
' 
' 

il 

"' 

ı> 

\' 

·' 

ı 

t 
,, 
ıl 

( 

PAZAR 19 1.ci Teşrin 941 

Sene: 2 - No. 325 
B AŞJll UH ARR İ Rİ : 

Niıamettin Nazif 
D 

İ S TİKLAL Gônderilen yazılar ııazete ;ye ııirsin &irmeain ger! verilmez. 

Cumhuriye Bavramı 
Başvekilin mühim bir nutku ile ayın 

28 inci günü başlayacak I 
,,,..- Maaşlar -

aym 27 slade 
verilecek 

Maliye Veki leli, maaşların 

11'1 Blrlnmıe.rin Pa-ıartesl ıil
nil clafılmuını emretml11ir. 
Raınaun Boyramı mü..-l>e
Ule ;rann veya öbiir cün ma· 

11 - edffeoefl"" dair olan 
rinyefferie aııh oıoı.ctıtı aa
J.,ıntt1'jtlr. 

Moskova 
tehdit 
altında 
Şehri Stalin 

müdafaa 
edecekmiş 

Molotof 'f8 SallDID 
tayyare ne 

,eldrden ayrıldılar 
Stoklıolm, 19 (A.A.) ":- (Ofı) Soy. 

Yet devlet reiSl s. ıcaıının ile ıtariQi. 
Ye komiseri Molotof Moskovadan tay 
Ya.re ile hareket etmıtlerdır. 
Şehrin yakında zaptı beklenmlyornıuş 

Londra, 19 (A.A.J - c:Time6> ı~· 
... leoln:ın Stol<Mlın muhabırl blklırı
yor: AJmaıt lıUkQmeUnin . 8ÖZC\la•l, 

Moakovanln ya.ıund& zaptedılmesinln 
beklenmeme&lni matblle.ta b!ld!rnı.._ 
tir. 

Alman s()Zeü&U, Mosk.ovanın hticum 
i& alınmaın büyük ..,y1ata •ebep •l•
catıncıan. AIJn&ll kUroand&nlığııuıı 
bundan kaçuunak arzusunda oldufJ.· 
nu UAıve etmiş ve s.yıı'i zamanda M oa. 
kovanın eç bır&1nlar&k zaptı kcymetıı 
bır valtrt oJ<Ybına mal oia.cağıncı.ın 
bu ı:ıehrin aok&k muharebeleri yapıl· 
trı&dt.ıı dU.mtyeceği kanaatinde oldu

tunu ııöylem,.t;r. 
( Devamt Sa. 3, Sü. 2 de) 

Şehir düşmana 
1 • 

tes 1 ım 

edilmeyecektir 

Moskova, Lenin
grada teminat 

veriyor 
'Moskova, 19 (A.AJ - l'dOtikO· 

Va :ıehri, Lenin&rad sekenesine hi· 
laben ;ıİolladılı mesajda, düı;ma· 
hın kütle halinde insan ve maJze. 
tne yığmak hususunda gösterdili 
muazzam aeyretlere rağmen, Mos· 
l<ovanın dü~ana teslim edilmiye. 
Ceğini ve buraoının bir SovYet şeh
<i olarak kalacağını bildirmiştir. 

Vlyamıaı!a Muharebe Devam 
Edl;yUrmll'j 

Moekova, 19 (A.A.) - Bu sabah 
tadyonwı bildirdiğine cöre, Sov· 
Yet kıtaları K alinin mıııtawıııda 
<1"1man merkez tehaci!mlerinln 
&ag cenahı üstüne multabll bir ta· 
•rruza kalkışmışlardır İki muha
'ım kuvvet arasında ·boyuna alı
nıp verilen bir şehir üstünde beŞ 
tün •beş ıece durmamacasına mu· 
harBbelcr cereyan etmiştir. 

Viyaz.ma bölgesinin sol cenah 
llııntakasında düşman, cB• adlı bir 
l\us şchrlle kendi kuvvetlerinin 
huıunduğu nokta arasında v e mü
'•lles halinde, çok atır zayiat mu. 
~•bilinde ilerliyebilmektedir, 

Flnlıl.ndail& kJ9 baııfadı 
lielslnkl, 19 (A.A.) - Finllndiya.· 

tıın vasat mıntakalannda kııf timdi· 
ı:len ba,.ı:ılamı.,tır. Termometre 111ıtınn 
11.ltında 20 ile 23 ara,..ında da.lgaian· 
"'•ktadır. 

Bir İdam Kararı Daha 
lta r is, 19 (A .A.) - !şga l kuman. 

~•nlığı, memnu silah la!jıyan Re· 
tı., Bandet'yl idama mahkılm et· 

~-

Memleketin hertara-.. 
fında büyük Mareşal 

haznllklar yapıldı ~:1~~d~: 
Ankara, lstanbaı ve izmlr'de birçok 

bttlplar söz alacak, 
bitin Tlrklye donanacak 

l arı imha 
edildi 

648,196 Rus 
edildi • 

esır 

Brlyansk ve Vlyaz. 
ma meydan mllha· 
rebestnı kazandık 

Ul'l taalı: 5229 top •• 
ıa1ılmaıı mlmlı:ln ol· 
mııau blrçolı: harp 
malzemeıl tabrlp 

edllmlşilr 

Führer'in umumi karargahı, 18 
(A.A.) • Alman orduları Başku· 
mandanlığının tebl!ıli : (Hususi 
ıebutı 

Briansk ve Viazma çille muha
rebesi muzafferiyetle neticelen
miştir. 

Mareşal Kosseriing tarafından 

kumanda rdil<'n hava filolarile sı

kı işbirliği ~yapan Mareşal Von 
Bock kumandasındaki Alman or· 
duları, 67 piyade, 6 süvari, 7 zırhlı 

!Devamı Sa. 3, Sii 4 de) 

T 1 m e ı gazeteılula Stolı:• 

bolm mababll'lae balı:ıbrıa 

500,000 
Alman 

ölmüştür! 
Londra, 19 (A.A.) - «T lmes• 

gazetesinin Stokholm muhabiri 

1 
bildiriyor: 

Alman hükUmctinin sözcüsü, 
Moskovanın yakında zaptedilme
sinin beklenmemesini matbuata 
bildirmiştir. Çünkü bundan evvel, 
techizatı hata mükemmel olan bü
yük Timoçenko ordularının baki
yesi tarafından şiddet ve ısrarla 

ınüdafaa edilmekte olan ve usta
! ıkla tanzim edilmiş bulunan de· 
rin bjr mıntaka üzerindeki müs
tahkem noktaların alınma~ı IAzım-

Ba,vekllhtıJr. ln , (eten Cümha rlyct B ayramında '!\ff'<'ll!t Reı .. ı. llari(·i ·e \·e 
Münakalat Veklllerl ile bi rlikte atıomı' r"'"hnlerl 

- -, Ctimhuriyetın on seld.zirıci yılının y enı" J bıtmeei ve on dokuzuncu yılının ba.f: a p on lama..•.ı mUn&Sf'betile yapa.ca_~ız bÜ_ 

k b 
• • • ~ yük milli bayram, Başvekllımizin bir a ınesının nutkile başlıyacaktır. 

Y~dönUmU gilnU olan 28 llktaşrin 

hedefi· günü ölıleden •ili dakika sonra An· 
• kara. r&.dyosunda eöylenecek olan bu 

H 
nutuk, .muhterem b~vekilin hf'r nut-

a r P ' ku gibi memleketin her tarafında bil. 
• yük bir alAka ne dinlen-ecektir. 

ıaşvekll Oeneraı 
Ordudaki mevkllnl 
mabalaza ediyor 

Teni btllltmatlıı prog-

Şehrimizde bayramın rllksek. dere· 

cesine uygun tezahtlrat için icap eden 
hazırlıklar yapılmaktadır. Ankara.da 

ise nutuktan sonra Ulus me;-'danında 

tezahürat yapılacak ve muhtelif ha· 
tipler söz alacaklardır. Bu n1ünase
betle AtatUrkUn kabl'"ine de çiçekler 
ok.nacaktır. 

l'--· .. dalll ıalhlm esaslar l '.t:::'ın';==:========= 
.....- in nA.zım eıııastarını şOyle hulAsa 

etml9tlr: 

ı - Çin zap tedilecek, 
2 - Mihverle dah:ı sıkı bir 

l~blrlitl yapılacak, 
3 - Umumi seferbe=llk yapı· 

lacak. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Yeni kabine· 
nin yaptığı ilk toplantı sonunda 
BLJVekil General Tojo Japon siya.5e· 

Çin ihtilıl.fını muvaffakiyetle bitir
mek. 

BUyUk Asya hayat .sa.hasını vücu
da gelırmek ve bu suretle dünya 
sulhunl!n tesjslne yardım etmek. 

Hariçte mihver devletıerJle olan 
mUnasebetlcri takviye etmel<. 

Dahilde harp makınasını kuvvet~ 

(Devam ı Sa. 3, Sü 4 de) 

<Devamı Sa. 3, Sil. 5 de) 

24 ıaattau beri Amerllı:a 
b&J8C8D lçladadlr 

Büyük 
kasırgaya 
doğru ..• 

V"'lnırton. 19 (A.A.) - Ame
rJkan matbuatı llOo. U M&ttıen

berl dilini tamamen dejlştlmılş· 

t ir, Bi!AJıHıno. hepol de Japon,..._ 
tun pek yakın bir ltklfl harbe 
glre<-eğlnl .-e harbe ıtrmekle de 
Amerikayı later ı.temez böyilk 
badirenin l~ine ıürükllyecıettnJ 

söy1em~kte mtttteflkttrler. 
\r~ıogton P o"t ~u eatlrları 

ne,rebnişttr: 

«Am•rlkayo. bOJiik kasırpya 

tutulacaktır. Ayağunnın altında 

toprağın kaydığını tereddlltsttz 
h1""Eldlyoruz. ~ıemleketbnJzln mu 
dafaasına a lt tedbi rleri almı~ bu~ 
lunmahyız. B l taraflt.k kanununu 
Ura etmeliyiz.» 

• 
İdarebaneoi: Catolothı • Nunıosmaniye caddesi No. 38 

! Kuruş 

"Azapkapı,, ya azap veren hödise 
Sar'aya tutulan bit meczubun 
yaygarası halkı rahatsız etti 

G uya ''Azap Baha,, dirilmiş ve kazmayı 
vuranlara: '' - Beni rahat bırakın!,, 

diye hağırmışmış! ••• 
Dün akşam, geç vakit, ı;ehirde, ı

a&ı..zdan ağıza şöyle bir rivayet 
çaikanntağa başlamıştır: . - Asker gözü ile .. ~- ·, · · " 

- Azap Baba dirildi! Azap Ba· 
ba dirildi!.,. 

Fakat bu öyle bir diriliş olmu§ 
ki, zavallı, saf, masum bir amele· 
ye korku ve heyecan yüzünden 
•inme• inmesine ve .. bir rivayete 
göre de .. biçarenin ödü patlıyarak 
ölmesine sebebiyet vermiştir. 

Buna sebep olan hAdise nedir? 
Yenikapı .. Unkapanı • Azapka· 

pı müstakim hattı üzerine tesadüf 
eden ve yakında geniş .. Atatürk 

. Bulvarı. halini alacak olan saha 
dahilinde bir müddettenberi yapıl.

1 rnakta olan istiml:iklerin sona er
mek üzere olduğu malümdur. İşte 
bu saha içinde bir köşe noktasın· 
da, halkın ötedenberi •Azap Ba· 
ba ... adile, mukaddes ve evliya ola
rak tanıdığı bir zatın İstanbulun 
fethinden pek az sonra inşa ettir
diği oAzaplar Camii,, ve bitişiğin
de de mezarhgı vardır. Aıap Ba 
ba, kendisi, karısı ve çoluğu ço· 
cuğu. öldükten 510nra buraya gö
nıülmüşlerdir. İmparatorluk de. 
virlerinde halk, velilik mertebesi· 
ni vercliii bu kadim mistik .ccngA_ 
verin türbesini • diğer birçokları
nı olduğu gibi • zivaretg3.h addet
miş ve adaklar adavarak, mumlar 

Moskova'nın 
müdafaası askerlik 

bakımından 
ehemmiyetli midir? 

j Yr z3n: SADJK DUMAN j 
Alman b&fkumandanhğl dUn gccr l 

husust bir teblig" ile Timoçenko ordıJ· 
]arının imha. edildiğ4ni bildlrdı. Teb
liğde Briyansk ve Viyazına meyd:ıo 
muharebelerinin zaferle bitmiş old•ı

ğundan bahsedildiğine göre akla !l 

iki ihtıma.1 geliyor: 
ı - Son Alman taarruzunun h~

defi Moskovayl dahi kıı:tkaç içine '\.l
mak değildi ve Timoçcnko bütün kuv \ 
veUerile Brlyan11k - Viyazma hat-

Romanya Krah 
orduyu tebrik etti 

yakarak. dinf bir melce haline ge. tında bulunmak ıhtiya.tsızlığını ~Os· 

tirmiştir. Halk tnanışı bu! .. , Vak- termişti. 
taki bu ve buna benzer çocukça 2 - Alman taarruzunun hE"d~ti 

(DPvamı Sa. s. Sü. t d~l 1-toskovayı dahi çember ıçlne alnıaı<-

iilffP • t t 

tı. fakat Tin1oı;enko Moskovayı c;er.ı· 

~r içine soi<n1amak ıçi:ı bırçok fcı 

k.8.rlıklara katlandı. 1-Iattıl 8';"1-

d.nsk Ue V'yaznıa atı1s.ı~;ıi<t kuv-
1 ttler'I dahi [eda ettı 

Acaba btı iki ihtım.ılin hang:..ıı il· 

zerinde durmalı'! 

!V:'osktıva cıvarında 1 Tebliğde Timoçeııkonun ve erkanı· 
harbıyesının csır edı\mış veya ln1hA 

16 Alman tayyaresi .. dilmış. oımasından b•hseddnıcdığ"'" 1 

d
A ·ı .... (dA a;ore ıkınci ıhtıınal akla b:raz yakın\ 
11Ş~r 11 geliyor amma, dün geceki Alman 

• 

tcblığinin fevkalade mUhim iddiaları 

kıırş:ıı;ında b~gUnkU Rus tcbiiğinın 

sönUkltlğU blrinci ihtimali derhal O;ı 

plAna getiriyor. Zira böyle bır ltef 
mekeş içinde Timoçenko ile erkArı· 
harbiyesinin kaçmı,, esir veya tn1hıl 

edilmiş olmasl hiçbir kıymet ifade. Bllkreş, 19 CA.A.) • Romanyo 
elme;r;. Krall A1işel. Mareşal Antonescoya 

Alma.o tebliği <67 piyade, 6 süva:I, bir telgraf göndercre-k Odesada ta. 
(Devamı Sa.. 3, Sü. f. de) rihi zafer menkıbeleri yaratmı 

olan Rumen ordu!una milleti~ 

En Son . 
HAVADi·S 

mlnnettarlıjını bildirmiştir. 

J..:I'arcşal Antonescu, cevaben 
kendi ve dördüncü Rumen ordusu 
namına teşekkürlerini bildirmiş· 

tir. 

I 

.. ; 
~·~~~·~~ Sütün Japonya'da Anlaşıla__mıyor! 

ışıklar vesselaaam Nereye gittlfl, ne halde olduğu 
anla"lamıyan l\lareşal 

TJmoçenko 

Moskova, 19 (A.A.) - Gece ya· 
rısı neşredilen Sovyet t<'bliği: 

18 Teşrinievvel günü bütıin cep. 
hede anudane muharebeler deviıım 
etmiştir. Muharebeler bilhassa 
garp istikametinde fiddeUi olmuş· 
tur. Burada kıtalarımız faşist ve 
Alman kuvvetlerinin taarruzları

nı birkaç kere geri püskürtmüşler. 
dir. 

18 Teşrinievveldc Moskova ci
varıııda 16 Alman tayyaresi düşü. 
r!Umüştilr. 

Ru• lar Hali. itiraf Etmiyorlar 
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

söndürü:üyor 
Hakiki bombalarla 

hava akını 
talimleri yapılacak/ 
Tokyo, 19 (A.A.) - D ün başlı· 

yan pasif müdafaa ta limler i 2:; ilk 
teşrine kadar ıittikçe genişliyerek 
devam edecektir , Işıklar tamamı. 
le kararWacak ve hakiki bomba· 
!arla bombardımanlar yapilacak. 
tır. 

Londra mı latllJa 
içindedir, Berlfn mi 

Londra , 19 (A.A.) - Rus mu· 
harebesi şiddetini muhafazada de
vam ediyor. Almanlar harp saha

sına azim miktarda. sillli ve asker 
yığmaktadırlar. Buna rağmen, s~a 
48 saattenberi, hiçbir tera~ki kay· 
dedilememiştir. 

R uslar, harikulltde mukavemet

leri sayesinde, dü§mana, miktarı 

a:itgide artmakta olan zayiat ver
drimektedlrler. 

r---- Yeni bir tefrikamız 

Kazan'ın son günleri 
-Büyük tarihi tefrika-

[Ru•ların, Alman tazyiki 
karşısında h ükümet merkezlerl
ıu r.ıoskovadan ka;dırıp Kazan 
şehrine naklott!klerlni b ugU1' 
.Ajanslar bilc.'irdller. Kazan es· 
kı bir T ürk hanl,Pının me ... k ezi
c: :ı-. 1552 de !star.hu! sarayıoa 

Bayram 

tikim olan Hurrem sultanı" ~e
r .isesi yüzil'lden Kanunt :S .dtan 
Süleyman yardım edemeit~lt i
-;in Mosko\. ·· Gr~ndükü İvan 

V'5ilevlç t.ın fındar. zap tedilebil. 
lt iş otan bu şe.1 ;r t arih:.. .. ~n 

şanlı müdafaalarından birini yap· 

m,.tır. Burayı R uslara karşı 

müdafaa etmiş olan meşhur ha· 
t un Süyun Bike'nin kahraman 

lıklarını ve 16 ıncı asrın büyük 

fasıasını bu eserde okuyacaksı· 

ru:. 

ertesini bekleyiniz! 



OBIEKTlr 

M oskova önlerinde 
Batemi Senlb SARP 

M oskova enlerinde döviişen dünya nesillerinin, dünyaya retı
receklerı yeal akıbetleri, bu dakikalarda clüşünmemek el

den rehniyor. 
Bizim neslimiz ıçın, harp tabii bir hal hükmünü almıştır. O 

kadar, ki yeryüzüncle sulh ve müsalemeti artık yadırgayacak bir 
tabiat kazandık. 

Milli tarihimiz, zaten, namııs ve şeref uğrunda kavgayı, Tiirk 
liaımuş olanlara, bir nevi nefes alma hail diye göstermektedir. 

MJlli varlttJmız itibarile, vatan müdafaasında, harbi mukad
des bir Ülkü saymış bizler için, bugünkü dünyayı kaç bucaktan tu
tuşturmuş olan harp ifeti, bir an -evvel sona ermiş olsa da, yeni bir 
dünyanın yeni bir uyanışı içinde gelecek günlerin daha başka plan
da gelen işlerile uğraşılmıya başlamldığını görmüt olsak •• • 

Harp sonları sosyal nizamda birçok meselelerin başlangıcı ola
eaktar: insan s:ihinleri nazari sahada - bir bakımdan _ aldanmış ol
dllfunu rörecek ve beşeri saadet diye, bam ha~l arkasında, hiç 
obnusa, avutubnuş olmaktan kurtulacaktır. 

Dünya, .. ünitclerıı dünyasıdır; fakat, bir «Üniteıı dünyası değildir. 
Büyük siyasi idealleri ayar etmek işile qraşanlara, içinde oidu

i1mıwı rünler. çok istifadeli tecrübeler getirecektir. 
Bu harbin sonları, bundan evvel kinin meydana koyduğu ve bir 

ilki yerine, tam ıninasile bir ((utopie» olarak doğurduğu bazı dok
trbalerbı, artık, tarlbe mal olmuş bir takım, tesir kıymeti kalmıyan 
MI fikir kahplan oldatunu gösterecektir. 

HATEMİ SENİH SARP 

i{if!t~1:~Ç)lj 
Bu da Hamlete dair ••• 

Tam= re11m1 Yaz•• 
Şehir tiya.tr06Unun dram kısmı se· 

zonunu bu sene de Şekspirin Hamlet 
eserile a~. lnglliz edebiyatı profe
sörll kıymetli san'at.kAr Halide Edi
bln nezareti altında. üniversite ele
nıa.ıtlarmdan miite ekkil bir heyet 
tarafından aslındıın dilimize çevrilen 
Şeıkspirin dünyaca. meŞhur bu eseri 
UçtlncU defa olarak şehir t?yatros:ı 

tara.tından temsil edilmektedir. 

:Mezarcı rolünde Behzat korkunç 
makyajı ve hırpani elbiseslle me;ı;ar
cıdan ziyade bir zebe.n!Yi andırıyor

du. 
Acaba. Şekspirin yaşatmak istediği 

mazarcının muhakkak böyle yırtık 
pırtrk çuval elbiseli ve korkunç mu 
olması icap ediyordu. 
İkinci mezarcı rolUnde Müfit iyi 

idi. Rosenkranz ve Glildemstern roı
lerinde Mtimtaz ve Mehmet bu klAsik 
eserin ağır havasında ibunalmll}lardı. 
Aktör rolünde Hüseyin Kemalden 
rolUnlin ehemmiyetsiz olması hesebi
le fazla birşey beklemek lmkfı.nsızdı. 
Eserin mUziklcri gUzeldi. 
Ertuğrul Muh.Sinin, Hamletin bu 

üçüncü temsilinde çok emek sarfet
miş olduğu sezilmekte idi. Ertuğrul 
Muhsin, Türk tiyatrosunu kemale er
dirmek hususunda. sarfebniş olduğu 
ceht \·e gayretin meyvelerini topla
ma.ğa muvaffak olacağa pek benze
miyor. 

Fehmi YAZAR 

Hamletin Şehir tiyatrosunda bu 

üçüncü temsili, diğer iki temsilden 
dekotr ve mizansen bakımından ayrı 
ayrı blr hususiyet taşımakta.dır. De· 
kor taksimatı bu defa doğu sahne 
t.ekniğlne uygun olara.k tesbit edil
mişti. Sahne değifmelerlnde ön perde 
ve bir (fon) yardımcı bir rol oynu
yordu. Bir kıtıım dekorların 6ahnenin 
eb'adma göre monte edilmiş olduğu 
göze çarpıyordu. Yalnız bazı sahne 
dekorlarının bUyUk ve geniş çapta 
sahnelere gCSre ya.p.ılmı.t olma.sile bu 
ktlçt\k döner sahne Uzerinde dekorun 
plA.atik hUnyeai kay'bOluyordu. FigU· 
raayonun hMl!elerle olan irtibatı za. ---------------
yıttı. Polis de: 

Dekorlar Jdisık bK" bünye iizeriue 

Suphl Nuri tLERt 

M erhum Bürhaneddin Alinin 
ölümü dolayısile Cihad Ba

banın (Düşnıcyen arkadaşlar) adlı 

yazısını okuduğum vakit hem ıa
valh Ali'ye cok acıdım. hem de 
Cihad'ın evrikasınn 

Ali'yi daha geçe~e yolda gör
müştüm. Vakıa pek zayıftı. Fakat 
bu kadar çabuk öleceğine kim ih
timal verirdi? 

Zavallı genç gazeteci bu ikinci 
Umumi harbin neticesnJ görmeden 
öldü, gitti. Gazeteciler ise daha 
meraklı ve mütecessis olurlar. 

Birinci Umumi harbo giderken 
ben de Haydarp:ı~a istasyonunda 
askeri trende kemli kendime bir 
gazeteci duası yapmıştım: Bu har
bin sonunu ve neticesini görme-
den ölmiyeyim diye, 

Ondan sonra i<;tiklfıl harbi baş.. 
ladı. Ben de İnönünden biraz son
ra Samsundan Ankaranın yolunu 
tuttuğum vakit yaylı arabasının 
içinde ayni duayı tekrarladım Fa 
kat. sonra harplerin arkası kesil: 
tnedi gitti. Çin harbi, Habeş harbi, 
fspanya harbi vesaire vesaire 
Şimdi de bu ikinci Umumi harp • 

Fakat gelelim S"dede: 
Cihad Baban bütün gazetecilere 

hitap ile <ıSakın dümteyin arka
daşlar!n diyor ,.e misal olarak da 
zavallı Bürhancddin Ali'yi göste
riyor. 

Neye bir misal? Hepimiz birer 
misal değil miyıiz sanki? Gazeteci 
gön olur memleketin en meşhur 
ve en muhterem adamı diye ihti
ram görü.r. Artık dediği dedik. 
yazdığı ynzdıktır. 

Yine gün olur kimse yuzune 
bakmaz, hatta ona swm vermek· 
ten korkarlar, kaçarlar. Gazeteci. 
nin iyilik ettiği insanlar nankör 
olursar. Gııretecinin methettiği 
kimseler lehlerindeki neşriyatı ka_ 
fi görmezler. 

Bele gazetecinin lanse ettiği, 
yani ileri sürup mevki sahibi ol
malarına gayret ettği wnradan 
görmeler ise durup dururken düş
man kesilirler. 

Bir gün (İleri) gazetesinde te. 
kaüt maaşlarının azhfı hakkında 
bir kaç yazı neşretmiştim, Biraz 
sonra matbaaya vezir ve müşirler
den mürekkep bir takım kıdema 
mütekaitler geldi ve en kıdemlisi: 

- Oğlum aferin, _ dedi _ Allah 
razı olsun, ne kadar da iyi yazı. 
yorsun, sayende itirazlarımızı, ri
calanmızı dinlediler "\' C bize hak 
verdiler. 

kurumakla. ber'MH!r m.imarl ıbazı ku
surlar göze çarpıyordu. Kostilmlerin 

TGS.adı 1 
Vatman Yunus Çaylak, dlin idare- Zaman geçti, <ileri) yi kapa-

sindekl tramvayla Fcnerbahçeden mak mecburiyetinde kalmıştım. 
Ka.dıköye gelirken, şoför Halimin Nasılsa Boğı:ı.ziçi vapurunda o es· 
idaresindeki 4039 numaralı kamyon- ki mütekaitlerden iki üçü ile kar. 

umumiyetle koyu renkte yapılm1' ol

ması az ıı;uklı tablolarda Şahl8lan ı1l-

lık gösteriyordu ve yine kostUmleıin la çarp~mışw. şıla~tım. Evveli bana selim ver-

yapıl ... ında estetik bazı kusurlarla mek ıs· t d"l ··ı d .... Musa.deme bir hayli şiddetli olmuş, eme ı er, sonra mu ere -
aktörlerin rizikl lu\l'eketlerine uygun yolcular telAşa. dUşmUşlersc do inSan- dit bir eda ile baıılarınt sallıyabil
olara.k yapılmadığı da. göze ça.rpıyo:-- ca bir zayiat olmamış, arabalar ha- diler "\'e en kıdemlileri olan sabık 
du. sara. uğramıştır. Vat.inan ve şoför vezir. bir çok düşündükten sonra: 

Tenuıile gelınco: yakalanmış, tahkikata ba.'1lanmıştır. - Bey oğlum, kendi düşen ağ. 
Daha cw~ Hamlet, Perkünt, Cü· lamaz, biz size demedik mi idi? 

rUm ve Ceza temslllenle yeni bir mor Odllllla arlladql.n Hiç öyle uluorta yazılar yazılır 
haleye ula.şan Talat bu defa.ki Ham- JU&l&Dllf 1 mı? Fincancı katırfarı iırkütülür 
let temsıllndo baba.sının öldUrUlmesi- Feriköytl.nde !psalA.ki adında biri- mü? Keskin sirke kabına zarar 
le kendisinde i.ntlk~ n~ak his ve 

1 
nin fırınında çalışan Yakupla Rıza verir derler bilmez misiniz? 

arzusu sabit bır fikır halınde de\·am bir iş meaeleslnden dolayı kavga el· Demez mi!... Bir aralık başım 
edip giden basit bir evlAt karakteri mişler, Ya.kup eline bi7 odun alar.ı.k döndü, kanım beynime fırladı. 
yarattı. Hatbuki Hamlet tipi ruhi bir Rızayı batından afır surette yara.l:ı.- l\lümkün olsa kalkıp o mütekait
ta.kım aksiyo.nl.arın t~iri altında.. bu_h mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, leri l'.akalarınclan tutup denize 
ranla.ı· ve krızler geçıreıı cepheh bır suçlu yakalamuıştır. fırlatacaktım, fakat, sustum ve 

tip olması gerekti. i 
kendilerine cev:ıp bile vermedim. 

Bazı sahnelerde fısıltı halinde ko· KISA BAl1ERLER 1 Bir g~n de elinde rotografı bu-
nutmaıt le de Bahnenin uzağındakile-

1 
lunan bır genç geldi ve: 

rin lüzumsuz tecessüslerini tahrik e· i~~~~~~~~~iiiii!iiliiıiiiiiiiiiııii 

* 
Dahiliye Vek"lctı' 5 kaymaa- - Ne olur, size kaç defadır rica 

diyor, fakat alAkalarını oynatamıyor- .. 
k 1 d 

ediyorum, şu resmi gazetenizin 
du. anı ar arasın a tayın ve nakil ya 

Şeh t
. pan yeni bir ııs· te hazırlamaktadır- ilk sayfasına koyunuz ve altına 

lr ıyatrosunda. ötedenberi bır 

* 
Cümhuriyet Bay · da falanın istifa edeceği ve yerine 

hastalık halinde devam edegelmekte ramı muna- . . 
olan bu tempolu konuşma her tem- sebetile §ehrimlzde yapılacak me- , bcıı_ı:m tayin olunacağımı yazınız, 
ıilde kendini hissettirir. Aktörlerimi- rasimin programı hazı.rlanmıştır. tabu Avrupada tahsil ettiğimi, 
zln bir monotonldcn ve hattA bir nevi Yarın alakadarlara tebliğ edile· Milli mücadelede de bulunduğu. 
taklitten kendilerıni kurtararak talıit cektir. mu falan unutmazsınız, dedJ. 
konuşma.lanna avdet etmemeleri ln- * Şehir dahilinde seyrüsefer e- Bu gencin ricalarından bıkmış, 
klşaflarında büyük bir engel olaral\'. decek olan binek arabalarının ala- U11annııştım. Nihayet resmini neş-
onlerlne dlkılmektcdır. cakları ücret daimi encümen tara_ rettim ve rekUımını yaptım. 

ote:ya rolünde Cahlde fazla heye- fından tesbit edilmiştir. Pauırtcsi -!:rii kulum yürü. O genç bü
canh ve duygulu olmasına rağmen e- gününden itibaren tatbik mevkii- yu A ' büyüdü, pek büyüdü ••• 
serin umumi havasındaki psikolojik ne girecektir. radan seneler reçti Bir gün 
ruhu kavrıı.manıış olarak seyyal bir * Yeni ihdas olunan mesleki ve yoldab gördüm, karşı k~rşıya, bu-

t k 
.k .. ruıı uruna geldik ve haııa seıa· 

tarzda vak'al\\ı·ın hareket seyrine u- e nı oğretim müstesarlığma, b"l m 

b t k ık "'~p t ı e vermedi, geçti, ...ıttı. 
ya iliyordu. Daha evvelce kraliçe e n u~e im umum müdürü İşte a'Zizinı. nuru .. ~ynlm Cihad 
Gertrud rolUnU harikutfide bir muvaf. Rüştü Uzel, mühendis okulu mü-fakiyetıe oynıyan Neyyire Ertuğru u dürlilğüne ayni okulun dcmiryolu Baban s~na ~in_ bir misalden bir 
bu de!a kendine emniyetin ve mega- profesörlerinden Tevfik Taylan, l lki. tanesınl soyl?yorum. Daha ne-
' ı teknı·k k 1 üd - _ . terım var, nelerım ••• 
ıoman sının kurbanı ol<!u. o u u • m ilrluğune aynı . . _ • 

Claudiue rohlnde Hadl Hun otello- ~kul öğretmenlerinden Atıf Tan- ı Ne .dıye bı~e :uşmeyın arkndaş-
ılan sonra ikinci muva!fakiy&tıılz bir suğ tayin edilmişlerdir. lar dıye n:ı.sıha veriyıorsun? Biz 

* Seh
. bu ~olan '"olcusu de""ı·ı · • • 

pekspir eseri oynadı. lBlh...ssa cUmle- ır Tiyatrosunda oynanan -Y ., "' mıyız' 
eri lbblerek telAf!uz etmesi bariz ku Hamlet piyesi hakkında muharrir Hiç insan düc;mcden Yürür mü? 
wr olarak göze çarpıyordu. ' - Celiılettin Ezinenin açtığı dava ev. Gazetecillil;in. gazeteci zevki 

Haratlo rolUnde Sami Ayanoğlu rakı müddeiumumiliğe veril~- maruf ve muvaffak olclıı~u zaman 
ııtonoton konuşmasne bocaladı dur- tir. 'Müddeiumumi tarafından ya- dovulmaz. o zevkten tatmak idn 
du. San'at sahasında bUyllk bir isti- pıla~.a~ t~tk.fkat neticesinde mu. bir defa olsun r1füırm!'k l:i:nmd•r 

h dd inanma?.: i<:en biraz anıran ~ükrı-1~ 
dat ve .kabiliyeti olduğunu Dosteyevs arrırın ı ıası varit .görülürse, 
Jt!'nin Aptal piyesinin temsilinde göS: bayram ertesi dava. açılacaktır. ye. birnz da p:ıtronun Velid'e :c:or 

teren Avni Dflligfl Car.tcs ı-olilnde di- ~ Sarı:yer Gençlık Klübü Cüm- Cibadcığım! 
terlerine nazaran mu\·affak oldu de- ~ur!y.et Bayramı münascbetile Bo- Suphi Nu'"i İLERİ 
nileblllr. gazıçı Tokatlıyan salonlarında bü. 

Y
ük bir " h Az-aba tarJfelel'I Iıazrrlan"ı 

Po1anius rolünde Mahmut Mor&lı musamerc azırlamıştır. a 
ya:'atmaik istediği tipin hususiyet VP. Sabaha kadar devam edecek o- Şehir dahilinde iş !yecek faytonlar 
psıkolojl.slnl kavnyanu..dığı içln ışi lan bu müsamerenin bilhassa gü- için hazırlanm'lkta olan tarife ikmal 
komedyaya dökUyar ve ldeta bir ııa- z:ı olmasına itina edılmiş, zengin edlln11ş ve Daimi encümene scvkedıl
ruyc<le Bir Muhas!p 16l"aı.ı.;-:Jr komedi- bır prôgram hazırlanmıştır. 1 miştir. Daim• encOmcnln tetkik \'C 

ain1zı .Aptalı oluv,.. .. d.. * Dün bir altın fil atı 24 lira kabulünd"n ron"r. derhal .,...,. - "" k··-·....,· tatblkına *"" ""....,.... ~eçi:ecektir. 

Ankarada Yedek &ıhey ölltduın!a tahslUerinl tamamlamış olan genı;lıırimiz mutad merasimle and lçmllfler 
ve diplomalan Meclis Reisi Abdillhallk Renda ta.mhndan dağıtıldıktan sonra Ulus meydanındaki htlklM 

abidesi önünde bir tazim merasimi yapmışlardır. Resmlmb; yeni yodek subaylarımızı yUrliyü' hallnde 
gösternıektedlr. 

Arkeolog mimar 
glitiştiriliyor 

Her sene, Maarif ve Tarih Kurumu 
hesabına dört talebe yetiştirilecek 

Arkeolog mimara olan ihU- [tir. Bu gençler ayni zamanda. İs· 
yacı karşılamak üzere bu ders tanbul Üniversitesi arkeoloji ders
yıhndan itibaren, Güzel Sa- lerine de devam edeceklerdir 
natlar Akademisi yüksek mimarlık Tahsillerinin devamı müd~ctin-
şubesi üçüncü sınıf talebeleri ara- cc kendilerine burs verilecek olan 
sından seçilecek dört gençten iki-
si, Maarif Vekilliği, diğer ikisi de bu dört talebe, mezun olduktan 
Türk Tarih Kurumu namına arke- sonra meslekleri dahilinde verile. 

oloııt mimar olarak yetiştirilecek- cek vazüclerde çalışac,!lklardır. 

Kumaş istihsali.tı 
arttırılıyor 

~ 

Sümerbankın hazırladığı bir 
plana hükumet de yardım edsc~k 

Devlet müra.kabe heyeti reisliği SU. 
merbank umum müdUrlUğüne tAbi n!_ 
11lmum teşekküller .tetkiki.ne tııbi tu· 
tulrnuş ve bu tetkikler hakkında. ha

zırladığı teknik bir raporu Başvekıi.le 
te vermiştir. Bu raporda, Sümer. 
bank fabrikalarının bilhassa ku
maş istihsalinin memleket ihtiya· 
cına kafi gelecek bir vaziyette ol
madığı anlaşılmıştır. Halbuki bu 
istihsal.Atın bir takım çarelerle 
arttırılması kabil olduğu halde 
Sümerlbank umum müdürlüğünün 
bu çarelere tevessül edecek ted-

birleri ilk kuruluş günlerindenberi 
alacak bir !iekilde tesisat yapma

mış olduğundan bugünkü müşkil

latın ortaya çıktığı neticesine va

rılmıştır. Mürakabc heyeti bugi\n

kü vaziyet icabı olarak hazırlana

cak olan pliinın Sümerbank umum 

müdürlüğüne hükfunetçe yardım 

edildiği takdirde memleket iktısa

diyatı bakımından faydalı olacağı 

bildirilml.3 ve snmerbankın bu 
yeni plana nazaran faydalı olabi
leceğini tebarüz ettirmiştir. 

Türk. Alman t:caret anlaşması 
Piyasada büyük bir hareket başladı. 

için müracat ediyor ltalganlar da mal almak 
Türk • Alman ticaret anl~asın- ı Diğer taraftan son günlerde !tal

dan sonra piyasada büyük bir hare· yadan ~lpa.rişler çoğalmıştır. Bu bil
ket başlamış ve bu canlılık derhal hassa Alman _ TUrk tıcaı·et anıa.şm.ı.
lhraç mallarnnız üzerinde tesirini sının mer'iyet mevklioe girmeslndııın 
göstermiştir. Tüccarlarımız verilecek sonra daha ziyade artmıştır. ltalyan
siparişler için hazırlık yapmakta ve Jarın siparişler! en çok deri Uzerlne
tertlbat almaktadırlar. dlr. Yaptıkları siparişler mukabllin-

Bu sene Ayvalık ve Edremit ha- de alUmlnyom vermeğl de kabul t>t
valisinde zeytin mahsulü iyi olduğun- mektedirler. Tilccarlarımız arasmd:t. 
dan zeytinyağ ihracatının kUlliyetli 1 buglinlerde ihracat için açık bir re-
olacağı tahmin edilmektedir. knbet bile göze çarpmaktadır. 

'r ramwarda awa çıkmııı Bir 1111 mabteldrl 1 
Mahmut adında bir sabıkalı, evvel-

ki gtln Sultanahmette tramvaydan Diyarbakırda, değtrmenlel'<le feıı 
inen birinin cU.zdanını çarpmış, ya.- memurluğu yapan Abidin Da.ver a· 
kalanarak dUn dördUncU sorgu h!I.- dında birisi, buraya getirdiği blr çu-
klnıllğince tevkif olunmuştur. val unu, Aksaray<ta. şekerci Mehme· 

YoOart rerllaD ildi de 29 liraya satmıştır. Bir çuval 
Fatihte oturan 70 y~ında Süley-

man adında birisi, dUn. ttfalye cad- unun piyasada 14 liraya. satılması 
desindeki bir yoğurtçudan yorğurt llAzım geldiği halde ~bldin Da.verin 
yerken birdenbire fenalaşmış, kaldı- bunu un bulunamamasından ıstıfadı 
nldığı Cerrahpa.şa hastanesinde de ederek 29 liraya sa.tmaaı ihtikAr ma· 

ölmUştUr. hlyetlnde görülmü.ş, Müddeiumumi 
Vak'aya MUd.de!umumillk el koy· muş, :roğurt tahlilhaneye gönderil- llkı;e hakkında ta.kıbata girişilmlııtır 

mtıı. SUleymanın cesedi de Morga 
kaldırılmıştır. 

l'.agala dlffl"•ll ildi 1 

Hudut Gümrük Muamelatı 
Teftiş Edildi 

Avrupa hududundaki gümrükle_ 

Pazartesi tetkik 
edilecekmjş ! 

O gün lstanbuldaki 
odun stoku da belli 

olacak 
Fiyat MUrakabe bUrosu pazartesi 

gtlı:ıU yapacağı toplantıda odun me
selesini tetkik edecek ve odun tUc
carlannın verdikleri beyannameleri 
gözden geçirecektir. 

Bu toplantıda tstanbuldaki odWl 
mevcudu anlaşılmış olacak ve bu iş 
de halledilecektir. Diğer taraftan ko· 
misyon bazı ihtikA.r vak'alan hak
kında da. kararını verecektir. 

luıallarlar amam mldlr-
1111 Anbrara aak.ıdlıor 

İnhisarlar Umwn MUdUrlüğU ya
kın bir zamanda Anka.raya nakledl
ICC6ktlr. Bunun için de hazırlıklara 
b&flanmıftır. Ankarada Umum MU
dOrltıt• ta1ıôı edilen binanın tefr1'a· 
lı da ikmal edilmek üzeredir. 

Bava ıelerlırl al~ror 
!ııtanbul - Ankara • Adana araam

dakl hava seferlerinin ay bafından 
itibaren tatlllne karar verllml9 ve bu 
husıatakl emir Vekllette.n tebliğ 

edllmlştlr. Bu suretle iklncltefl'inln 
birinci gUnUnden itibaren hava se
ferleri yapılmıyacaktır. 

--------oı--,_.;.,~--

iallllarlar Wıklllala 
tetldlllerl 

Şehrimizde bulunan GUmrllk ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz dUn 
tetkiklerine devam etmiş ve öğleden 
evvel OUmrtikler BaşmUdQrlutUne 
giderek alAkadarlardan bazı i9ler 
hakkında izahat almıştır. Vekil bir 
ikl gtlne kadar Ankara.ya S.\"det ede-
cektir. · 

MaUre VeWI gel.U 
Mllye Vekill Fuat Afralı bU&'U:ı 

.lstanbula gelmiştir. Vekil, 1stantıuı
da Şeker Bayramının ikinci gUnUne 
kadar kaldıktan sonra. Anka.raya dö
necektir. 

6trıtmıaler lıllr inek 
elblse g!recelllır 

Maarif Ve"kileti, ilk ve otta ted

risat müesseselerinde ders veren 

öğretmenler için bir kıyafet tali

matnamesi hazırlamaktadır, Bu 

talimatnameye göre, erkek ve ka· 

dm öiretmenler ayrı birer tıp eı. 

bise giyecekler, mektep dahilinde 

ve derslere girerken ayni elbiseyi 

taşıyacaklardır. Bu elbiselerin tipi 
henüz tee;bit edilmemi§tir. 

Gümrüklerden Çıkamı~n Mallar 

Mersin ve İskenderun gümrük

lerine geldiği halde bazı sebepler

den dolayı sahipleri tarafından bfr 

tilrlil ithal edilmeyen malların it
hali için bir mühlet verildllini, 

mühletin hitamında ise bu ,malla

ra hükumetçe vazıyed edilecdini 

yaımı~tık. Bu mühlet yarın bite

cektir, Milhlctin uzatılmıyaca&ı 

Karagilmrükte oturan Fatma a ri ve giimrük muamelelerini tetki. söylenmektedir. 
dında. 55 yaşlarında bir ihtiyar ka ke memur edilen İstanbul güm- 'reb. ligatta_n sonra 15 gün zarfın_ 
Jın dün odasında gezinirken ayagı d b k th 1 Jcaymıı;ı, mangalın üzerine kapaklaw rükleri başmüdürü ile gümrük a ırço ı a atçıların gümrük. 

mıştır. Fatma muhtelif yerlerinde·ı muhafaza başmüdürü Trakyadakij lerdeki mallarını çıkardıkları an
yanmak suretile hemen filml4JtUr. tetkiklerini bitirerek §ekrimlze la~ılmıştır. Cıkart.ılmaya~ara ise, 

Ceset muayene edildikten sonra d6ıunüslerdir. Bunlar neticeyi ra- ya~ı~dan s~nra, Hizu~ gornldügi.ı 
.a ~ne ruhsat verllm1'tlr. porla Vek.al tc 

00 
. takdırck Tıcaret Vekaleti t:ırafın-

e arz eceklerdır. dan el konulacaktır, 

Japon politikası 

Bir muamma olmakta 
devam ediyor 

Şevket BİLGİN 

A imanlar, KızıJorduyu tamamlle 
lnh!ltıle uğrattıklarını iddll\ 

ettikleri halde, Japonyanın bu mli<>
&esua fıreattan istifadeye teşcbbüH 

etmemiş olması hay..etle karşlaıı

maktadır. 

Şimdiye kadar yaplan tahnılnler 

hUı\fma olarak, Japonlar, bugünku 
durumun ıldeta 11eylrclsl kalmakta
dırlar. HuttA, Rusyaya Vladh·osfok 
yolu ile harp malzemesi sevkiyatnda 
bile Birleşik CWnhuriyctlerle malOm 
olan nokta! nazar lhttıaflarmı lııid 
şekle 11okmaktan çekinmemektedirler. 

Hernekadar, Japon gazeteleri, Rus 
yay~ harp malzemesi taşı.yan va
purların geçmeğe mecblll' oldukları 

euların Japon eaları oldutanu ve bu 
vaziyete Uli. Diba.ye göz yumuln:nya· 
cağını tehdltklir bir lisanla. yamıı'}
lana da, Beyaz saray, denlzlerin 11er 
beetlelnl llgilendiren bu d&vayı, bli· 
tun Pasifik dô.vasmın ayrılmaz bir 
parçası saydığından Japonyanın Uı· 

tarlanna aldınş edllmemifUr. 
Şlmdl vaziyet fÖYle bulAııa edlle· 

blllr: • 
Moakova meydan muharebeslıü bil· 

ytik heyecanla takip eden .Japonlar, 
B•7• harblııln kazaııılmıf oldulu 
lıalduııdakl Alman iddlalarma benllz 
ka.t'I oazarUe bakıruyorlar. Evvela 
Moekovaıun cılddl bir mukavemet &ÖS 
termesl lbtlmallnl dttştmüyor, sa.Di
yen KıllllJarm baş şehlrlerlıü kaybet
tikten 110nra dahl, harpte devam edip 
etmıyeceklerini anlamak lstlyorlar1 

AşUdudır ki, Japonlar, Rusların 

rtnıkavemet kaynaklarım biç l5tthfal 
etmedJklerlnden, Moskovadan soııra 

D o n d a.. V o 1 ı a d a, Uralların 

ilerisinde veya gerisinde Kızıllaruı ye 
nlden toplanarak ciddi ve devamlı bir 
mukavemet göstermelerine müsait 
olan bütlln lmkıiııları henüz kaybet· 
medlkleri fikrtndedlrler. 

Ayni zamanda.. mnt hudutlannda 
tahşit edilen bir milyon kişilik ordu 
ll Ortatfarkta lngllizlrln toplandığı

nı haber verdikleri 750 bin klşlllk bir 
ordunun heııaba katdmaın ıcabettttınl 
de dU,thunektedlrler. lluliisa, Japon· 
lar, barekete karar vermeden, Fran
la harbinde olduğu gtbJ, Kızılorduuun 
silahlarım bırakarak ıeslimlyetı ka
bUI etmeelnl bekliyorlar. 

Bası .Japon gazeteleri, bu ihtlm&ll 
f8lı •an gördWderl lçln l\loskov• 
düşmeden önce bir mütareke yapıl
ınuınan aktlAne bir hareket olacağı 
ili yunul}lardır. 

Anlaşılan Japonların tereddüt ettik 
lerl noktalar pek çoktur: 

l - Son Alman zaferlerinin kat'I 
ınalıiyetlndeo şüphe etmektedtrler. 

2 - Uzak,arktakl Sovyet toprafl· 
larının İngiltere "\'e Amerikanın mil';! 
terek temlnatları altında olduğunu 

hlssetmektedJrler. 
8 - Şarki Slblryaya karşı bir <ı;ı· 

tUA hareketinin yalnız Rus ınukaı;c· 
nıet))'le karşılaşmıyacağını, Amerilill 
Ue Japonya ara.ınnda. harbin aaJwııl· 
maz blr hale gelereğlnl göm1ektedlr
ler. 

4 - Nihayet, Amerikanın Ç<'ktaıı 
beri, tngilterenin fellkethıl muclp o· 
lacak her harekct.e kaJ1ı koymağ:t 
karar \'erdlğlnl biliyorlar. 

Bütün banlar, Japonyayı A~·n ayrt 
dUşlindUren ,.e teennl Ue lıareketıı 
Mwkedeo sebeplerdir. 

Hayalleri genJ, ba:ıı Japonlar, tıll· 
tün Sovyet topraklıırı istila edllıIJı.· 
ten sonra, Çinin hakkndan gelmek ,·ıı 

tnııırereyl Asyadao kovmak tı;in .ı\I· 
manların Japonyaya el uzııtacakla:·:· 
ru, me,hur Alman 'Zlrhh tumenıeri· 
nin Japon orduları ile işbirliği yap.ı· 

eaklannı ümit ediyorlar. 
Bununla beraber, mesul makanıl;)f 

tamir kabul etmez adımlar atılmad•" 
\•aılyetln tamamen Jnkl,afmı ])eki • 
mefl tercih ediyorlar. Senelerdenberl 
Japon politikasını ı;eyk ,,.e jdare ede11 

cUretkı\r ruhla taban tabana zıt olll11 

bu fevkaJAde lhttyatkılrlık, Japonf•· 
ıun istikbal hakkında blr~ok endJ~ 
ler daymakt& ol•Juğunu gösterınıe"' 
tedir. Bu memleketin mali ve ıııtı• 
udi dunmıunun feci bir halde o1Jl111'

1 

kararları üzerinde tesir yapmaktadtl'• 
Kanaatimizce RDAya yıkılma,lıl<~' 
)·ut ırJapouya Almauya Ue doğrua-' 
doinJ78 irtibatını teels etmeduK4' 
bqtlııkll tereddüdü muhafaza ~e"~ 
tir •• 

laroa l'raD11z ttratro 
olacak 

-Oıı:;on Fra.nsez'in. bir tlyalro ııa.ıi' 
ne getirılmesi için teşebbüsler bıır 
lamış ve bu hususta da İstanbul p('· 
lediyesine mUracaatt'a bulunu!JJ1Uf 
tur. Bu binanın Şehir tıyatrosun:ı 
tahsisi de dUşünUlmel<tedir. 

~-

Konıoloılar ValJrl ztyarel 
ettiler 

DUn sabah bazı konsolcslar vn:ı· 
yetto Vali vo Belediye nclsi do:.tnı 
L~tfi Kırc1arı ziyaret ederek j(endi· 

sile ~örü.pnUşlerdir. 
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Azapk~~Y~~za~-v,:r~~~~,: Bu G'uncınj ~:M • l:IBaberleri xıx iıııcıi asrın an küyUk faciası 
nanışlara toptan paydos borwıu bi hüviyeti bile ,Upheli - zat, bir T ' - .. -.1 ci Napolyon un--or-·• 
çalan .LAiklik• rejimi llAn olun- kalke tabakasına gömülmill ol· Japongaga 1 ahran, da 500,000 Alman 
muştur, bittabi ıAzap Baba. da, maaı dolayı.sile belki de cesedi çü. 

bütün emsali gibi, kudslyct ve rümemi.t bir l nldir; mum blkA,.... k arş ı yabancı ·· ı .. tü 
mahremiyetini, balı! itikatlardan si, Vali lu1<Ayesi ve rivayetlerin o muş r •• • 
değil, ölülere hürmeti sadece brr tıopu birden yalandır. Yalan! A k asker k a 1 m ad 1 insanlık borcu bilen medeni 3'h- m e r i a 
laktan almağa başlamış ve bir M k t hdı"t 
•mezar. olarak yerinde kalmtŞ· os ova e 
tır. 

Fakat bu sefer istimlAk dolayı· altın da 
Bile orada caddenin genişletilme. 

•ine lüzum hazıl olunca esasen ta- (BaŞI ı incide) 
rihi veya artistik bir kıymeti bu- vıooaı. 19 (AA.) _ (Ofı) Ruayıı.-

lunmıyan bu mescit ve mezarlığı- 1 da cereyan eden muharebeler h&lrlwı
tıın kaldırılmasına karar verilmiş da HaV'lıl .. Ofi ajansının askeı1 mu· 
ve bu kararın tatbikına da geçil- harrirl fU mtıtaıe..ıa bulunuyor: Alı
tniştir. nan ha.berler Kaıtninden Azak deniZi 

İşte, dün, şimdi anlatacağımız sahilin• kadar bütün cephe boyunca 
ht.d!seye •ebebiyet veren mezar, fld<l•UI muharebelerın devam etliği· 
son merhalede kaldırılmasına te· nı btl<firiyor. İki tarat d& ta.Jcviye 
icl>bils edilmiş olan bu mezardır, kıte!arı almıştır. 

Öğleden sonra Hti raddelerine Mosko\.·a etrafında Donez havza· 
doğru Belediye amelesinden Ha- onda, Aıak denizi ıaı:illndo Almanla? 
Ban, başkalarile birlikte vak'a ma- yeni ta.arruz1a.rcı.a bulunuyorlar. 
hallinde kazma ameliyes.ine başla- ;ı.!oskovada halka 'ehrin bombar
ttuştır. Cıvarın müteces~ns ve bal~l dman tehlikesine maruz bulunduğu 
tasavvurlarla yüklü halkı, cevlı- blldlrilmi.şlir. Mooıkova telılılcede ad. 
Ya. dedikleri adamın kabri etra- dedllmektedir. 
fınd& bir halka çevirmiş bulunu· 
Yorlardı... Sıra tam mezar kapa
lının kaldırılmasına gelince, - ri .. 
ıayete göre .. amele Hasan nef'e· 
ıien geldiğini önce kestiremediği 
Söyle bir ses işitmiştir: 

- Dokunmayın bana! RaJıa* bı-
takuı bb:i!, •• 

Ses tekrarlanınca, Hasan, bu· 
nun, yanıbaşında biraz önce ara. 
lsrıruıa kavga çıkmış olan posta· 
başı ile bir iki ameleden mürckk<'P 
iruptan çıktığmı zannederek alA· 
kadar olmamış ve kazmasını ~1-
lamakta devam etmiştir. Fakat, 
hayreti Ses yine ayni Amirane lti
tap ile tekrarlanınca bu sefer P
lıtmış, durmuş ve korkmal!.a baş. 
lamıştır. Maamafih ürkelclitl ge
~er geçmez de vazifesini yapmak .. 
ta devam etmiştir. İşle tam bu 51-
'•da müsbet hiÇbir aklın kabul __ e
deıniyeceği bir mucize, evet. • ooz, 
de - bir muctte (!) he«ll oımuştUT: 
\!tında hiç şüı>heSİZ bit' ö.16nün 

'I Yattığı mezarın lcapeiı • oozcı.; • 
(endi kendine açılmış; evet. yıne 
lllZde, oraya Jıendz yeni gömülmüş 
llbi tue .,,, kefenine varıncaya 

Londranrn fikri. 
Londra, 19 (A.A.) - (B.B.C.) Bu 

gün Alman - Ruo harbinin 18 ıncı 
ha.ft&Sı, 120 tncı gUnQdUr. Ru.syadan 
gelen haberlere göre Ruslar her ta· 
ratt& mukavemete devam ediyorlar. 
truıa.ne& Uğradıktan &ğır zayiaUan'!'lı 
oonsuz lhtlyatıarııe teJAti edi1C>rlar. 
A.hnarılann uğradıklan zayiatın mık. 
tarını tarih gösterecektir. Fakat her 
halde geçen harpte ayni müddet zar· 
tındaki kayıplarından çok fazladır. 

Son 21. saat zarfında \-"Bıtiyette peJt 
az de~lilt olmUftur. Kalinin mıa
taka.stnda ç.etiu muharebeler devam 
ediyor, Rusı.,. muk2'1>il lıücumlarla 
Almaniaza ağır Z&y!at verdinyorlar. 
Viazma. mıı:ıtaka.sı.nda vaziyetin ~ok 
Ciddl olmasına rağmen Ruslarnı ;tı. 
madı &aalmanııftır. Orel cepheeind<ı 
Alrmınıar dalla tada ilerllyememı,. 
lerdir. 

!.fO!lltova-ın tehdit edca teiıllke hAIA 
dddldir. Fakat 111'.ookovarun •ukutu 
hayatı teotr yapamaz. ÇUnkU Alman. 
RUB harlıiııin ıptidaaındanbert 118ta 
R111 ameı.ı.n f&ıtr& 4<>Cnı nakleclil
mif'-. 

~•dar hiçbir l'!:ri boZUlmam.ıı. bir r-•••••••••••lllııı. 
ôlü (top sakalı ,.e nurant_ :ruzıle!) .,. 
.\zap Baba, belirmif ..e fÖYle hay· ı 
~ltmıştır: 

- Dokunmayın ııan;t! Dokuıı-
llıayın diyorum size .. • ' 

liaaan bir başka llenıin karan.~ 
lıtlarını' delerek gelen bu sesin 
lırı>ertııerı Jçlnde kendinden ıcç
I>ıiş, ağzuıdan salya.lar akarak, , 
l>tYgın yere düşınüııtıır: İnmel 

v aka mahallinde karı:aşalık ol· 
<nuş, çoluk, çocuk, ve kadınlar 
bor biri bir tarafa dağılarak riva. 
)et endazesini gen~Jetmışlerdir. 

- Azap Baba dirildi! Azap Ba· 

-
Büy(lk bir muvallaki:r•Ue 

Ş ARK 
Sinemuında devam ediyor. 

nupın ve Vllatll· 
vostoka asker mi 

sewkedllecek? 

Bütün gemiler askeri 
sevkigat için 
kullanılacak .. , 

Nevyork, 19 (A.A.) - Ticaret ga
z:etes.l, siya.st mahfillerde konUful&n
lara ıstınaden bahriye komiayonu, 
Fllipin seferleri için ordunun her an 
elde mevcut bütün vapurlara mUste
celen ihtiyacı olabileceğini, Nevyork 
vapur kumpanyalezına lbbar etmiıJ 
olduğunu blld!rmektedir. 
Deni~ mahflUerlnde iyi lstihbanl.ı 

olan ifbu gazete, hllkQmet elzem ıör. 
dtlğU takdirde filonun toplanmaSl ve 
Vlt.dlvaptok seferlerinin temini için, 

bahliye komisyonunun ticaret geml
Jerlnln vaziyetini tetklk ot.miş oldu· 
ğunu i!Avo etmektedir. 

İngiliz Tebliği 

Napoli 
tersanesi 

bombalandı 
Ka.lı.ire, 19 (A.A.) - Ort..,ark !n

giliz hav& lruvveUer! umumi karar
g4Jıınm tebliği: 

İngiliz bombardıman tayyareleri.· 
perşembe akşamı Napol!de bazı 

hedetlere muvattak1yetle taarruz et
mişlerdir. BQyllk çapta bombalar tor. 
sanede torpU fabrikasına ait bazı bi
nalara, d<Jklara, demiryollanna ve 1~ 
komot!! garlarına ısabet etmiştir. 

Cuma gUnn İngiliz bombardıman 

tayyareleri Siraku.sa. hava. üssUne ta
arruz etmişlerdir. DUıpnanın blr a.v 
tayyaresi ağır ha.sara uğram~ ve 
U..Une dGnmemiştir. 

Şimali Afrlkaya yapılan akınlar 

eena.:unda birkaç düşman tayyaresi 
tahrip edilmlf vey& hasara uğratıl
mıştır. Ezzanla hava meydanına da 
taarruz edilmi.ştlr. C·(2 tipinde bir 
tayyare d~ülmüş, birkaç tayyare 
hasara uğratılmştır. Bir kışlaya ait 
binalarda lntillklar vukubulmuştur. 

Habeşlstanda lngillz bombardıman 

ba dirildi! ... 
liA<tise polise aksetmiş, mezarın 

•tratında kordon çwirınlşler, halk 
•rac:1an uzak]aştı:rılmlfhr. . . 

tayyareleri Cuma gUnU Ambergero-

1• PEK - , gla'nın cenubunda.ki düşman mevzile_ 
---- , rJne müessir bir taarruzda bulunmuş:. 

Simdi rivayetlerin mlıi:>adını 
'llnleyınız· 

Gece, ~ezar etrafında yüzlerce 
11\Unı yakılmış, wtenler Azap Ba
lıonın dirildiğine inannıışlardır. 
~lten evvelce mezarının ta~ı başw 
a yere nakled!Imişken, ertesi 

IU11 kimse ta.ra!ından el silrülme-
1itı halde tekrar eski yerine gel

Sİ.'iE:llASINDA l lardır. Bütün bu hareketlerden lngl-

LORnE ı:o:iHAKRD i , ~Uş~~:.eleri oallmen üslerine dön 

ltalyan Kralı 
Llvornada 

TtlRXÇE SÖZLtl 
Hakiki bir kahkaha tufanı 

olan yeni filmleri 

LO EL. BARDI 
~iği gOrülmilıtür! Azap Baba tekin A ş ı K 
~•bırn;• Azap (Baba evlıya 
lııı· ~ ... 

ıeı... Şahese ı 
'Nerooeyse Vali ve Müddeiumu- r nde bütun •eylrcileri 

~! •· kendilerine bir kat daha 
ıelınek ilzereym~ .. • b ğ 

lı:albuki yapılan inceleme so· P a iamaı.tadır. 
"'nda anlaşılmış ki amele Hasan roıranı Salt günü akşamına 
kiden sar'a illeti dotavısile ha<- 1 B kadar devarn edecektir. 

•nede tedavi altına alın;,,l'l ve bir • urun ••at 11 de tenzllltlı 
1•ln iyileşememiş bir meczuptur; matine 

Sinema ileminin en büyük• ~aheserlerln.i ıralıyan 

LALE SiNEMASI· 
Bugün Tamaınen Renkli 

Dr. SiKLOPS 
llarikaalle bütin :bt&nbnln heyecandan unıacak... Alkuıtan 

, 

\. inletecefr. .. Bu ..,iz fil mi siz de ıörünüz ... 

~ Bugün ••at ıı de HALK ~m!a~t~ln~e~s~I !!!!!!!!!;;~;.: 

1 

1 

Arttırma va eksiltmeye girenler 

Müteahhitler 
Tasarruf bonosiyle iş görünüz! 

Kazanırsınız 
Ctinı.ü teminat olarak yatırdıtınu 940 Ura tasarrnf bonosu ise 
bır sene soı:ı-ra bin lira olur. 

·. 

Livorno, 19 (A,A.) - Bu sabah 
İtalya Kralı, Llvornoya gelmiş ve 
bu şehirde yapılmakta. olan inı;:aa
tı tetkik etmiştir, 

Ameleler Kralı hararetle alkış. 
Jamıştır. Kralın şehirde olduğu 
haberi yayılır yayılmaz büyük bir 
kalabalık deniz tezgAhları önünde 
birikmiştir, 

Bir buçuk milyon 
ton demir •.. 

Roma, 19 (A.A.) - Roma şeh· 
rinde toplanan demir malzeme 
miktarı bir buçuk milyon tondan 
fazlaya baliğ olmuştur. 

Sovyet Tebliği 
(Bafı 1 in iclde) 

Londra, 19 (Radyo) - (7,15): 
Gece yarısı Moskovada neşredilen 
Sovyct tebliği: Birinciteşrinln 18 
inci ıünü bütün cephe boYllnca 
ıiddetli muharebeler olmuştur. 
Muharebeler bllhaaa merkez cep. 
hesinde çok şiddetli idi, Brlansk 
cephesinde bir noktada Almanlar 
Yandan ağır bir tecavüz yapmış· 
larsa da Rus kumandanı hücuma 
Ket;eerk akim bıraktırmıştır. Al· 
mantar 3000 ölil ve yaralı vermiş
ler, 50 tank, bir hayli top ve sair 
malzeme i<aybetmi•lerdlr . . 

Cumartesi günü muiıarebelerde 
SovyC't tayyareleri 52 Alman tay
l·aresi diışürmU.ş-tür. (Londra'ya 
gelen haberlere göre bu miktar 42 
d~~·> So':y~tlerin 27 tayyaresi geri 
donmcmıştır. Cumartesi günü l\Ios 
kova yakınında 16 Alman tayya
resi düşhrülmüstür. 

Tebri k Telgrafları 

Bükreş, 19 (A.A.) - <Ofl) Ode. 

1 sanın zaptı münaseb~lilc B, Hitıer 

1 
ile General AntoneS<:o arasında 
tebrik tetıırafiarı teati cdilmlştir, 

YaniJ inrllizler Bemedan'a 
ve Ruslar Tahranın biraz !Jİ.-

ntalioe çekildiler. 

Tahran, 18 CA.A.) - Siyasi va· 
ziyet tamamen istikrar bulmuş ol· 
duğundan İngiliz • Sovyet kuvvet. 
leri Tahranda ancak süktnetin te· 
mini için tazım gelen müddet zar· 
!ında kalmışlardır, 

İran halkı, bugün, İngiliz ve 
Sovyet kıtalarııun Tahranı terket
tiklerin! ıörmilştür. Şetırin tahli· 
yesi bugün bitirilecekUr. Yalnız 

Rusyaya göderilccek malzemenin 
sevki için birkaç suba,. Tahranda 
kalacaktır. 

İngiliz kuvvetleri. işgaline mu· 
tabakat hasıl olan hattın yakının
daki Hamadan şehrine gitmekte
dir, Rus kuvvetleri dün akşam 

şimal istikametine gitmeğe başla· 
mışlardır. 

Yeni Japon kabi
nesinin h8defi 

(Blıfı 1 lıı.UılN 

d..,, Almanlar Mo:ıkovayı çember
lemek niyetinde iseler, sol cenah· 
!arının Volga nchrl üzerinde ka
in, Moskova dcmiryolu ile Kail· 
rriın arasındaki Kimri üzerine doğ
rtıı 3.ni olarak uzanacağı tahmin 
edilebilir. Harita üzerinde bu nok
talar birbirlerine yakıa olmasına 
ve Moskovanın bu cihetten müda· 
faası aksi cihetten ınüdafaasından 
daha kolay olmasına rağmen, me
safeler çok büyüktür. Bu hareket 
tatbika konsa bile, doğu istikame .. 
tinde, merkezden geçen ve Sibf-r
yaya giden ehemmiyetli demiryo
lu mıntakasında, çemberde büyük 
gedikler bAki kalacaktır. Binaen•· 
leyh, Moskovanın muhasarasından 
yakın bir hAdise gibi bahsetmek 
mevsimsizdir. Katiyetle söylene
bilecek yeı:Ane :;ey, hali hazırdaki 
kavWn, :Moskovayı ihata edecek 
dairenin üçle birini teşkil ettiği 

ve Alman asker! şef1.erinin de ka
bul etikleri gibi, pek mükemmel 
olarak daire tamamlanın-caya ka· 
dar, cepheden hücumların eskisi 
gibi şiddetli olacağıdır. 

Alman sözcüsü, Moskovanın hü· 
cu.mla ahmnası büyük zayiata se
bep olacağından, Alman kuman. 

(Başı 1 incide) danlığının bundan kaçınmak ar-
lendirmek ve bO.tGn. "uvvetlert sefer· zusuda olduğunu ilave etmiş ve 
ber ebnek. ayni zamanda l\foskovanın aç bı

General Tojo sözlerine 9c;,ı.8 de- rakılarak zaptı kıymetli bir vakit 
kaybına mal olacağından bu şehrin 
sokak muharebeleri yapılmadan 

düşmiyeccğl kanaatinde olduğunu 
beyan etmiştir, 

vam etmiştil': 
BUtUn Japon m!Heti bu esaslara 

mutabık olduğunu bildirirae1 Japon· 
yanın bu pyeleri gerçekle~irmestne 
hiç kimsenUı mıini oJarruyacağına. 

kanlim. 
BUtUn millet6ft itimadı ve yardımı 

ile milli emniyetln teminine yaniun 
edebileceğimi Ilınit eylerim. 

•Daily Telegraph• gazeteeinin 
Stdkho!m muhabirinin bildirdiği

ne göre, Almanlar hiçbir noktada 
Kremline 8-0 kilometre yaklaşma
mışlardır. Almanların şimdiye ka
dar kazançları inldtr ed-ilemezse General Tojo'n\Hl bu beyanatı yeni. 

hükfunetin programı addedilmekte-- de zayiatları muazzamdır. Karşı. 
!aşacakları müşkUIAt günden güne 
fazlalaşacaktır. l\fuhbir, Almanya_ 
dan gelen iyi maltı.mat sahibi bir 
seyyahın, 1 Teı;rinlevvel tarihin· 
denberl Almanların :rttoskova mu. 
harabesinde 500.000 kişi kaybet

dir. 
Tokyo, 18 (A.A.~ - Domei ajan~ 

yeni kabinenin 9u euretıe teşekkül 

ettiğini bildirmektedir: 
Bl.fVekil, Harbiye ve dahUiye Na· 

zırı; General Hidaki Tojo, 
UssU tiklerini tahmin ettiğini bildir

mektedir. 
Bahriye Nazırı: Yokosuka 

kumandanı Amiral Shigonori., 
Maliye Nazırı: Okinori Kaya. 
Tokyo, 18 (A.A.) - D. N. B.: Ge

neral Tojo'nun Başvekillet makamı· 
na tayinine rağmen ordudaki taa.l 
vazifesini muha(aza etmesi hususun· 
da İmparatorun vermiş olduğu kara
rın mAnidar mahiyetini belirten Do· 
mei ajansı, bu imtiyazın Japon tar!· 
hinde ilk defa olarak tevcih edilml' 
olduğunu ilAve eylemektedir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Reuter ajan
sının Tokyo muhabirinden: 

Yeni kabinenin beyannamesine in
tizaren halihazırda J'aponyanın ta· 
kip edeceğı siyaset belli olmamakla 
beraber, kabinede sivll unsurların 

fazlalığına rağmen, umumiyetle yeni 
kabinenin bir cha.rp kabinesi> oldıı

ğu zannedilmektedir. 
Sabık kabinedeki sivil azanın yeni 

kabineye dahil bulunmaları l!liyast ol· 
maktan ziyade cusul meselesi> gibi 
sayılmaktadır. Başvekilin ayni za. 
manda Harbiye ve Dahiliye nezaret
lerini uhdesine alm19 bulunması da 
mA.nldardır. 

Japonyanın .sabık Londra bUytik 
elçisi J.l. Chigomitzu halihazırda 

Tokyoda bulunmakta olma.sına rağ· 

men, General Tojo'nun Hariciye Nt
zareti makamı için yapmış olduğu 

intihap Japonyanın mUatakbel ha.ri· 
et siyasetini gösterebilecek bir delil 
teta.kki olunmaktadır. 

Alman TPbliği 
(Başı ı lnclde) 

tümen ve 6 zırhlı livadan mürek. 
kep 8 ordudan ibaret olan Mareşal 
Timoçenkonun kumanda ettiği 
Sovyct ordular grupunu tahrip et· 
mi§lcrdir. 

Muharebe sahasının dü~mandan 
temlzlenmHJ işi devam etmekte
dir. 

Bu muharebelerde şimdiye ka
dar 648.196 esir alınmış, 1197 tank 
muhtelif çapta 5229 top ve sayıl· 
ması mümkün olmıyan miktarda 

harp malzemesi iğtinam veya tah· 
rip olunmuştur. 

Asker gizi ile ... 

M oskovanın 
müdafaası 

(Başı 1 incide) 
7 zırhlı fırka ile 8 z.ırhh livadan mU
rek.kep olan Timoçenko ordusunun 
tahrip edildiğini:~ bildiriyor. Bir 
haftada, muhtelit ıllüılardan 82 
fırkanın imha. edilebilmesi harp 
tarlhtn kaydebncdiğl bir muvaffakı

yettir. 
Eğer bu doğru uıe, hatt.l Tlmoçen· 

ko ordularının son ha!ta içinde yedi 
yüz bine yakın esir verd!kleri ta· 
hakkuk ederse Mockovanın ne ıle 

mUdafa edilebileceği sorulabilir. Ve 
hatta. bu fehrin, latdeli bir tarzda mtl 
dataa edilemiyeceği iddia. olunabilir. 

l'rloskovanın mtldalaası .•• 
Bugün gelen haberlere göre Rus· 

lar ~loskova.ya şlddeUe mUda!aa et
meğe karar vermişlerdir. Hatta. mU
dafaanın bir kat da.ha şlddeUi ola· 
bilmesi için Stalin şehirde kalacağını 
bildirmiş. Hatka eillh dağıtılm19 ve 
Moskova şehri Sovyetı. Lenln~ad 

şehri ·sovyetine parlak cUmlelerle do· 
lu mesaj göndermiş. 

Yepyeni bir dUşUnce ve taktikle 
harp eden Alman ordusunun ka~·
:unda eski t!listem kahramanlıklara 

kalkışmak ve p&rlak kelimelerin sin.
tine kapılmak ile bir harbin ka.zaru
lamıyacağı bellidir. tşte Qdesa!. Ne 
oldu? Nihayet Ruslar, ordularını ka.· 
çırmağa mecbur oldular ve şehir d~. 

tü. 
Hiç şlipheslz Briyansk • V!yazma 

meydan muharebeleri Almanlara da 
ucuza mal olmamı,tır. Londra ve 
MoSkovadan gelen rivayetlere kulak 
asılırsa bu muharebelerde Almanla· 
rın yarım milyondan !azla ölU verdık 
lerini kabul etmek lA.zım. La.kin ne
ticenin azameti yPpı1an tedakA.rlı~ı 

karşılamıyor da denilemez. 
Bu sütunda ilk gündenberi söyll.· 

yoruz, bir dah& söyliyeıım: 

Harbi meslekten yetişmiş askerler 
idare edebilir. Sivillerin, komitacıl:ı· 

nn, vatanperverlikte pek ileriye gl· 
kova radyosunun, artık pek ender 0_ debtldiklcrt, canlarını feda etttkleri 
tarak işitilmekte olduğu ve diğer is· ı;ok görU1mü.,tür, fakat bir harbi ıd·ı· 

re edip kazandıkları görUlmemıştir. 
ta.syonlar vasıta.sıle pn:ıgramların.n }.1:oskova. müdafaası, muh~ara aı
neşriyatına devam elmedlği teyid o- tındaki Leningrad gibi, nihayet bir 

Düşmanın kanlı zayiatı vahim. 
dir. 

Bcrıln. 18 ( A.A.) - St•fani Mos-

lunmaktadır. kı.51n1 Alman kuvvetlerini oyalamı)'J. 
Bcrlin, 18 (A.A.) D, N, B. : yarı)'acaktır. Fakat harbin seyri üze. 

Sovyctler, gemilerle Odcsadan rlnde bır mtlna sahibi olamıyacaktr. 
kaçma tcşcbbilslt esnasında mec- Şimdi, Rusların dör ma.re.şatından 

mu 30 bin tonilfı.toya yükselen al~ biraz sağlan1 kalan Sapojnlkof'tur. 
tı ticaret gemisi kaybctmlıJcr \'e Budyoni yıpranmıştır. Voroşllo! gUç· 
dığer on ticaret gemisi de ciddi ha. lükle ayakta durn1aktadır. Timoçen· 
sara uğra-m1ştır. Sür'atli Sovyet f ko kuvvetleri tmha edllmJştır. Acaba 

hücum botlarından biri tahrip c· ı Sapojnlkof kuvı:etleri ile Uzak-1ıtTk· r 
dilmıştir. Mourman~k liman tesis· ta'1 getirlfdlğl söylenen kuvvetleı-, ı 

lcri de bombardımana tabi tulul- ı Almanları iınhaya kafi midir? Zan· ı 
mu~tur. nct.mıyoruz. 

Moskova Bozgunu! 
r-: Napoqe- perde Si".._ :nrt:ı >s• ~: Şaldr -

Jlnrctoa1'6D ı.:rceım-

Bir az sonra gerilere bakdığımız 
zaman yarı çıplak bir halde birçoh 
insanların bize yaklaş tığını gördük 

-s• -
Sillhendazların ha.rp mevzileril'li 

geçtl.kten ııonr&, kaaabanın ağzında, 

yolun orı adım solunda, ilk evln 0-

nUnde, topçumuzun at91'• hazırlanın,. 
okluğunu cördük.. Bunlar, oraya v1· 

rır varmaz bizi yakından takip et· 
mekte olan Ruelara at~e ba,ıadıi&r. 
Topların muhafızı olarak, ı.şağı yı,ı~ 

kan kırk k.i'}i kadar asker vardı. Ve 
bunlann b..,ında tuğay komutanı ıe
neral Longchampe bulunuyordu. Ve 
bu kuvvet buraya, ölUnclye kadar 
harp etmek içın bırakılmıştı. 

Generalle bizim alay komutanı ka:
ş:Waştıklan zaman Mısır harp1eri.ndf!n 
beri arkada.!J olan bu lki zatın birib•" 
rinı kucakladıkları görWdU. AğU· 

yorlardı. Nihayet bu huin k&rfılaş 
ma.nın. ilk btzı geçtikten soru-a biri· 
birlerini yukardan aşağıya su.zer gibi 
bakınarak konWJma.ğa başladıla!". 

Generalin ilk sözU şu oldu: 
- Benim meşhur tugaydan gl·ri 

kalan işte hep bu kadar!. 
Bizim alay komutanı bu bakımdan 

daha çok bahtiyardı. Kırk ki..'i 
bir tugay sayılırsa bizim atayın Uç 
bet} ordu yerine kıymet alması pet< 
AIA mUmkUndU. Hele dUn yani bil· 
gtinkU harpte uğradığımız kayıplar 

henUz elde iken kimblhr kaç ordu .a;.ı 

yılacak.tık! .. Bugünkü harpte vazife 
alan bUtUn kıtaıarın zaten berbat o· 
l&n va.ziyetleri, bugün büsbUtUn peri 
~anlık halini almıştı. 

Bu muharebe, Rus ba.,kumandanı 
Kutuzot'a, cFransızların dilştükl~ri 

Şehrin .5ağlam kalan e'o·leri. barına 
bilecek ha.lde olan her taraft yarc1r1 
larla dolu idi.. Bunlarla meı:ıiıfUl Jl• 
m&ksızın Jıepsın.ı oldukları gibi bır, 
kıp geçtik. Zavallılar yUL·ckicr pa:
çalıyan feryatlar kopaı·ıyu.w ·h: ~ 
terce kişi, karanlık bir ısti.kbalı.n cı 

sar ve merhametile karşı k&rfıya 'o .. -
rakıJıyordu. 

Ylli·üyUş devam cdıyor, RuıWlr da 
takipten gerı kalmıyorlardı. Fak•l 
atı~lar daha gelJle>k ve seyrekti . .E~d• 
bulunan bir avuç süvari solumuzda 
yfu'Uttilm,ğe be41ad ı i n Dunla.r ıı 
da tesiri azalmu;tı. Gülleler tepeın..z· 

den a'ıp gidiyoııiu. 
Şehirden bıraz: aynldıktau sonr , 

dalla !azla bir tiUkWlete k•\.'llf ~: :. 
Yürüyüş devam ediyor; f kat geri I~ 
bırakt:klanmw acısı >1lreğunizt y::t. 
kıyordu. Az sonra a:erilere baktı1. 

rnız zaman y-an çıplak bir halde bi. 
takım illlanlaı-ın bıze yetı,nH~Ce i&· 

vaştığını gördük.. Bunla.r Ruslan.r 
soyduktan yuahlardı. 

Biraz durakladık ve böy~ece \"\i .... ~ 
teri soğuklan ve yaralarından ak 1. 

kanla renk renk olmuş bu za,·allılJ.!' 

hıç olmaz.sa fU an için kurtarmao.ı 
muvaffak okluk~ Herkes Uzerındeki 
terden bi~y vererek bunları giydıı
meğe çalıştı. 

Akşam, imparator Liyadui köyü.1 
de kaldı. Btıun alay köyün az Uerı 
sine geçerek konakla.dı. Köyü geçe~ 
ken bir kulübenin kenarında ba..,k;ı 

(Arkası ,·a r) 

bu perbjıan ve azlık vazıyete rağm<',-ı' -------------
boyun efmekten uzak olduklarL ve i
yice tutulmuş topçu mev:1Herine kıı 

durmuşıı;:a.sına taarruz ettikleri• söL· 

lerJni .söyletmiştir. 
Ylne bu muharebede hazır bulunan 

İng111z generali Vilson bun& ckah 
rarnanla.r harbi> deml,tir. Bu savaşa 
gerı;ek bi.r kahranıanla.r harbi dene 

Acı bir kayıp 

Eskişehir Valisi dün 

vefat etti 
bilir; fakat biZim hesabımıza! .. Biz Eskişehir Valisi Şükrü Yaşın. 
allı yedi bin kışi ile dok•an bın Ru• bir müddctlcnberi yatmakta oldu· 
sa. ka~ı koymuştuk. ğu hastalıktan kurtulamıyarak, 

Bi..z Krasnoe'ye girerken Ru.ala.r dı dün, Alman hastaneeinde vefat cl
toplarını kızaklara yUkliyerek tehrin miştir. 
dı11 mahallesine gelmişler ve oradan Şükrü Yaşın, değerli idare a· 
ateşe başlamışlardı. Bizim bölUkten damlarımızdandı. A-lilU Mücade1e
Uç kişi öldü. Bir mermi parçası tıı. de büyük hizmetlerde bulunduktan 
feğlnjn tahta kısmını parçaladıkt.An sonra ?t-iardin müstakil mutaurrıL 
sonra önümde yürüyen bir neferi ye· lı&Lnı senelerce üa etmiş ve Bü. 
re serdi. Adamcağız, kafasından yl• yLik Millet l\leclisi jkinci devre
ralanmış:, o anda ölilvermiştl. sinde de Çanakkale mebusluğuna 

Krasnoe, ortasından bir dere geçen seçilmiş ve son devreye kadar me· 
iki hafit meyiltt sırt üzerinde kuru~. bu3lukta kalmış ve devre sonunda 
mu,tu. Dereye geldiğimiz zanıan oit' da Eskişehir valiliğine getirilmiş· 

öküz sürUsünUn ölU o1arak dere bo· tir. 
yunc& yattığını gördük- Görünürde Cenaze5i bugün hastaneden kal
yalnız b~lan vardı ve açık kalm·~ dırı1arak nam.an TeJVikiye cami· 
gözJerile sanki diri imişler gibi bize inde kılındıktan sonra defnoluna· 
bakıyorlardı .. Etrad yiyecek bulduit· caktır. 

!arı zebabın& dU,tnıer. Fakat öküzle- Kederli allesine ve bacanajı e
rin eti buz tutmuf donmuftu; ba..ta tan Fahrettin Allaya tazlyetleri-
blle tesir etmiyordu. mizi sunarız. 

Yeni tef rikalarımıza 
Bayram ertesi başlıyoruz 

Kara Davud 
Ede'blyatumıda tarllll reman ıuruu 

aça ebedi plaeaer 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Kara Davud, on yedi 11! önce 
neyedlldiji zaman 

fevkallde bir allka ile takip edilmlı ve bütün neşriyat re· 
korlarını kırmıştı., O n yedi yıldanberl de gerek: te!rika 
halinde gerek kitap hallnde hiçbir romana, muva!fPkiyetin 
böyle bir dereceııi nasip olmadı. 

Kara Davud, eski harfleri bil
miyenlerin meçbu· 

lildür. Bunlar, edebiyat meraklılarına bir fikir vermek 
için bir zamanlar Resimli A~ milesse<esi tarafından ede
biyat meraklısı talebelere okutulmak üı.ere mi.Jcllifc yap
tırılmış olan bir hu!Asayı kapışarak okumuılarsa da bu, hiç 
şüphesiz Karadavud adlı muazzam romanla kıyaJ! kabul 
etmez. Karedavut bir dünyadır, bu hulAsa ise o dünyayı 

tarife çalışao bir makale. 
Anadoludan, Trakyadan, Ankara ve lst.anbııldan muh· 

telif taleplerle karşılaşması üzerine müellif, on yedi yıllık 
bir fasLladan sonra cse.rini bir daha gö.ı:ricn gcçir~niş ve bir 
çok yerlerini yeniden yazar.alı: Meta yepycci bir eser VÜ· 

cude getirmiştir, 

Kara Davud, 1925, 1926 Ve 

1927 de oldduıta 
gibi 1941 - 1942 de de bilyQlı: bir allka Ye heyecan mevzuu 
olacaktır k anaatindey iz.• 

Bayramın geçmesini beıtıeybdı ı 

' 

' 

' 

1) 



----------·----------------EN SON HAVADiS ---

l EVLENME TEKLiFLERi 

Piyango budalası 

(Bu aütwıa ma.lı.ılW mektuplaru> 
bafmubarnr adıc:ıaıne gondoriJ.meyip 
doğrudan doğr<Jya dtüçük Ubl&r 
aervisine>> g<inderilmMi lAaımdır. 
Mektuplar her gün sa.at ~ lıl• j ara
emaa a.J.m&bllir.) 

* Mütenasıp vUcutlü, ortadan u· 
zunca boylu, ela ı;özlü kestane rem•· 

Yazan : J( em al Ozcan l u, dalgalı sa.çıı, balıketinde 21 yaşı·l· 

• • 24 yaşında mütenasip gtizel 
vücutlu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca 
boylu yeşil gözlü orta tahsilli Fran 
sızca bilir iyi ve asil bir aile kızı. 
yım. Hayat arkadaşımda aıadı&ım 
§artlar: 

En az lise tahsilli olması ve dev
let memuru, öğretmen veya sub•J' 
tercih edilir. (5 Emel) remzine mO 
racaat. ------------=-=.:..::.:..::_..=-=...:...=::___ da, l ıse tahsı lli, şereflı iyi bır a ile kr 

zıyım. Hayat al'kadaşımda aradığım 
Yanımdaki boş sandalyeye otur- danın içerisini kadın ve şarap ye· şartlar: Yilk.>ck tahsil ı;örmliş, dev

du, Burnumun dibine kadar ioku· rine derin ' bir sükün kaplaınıstı. ı ıet memuru veya. subay olması. Sır 
larak heyecanlı bır sesle: Etrafında benlm gibi davetli eş, kıt'a fotografla En Son HavMıs ga.· 

- İki gilnüm kaldı, ık.i .•• dedi· dost sıralanmıştı. O beni görünce, 1 zetesi ~3 Mediha) rumuzuna mür;ı 
Üzerinde her zamankı.nden da· b Ik ' d b 

* 22 yaşında, esmer, orta boylu, 
52 kılo, kara k~lı ve kara gözlü, ba· 
lık etınde bir dulum. 

25 ile 30 yaş arası aarıfın veya 
kumral, içki kullanmayan ve devlet 
memuru, subay da olabilır. !yt ah. 
llı.klı bir bayla hayatımı birleştirmek 
istiyorum. cTek• rümuzuna mUra· 
caat . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
..,. e ı e aşucunda biran evve l ca:it. Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ba çok blr itayritabiilik mevcuttu. sokağa çıkmak arzusıle, zoraki * 23 Yaşında ince uzun boylu, sa 
Şuurunu kaybedeceğe benziyordu. duranlara söylediği sözün ayni rı şın, orta tahsıl göcmüş, iyı ve ciddi 

İcabında giinde 3 kase almabilir. Ber yerde pulla kutulan asrarla isteJinb., 

Ona sordom: olar k a : bır a ile kızıyım . 

~ ... , ... ··:· . , . 

. ., Akıl hast.ahane&ine ıHmiye - Kusura bakmamanızı rica Ha.yat arkadaşıın yüksek tahsil 
mı . .. ederim. Yalnız insanlar değil, ne gonnüş olması, yaşının 28 118. 40 ara-

Bu s<izüme siniıdenir gibi ı:>ldu. yazık ki, Hızır bile yalan söylü- 61 bulunması, tıp mevzuu bahis dtı· 
Masaya 'delice bir )"Umruk attı. Bu yormuş. Büyük ikramiyenin akıl ğildir . Arzu edenledn Son Havadis 
yumruğun gürWtMısü. yürümeğe hastahanesindeki delilere çıkaca_ gazetesi (25 ümran) remzine müra.
ü~enen zavallı ihtiyar ahveciyi ğını dili tutulası Hızır bana söy· caatıarı. 
yerinden zıplatırken. o münase- lemiş olsaydı, işin bir kolayını bu. * Yaşı 18-24, boyu 166·174. kum
betsiz bir kat:ı.kahadan sonra: lup, Mazhar Osmanın eline, eteği- ral veya sarışın, hassas sakln, resim 

- Ne akıl hastahanesi dostum! ne yapışır, sırtıma bir deli gömle· den ve seyahat etmekten hoşlanan 
dedi. Yüzlerce dalkavuk peşimde ği geçirtirdim. Fakat ne 0 bana narin yapılı san'atkA.r ruhlu temiz 
dol:l<i*:ak, altımda en son model bunu söyledi, ne de ben devlet bır aile kızı ile ebedi bir yuva kur
~por otomobilim olacak, apartıma. kuşum~n benden daha erken deli· mak istiyorum (29 Kara Kalem) ı·ü-
nım Amerikanvari yük~eıecek ka. receğini aklıma getirdim. muzuna müracaat. 
dınların en !eriştahı önümde ser· Kapı, sert ve acı bir vurulıışla * Bayum 174, kilom 6·1, yaşım 29 
füru edecek.. vuruluyordu. Herkes dikkat kesil· kumralım. 60 lira maaşlı !stanbulda 

Sözüne kısa bir !.asıla verirken, misti. Ayni evde oturan genç bir bir devlet fabrikasında san'atkimm. 
telasla elini cebine sokup sekiz. , delik'anh pencereden bakarak Fa- Tahsilim orta dcrecededır, güzel re
on tane, piyan.!50ntın fevkalade z.ıl Algökçeye şu nahoş haberi yer- sim yaparım. Aile mazisi temiz bir 
keşidesine ait muhtelif renk bi· di: gencim. 
letlerini mesanın üzerine serdi; - Kasap!,. * 36 yaşında, şimdiye k:ıda.r ev-
gözlerl sevinçle parıldıyordu: o yatağından bile kıpırdamadı: lenmern iş içtimai mevki sahibi, yal· 

- İşte, bunları gözlerinle gör _ Aldırma, madam sepetler.. nız bir ylikf:ek mühendis kız veya dul 
de, benim zengin olacağıma şüp. Biraz sonra tekrar bir tokmak beyaz tenli güzel bir bayanla hay.ı.-
hcn kalmasın... Ümit... İstikbal, sesi: tını birleştirmek istemektedlr. E,1 

servet .. Saadet ve selamet müjde· _ Bakkal!.. Son HavAdiste F. 36 remzine yazıl · 
cisi bunlar... f t - Aldırma madam .sepetler.. ması ( o ograf lfıtfe<lenlrr iade edile· 

Biletleri itina ile cebine soktu ce~ı·nde · ı bili ı ) · Daha sonra, elektrik tahsildarı. 6 n emın ° a r t>r · 
Slikutumun btr inan olduğunu * 26 yaşındayım, Almauyada ma· 

d k 
s..

1 
dl - Aldırma madam sepetler .•• :zanne ere , e" e : k ine mühendisliği tahsil ede-ı·ek hcnUz 

- Şimdi anladın ya, zengin ola· Soyadının Sepetler olduğunu memlrketimr. dünclUm. l 6-22 ya 5 :ı· 
cağımı ..• Bu sefer isabet, hem en hayretle öğrendi~im madam Se· ra.sında VP. boyu 1,64. ü aşmıyan mt>S
bilyük ikramiyenin isabeti garan· petler, iki, üç aydır gelip gitmek· ut bir yuva kurabilecek çok güzel ve 
tidir. Belki bunu nereden öğren- ten usanan bütün alacaklıları yine temiz bir kı?.la eylenmek istiyorum. 
diğimi soracaksın?.. büyük bir mcharetle sepetlemiş Yapılan tekllfierc muhakkak surett11 

Biraz daha ve kulağımın dibine bir ka~ i:Ün sonra da piyango bu. yeni bir boy fotoıraf ve blr baş fo· 
ı;okularak, bir sır söyleyecekmiş dalası dostum, senenin her ayında tograf ila.vesı . Son derece mahrcmiy~
gibi: yapacağı ayni budalalık için. yeni te r iayet ed:leceği ve fotogra!lann 

- Senin b~kalarına üşada bu- bir kasap, bakkal ve fırıncıyı sepP.. geri gönderileceği. Müracaatlar 'Matt. 
lunmıyacağına emin olduğum için te koymak üzere evini, yanından Miih. rüınuzu ıle. 
sciylemekte bir beis görmüyorum, bir türlü ayıramadığı madam Se· • 30 Yaşında, esmer, 1,71 boyun 
bu müjdeyi bana, rüyamda ak sa· petlerle beraber başka bir semte da. devlet memuruyum. Elime 50 lira 
kallı, pirip{ık bir ihtiyar haber taşımıştı... geçer. Memuriyetimin avantajları 
\'erdi. O Hızırdı . Kul bunalmayın- Kemal Özcan vardır. 
ca Hızırın yeti5miycceğini söyler. İyi ve temiz bir aile kızı ile evlen 
!erdi de inanmazdım. Fakat bu ,.. ., mek istiyorum. Allesinin muvafakati 
inanmayış bir günah isleyişmiş T. C. Diyanet tşleri Reislıği ile cS. Dikmen> remzine müracaat. 
Bir sene zart:ında benim bu pl··_ ı lsta.nbul MUftiliğinden: • Esmer orta boylu, neı'eli ve 
yangoya ne para verdiğimi bilir 18 birlnclteşrin 1941 cumarte- sıhhatliyim. Yasım 30, çalışıyo-
sm, .. Ya ondnn evvelkiler .. On· si Sllnü ramazanı şerifin 26 sına rum, elime net 50 lira a~.iyor. 
!arı bilenlerle senin bilişin deve. musadi! olmakla ak~mı (pazar Yüksek tahıiillin var. caııı da ça-
de kulak kabilindendir. Yine iki gecesi) Leylei Kadir ve 22 bi- Jarım. Aradığım erkek 40-45 ya. 
aydır, ne bakkala, ne kasaba ne smda, kumral, mavi veya yeşil rincite;rtn çarşamba gUnü bay· g··zı 
fırıncıya, ne de zarzavatçıya 

0 
° ü, aylık kazancı 100 liradan . n ram olduğu illn olunur. f 

para vereml"dim. Bu ay inşa11ah İstanbul Mü!tisi .azla, kibar tavırlı, yüksek tahsilli 
Hızırın sayesinde hep:;ini temizli· sakat olmaması ~art, içki, tütün 
yeccğime eminim.. Sadak&I. fıtır kullanmıyan tercih edilir. Arzu • 

Piyango budalası Fazıl Algök· En iyi İyi Son den (Saadet Son) remzine müra-
çeyi böyle çok defalar dinlemiş lıaiclaY 27 24 ZO caat. 
ve neticede amorti dahi alamadı Arpa 40 38 :n * Tahsilim lisedir. Fransızcayı iyı 

• 'O~Uın 284 110 ıı 7 bilirim. Boyum 1,60, kilom 60 dır. 
ğını görünce ona kendinden fazla K Bavram namaz umralım, olduk"a '"'""l .ııesun· de 
acımıştım .•• Fakat bu kere 0 Hı ,,. 

1 dı· "' 
6

~ · · d ·· ·· ·ı· sa. Da. nlenecek gibidir, endamım mUte-
zırın ll!:ln e yuruyordu ve ümid Vasa.U 6 55 nasiptir. Ev işlerine vakıfım. Clddl 
her zamankinden daha sigortalıy· Ezan! 1 37 bir subayla. izdivaç etmek iııtiyorwn. 
dı. Yanından ayrılırken ıı<rarla: Ciddl tekliflerıne resım alır ve &'Ö!\• 

- Ayın ikind günü davetlim- ... deririm. (G!lnı;ör) rumuzuna. müra· 
sin, dedi, Allah aşkına gelmemez- caat. 
lik etme.Ben bildiğin zenginlerden T A K V j M * Tahs.lim liSOdir. LiSan bilirim. 
bambaşka bir zengin olacağım 25 yaşındayım. Boy l,68, kilom da 
Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz 19 TEŞRİNİEVVEL 941 64 til.r. Yeşil gözlü ve beyaz.ı.m. Ah· 
~oframızı kadın ve şarap süsliye- PAZAR Ilı.kını Ye ailem temizdır. Aylığım 
cek. . AY: 1t - GtlN: 292 - Hızır: 167 yalnız 57 liradan ibarettir. İstediğim 

Gulüyor ve giıldurüyordu . Ayın RUMİ: 1357 - Birineite!ll'in: 6 bayanın aslen TUrk ırkından ve dü-
ikincf gunü davetine icabeti söz HİCRi: 1360 - RAMAZAN : 26 rüst ahlAklı olm83ı farttır. (18 30 
vererek uzaklaşırken, o bana bir VAK.İT ZEVALİ EZANİ kız veya dul da olabilir). Ciddl ~lan 
sır halinde açtığı Hızır vakasını -- -- tekliflerin ~Milnasıp.? rUmuzuııa ya· 
diğer masadaki iki ihtiyara da ay- GÜNEŞ: 6,16 12,52 zllma.sı. Fotoğra.f gönderilirse gös-
ni şekilde açmıya hazırlanıyordu. ÖGLE: 11,59 6 35 terilen adrese mahrem olarak taalı· 
Bu blı- piyango budalasıydı . za- İKİNDİ: 15,0l 9' hütlU iade edilir. ,37 
vallı; dünyada ümitsiz yaşaıyamı- AKŞAM: 17,24 12.00 • 19 yaşında, esmer, 1,60 boyun. 
yan insanların en çılgını... YATSI: 18,:56 1,31 da, kara kaş ve gcizlü, balıketinde 
Ayın ikinci günü, büyük merak- İ.MSAK: 4,37 11,12 bir aile kızıyım. 

la dostumun evini boyladım. Ka- - Arkadaıılarım beni cana yakın 
p'.yı i~tiyarca bir madam açtı. Hü· Sahip ve aa..,muharrıri ve şirin bulduklarını söylerler. 
v~yctım hakkında icap eden tah. NlZA'.\lETTlN :NAZtF Yaşı 25 ila 30 a.:ası, uzun boylu, 
kıkatı inceden inceye yaptıktan Neşriyat Direktörü sarışın veya kumral ve yüksek 
,.e beni baştan ayağa kadar süz- t)UKRV' SARACOGLU tahsil görmüş sivil veya subayla 
dükten sonra yukarıya bıraktı evlenmek istiyorum. En Son Ha· B~ıldığı yer: ad" ( ş' 
Fazıl Algök~e hasta yatıyordu. o: VATA.~ MATBAA.Si v ıs Ne e) rumuzuna müraca· 

atları. 

* Boyum 1,M, kilom 53, yaşım 
ise 27 dir. 60 lira net olarak alan 
bir memurum. Evlenmek i.ııtiyorwn. 

Alaca.ğnn. bayanda istediğim mezi· 
yeller şunlardır: 

1 - Azçok ilk tahsili olması. 
Z - Mlimklin mertebe zarif ve 

y~ının 28 i geçmemesinden ibaret. 
tir. (Hayat 2) remzine müracaat. 

* 28 yaşında esmer uzun boylu bır 
gencim. Aylık kaza.ncım 120 liradır. 
Btltün kabahatim hergün bir miktar 
alkol almaktır. Fakat bunun kesem. 
den başka kımseye zararı dokunmaz. 
Beni içkiden vazgeçirecek olgun bir 
kadınla hayatımı birleştirm.~k istı· 

yorwn. Arzu edenlerin «Esmer> rem· 
zine müracaatları. 

* Tahsilim. lisedır, güzel bir subay 
la evlenirim. ntgili.zce okur yazarım. 
Yaşını 18, boyum 1,64, kilom 50 dır. 
Kara kaşlı, kara gozlüyUm, ev işleri 

bilirim, resim alır ve göndenrım, tek
li!lerJ.n (AylA) rünıuzuna müracat. 

1 Parasız ilanlar 

iş istiyenler: 

8a ~ it u-. " •erme. 
ew- ıek1lflen. .... Uc:ıart 

1llMlJ'eU .... olıımyan ~ 
w.nlar puMa Defi ol••. 

* Tahsilim ortadır. Eski yazıyı bi· 
lirim. Askerliğimi yaptım. Yaşım :ı.ı 

dtir. Her yere giderim. Ufak bir ki· 
tiplik ve buna mümasil heı· işi yapm:ı 
ğa hazırım. K. M. H. ı·Umuzuna. mU· 
racat. 

* Berlin istenoğrafi vo daktilo 
birliğinin birincilik mükAfatıarmı 

havi, İstanbul Alman Ticaret oku· 
!undan diplomalı olup türkçe, alman
ca, daktilo, tıcari dersler ve Alman 
istenoğrafisi öğretılır. 

Ehven şerıı.it için tahriren müra
caat: İrfan 0-zturga • Capıog\u 

Yerebatan Neşe Apt. Kat: 6. 
* Yaşım 18 dır. Orta okulu iyı 

derece ile ikmal ettim. Yazım iyidır. 

Ailevi vaziyetim dolayısilc herhangi 
bir müessesede çalışmak istiyorum. 
tş sahiplerinin C. K . rumuzuna mü
racaatlarını rica ederim. 

* Lise fen kolunda.n mezunum. İl'<, 
orta, lise, matematik ve coğrafya 

dersine hazırla.tabillrım. Arzu eden
ler 15-10·941 ta.rlhlno kadar sabab 
saat 9 za ve akşam 5 ten itibaren fi · 
fahen veya tahriren mliracaatları. 

Adres: Küçükpazar Hacıkadın ma 
hallesi Tavanlıçeşme sokak No. 6 
Mehmet Bayrı. 

• 55 yaşındayım, kımsesizim. 

Orta yaşlı bir hizmet ehli bayana 
ihtiyacım var. Perihan rümuzuna 
müracaat. 

* Ticaret lisesi mezunuyum. Fran
sızca lisanına vukufum vardır. Dait· 
tilo kullanmm. Herhangi bir ticari 
müessesP.de saat 13 den sonra çalış. 
mak istiyorum. (Ahmet Sarıoğlu) 

rümuzuna müracaatları. 
* Harita ve etUd işleri terslmatı, 

raportaj ve mi.irelckepleme işlerinden 
anlar veya az ihtısası olup da bu ış · 

de yetişmeği arzu eden bayana lhti· 
yaç \'ardır. E. K. B. rUmv.zuna mü. 
racaat. 

* İngilizce ve Fransızcayı iyi bilir, 
tngiliz lisP.sinden mezun, çocukları 

sever, ciddi, bir aile bayanı, çocuk· 
!ara ders vermek ve onların tahsil ve 
terbiyeled.e meşgul olmak istiyor 
Münasip teklifleri kabul eder. İyi ve 
nezih bir mtirebbiyeye ihtiya.cı olan-

Askerlik ilanları 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
Şubeye Davet: 
Lev. As. Tegm. Cemal oğlu Hak· 

kı 48740, Adresi; Pendik Araba· 
cılar cad. No. 11 

Şubeye davet: 
Nakliye As. Tegm. Mehmet oğ. 

Necati, 40621 

' EN so• BAVAD ıs 1 
İLAN FİYATLARI Kuruş 1 

Başlık 
1 inci sayfa 
2 nci n 

3 üncü » 

tüncü • 

Kun ' 
1 

750 
500 
400 
150 

50 
ABONE ŞABTLAB.I 

~ 

Altı ayldt 
'öç ~-lık 
Aylık 

Tlirklye Barlg 
SOia 19İD 
Kr. Kr. 

1400 2800 
1800 
1000 

150 
GtiJlü geçmi!} nü.shalar 10 

kuruştur. 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 
941/2134 
Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü vekili 

avukat Ömer Cemil tarafından Süt· 

ıuce Karaağaç sokak No. 22 de Hak
kı Alaç aleyhine 2660 kuruşun faiz, 
avukatlık ücreti ve icra masraflarlle 
tahsili hakknda.ki icra takibinde borç 
!unun posta idaresıle zabıta tahklka· 
tı neticesine göre ödeme emri tebliğ 
edilmediğinden icra tetkik merciinde 
bir ay müddetle ve bİI' gazete ile il:i· 
nen tebilğat icrasına kaı·ar verilmiş 

olduğundan işbu müddet zarfında ic
ra dairesine müracaatla borcu öde

meniz ve mal beyanında bulunmanız 
llzımdır. 

Borcunun ödememesine mucip bir' 
hal mevcut ise ait olduğu makamdan 
icranın tehiri hakkında karar getir· 
meniz ve getirilmediği takdirde usu· 
len icraya devam olunarak icra ~a
nunwı 76, 337 inci maddeleri htik· 
mtinde ayrıca tatbik edileceği 94.1/ 
2134 sayılı ödeme emrinin tebl!ği 

makamına kaim olmak Uzere ilanen 
tebliğ olunur. 

"' Ya..-,Jı karı kocadan ibaret iki ki. 
şilik bir aile için bol güneşli iki o· 
dası aile nezdinde pansiyon aranmak 
tadır. Beyoğlu, Maçka, Şişli tarafla: 
rında olması şayanı tercihtir. Tele· 
fonla 22488 Akife müracaat. 

!arın gazetemize bizzat veya mektup_ 
la. mUracaatıarı. 

* Ticaret lisesi mezunuyum. !tal· 
yanca ve Fransızca. lisanlarına vuku· 
fum vardır. Eski harfleri yazar okur, 
Tecrübeli bir muhasip her gün sa.at 
13 den itibaren ehven ücretle tıcare';· 
hanelerde çalışmak istiyor F. E. ru
muzuna mUracaat. 

* Bulgaristan muhacirlerirıden bi.r 
Türk gencıyint. Kimsem yoktur. Be:ıi 
evlAUığa kabul edip de evlat dıye 
bağ"rına basarsa ölünciye kadar ev- ! 
l{l.tlık etmek boynumun en büyük 
borcu olsun. Tahsilim yedidir. 1stiyP.., 
lerin En Son Havadis gazetesine mU. 
racaatlan rica olunur. 

her Liırlü tehlikeden uzak olduğu· 
mu anlıyacağım. Orası kadar hiç 
hır yer bana emin görünmüyor. 

yonun tasallutunu, birkaçkclime 
ile anlattı. Sonra Dorayı, odasına 
götürüp yatağına yatırdı. 

istiklal-En Son Havadisin A;k, Cinayet ve Macera Tefrikası : i2 

- Yürüyebilecek misin? 
- Elbette... Yaramın ehemmi· 

yelsiz olduğunu görmedin mi?:. 
Hele sen yanımda olduktan sonra 
dünyanın ôbur ucuna kadar gide
rim. 

Anriko, ev sahibine bir düka al
tım verdi. Kadıncağız almak is
temedi. Fakat müntekim ısrar 

edince almıya mecbur oldu. 

Reis, Kauılvekyonun ağzına bir 
paçavra tıkadı, karısını yanına al
dı, evCien çıktılar. 

Ma~araya yaklaştıkları zaman, 
Kazalvekyonun gözlerini bağlama. 
yı unutmadı. 

Arkada~ları reislerini ve Dora· 
yı sevinçle karşıladılar. Doranın 

kaY'boluşundaıı dolayı merak: için· 
de kaldıklarını, hatta bir kaç ar· 
kadawı etrafı araştırmaya çıktık
larını söylediler. 

Al)riko, başından geçenleri, Do
raya nasıl rastladığını, Kazalvek· 

Ve karısının yanından ayrılma· 
dan evvel, dudakları birleşti, da. 

kikalarca, bi!'birlerindcn ayrılma· 
dı bu dudaklar ..• 

Anriko. arkadaslarının yanına 
döndüğü zaman, ilk İ§i Kazalvek· 
yonun ellerini çözdürmek oldu ve 

sırtına bir tekme vurarak haykır· 
dı: 

- Ayağa kalk! Yaptığın işin 
mükafatını alacaksın, bunun sı. 
rası geldi. 

Kazalvekyo ayağa kalktı. Elle
rini göğsünde çaprazlaştırarak 

Anrikonun karşısında durdu Dik 
ve pervasız bir sesle: · 

- Elinizdeyim, istediğiniz şeyi 

yapabilirsiniz, dedi. Beni öldüre· 
ceğinizden eminim. Bundan da 
korkmuyorum. Biraz da beni din· 
leyiniz ve Anriko kendini benim 
yerime koyarak cevap ver: Benim 
yerimde olsaydın nasıl hareket 

·~l_N_T_İ _K_A_M_! _( 
ederdin, benim gibi yapmaz mıy-1 r---------------ı k dın? Benim gibi, deli gibi bir ka- • ~ saplarını sorma zamanı da gele-

Çevıren: cek. Şimdi, ilk cezanı vereceğim. 
dını sevseydin, ona sahip olmak Sonra, belinden bıçağını çıkar-
için her şey yapmaz mıydın? Bu M S. Çapano "'[u dı, .ateşe soktu, kıpkırmızı olunca 
güzel, müstesna mahluku kucak· • g çekıp çıkardı. 
lamak, öpmek çin her çeşit vası- - Eski çamlar bardak oldu. Mankozi ve Siragyoya · döndü; 
taya bac: vurma .. mıydın" Kazalvekyoyu işaret ederek.· 

y .. • Bunu i$aret edecek bir vesika, ka· 
- Hayır, bu alçaklığı hiçbir za· nuni muameleyi goste.ren bir ev· • - Şu köpeği tutunuz. Karımın 

man yapmazdım. Hele, hiç başka- rak nerede?.. namusuna tasallut etmek isteyen, 
sına ait bir kadına hiçbir zaman en mahrem yerlerini gören bu a· 

- Siz çaldırdınız. dokunmazdım. damın gözleri sönıneli. Ona bu A-
- Evet, çaldırdım. Defterdeki 

- Belki siz haklısınız. Fakat ka • kıbet yaraşır. ydı sildirdim. Dora'nın seninle unutmayınız ki, Dora size ait de· Anriko, ucu kıpkırmızı olan bı-
alakası yoktur. Benim karımdır. g· ol g·· ·· ğil, benim malımdır. ça ı s ozune yapıştırdı. Kazal· 
Hem Dora, Kont Kazalvekyo He veky a h kı 

- Öyle amma, seni ona baıı.11- o cı acı ay rdı. Köpek gi. 
6 izdivaç etmiştir. Sen, ne Kont, ne bi hı lı t · · 

yan aEvet!~ sözünü kendı· arzusı·. r yor, acının esırile kıvrıh· de Kazalvekyosun. Aslen bir Çin- yor kend· · k k k 
le vermedi ki,.. • mı ıs ıvra, bağlayan 

genesin, bir ikbal düşkünüsün. Bir eşkı alar 11 · d 
- Kanuni bir muamele oldu ya, k .1 Y ın e erın en kurtulmıya 

atı sin. Kont Kazalvekvoyu öl· çalışı d 
bu kadarı kafi... ., yor u. dürdün, adını çaldın. Bunun he- Çırpındı, uğraştı, kıvrandı, ken-

lstanbul fiyat mürakabe komisyonundan 
122 No.lu ilin; 

. İstanbul vilayeti dahilinde her nevi undan mamaı yufkaların 
kılosunun perakende azami 32,5 ve tel kadai!in kilosu perakende 
40 kuruştan satılacaktır. (9267) 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonundan 
123 No.Iu ilan: 
Ellerinde odun bulunanların bunları bildirmeleri hakkında 

11.10.941 tarihli ilan ile tayin edil en müddet te§l'inisaninin 5 ci gü. 
ı:ü akşamın~ ~adar uzatılmı§tır. Kazalar da dahil İstanbul vilaye
tı hudutları ıçındeki toptancı perakendecilerin ellerinde bulunan 
her nevi kesilmiş, kesilmemiş od un mıkdarile bunların nerede bu· 
lunduklarıru ve kime ait olduklarını gt>sterir beyannamelerde tayin 
edilen müddet içinde İstanbul valiliği veya mahallin en yakın kay· 
makamlıklarını veya İstanbul fiyat mürakabe bürosuna bildir· 
meleri ilerde yapılacak kontrollar neticesinde mevcutlarını nok
san gösterdikleri veya sakladıkları belli olanlar hakkında milli 
korunma kanunu dairesinde takibat yapılacağı ehemmiyetle ilan 
olunur. (9268) 

. " 25 llkteşrin cumartesi gününden başlıyarak: 

VATAN 
Gazetesinde yeni bir neşriyat programı 

1.- Berraklığa Doğru 
Ahmet Emin YALMAtfm memleket meseleleri 

hakkmda esas/J düşüncelerini havi bir yazı serisi 

2. -M acarisf anda Türkler 
Geçen asırlardaki Türk varhfı hakkında dilimizde pek 

a-z tarihi roman vardır. Hele Macaristanı asırlarca idare eden 
Türklerin di,ter unsurlardanolan münasebetleri ne oldutunu 
gözümüz önüne getirmiyoruz. Aradaki münasebetin sırf aske· 
ri olduğunu sanıyoruz. 

Meşhur Macar ronıancısı muharriri Yokayn Macar kay. 
naklarına ~öre (Macaristanda Türkler) başlığı ile yazdığı ta· 
rlhi roman bunun böyle olmadıfını gösteriyor ve .. özümüz - . 

- . & o 
nunde yem ufuklar açıyor. 

Bu romanda; Türk içtimai üstünlüğünü ve güzel sanatı~r 
bakımından Türklerin Maca ristanda kazandığı mevki pek a
çık bir surette görülmektedir. 

Romanın kahramanı Ferit Beyle Aranka Beldi adlı Ma· 
car dilberi arasında sevda, en tatlı heyecanla?' uyandıracak 
safhalar geçirmektedir, 

Roınan çok meraklı vak'alarla doludur. 

3. - Kızıl Kaya 
Vikki Baum'tn en güzel, en canlı, en ince bir romanı 

"türkçeye çeviren Rezzan Emin Yf1LMllN,, 

Vatan gazetesi, b:ıyram ertesi nüsha
sındn bütün bu neşriyata başlıyacaktır. 

İSTANBUL 
Bugün 15,30 da, 
aksam 20.30 da 

HAMLET 

BELEDiVF.Sİ 

(5 PerdcJ 

Şek.ere! r e. Hmtafa n M&hdnma 

ŞEHİR TİYATROSU 
i•tikW cad. Komecti kısırıl 

Bugün 15,30 da. 
akşam 20,30 d8 

KİBARLllt BUDALASl 

Gelen cevaplar 

ÇiKOLAT CEMiL 
· rı 

Ressam, K. B. Bayan Tek, grı$1 

1tma. ile ~ ııııe01 bay· 
rzmbk ~ıeri:ı:dzln m!Jb&ya
f;SI içim tep ffirı r zı bekl'.i:JW. 

ÜUlıılJOl Ba~ap 

dini kurtaramadı bunların elinden 
ve nihayet diiıltü bayıldı. 

Bir elinin avucile, ihtiyarsız, bı
çaklanan gözünün üstünü kapı· 
yor, yerde, iki kat olmuş gerinir
ken, diğer elinin parmakları da 
durmadan açılıp kapanıyordu ... 
ccGöztim ! Gözüm! ... :& diye inlediği 
de işitilmekteydi. .• 

Eşkıya reisi, cinayetinin azabı 
içinde kendine gelip fenalığını ile
ri götürmekten vazgeçeceğine, san 
ki ortada hi9bir fevkaladelik yok· 
muş gibi, soğukkanlılıkla, tekrar 
bıçağını ateşe sokarak kızdırmağa 
başladı, 

Ne yapmak fikrindeydi? Acaba 
Kontun öteki gözünü de mi dağ· 
lıyacaktı?. , • 

Besbelli. O, l{azalvekyo'nun ca
nını cehenneme göndermeden ön
ce, kendisi için en aziz, en mukad· 
des olan şeylere bakmış ve mah
remiyetini delmiş olan bu gözle· 
rin ikisini de kör etmek istemek· 
teydi. Hançerini bunun için kız. 
dırıyordu. 

Ölüm aleti ate:1lıı kızı.llıklan 

38, S. A, T. T. HasaüstU, Şa.n:J, ,4-5 
A. 34 M. S. M, K. T. K, 55. M. S· 
Emel, A. R, Akalm, 602, Seven l''. 
dın, Bayan Ayla, garp, 48, K~ıııV'' 

<Jl° rumuzlarına gelen mektuplan şl 
nnız. 

,.#" 

içinde bir istihale geçirir::: :eef: 
landi Anriko da, tıpkı onu pstç'ç 
lamadan avının etrafında bir~ 

dl" 
~vi~ y~pa? vahşi bir hayvaıı •I', 
bı, sımdı gıtgide iniltisi kcsil.Jtle f 

tc olan Kontun etrafında daire1~, 
çeviriyordu. Bir an durdu ve 1'

0
1' 

larını çaprazlama kavuşturııt3 ~ 
kurıbanına uzun uzun ıbaktı· :El 
bakışta bütün bir kin ve iııti1'9' 
mın birikintisi vardı • • • r:ı· 

Sa~iycler geçtikçe, ateşteki 11
3 
(' 

çer bır kor parça~ı halini alı~'°." 
du. Artık mes'"m cezayı trıt01 • 
edebilecek bir hôlle gelmişti; :s:or 
kunç bir kızıllık! 

Yurttas: 
Her gün düşüneceğimi.1 ~ev 

<<Nereden ne kadar, r • ..c411 ta· 
sarruf edebiliriz.• 

musaJ F~~ao"°J 
ve 
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