 4 ( A.A.) _ l\lalıi_ dakArlık hepimizin göğııilnU iftihar 
mat 1 ıbı mahfillerde beyan O· hislerile dolduracak şeki!dE- yapaca • 
lunduguna göre Japonların açık ğına t:ım itimadımız vardır. 
dm Z<L veyahut ecnebi liman... Dahılde bütün dikkntlmlzi dUnya buh 
I . bulunan harp gemilerine ranını azaltmaya matuf çalışmalarla 
oı m k emrini verdikleri hak-1 ve mad.afaa vasıtalıırrmızm tekemmu-

~nda d haber doğru değildir. ıu içın hor frrsaltan istüade etmekle 

uzveltin 
veni bir 
nutku 
Amerika 

Reisicumhuru 
''Tehlike 
kapımızda
dır,, diyor 

\.3§lııgtoo, 4 (A.A.) - MUlete hi· 
tabPn radyo ile neşrettiği blr mesajda 
Retsıcuınhur Ruzv,.ıt dem!~Ur ki: 

"Vatana ve bayrağa bağlı olduğu 
ınuzu eöylerlren ayı" ""'lmanda işimi· 

ze de bağlı ·ıulunluğımuzu, azimli 
olı:luğumuzu ve mevcudiyetimiz! mli 
daıa&,-a karar verdiğimizi de söyledi 
g"irn!zden emin olmalıyız. 

... Devamı 2 ln<'J sayfada 

.... 

Türkiye ile 
Bulgaristan 
arasında 

haber verdiğimiz Traltya UmumJ MU
fettişi General I<lı.zım Dırlk'in nAşı 

dün akşam otomobille şehrimize ge· 
tirile':"ek Gülhane hastanesine t evdi 
edilmı~tir. 

Me~·humun nAşı vasiyeti mucibince 
İzmlre götürülmek üzere bu sabah 
hastanede.., alınmış ve askeri mera · 
simle Galata rıhtımına geUrilerek Devlet konserv atu,., 

Köprüler tamir 
edilinceye kadar 

9,30 da Bandırmaya hareket eden dl Jlk 11 
Mara:c&.Z ~apuruna konmuştur. Mara· j arının 111. m ezun11. arı 
ka.z, bugtin Bandırmaya varacak ve 

Otomobil posta 
servisi başhyor 

tabut oradan trenle lzmirc götürUle· 
ccktir. 

ŞEllBİMİZDEKİ ME R..\SIM 
Bu QC.oah saat 8 de, bir Ttirk bay· 

j rağına. sanlı olan tabut GUlhane has· 

t!r. 

1 

tc..ııesinden alınmış v~ cenaze otomo
biline konula rak alay hareket etmiş· 

İLK POSTA GELDİ Cenuzc al:ı.yx, en önde bir motoslk· 
letll ir.zıbat komutanı. arkasından beş 

Sofyıı, 4 (.o\.A.) - Stcfnni: 1 motosikletli, onu takiben bir atlı polis 
Svilengrad ile İstanbul arasındaki müfrezesi, askert inzıbat kıtası, as -

köprülerin tamir inden Fonra Bulga • kert 'oir mUfreze. Şehir bandosu, ce· 
ristanla Türkiye arasında başlıyacak naze otomobili, merhumun son teşyi· 
oıan demiryolu mtinııkallUınn intiza· , cilcri, askeri krtaattan mür ekkepti. 

-- Devamı 2 lnet sayfada ~ ~'8.mı 2 inal sayfada 

At yarış · arı 
Bu sene on hafta 

olan koşulara 

Fazla atın iştiraki 
1 temin edildi 

D E VLET komiCnatU\·arı ilk 
me:.ı;unlarını , ·erdi. Gaıe 

telerimizde birkaç :..a.tırl:ı geçen 
hu hadisenin ehemmiyeti, yalnız, 
Türk sahnesinin bir düzJnc ka· 
dar p;cnç , .e müne\'\ er san'atknr 
kazanmış olmasından iba ret de
ğildir. 

Türkiyede ilk perd e ıu:ıldı~ı 
gündcnberi, ~ne artisfinc "o 
yuncu" diyen halkın gözünde ak
tör, ibişin ciddi;,;,idir. O~ uncunun 
~üldürmeklc ağlatmak ara...,ındııki 
ihtisas farkı, onu ibiş, paı~·aço, 

ı;ıoytan hizasından kurtara<'..ak el ('. 
recc<t<> olamadı. i s ter ~üldüNiin, 
i-.1 er ağJa.t<ım ; ister t ulfıa.t yaı~ın, 
ister piyes oyna.."'m ; oyuncu biz
de h ep oyuncu ka1ılı. 

De,·let , Anka ra.daki tiya.t.ro kon 
scrvatu,·a.rma r esmi bir h aysiyet 
kazandrnnak İ!:in ona kendi a.dmı 
vermekle işe başlamıştı. Sahneye 
verile n ehemmiyetin, h e rhan 11:i bir 
de vlet müessesesine verilen kıy

met ölı:üsünde olduğunu her'ke--e 
anlatmak için bu ''Devlet l<0n~er
\'atun.n" unnnı bile kafiydi. 

Bu müesse.<!e . Dk mezmılannı 

birkaç gün ~ " e rdi v e JIRm 
Şeftmls. ...._ m ,..._ llltnri-

ı tılle ıı. ...., .. qa ...... ,.. tıl . ......... ~ -----

Yazan: Bir Muharrir 
milli ümit lerimizi ve dllcklerimizl. 
hula~ e den bu takdir, sahnemiz. 
den beklediğimiz zaferin pe)in 
Hrilnıi~ mükafatıdır. 

De\ lef konsen·a.tu\ arınm ilk 
me:rnnlannı yetiştirmesinden çı
kan bir mana da şudur: Artık 
Tiirk sahnesi, eski Şehzadcbaşı 
sala.5purla.rmda olduğu ~ibl, mck
t f'p k.'lll,'aklarmm, sabıka.lılarnı, ay 
)'aşlann, meslek,.izlerin macera. ve 
t ecr ü be kaynağı ohnıyacaktır. Şc. 
hir Tiyatrosu ve hlr iki dddi t.ru. 
ımmuz istisna edilirse, biüle ak
törlük, şimdiye kadar, he\ 'eskida.. 
rmı hep maceraperestler arasmda 
hulan cazip serserili~ n e"\•lle rinden 
biri olma kt an kurtulamamıştı • 

İşte bugü.n, içtimai ve resmi 
bütün şa.rtlariyle aktiirıtik, bul 
bir meslektir; buna yüksek bir ..,_ 
nat nevinin kattığı haysiyet payı 
da ili.ve edilirse : maddesi •e mi. 
nasiyle de yüksek bir meslek.. 

Devlet konsena.tuva.ımm illi. 
mezunlarmı t.ebrlk ederken_ onlara 
hakiki tiyatro mektebinin koo
loel'Vatuvar değil, bundu toııftı 
içinde ~~ llAh.Dc ~ 
• n ~ pro\"ı.J~ «. ... 
rms c1en tollkid ~ a-. 
..-rtt .. ~ 
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ilimizin n t 
Baııtararı ı lnd 83iJbda 

!ayış naDMrll81 Cumhuriyet hUkü • 
metl'l'n -.tifc.:ıinl kolayta§trruu§\n'. 

rıı k timlzln ~ yıırhıdcdir. 
Mc<:ll.slnin 'l"l!l"digi yUJt

;ek 1 amrlnr mycslnclo 

ber :r r ı bır işimizde llşkUKlm\lz 

:;oktur E h!'llnl1 gtınlortn icap ettir 
Ll!ğt 'f.'ohır rl imaya çalışmııktayız. 

I' im zd ı ' stlaıardıı!l LııUfade et • 
mek ve daha ıuzurnlu g{irUlcoek ted
birler clun<a onu da Büy Mecfüıin 

bin M:da gt'Ci1unl.yeceğiz 

Harici Siyaset 
Hıırlct lynsetlınlz hn.kkında yUksek 

huzu..."Utluzda vl\kt son manızat.ımdnn 
ayn ya.kı!l r ıuı geçti. DUn 

ysnm buhrtu't lrde h :Wtsclerin tabak 
kuk-u lı ~ dondUrti::U bir ~ku almak· 
ta, siyası ve nal, n vı:ı.zl.ycller son ııl· 
tı aylıt. devre r;ibl kls:ı bir z.ıı.ıııana 

gtremı~l'Cek kad r b.nyrct verici bir 
manzara u • rnıelüodir. Son Z.'\maD" 

L·nn k ı1:ı r uuı :ı.halıırda cere n 
eden f kat bll•Un clllnya ile bem.ber 

ıl ctiuıızdo de kendilerini hlB • 
p tiren .uırp fıtciaları nllı.ayet TUrki· 
yemizi ha tanµ'tan çeviren yangın • 
mla Ui ya.ıırbn§nnıza kadar sokuldu, 
Sariye veknyU dUnyanm en muaz
zam Ud Ol'dusunun kaş k•tı''§Iya g ll· 

dem kolan Alm:ın • SoYJet 
rebesi.-

Bu muazzam in önundo 'Nr 
Jğye .siyasl!tllukki tsWmı.11 

k için geçen kAnunusanidel 
ıra:mtmu kelim kcllmeslno tekrar 
etmom gtlnUn fQPlanna 
tabakaU teual'Uz et.ttr:lr. 

S:ıyın e.rkadaflar! 
.Btıgtın altı ay twVd 

aö:1erl U..krar'~ ... nı edll:porun1. 

'D1rk ~ ti 
~ mwınr h reltet ga • 
?llloD Jnkişaflarla hlr ı~,.re daha. t.e· 
eyytıt etmitşir, Tt!ahhiltledı:Di;se ta • 
:m:ı.mcn ık • uetlmlzd guurl.a 
!sUkrn.'"dan f:rı ~ticelec' aımmamıu 

tntnç eb:ni ır. 

Bu ty1 neticeler ~ T\lMtye • 
A!manya mthı&Bctratmm aydnı'8DDW' 

k • Alınıın UıığwıWl fUlOG' 
geliyor. ~erde )'Qkaok tar 

c!IJdtılzo 11: ran odclı mtıahcde lı:ıı:m&a 
g1lp.tlnden ltilx:\t'eD meriyct -.vkllM 
g:irmq ve bcr Ud tanı.fı;a k 
mekb.ı bulunmu;,tıu-. 

Bu m\Uh dO!?liı? RU:VCSl1a1 

-tini ha.rictye 
· de yüksek h\1%.Qn!DUZB. ancl.ti. 
~ s&zleri tckmr t i nap 

k §Ur bilh:ı."lsa. 

c nyrı n,n ı:rrtmaae~erl 
bu ~kelin derecesini göstermeye 
kAfidir zanned"rlm. Bu Md! erin 
Akibctt tıe olunıa. olSım Su'dycııtn bi· 

!ıa.J.z oldu:U clıemmlyet de • 
IHRnGı~~ g\'bl l"urlye1!1crc lt!U1}I 

M d halel gcln iv<'<' ktir. 

ALnan • Sovyet 
muharebesi e biz 

A.lmftn • Sovyet mubnrcbcsi rouva· 
cet*litııde Jıat.t.t rekcUmizl dcrlıal 

IWboz M iltında te~ etmemiş Ye 

'bU.arafngmwrı Almanyaya., SovyoUer 
BUiiğ1ne w diğer devletforc tebtiğ et· 
Jllişizdir. 

Bu harek.lt a:;Jçcrl vaziycUC'l"O ~ 
gundur ve TGıkiyooln ıoonafll b9kl • 
m n en doğru ve en ha,.T'lı bh-
dur. 

Saytn rlt.'lılli§larl 

Geçen ayl r rfında .mul:ı.tclif dev· 
let ad:mııannuı aöJScd'klert nu klM' 

yasi fullı)'etln bQt\ln UIAllirmt 

teşkil ot.U. Buıalarm umumt m&aıe.lı:ı 
rı Uz.erilıde tıııvakkut etmfyeT\!k ~kip 

ettiğtınb: hiç 4o'k 
nn.n. b1r cihet otma&ğınm m~ 
amsında bil takdir Jcay • 
detmek ;lrrt.crim. 

Tarih bugllıı. tN im*~ılD tııLGClldate 
esı:ııa.sııada ~ rolllnUn Jlt! 

ııeocde ~ olcNğun k~k· 

• J"ak.ı1t dBh& b)ıgibı4en t 
c:ıMSclMi bllt.Uıı §lddctl .... de"r.un Mer-

doetıt?kl lı: kr7 • 

Devlet reislerinin 
nutukları 

\ . 

resmi c.erz1artlfln iddia v,. resmt ağm
>ard:ın tt-kzıp ~dlldl. Bunun Ul!'el'iDdc 
dumı:ık nJyetınde deguım. Yn.Jnız ~

> ı mek isterim kl, hUkCıınc· 
ı t-u tuı.bertert ilk gUtıUndcn 

taklp ctm1,tl ~-o bu 
truı kul &aylen· 

• '\ 'llt!ıtır. Ve Bizi 
muı d ;ı;nrın da 

ecek tıcro<lc, 

er olsun bu gi. 
taeliyette bulunll.Dllı.l:a karşı ieap e • 
(len ka.nıria rı almalı: 

gerı kalımyuc&ktır. . .. 
Saym arkadn§lart 
~Un~yı yerinden. aın;aıı 'ili 

IC!nd harp tı A.katlerinden bugüne 
r -.k ""1miş UİZ T&tam'D:Jr 

ıan tı. aa.dot1 T\irk milletinin nilwn• 
da. m.Gndemtç mertlik, dUr\lSU1lh, 
kahre.mımldô. k&D3tl.tlnc ve dUTU'IOUDA 

medywıdur. lılillcUmlziıı &ar11llmu ... 
mi TC her seven k&lbe kendi koıbtnl 

için oldytu gtti yarın 
d& ayı kalacaktır. 

HUktlDH>Unıs bu hiMIU!Uıcrde buldu· 
ğu kuvvete mUuıhareımi oe bit' kat 
da 1t iniz yolda. vekar 

ft\6t: devam c • 

Irak - Surive Meseleleri 
.Itt!. <et Jncn tere an1MJ11CP:ıo 

tuı kan dôkmed\!n 
okhığwnuz t b er tna.ale• 
mir olmamış ve hML!rier bildiğim 

şekil tn f e . lr Is 
Uk 1 • tcmln h mntte!t ı 

ıniz tng ıtere.:Un 
dohlyı kendilerini 
rüm. 

M mleket bü ünlüğü 
kar~unndald s · yasethniz 

Suriye bM atmc»ı TUrklyenln ro Ytııe IOf1 samanlıı.rm nııtuktıırındıı 
ı çok naziktir. TUrkfyenln coğrafi 1 ve n m1at.mcıa bir nokta dAhn ~Jlr· 
bnkmı n ha.tz öldll eheıruniyet son dl. Memkketımlzın bir pım;11111 lizo• • 
ra crnd!\ bhtblziylo ç!l.!',P b6t • tınd m emeller l.d>llT edlldt ' 

sö-ytı-nd ne göl' , 
m ışterck baMın dalı ooyec&ntı ol· 
ıııaSl ır.in hn pN.ar Ut itte iil. il\m 
ve ı ir d~ UrlU bahrs v ı\aeaktır. 

Y11lnız orgıınlzasyon heyetin şunu 

<fa hat1rletmıık \!iteriz ki, yaı ışlarm 

rh a ti yin • çok erkendır. ltlin 
lard•l sordiij: ım ize gllre l~ olarak 
~s t ctun n bu sa n r.ıc; ohn~"3 

l 30 a "lınmn ı h r h lde mer klı 
.&eytrcı:,, ri meın ıun cd eğ• l·anııntın 

")~ w bunu d:ı. nl ka~rıııroo.n k 
erı, •. 

Bugünkü Strıyet 
tebliği 
lla!> to nı.f ı 1 i ııci ııa yf &da 

faali.yeti hakkında haberler ~el_ 
ımeğc başlamı:ştrr. Bu iha1berler. 
den biri şudur: . . . 

Alman topçu kuvvetıerı ıçın 
gönderilen cephane yüklü lbir 
tren dekovil tıattile cav~-wye f'HY. 
kedilirı.ten yolda. tren.in muhafr7.t 
hattın iki tarafında dumanlar, 
sonra alevler <tfkmağa 00,ŞladrğT
nı 9;Örm~ür. Tehlikeli mmtaka.. 
dan ~ isti.yen ana.kin~ t:e. 
ne büyük bir sürat vermış ıse 
de bu teşcfulbü...~nde muvaffak o. 
~ooıarnrştır. Yanmakta olan or_ 
ım~ ortasında hattm Ut3tüne 
alev alev ~ olan ağ'açlar 
ikon muştu. Tronin muhafızı bu 
ağaqları )"()ldan kntd.ntnağa baş_ 
~adığı 7.arn.3ll av tüfekleri ve ha
fi{ m.a:kineli tufeklerle ateş edil .. 
meğe ibaslanmrştır. Çetecilerin 
bu cür'etkara:ne hareketi muvnf_ 
fai\.ıyeUe neticetenmi,-ı ceıphn
ne trni !berhava ol.muştur. Trene 
refakat eden ekip de imha edil· 
rniştir. 

1.ıınc1ra, ol (A..A.) - M.of;kov<ı res· 
mt t.ebUği, Alrnan ordularımn 3ovy«:t 
eopnldıırma. girdikleri Uç mnıtakada, 

ederinin anudane bir mu· 
b.vemet P'f:terdlklcr!ni söylüyor. 
Jıl.1ibarebelr.P, b'lrfblrlnl tıı.lılp ediyor. 

.SO.yel erleri d amt ağır yi t 

.~Jr. 
Te'bıtf, Aunanarın şimal mmttıka· 

:.:ada mtJ"Paffakıyetler rwmdıkıannı 

tirat f·lmt'kte, '8.kat S<wyet t.İı.yyarc· 
eilJ#i.ıtin y&Ya§ ,..aş hAv.ı hl\kimlye· 
tini ıcamnmağtı. ve JLJm.an yyo.re • 
cDig'tne telt'!'fllUk etmct"e tn1"a!fn1< 
iflcsugunu tembı etmektedir 

~08ktwa, • (RAdyo) - StW)t\lt tfn
ibr:mU)-oıı btbmu tarnfmdım bu sa· 
balı Sa.yet harp tebU&1: 
ı .temını:ır. glinü of'duh.rımm Dvtnsk, 

Tarnopol ıst.ntaın.e dilf' 
.manm lıD)'Qk motar1U k1n'Yetlerlnc 

ımlha.re er vcrmi§ler · 

aN::Dtı!lb.Cm her saıı.asında 
pek lJU8Ult1Dr. OOş 

&Jtmııtııltıu blDlercc b1U tcı-
tayyare YC tank 

Hylbı pek bQ.yQkttir. 
hlltmte. rok T ru!lırlDlll garp 

F tl6tli mııbarebeler cıereynn etmlış • 
ur. an, n.De&k yeni kUvYcıtlcr ge 
\i,rmek saremnde Yıı.kobşlfld ve 
~ ~et\.erlnde nehrin garp 

~ilini aşm rrıu,•affaK olabılmlş-

tsr. 
n.n ~id • 

ı. rı T r-n ı " Orh n, akr 
balnn, dost ıı.n. birçok Iun rlllcr ım· 
ur btıl:.ınmuşla .. dır. Cer.azcnin Hemen 

r asında g n lıir subay, alyah bır 
.evh:ı lıztrlne ltonmll,\J m.erbU1'Jlll 

• 
ansı 

tam metni erd· 
telif mıı(blyt>1crllll tqmıakta#UL • \'&, 4 ( A.) - Tnss a. 

AJ&y, Gilllıane lıantaneslııdcn hare• jansı blldirlycn-: 
otUktC!l eonn;. Alemdar ca.dd Devlet mUdafa.a komitesı rcisı 

tı'amTB.7 70lmm takfbeD htan- Stalln 3 Temmuz 1941 de rndyo. 
bal Pa Poıstanest etıtındcn Etcin6- 1 da şu nutku irat ~ti!': 

Ga.la.ta kop F 1 Yoldailır, vat.and&.5lıır ve kar. 
ine <Jalata.rn geçmt§ttr. Gntr.ın nlıtı • deeler, ordumuzun ve donanmamı· 
mmdı. cenazeyi nııkledeoelt olan ~ra· zm mtıhııriplcri, aizlero hitap ea .. 
rekıız vapurunun ynnnşrru;.ı bulundu· yorum. 
gu nbtım daha lmlabalıktr. Bumda, Hitler Alın n}alU?Ull 22 Hazı 
J)oıiey<)Harı Umum M!ldOıil Kemal ran<lı vahnmuza .karşı ba.ı lıyruı 
Baybora, Lim nlaT Umum ıdUr1i nlçakça tnaıTuzu kmlordunun kah 
Rnufi ManyM, İstanbul GUmrll lcı1 ramanca mukavemetine rağmen 
B.'16Jnüdttr1l )fed?ıl Adalton, v sair d devam ediyor. Dü<µnn.nın en güzi. 
nlz mnhs.fill erkfmı da. mHruıımc işti· de fı ı rı ve ha.va kuvveUcrlnin 
rak etml§ bu1unuyorlard1 en müku ;m 1 te ekkiıllerl daha 

Saat 9,25 ae meııhwnun tabu- Plmdıdcn ezılmiş ve hnrp meydan
tu vepur .... nakledilmiş ve bando la.rında. mezarlıı.rmı bulmuş olduk
muzika tarafından Ç31man ma_ lan halde düşman cepheye yenı 
tem hnvnsı dinlenmiştir. Vapur kuvvi"tler sev derek ileri ntılma .. 
9.30 da iharelrel eden vapurda va ğa d m ediyor. 
li Doktor Lutii Kırdarile Orgcne HlUfr.n kı~lım Litvanya ile Le 

· AJt · ask rl tonyanr:ı bilyil.k bir .ktıımını, beyaz 
ral Fahrettin ay ve saır e Rusyanın garp kı:smnu ve garbi 
mülki erkin rıhtım kenarına ge. ınrnnyanm bil' parçasını :ısuıa~ ~ 
lerek gözyaşlan arasında mer. muva.ffnk olınu.cı' rd?l". 
huma. son nişanei tazımi göster_ Faşist hava kuvvetleri Mur. 
mişlerdir. mıuısk, Orp, MonUef, Smolen.sk\, 

Bu sabah. vapur hı:ıreket ~ Kiyef Odcııa vo Siva.stopohı bonı
t'Jrten sonra ihtisaslarını rıca. barddnana tabi tutarak hareket 
eden bir mu."atT·r . ize vali sahasını gcıtlşıetmC'ktcdir. Büyük 
Doktor Lutfi Kırdnr; "Mcrlnun, bir tC'hlik v ~Dlll7..ı tehdit et -
cok yakm dostlarımdan ve mu- mektedır. Şanlı ızılorc'lumuz, naatl 
hakkak ki tanıdığım en iyi in· oluy r da birçok 3ehtrlerimizi ve 
sanlardan biriydi' demiştir. bölgf'lerimizi faşist krtnlarma ter-

ÇELENKLER kcdiyor? Acaba faşlst lman krt.s-
M&l'hUM n, bu saıbahki mera. ları tnfrafruş faşist propaganda 

inıe 'Şaltsen ıntiral;: ed~iş cılarınm Mç duınıadz itan ettik. 
bir çclk dostları C"7U1ZC alayına. leri gibi hakikaten m !ib edile • 
celen!kler göndermişlerdir. Ta. mezler mi" Hiç şuphesiz ha},r. 
butla beraber VBP1.ıra konan ÇC· Tarih gösteriyor ki mağlUb olma
len k ler arasında Başvekil Doktor mrş va cdllenılyccek ordu yoktur 
Refik Saydamın, Dahiliye Vekili Na"'lOlyon ordusu da namağllıb ati 
Faik öztrak'm !stanı.ml vHA.ye. dediliyol'du. Fakat o ordu sırn}l 
tinin, 1darei Örfiye komutanı Rus, fngiliz ve Alman kıtalnn t 
koııgeneral Ali Rıza Artunlral ~e rafında hezimete uğrntılnuş 
ailesinin, ul kumandanlıgı. İkinci G a.umc'un Alman ord 
nın. do::;U J{amn Taşkent flU da birinci emperyalist hn ~ 
Cemal Cermen'in, linıanlar u. de mağlüb olmaz sayıhyordu. Bt 
mum müdürlüğiınün vesair te. nunla benı.b r Rus kıta.lan i e ;.r. 

kküllerinki göre ~aktaydı. gtliz • Fransız kıtalıırı mezkur o 
Oğrendiğimize göre Gencı:ıI duyu müteaddit defo. bezime U' 

Kli.zim Dirik'in vefatnu mucm ratmı.ş ve en sonunda Frnnsız -
hastalığın kolisistit enfeksiyoz İngiliz ol'dulan Alınon kuvvcUeri. 
(intd.nt hüveyMali safraviye) n1 kat'i surott ma •lfıb eltniş'.u. • 
iltihal>ı olduğu anlaşı!ınrşt:Jr. Bu Hitlerin bugür..kiı faşi<:ıt Alm n or 
hastalık tıa1k dilinôe (safra kese. dusu hakkında. d:ı. ayni ~;i sövlı-

iltılıabı) diye amlmakta.drr. yebiliriz. Bu ordu, Avrupa kıtası 

BiR tNGtLtZ 
MAREŞALiNiN 
) OOLU 

üştü 
. 

e ır 
t..oııdro, t ıA .. '\.) Feld '.tart!l}&l 

ı..ord Mllne'nln y$tıe oğhı btnbaJt 
.Jorj Dug\ ıı fün 'nUı eı!lr dU Uğtl 
lıııbcr \'Crilmeı-tcdır 

Y lmııarkta hlnnet .eden bonbaş1 
cı.1n ııor :r.ııma .1 rd~ ha r a m ma· 
mnkt.a dl. 

Fin ta rği 
J~ rarı ı ınd sa fMla 

cum ctm Jcrl Ur.erine bu h rekete baş 
landı mı kl\ydetmc.ktcdlr. 

Plşdcrlarl:ı k ·r koDım arasmda 
ikinci dercceoo c.henımlyetl h iz baZı 
mllbllrebcler olmılfl.ur. DUşman hu • 
dut tıoyundn ker noktaclan ttı~rı'UZ 

ctmi Ur. Bu taarruzlar her ttınıfta 
tard di.lmışttr. Kıt!ı'onmı:r. Sovyet. ıı 
:rnziııin1ı: b ı n1U ım m vzilerı l !"al 

etnrişlerd r 

lur. 
cenup cepheslnd" ıı ye ııı yn 

dok en, d"vrlyc ve) a !{Cf ! h re ket' • 

Uzerinde henüz ciddi blr mukave
metle karştla.5ffiaum t.rr. Böyle biı 
mukııvemetle ancak bizim toprak .. 
lanm z tızcrlndn kıı~ kanılVtl g~l 

mektedir. 

Alman ordusunun ne 
güzide fırkaları hez"me

teuğratıldı 
Bu mukavcm t n ti<. ıd fa • 

§.ist Alman ordusunun en gtizUI 
fırkaL'lrı Kızıl rdum tanı.fınd !1 

hezinrete ugratılmı~ bulundu.,ı.n..ı 
göre üliln fnş st Hitlcr ordu&U 
da m!l.ğlüb cdılebileeek dem lı:tlr, 
~vet, bu ordu No.polyon ve ikinci 
Guill:ıumc·un orduları gı maö-.ub 
cd ilccektir. 

TopraklurımızdBll bir kısmınıı 

faşıst Alınan krtaları tarafından 
istila O'lilmı olm :'!1na gell cc, bu 
faşist Alın n) Mın Sovyctlcr B r· 
liğine kn~ı -vnptığı h bin Alman 
kıtalım ın Us.ut fakat Sov\ et 
kr~ları lr n mUsa t rtl:'ır 
klnde b h 
lcb lir. J llhakl 
Almnnyn harp haline~ 

bir n cmleket olduğu c ti 
ıruı.miyl (' secl't4>er edllm~ 

'>\'\et' Brl"·c 
b 

>ldt- bu u . 

K rtı.de 1 ulun n murre:r.l'lcrln fully ti t (~.A..) nr-

tr gcemck ı n 
yalnız bir i ,.et beklı ·o du. Hrıl. 
buki ı:ıo, vet kıtnlıı rıu•n srf!'rber 
edi esi ,. hudutlara n k dıl • 
me 1 lüzım~ 1' ı du. 

·erleri, rical yd~cııımıştır. 
uyu takip Al :ıd a ı \arı b ı dala•ın mUda 

kontrolü 
_,, __ ""_rıldı 

sarı .M.manlnrdıı ıııı.ldl vnıııtaııırının 

sevl"ii!CW t.attmatnameslnr ııykırı Nı 
reket cl.Uklerl göıül rek tc(LI ler , •d 

etletıdlı'ilm 11'. lkl ıiç ftllndrnbcı. 
'arııba, utomObfi. knnıyn ı " ou~!I gıbı 
~ tt u1*I ·r ıtontrolt tlı.bl t•ıtul 

, beş ~öre yıldırım rza.sı kcsıl 
bh:'«ı .ten hal undıı <IR zabıt lu 

tU'lmuutw-. 
y 1ı:nıı ne ııe Tak"lm ara'! n ı:ı 
l'fC'l otoblisl de e~aqJı ır ttc 

mu.ıı cncden ~\ecckltt 
Birç k otob68lerin blPtlk o• u '" 

»olcu~;ı ~d ?ıtrl\ktıl<l rı o~ ın \ş· 
t1lr. E<.11!1 l"m hfikte1·ında 1ubdt ya • 

ı:ıılneakht'. 

1 toıuıını tenıln le; n ış,.al ed hnlştlr. 
Bir dil•nı n dl'n l".alt•111 mnyn tAr 

B 

atını tır. 

demlrvoll rımı?. 

faza tmlşl"r d 

Ynr .. nnııın ço' lu u dolayısı 
) madık öziir dileriz . 

Memleketimjz sulh ıer-
vcr olduğun ~ n ani 

taanuz beklemiyorduk 

C1Q 

Ye. 
tas 

:le 
mı 

ln 
ve 

ta 
r.e 
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• 
Ademi tecavüz paktı 

y m klah ta. 
i ledikmiı 

oovyct hfikftmetli btı te • 
cavüz paktmı ynpm.3.kla bh- hata 
işlemem!ş midir? ŞUphesiz ki ha. 
Ytr. B :r adem.it :vUz p tı, iki 
memleket ara.snd aktedllm1ş bir 
sulh muahcdosidir. Almanya da bi 
~o 930 da bilhassa. böyle btr pakt 
~za ebnekliğimizi teklif etmiş • 
tır. Sovyet • UkfuneU böyle bir 
teklifi rc>ddedc-billr miydi'! Zanne... 
aı~ orum .kl, sulh siyaseti takip e
den h lr hUkfunct b' .kom u mil. 
!~tin h tA bu komşu d vletln ba. 
f'ında Hıtler ve Rlbbentrop gibi 
canavar ve yamyamlar bulunsa 
rlaJıl bir aulh teırıırmı reddcdc _ 
mez. T ve fJ1l mutlak Şartla ki 
hu musı..: a.nc ıuılaşm:ı sulhpcnrer 
~e:rnlekethı taın.amzy tine, istlkla 
lın ve §Crcfinc ve aoğrud:ın doğ
ruya ne de bilvıı.sıta halel getir. 
~:. n. Almanya ile Sovyetıer bir-: 
l.gı a.rasmda yapılan pakt ise bil. 
hıu;sa bö_,le bir pakttı. Almanya 

bir adcmitecavUz paktı Y8:P • 
makta ne kazandık? Memleketi • 
ınizc bir buçuk senelik bir sulh 
tcınin ettik, Ve bu müddet zar .. 
fmda arada mevcu+ pakta rağmen 
fa.'ilst Almanyaıun memleketimize 
karşı yapacağı muhtomcl bir hü • 
cwna muka.OOle ~tmek Uzerc ha -
~rlanına.k imkanmı bulduk. Bu bL 
zun için Aarih bir k&MnÇ, fqlst 
Alınanya için ise bi.r ziyan olmu .. 
tur. • 

Alınanya paktı yırtmak
la ordularına lehde bir 

vaziyet ihdag etti 
Jlışiet Almanya hilek&rlıkJa 

~aktı Ytrta.nk ve Sovyetler Birli. 
gine tt!cavfiz ederek acaba ne ka
zarunış ve ne kayt>etmf~lr? 

Almanya bu harE>keUle kısa bir 
ttıüddet ic-4.nde ordularına lehte 
bir .vazıyet ihdas otrnlş. fa.kat el.. 
}'l!Si bakımdan lbUUln dUnya karşı. 
8lllda mask lni a.taralt kanlı mü. 
teca.~ a!maamı göstermiştir, Bu 
~eçlci ulter! avantajlar Almanya 
ıçin ııadece bir devre teşkil <'de
c:ği, halbuki SovyetJer Birliği i. 
çın ciddi 'Ve deYamlı bByle bir si
: ns_t &vıurta.j lmllt olaeağı ve bu 
anuıc istinaden k:ızılordunun :f11.3ist 
Almanya ile yaptığı harpte kat'i 
askert muvaffakryeUerlnl temin 
edeceği §tiphefrlulir. 

Bütün dünya Almanya
nın hareketini takbih 

ediyor 
_ işte bunun içindir ki bütün }i • 
~ıl ordumuz, )iğit donanmamız ve 
hava kartallarımız Avnıpanm A· 
merlkarun ve Asyanm bütü~ iyi 
a~amlan ve nih:ıyet Almanyanm 
butUn iyj adamlan faşist Alman. 
lamı hainanc hareketini takbih 
etmekte ve Sovyet hllkiı.mctinc 
karşı sem.pati du)'makta ve Sov • 
Yc.t hllküınetinln hattı hareketini 
ta · svıp etmekte ve davamızın hak.. 
h olduğunu görmekte ve düşma -
nın ezilmesi b\zlm do galip gel 
mekllğ'..ıniz lfi.zungcldJğint tasdik 
etmektedir. 

Hayat memat 
mücadelesine girittik 
Bile c&b~ kabul ettlrilt'll harp ııe 

bebi}1e :rnemleketıınız en baln ve ca· 
navar dtl§manı olan façtst Almanya 
ıle hayat meınat mUcadelC1Jlne glrfı • 
mış bu.unmaktnchr. Kıtaıanmız dl • 
ıncıen tırnatma kadar mllaell&h tank 

ve tayyaresi bol b!r dllfm!lllJa kahra· 
manca dövU Uyorlar. Knılordu kwl 
donanma her k&rıı!1 toprağımız lçtn 
fcra Oe harbedlyorlar. Binlerce tank 
ve tayyarf'nln mtızahereuıe kızılordu· 
uım baslıca kuvveUerl harekete geç· 
mlııtır Kızılordu muharlpıerl ifid.11 · 
n il' ... bir kahramanlık glisterlyorlar. 
ll tun ~ovyet mlllcti kızılordunun ya 

1 
7'11 a vatannıı ınfü'lıtfll catmek I· 

ın avaklanmıotır. 

\ ta.nımw tehdit: eden t.~hllkeyl ber 
taraf etmek ve dU§manı ezmek f('Jn 

r.e gibi tedbirler almalıdır" Her f<'Y" 
d n 'veı Sovyet halkının memleketi· 
mızı telıdit eden tehlikenin bUtUn va· 
hameUnı ld~k ederek harpten evvel 
makbul Olan 8Ulh Ye 11UkQnetlnl, 1A -
kaydtgtnt ve ıulh zamanı zlhni)'cUnt 
terketme.!!l lbıtnd r. ş m ı h:ırp va· 
zıyetı tam Yhı dcğiıUrmif cııduğuıı· 
dan bu yapılmadığı tak(! de netice 
tne§UID olabilir. 

Düşman gaddar ve 
amansızdtr' 

DtıımaD gaddar , c 
amıuısudır. Ve anlmuzın terl ile ur 
1 • top ktarımızı, butdaylarımızı 

ctroJUmUzU, cı enıeg-Imizln s me~· 
ını g&ııbetm k emeliııd ır. Dllfınan, 

bU)iik n:uııuyc ıert ~cniden teala, çar 
ığı ihya ve ınilll kültUrUınUzU, Rusıa
rnı, lJkranyalılarnı. Bcyt... Rullarm, 
Lit11anyaı ı rm, Le'mlyatlarn. E!tM 
"'ntııamı, Uabeklerln, Tatarıarm, ~ol· 
' ~ .. ı 11.rın, CUrclllcrln. Erm•ııilerln, 
A.? rbcycnnlııarın, Sovyttler Birliği • 
n.ıı l!air hUr milletlerin iJ:dDiyeUerini 

·~aa:ılD l:ılll&mt11l1C 'ft Omnen 
~ '9'e Almaıl pren& T Baroo
lanmD MM gibi :blllamnall emelin · 
dedir. Btnaenal .Yh Sovyetıer Blrlijttnl 
tqkll eden m.Dletler1n h ftY8 .. 
oımsla:n gibi bir J'&t memat mew 
led karpstnda)'JZ. Sovyet vataodq • 

ıanıım bunu anlam&lan '" Wcaydi 
79 nihayet Terrnelerl, ~ olarak 
çalr§Ula tarzlnrmı harbin lnklptma 
tıydurnrak 181~ tmelerl •e dll.fmana 
b.1"§1 amansız davranmalan l&&ım4ır. 
Saflarımız arasmda bosgwlcuJara, kor 
kaklara, p::ı.nlk çıka.raıılara '" nrarnc· 
re yer olmamalıdır • .Aakll1ertm1z mu· 
cadel~ korkmamalıdırlar. KurtulQf 
ve ntanmuzm ııeıt.meU lçtn ı,..ıat 

dtlşmana kal'Jl girl1tlğlml% harbe fe· 
ragatıe ~ elı!ıelldlrJer, 

Askerlerimiz mücadele-
den korkmamalıdır 

Devlctimlzt kurnn btlyUk Lcn!n, 
Sovyet ~kerlnln esulı vrıl!fı ylfltlik 
ve cllret olmalıdır demlştt Evet. 8.lr' 

kerlerlmlz mtıcadelede:n korkmamalı· 
dırlar. Ve milletle blrllkte .atanımızm 
dil§manı ne dö~ek ıwıı.Jnde buJun 
maıuı:trlar. Bol~vikliğ ı:ı bu eMSlı 

Tae!r >ıızılordu ve donanmayı te§kU 
eden mllyoDlıırc& muharip ukerleri.D 
ve bUltln Sovyetler Birliğini tetkn e
den bUtUn milletlerin de bafhca vastt 
olmalıdır. 

Düşmanı mahvetmeliyiz 
Harbin inkişıüma ayak uydu. 

rnrak bütün mesai tarzımm 
derhal islMı etmeliyiz. Her şeyde 
~phe menlaatlerine ve diilma. 
nm ezilmesi vazif csine rüçhan 
vermeliyiz. 

:Bit 1JaAiluı .2JaşSaşa 
-- - ., - ,_,1-J# 

Hile Para Etmige 

JN SANLARI sözlerile tecrübe 
etme, aldanırsın ... Sözlerini i§

lerine tatbik ederek tecrübe et, di
vorlar. Zira bu imtihan karşısında 
hile para etmez. 

Filhakika birçok İn•anların dü
§uk çenelerine aldanarak, onlara 
kıymet vermişizdir. Hatta bazan 
tatlı bir belagat derecesini bulmuş 
sözleri, bizi meftun etmiştir. 

işin garibi, bu güzel sözlerin sa
hipleriui iş sahasında tecrübe et
mek, aklımızdan bile geçmemiıtir. 
Çünkü o kadar tatlı konuşurlar, ol
muş ve;:a olacak iılere dair o dere
':e kati hükümler çıkarırlar ki, ko
layca aldanırsınız. 

imtihan 
N elice itibarile bu atlamların, 

hiu zarara dok.unmadıkça, istedik
leri gib' atıp tutabilmekte serbest 
olduklarını söyleyebilirsiniz.Fakat 
bunlar araaında öyleleri de bulu
nur ki, nazari sahada ileri sürecek
leri birçok ctı%İp fikirlerle hakiki i§ 
erbabını da şaşırtır ... 

Söylenilen her •özden sahibini 
mesul tutabileceğimiz gibi, ileri 
sürdüğü iddiaları da isbata davet 
etmekte, hepimiz için fayda vardır. 

Bu •.ısrılü takip etmekle, hem 
çok lal etmenin önüne geçebilir, 
hem de bir-çok "miisbet işler" mey
dana getirmeie muvaf lak oluruz 
sanıyorum. 

Türkiyenin koza 
Sovyet Birliği milletleri şimdi, ~- ........ 

mwc ı .-ı• şampiyonu! Alman faşistliğinin mütehevvir 
ve frensiz bir cinnet halinde ot. 
duğunu ve büttin iş erbabma ser· 
b~ iş ve refah temfooden vata· 
nımıza karşı kin beslediğini 
görmüşla'dir. 

EM1.:'ll KARPUZ 

Sovyet Birliği milletleri d~ 
mana karşı haklarım ve toprak. 
larmı müdafaa etmek kin ayale. 
lanmalrdrrlar. KIZTlordu ve do. 
nanma ve bütün Sovyet vatan· I 
daşları Sovyet topraklarınm her 
bir şehrini her bir köyünü her j 
bir karşru ~n damla kanlarına 
kada nnüdafaa etmeti ve milleti
nıi7.e has olan ciiret. müteşebbis 
ve maharetlerini göstennelidir. 
lcr. Her sahada Kızdorduya yar. 
dım etmek için t~kilatlanmalı 

RÖPORTAJ muharrirleri ekse. 
ıuu~ı.ı11'Z'Ba uıuu..<unp •an l"..<tJ 

Ü7.erlerine çevirdiği şahsiyetler ile 
konuşmağa can atnrlnr: Bir devlet 
reisi ile mUlAkat, galip bir kuman. 
dan il~ mUlMmt, bir ııtncma yıh.lızı ne 
mlil\kat, bir muhteri ile mQlAkat gibi. 

ve saflarnrm;ı genişletmek ve or_ 
duya her türlü levazınılarm iaşe 
ve milhimmat maddelerinin ür
a~le temini ve :varalılara genl4 
nı~tte ya.rcbm edllme11i liztm 
dır. (Devamı var -

DüNVADA 
OLUPBiTENLER 

---o-
Ellerin yumuşaması için 

ne yapmah? 
Kışın bozulan ellerin derisi 

sertleşip çatlar; buna kal'§I el. 
Jeri hafif tt eu ve gliserinli 
&abunla yıkamalıdır. Ellerin üs,. 
tü ve parmaklar masaj yapılır 
gibi silinmelidir. Sonra. bir ıki 
damla limon suyu ile eller güzel. 
ce ovalanarak deriye içirilmeli _ 
dir. Her el yıkandıkça bu yapılır 
sa eller az zamanda yumuşar. 

Nakleden: 
Padişahın lbeni davet etmeeindeın 
ffOnrn. benim için rabatsmığı 
mucip Olacak lbir şey ıtasa.vv.ur e. 
dılebilir miydi? 

Halbuki Cafer h!li mUtcJ'!Elddit 
\ e mtiphem lbaık.Jeları ~ söır.lerile 
~ni Cihannüma kaplSI önünde 
sinirlendirip du.nıyon:lu. 

- Yoksa. içeride Hoeooa var 
da bana ısöylemeğe oesaret ede. 
miyor musun? dedim. 

- Zannetmem .. 
Diy-e cevap verdi. 
I<apınm önünde fazla lronuş. 

mağa vakit yoktu 
Kapıda. duro11 lınrem ağasına 

yavaşca lbir şeJ lcr söyllyerek ~
riye girdi. Kapıyı a..ralJik bıraktı. 

Arkadan da lber girdim .. 
Padi18h beni görilnoe ilk &Ö'lii: 
- Ge<.-miş olsun Nazikter! 

Nasıl oldun? G&eoeğWn reldi 
seni. 

bemek oldu. 
Birdenbire ~adan. 
Deroeil: ki ibetıi ~ ~ 

bildirmişlerdi! • 
~ 

Ben 198. bu defa, nil!u.ııumuzun y,Ur.
de 79 unu lQfkll eden zllmreden biti 
ne, yant bir köy1U ile görU§tUm Bu 
vatandaş. Yenl§ehlr ka.zaaınm OkUt 
köyünden Emln KarpUZdur! 

On ı, niçin seçtim'! 
Emin Karpuz, muhitinde örnek olan 

bir m!lstah81ldir. ı9n yılı kom bay. 
rammda bfrlnci oımu11. ~ liralık b<rr. 
sa mQkAfatını kazanmış: Jcouıan mu 
zayodoyo çıkartılarak, beher kil08U • 
normal piyasa fiyatı 180 kunt§ olclu
tu halde • 15 liraya sntılmııtır. 

Onun, 77.5 kilo koza!'lı vardı. Elıne 
ancak 139 lira ?iO kuruş geçecekti. 
Fakat, Emin Karpuz, TUrkiycnln en 
iyi, en temts kozuuu yeU§tlrdlğl için, 
tali kuşu omuzuna konmu~; böylece 
kcses!ne tam 1162 lira ?iO kuruş gir. 
ml.ştlr! 

1941 tn koza §llmplyonu. ~mer, 

zayıf, tek gaza sakat bir adam ... Ya. 
nma y&klattığmı aman, halinde. btı 

vakitsiz gelen servetin lCSlri ile ola. 
eak, nqell bir hayret var glblydı 
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-,}yiyim. tevketlim ! Zaten lbir 
şeyim yoktu. 

A.bdüJ8.ziz hayretle ~ Uzüme 
lbaktJ: 

- Ne diyoMun ! Sen 'kaç gun. 
dür hasta değil miydin? 

- Hayır, şevketlim! Hamdol. 
sun hiç bir hastalık geçirmedim. 
Her gün, her saat dört gözle ira. 
deni?..i ibekliyordtmı. 

Abdül!ziz ~ı kak'hrdı .. 
Caferin yUızUne baktı: 

- Sen ne dersin bu işe. kooa 
fell&h? 

Cafer boynunu bliktU .. 
Bir şey söyliyemedi. 
Abdill!ziz birden köpürdU: 
- Gec-.en akşam ben seni a. 

rattıfım r.aman Hoşeda. bana ııe. 
ni rahatsız olduğunu ve ya.tak_ 
ta yattığını &öylemişt.L Demek 
bana yalan söylemis bu kaltak?! 

- Bunu Hoşodadan başka biri 
llÖylerniş ole&ydı, belki ~ (). 
labillrdi. Hotedanm benim hak. 
kımdald sörJerine inanılır mı. 
18Vketlim? 

\MWI . ibil' •IMıiMr INM\I. 

Ona: 
- lıılert&aba domtum, tebrik ederim 

dedim. 
Ba§ım önUnc tğdi, utanarak te,ek

kUr ettı. 
Sordı..m· 

Bu sanaUn eınektanmu galibe. 
kaç ısenel1enbert koza yetiftlrlyonun T 

- Kendimi blleUdenberl. 
- şımdiyo kadar bu kadar çol\ pa. 

ra almıv mıydın? 
- Hayrr. 

! Yazan: ---, 

!5,aSiA Ataçaın 
). . 

- Of!Cea iıeaelerde "11ıab8Ul 1f7itra.; 
rı namlöı? 

- Çok dll§Uktü. Evvelkı yıl, bir 
kılo kozaya 35 kuruş vcrml§lcrdl. Bu 
ynuıcn ellmlZ böğrtlmU.&de kalmıştı. 
Şlmcıt. çok §UkUr, koaanm Jı:Jloeu 
180 e çıktı da k<Syllinün yU&fl gUldU. 

- ETirelce, al19 Yerlfl kimler De ya.. 
pardınız? 

- Borsadaki muscvl tacirler ile. 
Amn, onlar, araıarı~da sl5zle§lrlcr, :fı
yatıarı kırnrlardı! Şimdi, devlet koo. 
peralif kurdurdu buna meydıı.n kal
madı gayri ... 

- :;ıu halde koopel'a tlften memnun.. 
&unuz, oylc mi'! 

- Memnun olmamak da aoe mU 
vn? biz yüzde 100 malın fiyatını ver 
dl, tohum verdi, kAğtt verdi. tutellk 
kuru ko:za Uurlnden ikiııet bir kh da 
verdl. Bundan l)•isl can aağlıtJ! Bls 
de söz birliği ettik, hep ortak olduk. 

- Aldttnı para ile ne yapacakııın? 
- işimi gcni§let.cceğlm Şimdiye 

Eliyle bana yer göeterdi. 
Karşısındaki koltuğa oturdum. 
Artık, hm<!ımı almak istiyor. 

dum: 
- O vaktiyle efendimizin hu_ 

z.urunda beni ?.ehirle:mek istem~ 
ti. Bunu elbette hatırl1U'8mız, 
şevketlim! 

- Fa.kat o zaman tahlil neti.. 
ce5i menfi ~lmişti. 

Bu oyunu Rıza ibey oyna.., 
mıştı. Hatta o zaman, rapor gel_· 
meden odama uğramış ve:"~ 
hekim lbile elimdedir. Ben istedi. 
ğim şeyi raptrnmağa mıiktedi. 
rim bu sarayda ... diyerek carire. 
nizi tehdit etmişti. Buna. Cafer 
de şahittir. 

Vay mcl'wı va)! Benim sa. 
raynnda benden fazla hükmet_ 
mek istemiş. Keşke o köpeği bu
rada ~e'bertseydim.. Midilliye 
sürmekle ona 1ütfctmişim. 

Birden yerinden kalktı .. Yam_ 
ma. geldi.. Alnımı. saçlarımı ok. 
şadı: 

- Sa.km bana darılma. Niz.ik.. 
ter! O fettanın yalanlarına ka. 
pıldnn. Ben seni çok severim. 
Etrafmıda.ki kadmlarm hepsin. 
den fa?Ja severim. 

Bu iltifata teşekkürden başka 
ne yapabilirdim? 

A!bdülaziz, Cafere döndü: 

- Yaver Hakkı .bey evlenmek 
ietiyormuş. H~ ona "I'«· 

kadar, bir buçuk paket tobum kulla
nırdım. Bundan böyle, on paket tohum 
ll.aeriııde çal1f8catım. 

- Evvelce de mükAtat alır mıydm? 
- Ne ge7.er bayım! Valrmızm değe.. 

rtnl vernıez<ıl dedik ya! 

Em!n Karpuz ne yarenli~e devan 
ettikçe anladmı ki o, aynı zamanda 
TUrldyenln uO!us daYUIDda. da p.m. 
piyon olmağa lAyıktır! 

Zira, Okut köyUl vatandao, otunan 
damaUa.n, gelinleri 1lıe tam iki dOzU. 
ne! k bir allcnln reisidir ve hepsi -
kadınlar da dahil olmak ilzere. koza. 
cılık Ue hayatıanru kazanmaktadlT'. 
lar. 

Emin Karpuzdan ayrıldıktan eoma 
dllşlliıdllm: Bu adam. lktiadI ka.lkm
maıµızuı bir sembOlil gibiydi. ÇQnkO, 
memleketlnıi~e 40.000 koza mOstah. 
Blll n.r kl temin ettikleri rekolte 
8 000.000 kllOdur. 

Btr kilo Ja>saıım eTVelce a& k1anıta 
saUl&Jmı, fimd! ise 180 kurup. yük. 
aeldlğinl dllşllnllnllz: Ara. yerdeki tar. 
kın, milyonlara vardığını aıuayacıı.ıc. 
8DUZ. 

Mesele blr le§ldlAt daYMmdu be 
ka bir f/87 delildir. 

Bilhassa, bütün dünyanın bir harp 
.sanayii fabrikaaıııa dÖJldUj'll bu sene. 
!erde, kozanın Dlraç şartlan da tabi. 
aUle ço>ı mllsalt bir vaziyete glnnl§Ur. 

'Memleketlml.zlıı, koza gibi tablt bir 
8erveUnden tam mana.ne lsttfade ecıe
bllmek Jçtn; yilluıek kalltoll mal yetJı
Urm&k, böylece gentı ölçüde randıman 
almalı: ıbımdrr. Bu iac, kosa tstllısal 
mmtakalannda §U Uç unsurun bulun.. 
rnaııma bağtıdır: 

1 - Depo, 
2- Mihnak, 
3 - FJfkırtma lstaayonu. 

dim. İrademi he?' ikisine de teb. 
Uz etmesini başma.beynclyc 
söyle. 

Dedi. Cafer ye.re iğilerek dışa. 
rıya çıktı. 

Abdilliziz: 
- Böyle dessas kadınlan etra.. 

fundan uzaklaştırmaktan başka 
çare yoktur. 

Diyerek masanın başına. otur. 
du. 

Bu, hazırlanmış bir iç.ki masa. 
sıydı. 

Masenın tistünde binbir çeşit 
meze ve meyva \'ardı. Fakat, 
bdülfıziz: - Saz istiyorum .. 
Diye tutturmuştu. 
Ben, Hoşedanm ayağını her 

ne şekilde olursa olsun - kaydır 
mekla memnun ve müsterih otu. 
ruyordurn. O dakika bana dflnya. 
yı bağışlasalar bu derece sevin. 
mivecektim. 

·Ah bu kıskançlık ve kadınlık. 

AbdülAziz: 
- Beykozlu .ney7.cni çağırt

tım.. O da hastalanmı . Gelme. 
miş, dedi. 
Manalı bir tebessümle yuzüma 

bakb: 
- MQzika taknnmdan keman. 

cı Celllı ~un. Çok oynak 
yayı var. Yakında Avrupaya gi. 
deceğim .. Alafrangaya şimdiden 
alışayım. 

Dedi. O aten ara 8ll'a aUıfıwl.. 

SAYFA-S 

Fıkra 
:::::::::::::::1 

Bir d"lnci fı rası 
daha 

Dün dilencilere ait ir fık .. 
ra n kletmiştik. Bu · ahiste 
Nasrettin hocanın ~u ~ 
hatırlamamaya imkan var 
mı? 

Hoca, ahşap bkevin en 
üst katında oturur, kendi ken 
dine istirahat ederken kapı 
çalınır. Bakar ki pejmürde la. 
yafetli bir adam el ipretleri 
yaparak aşağı gelmesini isti
yor. Hemen üç kat merdiveni 
paldır paldır atlar; 

- Hayrola der; bqmızdan 
bir kaza mı, geçti, ne istiyor. 
sunuz? 

Pejmürde kıyafetli: 
- Aman, der, bir sadaka 

hocam! 
Adamın dilenci olduğu ho. 

canın kafasına dank eder ama 
bir defa da aıağı İnmİf bulu. 
nur. Fakat hiç sesini çıkar. 
maz, bpla dilencinin biraz ev. 
vel kendisine yapbğı gibi eli
ıaretile yukanya çağım •• ~ 
damcağız mgd ıkıt merdiven
leri kan ter içinde yukarı ÇI· 

kınca tekrar sorar • bir feY mi 
istiyordunuz? 

- Aman, bir •Mkaakt 
Hoca yerine oturur ve sü. 

kônetle cevap verir: 
- ADah versin! 

NASRETI1N 

Doktor hastayı muayene etti. 
etrafında.kilere Iatince ~ fran. 
sızca bir çok isimler saydı ve çı. 
krp gitti 

H.azir bulunanlardan birisı 
sordu: 

- Hastalık ne olsa gerek? 
- Bilmiyorum, fakat ehemmi. 

yetli olsa ~-
- Nereden anladmıs? 
- Hastayı görür görmez ()ok. 

torun saçmal~öa. başlamasın. 
dan .. 

- Nerimuu g~ 1118, J911 Mır 
&pk lıallllllf! 

- Ayol, o ifltı detfL, Tenılll!.. 

ga müzik dinlemekten de hOGla.. 
nırdı Haremağasma emir verdi. 

Kemani Cel!Ur - yanın aaat 
sonra - bulup getirdler. 

Bu sırada padişah içkiye baş. 
lamıştı. Mütemadiyen kadehini 
dolduruyordum. 

Her kadeh dolduruşurnda ba_ 
na kendi eliyi~ bir meyva u2atı. 
yordu. 

O gün Abdülaziz her zaman. 
kinden fazla ltüat etmişti. 

Ve bana karşı kalbi temayU]u. 
nU gostermiş olmak ve bu suret. 
le gönlümü almak için. sarayda 
yegane rakibem olan Hoeşdayt 
da hUnkar vaveri· Hakkı bey~ ç.ı. 
mı!' etmisti. 

Abdülaziz. bir emrivaki yapa. 
rak, Hoşedayt yaver Hakkı beye 
vermemiş olsaydı - doğrusu 
ya - Hoşedayı zindana atbrm. 
caya kndar uğraşacaktım. 

* 
Müzikaihumayun orkestra.sın. 

dan kemani Cela.I bey gelinceye 
kadar AbdüUi.ziz clhannUmada 
dört beş kadeh rakı içmiş w 
gözleri mahmurlaşmıştı. 

Bir aralık bana döndil: 
- Çok yakında A vnıpa seya. 

hatine çıkıyorum. NRzikter! Ben 
avdet edinceye kadar kendine 
iyi bak. Kuvvetli yemekler ye. 
Dönü •e ilk ~l:res t~ı; 
:'l('R~ =~Ja"~Im: 

r n~, "'9r > 

a -n -

• 
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Terden kurtu)mak Pratik güzellik bilgileri 

Terden kurtulmak, cildinizi. Denediniz ve diıkkat ettiniz 
sağlam ve güzel saklamak için . , S .1 ... 1r nmak ·1d· · 
,, • 1 t' · ba ,, al mı. u ı e .rına cı ını-ze 
sc:ın.ıe. 1~1 nyo ya ·~ ışmız. r.asrl bir tesir yapıyor? lyi mi, 

Serinletıcı banyo.ne soguktur, 1 f . ? ( •• k- 'bu şahsa .. ee 
ne sı<.3ık ... Ilık .. ır, çünkü ılık su ı ena. mı. çun u ' gor 
insanda ferahlatan bir tesir ya .. , değişen .bir meseledir.) . Şa~et 
par. Bu banyoya bir parça da ı fena tesır Y3:~?.'°:.sa• yanı~ ıle 
kolonya suyu katarsanız tesiri yıkadıkça yı.rzunuz sertleeşıyor, 
daha çok artar. kurula.sıyor gibi oluyor, derini. 

Banyodan ç:ı:kmca kurulanır. zin üstiliıde pul pul beyazlrklar 
- 5 • Çeviren: MUZAFFER ESEN ken friksyon yapm8.2.8mız. Frik .. ·beliri~ (bilhassa burun ka.. 

--6- _Acaba 0 mu _ Oldü, Mister Kollarson siyon bu mewim için değildir. natlarmm köşelerinde) tmtlzlen. 
SAAT BiRi ELLJ BEŞ - Evet, evet gidip kapıyı öklü. Kurulandrktan sonra biraz talk mek için su sabunu kullanmak• 

GEÇiYOR açayım. Stefan boğuk bV sesle yal • pudrası sürünürsünüz. tan vazgeçiniz. Akşamları yat_ 
- Saat kaç oldu Stefan / Bir dakika sonra gelen a. vardı: Romatiznıanın kolay madan bir saat önce bir taıbağa 
-lkiye geliyor Meri. dam antrededir. İhtiyarlar bu - Hiç olmazsa zavallı efen. bir tedavi §ekli koyduğunuz lbiraz 7-eytin yağma 

- Gelmiyecek. adamın kendilerini a!datmıya • elimizin neden öldüğünü söy.. Amerikalı bir doktorun kc~fet. bir pamuk parçasını batırıp tek. 
- Hayır, gelecek; muhak. cağını zaten biliyorlardı. Ge • lemek lutfunda bulunmaz mı. tiği yeni bir tedavi usulü, roma. mil yüzünüzü silini2. Gündüzkü 

kak gelecek. Yalnız biraz geç len eşikten içeriye adım attı ve smız/ tizması otanlan sevindirmekte. ! boyaruzı iyice çıkarınız. Bu, tam 
kaldı, belki Londradaki işleri ıslak bir köpek gibi silkindi. Yeni gelen adam başını kal • dir. Bu doktora göre ağrıyan ye_ tertip bir temizliktir Başka şeye 
sahuk bitmedi. - Ne pis hava, değil mi Ste. dırdı. İhtiyar Meriye şöyle bir re petrola batmlmış bir fanila ihtiyaç kalmaz. o bir saat içindıe 

- Belki gelmez. Bu fırtı - fan baktı. sonra. sanki bir yayala ile masaj ycıpmak ağrının bir cild zeytinyağının fazlasını eme .. 
nada buraya kadar gelmek - Evet bayım. Ltfen pal • hareket ediyormuş gibi yerin. kaç gün içinde geçmesini temin ceği için yatağınızın kirlenmesi 
kolay bir iş değildir. Limonlu. tonuzu çıkarıp hana verir misi- den sıçradı. Gece kandilinin etmekteymiş. Zararlı ve pahalı ihtimali aklınızdan bile geçme. 
ğun c. mlarma çarpan yağmu. niz/ Mutfakta ateş sakladık, gölgeleri ve hayaller doğuran olmıyan ibu ilacın tecrübesi güç sin yüzünüzde boya gibi yağ da 
run sı ~ini işitıyor musun? paltonuzu kurutalım. ölgüıı ışıkları bu adamın sert değildir. bırakacak değilsiniz. Hepsini pa. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ... olar kuponu 

... ım.- .. ! .. ,.......ıa., 

........ llABlrln ..... .,..., ..... "" 
rum aepedUwktar. S.I Wı1fll , ....... ~ ....... -
~ ............... ,.., ......,_ ......... ) 
Evlenme teklifim 

• Yaş •1; boy 170; kilo 72. latan
tllccarlarmm ileri gelenleriı:ı.deı:ı. !İ 
vapur ve üç apartman sahibi Kait' 
denizli hiç evlenmemif bir bay, ~ 
gUzel, aıııtı.k aahlbi, ev i§lerin! iyi ~ 
neşeli ve giylı:ı.mesini bilen ~ 
mevzubaluı olmıyaı:ı. 20 • •o yqları / 
rasmda bir bayanla evıenmek ıatf 
mektedir. Fakir de olabilir. (Ka. •1 
remzine mUracaat - 205. 

• Yq 37, boy 171. Serbest mesı.S 
aahlbi. Kazancı ayd& 150 • 1 70. Birl' 
da toplu parası bulunan bir bay, ,r 
zel, ııirin. san§m, yqll gözlU mutenl 
ai.p vücutlu fakif ve klmaeatz bir 'tli 
yanla taııı~mak ve evlenmek talem41J 
tedir. B~ realmle (Şen) reuulne J 
racaat - 206 

I ş ve İfçİ arayanlar: 
_ Evet, bu yas!,mur limon- - Ey sizde mi buradasınız yüzünü aydınlattı. İsmini bil - Tavsiyeler muk1a silooeksiniz. 

luğun önüne ektiğimiz hezel • Men / Sizde mi beni bekledi • medikleri bu misafir uşak ile • Ellerinizden mürekkep leke. . . . . • Kasa idarealnde t.ecrilbell iyi ~ 
Yeıerl. berbat edecek. niz? hizmetriye hiç bir zaman şim • ,_ · · Ik k · · Sert b' Sabalıleyın kalkmca cıldınıze sızca bilen bir baya...'"\ ucarethaneıt' r R:rını ç arma ıçın: ır . . . _J 

Yağmurun ve rüzgarın hü • - Evet. diki kadar büyük göninmemİ§- 1 .:. Du lık ·1 ve çehrenıze hır ta.zeük vermek de husu.ııl ve mUesaeseierde !f ~ 
cum ettigı"'· bu duvarlar arasın. - Fakat bunu yapacak yer ti: şe~ e ogunurı:. nı ı su ı e 1 için gülsuyu ile adeta yıkayınız. maktadır. Galata posta ırutuau 1 

b h YI ayınız. y · 1 · · .. Is da s. N. a mUracaaUarı. Rctertİ 
daki sessizliği, fısıldar gibi ko. de gidip yatsaydmız daha. mem - Henüz hiç kimse u u. • Sebze lekelerini limonla oğuş .~~ a~ç .~r.~n~ ıçıne gu uyu verebilir. 
nuı:ımalar, ağızdan cansız çı • nun olurdum. susta bir şey bilmiyor, anlıyor. turarak temizleyı·niz Boya leke 'ı dokup yuzunuzu rbol bol ıslatınız. • !stanbulda fakir b\r ailenin 0 9'!. 

:ı: ti f b . . . · . • Kuruduktan sonra ne zaınan is. ~ kan keıı.meler bozmuyor bae... Bu genç, kati, kuvve i sesi sun deg"'il mi Stefan; akat en. 1 be l t ib t ı:.ıa"' seven kimsesiz blr çocuğu k.,. erını nzın c veya ere anın . bo kt ı..~ts· · .,. ·_~ ... ..I 
Kederli ve endişeli ihtiyarların koltuğundan kalkan ihtiyar ka - Siz biliyor musunuz} esansı ile çtkarınrz. ter.:;enız yama a seru=ı ınız. diainl manevi evlA.t ya.paeak, ~ 
k dmın damarlarında biı kuvvet - Ben bu sırrı ke§fedebili • tahsiline devammd& yardnn ed~ 
onu§ması. Makyajınızı yaparken (Eğer zengin ve hayır aeveı:ı. bir zat ~ 

Onlar burada, evin antre • gibi dolaşıyor. yorum. sarışınsanız) şeftali renginde bir tadrr. Kendilıi dürU.lt, tıe.mlz an.-. 
sinde, mavi basma kaplı eski - Bir şey yapmadık ki ha. - Zavallı efendimiz ölme• krem sürünüz. Ve bunu parmak ve karakter aahlbl, çal!fk&n, ıntl 
koltuklara gömülmüş, karşı yım. Ben yaştaki ihtiyarlar uy- den evvel bir şeyler söyleyebil. uçlarınızla hafif hafif vurarak zamlı, okumayı &ever bir TUrk ~ 
karşıya oturuyorlar. Eski geniş kudan çok hoşlanmaz, sonra... di mi} derinize içiriniz. Sonra bol bol ğudur. (S.S.B.) remzine munıcaat. 
ocağın karşılıklı iki köşesinde Stefan kadının söziinü kes. Bu suali soran Stefan mı} I 4. 7 .1941 pudralanınız. • Pl'k iyi ingill..zce bilen bir llnl~ 

tı. ·. 1 k da l site müd&vlml bir genç kız ve er .. beklemeği bilen ihtiyarların te. Bu cıöz eri o a r yavaş söy e. 18 08 Faaıl 20.U Radyo talebeye mil.salt fiyatla lngil1zce detf' 
vekkülile bekliyorlar. Evin - Bunlar uydurma sebep • mişti ki, kelimeleri sadece dü. ıÜc Memı::; ıazeteeı Cildleri yağlı, meea.meleri açık ıcrl verilr. (B. • 9> remxine mllnlC8•' 

b k k d F fak ... d k olanlar haftada üç kere srcak ıı garp cephesini baştanhaşa kap ler eyrm, o or uyor u. ır. şünmüş, at agzm an çı ar • poetaaı :!Mı' Solo • B~ykozda, Uıkele &ıllndekt dl 
layan büyük galerinin camdan tmadan korkuyordu, öyle de • mamıştır dense doğru olur. 18.tO Svlng prkllar suya şu losyondan katar, yıka_ yanda gönde aeklz saat kazıkta 'ııel" 
çatısı üzerinde durup dinlen .. ğil mi Meri} - Hayır, aklını ba§ına top. Orkestraaı ıı.oo Ziraat mrlarsa çok fayda görürler. llyeccı{ üç klflye ihtiyaç vardır. ~,! 

1 E f t A • la d h çb. .. 1 19 00 tktuıat takvimi de 2 lira yevmiye verileeekttr. Dır 
meden kırıl •n yağmur tane eri - ... vet, ır ına, rüzgar, şım. yama ı, i ır şey soy eye .. · 11&&U ıı.to TEMSlL 5 gram gülsuyu. 100 gram mesai taatleriı:ı.de at kurutacakla•"' 
nin ::ıesini dinliyorlar. lçersinde §ek bana tesir eder. medi ve hiç kimseyi itham et- ıu-; svtng 22.00 Salon alcoolde lavandc, 150 gram halis Fatih. Kıztaşmda 58 :numarada b,.. 

zeytinyağı yanan gece kandili. Gelen adam sesini çıkarma. medi. orkf'tltrası / ork~tr&8ı sirke. SUleyman Akarsuya mUracaat. 
nin kararıp kömürleşen fitilin- dı, bir koltuğa gömüldü, ve - Son nefesinde yalnız de. 19.S Ajans 22.so Ajans • uae aon amıttan ayrılml§ o\du!IG' 
deki çıtırtılar. diptekı kocaman yorgun bir tavırla başını eğdi. ği1di her halde? Yatağının ya.. l9.4.'.: KIAelk ıuıs SMon Bir litre suya bir tatlı kaşığı ~wo bUen bir genç 1t aramak~~ 
bi k ıh. d · l · Stefan so··ze baQladı: nında bı'n's"ı var mıydı? __ _..;...pr_o_ıı_ram _____ o_ril_es_trwı_• __ Y_et_e_r_. ---------- CR.G. 7f> remzine mtlrac&&t. .Jt ·r saatin ·a m e sanıyc en :r • Rumca, I<"'raiwzca, tUrkçe y~ 
öldüren rakkasın ağır hareketi, - Size bir punç hazırladım. MeÇllul mi~fir cevap ver • ve okl!J" H y&§mda bir bayım bat\f,,. 
bu duvarların kapalı gölgesin: Fa.1<ot ihtiyar uşak cümlesi- mekte tereddüt eder gibidir. Hava Gedikli Namzetlerine: 111 tezglhtarlık yapabilir, Ev if1n1 ~ 

d · l"k i) 0 hti ni bitiremedi. Ümit etmedigı"'· Fakat biraz sonra omuzlarını G~dikıt namzetlerinden 338 doğu mlu oluı;. evraklan tamamlllnmI§ olan· nebi yanmd& tercih eder. (Bwn-
zapte en sessız ı U 

1 
J ar • ıar 7 temmuz 94.1 tarihince sevkcdile ceklerinden bunların pazartesi günü re--'-e müracaat. tf 

!arın musikisidir. bir ~ey, şu dakikada kendisine silkti ve yav~a fısıldadı: u.u.u. saat 8 sektzıic Kurumda bulunmaları il~ olunur. (5447) • Orta yqh, namuslu ve eı:nn1ye 
Onlar hayata çok sıkı bağlı birdenbire malum olmuş gibi - Evet, Skotland Yard mü. .. ~· O .. güzel yemek yapmaamı bilen bir ~ 

olan ihtiyarların imaniyle ha • titredi. fettitlerinden birisi vardı. bir köpek havlayışı geceyi par. - Kopegı havladı. lum e- dm bir ailenin yalnız yemek tşlefr 
la ümit ediyorlar. Belki bir da. lhtıyar kadın ellerini birleş. -Yarabbi, acaba bu adam.. çaladr. İhtiyar kadrn hrçkırarak vin üzerinde dolaşıyor. 1 e~wen bir tlyaUa yapmaya tali~ 
kika sonra kumlu yollarda bir tirerek mırıldandı: Dışarda, iki sağnak arasında koltuklardan birisin,. röktü: (Devam1 var) Köye de gidebilir. Tarıabqı ~~ 
araba tekerleğinin feryadıdu •!111 ___________ ._ll!!,_ __________________ •=.----.---•------------ 189 numarada s üncü katta be;r."' 

1 k f 1 d k 1 1 V.A. ya mUracaat. yu aca. ren er gıcır ayaca ·, a- H •k ,,. Na:kleden: • İstanbul konaervatuarı ilk dire' 
çılıp kapanan otomobil kapısı - l a g e 11111 K 11111 z t .. rü f ö H ln en mukt.I I.Eft;f AN R. o pro ea r egen . -_,, 
nın tok sesi çınlıyacak, mermer talebelerinden bir öğretmen pı>"'.I 
merdivenlerin üzerinde ayak l•--- ---- r---- ----•ı dereleri vermektedir. KUçUkl~ 
sesleri ... Evine giren bir insa • Blum'la Davit iki ortaktırlar. Benim çocuğa. b&kmıya. halim - Senin de kızının .. Şunun bir ilk çıkan, beklediği gibi, Davit uğrqabillr. (liayaı:ı. Beky) r 
nın sert ve sağlam yürüyüşün- Artık elli ibeş yaşlarını bulmuş. varını hiç.. ortasını bulsak derim. Ma!!raf:ıru olmuştu. gülüyordu, Çok şen gö m'!""~:~ay Ltaeaı 8 net amd 
den çıkan ayak sesleri ... Sonra lardır: Senelerdenberi hurdavat - Bunu misal dıy~ söyledim. yarı yarıya ödiyelim. rünüyordu. kadar okum.Uf, gtı.zel Franeızca o~ 
on ikidenberi bekledikleri ses.. satmakla hayatlarını kazanan yani.. Bu kadar senedir kavga • Davit fazla ısrar etmedi. Şöy. - GözUnüz aydtn Blum, de. yazar, kon'J§ur, d&kWo da bUlr"' 
Kapı tokmağının sesi. Stefan bu iki ihtiyar hiç bir gün biri- etmedik. Bunda da kavga etme le, muvafakat eder gibi başmı di. genç yazıhane ve difer mUeaııe•l• 
gidip kapıyı açacak ve o ... Bu birlerini incitmemişlerclir. İşte yiz, anlaşınz. salladı. Zaten ev de gelmişlerdi. - Gözün aydın.. az bir UcreUe it aramaktadır. 
dakikada yol üzerinde, araba - otuz seneden çok daha fazla bir Susmuşlardı. 9>cuk doğuncı. İçeriye girdiler. - Gözün aydın demeye lü. ~s~~a u~~~=e ;!':ıca;,~ ~ 
sının bütün hızile kendilerine zaman var ki aynı evin bir böl. ya kadar bu mesele etrafında ar.. - Davit. krzm yanında benim zum kalruadı. Artık, sen ~li.. blna ışlerlndc Ç&Ilfmıf• ıeı:ı. ı1ı~ 
doğru gelen adam içeriye gire- ğiinde biri, diğerinde öteki otu• tık bir şey konuşmaya yanaşma bulunmam doğru değil. sen bu. yeceksin. ben besliyeceğim diye vakxf bir genç muteahhit yaı:ı.ınd& 1 
cek. ruyor. dılar. Mübarek gün ıeldi. !un .. Neticeyi haber veriver. kavgaya da hiç lüzum kalmadı... ya df!vıet l§lerlnde çaıı,mak Uze,. 

Ticaret hayatlarında nasıl be· Dükkanlarında ~ sakin - Sen bulunmaz mısm? - Ne var?.. Yoksa ölü mü aramaktadır. Tafraya da gtdeb~ 
- Belki de ölmüştür. . . . 1 kl ~-- .-;,....J Da H z b t vd rleyox.ıu 1ngil ız eefarethaneııi arvl raberlersc aılc ı§lerınde de böy. ça ~ıp duruu an 'ınr l!§t.U:ıl.ie • - ayır. aten en, acıya a. dog u. 6 Jt1' 
Bu sözleri bir solukta, ve baş smd& cumhur\yet gazUıoeunda 

ledirler. Altı ıbu kadar sene evvel vidin küc;üğü Şalom kan ter için hammül edemem. Hele kadın - Ha.yır .. 
kabir alelmbden gelliy~hr. hisskini Blum oğluna Davidin kızını, Da. de geldi; nefes nefese: bağrışma. - Ne var öyleyse çabuk met Güngör. 
veren tat ı i rses e ı tıyar a. 
d 1 d Ek k 

. d' vitt kızına Blurn'un oğlunu al. - Baba, dedi. sizi evden çağı. - Pekala.. söyle .. 
ın söy e i. · r e tıtre 1 ve mıştı. rryorlar. Davit knmm bulunduğu oda. - İkiz doğdu Blum .. 

derhdl cevap verdi: Hayat bu .. Hep böyle güllük - Bu, Helen'in doğurmak üze ya giderken Blum ilave etti: Blum 'bunu hiç te aklına ge. 
- Oliimden bahsediyorsun, gülistanlık geçmez. Altı lf evvel re olduğunu anlatıyordu. - Şakayı ~yle bir yana bırak tirmemi~ti. 

Davit ölmüştür demek istiyor- Blum oğlunu birder.l-İ!e kaybet. Bhun Davidi de beraber aldL Davit .Çocuğa sen bakacaksın.. - İkiz mi? diye ha.yret göster. 
sun öyle mi? Belki hakkın vdar. mişti. Blum oğulsuz, Davidin kı. Küciiğü dükkanda, muvak:<at Davit ıbıaşmı lbile çevimıeğe lü. di .. 
O, Davidm ölümü yüzün en zı da - hem hamile olarak - bir zaman için bırakarcık yürüdü zum görmeden içeriye daldı. Artık kurtuluş imkinı yoktu. 
geç J.-almış olabilir. kocasız kalmıştı. Kadere boyun ler. Yolda SÖ'T.e Davit başladr: Birinin birine. ötekinin diğerine 

- Evet. eğdiler. Yalnız bir üzülüyorlard.; - Gözün aydm !.. Davit'in i~ye girişi yarım bakmasr icap ediyordu. Bu işin 
- Gidip yatsan ivi ,,)ur Me. Helen'in hamile olmasına. Şimdi Bununla ne söyliyeceğini da- Saa.tten fazla olmuştu. Ne içer. gerçi besaplarm düzgün gitmesi, 

ri. Ben onu yalnız bekliyebili. bu çocuğa kim bakacak. kim ha kestirememiş olduğu anlaşılı.. den dışarıya birisi çıkıyor, ne' de kanşmaması gibi bir fa.yda.sı 
rım. hUyiitecekti. yordu. Daha ortada hiç bir şey biri giriyordu. Blum oturduğu vardı. Fakat .. 

- Hayır, hayır. Babasının yapmaaı lazım ge- yokken Davit ne demek istiyor yerde oturamıyordu. Odada bir - Evet, ikiz, Blum. Görsen ne 
- Fakat niçin burada kal • .en bir işi kayın babaların omuz_ du, sanki... aşağı bir yukarı dolaşıyordu. de kanlı canlı çocuklardı. Hemen 

mak iutiyorsun? !arına yü!<l.! ı • ·· ı 'lnlar:ı t:oi. a Blum mukaıbele eUi: Şimdi, ya Davit çocuğa bakmr. içeride taksim ediverdim. Senin. 
- Bilmem... ğtr gelecekti. Hatta bu yüzden a. - Davit şu meseleyi hallede. yacak olursa ne yapacaktı. Ba. kini ve benimkinıi ayrrdım. 
- Korkuyor musun ralarrndan su srzmuvan Blurn'la !im. Çocuğa. sen baıkmalısm.. şmda karı~mdan başka tam 'beş - İyi.: Hayırlısı .. 
- Evet Stefan, bırak bura- Davit bir müddet somurtmuş - Bu da nasıl söz Blum .. Ben kişi vardı. Bunların hangi biri. - Buna memnun oldun değil 

da yonında kalayım. durdular. Gerçi açıktan açığa bir herkese sordum. Bana baba ba- ne, bu kriz zamanında para ye_ mi? 
Yeni bir sessizlik, ,.üzgar ve ı:ey konuşrnamuılardı . Yalnız bil' banın bakması lü.zmıdır,dediler. tiştirebilirlerdi. Bir aralık ev. - Şimdi de bir acı haıber ve. 

yağmur, kasırga her şeyi kır • gün Davit Bluma demi~i ki: -Bu.güne kadar dost geçin_ lendiğinebile pişman olur gibj 
makta inat ediyor. _ Blum! Çocuk tabii baha.ya dik: Hal ve vaktimizi bilmiyor oldu. 

Beyaz bir ışık hüzmesi dı - ait olur değil mi? Mesela lzak değilsin. Kafasının içinde bin bir sual 
şarda geceyi deldi, de]galandı ölünce Helenin do~acak çoet$ - Ne yapaJnn! burgulanıyor; 'beynini altüıs tedi., 
ve penc rcle·den biri üzerinde na senin bakman lazımdır. - Ç-ocuk benim değil, oğlu.. yordu . 
toplandı. Sen ne söylüyorsun Davit. r.;an... Nihayet ka,pı açrl.dJ. Dışarıya 

- Bak geldi. ._ __ 1!9 .. -:/ " • 

receğim sana. 
- Kız mı öldü? 
- Yok cannn .. 
- Nedir, öyleyse .. 
- Çocuklardan berıimklsf öl. 

dü. 

Müteferrik 

• tki ltl§lllk ve iyi kuDamımı"' 1 
bol aranıyor. :MUracaat: Saat 12 • 
aram Telefon: 21292 

AldıTına: 

Af&tıda remlske1 ,.... ola~ 
'°~ umarme •-.J 
mektuplan ....... ...... ,. ~\ 

.-..ıu .. ..,. lmMr ..,. .... 

ye . '\der .wıraıaJan. 
(Plk 31) (8. 8) l'lıl. 13) (K,,ı.f 
(Qevlk J5:i) (Tekylldız 3) ( Yılnı-' 
CB&J&D qcı) (Hadlye) (2092> ıv->: 
(J'.K. 26) (K.12) (ÖğretmenJ <<?önU~ 
(8. 05) '(A. 26) (Arj&n) (K&Z&JW' 

(J.l'alk) (Me.r) (X.N.) (Erol) 

(S.207.A.) (R.Ç. 85 (Flııl. 07) ~~ 
viin remzine mektup o.zan N. K"Y 

aldtrma.51 için bir mektup mraktlıoıf'. 
tır) (F.K.R.) (Küçük 204) (8~ 

Beyoğlu Halk Sinem~ 
Bosftn matine 11, de, ~ s.se 
ı - Makine adam. Sert Telaldll 

ldrdeıa. 

J - Dolu d1qtn. (llonoJ') 
1 - MUd. 


