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Ni:ıamettin Nazif 

laglQı Uktr4' 94 

mltallaııısıarınıa 
llkrl 

Almanların 
yeni hedefi 
.M oskovadır 

Baslar Orell 
tabliye etuıer 1 

Budyoni bir çok 
zorluklar 

karşısındadır 
Lo.n4ra, 5 ~A.A.) - Unıtcd Press: 
AJıkert mahfillerin aldığı haberlere 

göret-.A:hnantar -Kursk- istikametinde 
bir hamle yapmağa çalışıyorlar. Al· 
ıİıanların bu ııuretle Moskovaya var· 
:ınak istedlklerl anlaşılmaktadır. Rus. 

.,., a gır•' ya muharebesi yeni bır sa ... ay ..,,,,,_ _____ _ 

mek tıuredlr. ~ 
Söylendiğine gore biltiln bunların, ç • d • • th • 

88.\'Yetlere yakında. yakıcı ~arı;~~ ın e mu ış 
indırller.eğl hakkında. Hıtıerın b • 
kunda. aöyledığı sözlerle·alAkBBı var. ır meydan 
d~ r 

Teeyytlt etmlyen haberlere gore, h b • 
Almanlar şimalde Orele kadar ıtcrl~· mu are esı 
ıneğe muvaffak olmuşlardır. 

Ukrayna cephesinde, Mareşal Bu· D 
dıenni gUç1Uk1er1e kar,ıı~maklıı. be.. Örf Japon 
rabeT istikrarlı bir müdafaa. hattını 
tesise çalı~maktadır. 

A ı a a a guetel•rl •• 

8aJ llltıerl• • • t il • 

K_ış _hazırlığı 
yapmalıyız! 
Zira A•erllca'da 
1111 11aıırııoıaa 

bql&mifhl'I 
Berlın, 5 (A.A.) - Yan resmt .kay 

haktan bildırlliyor: . 
Alman devlet reisinin nutku bUlUn 

f ı,..kası 
imha edilmiş 
iki .ıapea aeaerau 

ıerene ildi ı 

160 bin kişilik bir 
ordu bozgun 
halindedir ! 

Londra, ti (A.A.) - Çun· 
klngd«>n ıelen reııml haber. 
•~re göre, ı;ang- - Sa'ya k•'9• 
yapılıp akim kalan taarruı.a 

lıttirak etml!1 bulunan dört fır. 
kadıuı ikisinin kwnanıı.nları 

büyük me.selelerl jzah etmi' ve Al· 
ıtıan mUletinin zaferden emin oldu-

tl ifade etmıştlr ölenler meyanındadır. 
tunıJ öyle bir itınıa a General Kaşlma yaralandık-
kı, Bu hususta hiçbir mUt.alcaya JU. tan ~nra haraldrt yapmr,tır. 
~Utn yoktur. General Kltano öhnUtttlir. 

Fakat nutkun harıçteki akisleri Bir telgrafta meydan mu· 
' - d b ..,. .... olur Uır.rtnde aurmak yerın e ır r~ · harebftılnln canlı bir taıı\:lrl ya 

Alınan hariciye nezareti, lngılterede 

1 

pılmaktadır. Kat'i çarpı,ma 
Ve Amerikada aktlllerln garazkAr o!· :;ankııa'dan birkaç kilometre 

" beride ,-ukua gelml,tır. ~ang 

8a'nın ~lmaltşarki .. lnde Su. 
yan,ı ile Lao • c;eu ara~ında 
'-'embcr içine alınan Japonlar 
şimale doğru kaçıuajta ~b. 

bil~ etnıl~lerdlr. 

Bq Japon fırka.."' at~ ~en1 

beri içinde kalmıştır. Bunları 
imhaya. ba.şlı~·an Çinll~r dört 
taraftan hiic·uın ~erek yiye
~kten ,-e mUbtmmattan he. 
mc•n hemen tamamen mahrnm 
bulunan dü,ınan kıt'alarlyle 

ı;ava,a tutıqmutlardır. 

Saat 1% de mukavemet lm· 
kanını k&) bedlp lnhluma bat 
lı)an .Japonlar tıaat 14 de 
tekrar nizama girerek ınuka. 
bil t.aarnıı.a geçmlşl«dlr. U
rı&k bir .Japon btrllA"t Ş&111"ııa. 

nın tlmıal ve !fArk kapılanaa 

doğru akıa etmijtıe 4e .Jepon 
birliği ~g·ııanın lfA"k bölge. 
a;loo ı.okulmu., "e yan11n çı_ 

kıımıağa b8'lamı'il'& da chifJ· 
manın hakkından tıüratle ıe. 

linmbttlr. "911g'8a Japon •r 
yare!ert t.rafından btM'Üll gtln 
~cktlf: bombalannuftw. Çbı. 
il kordonun 308 .Japonla 19 ta 
ne ıırhh .Japon otomottlHnl ku 
l)lltmıttır. Çinltlf'r 2'~ taae 
zırhlı oto111obll tahrip ettllı1ıen 
80nra Japonları esir alJnı\ıler 

ıhr. ~ng·Sa üzerine ~en 
Japonlar 100 bin kltl ldtk-r. 
Bunlar çok ağır zayiata utra. 
mışlardrr. Lluyango lle IAo • 
Tao • {'eu ara111oda Çtnf l.k>r 
müşkitlitla rl<'at eden Japon.. 
ları takip etmekkdlrler. 

duğuna. ı,aret etmektedır. Bunun sc· \... 

~bt de, nutkun Alman nihol zaferı. -------------------------' 

~~~~:~ı:~;:e!11r!~~~m;;:~ Kızılay 1 Fransızlar 
::.,·:.::;~:::.· d<j\ll ,.,, ""'" haftası tel aş içinde ••• 

SaWuyeW .Alman kaynakl&rına 

~~~e:ü::~a:~: ~~~ haşladı Hindiçir.ide Japon 
&akan deve kUfUn& benzeıneğe ba,ıa. · saltanat 1 • 
ltlıştır. Bueun Kwlay haftası ba§ladı, 1 Yer eşıyor 

N l . uma.ı mette· Şehrin ana caddelerine ve ıeçit Saygon, 5 <A.A,) - Saygonda 

~eruın_ t~~ ... ~dıuıe dgeeçdJ~-~~Ue durmak yerlerin_ e halkımızı bu §efkat mü· zaman zaman beliren bir endişe 
......,.," ~ mevcuttur. Bidayette, imtisal ni.ı· 

Cereıttir. Z!r& Birleflk Amerika. hükd essesesıne Yardıma davet eden ve munesi olmağa lliyık bir disiplin 
tlıetı. de kış yardımı !çın halka mü· unutmamayı söyleyen büyuk afi§· gösteren Saygondaki Japon kıta· 
~tta bulunmtı,ıur. ler ve vecizeler asılmıştlr. Kızılay !arının bu disiplini gevşetmeleri 
......_ ~ haftası sekiz gun devam edecek· ve Hanoi ile Hai • Fang'da Çinli· 

tir. Bu müddet içinde, memleke· !erin tevkif edilmesi üzerine Fran· 

T hl
•,,,_ • tin her tarafında, Halkevlerinde sızlar tarafından yapılan proteşto

Z e ıgı 1 Kızılay gec_eleri tertip edilerek ya Japonların cevap vermekte ih· 
Kızılayın hızmetıeri etrafında hal· malkAr da\T&runalerı bu endişeye 
kımıza izahat verılecektir Ayrıca cebep olmaktadır. Maamafih vazi· 

Hava akınları (Dtn-amı &. 2, iı. 6 da) yette sükun \'ardır. . 

Londradan gelen bir 
habere göre 

Almanlar 
Kırıma 

Girdiler! 
Perikop 
berzahı 

geçilmiştir! 

M111'111aaık'de 
iki l .. iman al&JI 
lmba ec0ım1, 

Loııdra, 5 (A.A.) - Son haber· 
lerc göre Rus - Alman cephesinde
ki vaziyet şudur: 

Alman sözcüsünün evvelki id· 
diasına göre dun Almanlar tara. 
fından zaptedilmiş olması lazım 

gelen Lenlngrad cephesinde Al
manlar bir adım ilerliyememekle· 
dirler. 

Almanlar, bilakis Rusların mu· 
kabil hücumlarda bulunduklfit'tnı 

itiraf etmekte ve Kronştad'm ce· 
nubu şarklsinde bir ihraç hareketi 
yapmağa kalkıştıklarını bildirmek. 
tedlrler. 

Ruslar. Murmansk'da iki Alnıan 
alayını çenbere almışlar ve bıı 

kuvvetin bir kısmını imha etmiş. 
lerdir. 

Merkezde, Mareşal Timoçenko 
taaruzu muvaffakıyetle devam et· 
mektedir. Almanlar bu cepheye 
takviye kıtaatı geUrmelıe mecbur 
kaknı!llardır. Odesa dayanmakta 
devam ediyor, 

Dün ıc<'e, Almanların Kırım 

cephesi)'le mühim kuvvetler gön· 
dermiş oldukları ve §U anda har· 
bin Kırım yarımadasında cereyan 
ettiği blldirllmiotir. 

Bütün cephede 
harp 

devam· ediyor 

üç gemi batırdık ! 
51 Alma• ıı Bas 
tanaresı dl,tl 

MoBlı.ova, ~ (Radyo: Saat 11) -
Sovyet istihbarat bUroeunun dün se
ce n•etliği askeri tebll#: 

Dört eylOI günü Sovyet kıt'alan 
bütün cephe boyunca dü.fmıµtl& mu· 
harebelere devam etmişlerdir. 
Perşembe günl1 19 Sovyet tayya. 

reııine mukabil ~ı Alman tayyarııııl 

tahrip olunmu,tur. 
Buz df'.nt.zlnde 3 dtlfman gemiai ba 

tırılmıştır. 

rıyab 

Dede efendi günü ve şair 
Yahya Kemal 

Dedenin musikisi Nısfıye ve 
Darbukasız tatılabilir mi ? 

«Dede efcodb konserinden bir intiba 

Yıllardanberi, his dimağımı kunı· kulaklanmıza ayar edildi. 
tan ciddı :musiki !lusıızluğunun gide. Yazan : • Anladık kı, Dede, Asırların ilstün-
rllme5ı sevlncile belediye gazinosu· den ~aca.k kadar ebedileşmiş; ve lte:ı 
nun geni' salonuna girdim. Sadi Giinel dinden ııonra gelecek devlrlerin ~ı-

İçimde, daha evvelden hr.yecanınt şik zevk tel!'ıkkilerlnl daha o zaman-
duydugum bir ~kleyişln azabı oldı:- 1 1 dan hesaba katacak kadar çeş!Ui duy 
tu içındlr ki, mevut saati on be.f da. Nihayet, konservatuvar mUdÜI"Ü· guları terennUm etmiştir. 
kik& geçmış oldu~u halde kon~u oen, Dedeyi ve onun musUtı S&lt.an&.. Anladık ki, Dedi', temelini zamanı· 
hlla b8:fl~maması beni birhayli Uzdü. tını izah eden et>zlerile; duygul&rımıı: (l>evllftlı ıo:a. 2, ı--a. 5 de) 

Amerikanın Vatikan 
sefiri Vaşingloada 

''Mühim ha
berler 

getirdim! ,, 

Acaba ıalll tavu
-nta ,ayla eıaall· 
taa çılu1er •• 1 

Rumen Tebliği 

Odesa'daki 
Ruslar 

taarruza. geçtiler ! 
Şl•dlrıllatlar 

96,000 
B•mea iNl I 

Londra, ~ (Radyo: Saat 7,Y.ı) 

Romen iBtihbarat bfiroeunun n.-. 

V~ngton, 5 (A.A.) - Bırleşik A. tiği tebliğe göre Romenk!rin OdeBa 

merikanın papalık nezd~ki elçleı mıntakuında \lerdtklerl zayiat 96 btıı 
dlr. 

Çell1a'ila 

idamların 
hakiki 

sebebi anla
şılıyor! 

Sabotajlar şidde
tini arttırdıkça 

cezalarda 
ağırlaşıyor 

Myron Taylor bugün buraya re1 ":':l!ş 
Odesa .mmtakuında. Rtte.htr o<* Lonna, 5 (A.A.) - Moskova ra.J. 

ve gazetecilere ~ beyanatta. bulun· 

nıuttıır: 
şiddetli mukabil taarruzlaı'da bukın. yosu Çek fabrıkalwından bir çoğun· 

maktadırlar. Almanlar, yeni gettniik da gr-0vler çıktığını haber vcrmegkt• 
- Cümhurreiııine 50n ~rece· mi· lan lak""~ kuvv•tl·--' a••• hattına d" ., "k P l ınd"" " b t ~ • .._~ "' ~"'' ....., ır. '°'pı er rag c var ....-..ı ır ay. 

bim haberler getirdim. sokmuflardtr. yare !abrikuı ifÇilt>rinln ve Pragda.tı 

Irak kabinesi ._arltaı F•• Leell 

istifa etti! ı.ı~~s~~A~~~ı!: 
Kahire, 5 (A.A.) - Reuter: 

Vatter tayyare motörleri fabrikclBı 

i'IÇllerinın gN:\o" i!An ettiklerini sövl1.o~ 
m!ftir. Tren aeferleri aık sık fasılayıo 
uğramakta.dır. Bazı trenler yoldan 
Çıkm1'tır. MUhimmat fabrikalarıno:ı 
ınfülklar olmUffur. 

Beyruttan son gelen haberlere 

göre, Irak Bqvekili Cemil Mad-* fani istifa etmiştir. Irak'ın Kahire 
Vişl, 5 (A.A.) - Berlinden bildi· . . • 

Sovyet istihbarat ajansına Stok· 
holmden gelen habere göre, Lenin
grada taarruz. eden Alman kuv. 
vetleri kumandanı Von Leeb, Hit· 
lere istifasını vermifee de, Mare-

şal kendisine tevdi edilen vazifeyi 
henüz ikmal etmemi;;: olması dola· 
yısile, bu istifa Flihrer tarafından 
kabul edilmemiştir. 

rllıvor: Leningraddald Ruelar zırhlt elçısl Saıt Paşa Bagdada çajırıl· 
fırkalarla ,ıddetli bir hu~ hareketi mıotır. Bu&ün tayyare ile hareket 
yapmlflardır. Alman ordusu bu::.a edecektir. Cemil Madfani, asilere 
mukabele etml.f ve vaziyete hlklJY\ karoı yapılan İngiliz seferi esna
oımuştur. sında 3 mayısta başvekil olmuştu, 

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

şiddetle N 
HADiSELER- FiKiRLER 

Musikimizin istikametleri! 

devam ediyor r.------- eşriyat programımız: 
l.ondra, 5 (Radyo: Sa.at 7,16) -

,, 
~~::?::,,~!:7:,::·.: = Fikir cephesi = = 3 Yeni tefrika = 
~ti\ Britanya tayy&l'eleri timal! ve I 
~"ıubı AVl'Upada, Akdenizde ve fima.., 

.\frikada. faalıyetlerlne devam et· 
ııtıtlerdir. 
>~a. gecesi qır bombardıman tay 
~ 'teıerı Dlı.nkerk, Roterdam, ve An. 

11t' !loklarıru bombala.mı-tla.rdlr. 
lıı~ A.1ın&n harp gemilerinin bu· 
.~ Srest limMJD& blrbtri &rk&• 
~ lk1 tuqııa yapılmıftır. 
it ~'hıi g~ Danima.rkadald Alman 
Ilı l')are meydanı Alborg bombalan. 
) ı,tır. Şimali Fransada Alman tay'e tneydanlanna da taarruz edıl· 

lir. 

~ hareklttan 1 tayyaremız dön. 
.iştir, 

~tanya. b\._vyarclerl, çarşamba ve 
tı:,!'nıbe geceleri Akdeniz mıntaka
~~ Bingazi lımanını ve Bardlyayı 
~f&kiyeUe bombalanıışlımlır. 

&ergi• gazetemııde •• ııtuıan 
takip edabıunınız : 

1 • BAdlleler ve l'llllrler • BAmlt Betik 
1 • ObJ811tll • &Atemi lealb f 
3. Bara11 ıeı•çe • lapld Kari Deri 
4. GtbllD SIJ818U • Şevket BUglD 
5. Bombardıman • Bara Dant 
6. Asker gizi De • Sadık Daman 

1 • Kıza bUblıaı• son glDlerı 
Yazan: EN8ABİ BÜLENT 

ı . O~lreldlecelder mi 1 
BQük ab&ta rOllWl1 

~vireıı: PAJWK nNilt 

3·1lABADAVUT 
Tirk edebiya"9da tarihi roman janrını açan ve bu tar~ın şibeııeri 

olaa biyik eser. 

Bundan maada Semih Mümtaz'ın her makalesi büyük alakalar uyandwan cıEvvel Zaman İçinde" serisi ve ıwde .m~ha~ririmiz 
Munir Süleyman Çapan'ın cıÇorbada Tuzıı u ve Şeklp Gündüz'ün cıBüyuk Dünya Meseleleri» bqlıtı altında ne!Jredecetı sayası tetkik 

yaular1J11 EN SON BAVADİS'de zevkle okuyacaksınıs. 

Hamid REFiK 
dilemezdi. Ba medeniyet cimia· 
ana ııren eser ve kıymetlerin 

ht!pslni benimsiyoruz da, musiki· 
ye ait olanını benimsemiyelim 
kabil mi? Şu halde tarihi n sos-· 
yal bir vakıa olarak, dedeleri· 
mlıden bize intikal etmiş musiki 
kıymetleri üzerinde. milli mefa 
birimize dahil varlıkların hep· 
sinde oldutu gibi. ha~s davran
mamız ve sahiplik iddial'tnda bu. 
lnnmamıı: lazım ıellr, 

T UR.it muilrieinio baywill u.t· 

tadı İSMAiL DEDE'nia e· 

erlerini ve hatıruıaı canlandı· 

ran dinkü toplantıda bala.nama· 
dım. ~ahsi zevk payıma taalluk 
eden 1'u mahrumiyeti hayatımın 
büyük yokHll•klan içine aldık· 
tan sonra, bu müoaaebetle, bizde 
ötedenberi devam eden ve aul· 
siz düşünm~lerden dolayı bir 
türlü ba!ledilemeyen c•Alatarka • 
Alafranıa masiklı> bahsi üzerin· 
de blraı durmak istiyorum. Bir kere, ne alafralllll, ne ala· 

En buit tirtflle musiki nedir? turka, ne şark; bunu .. TÜRK 
Dq7Jllllllll 1es n feryat ballM MUSiıUStn dl7e isimlendinne· 
ıetlfl, delil ml1 B11' ferJat Ji· mis dofnıdur, Çünkü ruha türk, 
rektea clepr. Tıpkı qtamak. • th'eei tirk, edhı türktür. 8ban
tıpkı plmek ıtbl insan bqka· ••~ arabı ~e daha benze~l~~lpi .. de 
sının seei ve iheqi ile ne ath1•. içıne alabılen şark mus-ıkı~n zam· 
bilir, ne de gülebmr. Atlama11 resi !çlnde, Türk Muı;ikisi! Bun· 
da, gülmeyi de do~ran sebepler, da şuphe var mı? 
ferdde şahli, cemiyette içtimai· Fakat her musiki küıtüru, da· 
dir; musiki, banan eser haline y,andıtı medeniyet temelinin kal. 
ıeimit ifadesidir, ve hi" şüphesiz de, usul, ölçü halinde sırf dışa ve 
toplulutun şuuruna tercüma• o- şekle ait vetirelerlni • ister iste· 
larak. Eter öyle olmasaydı, kök· mez • benimseyeceğinden ve ye· 
!eri ti sümer medeniyetine va· ni tirk küitürü de, şimdi, garp 
ran bir türk musikisinden bahse· (Devamı Sa. 3, Sil. 3 de) 



G ~a &ün.ü, idarMancınb:o ~~tıı utranııı wya hına& bir ılyaret 
f!:lu gelm!~ olan, Türk sah neeıio:W yıllar4aabeti tan.ı~ nılbnessll 

Bür~d41n Te~f)i dJnliyordUl -· 
l~lanmı>ı olan bir kah,a:ıln ıec kmel!U.. on~ ~ ~t• 1ııu. 

lanmak mecbu;tyctJndc olduğunu ııerı &Urdllğü pro\-.. Matine ge~ kalma· 
mak endl~esl aıra ındaki tatlı ~onu,malolrle, blıe Ç~luk \e Uk cen9-
llk yıllnmm hatırlattı... M ru\i)Ct ııeııç\er' \'C o~Q taklp eden )"ıllar, 
Tttrk alıııesindo saçlorını a~i".Ül]Jı UQ'atlı&ı: \e un'•&& meftun llll'IU.ııı 
yılları gibiydi. 

Bit ndaın ki. an'at aşk!~ abJ!Sde l'ıllar \6 yıllar ıoçtmılt ... Anla. 
iqor1 50fl &eJ'8fl.ı»larıuı. Paıilll 1te~rlnf, Moaie Jiadodakl role' &cc· 

rtlbelerlnf-. AJllatı)or. 

Bir aralık sahneden !;ekSl~-e karar 'er~nl. •oıırwn aflbt 3·e· 
Ufttrnıek irin eleman ara1Da:JŞ. b~ıpn.ı •.. 'l'üla~ıı ebUtm~p arıtır. 
mı, oldnğu bir b~)~nla anJ.atJ)or. 

_Nl~ı.yeı. her ınMJı>ttne aşı~ ~ ~lbi, ~üç. &l..l!flıldıtool•n şikayet 
eıMJor. l'~ ~ cfllmjd» temşUJerf ı_ç~ UU,lr.fde 9iamek ~· bir 
~ atefj duyult.wor. 

A.v.kaia4- Te.Jıl{il ltk ~ dekonanu. ~Wil ..,..., ili· 
mldlla traJecSPerile meıl>u bir h&Jde: 

- FlDtP- :Fhıtea. .. 4Sfor, alı.a akuoıelıYn; fabt ı-W& obaıa& kL. 
Q1J'e, g_eç ~f o~ kala\abü ve l!llfl'ae,aı lıtrakarak. dirt !aet 
~ hır ~d kUtlellllz Ölllffide, tıpkı ~111 Te~ı temaDJeıiabı bil· 
1'IE bir ka-'f.:l'!'·hlt le&!tıaa4a lmlt pl»I, bütia bir ~· bir aaıteı ~
le CIClfUP ~or; 

DaJe,lar, sf.a; kılm im4adpııı. ~ n.a.ra sia kllm.-
Oiu_ı dlDlelkea. °"" bHal'kea. ar~ndtı a&an!1f ~ .. I! ~ 

IMmWn kit~ kantmıt dal&alvıaı 11.fU-rederl!ea, AllMde blUb talı: 
&Dar POlrnalf bJr ıadtsln. lllltNJ, ba ~ll' yıllar JQladıl pnç kalmıt 

_.at 8fkmm ?'»'1 bir lulpk laaUDe ceJ.nalt o!Gtuau ıö&lerile prtlr 

-~·· l!loarıa, MNl'at!D IPf'~ ~ ;tanı~ '~ .... ~b 
dlDre Ue a16kaaı ~--~~ •••~li»e>r 'Ve yakua amuluda. b· 
tuhalva bir k~, ~ie bir f~'l 1emd eder.ima. ea ili taradıa, 
~ dellbalıJUD kat~ ~ si.ildi~ ~ d'k'mtle INullan 
baDdaa 'u&eciz:te~ ~et bu lkt ~ bUmes---. ~ ı.. 
da llQnderNa ptlmt:aJA ~ oid.H ~ iMdMlr JıaWıp dma 
bir .lDlıbNla ııö7-11Qw ... 

8ebn ~ ~~ ı.llllııufan. ,. ..... ~ -=uca 
--~· bir koltuktaa ~--- .......,...,~ ...... ~
Jetle dObl tık AJıem. 

Bazı defa aralanna, bir trajediye~~ Od~ de ~t 
oldatu seyirciler önünde fada teıruıll etmek giM. arltittl keodlndea bez. 
dlnıa &CJ dlTderi de ektik ollmQ'.or-

U I • a ar 1 D ı•e 11'91.ar-elE 
ipti'••!· - Slla Tllpala H a•u._ 

u.ad•• .. a 111tace .• 
Ba l8laN. ma*IM'•~• plincct Ula

u)'"ı• Mcrwm okumak ~ıl 
BÖ)'ledl.m. EUmc l'1ıa ~ ~ 
ıutturduıat. 

lllı:ldetle ]lomurdalldmt: 
_ Bu oe senemllk! Ben Yeni Sil • 

..... ~otmD- su.. ~ p&l'-

1elerı yu.ttannaP ~n eaJıte1d.r. 
aatıcılar sJb1 baaa Taa'ı ,.cdyoısı· 

DUZ. 

Bu' :ı.oyra.ttılıma mullatap olah ar -
laMlato teTbcyeU ve naılk bir: genç,. 

tır. dwııuı.-ecıı : 
- Efendim, siz. mmıay'an ~lauuu ~re ---~ ·~ ..... 

okalD&lc ı;ıtem1,ror. ıauınuua 1' Jar? ~ ı.Jrahm. 

- E.\·et. lktbcl sebep ille ~: 
_ Eh, oowı fıkraları bu pzetemı 

r1kıyor i§'teo Bqtla bi.vle lak fa.a ili......._ ~ 
Gue~e baktım: 14l"8t -.a m'h118'!1. tam iç &J' ....... 

Gene. haldı. dıstle., bize karıJı bcu:Hlao daba t* 
_ !l'llllaı: ~: _ ~:a. aıu:ıldndım • IMfl'll ~ Wc ~ reka_ 

bu 1-ı.uaaı gllılrp ıthJ b1qey oldQ. ...._ Si ......... ~-=='9*' 
Oradaa oraııa mulaY•i dııruyor. . ~ .. mllw·re nla'Mtll Deaaa 

Ba ıuınldsnııııımı li4ten olgun hır. • _ 
-~ . . ....... ıı.av: Aılıll-. ffek•at adb 

- Mtııim... ., cleıil • ~ ~ 4id1: •mttt1lıie a3*i tabft'.,.. lrMllH•'f 
y.ur-:- GU(ıtt! ~ili m oı-. •' s •• ..... _.....,. 
~ llllr lMt''f Nidm Utııiati~ Jllı:. P" ..... • z Is ~ '9'·~ 
~ 1* slltulluııa ~ ııa tı11f etme•MıırJar 
,ıır. ı~r: tıknefeıl ~ -
Tıknefes Oltnaıııak l~ ele. solnju- .ltAJUD~vtrr 
aan kuwetlnl &bat 14:J• de Dit mo
banJr !fllf. suc bU hüoert ~illi .. 
dfr. DUkkh deilft.lrü mwuwtr; p. 
flJUI mobaaJrdic.. 

Tram'Vag hir qdama 
çar§a1ak yaraladı 

l 
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t~-1ci 
(~}i~~]µ~2'·:HABERLERi ) 
A.m e,. ika Hitler velngilizler I Hitleri ezmek içirı 

J a p o n s a Hitler Kayser gibi Avrupayı istila 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

SAFO 
müzak,,releri konuşuyormuş etmek lazım 

~e ~: Şakir Baam Tokyo, i (.tt, ....... ) "':!" .:fapQq söı· 

Hiksas kızlarının gelpaze sal/at
tıkları tarasada Rodopganın kol
ları 'arasına uzanarak kendinden 

Yazan: Napolyonon perdo çaVllfU 
Burgtnyon Ergijiqnm cüsU Hav.1s •l;tıwnm ~j\i~ 

•• • • Jat>QPYf tıe Amerika BTM\~~kı 
''Arkadaşım Henuz iJlmem/,fl bır ne~ mUQker~lerln devam •ttill!'\l aoy-

• V • ıemljtir. Bu beyanat hJçblr. anl~ 
ferisogmaga çalışan herife bir dip- r.na ümld\ kalmamış oldutuna dair 

b . va~in,&tonda çıkan habed~i te~· 
çik indirerek a/l,lını aşına getırdi,, zi{l eyl~mektedir, 

- 23 - S~ng{U>ur, 4 (A.A.) -= Şi{lgapqr. 
100 - 150 kadar Dragqı) snvart tam minasile soyma a uğı;-.aşı~r· ~@,dYı q. Fransız ~~ynaklar\nd3P. 

•illin hemen hemen hepsi yaya kal du. Üzerinde ncsı var, nesi yo~sa.. sel~Q haberlere görı;ı, Jucm~arı,, 
ın~tı. aUarı ya ölmti§, )'ı!hut yen· mal ve elbise olarak her §eyf, al· FransG Hindi Çintstn~ld Şayı;on 
ıni~!i. mak kararil.<ı uğraşu:ordu. 1-ialbu· hav\\zlan civarındaki bütü;n qep,Q. 
' 1.;te bu kahraman askerler, ~ir· ki zavallı 84'»n henüz ölmero,1.§ti. ıA\:ı ve 'binaları ~,J>tştiik..1'9ıfini 1'!l· 
ını )aşında kadar olan genç prens· zaman zaman ayaklarını oy:oatı· bet ~~ektedir. lŞl.\ binalar •. l\\.!: 
lerh.1 korkunç ölüm soğuğundan yor, yumrtukları sıkılmıg olan el· en.... ad-
~rt:ınnak için, onu oıtalarına al· terini sağa sola d suş\ ~~~ a.litlr. ~~ f 

Henüz dl. VU.Çuyoı; u~ vosu_, .rannu,lş_rın, bq ~imu.111 i'"1 ını§lar, hepsi sıkısı~ı biribirlcrine rf olan bu adiffil ~Y\l" ~üm~i~ wtlbNl i~lrı 'cl\r Jllli• 
~kularak sabaha kada?' ayakta bek yorlardı. Soyguncu geli~izi aör· raca"tta ı...tuQdu'lrıarım. faMt ~ 
lez,ıı,1erdi. Sabah olauğu zaman, i ti .. 'o!'*1: J0..1 

bu bC.fSZ kapvtiu uwalh askerle- mem ~ blle! Cok meşgul göril- ~üracaat\p_, Mkl~~tte b« Q,Uima· 
rın dörtte üçil:'ıün d(jnarak oldük· nü.yordu, Arkadaşım kuvvetli bir tom oldujqnu v.e :r~z maka· 
lerı förtildu. ıı>onmuş!ar, ölmüş. dipçi~ ya_pı,hrarak soyaııncqnı,m matınıxı_, •ınbet }>oyun ~lklerini 
ltır, fakat kurbrmak fstcdl.kleri a· aklını ~ına &etlrdi. söy1em•1'~h". Ja»Qnların 1'l•~sa· 
danıırı hayatım k/Jr1•mu5Iardı. (ı\!'kaaı ...-> dı, bu depolara. 1Jlilhi~roat v~ as· 

Bu gecenin yalnız şıı bizim bu· 2 "' Q ,.::; 2 1 1 4 • -
lunduğumuz yerde yediği wa,nın 
l:lvısı on bini geçer. Ortalık açıl· 
clığı vakit, öliıl<>rin çoktan k~D 
1ılt:r,da kaybo!•ıp gı!ti~ınf gôrdük. 

Ma.replle lıirllkt~ yola k~l· 
duktnn sonra, dorı muhafız kıtası· 
ltı mensup tooı,;ulaı la Alınan top
Cltlarını gi:irdüğiimüz yerden tek· 
tJır geçırıek icap etti. Buıılardan 
hi~ biri sa~ kalmammıA i~Iarı 
\>~ atlan ile mı kıtalar ~ ~
tıl'or ve kor üzerlerlne ~t ~ 
fenıcr örtilyordu. Atlar koOU u ı.a: · 
~kları toplnnn dibinde, ınsankal: 
'leşlerinin kenarında doOtlP 
~ıtlardı. f 

..ı.:ıdafli ır· Cok defa. bu kadar ~.,... d 
ltrıa ve soğukların arkASJ.D an. 
'ltsbet.cn daha iyi, daha kQlaY ta· 
lıanımuı edllebile,n bavaııµ: baalar. 
&ı.ı lider de öy,le oldU. saok.l ta· 
~t ijldünnektcn J:oruiıPUittl v~ 
b~e yeni biı: bamJc daba yapma 
~iıı ne!es almıya ~ı~ordu~ 
1ıwer.kcn. yolun. satın~ un· 

\ çalıların dibJ.n.B lili.l~ll yarı 
•lu insanlara rastııyorduk. Öteden 

~lıien, ormanarda i:t~~ 
I~ !rllbalamlşlar g durarak 

~lhayct kısa bir ~~•nmasını 
tAn bu zavallıları.tı ~-

~itle~ .:ıı.~ 
jra'-"4tunız 

r •• ~UdaiJar:la e~ :ıı"olan on 
~keti konuşµyor, m Akıbetini dil· 

ler,c~ insanın feci ız bAlA. kor. 
~ttyordulc. Et.raftın ·ı dolu idi. 
&~nç gecenin eserlcrı coıarak du· 
lb-aıarda da çatılınJŞ sıralarına 
~ \Teya dev.rllınia sUAh sahipleti 
~lanıyordu. Silfıbların ında 
:,:_kiler gibi, ateşlerinin ~tuta· 
"ııntuş ve öhnüşlerdi. mı 
~}>acak- kadar sıcakiıiı~ :~ 
~ eden ateş ~ederin ibi 
'tibtrlne bir iskambil kijıdı~de 
ftalanmış ve hayata bU şe cset 
~~!erini kapamış iıısanlartn c 
~e çevrllmlşti. 
'loı UZerihdc toplaııdıı::, ~~ 
~YÜ!}f! geı;ilcii. BlzW alE~

'llUlfe3ile. gactde hır _.. ... 
~lam.ly.et:ak k;ı.dal:. ""~ 
vft..:c... oldu. Yuı:ül'~~ 

~. -.u.c )roll&TJ-
"llf! dü~f~ zavallıhnııtt ğ[irnk 
1' iirerei: onfarı d:a Dır~ ha· 
~. milmk.Un oldul\ı~ ıa. 
tiannı kurtann!l!a çalı§ll18 

ieliy.ordu. 
~ır Smolenske varabilsek ve o· 

t kadar dayamıbil.Sclt!. --·ıc 
~ biribirimlze cesaTeıt vuru_..., 
~ içine hayal ve hulT-1 prıştı· 
. lt sö~ladiklecinıa bap bunlar-

' S.ınolenske kadar da)lanabil· 
(! 

~hre' wrmadan evvel, küçiik 
ormandan geÇme1' ıazım gcll· 

1cıu. Ormanda büt'illl copçu ku"· 
~ın. toplaod:ıiuıı. ,araü.k. At 

trtık sW-mekte ~hnutt ~
larr.ıı Blr. iskelet, ıo:ı:la a~~ 
abne~ bir kemik yı#ını A.alini 
~rdı Ctphanc araöaJarında 
talar ~e sojuktan donmuŞla:ı: 
Utulmuştu. 
~ın ~bi a;n.ıi ~de» bir ar
;,~nun iki ~den'be:t'l top a· 
larında taşuıdıtıru &n~ın i· 
onu ar.attııya Myul<:iunı. Jfaddf 
hlrclım yapabll<!c~ğimden ~ 

\.lrt bir kaÇ' söz! cesaretini art
•'lak istcdıglınden aı:ıyordum. 
aıu Fık az öne , ar~bada ol

"İt\..._"'e yola du u ;ttı. Olüsfuıli 
'ıı,.~ga ili~ bullı.ıam.a~ \16 
'~nı b tuo topbttı blçarcni'n 

den- geçmı ~ :lua 'Mt Alil· 
-,. tik yalnız doi!Jdi. Bil~\lıı ö• 
' hep bu AkıboUe karşılası1-oı; 
~tun içinde biı: kdçl ~luncla 
~ll'e başlad~ını sıı::ada blum 
'~~n bir aekadaiS rastladım. 
<a.~I bir tcsadufti.ı. Daha iyi ve 

emniyetle yürüyüş yapabile-
. A\z sonu, yolumuzu kesecek' 
de Yatmış muhafız kıtantın· 

\h\r topçuya r~dladık. Yanıba· 
btr ba~ka topçu nc!erl onu 

Tasarruf bon·osu 
almakta 

acele ediniz! 
İkinc:l 2ş mH1ea liralık ~ '940~ ~ W 
kifeeind,e •tıa& çı,anlml!iu. lla ~IW& _.~,. 
aeeıe ediniz, Çünkü sabtw bogün~ü NijJlı' 1111@l'aD 

b.,. &nqlann da eveUd\er clbl ~~ '- * ~ 
icl'1de utıı.ı. ht~\p ~ ~ 

YURDUN MENFAATi; 
Q a: • == ç::::; 4Sl==-:A 

SiZiN MENFAATINl~ 
zzeız L çcaıes _ 

Tasarruf bonosu almaaızdadır. 
b. zanti Uıü.µç. maddel~o.u, ı..,~ lll.çblr ~ M· 
1'& ve.rmemek. para &11tmMlr v, bununl• rıa.arrat Be· 
llOaa almak vul{eııW J'&PQlak n l&U! meataatıanıu· 
'1 DEIUUk d.eıaı,.ırt,ir. 

UNUTMA YJN Ki: 
Tuıum BeBo1an hudattyle Q.\ 
anan ilıüyaçlan ~\anacaJli:ar. 

IFAiZ PEŞ/NDJR. 
--~----------~--...,..,..,.., 

3 6 faizli '" Mr sene rideli W. Twn .. •111,. al
lDalt için H lira öd.iyecebbü,z. Buna mUahll bir leDtı 
nnra ıoa lira alacaUınız. 

e BONO flYATLARI HER K~SEYi 
-... L 

ELVERIŞLfDIR. 
Tasanuı BoDa1an lı u. llt, 5'&, lMt ~ ~ 
1ıa1~. satıp çı~. l[ ... plıdp -~- 11.ir, 
~ siz ile bir tane aıaa.~is. 

• BONOLAR ARTtRMA ve EKSiL TME~ERD~ 

TEMINATTIR. 
Evvelce satılan Tasarruf 8oaoJart,!e Jeıiicleıt ~ 
çıkar.ılan Bonolar arttırma Ye ebtltmelerde ntAt ID7-
metlerı üzerinden teminat olarak' kabul olıamnakW&f. 

e ARTIRMA VE EKSiL TM YE GiRENLER 
~ Yedlie i8oao Jailrımlda ~ dalla ~ • 
kir.la :rfır~ 

e VERGt VE MERASiM YOKTUa 

'.Ddmıf Boııogq almak; JUrblr merasim n m~ 
ta; faftl~ri hiçbir ·~ " reaac tlbl d81fidk aiui· 
l&n biit1111 bankalarla .._ .. 1'e ~ .. ~ti•~ 
l~yaa J'&rıw. ID&Jandtısıaıı•a 111111 .._...__ 
Mimi satış Aelvlndea &labUinl • • ~~ 

• • e PARANIZ DAaMA PlRADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan soara »aran Ü~ .~. 
sa bunu derhal bir lNuakaya vererek ifliYfotk fak .. • 
JUZde JQ.rUD fedalti.rlılı: ~a»n&ak 5UfÖJle J1u IUUD 
~Ja ~rumub kaa.iWir. · 

• ., yiıl vMleıi wr -.. " • 
Altı aJ Va4ali lak W.." 1 

çay :v'4ü bir bo~ % -t 

FAiZ GETiRiR. 
Parauıu ea Uda ~ .. ~ ._, •• ._ 
Urla uldaJQB. 

Bir tasarruf bQl'lQSU ahoıı 

GiJbels, milletle 
Bitlerin ar,aSlnı 

bulınağa 
çalı§ıgormıış ••• 
Londra, 4 (A.A.) - Daily Te· 

Jegraf_gazetesi, Rltlerin nutkunu, 
eninler ve itizarlarla dolu olarak 
tav~ eden baomakalesinde diyor 
ki; 

Na~izmin ve ~klaşan fırtmayı 
gören ~fh:rinin hakiki mahiyeUe· 
ri an\aşılmata b~~lıyor, 

Alman milletinin hoşnutsuzlu· 
4unu t~kin etmek ve milletin bu 
halmdıjına kal'fı harekete g~. 
met için ya,pılan nevmidane. gay· 
ret arasında yine Hltlere müraca· 
at edildi, Göbbels'in propagandası 
blr sün t:\1~ bu haksızlıktan şi· 
kiyet ediyordu ve Göbbcls §efle 
millet arasında aynhk mevcut bu
lu{\l'tl8~ endişelerini te kin dmek 
i~iyordu. Bu endişeler dun itiraf 
~ildi. 
· Gazeto, ftitlcrin cıBu harbi ben 
istemedim,11 tarımda tekrarladığı 
s&ü bundan evvelki harp esnasın· 
da Alman şeflerinin soylediklerile 
kıyas ederek nazı ~afinin, sabık 
Kayz.er gibl konuştuğunu söyle
mektedir. 

Time6 c.ue~nln diplonıaük 
myhabiri şöyle diyor: 

Hitlerin Sovyel Rusyaya karşı 

a_çıJpn sefer başlangıcında Alınan 
miUeUae hitabesindeki maneyi ne 
tekilde teNsl &U.iğln1 gormek ma
raklı bir şeydir. HiUer Büyuk Bri
tin~nın g~en seno mağlup edile· 
mi~eğini çünkü Alman hava 
kuvvetlerini iki kısma ayırıp yarı· 
smı Süyük BrJtanya ile yapıla· 
cak muharebede kullanmak, di 
Yirısını Rusya taraü.ı:ıdan vaki o
lacak herhansi Ani bir taarruza 
karJı elde ihtiyat olarak. tutmak 
icap ettijlni izaha çalısıyor. Hırkl· 
kat şudur kf, Alman havacıhğ'ının 
mevcut bütün kuvveti g~en sene 
Büyük Britanyaya karşı fieri abl· 
mışhr. Bu efsane mağlubiyetin geç 
kalmış bir ınazecctidir. Tc:vbid e
dilen bütün Alman k~i saye. 
Sinde Büyük BritanyaDJ» Dir~ 
hafta iç.inde imha edileceği söylon· 
memis miydi? 

A~rupagı istila için de 
tarihin en tahripkar 
harbini göze almak 

lazımdır 
Fort Wayne, 4 CA.A.) - «Her 
yden Evvel Amerlkaıı isimli in· 

füatçılar cemiyetinin himayesin· 
de, GOSPE.ıl Temple'de soylediği bir 
nutukta~ Lindberg demiftir ki: 

«Hltleri eımek için A vruı:ıayı 
isüliı etmek. Avru~yı istila etmek 
için de tarihin en tahripkAr harbi· 
ni göze almak lıizun geldiğini, mii. 
dahale tarafdarlan bize söylemı;:ğe 
cesaret edemiyorlar.» 

Lindbcri. şu söıleri iIAvc etmi~ 
tir: 

uAmerikalıllU'. cilmhurrcisile hü· 
kQmetin sözlerine inanm~lardır. 
inanmışlar, fakat, şimdi, aldandık. 
larını görmüşlerdir. Müdahale ta· 
rafdarı §C!ler bilirler ki, bu ted
birler millete harbi istihdaf eder 
mabıyctlerile arzedilmck dü.rust· 
lUğü gösterilseydi, bunlardan hiç· 
birisi tatbik. cdilcmezdi.ıt 

Lindbcrg, Ruzvelt ile hükClmeti· 
oi, Mdiselere mani olacakları yer· 
de, hfıdiselcr ika c~ olmakla da 
itham eylemiştir. 

IRANDA 
Kudüs Muftusu 

bir türlü 
bulunamıyor 

Raşit Ali Tahrandan 
agrıldı 

geç ig ordu 
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E\:et; Haralwıs Rodopya Ue ev. d nlar ve nedimleri biT heyat. h'1!n· 

lenme):l d.ilşünüyordu. Kı.zı ilk g;b- de Psametık'i ~ıyaret etW..,.-. 
rUşta se\•n:ıWtf. Onun!& aynı dam a.· Fira\'Un kendilerını Mrl\f Y,4)'1. 
tında geoen lıcr gün ise bu sevgiyi nuı harlkullde güzel olan tajlçeeind1; 
azaltmıyor, bll~kis \ 'ddeUend.lri,yo.r. kabul ettı; 
du. - Ne isti)"OT&ll~? - dodı. • evlen. 

Rodop.ya, yeni efendisin.in evhıo memi mi? Nlç!.n 'b«;oi lıı.tem41d 411n 
ayak baş tığı anda.. hJ>yatının ilk er· bir işe sevkediyorfiLIJlUJ? Bf>n baba 
keğine k&nıştuğunu anlam.ı.ştı. Va olmaktan nefret eden qir adamım 
yeni ofendiıü onunla çok iyi tıuıışma.k Baba olma,yı feQ& adAı li$tmi sat.· 
için. uzun uuıdı.)la boklenıeye 111.zum mayınız. Hayır... Fa~H bir i~şan 
görmemişti. çocuk sahi-bf oldu mu o•u ölmüş tar· 

Rod.opya. Haraksosuı:ı olmlllilu. zctrnek l!zımdır. ZiM <> h~ şçyl 
Haraksos çott ZCJ18lndi. fakat hl& unutur, sadece çocUSU ıie rn"§.CUI 

de eli açık bir adam değildi. Güzel olur. Mcrh~eti çocu~ ~clir, se~ • 
kız, onun bu tabiatını da. değiştirmiş· gısl, şe!katl, her şCJl, Halbuki blr 
tı. Elen tacırin eli öyle açılmıştı ki, bilkllmdarın bütün bır millet. ıçln, 

bUtUn hfzructkArlar hayret ediyorlar. mabudlann kendisine balıŞettıCı ı:ı;ı 

dı. Haraksos, her ~nı bırakmıştı. du~ guları bir çocuğ& ınb~r ettırıw•· 
Mısın tek Fıravuna. kaV\lşturmak ar- si iyi olmaı. 
zusunu da, ttcaretini genişletip daha L!k.ln bu !else!cıstırt °ba,şkft.t•in dın· 

ı;ok kazanmak hırsım da hat.tA uyku· ıcmemekte ısrar etri v~ dedı ki: 
sunu da. Aradan bir iki a:y geçince - Ey firavun! Sen mabudların 

bu hal daha. berbatl&§tı. Art.ık tc~ sevgUlsi ve oğlusuıı. Ama ben onlann 
lşl. tek arzusu ve iıırsl kalmıştı: hl,zmetkmyım. J.ta.budla.r sevr l.i o· 

Rodopyo.run gönlilnU kazanmak, ğuUarma söylemtdiklerl şeyi hizmet· 
Rodopyayı mes'ut ctro,ck \'e bu &cak ka.rlarına emre<W•rler. Ben ha.na. ya· 
Mısırda.. bu kanı kayna.tan Mısırda pılmt"} olan bir emri yerine geUriyo· 
Rodopya ile diz dize. y~ama.k. twn. l3Menec.ctasiniı vo çocuk ııillibl 

Eline. ne ges:erse kıza. v.erlyordu olacakaınız. Bu. rn.aıtdların emrtd.r. 
Kız oı:ıu çıldlrtmış gibiydi. Ve se.vme. Ve tesadiif• bakın~ tam bu ııır:J. 

nln bilttln hünerlerine çok iyi alı~tı· da. gökten. önlerine bil" i meli ka • 
rıldıktan sonra SiBam pazarına gön· din a.yııkka.'blsı du.,mez mi? 
derDmı~ bir kız oldııtu fı.m. betbaht ıete:ı: kartal liarakloısun ter~
Hara)taostaki çılgınlığı her ı;t.iı bır smı:lan. bJi.valanuken. Rodopnnıtı bl .. 
parça daha arttırablli,yordıı. kundı.ıruını kapap g,ıöillnnlif ve an.. 

Rodopya için. evi baştan başa. de.. taşılan, bunun dişe ı;elir blr ve,v ol· 
Ciflirmişt1. Bu da krı.tı gelmt!nıiş, n:ıadığu hi:iS~e a#ınnd&n bırakı· 
bahçenin blr tara!.ında dalla rah&t. VC?Dllf. 
dah& büyük, tıaray gibi bUyU!t bir Ayakkabınt.n düşu,tlnll baJW!,hhı. 

blna yaptırmaya.. ba.şlamı;ctı. Rodop· gUıclce i&tisıuu ett.I.. p .......... ,·ltıU 

yaya. hlzmet için bir alay carfye sa. koyun yere uzanarak dudP!aruÜ a. 
Vichy sefareti tın aımı,tı. .Akşamlan, koyu esmer yakkabıye. değdirdi ve batıi-cıı: 

Hiksa.s kızlarının yelpaze salladık!&· - Ey n·ıabudlar! Sev~i oİlunuz 
memurlan lrandan n bilyük t.uasa.d.a kızın kollan a.ra· Psam-'tlk'e hıddeUenmeylniı:. O ar· 

1 sına uzanıyor ve kend.nden geçiYCJ!. ıulannıza itaat edeoe\ctir. 
aynlıyor ar du. Sonra firavun& cti!ndti.: 

'Iabı&n, 4 (A.A.) - Ze.ıuıodıld·· Bu ~ gi%li cemiyetteki arkadaş• - !şte • • dedi • bu aya~Qbınll\ 
ııne. g&e Vıchy sctareUniıı memur. l&nnı ca.nnu Slkmıya. ba.şlamıftı. öt.eki teki' nerede bulunur&• or~a 
ları: Fransaya dömnclerl için tra.n Hatta aralarında. onu hıyanetle ttbam gldecellz ve bu ayakkabı kiın~ 0 

hUkfuueti tarafından. ~7ıPılan t"bli· etmeye. kalkışanlar oluyordu. Harak· kadın b~im senden sonra f\?1ııvu11U· 
--""":"""-~~~-::--""---.-~ gat ~ bavullaruu lıazırlamağa. sos buna. da. ehemmiyet vermiyordu. muzun an.a.s.ı olacak. 

HADiSELER • ~1K1RLER başlamışlardır. Şimdiye ksdar bulu· Fak&.t saadet uzun sürmedi. Ro.. Rl~-.etlero inanmak lblmsa Keıır 

Musikimizin 
istik.amelleri ! 

(Başı ı incide) 
medeniyeti temeli üzerine kurul· 
mata b:l!ladıfınıJan, muslklmttrn 
müstakbel ialdpflanaı, ruba 
daima. &ürk kalmak. şa.rtile.,. bu 
~çe\'e içinde beklemek limn 

namayan Kudüs J.Ulftisl hAIA Tah. dopya.nın Menf şehrinde ycrletmesln· ~clırt ~t.apbaş& araıınuş ve böy e 
randadır. Japon el~iliğtııe döıuneğe den altı ay sonra bir garip Mdıse ol· işlemeli ayakka:bı ci1aı çok olmll4ıtı 
teşebbUs e~eğl tahmtn edilmcı<· du \ e Rodopya Ua Haraksos, hatır. ~in, !ıre.vunun adamları Rodopra.nın 
t'etUr. MUftt bundan hiı' kaç. gt1n ev· ve hayallerine. gclmlyecek bir şekilde izini tıulmuflar ve bir mtıddet ııonrıı. 
vel ln.n hW<6nM!Unln kendi.sinin tes. blriblrlerinden aynldılar. Şöyle ki: da Haraksosun ecvıttfai Pıametikln 
l1miJW talep etmesi üzerine ortada.'l <Bir akı;am üslü, yine büyWc tera- kansı olmuJtur. · 
kaybolmuştur. &ada sevgililer, kalplerinin t:atJ1 çar- Ha..-akııos bu haldıen çılcbrmı§'tU". 

İçlerinde asi Irak lldr.ri Rafit Ali pıntuıı ile. ~~şa oturw'larken, bir Fakat arkadal}ları RodopyadJn ıstı. 
hllJcQmetine mensup dört. be§ namın kartal, .koca bir kartal, o gil.Rc ka. tade etmek lmktı.nını bulmuşfar: hıı· 
da bulunduiU Almanyanuı Iraklı a· dar gHrWmemiş dcr~e bU)'Uk blr fi cernlyetl onun emri altm& iwfınur
~ından mtırekkep bir grup zan. kartal allı:Wdtl. Cariyeler, ha.tliA lar ve Psamctik de ikıza Atık olmak· 
nedildiğine göre bugtinkU cumarte.sl Haraksos ile Rodopya teıAfla. kaçış· ta. g~tkm~ı i9kı. günün birın{le 
5llnil TMı'andan ayrılmışlardır. t.ılar. Kartal tcrasaya inince ,aga· Yunar•l.ıiann l•tediti şekil4e har~e. 

ıelir. 
Bu netice taınaJlllen tahakkuk 

edinceye kadar. IDlllrikisiz raşaaa· 

•J&~ndaa, samanı tayin edi· 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 
leaıbec°ek bk :milddeL zarfında, • 1 
dei~leri içinde Jai:le gideceii • . E B E D 111

1 S 
lstlıwnetıtrt ıasteren eMıuniş -rr 
tlirk muikisi bizim bugünkü mu. 1 

6iy1e yerden bir şey aldı 'o ı;entş ıe.. tc geçmeyi kabul etmiş ve Mt11rm 
niş kanat sa ... urarak uçtu gitti. diğer ıı lıilkllaıda~ ortada,n kal. 

Firavun PsaıneUk bekardı. Taraf· dırnu~Jl'. 
tarlan saltanata bir varJs temin et· Rodopya. P-iaftlf!'-Üt'e Wr ki.( _ço 
meal icap ettiğini kendi&u aöylUyor_ cuk yetl~tlrm!ş ve vefa~ JıCeo~ 
lar, :fakat dinletemlyorlardl. Nihayet ehramına goınUlmUfWr. 
Ment bqk!hlni ne lleıi gelen kuman. - Btnl -ştti11alı oluaktar. Onu biç tered· 

1
1 A ş K I 

dit etmeden çocuklarmuu ötrtt· !!!!~!!!!!!!!!!!!J!!!!!l!!!!l'!ll!'!!!ll!ll!!!'m!!--l!!!!!!!l"'!!"!mlllm!!1!!9!~~--~~~!!~! 
JMie ve bir ç.alqma mevzuu ba· 1 1 
liıMle Konservatuara da çckmeje (N1 ""EVO) I 
111celnaruz. 

8
1 ~.. I 

Dellil zade ve Dede efendile.r· 
le birll.kte halk türkülerıni yuju· 81 1 - 111 - S 1.8 
na aDODian ruh, sa.s. o kadar da __ .....,. __ _.... __ ~~~---

•~ 1alun ve devamlı kültür 11~-~-~-----~ temaslarına giri! tiğinıiz garp ca· • 
miasuaa dahil musiki milliyetle· 
riaia laepsi, yeni bir terkip halin. 
cı. doia4ak tibk musikisine kay· 
naklık edeceklerdir. Bunan en 
S@IİD.leriaden biri ola11 DEDE 
.t•Ddi reperiaarı OUUll için mll· 
li W&: kıyme&W, v• dia onun .
serlerilG bldllcie. b:ıiuasnam Ja• 
~ onun ~iD milli bir ibadet y4· 
riDe ıeçmişUr. 

Hlmid REFiK 

BUC3ÜN 

SUMER 
iİNEMASI 

uhteşem bir fılmde hissi bir 
dram ıöeteri)'or. 

BIB BABPTIN 
DliEBİNE 

WJLLY BüiGEL ve 
SYBlııLE IOllMiTZ 

Tatahcdan )'aratılan 

OTEL SAŞER 
Filmini mutlaka aorünilı. 

Bugiln saat 11 de tenziltUı 
matine 

uNarko Polöaua )lacoraları nfilıniade 18ı: kama§tına ... 
cıALGEJl.» filminde Trajik olaıa ... 

SIGRID CURIE 
Unutulmuş Kadın 

<Forıoten \Voman) 
J'ilıiıindc, bom gö;;: kamaştıracaiç. hem do ihtiraslı olacaktır. 

Önümüıdeki Salı akşamından iUbarcn 

S U M E R Sinemasında 

İSTANBUL BELEllİYESi S E B İ ilt T İ Y A T & O S 11 
Tepebasında Dram kısmı fstikllı.l cad. Koıncdl kı9u 

Buaun ı;undü.,; saat lG,30 d• tJ Bugün eilndiiz saat il.~~30 d#l 
ve akpm saat 20,30 da ve ~ saat ~~ dfi 

HAMLET KİBA~ at)~ 
(5 Perde) (5 1>-er~ • 

- -
Rekorları kıran günün muzafferi 

Dorothg Lamour Blng Grosb11 
nila yaraUıfı 

Eşsiz Singapur Yolu ~heserı 
LALE SiNEMASI IU 

liaklkl bir bayram yerine •onsuı' blr ne,'e k~suıiına ç~itdf. 
Günlerdtmt>erl fstanbul halkı bu iıarJkay1 ı&mtk i'ln b1r $-ef\ta. 
liftde LALE'ye akı'Yor. Siz de lau n•ş'e Stlıne k.Mjlınız. A~".. 
ları gerl donmemek lı;in numaralı yerlerlnlıi iOtlen t"!v\ dde.n 

kapatınız. (Telefon: 435' 5) .. _ ı..-.-- .... ı U ü TealıHitla Wdaı 

' Beyazıtlı MARMARA Sineması Uslündı 

MARMARA GAZiNOSU 
Sayan istaobul halkından ~ötmilş olduğu rağbetten cesaret alarak 
kı§lık salonunda her akşam: Kemani İSMAİL OKAY, Cilnbüo 
Beslckiır ZEKI DUYGULU ve NİHAD, Piyanist ve Tanburf Ba· 
yarı FAİZE, hanende ARTAKİ KEMERLi, Hanende NAF)Z Jn. 
RAHll\~ TÜBERK, Bayan NEZiHE UYAR, Bayan MELEK, Ba· 

yan ıı.ıEı..AHAT MARDİN'den müt*kkfl: 

BiR SAZ HEYET/ 
Saat 7 dea 1! ye kadar icrayı ihenk etmektedir, 

Gazinomuz sundi.ızleri açıktır. Tın akıJer i~ın halis kahve her 
vakit vardır. 
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(Annem ve Ben ) 
,, __________________________________ __ 

NHiSARLAR ••• 
Yaaa: Tiirkç4!7• çewirea: 

1 
1 
1 
1 

• 
1 

ÇL~G ÇENG - 33- Celal Tevfik 

Asi generallerden Hoang Hingin müselles di. 
orduları Mavı nehrin maverasında Sular gece giındüz yekne:..ak bir 
Yuvanın ordularile karşılaşmak u. musiki ile akıyordu Mazi ebedi· 
zere· hareket etmıştir. Ben de be· yen ölmuştür, Ben· şımdi artık 1 

Aile pansiyonu ! 
Çewl .... ; tnsiliz 

Naıret Relk 
lfthahıodan bikiyeler: ı Tazaa : 

Umum Müdürlüğünd~n: 
1 - 29/9/941 tarihinden itibaren İnhisarlar şaraplarının 1 

şişe büyüklüğüne göre tesbit olunan fiyatları aşağıda 
gösterilmiştir: 

P. 8. WODEN BOUSI 
raber... Vei Tching ismini taşıyorum. 1 I 

İlk çarpışmalarda Nankin kale. Kendisi de bir vakitler ınkıliip '------------ - -
si ilzerme cümhuriyet bayraiını hareketlerine ışt~r~k etmi~ olan üs., lerdeıl daha akıllı idi. Çareyi pek - Hayır. Karanlıkta rUyet milş 
dalgalnadırıyoruz. Fakat garpta, tadım Buda rnhıbı tarafından ba· makul buldu Niha ·et yeni plAnı kili olur. İyi nışan alınmaz. Hin· 
= kta ı ald t k dar na takılan yeni ad ·. > _.r • 15 m e, cenup a, ne a ••· . . hazırladık. Bır kaç kere gizlıce distanda da böyle bir şey başıma 
Jhtl!Alci varsa teslim olmuşlardır. Ruhum, genç ruhum oylc bır prova bıle yaptık Kiracılarımla gelmişti. Bakın pencere açık. 'Mut· 
Nenkin tek başına, sekiz yUz kişi· takall?s ile gerilmiştı ki.. Onun neşclı neşelı kon~şucken kahya laka buradım savuşmuştur, 
lik füti.blk:inin cesaretine güvene· çektlğı ıstırabı vak~inden evvel ol. karşıma dikilecekti: _ Hiç ses çıkarmadı mı? 
rek dayanıyor. Cenup eyaletleri· gunlaşma~ felAketıne maruz ka· _ Bir kelime söylememe müsa· _ İlk kurşun patlayınca ka ... • 
nin eski payıtahtı Maçlndeki me. !anlar bilır sade,... . adc eder misiniz efendim? ka .. diye bir seylcr soyııyecl-k ol· 
(ahirini tekrar yaşamaktadır. El· Üstadım bana dın kıtapları . O· _ •rabii yavrum, ne var? du Ses bir tuhaftı. incecikti. 
lerinde inkılap meşalesl taşıyan, kumakla tesellı bulması tavsıye _ Teessilrle haber vereyim ki .:.._ Ka.. Ka.. mı dedi? Tuhaf, 
mefkıiredler ile başlarında saç ~diyor ve bana Budizmln tar~hini bizim aşçının çırağı hastalandı. _ zannederim öyle bir şey. 
örgülerini muhafaza eden bir sürü ızaha çalışıyor ... Budanın söyle· _ Yok canım ... Vah, vah! Bari _ Ecnebi bir haydllt olacak. 
barbar kar,şı karşıya, boğaz boğa· mek istediği. şey, tama~en anlamış pek ehemmiyetli bir şey olmasa? Ba~ka bir lisanla konuşuyor. 
za, gırtlak gırtlağa gelmişlerdir. olduğu şeyd~r. Buda m.u~e~v~~ bir _ BllAkis pek ehemmiyetli ol- _ Değil mi? 

Üç gün üç gece asla uyumadık. peygamberdı. Onun yürüdil~u yo· d ğ ndan korkuyorum efendim Miralay kısık kısık gUldü: 
Zaman zaman sıra ile ateş ediyor· lun istikametlerini kitaplarında u -~Aman söyle bakalım N h~s _ ötekiler nerede? diye sor· 
duk. Cephanemu, yiyeceğimiz, pa göreblliri.~ ... onun takip ettiği yol· tatığı imiş. • e dum. 
ramız, yavaş ya\laş tükeniyor, ka· lardan yurumek sayesinde herkes _ Şimdi doktor s" led'. Kole· _ Herkesten kahramanlık bek· 
lenin burwndan aşağıya bakıyo· başhbaşına bir Buda olabilir. O· oy ı. lenemez, diye içini çekti, kafala-
ruz. CeseUer ve cesetler. Kara nun kanunu kitabında sarahatle o. raNe parlak dc~il mi? Kaçan ka· rını yorganın altına sokmuş yatı· 
orman haş1 etimden titriyor gibi· kunabillr• diyordu. ç:ına ... On dakika sonra haUıs.. yorlardır. Haydi evi baştan aşağı 
dir. Yarabb ! diyorum, harp ne Sulh, sükun. itizal. dua ve niyaz, Son provayı yapacağımıL akşam arayalım. Arkamdan geliniz. 
muthiş şeym'\ş!_ gok ve nehir, ay ~e çiçeklerden halamdan bir kablo telgrafı al· - Mademki haydut pencereden 

Cl 2 Tarife l'I. M. verıisi YeklİD 
Fiyatı Krş. San. Krş. Saa. 

35 30 + 1,75 - 31,75 
70 42 + 3.50 - 45,50 

:?00 80 + ıo.- - 90.- Şi~eden sofra şarabP 
340 l20 + 17.- 137,-

70 50 + 3,50 - 53,50 Şişeden misket şaral 
200 95 + lO,- - 105,-

Litresi 20 + s.- - 25.- Fıçıda açık şarap 

' Şimşek, ~k gürültüsü, )ağmur yapılmış bir dekor !cinde Buda dım: (Geliyorum. Pazartesi. Pa· kaçmış, lilzumu yok. 
ve biz ateş ediyoruz. ismi, Darva kitabı sık sık tekrar· t ı t ·1 · T h · · EV L E N M E T E K L 1 F L E R 1 [ J F rlsl diyor. Hepsi bu kadar. şte - yice bı mıyorum. a mınım 

Yuvan Şek.'\,Yın kumandanı mu· lanır ve ağızlarda O. Mi. To o. bu üc kelime, planımı altüst et· öyle ... Korkak herif, şimşek gibi BULMACA 
kavemetimlzl kırarak şehre giri· duası mırıldanır. 

B d -tek·ı "bl d' . İbadet •·akı'tler·ını· haber veren miye kafi geldi. Cak, hiç aktınız· kayboldu. . • ) .. yor. u a o ı er gı vaa mı 
1 

. 
1 

dan t·ıkarmayın, hikayenin ruhu _ Gcccniı: hayrolsun miralay, {Bu sütuna mah..'IUS mektuplartn vadıs (Neşe rumu"una milraca· .._ ____________ _ 
unutarak şehri askerlerine yağma çan sesleri sonbahar gE>cc crın n burada... Şirket hissedarlarına ba.şmunarrir a.dı011ine göndıırilmey;p atlan. 
ettiriyor Zuluınler katliamlar i· kalbini titretirken ben 1911 ihtila- Böyle söylediğime bakarak mi· dh""'""dan "'""""•ıya ckilçük ııanıar • 24 yaşında mütenasip güzel · ' ' payları verildikten sonra her haf· ver - UV&• 
damlar, Nankir,ıi baştanbaşa me· !ini düşünüyorum· Yuvan Sekayı la benim cebime 

30 
lira giriyordu. ralayla uzun uzadıya ayrıldık zan sen1Sine» gönderilmesi lAzımdır. vücuUu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca .,, 

zarlığa benzetiyur. • düşünürüm, imparatoriç~ Tscohi S· majestenin banknotlarını bi· nelmeyin. Ayni katta yatıyorduk. ~cktuplar her gUn sa.a.t 2 ile 4 ı.ra.· boylu yeşil gözlü orta tahsilli Fran 
Pekin için bu hal sükunu iade yi düşilnürJlm. Mı:ıhmıs ımparato· 

1
. la . B 1 d h. ,..1 azsa Benim odam merdivenin karşısı· ımıaa aıma.bilir.) sızca bilir iyi ve asil bir aile kızı· 

r y • ·· ilk i } ırs nız. UIJ ar an iÇ v m , e~mek manasına ,ge ıyor. abancı 1 ru, evı, buy d.. ann_:l~l, .ıarp met 60 tanesini bir solukta kaybetme· na düşüyordu. Silah sesinin bütün * 22 yaşında, esmer, orta boylu, yım. Hayat arkadaşımda aradığım 
dıplomatlar ~aray1 tehbrlkt edlyolr· danların~a ı· u~en o A erın ~~ds:.t =· ı vı gilze alamadım Halamın telgra. ev halkını tallı uykularından u· ~,2 kı:o, kara kaşlı \'e kaı·a. gözlU, ba- şartlar: 
lar Konsorsıyomun aya ve s· rini düşücuyorum. nncmı uşu. ·{ iht· A :k d 1 ge ıık 4 tlnde bir dulum. En az lise tahsilli olması ve dev. 
1 · · k ta l 1 kl l ı 1 sar 1 merı a an par se · yandırmadığına memnun oldum. '" .. t kbalı ur rı mış, a aca ı arın nüyorum. 1 . d B. 11 k koca karının . . ... _. 2,, ile 30 Y"'' arası sarışın veya lct memuru, oğretınen veya subay 

ı · d ··1rl·· - t•• çıyor u unca yı ı B t l b b t d ki v ...., ( 
1 

yüreği rahat etm şttr. 22 temmuz· Ben de a ııın o urmuş um: · .
1 

. . E 1 ıa 1 Lady as ı enım ı ışıgım e kumral, içki kullanmayan ve devlet tercih edilir, 5 Emel) remzine mu 
da şöyle bir emirname neşredlli· O. Mi. T <>.d Frı. dııa~•.nı 'Ylırılda· :~~~~~ar~a m~ar~~~ı:uh:kk:k ş i~ odada oturuyordu. Kapısına ka· memurn, subay da olabilir. lyı ah. racaat. ı 
yor: narak gokler en af dılıyorıım. · h rta k ı' k d b fer mut dar giderek içeriye kulak verdim. l •.a• klı bir bayla hayatımı birleştirmek * Gilzıol milteııasip \'iicutlü lıse ta.ı ' 1 

A · ı H H' g'i b kı a a an a ın u se « sı genera oang ın n a· L.k. b' T k il u sllll 24 yaşında, balıketinde kumral M• rH 
h

··k· t t 
1
• d 

1 
-

0 
laka bir av kalırdı. a ın ır es· Hiçbir gürültü, telaş duymayınca ~tiyorum. < e .> r muzuna m ra· .., 

şını u ume e es ım c en ere o> Avrupa harbinin patl:ıdı~ı ha· .. · . d h deli yeşil gözlU bir lisan bilir ıyi ve asil ,,
1
-

1
- -

bin Çın doları mükfıfat verilecek- ki usul ~z':~ınü e; ~:.P k e m. gönlüm biraz daha rahatladı. Fer· caat. 
tir Taraftarlarından herhangi bl· beri Hirvana mabedinin ı:ağır du· Demek onum z e ı ocaman yada başlamadığına göre uyanma· *28 ~aşında kumralım ve giızeliın bir aıle kızıyım. Hayıtt arkadaşını • 

. ·
1 

b' lU h t d' . olarak vartan arasında dünya işlerine hafta var Kiracıları korkutup ka· 4 ay evvel dul kaldım. Kocam 4 da aradığ'ım şartlar, yüksek tahsıl SOidan ı.ak&: 1 - Mensucat, e61'
1 

rın ız• o ve ya u ırı · k •1.. ha ır olduktan sonra mış olacaktı. Odama girdim. So· ay eve"! o"ldu". Balıketliyim. Güzel görın~ş, subay vey.a devlet memuru bır gazete. 2 _İlga, yok etme. 3 ...-
1 getlrenleıe yine paıııa mı.ikAfatı ve· karşı pas tutmuş kulaklarımıza çırac<ı P un. z. • .. ı ki k bı cıhet te kalmıvor- yunup yattım. Aile pansiyonuma kah"e reııgi giizlüyiim. 14 yaşında 2f.ı • .,:'\ yaşında. bır bıtyla evlenmek tı,taret edatı, Afrikanın ceııubundıı.1' 

·1 kfr •kadar gelmiştir Reisicümhur Yu· çe nece r • r rı ece ı .• . t · · du ı.ôkin ben işi yine tesadüfe hırsızın dadanma~ı ne de olsa en· terbiyeli, ortaokula giden oğlum· ı istiyorum. 18 NeBrin rUnıuzuııa mil· burun, bağışlamak. •1 - ümit et, b 
Ben Kiang Tıcn Sen manas arın. ' \'::tn Şekayın vaziyetten fevkalade . k k . t d' dan baş"a kimsem yok. racaa.t. 1 sayı, rabıt edatı. 5 - Su daı.-.tan, bOş 

da dün adan uzak yaşamaktayım. 1 • .. bıra ma ıs eme ım. nunı sıkmıştı. Lfıkin miralayın "' &• 
Y 

1
• bl memnun olduğuna ışaret olmak U· Ertesi gfın tt'l"rafhaneve koşup Bana ve o~luma iyi bir şekilde * 27 ya•ınd~. aylık kazancı 150 1'· ş~y. 6 - Bir çic;ek. 7 - Yaş, ztyB· 

Medeniyetten, garptaa e ım r ! . · · . ".' . · . tabancasından sonra tekrar gele· 111 

f tl t
'k . 

1 
m K .. ..,

11 
u··zc zrre sema ve Konfeçyus şcrefıne halamın Pıırıste ınmeğı fıdet cdın· l.ıakııbilccC'k bir koca anyonım. rayı bulan bir gencim. 17-18 yaşlarır .• 8 - B~ renk, barsaklar, bir n° 

ne re e ı sın yoru . ""' · .. miyeccklcrini hesa~llyarak sağ bil'' 
rinde olmaktan başka bir şeye ya· I kurbanlar kestiğini duyuyoruz. diği otele, ucrete a~ımadan mufas Alkol kullnnmıyan, s!gara içıniyen da kumral veya sarışın bır bayan.a 9 - Papanın yarısı, coğrafya ta 

• 1 bir telgraf cektım Ev~ kole· tarafımdan sol tarafıma döndüm. 25 den 50 ye kadar bırl olabilir. hayatımı birl-tirmek i!ltiyorum. !erinden, sahip. 10 - Bir pamuk cW 
ramıyan nazari ve hükiilnsüz cüm 

1 
Meclis lAğvedilmiş ve reis dıkta. sa . . . · . ,. '. . ..., 

huriyetten tiksiniyorum. insan ŞP.k, torlüğünu resmen ilan etmiştir. ra ılletı kzku~~ı chttıgın1ı, ge
1
lme'.:°e Hikfıycm işte burada nihayet· Yalnız maa~ı 100 den yukarı oı. (Ef!Atun) remzine müracaat. si. renle renk. ıı _ Uçma vasıtsS 

. hl· klar h t ı sinin ha · ıııua ayır ı o acagını lendi sayılır dostum. Diinyada doğ malıdır ve bana çok iyi bir Ş<'kil· Allah. ' lınde yaşıyan ma u ın aya ın Ayni zamanda Çinin dünya karı· . . . ı k d ·ı b' k dd f * 30 yaşında., 1,74 boyunda, balık rtl" d -t !fir köşcnişin ve inzi· bıldırdım. ru u cnı en ır mu a E'.S me . * Tahsilim llııedlr. Fraruıızcayı iyı etinde, yakıtıklı bir ,cenclm. Ka~- Yukarıdan aşatı: 1 - Koıi<ulU 
an mu ene b'l sıklılı karııaında bitaraflığını ınu o akşam beni yemekte mut\a· hurn mevcutsa, Hattalll doğrula· blllrim. Boyum J.,60, kllom 60 dır. taş llse.cıl mezunlarındanun. Askerll· ,ıı., bir "Sebze. 2 _Köpeğin ağlanıııl1' 

vagUzin yaş.ıhytoruml ':.e ecne ı kerte 1 hafaza edecei'<ı' ilan edilmiştir. ka nörmeli~·diniz. Kolera Metinin rın yardımcısı ise, ki vazifesi sa· Kumralım, oldukça güzel sesim de eı 
n

azaran tarı ro unu oynama a ., ., " . . timi yaptını. 2000 kuru~ asli maaşlı ilgı. :l - Su, iı;i boş, liı.hza. 4 -

1 h da beni Sa•amsız terk"de· dece bu olmalıdır, bu vazifeyi lu· d 1 1ccelt rvı'bı'dır cndumıııı nıUte dili' olan Yuvan Şekayı hala sahnede Yuvan Şekay harikulade bir zu urun " 1 ~· ın eı "' • · bir devlet memuruyunı. İçki ve ku- renk, fıısıla. bir nota. 5 - Ha)' 
ı k k' 1 d zarar ve zıyan zumundan fazla ihmal ediyor, d(- · ti E ı..ı · vakıf ın C ddi ıe' ve temaşagirler tarafından takdir 1 mezhep geRişliği ile Japonlara bo· cc ıracı arım ~n. . 

1 
d.: _ nasıp 1

" v 'i"crıne ı · ' marım yoktlJr. Yaşı za !la 25, boyu gramer tabirlerinden. 6 - Bir y.!r< 
Ak ·1 alk 1 kt eh 1 . dahi talep edebıleceğım uşun· ycceğim. bir subayla. lzdi\'aç etmek istiyorum. 1,60 l'" 1,70 olaıı, beyaz tenli, bal·'· bır yere nakil. 7 - Kar fırtınası, tı· 

ve al .. a ı e ış anma a r. vun eğmiye azmetmiş glbıdir O . . . d 1 · .. n d b' · · "• ~ Selamet ı1ahili • . . . . • dukçc neşem zıya e eşıyoruu. Tam uyuyacat>ım sıra a ırısı Ciddi tC!klifkrlnc resim alır ve göt· etındc, kara kaşlı, kara gözlü, orta danın irisi. 8 _ Ka!U, elem, bir not• 
Etrafımda sonsuz bir sessizligin Çının milli haysıyetı kurtarmaktan Hepsini latifelerle kırıp geçi· oınuzumu sarstı. Alaca karanlık· dcrırım. tGlinı;ön rllmuzuııu. müra· tahsıllı, ıayıkile bir evı idare edebi- 9 - Nefi edatı, şef, bir renk, ıo ,,.-

hukü
m sürdüğü dakikalarda tlh· ziyade kendi tahtma çıkaracak riyordum. ta farkettim: Bir kadın. Yarabbi, caat. Iecek, namuslu bir aile kızılc yun Ek, kaplıca. 11 - Soluk, et satsıı 

l d" · urnsı mı? Derhal odamı terketme nim müthiş karı ıkhklara sahne l olları Hamak a meşgul ur ve nı· Ertesi gün de bahtiyarlıkla geç· • Esmer orta boylu, neş'cli ve kurmak ıstlyorum. 1''otoğratı gen "'~""L"LKI BtJL ... fA('A""' I:"' 11 ,ıa) 1 
sini kati~ etle ihtar ettim. · y 3 1 "'-" """ ·• ... ,., 

oluyordu. Harp meydanlarında öl· hayet altın yaldızlı rüyasını lahıık· ti. Gece ~aat 011 ikide kiracılarım blhhatlıyım. aşını O, ça ışıyo. iade edılmek ş&rtıle l9. G.) rtimu. 
· ı tl 

1 
- Yavaş konu~! demez mi? ı·n ,et ~o lira g ,.· or üı ti diJrdUğiım ınsan arın cese er a· kuk ettirmiştir. 11 Kanunuevvelde odalarına çekilirken ben bir viski rum, c ı ıc ı ;> e,ıy . zumı. m ·acaa arı. 

Yaklanarak benden hesap sormıya . İnadıma yUksek sesle: Yüksek tahsilim var. Çalgı da ça· 
milli heyet monarşık bir idare ka· bardağının karşısında bir müddet 1 A d 7. k 40 45 * M\JlUU;ebe ve idari i.'1<'rden aıı· 

geliyorlar vehmine düşüyordum. - Elbette yüksek .soylerim. O· arım. ra ıbım er ek · · ya. 

Din kı'taplarının insan harpte ol· bul ettigini bildirerek Yuvan Şc. mi.h;takbcl sen•etimi hesapladım. şında, kumral, mavi veya yeşil lar, bir ticıftetJuı.neyi i<iace ede.bile· 
damda nt: arıyorsunuz? diye çıkış· cek kabiliyette l9t.allbul TicarP.t lisesi 

mek için yaratılmış değildir de· kayı imparator ilim etmiştir. Şimdiden elimde 300 liradan zi· gözli.i, aylık kazancı 100 liradan tım mezunu bir genç 111 a.rarnaktadı:r. Taş 
dlklerı·nı' dUeünüyorum. (DevUIU •ar) yade, bir sermaye toplanmıştı, · fazla, kibar tavırlı, yüksek tahsilli eb' . 

y B · K l d d' · raya da gid mr. Refik Us adresine 
Allahlm. '--n bunu meşrutlvc- Borsada mı oynayayım, yoksa maç - cnım ar er· c ı, sakat olmaması ~art, içki, tütün 

"" " '~ nıüraı:aat. 
te, cümhuriyet, uğruna yaptım, di· Mahkum olan ları mı organize edeyim? diye dil· Dostum CaK, bır de ne sôre· kullanmıyan tercih edilir. Arzu e-
yorum. Yuvan Şekayı, murahhas şüni.ırkcn birinci katta, üstüete yiın Julya halam değil mi? Sırtı- den (Saadet Son) remzine müra· Mutena. memurıyeUerde bulun. 

'l"h f hf k "' [ 1 d · • caat muş, tahBil ve terbıyesi yeriııdc bir he-yetleri, konsor iyum. sı .. ab. sa e ar ar iki kurşun pat a ı. ma doğru hir ter boşandı. . ... · • ı d 1 ut, uğ'radığı ail~vi felaketten dola· 
rıkaları firmaları aklıma gelıyor. Bunları miralaym attığını tah· - - Halaeağım. * fahstlım ısc ır. Lisan bilir m. 
du. Bır muddet evvel, İzmirde olen mın etmiyecek derecede budala _ Gürultü etme. 25 yaşındayım. Boy 1,68, kilom da yı ınustar bir \'aziyettedır. Ka.pıcı-

Himmet adında birinin oğlu Arı· 64 tU yAa.ıı ö Jü b ".. !ık, odacılık gibi bir lokma ekme""i· 
Öyle bir fikir buhranı ki... değilim. Merdivenleri dörder dör· (Arkaaı var) r. "'f' g z ve eyazun . .n.u· & 

Çok defa kendi kendimi itham fe mlraa bıraktığı üç adet gayri der çıktım. Koridorda • karşılaş· l!krm ve aılem temizdir. Aylıfun ni temin edecek ı. arama.lctadır. N· 

eltıiğm oluyordu. Cumhuriyetin mübadil bonosunun muhteviyatı· tık. Kinin diye zehir kom yalnız 57 liradan ıb&rettir. tstedlgim zu e<ienler gazetemize yazamlar. 
mudafaası bahaneslle insan kanına nı ötrenerek bunların sahtelerini - Ne oluyor? diye sordum. bayanın aslen Türk ırkından ve dil- * Tahailim lisedir, güul bir Gubay 
ılrmiş olan benimle katil Yuvan tanzim etmek suretile bonoların Miralay memnun bir sesle rü· primesi yutup ölmüş rUst ahlAklı olma:;ı şarttıı-. (18 - 30 la evlenirim. nİgilizce okur ya.zarım. 
Şekay arasında hiçbir fark gör· bedeli olan 3348 lira 28 kuruşu velverini kaldırdı. kı~ veya dul da olabilir). Ciddi olan Yaşım 18, boyum 1,64, kilom 50 dir. 
milyorum. Nitekim olgunlaşmış, tahsil edip paylaşan Tevfık, Ethem - Dediğim çıktı, diye böburlen Beyoglunda, Me~rutiyet cadde· tekliflertn <Münasip-. rUmuzuna ya· Kara k8']lı, kara gözlüyüm, ev ifleri 
ruhlar, münevver zekAlar için de ve Mehmet ile arkadaşları Cavit, di Sahte müfettiş haydudun tA sinde. Santral apartımanında otu· zılması. Fotoğraf gönderilirse göa· blllnm, reeim &lır ve gönderirim, tek. 
bu, böyledir. Osman Nuri, Hüsnü, Cemal ve k~ndisi imi§. Yatacalım sıra mer· ran Ali adında birisinin kızı 15 terilen adrese mahl'em olarak ta.ah· liflerin (AylA.) rUmuzuna müracat. 

Soldan ıoıağa: ı - Lalanga, dsfl; 

:? - Avaz, asmam. 3 _ Fırat, .B· 
ula. 4 - Jrın, ant. 5 - Şiir, al, )'8) 

6 - Danıla, 7 - Ayran, ekşi. 8 ""' 
(dsll· Mat, aile. 9 - tse, at, had, 

10 - Akıtma, sade. 11 _Dik, lJ1l
1 

han. 
şd 

Yukardan aşağı: 1 - Lazıstan. 

2 - A\'ltre, iki. 3 - LAtJf, sık· ol/ 

A , nedamet. 5 - Romll, mi. 6 / ,. 
Gaga, tam. 7 - As, na.le. 8 - ~ 
laka. ııi. 9 - Dal, .sil!h. 10 - .J 

Elada. (adale). 11 - Ma, aya.~ ,.., 
r 

ı-·ıt l'M"l~I r"ne kartanarJlli'' 

kin. cekl~rden yağ&C'ak csılill" 
kar,ı bizi koruyacak Kızılay iÇ,.. 

yurdun yannkl koru:rncuJarı Y_,. 

nılarımız için vereceğiz. Bu çeşit fikir silsileleri beni 
budizme yaklaştırıyordu, Çünkü, 
artık insanlığın metelik etmiycn 
kıymetsiz bir nesne olduğuna ya· 
vaş yavaş iman getiriyordum, Şu· 
rada altıntepe mabedi, ırmaıın ya. 
taiında akan suların derinliklerin. 
de daussılamın ninnisini, otede Pe. 
ku mabedinin tarihi çehresi teselli 
veren ümitlerimin istinat ettiği bir 

Mustafanın ikinci ağırcezadakı dıvende bir ayak sesi işittim. Bir yaşında Melahat, dün kınin yerine hUtlü iade ed!Kr. * Yaşım 21, ~yum 1.76. Sanşuı, 
muhakemeleri bitirilmiş, dun sa· kaplan gıbi dışarı fırladım. Bak· zehirli bir komprime içmiş, sancı· • 19 yaşında, esmer, 1,60 boyun. kumral sac;lr ve ciddiyim. Halen 20 
bah da haklarında verilen karaı tım, bir gölge ihtiyatla ilerliyor· lanarak kaldırıldığı Beyoğlu has. da, kara kaş ve sozlu, balıketinde lira a.sll maaşlı devlet memuruyum. 
tefhim olunmuştur. du. Ne olursa olsun dedim, sık· tanesinde ölmüştür. bir aile kızıyım, Hayat arkad~ım olacak bayanda _ 

Karara göre, Tevfik 2 sene 1 ay tım kurşunları... Vakaya müdde~umumilik elkoy. Arkadaşlarım beni cana yakın olmaması, ciddi ve ev iflerinden an· 
~~~~~~~~:::::::::--"'-

15 gün, Mehmet ile Ethem de - Ortada ceset göremiyorum. muş, genç kızın cesedini muayene ve şirin bulduklarını söylerler. aradığım va.ıııflar: 17 yaşından a.şa~ı 
2 §er sene müddetle ağır hapse - Göremezsiniz. Galiba isabet eden adliye doktoru Hikmet Tü· Yaşı 25 ila 30 arası, uzun boylu, lar blr aile kızı olmak l!zımdır. iade 
mahküm edilmişlerdir. Diger maz. ettiremedim. mer, morga kaldırılmasına lüzum sarışın veya kumral ve yüksek 
nunların suçu goriilmemiş, hakla· Demek kimseyi öldürmedi· görmüştur. İlaç da tahlilahneye tahsil görm!lş sivil veya subayla 
rında beraet kararı verilmiştir. nizl gönderilmiştir. evlenmek istiyorum. En Son Ha· 

du ve bu numaralar, şaklanbalık· - Evet, bir melek kaçırdı_~· 1 lstiklô.l- En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası 
ıar tefeci ve kerhaneci Yahudiyi Yahudi yaklaştı, kadının yüzune ı 

: 58 
biltün butün çileden ç~karıyordu. baktı, ha~etle ~aykırdı: . • • • 

Antuanetta, Klemantına hüvlye 1 - Ölmuş gibı ••• Sağ bır ınsana 1 N T 1 K A M 
ti altında bir kaç gün içinde evin· benzemiyor! 
her tarafını gezdi, en gızli koşele. - Ne münasebet! Kaç zamandır 
rine kadar öğrendi, Levinin para·, ko\'alıyordum, kandırmıya sava· ' • 
Jarını sakladığı yeri keşfetti. şıyordum, bir türlü muvaffak ola· ten sonraki halini düşünüyor ve 1 

Yahudi, bütün paralarını. hu. madım. Nihayet penceresine mer: kalbin8e bir acının dilğümlcndiği· 
sust odasında, eski elbiseleri koy· diven koyup çıktım, odasına gir· ni hissediyordu. 
dulu bir dolapta büyük bir san. dim. Yatagında yatıyordu. Usulca Kendini gilç zaptetti. Hani ner. 
dıkta saklıyordu. yaklaştım. Bayıltıcı bir ilaç kok· deyse gögsune sakladığı kamayı 

Bu yeri keşfettiği gün o kadar tattım. Kendinden geçti, kucakla· çıkaracak. heriflerin üzerine atıla· 
ısevindi ki... dım. Yine pencere yolile buraya rak gögi.ıslcrine saplayıverecekti. 

ESRAllENGİZ MEKTUP geldim. Biraz sonra il&cın tesiri Genç kadını, evin öbür tarafına, 
Sokak kapısı vuruldu. geçer. kendine gelir. tenlerini kirahyan kadınların bı.ı· 
Saınuel Levl koftu, açmadan Antuvanet de. saklandılı yer- ıundulu tarafa dolru ıötür~n jki 

ordu: den bu iözleri ifltiyor, deli gibi sefil ve vicdansız herifin sesleri 
_ Kim o? oluyordu. Bu derecede vicdansız· yavaş yavaş uzaklaııyordu. 
- Ben, Culyano!.. lık, ahlAksızlık nasıl olurdu? 1 Onların artık kendisini göremi· 
Kapıyı açtı, gelen adam içeri Bir kadını yatağından al, bir ycceklerine tamamen emin olarak, 

ıirdi. Gelen adamın kolunda bir kerhaneye getir? Hem de nasıl, hemen odasına döndü, bir sandal· 
ıadın vardı. Ölmu~e benzıyen bir uyku ilacı vererek... ye~e oturdu Göğsü, helecan ve 
'Cadın! Bu cinayeti aklı. havsalası bir heyecanla atıyordu. 

Samuel merakla sordu: türlü almıyordu. Ne kadar ığrenç, ·- Dünyada • diyordu • bu ka· 
- Ne o? • dedi . Taze bir tıeY feci, acı ve acıklı bır şeyıii bı.ı:.. 1 dar '!efıl nıahlüklar da mı var? 

mi getirdin? Şimdi, kadının kendıııe geldık· Ahlaksızlığın, vicdansızlılın bu 

Çeviren: 

M. S. Çapanoğlu 

derecesi de olur mu? .. Anrikonun 
hakkı var. Böyle rezilleri cezalan· 
dırmak ıa~mdır. Vicdan sahibi in· 
sanlar için hat! bu bir vaz1fedir. 
Artık bu işe müdahale etmeli, ya· 
rın burada bulunmalıdır. 

Kalktı, kağıt kalem aldı, Anri· 
koya şu mektubu yazdı: 

•Sevgili reis! 
eÇabuk geliniz. Yarın ı;ece her 

halde çete ile burada bulunursa· 
nız çok iyi olur. Burada neler, ah· 
taksızlıklar, hayasızlıklar gördüm. 
Kulaklarım şehvet inlemelerile 

1 doldu. aSrhoş kahkahaları, çalgı 
sesleri, bir rezalet ve ihtiras ha· 
vas{le karışarak, her tarafta akis· 
ler bırakıyor. 

Burada kadınlar var ki, vücu
dunu kıralıyarak ihtıraslı dudak· 
lara, dudaklarını teslim ediyorlar. 
Bunlar, o kadınlar ki artık alınla· 
rının haya damarları çatlamıştır. 
Birkaç para mukbtıinde, ıölfisle· 
rini yabancılara yastık yapıyorlar. 

Öyleleri de ver ki, buraya kan. 
dırılarak getirilmiş, ilaçla uyutu· 
!arak kaçuılmış zavallılardır. Bun 
lar, yine ilaçla uyutularak, bir ta· 
kım zenginlerin, devlet adamları. 
nın koyunlarına veriliyor, haber· 
leri olmadan kızhklarını kaybedi· 
yorlar. Karanfil gibi taze, dudak· 
larında salyalı dudaklar lezzet arı· 

edilmek üzere bir reıe;lm gönderirse 
memnun olurum. Ciddi tekliflerın 

N. ç. rümuzuna müracaat. 

' 
yor, zevk topluyor. İnce bellerini 
hoyrat eller sarıyor. Baldırlarında 
nasırlı parmaklar geziniyor, 

Bir felaket, bir facia ki deme 
gitsin!.. Bu herife nasıl bir ceza 
verilse, etleri didik didik edilse, 
kemikleri kırılsa yine azdır. 

Samuel Levi pek zengin ... He· 
rif yalnız umumi ev iıletmek, şu· 
nu bunu çiftle~tirmekle para ka· 

zanmıyor, faizcilik te yapıyor. Bu 
kadar parası olduğu halde, gün. 

düzleri, sırtında çuval, sokak so· 

kak dolaşarak eski elbiseler alıp, 

satıyor. Velhasıl tam Yahudi. 

Paralaruıı nereye sakJadıluıı 

keşfettim. Çok altını ve antika eı· 
yaları vardır. Ayrıca bir mühürlü 
sandık da evrak .•• Senet, şantaj 

yapmak için saklanmış tomar to

mar mektup •.• 
Durmadan geliniz. Yarın akşam 

sizi kapıda bekliyeceğim. ıı 
İmzasını attı, zarfladı, her gün 

evin önün~n seçen çete arkada~· 

N•i'YM Direktörö 
f t7&&0 SA&AOOOUl 

Bamldıj't yer: 
VATAN MATBAASI t""""' 

J 
!arından birine vermek, )'-:,. 
pencereden atmak için koY11 

koydu. cl,r 
Esasen aralarında konuşrıı0 "" 

dı, her gun evin etrafında >"'' 
mensuplarından dört kisi aşaJ1 .,ır 
karı dolaşacaktı. Antuvanett••ı11tı1 
taarruza ugrarsa, bıçakla ke11 P'' 
müdafaa edecek, başa çıkaı'ıı• p' 
pencerenin camlarını kırarai'• ,e 
kadaşlarına tehlike iş::,.eti ~efil 
cek, onlar da, içeri da iL .... ,.;;ıt> 
göre hareket edecekler~ . ıe'' 

Oda kapısına doğru ,._-~ıJ· 
acı bir ses kulakhırını .'l'l?cl'.;,ıı 

(.\J1t:a9l 

Bir ıttn (Cebemıem) la~· 
zın üstttnde kapılannı Sı(P::_,, 
eUerl, kollara bailı seyret~ 
için, blitün varmhztn, yo~unı ~iti 
kü1 olduğuna ıt'"rm~J11ell _Hl 
(Fitre) lerimlzl göklere.,...-
etmeliyiz. 

d 


