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8 - Satır .. •• 1 
ı~nmağa teı,<':bhüa f'deııler tısı neşredilen Sovyet teb iiinde 
derhal idam olunacak. Almanların Moskova istikametin· l J de yaptıkları şiddetli taa~r~zların 

- 1 ıerı püskilrtulduiünü bıldırmek· 
M kova 20 (A.A.) - Sıovyetıer tedlr. 

b· •

05 
Ud' afaa komitesinin bir ka- 19 ilkteşrlnde muharebeler cep 

otrlıği m . "k tl 1 d d 
1 _. şöyle denilmektedir: henin ıbutun istı ame er n e e. 

parnames nuc . · · k Male a· k va ve cı\•arında orfi :- vam cbnıştır. MaJas ve Y 1 
-:- :Mosd.

0

1 
ısur. roslavolz istikametlerinde bilhassa 

dare ı!A.n e ı m ' bel t-
ıı.rısından sabah saat anudane muhare er cereyan e 

•Glllowa ra~oıua gire ı 

Alman ların 
tardedil d"ği 
"O şehri 

" hangisidir? 

Te•I ,.,_ llalllll.ı 
llallllıada 'fltldea 

, •••• •albaat: 

Yeni hariciye 
nazırının 

• 
zevcesı 

Alman' dır 

Bu bir harp 
l<abinesidir 

. 
Rııs - l apon llar-
bil!denbarl böyle 

bir kabine 
göraımemıştır 

, ' 
Babrılan Ameri-
kan muhribinde 

11 kişi öldü 

Tlyatrod811 ••ıaıaa, Uyatrop. ıevea 
mlaevverıer ara•ıada bir anket: 

Hamlet nasıl 
oynandı? 

Vllılflngtolt. 2IO (A.A.) 
Keamy Jllllhrlblntn bir ttm.
na seMJft bahriye nezaretin
ce blldlrUmektedlr. Muhribin 
mtlrettebatlndan 11 ~t ek-
8lktlr. İki afır yaralı vardır. 1 Sadri Ertem, Ulunay ve M. Feri
~-----"' dunun fikirlerini neşrediyoruz. 
İngiliz Tebliği 

Akdenizde 
büyük hava 

akınları 

Sardunya 
bombalandı 

Elmas hava mer· 
danı talırlp edildi 

Bazı mihver geınile 
rine tam isabetler 
olduğu görüldü 

Kahire, 20 (A.A.) - Pazar akş~
mı neşredılen Orta.tarak İngiliz ha\·a 
kuvvetleri umumı karargAhının teb· 
llğı: 

li/18 ilkteşrin geccı;i donanmaya 
mensup tayyareler Orta akdenlzıde 
bır dılşmıın ka.flleslne muvaffakiyet
le taarruz etmışlerdir. Orta hacimde 
iki ticaret gemisine torpille tam iaa.
betler kaydedilmiştir. Bundan b&fka 
daha kilçUk bir vapurun da yaralan· 
dığı tahmın edilmcktedır. 

Ayni gece İngılız hava kuvvetler:
ne mensu ağır bombardıman tayyare 
teri Sardunyada, Elmas'da hava mey 
danlarına taal'ruz etmi11lerdir. Ha.re· 
ket pietlerl, lcfflala.r hangarlar ve 
hava meydanının diğer binaları ve 
tayyarelertn dağılma meydanları iı

zcrlnde birçok bombalar infilak etmı'} 
tir. 

Anketi yapan : Sadi Gilnel 
Mektep sıralarının, her şeyi oldıı-ı-

tu gibi ilmi bile, cemiyet içindeki :o· r ... ~-----------~ ... 
ilinden daha all~pul~u ve hayali cös· ter A•erlb 8UJQ 
teren bir cprestıge>ı vardır. H 

Bu te.sirledir ki ben de ctenkıb ard .. U deyam eri 
denen şeyi; <n~ln ?> ler ve cçllnkU> 
terle ölçWen ve hattA tecrübeye ge:ır 
müsbet tarafları olan bir <ilim> diye 
kabul etmiş; ve daha ileri giderek 
bir de «tekniği> olacağına lnanm~
tun. 

Gustave Jonson sahifelerini karış
tırırken bu duygum bir prestiş de
recesini bulmuş; Gringalre gazeteai
nin <Madam Bovary> sütunlarında 

ise vecde kapılmıştım. O kadar k! 
Muallim Naci - Hüseyin Cahit mllc.ı. 

(De,·amı Sa. 2, Sti. 5 te) 

• 
ispanya ve 
lngfltere 

lııglllz llralınıa 
llarde,ı 

lspaaya'dL .. 

Japonya ile 
harp 

muhakkak 

lapoaya aarıcı1e 
ezarstl ılzc6ıl· 
alaaılhlm 
lleyaaab 

Tokyo, 20 (A.A·> 
Japon Hariciye Nesaretlbin 
orıanı olan Japon Tim• 
and Adversiter ıazetesL pa. 
zar ıünkü başmakalesinde 
yazıyor: 

Eter Japonya We Birleşik 
Amerika ıniınaseba~. şim

diki ıerıinliği mahafaza e
decek olursa Amerikanın 
Sovyet Rusyaya yapmakta 
oldufu yardım, bir haddi 
tecavüz ettifi takdirde Pa. 
sifikte va"Z:iyetin vahamet 
kesbetmesi hemen hemen 
muhakkaktır. 

l J 
Una oteline inerek öğle yemeğini ı., 

M:adrid, 20 (A.A.) - OUk de Glo•J. 
ceater pazar gUnU Cebelittarıhtan na 
reketle t&panyayı zıyaret etmiştir. 

Ollk otomobılle Lalinea'da hududu 
geçmiştir. Ma.iyett başka bir otomo
blld6 kendislnı takip .etmekte idi. O.. 
tomobile motosikletli lki İspanyol 
memuru refakat etmekte ve bunların 
arkasından bir polis ara.bası gitme~
te idi. panyol memurlarile 

\'e muyeti Alceziras'da Cris- yemişlerdir. Dük 

bırlikte orada 

2 - Gece y 'rUl ekti kted' klar ııondU ec r. me ır. 
5 e kadar ışı bat servisi N. K. V. Alman ve faşist kıtalarının şid. 

3 Dııllill ınzı · ü kü tül 

Londra, 20 (.A.A. l - Moskova. rııd 
yosu pazar gUnü akşamı yaptığı neş
riyat esnasında cepheden <Kızıl Yıl· 
dız> razetesine gelen btr telgrafa gö. 
re Alman kıt'alarının cephenin garp 
istıkamet.inde bulunan üç şebird~n 

tardedildlğlni blldırmıştir. 

.Japonya:'.'·a kar.fı nuıl bir tavır 
takınacağı meralka beklenen 

Bay RUZ\rlt 

ı 

Bütün bu ha.reketlerden bütün tay 
yelerımiz dorun~lerdir. 

h - 1 . tevdi edilmııştir. dctli taarruzları gerı P s r · 
u . kuvvet P-rıne . .. 

tma harel<etleri> nde mhştur. 
b ( - <Şaşır bbÜS edenler derhal 18 ilkteşrinde 38 Alınan tayya· 
ulunmağa. teşe resi d .. ünilmü..+ıir. 17 Sovyet tay 

idam edılecekk'rdlr. _uş ç• 
a bır kararname Ue General YBresı kayıptır. 

.Jo= Moskovanın haricl . cephesı -----o-----
kuma.ndanlığına tayin edUmıştlr. Sa mara 

hilkümct mer· Ayni kararnı.unedc 
kezi mildafaasın'ln garnizon kuman- h • 
danı Artemief'e te\•dı edıldlğlnl bil- şe rı 
dlrmektedır. 

Orel C".enubunda AJmular nehri 
l'eçenıem1,ıer 

Londra 20 (A.A.) - Moskova rad 
• 320 l"06u pazar akŞarnı, Moskovanın 

' A o~ kılometre cenUbuşarkislnde k .. ın 
kwminde Rusların yapm~ oldukl!lrı 
ınuvat'fakiyetli mukabıl taarruzlara 
lelmOı etmıştir. 

Radyo spikeri şöyle demiştir: 

Sovyet hükumetinin 
şimdiki merkezidir 
Roma, 20 (A.A.) _ Sovyet hill<O· 

rnctı Volga nehri Uzerlndeki &amar<ı 
şehl'lne nakledilmiştir. 

Moskova, 20 (A.A.) _ Rus resınl 
tebliği: 

Telgrafta şoyle denılmektedır: 
Yedinci Alman tümeni cephenın 

f&l"k istikametinde bulunan <O> şeb· 
rinden tardedilmiştlr. Alman kıtalar. 
iki şelılr<Wn daha tardedllmlşlerdir. 

Stal inin 
beyannamesi 

lloıkova, ıoaua 
kadar mldalaa 

8tUlecek 
Lodra, 20 (A.A.) _ Stokholmden 

Donanmanın büyıik .feflt'ri tarafın 
dan kabineye bır amiral ile iki vis 
amiralın idhal edılmış olması Japo:t· 
yanın mukadderatında ordunun p~l< 

mUhım bir rol oynadığını göstermek
tedir. Japon siyaııetl, <TOJO, Shimoda 
ve Togo> tarafından idare edılmekte. 
dir. 
Müşahitler Togo'nun haricıye na· 

zırhğına getirilmesini Japonyan.n 
mıhverle tesanUdllnü teyit eden bir 
h!dise telA.kki etmektedırler. 

Togo Almanlara karşı şahsi nıu· 

habbeti ve Almanya işlerindeki ihtı 
saııı ile tanınmıştır. Berltnde sefaret 
k!Ubı, müsteşarı. nıhayet 1937 d• 
sefir olara'k bulunması doiayısile bu 
şehirde birçok tanıdıkları vardır. 

Zevcesi de Almandır. 
Togo Vaşfngtonda sefaret k!tlbi, 

Moskovada sefir olarak bulunmuştur. 
Dün Orel bolgesinde Alnıanlar, cep 

henin muhtelif kesimlerine karşı t:ı
arruzlar ıcra etmişler ve ilerlemek 
teşebbilslinde bulunmuşlardır. Kıtaa· 
atımız bu taarruzlarJ pUskUrtmeıde 

Ordumuz, cepbenın her tarafında 
şiddetli muharebele:- yapmı~ır. M:os. 
kovanın cenubunda 100 kilometre 
mcsa!ede bulunan Mojaisk ile yine 
cenupta 120 kilometre mesafede bu
lunan Malojaroelavet'de düşmanın 
hUcumları pUııkUrtUlm~tUr. Dü~ıın 
halları gerlııtnde çete muharebeleri 
şiddetlenmiştir. 

alınan telgratıara göre StaHn bir be- ============== 
yanname ne.şrederek Moskovanın so- 1'111==-ı::=ı===ıı::::::::::=::==~~=:;J 

En Son~.· 
HAVADiS 

. u· 
kalmıyarak birçok muvaffakiY~. 1 

ınukabil taarruzlar yapmışlar ve du.Ş
ınana ağır zayıat verdinnlşlerdır. 

Spiker, diln sabah düşman kıtaa-

nuna kadar rnUdafaa edileceğini bil· 
dlrmlştir. Beyannamede hal1<ın sUkQ
netinl muhafaza ettiği ve Kızılordu· 
ya elinden gelen )'ardımı yapmağa 
hazır bulunduğunu kaydedilmektedir. 

•tından mürekkep bir grupun sanda;· =======;======== 
larla bır nehri geçmeğe teşebbüs et- ebnek doğru olacağı rnUtaıeasında· 
llliş olduklai-ını fakat yarı yolda tıı- dır. 

fek ve mitralyoz ateşine maruz ka.I· Tımes ilave edıyor: 
dıkların~. bırçok kayıplııı·ın devrıl· Japonyadakı son kabine tebeddWU 

Japonya 
tedbir alıyor 

· Bay Hitlerin gazetesi 
ilan ediyor : 

dığini veya tahrip olunduğunu tlAve ile Alman ordularının kazanmıt ol
etmıştir. · duklan muvaffakiyeUer araalllda bir 

Bıraz sonra yapılan dığer blı te- irtıbat goımemek mUmkUıı değildir. 
Şebbtis de akamete uğramış ve düş· Japon slyaselınde henUz temqaı bir 
ınan, neh rde bırçok ölU bırakmış~ır. inkışafa delAlet edecek bır alamet 
Aynı kesimde yapılan diğer lkı çar-

• yoktur. 
I>ışma esnasında Almanlar ırrhızamıı. D 1 

Blrleşık Amerlkııda, omınyon ar
Uğra tılmışlar ve cem'an 600 maktul da \ c lngllterede efkarıumumlyenln 
bırakmışfur. 6 tank ve 2 otomobil 
keybetmivlcrdir. ant ve tereddUtsuz olarak göstermı.y 

olduğu mukabele ıle Felemenk Hin· 
tıı~lliz matbuatının mütaleaları dlıstanının kendısıne her tllrfü tec:ı· 

Bütün muhaberata 
sansür kouldu 

Tokyo, 20 (A.A.) - 20 İlktetrin
den itibaren Japonyada hariçle ya:;ıı
lacak bUtUn muhil.berat sansUre tAbi 
tutulacaktır. Mektup gönderecek o
la.n kimseler, mektuplarını ~ık ola· 
ra.k bl~zat postahane gişelerine tev
di etmek mecburiyetindedirler. Londı a, 20 t.\.A . ı - Rusyarlakl vUze kal'Şı şıddctle müdafaa etmek 

iiSkert vaziyeti~ Uzakşark vaziyeti azmı, hıç .şUphesız Tokyoda ehemnıı· 

hakkında mütalc.;tlar ~Uruten Times yetle kaydedılmlştir. dılen Maloya - Roslavetz ı.roskovanın 
~azete i d yor kı: Tlmes gazetesı, demokrat devlet· 120 kilometre cenubugarbislnde, Mı>S 
Aıman arı ı nıuvnffaklyct lddiala:-ı terin bugUn cereyan etmekte olan kova • Kaluga demlryolunun üzerin· 

ıı raz rrUba cgalı olmakla beraber dtk muazzam harpte Rusyanın uğramı' dedlr. 
• te şayJn net cclcr elde eUnlş ol olduğu muvakkat mıığlQbiyeUerden Bu şehrin nUfusu 7 bin kişiden iba. 
luklnı ı ıı K:Lbul \ c t<>slım dmek ıcap istıfndeyı isbhdaf eden her türlil tc· rettir. 24 ılkt~rin 1812 scnesınde Na. 
tıler. şebbüsc karşı bUtUn kuvvotıerile seri polyon ordusu Moskovadan çıktıktan 
'!ıme~, A man taarruzunun kUV\ ~- ve azlnıkArane bır harekette bulun- sonra burada Rus kuvvetler.ile karşı· 

l, J\ımaııl ın lınrbın şımd.kl safhası. maktan başka Sovyet Rusyaya yap:ı. laftnış ve cereyan eden muharebeler 
'l, so:la .dırmcgc azmetmış olduK-ı caklıırı yardun şekli yoktur, muta- Fransız kuvvetlerinin inhilAI! ile ne· 
arını gô~tı ı mekle oıduğu \ e Almaıı le:ısını ılert sUrmektedlr. tıcelenmiştir. Bu kuvvetler ricat eder 
la.rın geyı etlerini fkı mıslıne çık&l'a· Bir tarlhl hatıra... ken eııaııen ileri hareket esnasında 
'akları oııllmlızdckl bırkaç hafta lçl'l I Sovyet hududu, 20 (A.A.) - Ofi: harap olan Smolensk yolunu takibe 
<le bir had b ıhrıı ı de\·resınc intizar DUn ı;ecckı So\•yet tebliğinde zikre-• nıeobur olmuşlardı. 

Moskova 
Pazartesi 

gDnO 
dOşecek! 

Bertin, 20 (A.A.) - Moeko

\Bnın birkaç göne kadar dU
şe<"eğl söylenmektedir. Hatta 
bazıları, !Jt'.hrln dli,ecefl ~ti 
de tesblt ediyorlar: 

önümüzdeki pazarte8t. 
\ 'oelki!><'her Beobacbter, ez

<·ümle dl~·or ki: 
Bu ıuıretle l..ondra, Mosko

\'anın sukutu günü olan pazar· 
tefti gtlntl yine so,-yetlerlD kah 
ramaD<'a mukavemetini ııena 

edec,ek , .e tngUlzler bAIA, fCh· 
rin Buşların eUerinde olduğu
nu iddia edN•ektir. 

Sabık Boks 
• 

şampıgonu 

C. Anderson 
is ve çte tevkif ed:ldi 
Meler lla adam, 

bir kaçakcı ve 
blrlız çetesinin 

reisi ımı, ... 
Stokholnı, 20 (A.A.) - Zabıta, son 

zamanlarda bir kaçakçı ve hırsJZ 
çetesini idare etmekte olan Avrupa 
sabık boks şampiyonu Joıı Anderso· 
nu tevkif etmiştir. 

Amiral Byrd, 
A!manyaya 

meydan okuyor 
Boston, 20 (A.A.) - Fransaya hi

taben radyoda neşredilen bir nutukta 
kontr amiral Byrd demiştir ki: 

Hıtler Amerikayı bir taarruz neti· 
cesinde yenmedikçe harbi kazana· 
maz. 

Amertka imalatına telmih eden A· 
mira! şunlan söylemiştir: 

Bir gUn gelecek gôkyllzü Ameri
kan tayyarelerile simsıyah olacak ve 
bu tayyareler 'imdiye kadar icat edi. 
len en mllessir sillh olacaktır. 

HADiSELER - FiKİRLER 

Bir ıllllı alldl 111· 
Umali var mıdır ? 

Hamid REFİK 
OPONYADA depr~me Pa 

sililde bir ileri hareket 
iatlkanuıünde ıenişlemeden, A

merika harbe ıinneden, Rus mü
dafaası son mukavemet noktuın. 
da da ülisa siiriklenmeden, a· 
caba, bir :sulh akdi ihtimali yok 
mudur? 

Kelimeyi efsanele~tiren unsur -
ları bir tarafa bırakarak. en 
katı muhakeme zavi)esi içinden, 
ibtimali dokuyan lifleri ayıkla· 
mıya çahşahm: 

ı.- Kara Avrupasında, Al
manya lehine münaka§&Sız kayde 
dilebilecek askeri bir zafer mev
cuttur. Bunun neticelerini idrak 
salibin hakkı deitlse bile kudreti 
cümlesindendir. Bu teşebbüse en· 
sel olmak, mevcut harp vasıta 

ve kuvvetlerilıio derecesine sö
re, buıün için, mümkün değil. 

dir. Bunun ileriye dofru inkişaf. 
ıarı da bol ümit vaadetmiyor. 
Şu halde bu noktada, em· 
ri vakileri yumuşak bir isti· 
baleye dofru sötürmekten ba.ş. 
ka yapılacak birşey yok de· 
meldir. 

2 - Gelelim Rus meselesine: 
inıİlis ve Amerikan yardımları 
senişlemedikçe ve metodlannı 

değiştirmedikçe, Rus mukneme. 
tinden ciddi netkeler ummak 
mümkün olmadıtını, bir mevzua 
olarak değil, bir bedahat olarak 
ileri sürmü!!tük. Bua-ün bu baki. 
katten hiç bir.şey değişmiş de. 
fildir. Hatti, Amerikanın, barbe 

ıirmek ihtimalleri karşuında, 

büsbütün hazırlıklı bulunmak 
zarureti dolayısile, yardım enda· 
ze5ini daraltmak mecburiyetin. 
de kalacağı da şüphesi"ir. 

O halde 
3 .- ingilterenin tek bqına 

bi~y yapabilmesi mümkün ol· 
madıiJ ribi, japonya karş1S1nda 
nefis müdafaası kayrısına düşe
cek ve hatti dü~möş bir Ameri
kanın da, Avrupa iıılerinde ciddi 
bir müdahale tesiri yarataltlleee. 
ğine ihtimal vHilemM. 

Evet, yine, o halde? 
Sulbü bir atıfet olarak dilen· 

mek, yeniden harp sebepleri içi. 
ne dÜ!}mek demektir. Böyle bir 
liUlbün olmaması olmasnadan ha· 
yırhdır. 

Şu ha.ide )"apılacak şey. calip 
ve maf liıp, devletlerin, bir an, 
en sade hatta basit c<akhselimn e 
avdet eilerek, dünyayı yeni baş

tan kurmak için, zarurilikleri 
tet'rübe edilmiş ..sas1ar d•hilinde 
sulbü tesiff çahşmalandır. 

Bu mümkün mü? 
Niçin olmasın? Zar.retler 

~mrettikten sonra! .... 
HA.mid REFiK 

r Yeni bir tefrikamız 

Kazan'ın son günleri 
-Büyük tarihi tefrika-

[Rusların, Alman tazyiki 
knrşıemda hükümet merkezlerl
ııı Moskovadan ka!dırıp Kazan 
şenrine nakletf!klerini buıür 

Ajanslar bildirdiler. Kazan es· 
kı bir Ti.irk hanlol~ının me~kezJ· 

a!ı·. 1552 de lstac:,uı sarQına 

Bayram 

tlkiın olan Hurrem sultanıl'l l!e- mlflır. Burayı Ruslara karşı 
r.sesi yüzil'lden Kanuni :S.dtan müdafaa etmiş olan meşhur ha· 
Süleyman yarılım edeme-liiı i· tun Süyun Bike'nin kahraman. 
~in Mosko~.. Gr~ndükü İvan 
Vasileviç taı·afıMar. zapt.edilebil. lıklarını ve 16 mcı ası-ın büyük 

fasıasını bu eserde okuyacaksa· ıc.if olan bu şenir tarih~, Pn 
1&nlı müdafaalarından birini yap- nz. 

ertesini bekleyiniz! 



OBJE Tir 

Okunacak kitap 
llatend ~nJh sARP 

S on 7_1narımız, .iB'tatistill malumatının da pek giizel teyjt ede
ceğı bır ~kilde, kitap neşri7atı baluınuıdıı.n, hiç de aşalı hiç 

te fakir yıllar olmamıştı.r. 
Her sahada, pekllfı, bütün güçlüklere, bütün mahnuniyetlere 

ratnıen ne riya tın arkası kesilmit değildir. Faknt ıstedlğiniz kadar 
çalışımt ve neşriyat yapınuı; bek Iediğinlz gaye, sizin ve sizin gi
bilerin çalışmasile varılacak bir gaye olmaktan çıkmıştır. 

Son yıllarımızın bütün neşriyatı, pek çeşitli sahalarda, birçok 
gayr.etler ve emekler bahasına olnıuştur, Ve bunları vücude geti
renler, meydana koydukları sayfalara sahip olabtlmek için, uzun 
meslek ve ihtısas yıllarını bu işlere hasre~lerdir. 

Bn gııyretJcr, bn çalı3malıır bize umdu~muz neticeleri ver• 
miyor, Sebebi gayet basit: Çünkü bu i de gayret, çalışma ancak 
tek taraflıdır. Yazmak kafi değildir; kitap neşretmek kafi değil
dir; okuma meylinin, okuma zevkinin dumura uğramış denebile
cek bir halde bulundglu Mr zamanda, bu tek taraflı çalısmaların 
varahilecetı hangi neticedir? 

Klasik tahsil merhaleleri dışında okumaya ait bir meyil, bir 
zevk te ekküJ etmi~ midir? Buna müsbet cevap l'Üç verilebilir, 

Kitap sayfaları dışında öyle bir bava teşekkül etmiştir, ki bu 
hava il-e mahsur kalmış J115anlar için okumanın bir ihtiyaç olduğu 
fikri bile gülünçtür. 

Hakikat budur; bunu itiraf ~tmelt aeı da olsa, zararlı değildir. 
Harnta gayet garip, gayet acairı istikametler gösterenler eksik 

olmuyor. Onu raptüzapta gokmak i~!n zihln yoranların emekleri, 
zevzeklik ve manasızlıktan başka hünerleri olmıyan bir takım in
sanların, her ciddi emek önünde anlamamaktan gelen bir dudak 
büliüntüsü gibi ıırarip edilarile karşıla.Ş'lyor... Ve okumayı bir 
z:evk, bir meyil diye aşılıyacak yerde, aksi yolda~ miibalatsıdığın 

her çeşidile, zlhlnleri böyle bir meyilden var lruvveUerlle alıkoy
mıya çalısanlar oloynr. 

Okuma ihtiyacını dudak büküntüsile tasv:lro yeltenenlerin 
kendilerini göstermekten çekinmedikleri bir plya.~da. bu kacla!' ki
tap neşriyab, büyült bir fedakarlık değil midir, daha no istersiniz? 

HATEMi SENİH SARP 
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Müzisigenler arasınlf_a ••• 

Baya Saime diyor • 
1 : 

Musiki bir milletin mazisini bütün 
an'anal~rile ve tarihile 

yaşatacak bir kudrette olmalıdır 
Bayan Saime, plyanoda güzel 

bir saz semaisi dinlettikten sonra, 
akordeonla da alafranga parçalar 
çalıp hem ~rk, hem de garp mu
siki:;lle olan alaka ıru hünerile is
bat ederek, çcnas.ini dizlerin.in üs
tünd~Jçi akordeona dayı.yarak sö-
,. IJ:ı~ adı: 

- Yemek, içmek ve eğlenmek 
de dahli olduğu halde bl~ir şey 
beni musiki kadar 'llflkalnndırmaz. 
Musiki benim arkada~m. yolda
şım, kısaca sevgilimdir. B~n on
da, insanı dl-Wilncelcrin en tc~ 
ifadelerini ve en menfaatsiz gönül 
arzularını üııoı. eden büyük sırrı 

buldum. Onu her seyin üstünde se. 
verim. Ç(iokü, insanlığın karak
terleşmiş duygularma en lnanıla. 
cıık 'bir tercümanıdır. 

Musikinin hüznü, beşeri ?Ztırap
ları kirlenmemiş bir genç kızın 

riyasız göz ya§ları kadar temiz; 
neşesi ise bir çocuk safveti kadar 
meısum olarak akseder. 

- Bu meziyetleri bizim musıki 
eserle.rimlzin !hangilerinde bulu... 
yonıunuz? 
DUşünmeden ve penesini akor

d~ndan kaldırarak heyecanla ce
vap verdi: 

- Halk nağmelerinden... Mu
aiki bir mi!lettn mfıı;isini bütün an
anelerile ve tarihile ya§atacak 
kudrette obnalıdır ki onu bütün 
haşmetile yeni nesillere devrede
bllsin. EbedUljin, y~amakla ka· 
im olduliuna inanmıyor muYttz? 
Şu halde ebedi olan eserler, mil
yonlardan milyoJl}ara geçerken 
özlerini de kaybctmiyenlcrdir ki 
bu vasf1 taşıyan tıalk nağmeleri

dir. 
Bu düliincemi iU misaliplle de 

is'bat edobillrfm. Ben Anedolunun 
birçok yerlerini gezdim ve oralaı
da malhalli konu§lµaların hiç bo
zulmamış olduğunu gördilm. Za
ten halk, babadan gllrdüğünü mu
hafazayı biraz da dint bir borç sa
yar, ve ona sadık kalır, iste bu 
haslet kendini muaiki nağmelerin
de de ı~termif1ir, 

Münevver zümre zaman zaman, 
dilinde olduğu gLbf, musiki zevk
lerinde de tahavvül ve temayQller 
göstermi~Ur, Ve hattA moda deni
len hastalıkla malCıl olarak milli 
zevklerini bile unutacak kadar 
olmu§tur. Halkta ise bu hiç görül· 
,neyen bir §CYdir, 
Şu halde, özüne en temiz sami

miyetle bağlı kalan Jı.alkın; nağ

melerinde de bu hususiyeti göste
receğine inanmak en tabll şeydir. 
Ben onun dededen aldığını toruna 
nakleden en seçilmiş insan oldu
iuna inarııycrum ve bunun içindir 
ki, asırlarm üstünden aşan ve nes
Umbin ao:ı seciyesini en ıı;u Jtatıl
mamış şekilde yagatan halk musi
kisine gönOl vermeyi bir fantezi 
değll, bir insanlık ve sanat borcu 
olarak telftkki ediyorum. 

Saimonin bu kuvvetıı mOdafa
ası ve heyec;ıını beni biraz düŞ\.iq· 
dürdü. Çünkü. daha önce kar~ 

Ba~:an Saime 

şile beraber caım rıöylediltfori ve 
kendi eseri ollln bir şarkırun garp 
çeşnisi ta~ıması ve çok fantezi o
luşu, onun içinde yaşıyan halk ru
hile tezat teı;kil edlyordu. Bunu 
tebarliı ettiren sualime giılümsi· 
yerek ve düşüncelerinde ı;ok sa
mimi olduğunu anlııtan . §u ceva}:ıı 
verdi: 

- H~klısınız, bu eserim halk 
1JlU$ikislne olıtn ~ğhlığı,nu boş 
gösterecek kadar fantezidir, Fa
kat su iki noktayı gözönUnde tut
manızı rica ederim: Btr kere ben 
eser sahlıbi olmakla iftihar eden ve 
eserlerini bir iddia kozu olarak 
ortaya süren blr insan değilim ... 
Duygularım beni birkaç musiki 
cümlesi karalamağa sevkcttl .•• 
Hepsi lbu kadar. Sonra 11melez mu. 
slkb diye bir de ad taktığınız çeş
niye ya:klaşmaklığıını da hoş gör
meniz Hlzımdır. Çünkü ben de bu 
devrin çocuguyum ve içinde yaşa. 
dığım insanların gi.indelik tesirle
rine kapılmam da tablldir. 

SADİ GiİNEL 

Refi.kam N erlma.n Tuna.iloyluya a· 
pa.ndlsit ıımellyatını pek kısa b!r 
mllddet içinde yapan ve başaran Ha
seki hastaha.nesi 13 UncU harlcl vıı 

cerraht koğu~u opera!örll Bay K!zım 
lsmall Ue asl!tan doktor Galibe, baş 
hemşire ve diğer hemışire ve hasta· 
\ıakıcılarlt hademelere, Yalova kay
ma.kıımı Bay Nureddin ile akraba. ve 
dostlara telgraf ve telefon ve meJt
tuplıı hasta.haneye bizzat gitmek su
retile hatırını soranlarla Akşam ga
zetesinde Bay Ali ErtUrke alenen tlı
şekkilrlerlmi eunmag\ bir vecibe bi· 
Urlm arzı şükran ederim. 

Yalova Kılı!) mıhlyesl mUdUrii 
"l\ur1 Tunabıı)'lu , '\ 

(Fitre) lerlnlzl Tllrk Hava 

;KUl'UDluna venneklc Uı;: milli ce

miyetin gayelerine blr anda yar· 

dnn etmek lmkAnıru mele etmiş 
oıacağız. 

Suphi Nuri tLERt 

B u içinde b11lunduğumuz ikin. 
ci u.murul harpte Lehistan· 

dan sonra maglüp olan Fransadır. 
İfü darbeyi yJyen Lehistanın biç 

olmazsa kahramanca müdafaa et. 
tiği bir Var§Ova muharebesi var. 
Fraıısızlar ise maalesef değil Pa
risi, batta hiçbir yen VaTŞova gibi 
müdafaa edemedJler, hatta o meş
hur Verdönü bile, Bugün Fraru;a. 
nın üçte ikisi Alnuuılar tarafından 
işgal olunduğundan ancak üçte 
biri bir dereceye kadar hürdür. 

Bu işgal olunmamış Fransanın 
başına sek.sen yaşını geçmiş meş

hur Verdön müdafii Mareşal Pe. 
ten geçmi!J bulunuyor. 

Cümhurly.et rejimlnJ, llberaliz
mi ve partamantarizınl bir kalem
le yıkıp yerine papas tarafdarı mu 
hafazakıir ve totaliter bir muvak
kat rejim getiren Pcten ve taraf-

! darları dahilde sosyalistlere ve 
komunlstlere karşı pek şiddetli, 
fakat Almanlara karşı pek zayıf 
bir siya.set takibine ba~lııdı, 

Hatta Fransu: efkarı umumiye. 
sinden korkmasa Almanlarm em
rine ordu ve donanmalarını da 
verecekler. 

Bu suretle hem pllplerln sözde 
gözüne girilecek ve hem de dün
kü müttefikleri olan tng'illzlere 
çatılacak, Gafiller bilmiyorlar ki 
eğer bir gün Amanların elinden 
kurtulup büı· Vf,' müstakil olacak. 
lar ise yine o beğenmedikleri İngi
liıı:lerin sayesinde mümkün olacak.. 
tır. 

Şimdi gclelhn maflübiyet me
sullerinin muhakeme ve mahkd
mlyetleri bahsine. Eski Başvekil 
Dalıuller, eski başkumandan Ge
neral Gamelln, eski sosyulbıt par
tisi reisi ve başvekil Leon Blum 
ile beraber birkaç siyasi şahsiyet 
son günlerde müebbet kalebentli
ğe mahkum olmuşlnr ve bunu da 
Peten radyo ile aleme iftihar lle 
nan etmiş. 

Yeni mebuslarla 
namzetler mütte

fikan seçildj 
Ankara, 18 (A.A.) - Bo' kalaıı 

Aıtn mebusluğuna emekli Korgene· 
ral Kemal Dotan, Bilecılk mebuslu· 
ğıına Kibll Bliyttk El9lsl Memduh 
Şevket Esendal, Denlzli Mebusluğu· 
na lzınlr Belediye Belıoi Doktor Bch 
çet Uz, }lanJsa l\lebuslıığuna emek· 
il Korgeneral Ali Rıa Artunkal \·e 

l\Iardin mebwıluğuna da eski Burdur 
mebusu Halld Onrau, 19 llkt~rln 
1941 Pazar gtlnU yapılan intihapta, 
parti uamı.edi olarak tttt1ak.la seçil· 
mJşlerdlr. 

KISA BAIEBLER 

MÜTEFERRİK: 

* Dahiliye Vekilliği nüfus esa
sına .göre kôylerimi.zi sıraya koy. 
maktadır. Tasnif bittikten sonra 
ko;ylerlınizin durumu tesbit oluna_ 
cak, sonra köylümüzün kalkınma
sına yarar kararlar alınacaktır. * İstnbul ile Uzunköprü ve 
Kırklareli arasında i§lemekte olan 
8 numaralı yolcu treninin İstanbul 
ilo Hadım.köy arasındaki tarifesin
de deii.şiklikler yapılmıştır. Ayın 
22 sinden sonra bu tren Sirkeciden 
8,30 da kalkacak ve Hadunköyüne 
10,18 de varacaktır. Tren bundan 
sonra eski tarüe;yle yoluna devam 
edecektir. * Edirne Sfuhat ve İçtimai Mu
avenet Müdürü Dr. ~m Sirman 
ikinci umumi müfettişlik Silihi 
müşavirliğine tayin edUmiat;ir, 

* Belediye kendi kamyon ve 
kamyonetlerini peyderpey azalta· 
tarak bunların yerine araba koy. 
mayı münasip görmüştür, İnlhisar
lar idaresi bira fabrikası da araba 
lardan istüade edecektir, * Devlet sorasında açık bulu
nan ikinci 5uııf mua vinlil}e Şlirt 
defterdarı Bay Şükrü Düıner ta. 
yin edilmi(tir. 

let Nasıl 
Oynandi? 

(Başı Z Jnclde) 
delesin! bile lüzumundan fazla cktrı· 
cı,,, gbrllr; ctenkib mefhumunun 
«Kavgalarmn» adlı bir kitaba zorla. 
hapsettirılmesinl insafsuılt\t ı;şyar· 

dım. 

düm. nem de Sryanne ~pre'dlr. Bu 
dlter artfstterdeo çok muvaffak ol· 
mu9tur. Onun oyulUUlQ da dti.şlin&
rek dlyorwn kl, Haınlette pek ıuı ku· 
liur buldum. Tayfın eealnl tavandan 
aksetmeııt glbL Yoksa Hamlet Türk 

Bugün de iman edıyorum ki tenkit ııahneslnde pek büyük blr nıuvaffakt. 
denilen şey, ya kalemle yapılan bir yetle oynandL. Mahmut Moralı ile 
nevi <kavga, küfün~ ve y~hut c.19. Avni DIUlgll'l onutnıamak prtue, 
adliyo vekllletine ödetılen bir clurtıı.- Hamlet rıı!Unü yapan Talllt.a bir da
siye masrafı~ dır. 1 tıa tebrik ~tmek isterim. Eğer lfam· 

İşte Muhsin Ertuğrul - Celhled- let blr mevcudcyet; göstarecek kud· 
din Ezine mücadelesı glbl bir de ml-ı retle oynanmış olsaydı oounla bu ka-
sa! var, önUmUzde. dal' me,gul olm.ap değn!ezdl. 

Hamlet, iyi oynandı, kötü oynan· Her aktörün rollinde bir h118U51· 
dı deııken iş mahkemeye dUştU. Adil ret vardır. Bu huımyet hazan piye-: 
hUkUmle Muhsin ve CelA.leddln aıa- ııln bütün gerçeveıılDden harice ~· 
kadardırlar. Fakat, fikri hUkUmler MeıeJA Komedi Franaestn en tam11-
bütUn münevverleri ilgilendlreeeğin· m.tf artlııtlerlnden De Max. kenıllaln
den, bu hususta söz söylemek ııala.hl· den evvel aahneye 11e&hıtn. ~lrıl 

yeti olan kalem sahiplerinin dü,ştınce. !•terdi. Bn suretle hazan oyııadll'ı 
lerine müracaat ediyorum. plyealerde tııdllAt yapıJcbtı olmuftıır. 

Fakat !lhukespeare, Mol311!r, Basine, 
1skomlesini bana verip kend~ aya.Jt· Cornellle ılbl böyµk üstatların piyes 

ta. kalacak kadar heyecanla.nan M. lerinde okt-OrJer h11a11slyetlerinJ an
Fcridun: aıık rolün ~reveslnde cısatereblllr-

- Oellı.leddln haksızdLr, dl)'o ma- ler. Bunun haricine ~ğ& baklan 
saya. abandı, 9üıılni, bUyilk blr gay- yoktur. Ve zaten ı:ılmıa.dar da. 
retle meydana getı:ıım1.ş olan bir e- Binaenaleyh ben cördtttüm Bam-
sere hucwu etuıı~tır. lnt1Bn fıotedlk· 1 t ,. __ u•- 0 b•-.a-e ...,..,s ..,r e ......., o~nan Hanı-
ten ıonra, dlinyada tenkit edileın~ye- ıet araam™"' aktörlertn aaealı: ken-
cek eser yoıdur. Hmnlc~ lse, ese-' dl h si ti _.__ 't · usu ye eu...:ı aı bJr mukayese 
r~n muvaffak ~b~e.sl l!:ln Jıiçblr J&f)!labUlr fikrindeyim, Bu itibarla. 
cıhet ihmal edllrucmıştir. Tal ... tı hl f bnı--.o. • .. Q ena ......_...m. Batta. bl· 
Yalnız şu dlı~te r.ok dikkat et- raz daha Uerlslne kadar giderek dl

mek IAzımdır. Eğer buna, «klıislkll- ~eblllrlm ki, blzdeld Hamlet temslll 
glrı.l tıımame11 mulıafauı. etmem!şt\r;ıı .. __ Ate b'""~ ,. __ . . . . ...-.ı c şze ....... m..uokkttlerin de-
d.iye hucuıı:ı eclılmek hıtenıliyorııa. dtr dikleri lbl ttyatr 
rim ki, ıJinde bUe zaman t.elakkllerl- rıcı hl l't ıııll değomlldluz M:.ln utandı-

. . r em r ve şunu da 
ııe uygunluk nasıl düşwıilluyorsa.. ldılla edebilirim ki herhaogt bir A~-
llamlette de bunu nazarı Jt.ibare al- rupa ~rlnde kemali lft1har1a oyna.
mak icap eder. Bugün oynanacak tablllrb de.. Blzde de kıa.sfk hem oy· 
Hamlet eski Hamlet değlldlr ve ola· nanablllr ve hem de seyredlllr. Bunun 
maz da. aksini iddia tmek 

989 harbinden biraz evvel, Hamlet e hakikaten hata du. 
Fransada iki tamnmı~ rejisör tara-
fından, tamamen değ~ik jkl bııfka 
llade ile bnhneye koıunuştu. Wrlnln 
ı;ok beğeııillp ruğerinln boıılınsanme· 

dlitn.l tetkik Ye tenkitlerde okudum. 
Bunlarda cVeralıı.n• bUe bıl.fka idi. 
Fakat rajbflt sörm,lyMI yılulma· 

mı,ıı. 

Eu urJh kanaatim şudur kt: fena 
bir eseri .tyJ blr aktör kurtaramaz, 
.-e iyi bir eseri lyi bir aktör gökler~ 

SADt GtiNEL 

Maliye Vekili dün 
geldi 

Maliye Vekilimiz ll'ua.d Ağralı dtln 
sabahki ekspresle .An.karadan şehri
mize gelmiştir. Vekil blr müddet İs· 
tıı.nbulda kB.lıı.rak tetkiklerde buluna
caktır • 

~~ 
Avrupa 

milletleri 
Şevket BİLGİN 

ıeWA aıtmdald memleketler bal· 

kmm «lkt.eadl bozgunculuk~ 
,eklinde bellren basmane taallyetınE 
karşı, mJhver kaynakları, tlirlü ten.kil 
v11J •• uıarına baş vurduğunu blldir· 
mektedlrJer. 

İfgaJ kumandanlıkları, kendi mU· 
ra.kabelerlno tllbi olan yerlerd~ balkı 
a™landırınağa muktedir kimseleri 
tecrit kamplarına gönderdlklerJ bal· 
de. gittikçe lsyankfır blr mahiyet a.

lan aabo~larıo genlşlomesJne m!uıl 
olamamıtlardır. Bundan anlaşaliyur 
ki, en fllltlrtrc1 bozpnlardan sonra 
bile, mllletler, hürriyet ve istlkıa.J 
mefkOre&lne bağlıhklarmı ha.yatlan 
nın llstUnde tutmakta ve bu uturda 
bütün tehlikelere pervasızca ıöğüs 

ıermektedlrler. 

Bıı müşahede f'Jdde11 9a~ı diiı:· 
ka.ttır. Zira Avru~yl ~tıı.ıW&4& iti· 
tiliı eden muazzam kuvvetJn, ber mfı.. 
olayı devirerek yeni ülkeler fethettı
ft, zaferden WCf& koştuiu bir za· 
mana t&>adilf etmektedir. 

Bu ~·Nllye~ yu"·alarının dapldt· 
C'Qıı, vataolannın p&.r!:&lancbğını gö
renlerin, &onu gelmlyen karanlklar 
kinde, bedbaht talihlerine boyun eğD. 
c~derl zannedileblllrdl. Halbuki hlir 
ln!ianllk şuuru, vic~anlarıo biricik 
melikesi ol1nakta de""1lm ediyor. Ha· 
yalln alamıyacaıı fel~etlere taha.m· 
mW kudretin1 veren odur. Koyu ka
ranlıklarda. ııönmez bir alev glbl, 
ınWetlero rehberlik eden de pdur. 

Galtpler, küçük büyük btitlin mil· 
letlerfn mukadderatına bizzat salılp 

olmak haklarıDJ taruya.caklarını, ya· 
nnkl A.vrupamu gallpler ve mağJOp· 
lar diye lkl kısma ayr~ıuı 
her huıınsta tam milsa\-ata dayanan 
hakLld bir işbirliği tesiı edllec~ıı1 
daha şimdiden hareketleriyle lsbat 
etmezlerse bugltnkü kaynaşmalarJ11 

rarın bir feverana inkılap edeceğin
den kl.nuıe ,µphe edemez. 

ll'lkrmmce lşgal altındaki yerlerde 

vukubuJan hMlseler, hürriyeti zincir· 

(emenin lm.ktmsız bir şey olduğwl11 

anlatmaktadır. Bir defa ınesul fert midir, yoku 
kapitalist burjua sistemi midJr? 
Sonra eğer fert ise 1918 denberl 
Fransanın başında bulunmuş olan
ların hep blrdtın nıesul olması la. 
zımdır. Çiinkü dahili ve harici si· 
yaseti fena idare edenler, askeri 
hazırlıklarda kusur eyleyenler 
-eürüinler D bir a a değjı ta 
yirmi senede tamamlıımışlardır. 

* Koyun ve keçi derisi fiyatları cıkanr. Hamlet Jıııe Türk ııahneeJ.ııin 
çok artm1f1;ır. Ala.kadarlar bunu lftlhar cdebUeceğl. bir şekilde ve hat
sebep,cıl.z görerek tetkiklere geçml~ t4 A,·rupadıı bile yüzüın~ıı ahrtar 

Trenlerde bayram 
tenzilatı yapılmıyacak 

Ne ölüm ~arı, ne toorjt katnP" 

Jarı bu davanın "ekllnJ defı,tıreme:ı. 
Biz, ajans Jıaberlerl arasında Ge· 

ueral Nedlçln Sırp mllletlne mesajın• 

okurken bu huewıtakl ka.naatimtzlıı 
bir c1ellllnl 4aJıa. bul(luk. 

lerdJr. cak bl.r mul-affaikyetle oyru}nmışt1T. 
51.Jndilllt Jıam derinin borsada !ı;ını boşalbnış olmanın verdiği 

muam.ele ôrm~ kanu' veril:_ hıı.llflikl@. benden evvel _,prı.rdesUsünü 

ıni§tir. kapıp dı§arı fırlıyan M. Feridundan 

Bir de ruızırlar l9in bir müşttr 
rek mcsnllyct vnrdır_ Kabinenin 
her azası mesuldür. 

Bizim blldlflınlz bir hakikat 
varsa o da Mareşal Peten ile Ge. 
neral Veygani! da harbiye nazır
lıklarında bnhındnlar. Onlar da 
ordunun tıaınrlanmıımasından ay
ni derecede mesuldürler. 
Şu halde mesullerln bir kıımmı, 

diğer bir kısmın m:ıhkftm ettirme. 
si doğrn değildir ve ad!Uete de bl9 
n)"lT!az. Zaten hem tarih, hem ele 
}1ugün esir fak;ıt yarın hür olacak 
olan Fransız milleti bu parti ve 
kin adaletlnln verdiği gayri idil 
mahkümlyet kararını kabul etmi
yecektJr, 

Fakat Vat:ın ve mllletfnin hür
riyet ve l!ıtiklallni lsteyen General 
De Gol ile tarafdarlarını Alman. 
lann hatırı 'için ölüme mahkum 
ıeden bir rejim ve bir adaletten 
ne beklenebfllr? 

Damat Ferit devrini pek acı bir 
surette tııtmış olan biz Kemalist 
Türkler böyle düşiinmekte haklı
yız ve zaten bütün Fransızlar da 
bizim gibi düşünüyorlar, fakat ne 
yazık kf bize hürriyeti ötreten o 
insanlar şimdilik hürriyetlerine 
malik deflller<ıfr. 

Suphl Nuri İLERİ 

* Maarif VekAleti, ilk ve orta 
okullarla, Uselerde ders veren ka
dın öğretmenlerin, okul içinde sı
ylnil} tarzlarına aft bir talimatna
me hazırlamıştır. 
Kadın öğretmenler, okulda bu

lundukları esnada yeknesak ve 
ı;Ussüz bir elbise giyeceklerdir. Bu 
elbisenin ~kil ve yapılış tarzı bu 
talimatnamede izah olunacaktır. 

MAARİFl'E: * Memleketimizdeki ilk mektep 
çağındaki eocukların 8 tçşrinisani 
cumartesi ~ü yapılacak ~ayımı 
için hazırlıklara ıbaşlanmıştır, Sa. 
~ım, kapı kapı dglf!&ı1malç ::ureti
le )"apılacak ve o gün 7 - 16 ya§ 
arasındaki çgcuklar evlerinden dı
şan çıkmıyacaklarQır, * Ü'nlversitede yapılmakt.a olan 
qüı: devresi ikmal "imtihanları so· 
na ermek üzeredir. Hukuk ve İk· 
tuıat fakültelerinde imtihanlar a
yın 26 aında neticelenecektir. Not. 
lar ayın 28 inde talebelere teblllf 
olunacaktır. 

*Yüksek Ziraat Enstitüsü vete. 
riner fakültesi iç hastalıklar doçen 
ti Dr, Tevfik Başer ve ayni fa
külte parazltooloji doçenti Dr. 
Nevzat Tilzdil'in ikinci sınıf pro· 
fesörlüğe terfi etmişlerdir, 

yasada bareket 

Avrupadan külliyetii miktarda 
manifatura geldi 

Gelen mallar arasında çay, kahve çivi 
ve çivi tel de vardır 

kenderun limanına müntehi olan tedir m 
Basro v• ~ersin limanı ile İs· ı bu noksanı fazluile telAii et ek-

Akdeniz yolları, bilhassa Avrupa M~in yolile ithal edilen 
ile olan kara muvasala yollarlle telif ınuh-
Triyeste ve Karadeniz nakliyatı· cins oayların miktarı az ol· 
nın gütıden güne inkişaf etmesi vo makla beraber çay fiyatı normal 
bilhassa Almanya ile ticaret mu- haddi a~anuftır. 
kavelesi akdi piyasada derin bir Son günlerde kahve ithal odil-
inşirah husule getlrmi§tir, memekte olması, memlekette kah-

İthalAt eşyası arasında manüa· ve .toklarının fazlalığından Heri 
tura mühim bir mev'ki almaktadır. 
Avrupadan kara yolile gelen ma- gelmektedir. AlAkadar makamla· 
nifature. owasından maada evvel. tın tahminine göre• haJ'içten itha· 
ce iki vapurla Mısıra kadar gelip IAt va.ki olmadan memleketin bir 
orada kalmı11 olan muhtelit mani- buçuk senelik ihtiyacını tem.in e
lntura partileri de Mersin· yollle 
şehrimize getirilmigtlr. 

Bu meyanda Mersine kilçilk par_ 
tiler halinde gelen yünlü kumaşlar 
ihtiyacı karıılıyacak miktarda de
ğildir. Memleketin muhtelü yer
lerındeki yerli kumaş mamfiltıtı 

decek kahve mevcuttur. 
Demir ve mamalAtı hariçten gel. 

memektedir. Evvelce sipari~ veri· 
lerek Sllvingradda kalmış olan 
çivilerin mühim l)ir kısmı kam
yonlarla nakled1lmektedir, Bu su· 
retle nakiedllmek üzere hudutta 

sonra hocam Sadri Erteme koştum. 
Vaktile felsefe derslerine girerken 

yUzUnU kaplıyan taUı tebessUm çil!:· 
gilerile bakışlarımı doldurdu. 

- 11.amlette, diye ba,ladı, önl'e 
klblklerl oywı.mak mescleelnl dit· 
9li.onıek lazımdır ki. bu güç bir şey
dir. Bu gJbJ eserleri, vatanları olan 
memleketlerde görmeden oynamllk 
değil, 1eyretmek bile laabetıı olmaı;. 
Yerinde, hlç olmazııa blrka9Lnı göril.p 
mukayese yapmak l6ıııncbr. Sonra 
bWle tiyatro an•anesı pek yenidir. 
Bunun lçindll kJ birtakım eksiklik
lerin olmaaı tablldir. Ve zaten mll
uevver seviyealle tiyatro eevfyesl a· 
rıı.smda da bir fark yoktur ki. Umu
mi killtürümüzdekJ ekııi.kllfe boyun 
egerek tiyatroyu geride bırakmak da 

doğru olamazdı. Başlamak JAımıdı, 

başlandı. Röne58(18 killtUrtlruı ceı;ı gt. 
ren her cemiyette bu gibi akukhklar 
her sahada kendlnl göııterlr. 
Eğer her işimizu; Hamlet gjbi per

desinl BA;arak gti3terilmesl 1.ınk!ru oL 
saydı, kimblrlir ne büyük hataları· 

mız çıkardı meydana!. 
Şu bakı.ıpdan da lpsafü olmamız 1-

ı;ap eder ki, ta Rönespns A~1nlerln
denherl, yüzlerce sendlk şşnat ına· 
zllerl ve 11ahne an'aneleri olan insan
ların bir zincir gibi bu sqn•at Jıalkıı 
eıru koparmadan; llim. felsefe \'e te
fekkUr clhazlarile beraber yUrUtme

lerlndckl surı ve görüşlerJ kavramak 
lAz:undLr. 

Çolc tabiidir ki onların yııptrğı şey 
lıa!}ka olur; anasının evinden kBA;ıp 
sahnede iş ba~rmağa !>(!,Va.fan ve pek 
ı;ok ek!lklerle mücadeleye mecbur 
olan insanların yapa.cağı da başka ... 
.KıasacMı~ Yeniyiz ve eskimiz çok ve 
bitmekte olan bir devirle başlamakta 
olan bir devrin orta.ııındayız kJ, bütün 
dava buradadır.• 

Yazılarının tııshilıindekl t!Willttıe 
biraz korkunç tanıdığım Ulunayı, ma. 
sasının başındaki gülen ba.kışlarile 

cana yakın buldum. UZUn Avrupa 
hayıı,tınd& görüp anladığı Hamlet!~. 

biZde oyna.nan Hamlet arasında bir 
mukaye.se yapmasını istedım ve bU· 
yük bir gıı.f yaparak da temam sey
redip etmedlğlnl pordunı, hem de 
birkaç gtln evvelki tenkidini okumu!} 
olduğum halde. Tııtlı bir kahkaha at_ 
tı ve: 

- Benim de ~'11.l'lda bırakıp çıka· 

cağımı mı zannettlnlz, dedi. Seyret
tim. Hom de sonona kadar ve zevkle. 
Bugiln bile Mubslııle dargınım. Fa· 
l<&ı bu, hakikati söylememe nıAnl o
lamaz. Haınletl Avrupada da gör-

mevcut bin tona yakın çivi var
dır. 

Muhtelif memleketlerden müte. 
ferrlk surette çivi ve ç1vi teli de 
gelmektedir. 

Her sene İstanbul - ~a ara
ııı.n.dald tr-.nıe:rde Deıvlet Denıiryolluı 

ter tından tenzUA.tıı bir ta.rtte tatbik 
edilmekteydi. ~u tenzilat 'bu sene tat 
bile edilmiyecektir. 

Sırplar oJdalcl blr mDlet G1.arak ıa· 

mnmı,lardır. Bu harpte, kendllerlJıl 

idare edenlerin baslreblzllği yttdin· 

Kızılay Nusabinin Telmı· den en büyük talihsizliğe uğradılar· 
nar köyü felaketzedelerine Yugoslavya parçaıanını)tır. uwıut· 

1700 lira yard1mda bulundu ları hentbı meı:huI olan kiiçijk sırı> 
Mard1n (I!w.ıwıt) - Vll!yetimlz!n devletJnln mukadderatım idare 1çııı. 

Nusa}"bin kaza.sının Temunar kö,yijn- General Nedlç AlnıanJarla lıtblrU.ti 
de çıkan bir yangın ııetieestnde 48 yapmıştll'. Bu derece yeis verici bir 

vatandaş ııçıkta kalnıı'}tır. Bu acı ha durumda, Sırp mWetinln eekl vahde• 
ber alınrr alınmaz fel!ketzedelerln ttnl yenldeu bulınak ümidiyle ftete· 

ler t~lill ederek mücadele ettlğipi 
iaşe ve iskanları lçin vila.y~tlm.lzce 

icap eden tedbirlere teveslll edil· 

miş ve 8.çil ihtiyaçlara &a.rfedllmek: 

üzere şehrimllı Kızıl31Y cemiyeti t.a
ra.fından Nuaaybln ka.Ynıaka.mlığına. 

del"hal 160 lirıı gönderilmiştir. 

Fell.keti ha.bv a.ıan Kıml&y umumi 
merkezt. de telgraf ha.v~eaı olarıı.k 

Ziraat Baııkası vuıtasne fellkete uğ 

ııya.nlara v,rihnek Uzere 15tO lira 
gönde~tr. 

N.şan 
Muharrir arkadaşlanmrzda.ıı Bıı.di 

Günelln ııknı.bası, Ankara telefon :ş· 

leri müdtll'l~de Asmı özensoY!a, 
askeri hAklm Hu1Qsi Alp8Jl'ın kıra 

Melıl.hat Alpan'ın dün nişanları ya
pılmıştır. Kendilerine devamlı saadet 
dileriz. 

7 ,80 Program 
1.BC3 Müz$t 
7.4-5 Ajana h. 
8 MllziJQ 
8.15 ~vin sa. 
8.30/8.~ Mll.zik 
12.30 Program 
12.33 MUzik 
12.45 Ajans h. 
13 MUzlk 
ıs.soıu Müzik 
18 Program 
18.03 Mtlziılo 

18.30 :Müzik 
19.30 Mem. Sa.. 
19.45 s. 10 daldlca 
19.35 MUzik 
20.15 R. Gaut&Si 
20.45 Mtlzilt 
Z1 Z!.ra.a.t tak. 
21.10 Müzik 
21.so Tem.sil 
21.45 Mtlzik 
22.80 Mem. Saat 
22.45 Müzik 
22.156/23 Y. Prog 

Yeni Neşriyat: 
Geçmiş Günler lfrdından 

Samanyolu. Yaşa.malt Killfeti ve Ce 
m!yet ve insan iSimlerile matbuatı· 
mıza kıYffietli eserler na.ve ebniş O· 

lan genç edebiya~ıla.runızdan Ke· 
mal Beka.ta'nın Geçm,iş Gtlnler Ardrn 
dan isimli yeni bir hikAyesi inti~r 
etmiştir. 

(Ta.nesi 50 kurqş. P. K. ru Anka· 
ra} 

ö~l19ruz. 
Anı~ ~telerlnln "·erdikletl 

haberlere bakılırs~ Hırvatistan~ 
~ırp)arla Ustaşµer arasmd~ her gllU 
musademeler olmaktadu. 

Bosuada, Karadağda, Sırbistal)Jll 

muhtelif yerlerinde yüzlerce Jd!G' 
metrmUıt arazide !::6telerln fAallyetle
rl o lmdar artmı9f.tr ki. tıgş.t kuvvet• 
lerl ıtukalar kullanma_ja mecbur ııl· 
(QQŞ)arllır. ttalY{l.ll f>ombardıman tD1 
yarelerl de Henıekto ve Karıuıatd;) 
dallık köyleri Wrer kiiçti.lt kale b.a.
line koyan çetelert rıık elk bombat" 
donan ~tmelltedirler .. 

Bu haberler, itaatsizlik hareketleri 
~nl~lerse, tenkil seferleri tertip e
dllecefJnJ haber veren General Nedi• 
çin beyannamesiyle karşılaşttnııııcıJ 
Srrhlstanda vaziyetin çok karışık oı· 
doğunu teslim etmemek imkiinsıı:<hf• 

Sırpların bllhassa Rus savaşınd 1 
ce.cınret aldıkları anlaşılıyor. FIJJID. 
kika ı,gal altmdııkl yerlerden mnııırıı 
Alman kuvvetlerinin geri çekllercJ; 
Rusya.ya göndcı.rllmf'!Si bugünkii ,.._ı.i• 
~tin bir ı.ebebJ oJabillr. Fakat nııs
ya sava,ı netlcclendlğt takdirde dY . 
hl kabaran tnfia.llerln tiükünet bultfı'/' 
caJı zannedUemez. 

DJğer taraftrın ı:ıınu da gözönilJlde 
tu~k 1.6.zımdır: 

Abluka yü.ı.litıden Avrupanın ıettb\· 
JŞ -qkrıyan kı!:imtnda açlık ve tariJıill 
hJçlıtr devrinde eşine t.e6adüf ed1).rıt,,

mlş mllthJ~ i>Jr sefalet vardır. t,gnl 
altındaki yerlerde kaynaşmaların 

mtıhlm bir saiki de budur. 

UoUncü yılına basan ve d!bıYa
wn altını Uı;tüne ıretlrmekte olaD 

harp, bJ~I daha kuvvetli, dulla 
tertipli \"O tedbirli olm.ağa zorl&-

maktadır. En cetın vaziyetler 
kar~ısınrla bJJe bu~o kadar o!-

duj'u glbl sağlam ve ıaı·~ 
durabllıneğe dev.anı edebn:nıek 

için daha kuvvetli olmak ııazırb-
• ğmday:ız. sız bu ba.zırlıkJ.an ntre 

ve zeklı.tınızla, Hava KUl'OJ]l11JlS 
yardnn ederek kolaylaştımblllr· 
slnlz. 
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Dün Ü Futbol maÇları 

Beşiktaş Galatasaray 3 2 ve İstanbul 
spor - Fener 1- O netice verdi 

Lig maçlarına dun de Fener· yan sarı kırmızılılar hucuma geç
btı.hçe ve Seref stadlarında devam tiler Nihayet ortadan bir hüc~m
-1ldi. GUniln en mllhlm iki m a. da l\iustafa vole bir şiltle ve Mch
'!f'lllda yalnız tahminler hılMına o· met AUnın kıpırdamasına bile 
!arak GnlaUısanıylılar doksan da- meydan bırakmadan beraberlik go 
kikalık oyıınun yetmiş dak kasını lilnu k ydctti. Co · i cmeden yi
tck kale oynadıkları halde 3 - 2 1 ne Mu tala, Mehme_t ~llnln mil· 
Besik~ mağlüp olduJar. İstan. dafaa ına ra men ikıncı Galata a. 
bulspor - Fencı'bahçe maçı da ray go!Unu yaptı. 1 - O galibiyet· 
1 - o 1stanbulşporun lehine neti· ten 2 1 mailup vaziyete duşcn 
celendi. Beşıktnşlılar, tekrar cn:qlnndılar. 
Diğer maçlarda da Pcra Tak· Gaıııtasaray_ takımında ne olsa ye

&lmi, Vefa, Beykozu, Kasımpaşa ner'z kafasılc hareket söze çar. 
da Süleymaniyeyi yendi. pı)ordu. Bundan istifade eden si· 

Evvela, Şeref stadındaki ınaç- yah beyn:ı:lılar hücumlnrını sıklaş. 
tarın tafsillıtını verelim: tırdılar. Osmanın bir hatası yin11 

Besiktauın imdadına yetişti. Kale 
önilne düşen topa çıkı, yapan Os
manın Ostünd n asan top, ŞilkrU 
va. ıta ile\ Gal:ıtasnray nslarına ta
kıldı ve vazıl et 2 - 2 berabere 
oldu. B~ ikta beraberliğe ulaşın· 
ca daha canlı oynamıya ba~ladı ve 
ŞükrU sıkı bir ıutıe üçüncü Be
şikta golünü d kaydederek ta· 
kımını 3 - 2 galip vaziyete ge
tirdi. Dıwrc d bu suretle bu ne
tice ile kapandı 

Ga:atasaray - Bsşiktaş 
Sareİ stadında gUmin en mWılm 

maçı İstanbul ~mpi~ onu Beşik• 
taşla Galata aray arasında idi. Bu 
karö;la ma Şazı Tczcanın idaresin 
de oynandı, MaG"ın tarzı ccrcyan~
na geçmeden evvel heyctl umum~
Yl'\Sl ve aldJ~ı netice üzerinde bır 
kaı; noktaya i§arct odelim. 
BeşUct4ın dünkü zayıf kadrosu 

l<:ar~ısında Galatasarayın galip gel 
l'l'le.si ldzımdı. Fakat Galatasaraylı. 
ların ne olsa ycncri:ı:, knfnsjle hare 
keUeri bu ma l®iycti dO'Jurdu. 
Sır buçuk saatlilc oyunun yctmia 
dakikasını tek kale halinde oynı. 
Yan sarı kırmı.zılılar bir parça da 
k:afnsızlıklarının kurbanı oldular. 
Seşikta$Iılar da zayıf olduklarını 
takdir ederek bu zaafı telA.fi için 
ortaya bUU\n enerjilerini t.oyma
lıu-ı kendilerine hakikaten kıymet 
il bir galebe kazandırdı. Fakat şu
nu da kaydetmeden gc~iyeUm ki 
beşiktasın eksiğini enerjılerile be. 
rıı:ber, Galatasaray kalecisi de dol· 
durdu ve bu neticeyi elde etmele
rine bllyilk bir yardımda bulun. 
du. Beşiktaşlılar her şeyden evvel 
Galatasaray kalecisine bir teşek· 
kur borçludurlar, 
Mnı;ın tarzı cereyanına geçelhn: 

İkinci devr~ Galatasaraylılar 
baştan nihayete kadar hakimdiler. 
Hucum hattı bir cok collilk vazi
yetlere gfrdıklcri halde bir türlU 
takımlarını ma lfkbiyetten kurta· 
raca:k golü ka}"dcdemcdfl~r. Bu 
hatta Yalnız Mustafanın didinmesi 
göze çarpıyordu. Be iktaşlılar da 
bu devrede daha ziyade tedafüi 
bir oyun oynadılar. Maç tn bu su. 
retle 3 - 2 Bcştkta,.ın calibiycti 
ne neticelendi 
Bcşikta5lıla;ı zayıf kadrolarına 

rağmen kazand kları bu galibiyet
ten dolayı tebrik ederken, sarı 
kırmızılılara da hasmı l Uskalin 
futboldc her zaman için böyle acı 
neticeler docııraca~ını hatırlatmak 
isteriz. 

Şazi Tczaan, dlinkil maçı haki· 
katcn güzel idare etti. Bir buçuk 
saatlik oyunda hiçbir sızıltıya mey 
dan vermedi Tam mfınasile otorl. 
terdi. . 

COKEY 

Beşiktaşlılar ]tadrolannda geçen 
Benenin şşmpiyon !:8kıı_nından ~eh 
illet Ali, Feyzi, Huscyın, İbrahım, 
Sabri, ŞükrÜ ve ara &ıra da oynı

• Taksim hn Eşreften mahrum olduğu hal. Pera 
de dlğerlerWn yerlerine gene o· Şeref stadında ynpılan Pera -

Baltık denizinde 
ımaa doaaamuı 

Bir k ruv azör 
ve iki muhrip 
kaybetmiş ... 
Vloby, 19 (A.A.) - lngtliz radyo· 

su, lnglUz filosunun Baltık denl:ı:tn

de Almanlara karşı bUyUk bir muvaf · 
faktyct kazanmış olduklarını haber 
vermelüedlr. Bir Alman kruvazörU 

batmış, bir tanesi de ha.Sara uğramış. 
tır. Bundan başka iki torpito mubribi 
batırılmıştır. 

EN SON HAVADİS - Bu tel· 
grafta bir )Uhşhk olacak. Balbk 
denizine bir İngiliz deniz filosu. 
nun girebilmesine imkan yoktur. 
Binaenaleyh bu filo olsa olsa bir 
bava filosudar. 

Mihverciler 
Afganı 

terkediyorlar 
Pcşaver, 10 (A.A.) - Rcutcr: Kı\ 

bil radyosunun blldlrdlğlne göre, Al· 
man ve İtalyan tcbeaları .Afganiııtanı 
tcrkedeceklcrdir. Afgan hUkfımeti, 
Alman ve ltalyan tebeala.rının mem· 
lekctlerlne Hindistan - Iralı: • Türkl· 
ye yolu Ue seı"bC!stçe dönmeleri hak· 
iliında lnglllz teklifini kabul etmiştir. 
.Afı;an hUk<ımcUnin bu yoldaki kara
rı, Alman ve ttalyan elçillklerine bll· 
dirilmlştlr. Elçilikler bu mesele Uze· 
rinde mutabakaUannı boyan etmiş.er 
d•r. 

lış hareketleri ve doğan ikilik ni· 
1hayet çok sevilen Fenerbahçcyi 
mağlubiyete sürliklcmiştir. Ara
sında hürmet ettiğimiz zevatın da 
bulundu~u bu idare heyeti içinde 
bulunan bazı kimselerin hislerlle 
hareket ederek klilpleı-inln mukad 
dcratı ile oynamaları, Fenerbahçe 
taraftarlarında oldtıllu kndar TUrk 
spor efkarı umumiyesinde ele her 
halde fena bir tesir yapmı§tır. 

Necdet Gezenin idaresindeki bu 
"1ncul.,rı "'""'!ftak suretı1e cıktı- ....,,..... c... d 

.. ,..,..,., 4-<LN11?1'l tınısındaki maçın uun an oyuna sarı ltıcivertlller yine ek· 
lar. Buna mukabil san kırmızılı. ü d vvelki karşılaşmalar sozon n e sik bir kadro ile ve ııu fiekilde çık. 
lar da Adnan ve Ankaraya giden · ti ı d tutularak Taksim lehınc ne cc en mışlardır: 
~ehmet Aliden mahrum ular. O· mesi beklenirken takımlnrını tak 

1 dJ Herke G Murat- l\furat, Faruk - Enis, ~un çok canlı baş a · s a- viyç eden Peralıl r gtnel bir o-
latasarayın derhal JıAkim olmıuıı. yundan sonra Taksimi 2 _ o mağ Esat, Ali Rıza - Turan, Naim. l\le. 
nı beklerken bunun ıık ine olarak lüp etmişlerdir. lih, Cemal, Ocmil. 

·ı~ beyazlıların daha müessir Kas:mpaşa - Süleymaniye İlk dakikalnrı karoılıklı hücum 
0 Yununu seyre başladılar. Beşik· !arla geçen bu oyunda onuncu da· 
taşıııarın canlı oyunu kar§lSında Seref stadında ılk bi:inci küme ' klkadan sonra Mcllhin ;ıahsl gay-
bir an için GalntaSJll"BYlılnr bo- karşılaşması Sul ymanıye - Ka- , . . . 
tuldular ve bocaladılar. Nitekim ıımpasa arasında olmuş. Kasımpa retıle Fenerliler daha ilstiln bır 
"1ok geçmeden sağdan bir hilcum. şahlar canlı ve gilzel bir oyun oy. oyun oynamıya başlamııılar, fakat 
da or~a gelen toPU, ŞUkru, <;>~- nıyarak Süleymllniyclilcri 5 - 2 gol kaydedcrncmlşlerdir. Nihayet 
inanın bir birinci takım kalecısı• ma lCıp ctrnl§lcrdir. Sl inci dakfkad3 :ınl!dan l;ılr hü-
tıe yakışmıyacak hatasından isti. p 8 DO r tadı da ; cınnda Tarığın bir ortasını Kadir, 
fadc ederek bir ktıfa vuruşile nğ
lnra takarak ta'kımına ilk golll ka ı Fener kalecisinin hatasından isti· 
tandırdı Bu gol sarı kınnı:ı:ılılan stanbulspor-Fenerbahçe inde ederek gole çevirmiştir. Bu 
daha zı;ade bozdu ve be~ dakika Fener stadında gunUn en miıhlm gol, sarı ltıclvertlilerJ canlandır
tndar Galatasaray takımı tama· maçlarından birisi de Fener - mış ve İstanbulspor kal~lnl teh. 
nen ortadan silinir gibi oldu. Bun İsta.nbulspor arasında olmuşttir· dide başlamışlardır. Bu arada Fe· 
~an oonra tekrar kendisini tor>1ı. F nerbıı.hçe idare h yetinin Yfin. ner lehine olan bir penaltıyı ha-
--__,.,....,,.........,...,..._,.-------------.----- kem vennemtıtlr. Devre de bu su. 

retle 1 - O ı>0na ermı~Jr. İkinci 

Yeni tef rikalarımıza 
Bayram ertesi haşlıyoruz 

Kara 
_ctebiyatımızda t~ 

açan ebedi e . r 

d<>vredc Faruk bir snkatlık geçi
rerek oynu tcrlcct.mls ve Fenerli· 
lcr oyuna on kı,ı olıırıık devam 
mecburiyetinde kalmışlardır. Sa. 
rı lAclverllller bUtUn gayretlerine 
rağ"men mıığl()bfyetten kurtulama
mışlar, maç ta ı - o istanbulSIY.>-. 
un lehine ncticclenml~tir· 

Beııkcz - Vefa 
Fener stadında ilk birinci küme 

maçı, Beykoz - Vefa arasında ol. 
muş, ye il beyazlılar hfıkim bir 
oyun oynıyarak maçı 3 - ı kazım 
mışlardır. 

Japon1ada: 

" Dış siyasette 
şimdiden 

harp vaziyeti 
mevcuttur,, 

J pon donanması 
yeni vaziyetleri du 

göğüsleyecek 
Yeni kabine ilk 
toplantısını yaptı 

Japonya, kendi· 
sini saran 
çenıberden 

kurtulmasını 
bilecektir 

Tokyo, 1D (A.A..) - n. N. B. 
Başvek6Iot tıelf.Lhiyctlcrlnln rcs· 
mrn yeni kabine re! lne devri J~io 
huzuru şart olan Prens Konoyc
nln ıuuıtalığına rağmen, yeni To· 
jo kablne51nJn, ilk mutat lçt.ima· 
mı, 22 birinci teşrin r;tınli ııkde

doo ini, Don1el aJnnı;ı haber ver
mektedir. 

Tokyo. 19 (A.A.) - D. N. B. 
Bahriye Nazırı Amiral Şlmatla, 

bu ak-şanı rndy{lda memlekete h!
tabcn 'erdiği kısa. bir hitabede, 
Japon donanmıı5ının, yalnız Çln 
hlldlseslnl halletmeğc değil, Ja
ponyanın göğüs germek \"azlyethı 
ıle olduğu her türlü vazl)tıt de
ğişikliğini de hesaba katmağa 

hazır bulunduAunu ı;öylemlşttr. 
To!Qo, 19 (A.A.) - DUn baş· 

lıyno pa 1f mlldafnu tnllınlert 2G 
llkt~rlne kadar gittikıJe genişli· 
ycrck de\-am edecektir. Işıltlnr 

tnmıımlle knrarhlncnk 'o haklkt 
bombalarla bombarl'lımıınlar ya· 
pılııcakhr. 

JAPON GAZETEI.EB!l\'1N 
l\rtlTALEALAill 

7ok)o, 10 (A.A.) - D. N. B. 
Gazeteler, yenl kabine hakkında 

uzun mlit:ılcnlar ~ Urütmekto 'e 
Japon mlllct!nln, )enl Jıükumct
ton, hallluızırdaki ı;ergtnll!;rfn cm· 
retti ı aılmll siya eti beklemekte 
kcndhJnl haldı r;ördliğUnü mi.ıt· 

tefikıın söylemektedirler. 
Yomiuri Şlmbun gazetesi, Ja. 

poıı mllleUnln, ı:oktanberl boyle 
blr kabine bçklcdlğinl ımy!Uyor. 

Nişi :N lşJ ga:ıetcs1, hu defa, na
zırların intihabı, her tUrlü lhtUfı.· 
tı bertaraf ed oek şekilde yapıl
dığını htıllrtlyor ,.cı öyle yazıyor: 
Dış 6lyıı et ı;aba ında şimdiden 

harr hali mevcuttur. 
Şugal Şş~o Şlmbo gazetesi, 

)"eni kalılocnln t~ckkli!U, kU\'• 
' tl1 bir lıarwı hava .)arııtacağı 
mUtaJeasındadır. 

Japon Tim An Ad\crtlser 
oB) le ;) azı) or: 

Japon)ıl, çembt'r l~lne alınmak 
tehlikesin m ruzdur. lUUtchas· 
ısıslarm ıse\-k \O idaresi nltında 

ku"-vctll gayretler ar!ctmekle 
\C mcmlel\eU, blr mlldataa harbi· 
ne, Jytd n il iye bıwrlıunnkl bu 
tehlikenin önilno ancıık '~Uebl

lir. 

Yazan: Nizamettiıı Nazif 
Vefalılar ilk gollerini penaltı· , 

Aınerika da te:ner
küz kampları 

kurmaya başladı 

Davud, Kara on yedi :.rıl once 
neıırcdlldijU zaman 

fevkalCıde bir alAkn ile tnkip edllmiıı ve blltUn neırlynt re. 
korlarını kırmıştı,. On yedi yıldanbcri de gerek tefrika 
halinde gerek kltnp halinde hiçbir romana, muvaffakiyetın 
böyle bir derecesi nasip olmadı. 

l/' D J eskı harfleri bfi. 
n ara av u , mlyenlerln meçhu. 

~UdUr. Bunlar, edobJyat meraklılarına bir fikir vermek 
için bir z.omanlar Resimli Ay mile sesi tarafından ede. 
biyat meraklısı talebelere okutulmak uzcre muelli! yap. 
tmlmıa olan bir hultısayı kı;ıpııarak okumuıılarsa dn bu, hic 
§i.iphesiz Karadavud adh mua;zam romanla h1YB kabul 
etmez. Karadavut bir dunyadır, bu hulfı a ise o dünyayı 
tarife çalıııan bir makale. 

Anadoludan, Trakyadan, Ankara ve istanbuldan mub
t.alü taleplerle karpla~ması Uzcrlne mfiellif, on yedi yıllık 
bir fasıladan sonra eserini bir daha sözden geçirmiş ve bir 
çok yerlerini yeniden yazarak dcta yepyeni bir er vQ. 

cude ~etirrnietir. 

Kara Davud, 1925, 1026 ve 
1027 de oldduğu 

gibi 1041 - 1942 de de büyük bir altıkıı ve heyecan mevzuu 
olacaktır kanaatindeyiz. 

Bayramın geçmesini bekleyiniz ! 

dan Fikret vası~sile kazanmışlar. Vichy, 20 (A.A.) - Ecnebilere 
dır. Devre sonlarına doJtru Fik· mahsul ilk temerkuz kampı Nevyork 
ret ikinci Vefa golünü kaydetmiş clvarındG. L9ng tslnnd'da. kurulmuş
ve birinci devre Z - O kapanmış
tır. 

ikinci devrede daha canlı bir 
oyun oynıyan Beykozlular yegAne 
sollerfni Refii vasıtaslle kaydet. 
rnişler, fakat Hakkı üçllncO Vefa 
"ltınn YtıPmış v~ maç ta 3 - 1 

tur. Sat.hl mcsahssı 16 hektar olan 

bu kampta 120 ı;.adır içinde 700 kişi 
banna'bHecektır. Harbiye nezaretinin 
birkaç kamp daha vUcude gcUrocotl 
11lty1.enmektedlr. 

Beykozun mağlMliyctile neticelen. ~~·-- B r c 1 - -. ..... 
rn~tfr. • J 

i k inci lıiime l Küçük haberler J 
nıaçları 

Dun FcnCl"bahçe ve Şeret stad
larında yapılan ikinci küme maç. 
lannda da Topkapı Alemdara 4-1 
Davutpnşa da Ramiye 5 _ 1 ga· 
llp g imiştir. 

HM tclıllk ini önlemek itin 
balııd kuvvetJJ olmak lazımdır. 

Hın; tlnr ateş hattında. 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman radyo

sunun ıtılldlrdlğlno ı;-l!re Dlnyeperln 
şa:-kında, eon glinlerde ~arlt ccphe
einde m Uttefikleı c Utlhalt eden Hır· 
vat kıtaları ateş hattına glrmi,le .. -
dir. 

Alınan aşJ<crlerlne tccn,ilz edenler 
te\klf ccllldl 

FJtro \e zekt'ıtmı:r:ı ııa,·a Kuru- Bern, 20 (A.A.) - Zagrenptc.."\ bU 
muııa 'ermekle bu tehllkeye kar- diriıtyor: 

Hırvat dahiliye nezareti 80 EylQlde 
şı koymuş olacaksınız. .Alman aııkerlerlne karşı yapılan su· ,._.----·-------J 

1 
ikrı.sd neticesinde 18 lcl.tlnln tcvkJ.t e
dıldi~ iblldlrmcktcclir. 

1 Açlık. tehlikesi 
karşısında 

Avrupa 

, ~ 

1 
ıtO MİLYOS ÇOCUGA 1 

y~pılacak yardım harbin netlcc:;j 
Uzerindc · tesir ya~maı;. 

\., "" 
Nevyork, ltı cA.J....) Sabık 

CUmhurreuıi Hoover, Birleşik Ameri
ka hUkQmet nl, :Mihver devletleri tcı.

ra'rındıın istila. edilen Avrupa mcmle 
ketıcrine gHtn. maddeleri göndcrmegc 
bir kere d:ı.ha davet etmiştir. 

Hoover, radyo ile ne~redilen hitıı. · 
bosinde, Birleşik Amerika,. sefalet :
çlnd~l Avrupa memleketlerinde ya
~nyan 40 milyon çocuca. zaruri gıd:ı 

rnaddelerı gönderecek ohırşa, tıarbin 
askeri neticesi Uzcrlnde, bunun hiç 
bir tc.slri olnuyucağını söylemıştlr. 

Alman cephesini 
gezmeğe giden 

Türk generalları 

Ali Fuat ve Erkilet 
Anton:sko tara
fından kabul 

edf diler 
Ceph 3ye giderken 
Bükreş ataşemi.ite
rimiz ve bir A lman 
yarbayı kendilerine 

re/ akat edecek 
.Bilkreş, 19 (A.A.) - Rador aja.ıış1 

bUd.lrlyor: 

xıx ünco asnn an bllyllx fa .. ia31 
.......... 1ci Napo!yonun-.-. 

Moskova Bozgunu! 
ra.ır.aıı: Napolyooun perde ~""7'11 

Burchı.roa 

Tirkçe.re pe\ iren: Şakir Hutm 
l!:rgölaneo 

- Ya111na yahlaşdım, kının dan 
çıhmış olarak yaıumda asılı duran 
kılıcımı en d iri olaıııııa sap/adını. 

-u;-
!arının yaktığı bir ateşte ısınmak ıs · ı ı;ündi.ir ~ıne blrşey girmemiş midem 
teğıle kafileden ayrıldım. .Ate.şe o;o· açlıktan halsiz düşen atıma ne pa
kulduğum zaman, evvelce hlltAye3ı ı hasına olursa olsun, birşeyler tcdar k 
geçen arkad~m Gulgnard"ı gördUm etmek kararını verdtm ve. . . biz m 
:Macar kantincisi ıle birlikte ateş n karargtıhlardan açılarnk, Rusların • 
karşısında blrJeyler pl~innekle rnPŞ- çlno glmıcği tek çıkar yol saydım. 

guldiller. - Bu bir dclllık ! E sonrn ?'! .• 
Blriblrlmlzı öldU sanıyorduk: hal - Gündüz tcpeledığım bır R ı:s 

bukl şu fellkeUi gUnde kartıla.şmak zırhlı sU\ari nefcrının tcrkımde lı.şı· 

kısmetimizde varmış. Beni oturttu· dığım clblseslnı giydim. Ve Hµ ta .,, 
lnr.. Plşlrdlklerı çorbadan ve etten gerıslnden Uerllyeı ek kararglnlann 
birer parça vrrdlleı' .. Bunlaı a ne ka. girdim. Ağzım, burnum sarılı ıd •. 
dar !;Ok ihtiyacım oldutımu söyleme z ten or da da burad oldu(;u bl 
ğe bilmem tuzum vur mı? Kaç gUn- kimse konu!!lmuyordu. 
dUr blrşey yediğlml ha.t.ırlıyamıyo - Sonra ne oldu?. 
rum bıle... - Evvela. şu gördllğUn yarını u 

Arkad ş, alay! rının uğradığı za• çuvalını, sonra şu saman çuvalıle bı 

ylallaıı bahscdıyordu: fakat 15 16 torbn arpayı ata ~1lklcdım ve ya\ ~ 
gUnU blzıfn a.layrn verdiği kayıpla.ı yavaş, btum tarafa doğru Ru kar&. 
bildıği için fazla blrşey 6uylcmiyordu. gAhından ıı.yrllmağa. başladım ••. T ~1 
lyı bır hemşorı ve arkıı..d~mız olan dış nöbetçiler hattına geldiğim za 
Dcbonnez haklwlda malumat sord .; man. nöbetçilerden biri, itim olduğu· 
16 sabahındanberl görcmcmlt olduğu mu sordu. Ağzım burnum sardı ol· 
mu e.yhıdlm. Şuradan buradan Ye duğu igin, bundan lsU!adc cQel k, 
mUmkün olduğu kadaı· iyi şeylerden cevap veriyormuş gıbk, birtakım se · 
konuftuktan sonra alaya kavupnak ıer çıklll'dım ••• Ve boyl yanlarına k 
U:zere onlardan ayrıldım. dar sokuldum, Fakat nrtık, bundan 

Alay yolun kenarında ycrleşrrııştl sonra, kendimi gl.zl meğe imltln yoıc. 
Gece, sulu bir kar y11.Sdı; bızım ı tu. Kınından çıkmış olarak yand a · 

çın bundan daha korlrnnç olan pek az sılı duran kılıcımı tın dıri olanına 

fey vardı; c;;Unı,u bu blzı, sonra do~ hıwalo ederek dovlrdım. Şu gördü· 
durmak Uzerc, iyıce ıslatıyordu. Rllz· ğtin ıkincinin koluna da b r tane la· 
gAr Cazla, ateş az, emniyet bakımm pı,tırmak nasip oldu \C böylece, ,ım 
dan vaziyet berbattı. Fakat bunlar, dl yarasının aoısile kıvranmakta olıın 
bizi bckllyen yarmlar önUndc biı· şu ikinci nöbetçiyi önUmo kata.rnk 
hlçU. buraya gctırdım .. • 
Yaktığımız ateşlıl et.rafına gece blr - Bravo, gUzel bir iş görmllşsUı ! 

çok kişiler toplandı. Hemen hcme.ı Fakat bunun tehlikeli bir i' oldutu ıu 
hepııl s!IA.hcndaz alayından idiler. sen de kabul ediyorsun değil ını ! . 
Bunlardan bazı arkadaşlar halil\ınuıı Böyle bir harekette bulunmak için 
maJQmat ı;ordum. Bilhassa. benimle her halde lzm nlmak lAzımdı. 
birllkto askere giren ve şımdl o ahıy- - lzln, izin. MUhterem komutan. 
da teğmen olarak çnlı,an bazı arka· bu halde kimden, nerede, ne zam :ı 

da9ları! .. Bunların hl:]lSi sağdı; La· izin alınabillr? •. Ve böyle bır if ıçı 
porte adlı olan bırl, meşhur gece mıı. lznl kL'll vcrlr? .. 
huebeslnde :;aralanmıt, fakat orad:ı _ Heme ise, geçmiş olsun! .. Taı · 
n1.1sJardan alınan tek atlı bir kızak'a hin \'armış! Haydi bak~ım llerH 
o gUndenbcı-1 kıt.'asile bırllkte mu· 
vaftak olmuştu. 

.Atagı yukıırı gece yarısı, nöbetçi
lerden bırı bizim ıstfkametlmlzdcı bir 

Alman başkumandanlığı taratın· 

dan cepheyi ziyarete davet odilı:n 

Türk GenerallCri Ali Fuıt ye Erkllct 
Pcrşeırbc gUnU BUkreşc gclmiş!er 

ve Aiman elçisi l!. Von Kllllngcr'i z1 
yarct ettikten sonra ~vekllet ., .• sUvarın n ilerlemekte olduğu haberini 
nnsında Marevaı ..\nt.oneşeo tarafın· g()tirdl. Yanuna ikı kişi :ılaı ak ll<'ri 
d n kabul cdilm4ılerdir. fırladım. Blribirlmlzc oldukça yııkla' 

Alman Ataşemlllteri Albay Sp;ı.ıs· tıtımız zaman kim olduğunu sordum. 
ke Türk mısafırler şorcfıne bir a.k· '1 Bu, bır bizun dragon aUvarlmlzdı. 
şam ziyafeti ,·ıırmiştır. Bal;'larmda Az daha yaklaşınca. süvarmln önUa· 
Rumc."l Genel Kurmayı ikinci reisi de bir ya.ya adam bulunduğunu gor
Gcneral Mazarlni bulunduğu halde dUm. Hu defa yayanm kım olduğunu 
mlltcnddlt yUksek rlitbclı Rumen su· sormak icap etti. Dragon neferi bu· 
bayları, TUrk Atafenılllteri, Alman nun bl.r esir olduğunu şoylcdiği za· 
hava ata.şeSi ve diğer zevat da ziya· ma.n hayretten ve bu ara.da şUphe· 

Bu cesur dragonun adı Melet fdı 

Gecenin geriye kalan l(ısmını blzlmıe 
birlikte geçirdi. Ve bana hlkılycsın 
te~rarlnrken bu ı~e, kendisi ıcın' de· 
ğıl, Kadet dcdığl ntı için glrlştlğh 
ısrarla temin etti. Onun kanaatince < 
atının hayatını kurtarırsa o da sırıı .. 
gelince efendisinin hayatını kurtar~ 
caktı. 

(Arka ı ' ar) 

!ette hazır bulunmutlardır. den kendim; alamadım. 
lkl Tllrk generali 17 llktefrlnde Nihayet yanımııa 1>eldıler. Bir 

Yarbay Braun \'e Tilıık ata~lllte- dragon neferi olarak kendini takcıım 
rlnln refakatinde cepheye hareket ıot eden adam Rus zırhlı sUvarl elblsesı 
m19lerdir. giyinmişti. Hayretimin evvelkind~:ı 

dalıa. çok arttığını so~·Jcmc~c ili~ Jil. 

Bu!garistanda 
sabotajla 
mücadele 

1 
zum çönnüyorum.. . Fakat dragon
la. konuştuktan ııonra öğrenmiş ol· 
duklarım111 da hayret verici olduğu-

Büyük bir muvatCııkiyeUe 

ŞARK 

4 Kumünist idama 
mahküm edildi 

So!y.:ı, 20 {A,A.) - Sof ya as
keri mahkemesi, dün, gayri kanu
nt bir amele tcşckkillUnün kun
dakçı srupunun reisi ile uç azasını 
idama mahkum etmiılir. Bunlar, 
ı:imcndifcr kazaları hazırlıyacak. 

lar, ko,prülcri berhava edccekhır, 
yangınlar çıkaracaklardı. Mahke. 
menin verdlCi karar, devletin hl• 

1 mayesi kanunu ahkAmına tevfikan 
verllmi~. 

Norveçio toprak çokiü 
Oşlo, 20 CA-A.) - Norveçtc Ti

eıpor<i vadisinde büyük bir top . 
rak çök\U\tUsU olmuı, bir kaç ev 
ve blr çok hayvan toprak altında 
kalm1.1tır. Ahali, vaktinde kaçıp 
kurtulmaja muvaffak o lmu;>tur. 

bveçte komünizm ile mücadele 
Stokholm, 20 CA.A.) - S tefanl: 

Adliye Nezaretinin emrile, komü· 
nlst ve komünizm taraftarı bazı 
gaıeteler ve mecmualar toplattı

rılm1Qlır. 

ı:;ingapur ahlll tabliye nıJ edilerek f 
.Amıstcrdam, 20 (.A.A.) - D. N . B. 

Slngapurda.n bildirildiğine göre Sln
gapur sahilinin şark ve gaıt)ln®kl 

arazinln Bivll halkın ica.bındıı. tahll
Y ine mu.tealllk hazırlıklar yapılmıı 

tır. Bu bapta emir verilir verllmoa 
projelcri."l tatbikine clrl;ıUecekt.ir. 

nu siz de şimdi &öreceıtslnl:ı:. 
- Arkad~. bu ne kıyııtet ! . Sinemasında do\am cdlfor. 
- Komutan, akşam S'CS \'akit, kaç 

,. Arabacının Kızı rnmnc &nror ka:ı:anan 

ŞARK Sineması 
BU CUıl\IA AKŞAMI 

. HERMAN SUDERMAN' ın şaheseri 

Ballkçının Kansı 
(Dle Rclse nach Tllsit) 
Oynıyanlar: 

CHRISTINA SONDERBAUM 
ve .FRITZ Von DONGEN 

I!ayilnı thü~1' !bir hailesi ••• Bir kadın kalbinin iztıral'l•rı ..• 

Arsanızın önünden bir yol geçerse 

arsanız kıymetlenir! 

• Cebinize bir tasarruf bonosu girerse 

paranız kıymetlenir r 

• 
Bir tasarruf bonosu alınız. 
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Hayal ve hakikat 

EV L E N M E \r- Kitaplarınızı 
ı ARiF BOLA'I' 

_T_E_K_L_l_F_L_E_R_I -ı l •I T AB l'f l?I DB N 

(Bu aütuna mahtlwı mektııplann 1 
ba.şmuh&rnr a.dıcene gonderilmeyip 
doğru.dan d<>ğ!"JY& cküçilıllt i,l&nl&!' 
servısmeu göndeilme9i lt.:mndır. 

Mektuplar her gün u.at 2 ile ' ara

alınız. Bütüıı kltapiarı bulabi. 
leceğiniz gibı Ankara tıeıfriya· 

tınm, A -.TUp::uıın model 
mecmualvınuı Babı.Alide 

g!ne satlŞ yeridir. 

_______ __, _____ 29·H.9U PAZARTESJ -

,;maa. a.una.billr.) 
* Mütenasip vücutlU, ortadan u· 

Yazan: OGUZ ÖZDEŞ 
(Blr müre bblyenin hatıra defterinden) zum~a boylu, ela gözlü kestane ı·enK· 

- • • • 
1 

••••• _ , , Ji, dalgalı saçlı, balıketinde 2·1 ya;ı1'1· 
- . la_ lHaps 1 - KtıçUk bey. Kuçuk be~. . 1 da, lise tahsilli, ~erefli iyi bir aile kr 

Gazetelef'e iLlD ela kabal eder. 
Ankara caddesi 89 İstanbul 

İSTANBUL BELEDİYES! 
ŞEHİR TİYATBOSll 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Dün, bahçcdll, her günkU gıbı Nu- 1 Dıye bağırdım. Başını sert bır h:ı· zıyım. Hayat arkadaşımda aradığım 

,ıın ve Aktanla geziyor, onlara k•ış· rekelle bana çevirdı. Ve uzun uzun ı şartlar: Yük.;ek tahsil görmUş, dev
l~nn sevimliliğinden, tabiatın güzel- baktı. Sonra başını ~alhyarak b~h!:;C !et memuru veya subay olmast. Bır 
liğinden bııhsedıyordum. Birdenhı:-e kapısına doğru yUrlıdU. Onu goreıı kıt'a fotografla En Son Havadis ga· 
kulağıma ince btr ses çarptı. B~ımı Aktan ve :--:uran da kapıya doğnı zetesi (3 Mediha) rumuzuna. mi.iı'e. 

ad. Komedi kısmı 
Bugün 15,30 da, 
akşam 20,30 da 
KİBARLIK 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında ciinde 3 kaşe alınabilir. Der 1erde pullu ka.tulan ısrarla iste7~ 

geriye çevırdım Bahçenın parm!14- koşmıya başladılar. Onlaıı tutmak 
lıkları arasında, taze ve toplanac:ı>< bahanesiyle ben de kap.ya koştum. 
blr meyve kadar gUzel renkli bir yilz Yanına yaklaştım. Bana tl.deta su-
g-öTdüm. Bu çocuk yüzU bana sevgi rat edıyordu. 
dolu bakışlarla hakıyor, gozleri bır - Sıze darılclım. 

bahar sabahı kadar tatlı bır gillüşıe Diye de sitem cttı. Alln!ı!. Allah:. 
heni süzüyordu. Buna rağmen, onun- Bu çocuk ta ne tuhaf. Ben de multa· 
la altı.kadar olmak ıstemıyerek başı- bele ettim. 
mı çevirdim ve luiçüklcrin cllerındt- 1 - Ya!. Buna çok lizüldüm. 
tutarak behçenin ortasına doğru yü- Alayıma sınlrlend!. Omuz silkerek: 
rüdllm. Fakat birclenbıre kUçüklerın - Demek nlay ediyorsıınuz?. 
ikisi birden elleı ımden kw·tularak Diye gozlerımm ıçınc ba:üı. Kıs k.s 

caat. 
* 23 Yaı:;ında ince uzun boylu, sa 

rışın, orta tahsıl gormilş, iyi ve ftddl 

bır aile kızıyım. 1 
Hayat arkadaşım yüksek tahsıl 

görmüş olması, yaşının 28 ila iO ara-: 
sı bulunmaııı, tip mevıruu bahis de· 
ğildir. Arzu edenlerin Son Havadis 
gazetesi (25 ümran) remzine müra.· 
caatları. 

* Yaşı 13-24, boyu 166·171 kum-

BUDALASI , . a• 4?W§SW 

25 llkteşri.n cumartesi gününden başlıyarak: 

VATAN 
Gazetesinde yeni bir neşriyat programı 

1.- Berraklığa Doğru 

BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETESi 
ÇIKACAKTIR. 

İlılnlar:u:ıw vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım 
etmiş olacaksınız. 

Un 1arta11alla saatimi 50 bn.ftllr. ral veya !'arı.~ın. h .. z<as sakin, rcsi.-n 
genç çocuğun bulunduğu yere doğru gUlilyordum. Kuçülder he•halde onu 

de;1 \"\! seyahat et:nettte;ı hoı;lanan 
kosmıya başladılar Ben de hırsla ar- sevmiş olnca!,&nı dı iti, bacs:darrnın a. 

• · na;•!n· yap 1ı san'afü!ır ruhlu tem.::: w 
kalıı.rından yürıidUm... Parmaklığın rasıncla do aşıyuı !ardı. Onlarııı kolun· 

ffhmet Em~n Yff LMffN'ın memleket meseleleri Müracaat yeri: 

bir aile kı~ı ile ebeul bir yuva kur 
önüne ıelince sert bır sesle genç ço- dan tutarak:. . . . r.ı.:ı.lt i<tiyorum (:!9 1-~ara Ka.lcm) 1 ü· 

hakkmda esaslı düşüncelerini havi bir yazı serisi lstanbulda. Postahane karşısında Kızılay satış bürosu Tel: 22653 
1 İstanbul, Postahane arkasında İlancılık Şirketi Telefon: 20094-95 

cuğa hıtaben sordum. - Haydı, ıçen glnnız. Uı . ~ :!'lu~una. m ·acaat. 
_ Ne ıst yorsunuz?. Dıye ellerinden yapı~tını ve banç · 
Çocuk anı kızardı. Başını uzt:..ı nın içıne yUrümcye b:ı.ş. tdım. A.,ııç-• * Bayum 17~. kl.lom 6t, yR.<;ım !::? 

müddet onUnc cğdıkten sonra, fısı~· larm altına scLp tc bit'?nnı geı .ye ç '-l kt>mra'ıın. 60 lira mııaşlı İstan~u'tfa. 
dar g1bı hır sesle: virdığ'tm z:ım:ı.n bır de ne goreyw1. hr devlet fabrikaı!l'ıda san'&.tkarır.ı. 

_ Şey, d.xlı. KilçUkleri severim Çocu~ hemen nı1rnıncla değil ını: I ·~alt~ıtim orta d:recede~i~, gilz~: ~~~ 

2.-ıltlacaristanda Türkler "------------

Ka!'larınıı rat.:ırn!< sordum: 1 $:m .yaparım. Aıle mazı~ı tem ... ım de... ., " 
Sonrıı. başını kaldırarak bana bak- - Niçın bahçeye girdinız? 1 gencım. 

tı. Koyu yeşLI gozlcri bnğulaşmış 3'ı _ Sizinle arJ{Uclaş o.mııb: ıstıyo· I * 36 yaşında, şımdiye kedıır cv-
biydi. RuzgAr dalgalı ve parlak sac;;· rum. Kııbul etıncz misiniz:' lenmemiş içlimat rneYki sahibi, ya:· 
!arını hafif hafif okşuyoı·du. _ Siz de ın·kaduş olmaya nekad:.r nız bir yilkselt milhcndi.'I kız V(lya dul 

_ Sizi birçok defalar bu küçükler meraklıymışmız 7 beyaz tenli gtizel bir bayanla he.ya.-
le gordlim, dedı. Çocuklal'!nız mı? _ Ne olur?. B•'nı arkadaşlığınıza tını birleştirmek istemektedir. Eıı 

Bu sualı tuhafıma gıt.miştı. Kaşıa.· kabul edıııız. Sızınle iyı blı· dost ola- Son Havadiste F. 36 remzıne yazıl· 
rımı çatarak sordum: ca.ğız. ması (fotograf 10.ttedenler iade edıle· 

_ şızı nıçın ala karlar ediyor 7 Bu sözlen söylerken, hafif bir hç- ceğtnden emin olabilirler). 
_ Hayır, .• Ahi.1\adar ettiği için yccan sözlerinin hUkimi oluyor, tatıı · * 26 ya.o;;ındayım, Almanyada ma· 

değil. Ama .. b ımem ki .. merak ettım bir tebesslim yı.izünc bambaşka bir kine mühendisliği tahsil cderrk hentiz 
de. 1 güzellik Yerıyordu. Gamzelt yanak~ memleketime döndüm. 16·22 ya~ n· 

_ Meı ak mı cttır.iz? Hah! Hahh!. larının oylc der.ıtoptu bır açılışı vacdı rasında .... e boyu 1,61 ü a.şmıyan lllE>.'!· 

Ben evli dE:'ğilim. Bu çocukların mü- ki.. ut bır yuva kurabilecek çok güzel \C 

reobiyest)'ım. Uzun blr s.ıkuttan sonra: tı>miz bır kızla evlenmek ıstiyorum. 

_ Ya-.. - Peki, dedıın. Ama benımle arka- Yapılan teklifiere muhakkak surettf-
Dıyerf!k scıvınçle bana haktı ve sc- daşlık edecek bır insanın bazı husus · yeni bir boy fotogre.f ve bir baş fo· 

IA.mlıyarak ayrıldı. Bıraz sooıra da lara dıkkat etmesı lazımdır. tograf llıh·esı. Son dereee mahrernlyt?· 
bır koşeye saptı; kay'boldu. - Her ı;eye hazuım .. Her .~eye ha te riayet edllecı>ği ve fotografların 

Ne tuhaf çocuk?. zırım.. geri gönderıleceğı. Müracaatlar Me.ıc 

Geçen asırlardaki Türk varlığı hakkında dilimizde pek 
az tarihi roman vardır. Hele 1'1acaric;tam asırlarca idare eden 
Türklerin diğer unsarlardanolan münasebetleri ne olduğuna 
göıümüz önüne getirmiyoruz. Aradaki münasebetin sırf aske
ri olduğlınu saruyoruz. 

l\le!jhur i\Iacar ron1ancısı muharriri Yokayn l\lacar kay. 
naklarma göre (Mac:uistan<I a TÜl'kler) ba5lığı ile yazdığı ta· 
riki roman bunun böyle oJmadığıoı gösteriyor ve gözümüz ö· 
nüftde yeni ufuklar açıyor. 

Bu roman<'la; Türk i1?.timai üstünlüğünü ve güzel sanat!er 
bakımından Türklerin !\laca rbtanda kazandığı mevki pek a
çık bir S'lrettc görülmektedir. 

Romanın kahramanı Ferit Beyle Aranka Beldi adlı :\la
car dilberi ara!'ıında se,•da, en tatlı heyecanlar uyandıracak 

safhalar geçirmektedir. 
Roman çok meraklı vak 'alarla dolu.dur. 

3. - Kızıl Kaya 
Vikki Baum'm en güzel. en canlr. en ince bir romam 

"türkçeye çeviren Rezzan Emin YflLMffN,, 

16 l\layıs Diye el çırptı. Bir kuşun cıvıltıları Mtih. rümiızu ile. Vatan gazetesi, b:ıyram ertesi nüsha-
Bugiln gene bahçede çocuklarh gıbı incecık bıı· sesle ı;Liıcrek: ıı;. :ıo Yaşında, esmer, 1,71 boyun 

meşgul olurken O çocuk geldı. Ve de· - Ama, dedi. Bugiı:ı bana mtisa- da, devlet rnemurU}1lm. Elime 50 lira SJDdD bütün bu neşriyata başhyacaktır. 
mır parmaklıklara ba..5ını dayıyarak ade edinız. Yann saat onda gelec,., geçer. Memuriyetimin avantajları " 

_ Gilnayd.n mürebb.ye abla! ğtm. 1 vardır. 1 
Dcdı, beni de müstehzi bır gültişle Topukları l.\.Zcrındc suıatle donjü tyi \'e temiz bır aile kızı \le evlen 

muka:bcle ettim. ve hızlı hızlı yi).rU.yerck h hçcyı ı;~tı. rock istiyonım. Alleeinin muvafakat\ 
- Gunaydın kUçUk bey! Dışarıya ç kınca: ıle cS. Dikmen> remziııe müracaat. 
Onunlıı. m gul olmak lstemiyo.\ - Allaha ısmarladık. Yarın gele-

fakat ıçrmı ~iyip bttirmekte olan b·r ceğjm. Unutmayınız, dedi ve selam 
arzu buna mani oluyordu. vererek uzaklaştı. 
Başımı ona çe'lıırdım ve ıstemıye· 

rek sert bır sesle: 
- Bı... defa 'le suaı soracaksınız., 
Dedım, dudal:;larını blızerek hafif 

hafıı glıldlı. 

:.?:) )la)'I., 

Bugün tanı Si:l::ıl onda gelüı. Beyaz 
bir pantolon Ye grı tııı· gomlck gıy· 
miştı. Elimi sıkaı1um pek ncşcliy~ı 

ve şüphesız tnıgün pek gi.izeldı. 
- Aranıııo:dııkı mf'Safr \.'Ok uzak. Saat onbıre kadar otııı'Clulc Banıı 

Eğer biraz yaklaşırsanız sualimi so· tuhııf \.'C giiltinç ''alt'ııhU" anlattı. 

ra.rım. Sonra mektep hayatından bahsetti. 
- Peki gel!yorum. Hatta muzıplıl< olsun dıyc bırkaç ln · 
Dıye gllldüm ve ona do~ru )11rU gl!iu·e kelunc soyledı. Kovhoy fılm-

düm. Yanına yaklaşınca sordum: l lerindc gordlı~U lrnnu mayı taklıt 
- Arzunuz .kliçilk bey? ettı. 

- Arzum mu?. Şey .. sızınle arka- Ayrılırken de her glın ıığrıyacağıııı 

da.ş olmak. vadetti. 

- Arkadaş mı •. Tuhaf .. Ne hoş çocuk!. 
Koyu yE:'ştl goz,('ri,ıı büsbütün açtı. 5 Haı.iran 

- Nıçın tuhaf olsun?. IIE:'r gun muntazaman uğruyor. B". 
CU!mcm('k !ç n dudaklarnnı ıs:rı- raber bahı;ede gezıyor \•c konıışuyo· 

yordum. ruz. ona o kadar dalmıştım ki, bit· 
- Arkadaş olarak ba~ka bırisini 

SPçemrdıniz mi·:. 
Bu suulıme cevap ''ermiy"rek sus

tu. Ve hıçbır ~E:'y sôylcmcden yanım
dan uzakla.o;;tı. 

!?6 ;\layı.• 

On .gtindur onu göremiyorum. Aca.
ba bana darıldı mı? Hem bu çocu.
klm? Buraya yeni mı taşındı?. Ta
lebe mı? 

Aman. bunlardan bana ne?. KıM 
olursa olsun bent alakadar etmez ki.. 

28 .\la,p!t 
Hııyrrt! Hayı·E:'t! 

O bugib bahçenın onUnden .ı:;-eçiyo.
du. Kendımı tıılctmıyarak: 

gun gelmezse veya geç gelse, canım 
sıkılıyor ve kendtnıl yapayalnız hi.3· 
sediyoı·um. 

Hele dün ayrılıı·keıı: 

- Mtirebb.;\'e abla, yanaklarından 
öpmeme ızln 'ermez misiniz? 

Demez ıml?. GU!düm ve tuhaf bir 
istekle ytizliınıi ona doğru uzattım. 
Her ikı yanağımdan lıafıfçe öptü ve 
gülümsıyerck aynldı. 

Ne çapkın çocuk! 

5 Haziran 
Bugün pek mahzun (;'eldı. Koyu 

yeşil gozler! her zamanki glbı parla 
mıyordu. Sebebıni sordum: 

(Arkası ~ar> 

• Esmer orta boylu, neş'eli ve 
sıhhatliyim. Yaşım 30, çalışıyo. 
rum, elline net 50 lira a;;~iyor. 

Yüksek tahsilim var. Çalcı da ça. 
larım. Aradığım erkek 40·45 ya. 
şında, kumral, mavi ve.ya yeşil 
gözlü, aylık kazancı 100 liradan 
.Xazia, kibar tavırlı, yüksek tahsilli 
sakat olmaması sart, içki, tütün 
kullanmıyan tercih edilir. Arzu e. 
den (Sa.adet Son) remzine milr•· 
caat. 

* Tahsilım !LSedir. Fransızcayı iyı 
bilirim. Boyum 1,60, kilom 60 dır. 

Kumralım, oldukça güzel sesim de 
dinlenecek gibidir, endarrum müte· 
nasiptir. Ev ışlerine va.kıfun. C.ddl 
bir subayla izdivaç etmek istiyorum. 
Cıddi tekliflerine resım alır ve gön
derırim. tGüngör) rümuzuna mllra· 
caat. 

. 
* Tansilim lis~ır. Lisan bilirim. 

25 yaşındayım. Boy 1,68, kilom da 
ô-1 tür. Yeşil gözlü ve beyazım. Ah
lakım ve allem temizdir. Aylığım 

yalnız 57 liradan ıbarettir. İstediğim 
bayarım a..;len 'l'Urıc ırk:ııdan ve dil· 
rüst ahlA.kh olm!l.'.lı şarttır. (18 _ :ıo 
kız veya dul da olabilir). CıddJ olan 
tekliflerın 'Mtinasıp• rilinuzuııa ya· 
zılması. F0toğra.! gönderilirse gös 
terılen adrese mahrem olarak taah · 
hütlil iade edilir. 

• Yaşlı kaı ı kocadan ibaret ıki ı<I. 

ı;mk bır aile ıçın bol güneşli iki o· 
da ı aıle nezdinde pansiyon aranmak_ 
tadır. Beyoğlu, Maçka, Şışli tarafl:ı

rında olması şayanı tercihtir. Tele· 
fonla 22'188 Akife mllracaa.t. 

•. • . .. ~ ..... ··'"·•"J'_..'1·1·-~ . ~ 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankas 
Kurutuş tarihi: 1888. - Serma y~1: 100.000.000 TUrk 

Şube ve ajallS adedı: 265. 
Zirai ve tıcarl her ııe vi banka muameleleri. 

lirası 

Para hiriktirenlere 28,00 O liı'a ikramiye verivor, 

Zıraa.t Bankasında kumbaralı ve ihbarııız tasarruf hesaplannda 
en az 50 lırası bulunanlara sen"de 1 defa çekilecek kur'a ile aşağt
daki plana göre ikramiye dağmlacaktır. 

4 det 1,000 liralık 4,000 lira ıoo adf't 50 liralık 5,000 liri\ 
4 » 500 » 2,000 » 
i » :!50 » 1,000 » l'?O » 

40 » 100 » 4,000 » 160 » 

4.0 

21 

4,800 » 

8,200 » 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
a.~ağı diiıımiyenlere ikramiye çıktığı takdiıde % 20 fazlası!; 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eylll!, 

11 BirincikAnun da. çekilecektir. 

Anriko, ateşten bıçağı aldı. Ka- 1 btcdiğin kadın sana şefaat c-
zalvekyo,va yaklaştı. Öteki gözü· ı diyor. Yüzun kızarmıyor mu bun
ııc de sokmak için cimi kaldırdı. dan? Vicdanın tıtremiyor mu'? Bir 
Fakat, sokmadan eli yanına düş. daha böyle kötü bir harekette bu. 
tu. Ctinkü, Dor.ı içeri girdi. Kon- ıunursan, yalnız ötekı gözünü de 
tun vazı) etıni goruncc sınirleri bo çıkarmakla kalmam, kollarını di-

lstiklô1-En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası : ?4 

İN Tİ • 

#._. .. -.._ ...................... ~ 
evıet De111z1011arı i,ıetmesl oaaıarı 
20 Birinciteşrinden 27 Birinciteşrine kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaklara Rıhtımlar. 

Kara4een bathua 

Ba.rtoa uttma 

-

-
.... 

Pazartesi 17 de (Güneysu), perşem
be 17 de (Erzurum). Gala.ta rıhtı

mından. 

· Cumartesi 18 de CAnafarta). Sir
keci rıhtımından. (İş'arı ahire ka· 
dar haftada bir post.a yapılacaktır. 
İneboluya kadar gidecek olan bu 
posta gidiş ve dönüşte Akcakocaya 
ugrıya~aktır.) 

Perşembe 8 de (Ba.rt.uı), Tophane 
rıhtımından. 

Clş'arı ahire kadar haftada bir posta 
yapılacaktır.) 

Salı, Perşembe ve Cun1artesi 10 da. 
(Çanakkale). J:>az.ir 8 de CTrak) 
Post:aı.ar Galata rıhtımından kalkar-' 
l&r. 

(NOT: Yukarda yazılı günlerde 
yalnız birer vapur kalkacaktır. 
İlave postalar yapılmıyacaktır.) 
Pazarte,;i, çarşamba ve cuma 8 de 
(Trak). Gala.ta rıhtımından. Ayrı

ca çar~amba ve cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane rıhtımından. 
Sa.J.ı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 

Paza?' 9 l'.& (Bartın). Tophane rıh· 
tnnından. 

Çarşamba 12 de ('(}Jgen), Cumartesi 
12 de (Mersin) Sirkecı rıhtımından. 
Paza.r 16 da (!zmir). Galata rıhtı-

, mında.n. 

Perşembe 13 de {Kad69). Ge.\ata rıh· 
tmı ındıı.n. 

NOT: VapUl' seterıen h&ltJCfnda her tUrlO malaıut ~ 
teııefon num.a.raJan yll2llı aceotllerimizden öğrenllebllir. 

üalata 118' 4 eent.ellfl - Galata nhtmu. Limanlar Umum 
MUdürlUğU binası altında . . . • • 4238' 
c.ıat.a nhtmu. Mmtaka LimaD 
Reisliği binam aıtmd& • • • • • • • •oı3S 
Sirkeci. Yolcu Salonu • 4 • • • • • • 221.0 

Kimyager ~·I 

Hüsamettin Tarlan ' 
lDRAB TABLiLl lıD .K.U&U!f 

BU(Ull:ID tablll&fi. 
Eminönü Em.ta.k 'Ye Eytam bu· 
kası DJ'1'ltHDda İzzetbey hanın
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VATAN MATBAASI 

doğuyor. Bu mühim his sizin as· 
kınıza galip geliyor. 
Bunları söylerken, krala daha 

cı.iyade yaklaşmıştı. Kral, nefesinin 
ılıklığını ve göğsünün musikisini 

duyuyor, deli gföi oluyor, ihtiras-
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Kral, daha fazla kendini t~~ 

madı, Kiarayı şiddetle koııarınd3 
kilitliyerek, deli gi·bi her tarafını, 
ensesini, kulaklarını, saçlarını, ya. 
naklarmı, göğsünü, gözlerini ve 
dudaklarını öpmiye başladı. 

Klara çırpınıyor, kurtulmıya ça• zularak havkırdı: binden keserim. Haydi artık defol 
An .k b k. b d 1 1 1 sevdı·g-ı·mı· bı'lmı·yoı· nıusun?. Haf- tan titriyordu_. A_ğzın_da çöllerin a-rı ·o, u ceza ona fili ura an... ara, onun gözlerine bakıyirdu. -

Öle· u ıu de kör etme.. . · · · ı l\.Iankozı ile Sırakyoya emretti: Güleşe tutuşmadan evvel, biribir· ı Çeviren ; talardanberi beklettiğin, yanıma J mansız, ateşlı bır pıposu vardı. 
ıar· lışıyordu. Fakat bu çırpınnı3 

kaçışlı bükülüşler, kıvran!'Jlataı' 
hep sa..11te, c~li idi. Bu.tün bu hOJ! 
pa~• kla:'•. , eiheleri, kralı bir pal'' 

.Muııtckım hayretle kansının yiı j - Bunu alın, yolun kenarına !erinin zayıf ve aciz noktalarını gelınedigin yetişmiyormuş gibi, Her bakışı, kalbinde yeni bir yol 
zunc bakarak dedi ki· bırakın. Gözlerini bağlamayı da ara~an pehlivanlar gibi gözleri te- I M. S. Çapanoğlu şimdi de benden uzaklaşmağa ça· açan gözlerinin kudretli büyüsü, 

Pckı dedıgin olsun, fakat unutmazsınız değil mi? ccssüs ve tereddütler içinde kaldı. lışıyorsun. Sen de beni s~v, aşkı- dudaklarının şeytani ve aldatıcı . j' 
ça daha kudurtmak, çıldırtnıai' 

boyle ahlfıksız ve uğursuz adam- Kontıın gözlerini 'bağladılar. İ- Sonra hücuma hazır ve ricatc mey mı reddetme: Beni elem ve tees- güluşü önünde, bütün ricliyctinin 
!ara merhamet etmek caı'z dng·ı·ı. ki eşkıya kolundan tutup mağa- 1 · da saçlarının serin, ok;:ayıcı ipe· su"r 1·çınde bırakma.ı cin yapıyordu. 

" yal biribir erme temas etti ve bu 
dır. Sana yaptıklarını unuttun· radan çıkar<lılar. Buyilk yolun ke. uzun bir müddet, belki de bir sa- ğini hissediyordu. Parmakları, tit. _ Beni sevdiginizi biliyorum .. 
ınu? Sonra ben m en büyük düş- narına kadar götiirdükten sonra nıye sürdü. Fakat bu kadarcık bir rek, sarhoş, çılgın hareketlerle Bunun ıbir nimet olduğunu da is· 
manımdır bu herif! gözlerini çoı.ilp bıraktılar. zaman ona kafi geldi, Klaranın Klaranın ensesi, şakakları, kulak- kar edecek kadar nankör değilim. 

- Affetmek büyüklüğün şanın- Mağaraya dönüp, btiyük ta~ı kal gözleri bu gi.ileşme ile galip çıktı. !arı ve yanaklarıpın bir kısmı üze. Fakat haşmetmeap. hayatın acıları, 
d d B . d dırıp i"~ri girdikleri zaman ag-aç. an ır. ır aha böyle hareketler. " Bir saniye içinde birer fatih gu- rine mani olmıya çalışıyordu. hele kırılan izzeti nefsim, kadın. 
de zulunmaz. Şayet yine ·böyle kö. ların arasından bir kadın başı u- rur ve haşmetile parlak ve muzaf- Genç kadının inatçı, küçuk el· lık gururum, sizin aşkınıza, beni 
tülukler yaparsa o zaman cezasmı zanarak bir sevinç narası attı: fer kralın kalbine girdikten sonra lcri yüzünün ancak yarısını örte- sevmek gibi gösterdiğiniz büyük
vcr. Nasıl olsa. onu bulursun. Hem Nihayet. Anrikonun gizlen· orada pervasızca dolaştılar ve kal. biliyor, başı ve bütün vücudu is· lüğe mukabeleye mani oluyor. Bu 
liyle zann<'dlyorum ki. bir ~ozunu diğı yeri !buldum. binin her noktasına bir daha ha- yanla çırpınarak kralın hareketle_ azaptan, istıraptan kurtulup sizi 
kaybetmesi ona bir der-: olmus· A!ik ve ihanet kim oldular. rine müni olmıya çalışıyordu. hoıinut etmiye muktedir olamıyo· 
.ur. Ktara, derin siyah gözlerilc 15a· Kral. bu gözlerin ateşile büyü· Kral dedi ki: rum. Size, aşkınıza mµkabele et-

Anriko Kazalveykoya döndü rip bir suretle sabıt, krala ba"kı- lenmişti. Ellerini genç lçadının ba. - Niçin böyle kaçryorsun? Ne- mek isterken, birdenbire kalbim-
Bak, dedi. Fenalık yapmak yordu. Kral da ayni sebat ile on· ;iına uzattı. Yanan avuçları altın- den üzüyorsun beni'.' Seni çılgınca de bır yangın tutuşuyor, bir his 

derin bir baş dönmesile sendeleyip, 

naçiz zavallı, titrek diz; çöktüğünü 
Kral sordu: 
- Senin aşkını kazaılmak . ı;.;l· 

.,jO 
hissediyordu. bindeki 0 mühim hissi atmak ı"' 

1 
Klara, krala biraz daha yaklaş· ne yapmalı? Arzularının en J<(i<;l' 

tı. Vücudu adeta vücuduna temas ğü ıbenim iÇin ıbir emir otacaktıı~ 
ediyordu. O zaman kral, göğsünün Söyle, ıbeni sevmekten, aşkının rıı , 
derinliklerinden boğazına doğru, 1 kabele etmekten seni kim melle 
Afı-ikanın cehennemi rüzgarların. l diyor? . , 
dan ·birinin estiğini zannetti, sanki l - AnJatayını, ruhwndaıci sül<~s 
dili damağına yapıştı . 'bir kelime 1 neti · altüst eden ve gece ~wıdt~· 
söylemiye muktedir değildi. Klara ı azap içinde bırakan §eyi itıra.f 
ise, onun vereceği cevabı bekliyor, l deyim. t) 

tıdeta ı<abır•.aıSanıyordu. ı (Arka5l .s 

t, 
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