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Yazan: ~zanıettin Nazif l 
~imala Ameri!ta Birl~ik De\'ICI 1 

leri reısi, bügun Sımatı Amerika 
dkarı uınunıı~inin muhtelif te· 
mayüllerine halYim olan ~iyası li· 
derlerlc temas edecek ve dunya 
bu temaslar sonunda bitaraflık ka· ı 
nunnnun kaldırtiıp kaldırılmı) aca • 

. ğını ötrenecek. 

Yeni Alman 
taarruzu 

· başladı! 

Hedef: Moskova ... 

Voroşilof 
muhasara 

hattını yarmıya 
çalışıyor 

Et, elal fından 
80kuruşa 

satılıy or! 
Acaba, Şimali Amerika Birleşik 

De\•letleri Ueisi Bay Rıııvlc'tin, 
bitaraflk kanununu ilgaya karar 
\'erebilmesi iein kendbiııe taraf 
tar veya aleyhtar olan siyasi lider 
lerle mutlaka konusması \'e onla 
ra mutlaka ikna etmesi lüzuınlıı 

1 A Donanma blmaJ•· 
i imanlar sinde y.ıpılaD Ud 
Kırıma y ana- blcumplıllarttudl 
şamadılar 

odun nyat Mlrakabe Komisyona 
tacirlerini neden 

dlalemeıe i l z am görüyor? 
nı11dur? 

Bu(ünc kadar RUZ\'l•ll tarafın 
dan ahnmt!j! olan kararların hemen 
heılsi bu uale menfi bir cev1111 ver· 
me.mizi kafi dert:oede nıiın1kün 
kılabilir. 

Ana ''asanın makanıına verr1iğı 
salahiy~tıer Ye efkirı ıınutflli~ eııln 
günden giıue artan itimadı neticesi 
olarak hadiselerin seyrinden sah ı 
ı;en aldığı salahiyetkır Amerika 
cümuhurreisini, en geniş demokr~· 
inin vatanı olan di~rda tam hır 

diktatör haline SQkmuştur. İsti a~c 
ve münakaız-a hürriyeti ~la t~lıdıt 1 
edilmeksizin tessüs eden bıı dıkta· 
törlüğün Ruzvelt tarafından fena 
l'>tismar edilmentekte oıau.ğun~ 
buraya kaydettikten sonra d~'ebı. 
liriz ki bugünkü Simali Amerıkada 

. " b. rormalitc demokrası sadece rr • 
haline inmis ve Siınali Amerık~ 
karar kudretini \'e hareket manı. 
velalarına tamamile Reis RuZ\'el. 
tin emrinde foplamıstır. 
Binaeııalevh bugiinkii isti!,iarele. 

. . • 1 ols•n bize bir 
rın seyrı ne o ursa 
netice olarak gösterilecek kar~r~ 
asla siyasi liderlerin kanaatlerını 
hulasa eden bir kanır obnıyacak-
t B k nuzvelt tarafından 
ır. u arar h"k .. 

esasen ,·erilmis butıınan u mun 
ilanından ibaret olacaktır. ı 

Ruz,·elt, son haftalar icin_dc 
tıeşretmis olduğu iki makale ıle 
A .k dunva nıuhasaınası 
nıerı amn • .. _ .. ğünü de· 

karsısında neler dusun,du . 
l'.·ı • . . b -ne kada harbe fılen 
sı , nıçın ugu ~ . 

1 tniidahalc etmemiş oldu,unu ıza 1 

etmi«tir 
• • ık ma Demek ki Ruzvelt, papa ı • 

ltamı ile olan temaslarından 5ıka: 
tenıa vullcrı tatmak istenen sulhcıı • 

l ·ok unıkl:ır. 
:t!ıkim arıusundan ~ 1 
dadır • • 

A • .k t"caret gemılerınc 
nıerı an ı h 

karsı, Alman denizaltıları ta~~ 11
• 

dan. tatbik edildiği ısrarla _soy le· 
n . . 'd tin Bırlesik en miı.samahasız sıh e . 
Amerika efkarı umumiyesın~c u· 
)·andırdığı infial RuzveJte. ıfrata 
d l'. ••• 1 kararlarını o~ru giden her ur u 
kolaylıkla ta. ... vip ettirmek Joıdr~
lini .balıseclcn amlllerclen Iıiridır 
riiphesiz 

Bunm; i<;in b ugünkü tema ıar_cl~ 
siyasi litlerlerden herhangi blrısı. 
kirı~ ik Amerika efkarı umumiye. 
Sinin sempatisini kaybetmeyi gö:c 
almadan Ruıvelte aleyht:ır bır 
<'tphe t utama'l. 

Sudyonı orduları 
taarruza devam 

ediyor ... 

~:!·\ra:-:ı::ı. ;.ıınuııunun JrnAı:ın ima'iı için ı.il·a.,i 

temaı;ta bulannn B. Jtuzvelt 
llderlPrle 

.:.\loskova, 7 <Radyo: Saat 8,45)
Sovyct istihbarat bürosunun dün 
gece neşrettiği tebliğ: 

6 İlkte;;rin güııu So\•yet kuvvet· 
leri biltun cephe boyunca düşman· 
la muharebelere deva metmi;ıtir. 

'.farruzun hedefi ıuo kovadır 
-, Lord Halifaks'ın 

mühim sözleri: Japonya 
ve harp 

Dflşman d6rt ta
raıımızı sarıyor. 

dalla ne 
bekliyoruz ? 

1-lükumet harp 
mes ul i yetini 

yüklenmelidir, 
'lok~o, 7 (A.A.) - D. ~. 

U.: .\llyııku ı:;lmbun gııLr.tcı.I, 

ISlrle lk Amerika ile .Jaııon)n 
arıısındakl 'azlJ ek na zan 
dlkkuti cclbcllcrek «ne bekli-
Joruı.":ıt suııllnl ormııkttldır. 

Gnı.etc, alaenklar donalı beri 
lki ny geçtlglnl Jı:ıtırlatnıak
tadır. ISeklemck hlc; 'jUf•hcsl:ı, 
i~ldir. l'okal beklenilen ŞCJin 
ne oldıı~u blllnmeliı'llr. Jaııon· 
la beldPrkr,n, lmşntma hare
keti l1liJ ük tcnıkkilcr goı.terl· 
Jur, i.'\Janlllc, ~lngupur, Hong
Kung ve l\loskova konfernns
ları bunu f zla"lle i bat \e tc. 
J it ediJor. fi ısım, uırnan ka· 
:ınııın::ık surctllc i tifade et· 
ıııı>ktcdlr. Bununla beraber, ta 
klıı edllel•ek J ol gaJ<'l arlh 
't' 'iızıhtır. Zira, ınlhH·r c'fe\ • 

lell<'rl :r.afı:r knzunaıımtlıkları 
lukılirdc ~eni Hntıa nıı,.ıl 'ii
c•ud b ılunuusu, Aı;~a kaN-ısın· 
da liı·unc-lt sııhıs ılt>mck . olun 
de\letı" ı · r ı e ıırudıın r;ıkarılııııı. 
1111''-'"• ~crıı 'jıtrki ,\!iJa nıe,cut 
<ıluııı.ı;r., l"lıl<lem~ğl nıes'ııll· 
:ıet hiıJ\lk olan hlıkfıınetc. 
ıııilletiıı itlıııaclı 'ardır. 

." - Süratle 
taarruza 

1• • ' geçme ıyız.,, 

" - Müdafaa ile 
harp kazanılmaz!,., 

j Ne\•york, 7 (A.A.) - BugUn bu· 
rada fiercfine verilen blı· akşam ye· 
meğınde bir -.nutuk rad eden J.ngil-
ter('nın Amerika scfırt Lord Halifaks 

ı şöyle demiştır: 

c- Mlidafaadan ılarbl kazanmak 
ıçln elzem olan taarruza mUmkUn 
olduğu '.kadar çabuk geçebilmek için 
bU~ Ult gayretler sarletmem:z llzım· 
dır.> 

j Hnlüııks sözlerine şöyle devam et
miştir: 

c- Fransanın yıkılmasile başla

' yan mukavemet muharebesinı ka· 

1 zandığımızı zannediyorum. Şimdi za. 
fer için harbcdiyoruz. Kuvvetlmızl 

'ı lhtlya~lıırımızın seviyesine çıkara.· 
mazsak vazifemizi ıstediğfn1 z şe· 

kilde bitiremeyiz.> 
Hnlifaks Amerika \'C lngıllerenln 

paı-olası: 

cbtihsul, çok !.stıhsnl Ye ve daha 

Hltlcrin son nutkunda haber ver. 
diği dördünciı büyük taarruzun 
hedefi l\'lo:-kovadır. Almanlar ufak 
terakki göstermişlerse de Sovyet 
kuvvl'tlcrinin anudanc mukaveme. 
tile karşılaşmaktadır. Almnalar, 
Orcl ile Roslav arasında l 20 kilo· 
metrelik bir ('ephede Sovyct kuv· 
vetlerini kıskaç içersine almağa ça· 
ltşıyorlar, 

B udyoni tarrnz ediyor 
Cenupta: :Mareşal Bud:voni. kuv 

vetlerlni toplamı§, takviye kuvveti 
almış ve düşmana karşı mukabil 
taarruzlara başlamıştır. 

Kırım cephesinde 
Bu sebeple Alınanlar Kırıın ya· 

<Devama Sa. 3. Si 5 de) 

Ticaret 
Vekaleti· 
nin yeni 

bir kararı 
Karadeniz ıab :ııe
rlnde Mısır stokları 

yapılacak 
Ankara, 'i c nususı muhabiı imiz;· 

den) - Ticaret Vekaleti geçen sene 
çok iı;tilısab olduğunu söyleınlştır. ~eçir!lcn tecrübelerden istifade ede· 
Harbın Sovyctıcr Birllğıne yayı'- ı ek Ko ı·adeniz sa hıllerindc mısırla. 

m_as~nın yen~ mesel~·ler d~ğurctıığunu 1 geçlıwn yerlerin yıyecck ıhtlyaf;lan 
söybyen hatıp demışt.r kı: hakkında ~imdiden tetkiklere başla· 

Muayyen b!r sıklet ıçln ttnal edl· ı mıştır . .Maİünıdur ki ~nmsunflan son· 
ı ıcn bir motörUn birdenbire bu eıkl"· ra Hopaya kodnr Kara<1eıı11. sahille· 

tin ıkl veyıı fü; mislini çekmesini ı rinde bilhassa füze ha\•alislnde ha.~· 
bekliyemezsınlz. Enerjlm.zi, kuvveti· 1 kın yıyccek lhtıya~ı buğdaydan ziya-
mizl mukclvemetımlzı azamı hııci ~e . . • ' de mısır ekmeğinden ıbarettır. Geçen 
kadar kulıanmnhyız. 1 :sene nıeınlckeltc nıı:<ır mahsullinü 1 

lıirle.şik Amerika, iki Okyanu· 
~tın devletidir Birlesik Anıcrika 
tkonomisinin °tıkırmda yüruycbil· 
ltlesi kin Atlas Okv.nnu.,unda \'C 

l>asifikte dilediği tar~da bir ueıııni. hvec:e iltica eden Ruslar •• 
"' t . .• . . 1· d Jaııoııl ır bir seh . t ttll •e •• ın sııratlc tcsısı aımı ır. • rı 7.ıtfı e er Stokholm, 7 (A.A.) - İsveç 

l"ührerin umuınii karargahı, 6 
(A.A.) - Şarktaki taarruz hare· 
ketleri dün Yl~ni muvaıfakıyctler 
le neticelenmiştir, 

Leningracl batısında, ehemmı· 

yctli Sovyet kıtaatının ihraç teşeb. 
büsi.i, Cronstadt'ın tekmil kalele. 
rindt!kl topların ve deniz ve sahil ı 
bataryalarının himaye ve ateşi al. 
tında yapılmış olmasına rağmen 

( Devamı Sa .• 3, Sü. 3 de) 

Bir aapo11 gaseteılae glrı 
aıak tant• wadfit 

Japon refah 
sahası 

Son 48 .saatte ihtikara karşı 

olan hareket istaııbulda ~öyle 
hulasa ediliyor: 

1 - Müşteri almıyan iki tak· 
sinin plakaları alınmıştır. 

2 - Yapılan taramada 25 bak 

kalın ihtikAr yaptıgı anlaşılnuıı. 

zalııt tutulmuştur . 
3 - FanlUı, not defteri ve ki· 

r<'mll ihtıkll.rı yaµanlar hakkın· 
da ki ~ ihbarıı lar tetkik edilmiş· 
tir, 

Ve.. r'iyal 1\türakabe heyeti, 
odun nkomisyon iıliosi halinde 
bir mühim toplantı yapmıştır. 

'Mahkemeye verilmi olan sa
bık mürakip Süreyyanın dahi 
dinleyici sıhıtile buluııclurnlc.Ju. 

ğu bu toplantının hiç bir netice 

tıl hdı· ı edı·ı·ıyor ' ~·:~:r;~~g~::~.-!~ı~~·o:i·ç~;b~.~ ~~~ 
w • den hazır bulundurııldugunu 

1 bir türlii anlı' nmach~ımız bu 

Vazl'et 10.der.c. toplant: te'kerriir l'c!C'!·~e a~aba 
bir nelıce elde edllebılır mı? 

t bllk li Biı: <'dilcıni~ ecegim' lı;aniiz. e e Zir::ı Fiyat :\liirakabe lıc:-•etinin 
bir kertededlr 1 odun tacirleri ile konuşarak 

haJlcdcbileceği hiçbir nıesclc 

yoktuı·. Komisyon tetkiklerinı 

bu tiıcirlcrin ,Gl;)'abında yapına· 

1ı ve hakla bir fiyat tcsbit edıp 
ortı:ıya atarak bunlardan sad'-=cc 
«itaat» bcklemelıdir. 

.l<'akat son kırk ekiz saalln 
c.ıı mOhlm ticari hüdlscsi üzerin· 
dede neden hiç durulmuyor? 
Talihsiz iki uç bakkal ıh: vc.ltıt 
kaybeden mi.ıcadclemi.ı: neden et 
meselesine de <'I atmamı~ır? 
DUn ve evvelki gun et pırlanta 
gıbı birşey olımı tu. Seksen ku. 
rnş vct'C'nlcrın aradıkları kadar 
buldukları eti nnrhn u~ gun fi. 
yat verebilt•nlcrden bır tanesi 
bile elde cclememi hr. 

Bl''i sun evvel bunun böyle 
olacağını bu sütunda yazmış 'liC 

haber vermiştik. ŞC'hre bedava 
40 bin çeki odun temin etmc.mlzc 
nasıl kulak ac:an olmadıysa bu 
ise de öylece kukık a ılmadı. 
Asılmadı nmına, kasap çC'n· 

gr•llerindc de asılı kovun ~örul• 
mü~·or. Et meselesi mtihlmleşti. 
Buna bir an cv,•cl çare bulımfü· 
yız. 

Tokyo, 7 (A.A.) - D. N. B.: Ko· 
kumin Şımbun gazetesi, başmakale· 
sinde, Uzakşarkta İngiliz ve Amc:~
kan zimamdarları ara ında yapıla'l 

deva..-nlı koıı!cransların, ~ .Aay\ 
refah sııhaBlnın muhafazası i~in stt:.-· 
fedilen ga~Tetler aleyhine birer &.g-n· 

tehdit tell\kkl edilmesi ıazım ge~11· 

ğin~ yazmaktadır. Gazete, bu sahan:n 
ta içinde toplanan bu konferans L:' 

karşısında, Jnponyanm endlşe duy· 
maktan hAll kalamıyacağını ,·e mez· 
kQr konf<'ransların hedefi, Japony,\ 
Uzeı·lııde slyast, lktısııdl ve askeri b!ı 
tazylk !cı·a etmek olduğunu söylüyor. 

Bitaraf ~ı ~ kanunu. \ I tal y ad a 
kaldırdabılecek mı peynir 

Kokumin Şimbun, Uzakşarktaki 

Amerikan \'c lnt;'lllz şeflerinin Mn· 

nille'de yaptıklnrı mUIAkatın, bu iki 

Bazveıt Liderlerle 
bugaa konuıayor 

Times'in vaziyet 
hakkında nıütauiası 

Londra, 7 CA.A.) - B~günkiı 
!alı günü bitaraflık kanunu hak
kında göruşmek üzere Rooscvcl· 
tin kongre liderleri ılc mutasav. 
ver olan tclfikisi rnünascbetilc memleketin Uzakşarkta, slyas1, lktı· 
'fimcs gazetesi, basmakalesıni A· 

sadl ve askeri sahadaki ıntiştcrek he· 
merikanın harp muvacehesindeki 

deflerini ve elbirliklcrlni bu dt>fa ta· 
mamen bt'llrttlği mUtaldasındadır ve 
Uzalq;arktıı. vaziyetin son derece ten· 
ilkeli bir noiüaya gelmiş olduğunu, 

zira, İngiltere ile Blrleşlk Amerıka • 
nm mütemadiyen ve hesaplı bir şe· 
kilde taarruzl hareketlerine teşe'l 

bUs etmekte olduklarını soylemekte· 
dlr. 

Hastane gemileri 
hareket 

etmiyorlar 

haltı hareketi.ne tahsis ctmıştir. 

Timcs diyor ki: 
Amerikan devlet reisi, Atlas 

Okyanusu beyannamesi ile mcmle. 
ketini Hitkrizmi de\•irmck istiyen 
!erle beraber ynpnıı§tır. Bu gaye. 
!erin tahakkuk sahasına isalini, 
hcnfü: feshedilmemiş olan bitaraf. 
hk kanunu işkal etmektedir. Bu 
kanun, Amerikanın l1arekct ser. 
bestisini tahdit ctmektcdır. Devlet 
reisi, kendi rıahsi hareketi ile A· 
merikayı harbe siirüklemck iste· 
miş olmak ithamına maruz kalma· 
mağa çalışmaktadır. Fakat tesbit 
etmiş olduğu zannedilen mahdut 

ve sabun 
kalmamış ! 

Blrbuçak mayon 
ıı talya~ işçi si 

Almanya'ya 
göndeı-i miş ... 

Londrıı, 7 (A.A.) - İtalyanın va· 
zlyetl gıttıkçe fcnal:ışm;:ıktad.-. l&· 
vıçre guzetclerınden cJurnal dö L<ı· 
zan> bu gllç!Ukl<'~c dair çok cl ıltlto..tc 

değer bir makale ne:ıı etmı~Ur. Bun· 
da deniliyor ki: 

«İtalya sanayii iptidai maddeden 
ve işçiden mahrumdur. ÇUnkU 1p1 ı· 

dal maddeler Alnıanynya gönderıl· 

ml~tlr H bir buçuk milyon ltalya 1 

amelesi .Alman fabr.kahınnda çalış 

maktadır. 

Peynir satışı, ilktcşrln iptid&Sl"1· 
danbeıi yasaktır. Sabun bulmak ım 
kanı yoktur. 

hcdc!lerin An1erikan mlllctlnın 
kahir bir ekseriyetinin tasvibine 
iktiran etmesi muhternedir. 

Yeni Asva nizamına tatbik et- çu ıg·Kl'ıg, 7 lA.A ) - Japonla· jandı bildiriyor: 
... • • 11 zaptedUcl ğını . 
'"ek kararındaki ısrarı ılc Jııımn rı ' cunıııı tcsı gUn'l İsveç mcnnırları, ktiÇ'Lık bir ta 
~ . . .. ıh bel' veıdıltlerı H . 

Londra, 7 (A.A.) - Harbiye Na
zırı, pazartesi akşamı Şll haberi ver-~cı. \·e Atlas denizınde gundcn gu· ıı ' onan cyalctınc kım sandallarla Gotland adasına 

ııe si<ldetlenen s:ıYlcti ile Alınan· b:ığlı Ç ng·Ş v' 110 ŞC'hrının tahliye 1 gelmiş olan Rusları toplumışlar· ne başlamıştır. Elde edilclek netice· miştir: 

nlsbctı•ı\ az olnıa8ı ve kış mevsinıt
nın son aylarında 11111\liyat !~!erinin 

a· zorlaşması yüzünden bu bölgelerde 
az !.'Ok yiyecek sıkıntısı çekılmişti. 

lı;ıte bu kış buna meydan \'erıne· 

mek ıçln Ticaret VckAlcti tetkikleri· HADiSELER - FiKİRLER 
'.\'" • ke~ fl'-'Ct .. b.r Çin tC'blı~ı d t ·ı · ... bu ııemnıyetıı in a ·garı derece· ,, " t> ıı " <'yı o· dır. lerc göre zaruıı lhtlyaçlıua karşı ol· Bu akşam Alınan radyosımun 
ile 'oı ·ıın tce~'Siisunc iınk:in bırak· hır mnktndır. Çin kıtaatı, şehrin Y'' Bu surt'lle cumartesi ve p~zar nıak iizere kışta..ı evvel ınuayyPn harp esırlerınln mUbadelui hakktn· 
ltıadıkları nııiddet~e Rıııveıtin kını da çarpışmnğa dC', tm etmek.•· giınfi toplanmış olan Rıı.sların yerlere mısır stokları temin edileccK· ı dakl ncşrıyatı dolayıslle hastane g• 
ltıtacağı biricik yı;l bu emniyeti dııJrr. ndcdi seksene baliğ olmuştur. tır. mileri hareket etnııyeceklt>rdir. 
bıran e\·vel zorla telıiis etmektir. ==============~~;;~;;;;;;;~;;~~~~~~~~~=============~~~~~~~;;;~~~~~== 

J\nıerıka ne kadar süratıe diınya 
~arbini dilediği tarzda bir ncfü·e· 
l'e uıa ... tırırsa o kadar sur:ıtlc za. 
tarıtan kıırtnlur. Ye Amerikanın 
d.unya harhini dilediği tarzda so· 
~a erdirebilmesi için tek yol var· 
ııır: • 

Pcluat ve bilfiil lı.ırlıe ı:-irmek. 
:Son manevralardan alınan neti. ı 

~tlerin pek heclhin tahminler yıııı· 
ltıağa musaade etmis olması, Ame· r· • 
•kala mukadder olan harp kara-

t:ı•ın dcğismcsi içi•ı \'cya gcdkme 
ıı i1:in hir f'hC ll sul'etindc gii tc· 
tıı,ınez .. 
~ Rııgüıı ı,ord H:ılifak'~ın Ameri· 
ada sövlcıli~i bir nutuktan bazı 

11.:ttralar· Öğl'cnildi, lngiltercniıı Va 
lırı•·t r· · ı· k. .. on "'' ırı c ıyor ı; 

tı "- llarıı anral· taarruzla kaza. 
•labilr.ıı 

kf'ıirı:i!i'ıı Hind ordu unu llazcrle 

1
11 :ıı·:ısıııda hir murlllfaa lı'ırblne 

ıı~"il: cttigi günlenlc. ı:us oı clıısıı 
~tın llarkof \'C llustof önlcriu<le 
r ltılllanc \'C llC\'lllİd:ıne bir 111İıda . 
~aa. harbi ,·erdi~i günlerde hıı ta . 1 
tr1ı . 

zıı kım , aııar? 
l'arı:ırsa Amerika ·a}lar. 

Nizanıettiıı N,\Zİr.' 

Neşriyat programımız: 
=Fikir cephesi= = 3 Yeni tefrika --
Bergin gazetemizde •• ıltanıan 

takip edeblUrılDlz : 
ı . Hadiseler ve Fikirler. &Amit Relik 
2 .. Oblektll · Sitemi Seaıb 
3 . Sırc sı geldikçe • Sapbl Nuri ııerl 
4. Otinttn Siyaseti· Şevket Bilgin 
5· Bombardıman · Kara Davut 
6 • sker göza ile • Sadık Daman 

ı . Kazan baalılJaıa soa glalerl 
Yazan: ENSARİ BGLENT 

z • Oldlre'llUecelder mi ? 
Biiyük zabıta romanı 

Çeviren: FARUK FENİK 

3·KARADAVUT 
Türk edebiyatında tarihi roman janrı nı a•;an \'e bu tarzm şahe6eri 

olan bıiyük eser. 

Bund:ın maada Semih ıümtaz'ın her makalesi bü~ ük a lakalar uyandıran "Evvel Zaman İçinden' &erisi ve güzide mubarririmn 
!\hınir Sulc.) ınan Capan"ın uÇorb:.ıda Tuzn u ''e Şekip Gündüz'ün cıBüyük Dünya Meselelerin başlıfı altında n~redeceği ı.iyasi tetld9' 

yazılarına F.N SON HA''ADİS'de zev k le okuyacak5ınız, 

/ stanbulun asıl kurtuluşu ! 

Ş 
t M D t sokaklarında ra· 

bat 1'aı.t dolıt,tığrmtr; 1nı 

J}ehir, on ~ek~ ttene J,., el dllı;man 
ı,pu alhnda bul• nuyordu. O gün· 
lerl görmemi'}. bilmeyen, arada bir 
oeell yet ll}ti; fakat ek~rlyet bu 
kara demleri idrak etml!f oıanhu

cbl'. Acaba, işgal cüDlf'rıne aıt ıu·ı 

hatıralardan, am~ \ledanı, - ~b

rl anmek ,.e benimtıe~k bakım111 · 

daa - nasıl blr Jntlbab b• ti ctml'j· 
tır't 

Müteftıke de\ lrJerinln ga3Tlmilli 
''" kozmopolit ttreyanların~ S.-ar~ı 
kanetff bir ak"Iül'amel nıi '! :jehri 
süıelleşUrmek, tarihi ' e e11t.etlk 
karakterini muhafaza~ a !,'ıllı,nıak 

mı'! Et:dat yadlprı binblr ı.an'at 

~rlnl en ufak bir tahrlııtcn blle 
.korumak ii:in kWt llttl bir ı.efert>cı·
Jlk mi'! Kendimizi küc;ük ' e baş

kalarını lkendJıııudeu bü.} ük gur· 
meaıek i~ln, ya~ herke5 \ e her
'9Ye kaqı dü~anlık değilse bile 
tttlz bir dikkat mi'! Büt.Ün bu~r
daa. IMıagi!Jni yapmı~ bulun.nı1.kta· 
71Sf 
Balu~onun: Hı\li, Galata köprii· 

•t\llh twıır .. ~ lıı4T iırf n tffek· 

Hamid REFİK 
ki ayrılığı; haliı, ze,kst:Lligin şah· 
e8<'ri addedllebilec:ek, imar ııerdeı.I 

altında bir tahrip: hlilit, Janık 'e 
)ıurıah bir ~ iır. gıbl <:iııflcri l er yer 
ı;ôkıilmu~ an'at ablrlelerl, hali altın 

re\ akları lnsaf!M.l'B koparılnıı' \C bir 
facianın di.'ho:eti içinde sıntan ı;~-
meler, sı•hlllcr, tiırbeler; hala, ı;efa· 
lrtlcri H~ ba;rnjtılıklıın irlnde sanl.1 
teneffü~ l'tnıez. bir ha~atım' gibi, 
garhın ıııılrııtinl ta':ıyan her ı.:lrklıı 

'c kötti şeye hile, aşağılık hl !in· 
tlt•n gelen t>lr etekfrııw ! ... 

(ocuklnrı11111.a \I' harckctlerimızl 

adını adım kın alu~ an yabaneı dili.· 
katine • hayır, hıı~ır, hcrşeldcn 

iin(•e keııcJlmlzc! - borc;lu oldukları· 
nıı z, bunlar mı? 

Rir ';'Chir kurtarılabilir; fakat bu 

kurları': \C maledi~e cı:ebediHk-e 

ılaıngası ' ıırabilınck için, ahlpllk 
hakkının, iizerinde i~ kc kullanıl· 

ıııa.,ı lazırmhı. Bu hak, mücerret 
birşey dt'ğildir; biihin o~kiler gibi, 
meuu He mliııa ebetlerinJ ıırkllMJtı• 

:ran \C l!Bğ'lamlaştır-!ln bir itina 111-
ter. Halbuld bl~de ka:ıiyye akıılnel 

tstanbuhsn hakiki kurtuluşu im 
, .e buna ben7.er lıalleriMtidıı ıiei'i' 

t ljt pıuttir. • 
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OBIEBTlr ı 1( slftASJNA GfJREl'ŞEHiR VE 
\ ~MEMLEKET ---

Durmuş saatler! 

B unlar pek çoktur. Şemlmblıııı ea IJlek. •n s&se ~ meydaaı. 
ruıda, ta :mak meııafeleldelı priile9 .. ~ r6N. Mr .... 

tarı.llo onlara emek '9rilmlt oldukJen da WU pbl --. JIUııMk tnUa . 
larılan sc~lllrler. Fakat ne :yqık, kl dQl'ıınıylardır; ltıemeıler. 

Siyasi nutuklar 
ve biz! 

Sup1'1 Nuri tLERt 

ı uılli~ 'e Alman Ba.~ckWerl. 
nln nutuklannı 'e bu nutuk· 

far hakkındaki muJıarrlrlt1rhı mllt.. 
Gllıılln en çalı~an bir zamanıDcla. oalanO clurpıaı oldapaa uuutnuıt 

,,eya bUmoyco bir tmunı, bir anda. keud.lılUe bu clurmııtt ıa·\tler anıı~t.-. 
blr u~guuıuluk lıtrlu hissedince. birdenbire, lr'ldllr glb! olcır, u: IAalarını okuduk. Fakat mcw.uun 

bilı\ mo<tııeı g~mcdl. Hatta y<'rıl bir 
- Aman ne gcı; kalmı~ım! d flya .. i ııutlia. luular l lııo bunlar au 
Tahot: 
_ 'ckadar erkeıııntş: dl.$eeclc sibl olar. b:,hsetm k nmanıclır. 

nır dc!a Çorrıl He aıtıcr acalı:ı. 
~eiılr rn~ydanl•nndakl natlerba doj'rahJtu, \"akftD 1tı11t1ett nrfıınnda 141 zannet· 
ahını 'o 6ÖJI nfirnl"' 5Ödcre hiç bir ~y ıave etmek D13~tlndc değUlı.. doğru nıu ııoyluyorlarf 1) ltlrnfin 
A & <. lıcrşe.)1n. l ~ryüı:ünü doJdıun bütan 1119\"CG~m çalıştığı, l~edi- ; nıem d~ <'mr,ylz. Hl.'lo h~ı.ı r 

gf, ı rl.'lirt cttlı;i. hem de baş döndürllcü blr kımılclaaıı:ıa hareket <'Wfl • nır ki muh::ıkl.ak do~ ~~·11 l 
1 t;ır ~iln\11tla, ~eltrlnıldn mc.)danJanndakl bu du.m'lu" Naattcr, inı;ana blr ÇörtU hemrı ortak t " kngtl .. 

' o'dukunun A\TUl~ ı a ınıı. ~· ·ara. garl lllk hl si 'ernıeı. mi': " . 
• Almanyayı arkadan \'urnuıaına ını 

noıak tılr ~e~in tc~h.lr ecll.lmeeindea, vaılfeıtl Jlarelret olan blr aletin, h11 iti f cdl 0 A4n olmadığını ra yor. emeı. 
ı .ı l pmaılruı muattal bir hallle dımuuı. gi5rec:ell blr lirll 1'f "arkeu. f'llni., f 1 d 1 .. 1A ı ·ıt 

ki iki ı.encden at a ır ıu u. ngı er ... 
l olunu Jcn' uşturup durun bir adaınıa, insanda , .. p .. ,_,11.1 tC!ılllri bıraluyot. .

1 1 1 
d .._, " .... _ b .. ük bll' or .. u ııı~ır nywna ı. ..-a. 

Bu uıfJerlıııfzl lı:lct~ıım. Tamir ed.ıim. OnJarm. boyuoa ydr~·eo. l,ler· ~ 1 k k S kat bunun yer ne o ()('aman ov. 
ı ~en, hem d hf döndurücü bir •llratle Uerle19Q amuua akı,ı karpınıcb, 111 Al ·m 
tcmh ı bir lnad \e ısrarla, hcrgtlo ,her ııabab. bcr \'akit ayni noktaya ır,a~ yet ordı ant ohı 

1 
mantyul.)l'hı ınaı K 

1 
ı: e. 

me:k Jı; n c~ -r. \e es e l!l"' lluı. 
lwm{I knlJnl',' olm:ıton, kaybeılecek tek Maly•l ~··"' bir ılünya l!:ınde, b k k1 b" l uı' 1 Zaten ıı pc CE ır nı ı ı ;,a. 
tıaı:ln htr durr,unlul\ gibi geliyor. d 11 J·'l .. 1 l d k eetl cjt m ur. 'ara >fn en tı!I ıo.. 

Bu clunını" ııaatler, bir dııba bl9 1119 urekete koft....,_:ncals bir ~· !I d Jlitl d U uk • een en. er o d n.)anın en m 
kJ!de mfd rJcr, dl c insana merak geliyor. t d" blr k" h 1 f" e ı.r u uru a rbl-' o ıc.) e me ma. 

BatemJ ~b s.ur lik oidutu \O erkf.ınıhnrı•lcrlu de, •• 

~tul~ıR-'.!!'!zi~~~ı'!!!!v!!!e!"!"n~l!!!!e!!!r!!!!!!!ar!!!!!!!!!!!'!a!!!ıllı!!!!a!l!da!"!ll!lt!!!!9!!'!!!!!1!!!!!11!111!1--!!!!ll-B!!!9' zlfcsl duşmanın kU\"Ctlnl f-OIUlllD. 
RıC.~ - .ı ---- ı ı ı den ibaret bulunduğu lı:ıl<lc 8ovyeı 

ordulımnıo kuv,·etinl hlr turlU toh· 

Şadi Karacaoğlanla 
bir saat ..• 

tnln ooenıedlğlnl yana.) olnlıı. itlr~i 

edip duruyor. 
t ııte tıl.ıc i kl mülılm itlra.f ! 
l' akat. artık ne Ç-Or~ll uas:ronal -

1106Jıtllı.ml yıkacağındao ,.o ne ,;e 
lü\ler lo1Ut-0rtyc hUcwn edeceğiu· 
den babı;edJ,yorla.r. Bu noktll.ls.r d..a 

1 
1JJlihlm değıl m dlr'l' 

"Fası 1 musikisi erkek işidir. Ben 
kadın okuyucuların ancak 

solo yapmalarına taraftarım.,, 

Herhalde şu l.t'.nlngrud _ Odes& 
~.rhcs!ndo nıllyonlan-a za)iat \eren 
iki bu3 ilk <lii<;:ının da yorulmuş bir 
hılclo kıtırı b &kınına tJtradılar. 1'a· 
bi.:)t da h r llcı ınu ıtu.uıuuıat{ mıııeau 

bao;ladı. 

Belki h"r iki taraf da t>ulh isteye. 
cek. t'alcat, lıenuz. lıarblıı lııtmem~· 

etini i te3 cnkr \"ar gibi. MttelA, Ja. 
ponya h!'ı A. O\~ et HU"YB uuığlöp Ol 

Hnlk nıu .... ıkı ınln zeki, ~ ve kJV. 
ıı;< n.:ıtmelerlnl büytik btr ustalıkla. 
ize r.ııklcd,.n Ş!dau «RarMğlanıı. l!ı 
qt ltar~ıyıı.),... Adananın bu bağrı 
~:uk ç0< ugu, flklrlerinl ve dertlerini 

. z .. olduğu gibi, en öz blr samin1iyet. 
ı!ııu etmekten çekinmiyor. 

i..·ııkat, onun suallerln10 verdiff 
..,1\•aplan buraya. knydetıne<ien ön· 
~e, kU~Uk bir lııtidrad yaparak, bil· 
.ı • ç led "t «Karecaoğlan> U) ınki. 

pe t be:'\Xiycn ..:Kıı.raofl:ın> 10ya.· 

1 niçin alm•ş olduğu sebebini !Oy. 

e)' m. 
• :;J.tığına. gtire, dlnleyıct kar.şı. 

n çok tutan - \"e keı:ıdieinia 
• çolc beBendlfi 'e muvaffak!· 

• C' o :ucıııgu - tUrltU nağmeleri 
ne ı hcp!nıl;in kulaklarında. çınla.· 

1 «I<ara.oğ a.n~ tarkuııdır. t~e ayni 
J .:ı.dını ıılm:ısınm, de.ha. doğrusu, 

••• un kcndlı:ıln halk tarafından ve. 
. m .sırun oebebı bu! 
Şimdi sualleıimJn llk1nc ıeçertK. 

•11ıs!kl tıakkındal\I fıklrlerint soru· 

/oruııı. 

H ç tcred~lit etmeden: 
_ Muı k1. diyor. bUUln haya.tlmı 

e ide lerimi hu14sa. ederek bana ya
.una ~ünU veren reydir. Bunun l. 

._, evıml, yurdumu herteyllnl terke· 
<. rek .Aııkaray& iitttm. Fakat yqmı 
.1.ıı;Uk olduğu için konservatuvara 
• mcd m. Ç r~ız ıı.ayat& atılmak 

.azımdı. 1 anb-.ıla geldim. B1r'ok e· 
zly tıi ve nkıntılı gilnlerden aonr~. 
ıh yet .. ah.'leye çıka blldtm ... 
L>:ırdu, bir saniye, ıesen g1lnler1nin 

.:ı..ıallc ureılrr gibi oldu; ~nra., l'ÖZ. 

, .nde blrllte:ı ncş'c ile: 
_ Şanınm \'arm19! ded.i. Köyü.mÜ.'l 

..trhUsU olan cKaraoııan~ umduaum· 
... an fazla rağbet gordU. Halk prlc.ı• 

.n.n halkın ruhun<lakl u.nılmu 
:rerlnl o zaman anlamıt oldum. Bahu. 
w\lr., asırlarca Şehir mulllkillnln Cjl 

• \etli te!lrleri içinde çalkanmıt o· 
an latanbulda ..• 

Bu ~n cUmle if:me )-aradı, balK 
musJd .. c, onun fclı!r muıllci ded!ğı 
d ıl musikisi arasmd& yapabile· 
ceği b r tere!h olup o!madığım sor. 
d ım. DU,Unmck!iıln: 

_ Şeh r mus!kU ağır basar! dedi. 
ç ll.ıkU onda clşlcnmlş olmak gibi bir 
r.ı z.yct vo.r. Halbuki halk musikisi, 
a.!, bakir: fakat dahıı. mUtekQmll b:r 

• t ye zemın hazırlamaktan neri 
• :n.yen bir iptldalllktedir. Bunu, 

1; • .oıı b.r yolcusu oldufum halde 
•. en çcklnmiyeceğlm. 

.. da anketın çerçev~i dışına. 

liarkı okuy;ı.blJmck için ses ttı.ım. ne
!es lhm1, bflgi ve sabır lhım .•• Hu· 
lAsa blrsok 'eyler llıun ki luwmla.r 
dn yok, )'Ok! !ki fa.l'kıyı yarım ya.. 
maJak okumak ,.o sonra bol bol çe· 
ne çalmakla hanendelik cdllemcı. Ben 
kadııı okuyucuların ancak cıoıo ~ yap 
ma.ldann& ta.rattanıu. O d& pekaı v• 
pek kısa. bir ıa.nlın lçjn olmak şar· 
tllı. Btsinı okudufumllli balk tukı. 
lan da nih&yet çıfnl deClşUnnek, dıı· 

manh f<')ıir b&vuı:n.. blru d~bl{l 
ve ye.ylA kolçusu ~atmak kabilinde..'\ 
wqlır ••• Tıpkı biran itin ~ P» 
bilecek kır çfçelfltıri gıbJ. Hılbulct, 

menli btitflıı bir 90fre.yı bunlarla do 
nat.maJc. :mümkU mu? Ke4ınlann o. 
kuduldarı c.soıo, tarkılar da odarı 
havalandmnalc ıçin baUc.on kapıımı 

şöyle bir açmafa benıer.- Yoksa.. 
musiki, şeblr ••• nasıl dlyordunuı. fa· 
şıl muııtklJidır. 

Dellkanlı ııarfh konu,mufl~ Benlrµ 
için :yapılacak ftıy, rıottanmı toplıya· 
ra.k, bır <b~k .fal'kısı okuyucusu~ 

ııun atıınd&n dinledllim bu dikkate 
dete: tösler!. biran evvel karilerime 
yeUfti.nnek Uıere matbaanm yolunu 
tutmaktı. 

O> Cllltl U1k ,.ut. 

llktahsil çağın· 
daki çocuklar 

pıadı diyor, Amcrüu~ lı la manya 
;) orulnıadı d•.1 e ceu ıa 'eriyor. 

Her ı.ekaıLu hu lıaı bl Ruı;Jar, Al • 
manlar, lrııııllılcr, ltal.)anlıır ~ apı· 

yo~ da Juponl11rla Anıcı ikalılar ,l:l 

hiç bot durnıuyorlar. Onlann, harıı 
ili.u ctınemc.lerlnc ra(;lnaıı, birer 
muharip ııayılahUlrler. iş onlann a • 
:r.-sını lıulm:ıkta, menfaatıerlnl terui.Jı 

etmeJ(tcdlr. Bu 1 o ııek de kolay ol· 
masa corek •• 

ingUtore .-\mcr1k:ıdoo yıml1111 gör. 
We&el dl, ttalyu. AJmanyadao te. \'lk 
'örmeseydi, Almıınl ıı Japonyııdau 

wnitlcnmcscl ıll .. caba bu harbin ne· 
tlcffi nJctı olurdu! 

Zaten harblıı netloetilnl, J annkl 
tulhu dıiıuııen pek tol<. Uııtt~ yarı:ı_ 
id ıııılh 111: ortaııgı korkutmak Uıte

yenJer de el(ı;lk değil ı 

VJşl hUlc(imctlnln ~eop \'e ful na. 
~ırlarıodao Benusm~ o rıulyoda. tıöy· 
tcdığl bir nutuktı:ı. cı,;cr • iına11 ordu· 
1-n şark muharcbcl rnde maglup 
e<lWr&e hUtUn AHUP:l;\1 Uol~C\ ı.ı~ 

lııtllA eder \e o \akıt Hu lura bu ka· 
dar yardım eden 1nglltcru bile ken • 
cUal ku:rtaramn dlyonlu. 

GörWUyor ki koca. .E7aııs;ı ~JlQp 

olduğu hald~ h!lA Vl~lde kaplmUıtt. 
muhıafaza.ktr, empcf3-.llst \e papaı 
taraftan zlhnl)ct "' slyaaet e>ilAJıla· 

mu te61im etmedi. 

AJ:ıke.:ra, 7 (ffll'\lat} _ Twil ça.· Dopaıunaladle, aı;kcrlerUo go1.lıı 

tında olan çoCuJ&1&nn Jıakikt &dedi• AJmaıılurn. yardım l dC'ınlyeıı mıı{;'t11p 
ni öiftnmtk milli t•rblye ve kültU. \'işi bu ı;c:fcr de llol'!t\\'lk korkuımnu 
rUm!aUn t«Deltnl allkadar eden pe;c Ue.rl.) o sUrerek Hltlcr'e kendini bo. 
mUhlm bc19lutu ııdemı.ıc için b:ı tcndırmek bt1l <Jr. 
itin devlet: tlt&Ultlklert UNU\& aıw lfte ılıı:e llt nutul< kl hl~ blrln4"n 
muına DahUiye ve Maant VeUlev mü bet \"O IJ1 bir netice tılmu.) or 'c 
!erinin muv.!akaUertıe karu verU. bu zalim \C kanlı nıDı::ade!e sene
m~ ve hasırlan&n bir tallmatnam•1• le$1o na ı.I hltccc!>lııc dair hiç ıcıııı. 
JÖre tahSfl çafındakl çocultlaruı btr ııeye DC bir fikir \C UC Ue bJr ümit 
dert yılı .,..Zaıırıcında AYımı yapıl· veriyor. 
muma mutal>ık kabnmııtır. TaU· »ütUn bu kcşmct.e, a.rasmda uo 
matnamede vali \"t ka.ymakamla.rın '3·aptıtını bilen, yolu::ın gören 3alnııı: 
tenıip edecakleri m&Jıalll köy büro. Turk <:.Umhurfyetl \a.r. Sulhunu ''e 
.ları Maarif mUdUr ve memurlukları tltfkllllnl sıtfihı ne beldcl en hlUcO· 
menııuplanııdan mlliekkep blr çocuk metlmlz 'e ordwuur.a bl:ı:l l!cl ı;cııc. 
sayımı komisyon ve bUroları kurula· den fazla bir mlıddct sulh , e sliırt\n 
calüır. itinde ya~nttığından do!ııy1 bUtl\n 

----c:~ı-- NY'1 , .e ştıkranlarmıra hak kaz.an· 

* Ukltfrind• Jal'ıl&cak ilk tallsU mıştır. Sullıço '• lnkılılpçı TUrklye. 
ç&l'ındaki çoculcluııı p.yunı iflrıdıı.l mlı, bell\l ynıın hUtiln dUnlu.ya oı• 
çalışacak mecnurlann t.eab1tirı• baJ• ııek ollll'· 
l&J1DU4tu'. Suı>tıı Nart ıı.ut 

.ıt, &latur~& De ala!rang&d&n Keadlll. ~ a. ~-

Otobilalere ıım 1•· 
pııması mabtemeı 

Taksi ücretlerine yUzdc 50 niı· 
betinde bir zam yapılnıuı münaae· 
betile otobüsçüler de belediyeye 
müracaat ederek bilet ilcretlerlnc 
ıam talep etmişlerdir. 

Benzin, lastik ve malzeme pah,a 
lılığı ileri sürulerck yapılan bu t;l· 
lcbln kabuİ edilerek bilet ücretle· 
rinc 1 • 2 kuruş arasında bir zam 
yapılacagı kuvvetle tııhmln olup
m~ktac.iır. 

Kadın çorapları 
Kadın çorapları üzerinde gori.ıl· 

ncktc olan fiat yüksckli~i ve spc· 
kUIAsyon el'an devam etmcktcqir. 

Şehrimizde kadın çorabı imıl 
etmekte olan bi.i.tün fabrikalar 
tam bir surette !aliyette oldukları 
halele piyasada çorap miktarı a· 
zalmakta ve flatlar da yükselmek· 
tcdlr. Bazı yüksek scrnıayeli ta. 
cirlerin kı~ mevsiminin bidayetin· 
de mühim ı:orap stokları vCicude 
getirmekte oldukları ınlaıılmıştır. 

Alakadarlar bu harekete manl 
olmak içiu tedbirler almaia ba,. 
lanuşlardır. 

Nalla Ve~ 
Ankara.da 

Ankara, 7 ('felefonla) - İı;tan· 
bulJaki tetkiklerini bttlr.ıı Na!ıa Ve· 
kıli Ali Fuat Cebesoy bu Hbat·ı 
~chrimize gelmiıtir. 

lzmit rıhtımı 
yapılıyor 

iımıt, 6 CHu5Usl muhabırlma· 
den> - Belediye tarafından yapt-
nlmakt& olan rıhtımın ta.nzlm, tel• 
viye ,.c iıtf&&ı hızla de\'IU1l etmekte· 
cHr. 

Belediye bahçul yanından itibaren 
tA eski salhaneye kadar devam eden 
kısmın tHviyeal :yapılmakta. \'e beton 
olarak güzel bir Hh& \"C rezinti yer~ 
yapılnıaktadır. 

Yeni Halkevimiıin de bu auatıc 
etrafını çevreleyen h&.r&biytt ve köb• 
ne bjnalar d& yok edllmlftir. 

bmlt rıhtunmın f!D kıaa ıemand<ı 

bltlrilmeetne hızla dıwam ol1Jnrrıakr 

tlldır. 

t J~A HA IBLER 
BELEDiYEDE: 

* Beyazıt meydanının ufalt in~u
tına bafla.nmıştı;r. Anı.Uyo 2a blriıı· 

cıtcşrinden evvel ta.maınlanacaktır. 
* Benzini o!ClUfu ha14tJ yolcu aı• 

mayan lki taksi otomobilinin plika· 
lıır.ı alınmıştır. Bu kabil hareltet~ 
devam edcnleı·ln ayni mııameleyc tA· 
bl t~tula<:ağı.nı Belediye a14kaClarla· 
ı a bild!rm1'tlr. ' 
* Gelecek l,l Sultanahmet mey. 

danı aafa1Uan&ealttır. 
* Azapkapı ile Şlrhane ara:ılllda· 

kı bazı binala.rın ı.tımllldne yakın· 
da b3şla.,acaktır. Ayrıca, Şifha.nedcn 
Ku:mpa~aya inen yolun da ;enlfl(• 
tUmeslne ltarar vcrllml~tlr. 

MÜTEt"EBBlK: 

* Dlln b!r ~f&diye altının fiy,u 
2~ lira tdi. 
* Post& ide.reel yenldf!n 20'l mlı· 

yon poııta rulu hııstıraı;akt.ır. Bunla• 
rın tabı muııa.fı \O tım liralı bula· 
cal<tır • 

:+ Tramvay idaresi Devl•t Demı~ 
yollarından bir mlkt~ dingil temin 
etml§ttr. Bu ııureUe 6 araba:ıın daJu 
se!ere çıkarılmıuıı milmkün olaca~· 
tır. 

HA.Ali 1Fl'E: 

* llk okullarda. yardıma mubt~ t& 
!ebenin tcsbltine b8'1nnmıştır. Su ·17 
bittikten sonra blr yardım proıramı 
hazırlanacak ve lldnclte.şrlndc yo~
sul talebeye yardım edilecektir. 

* Lise '"e ortameıttcplerde t.aıebe 
ltayıtları dUn kapanmıştır. Bun<lan 
eonra. Anadoluda.n, herhangi bir s~
~pten dolayı evr&kl&rl ıeımt)'en, bu 
mUddet iginde kayıtlan yapılamayıı.n 
talebeler lcabul edUeeekUr. 

•• e taraftar o!'1utu şualirıl bDR' ~ (ıOll aütl. 8U 
m. bil' ket deldlıüll ....a.llJıstılD • 

- cıze be.'l değil, konservatuvarın d.-.ff ....... olM F...,t. •• 
.. senek! mUracaatçılannm sayısı ce rilll MYaya ~ balutıanm .. ...,.. 

ANA 
• p vcrmckted.r, dedi: Koca. lstan· metn ile MM ananda ~ 

d alafro.r.ga kısmına mUra.caat e. ayaklarını tembelce atqe dotnı 
de.1lerı..1 sayısının ı., olduıunu soy- uatmıpa. MlaJoa. oüu blr .. a!tı 
.er em ne demek istedıglml anlarsı. bil' )ukan lldlP pUrkea. Fottfe'Dlll 

ı::: bttlttl ka111~ lot ,.. strm'1'eD 
Asıl ııöyletmek lstedıtun nokta.ya balaıflarla ona t.üıldı aldı. Soan, 

.ra gelmiştJ. Kadın okuyucwan hot gQlrvuan deflal.,mekte oldutu av· 
gorUp gönnedlfınl sordum. Bu ıefer, 1oya a.çılN pencereye dotru döodtl. 

11.adar uslu \'C silkin görünen ıenç, Yatmar dvnnat> kok atqblln IEu t 
• denb.re taştı, co,tu: blrşeyler ol· -.ldılt ,., •vapal me.-ae1er11ıın 

Ve mJbaleğ lı el harekeUeri için neıtretdtl Jaarwetle dalla ~il atırLı-
e; ,an bavara blr ıMlkflt f&kmllftU. Ar· 
- Bırakın Allah ~ınıu ~unlvıı talı lndlllerdeD 1tb1iJt1 lflUlnMs ol· 
:lı. Otur6\lnlar oturduktan y...ıe ~ --.ıur. lhrtl•ealer ve ı•taer bir 

ıl mus.ktsı erkek işidir. Siz hiç öltma ~ atmlldtL Bu, perde 
hafız& hanım!> l'1ttıni.a mi? t>ın. ıM>DlanA 41otrw. ........ telnDU Jae. 

leyı inin karfı•ına çıkıp da a&tlc'ce .;eUn bir arada koperdıtı llJtua •el· 

l\lüeUlfl: l 
lı:.....==E=,51==.t=L::.Z=O-LA 

7 2 l Turqe7e çevireıı: jl 
---BAMI~RE!.~ j 

1 

vcte~ı ~ııasmda, tenha. bulunan fua· 
yenin giımlilti bu.lıınduğu boluou ıil· 
kutu andırıyordu. 

Borılena' '1u hırıltılı ııetJl, bJrdcn: 
- Ah! KoııckJer! dl.)o hıty'.kırdığı 

l9ltildJ • 
Tek ba~ın3 gclmehte 'C &lltııl ro

lönü oyııadıklan f{'lıı 11aold 6a! 
uruz.ı ma an icap 
etmt' lld :flgnran lıakloncla l.üfürler 
tıa. ı.ı m.... .ı on 'e :Fo!}eri'Y" 
orada tesadüf cdhıoe, blr~y göste"· 
nıck üıere onbn yanına ı;.ağırdı: 

~nı, penlHI ara ı, Nana !le gl!rUi· 

oıck üzere an1aunu 1.ıhar etmı, bu· 
lumaktaydı. #atat artlııtleri ııahne· 
) o ge~·.lı't'o r~Jlııör do oradan ges:l· 
yordu. 

Dordona,·, hlddetJe: 
- O Fernand do R0Şt1'la Mariıl 

tnukaralannın batJarına birer feııte
ğen takın! dedi. 

Sonra, telcrar ıılikfınet bularak 
\'e m@ndlll Ue alnında biriken kr.le:i 
silerek, ~ekarıuı takıumata ~ı. 

' o lla \"e etti: 
- Altes Şon'u kabul edeatJm. 
Perde, bir alkJt tufaDı arumda 

Ramazan ve 
Karagöz 

~~~ 
Moskovada 
alınan kararlar 

Şeyh~lislam Karagöz hakkında verdiği 
bir fetvada, imam ve hatip:erin oyunu 
"Ehlihal .. fikriyle seyrederse imametinda 

azla rr.üstahak olmadığını söylemişti. 

[ Yazan: M. S. Çapanoğlu 1 

Şe.ket BİLGlN 

D ün)~ efkarı uınumiyuini 
dakikadan da;Atikaya kaba· 

ran bir beJ ccaula iş&'al eden ıtus. 
:ra harbinin hali esrar perdesile 
i>rtulü otan inklr:afları etrafuıda 
birbirine taban ta.bana zıd tahmin· 
lerin devam ctlif:ini görmekt~yü. 
l'ılesclıi tzÖ3 le bir ses i~itiyoru:ı:: 

< Sovyctlcr birH,ı;i de, Fransa gi· 
bl, sakınıimaz biT iphidama dol· 
ru . (~rUklcnmckf4.1dir. Stolln ordu· 

Ç ocukluiumuıdCı. ramınan u!uk li adetleri, halk arasında ya§ıyan l<ırını mahvolmaktan ancak bir 
!arından ovlerlmiıc ruh, aııız: «tiPD Jerln §!velerini, karakterle· mucize kurtarabOir.n 

tadı getiren uhrevi bir yolcu gibi rlnl aôstermesl itibarile çok mil· ltusy::ya \'aad edilen yardımla· 
dolmasını candan bir scvil'lçle bek himdi, rın netice vermtveceğinl anlatmık 
lcrdlk. Bu oyunlarda halk dili söylenir, J.ti~ en bıı ses Amerikan infirat~1. 

Hamaıanııı aeldl&ini bekçi bı· halk lisanı konuıulur, halk tabir- tırıııın ı:;esidir. 
banın okudulu şu ıı mAnlıı lerdcn leri kullanılır, Yerli ldetlcr göstc· Ruzveltin müct.ahateei slyuetıne 
fmlar, sevinir, kalbimizde in3lrahlı ıillrdi, Jıııraretle taraftar olanlar buna şöy 
sevinçler duyardık: İstanbul ahalisinin şivelerini, la itiraz ediyorlar: 

Ramasan ıetdi dayudı, Arabın, acemin, frenkin, yahudlnin ııRusyanm şbndiye kadar göster 
Camiler nura boyandı. IAıın, tatarın, crmcnlnln \'C rumun di#I inanılmaz mukavemette ayni 
Top atıldı kıncUl yandı, telAUuı aivelerini, tereddütsüz di· şiddetle devanı cdcccginl gösteren 
Kalbimlı ona in:ınd1. yeblllrlm ki, bu oyunlardan öircn. alflmctlcr pek çoktur. Müşahitleri 
Yamurt&nın bey111na. dik, bılhassn hayra:nhğa scvkcden §ey, 
ttalıun hakkın riynına. zamanın hazmedemedigi c~kal buyük arazi kayıplarına, insanca 
hd ıöıüın kom,utanm, ve lisanı, konuşmalarımızda, yaı.ı. ve mıılzemece duçar old11klar1 mu· 
Oidhı yatsı r.anıazıua, Jarımızda hiciv etmeye cesaret C· aııam zayiata ragmen, Rus mflle· 
Raınszan, büy!Akler ıçin dua ve demedilimlı &ünlerde, Karagoı, tinde. harpte devam azminin hiç 

ibadet, küçükler için de ellencc beyaı perdede hiciv eder ve alaya gcvşcmcmiş olması ve hiçbir taraf 
ve neş'e ayı idi. Hele Karaaöze ıit 1 alırdı. Hele tuzsuz deli Beklrin: 1 ta panik havasınıı tesadüf edilme· 
mek, Knuaözün tuhaflıklarıru sey - Ulan anasını avradını, kızmı mcsidlr.ıı 
retmek, güldürUeü ıöılerini dinle· kllralını, ocak davlumbazın, kü· Görü~lerdeki bu ~ayanı hayret 
mck, raruazan aecelerinin en başta mestckl kazını, rafaki sazını, asta· farkın Eebebi ~udur: 
gelen zevklerinden biri idi. rını bc:lnl, ıığzını yüzünü, burnunl\ Alman askeri kudretinin eşsisli· 

Mahalle kahvelerinin bir köşesi. gözünü sallııYlP sırtladığımm... cine kani o.lan birinciler, Ameri· 
ne kurulan dört köc;e beyaz perde· Diye baı;ltyan küfüriinü dinler· kayı Avrupa barbiuden ınak tut· 
nin karşısında, daha Karagozün ı. 1 sarho"luğun, ötekine berikine mak istedllı:leri için, Almanra1• 
sesini i~itmeden, iki de bir ba ın. tecavüz ~tmonin nekadar fena ve mukanmet te~ebbüsünü bile beY" 
dan arkıya dojru düşe~ lılcırlağını ııhUık knldclerlne uymıyan bir ha· hude telakki ediyorlar. 
ı?ö,.meden, yüreklerimız sevinçle reket oldulunu • çocuk aklımızla · ikinciler, bilakis Anıerikanrn 11uı 
hoplar, tebeSiÜlll dudaklarımızda anlardık. Bu sunturlu kü!ur biti kadderatmı ınaiıterenin ,.e dola· 
çiçeklenirdi. . t::ırhoşluktan, kabadayılıktan me· yısile Avrupanın mukadderatıoClaD 

Perdeye ilk evvel J{ncıvad çı· ncdcrdi. ayırmafıı imkan görnıedikleriudell 
kar: Karagözün ko:ıuşm;) tarz.ı ile bueüne kaclıar kendi çapında bir 

- oc. hayhak, çok ıilkür yetiş· Hacivadın konuı;ma lisanı arasın· dev kuvvetle nıucadele etmenıi." 
tik ranıuana! da çok farJdor vardı. Birı halk di· olan Alma.uyanın ilk defa olaralı 

Dedikten sonra; mc~hur perde uıe öbUrü endeı-un arıosile ltonu· hesaplarını atıüst eden bir mu· 
gazelini okurdu: ıurİt!rdı. Arapça ve Carsçıı kelime kavcnıellc kar~ıla~masıw hıunl~· 

Kurulur bir sabai wnm:ıua Ierde-.n anlaınıyan Karaıöz, bu bil· fın kurtulu~u irin IUC!ıUt bir bid•· 
seyran vcrdesi, mcdigi ve anlamadı&L kelime!eri 1 so ~a~ı~or ve bu multavemette~ 

Çok ıafa icn olur cünbüşü kendine gorc an1amıyan çalışıı"kon: hürriyet mücadelesinde azami ötçii 
handan perdesi. birçok şaklabanlklar yapıır, Bobı· de istl!adc edilmesini istlyorl~r. 

Bir kınat aestındır et'an Ali üslubunun lüzucetli ve fl~dalı Bundan dolayıdır ki AmerlkaP 
numım benin>. terkiplerin! maskaraya çevirirdi. ıazctclerlııin birço~u nusya)a yat 

Klmlue t•:veste bu kimlere Karaıöı repertuvarı içinde Kan dım meselesini fngiltereyc yardıfll 
nihan perdttii lınlgfı.r, Çifte hamam. Ters evlen· meselesi kııdar haraı·etıc mcvıu11 

Zahirde bir ıea temqa O)'loylp me. Meyhaneci, Goılcmeci, Tın:ıar bahs etmel:tcclirlcr. 
..n lb ... , al. hıma \'ta kır..ı, Y•lova B8fll51 gibı o. !ne na:nr-ıto1avnHr !d, çatı~· 

Gör ue suret gö:,terir ayınci yunlar pek meşhurdu, Hele Yazıcı mahmm yıldırım süratile ikmal e-
devran perdesi, oyunu halk arasında pek rağ.bet den Mosko"a kollferansında Arn~rf 

Ve arkannda.n: bulmuştu. Bu oyunda Karaaozle ı,an nıura .aslan SovyetJer s.ır· 
Abenhn ifeü cihanım aman, Hecivad arasında geçen şu konur Jiğlne en kısa umanda en büyii• 
Ah yoluna focla bq canım aman. ma ustaca tertip edilmiş bir teker yau1ıınların )~apı1aca~ını tP.mln et· 
Dili doat kalbi dütmanım aman lemeden zbrade, Hacivadın tumtu. nıicılt>rdir. 
VoJuoa feda bu canım aman! raklı konuşma lisaniie alay eden l\!uhakkak olan şey Rusyanın yı· 
Manisi de okuyarak ~u tckcrlt::· bir hazır cevaplık nUnıunesidir: kılmunna İngiltere ve Amerlka~ııı 

meye başlardı: .. şu meydanı mü· Hacivad - Yazıcı olmak Adabı bütün kuvvetleri ve menbalarıJe 
lf&fa& her hali latif, tavrı ~arif, umumfyeye hlımet maksadına meb mani olmak istedikleridir. ~1011&0• 
müııahabeti tatlı bir yarı vefıı şi. nl olup ulumu mütencvviıı.da ın~- va ko:ırcransına .. h~? le .. bir ruh h~: 

bı f""' ~-kisar g•!9e arabi haret lizımdır. Mesela ultimu ıf. kinı olmu tur. Onumuzdekt bld ar, ır re ı .. ı ,..... .. • . 
1 

• • ~ 
bilse. Carisi bilse, biraı da fenni ynziyeden cebır. .. ~eler konferansta ıttlhu -~dılea t 
tür ve :musikiye bıoa olsa 0 ıöy·] Karaaoı - Yok, ben oylc cebre rl kararların 1"' derece surııtle ta 
leae, bendeni• dinİesem. b~DdeoiJ ıelcmem. aklını ba§ına tof la! blk edileceğini gösterecektir. ,. 
ı;öv1e'5em o dinlese temaşaya te. - Ya hesr.p. ya hendese. l\Iihver mattıuatı d" ;-ı.,ck 
n~zıiil bu,.uran ı~vk perveram - Heaap i~lerindeki bllgiçlijlml vanın knra.rları ile alay etmek&•· 
kiram da safalansa.» ıcl de bizim bakkalla alışveriş ya· dlrler. Alnı~n gazeteleri başta ol: 

V blı: bur.'arı anlamadan alkış parken sör! mak uıerc ?tal) an. Japon gaıf!t~r 
lar. cıztıler ve.ıkahkahalarım.ıı l<ah· - ilmi heyete ne diyeceksin? teri <le, l\lo§kova konferansının bu. 
venin booluklarında &onsu:; akis· - Sorduiu şeye de bak, bu da f1MJ1tı;amla konferansı oJclujuP t· 

1 
b Ju dı Jlıf mı ayol! Onu h er §eyden dı ha bur:ıda. her ı>eyc!en en·el, Sol'Ye 

er ıra r · iyi bilirim. Mesell pk bir bey G:Ör ler 1Urllli1e Jnviltere halkına c': 
Hacivad bütün bunları okurken, düğüm ıamaıı cebinde manaiı var ıaret vermok 1 tiyım tir ovun o1 

Kara&ô~ de iki de bil' perdenin ilst ' 1 · l"anıtt mı. yoksa nanay mı. bir 11skı:tıı nnndı~ını, lngiltere ,.e Amer .. 
köşesinden bqını uzatarak: anlsrıın. So'\'yetlerc bir fiened~. :'ı apacakJ•'; 

- l\fahallcye yeni bir dilenci - Hikmeti 3 ardımlarııı yalnız Kıyef meydi' ı 
ıeldi galiba! - Ondan sual oh.ınmaıı1 nuıharebcdnde tahrip \'eya ;ı~: 

Diye lif atar, Hacivad da: _ Fenni celili servet! nam edilen harp malzemecinl tel 
\"ar bana bir etlence? _ 1'nnımaın, fi eılt'l!!llyccdini iddia edlyorl•';, 
\'ar bana bir etlenee! _ Kimi? (ıörüiüyor ld 7aman ve tne<i•.

11 
Diye l'Uksek sesle bajırmaya ba§ _ Servet efendiyi? yannırı..a \'imdi Alm_anlar•u ~tb'ir 

lar, bu suretle Karaiöıü tahrik et _ Hay köftehor h&yl Ya nn\l cıtlkleri imha harbıle en mue.• 11 
:ne~c çalı.sırdı. Ve nihayet •Kara. idareye ne buyunılur? şekilde mi!eade.lel'i istihdaf ede 
IÖ~ amcın ışt.ırlağı baıından fır· - Bilirim, Amerikan lAmbaların bir yardım yal"l"t iıf.,·c edilmi•tİ'• 
ıııruş bir halde aıaiıya atlar. affa. da çok gaz yanmasın diye, gece· l!akikaten miıttcfikler gJridl~· 
civad çelebh He alt alt• üıtüıte lômbası! lcri yarısta, r~kor te~i·i~? .'"ı~~~i' 
döğUşmeye ba§lardı. - Hrıv ukA ve idı·ııkl zayıf ve fıık o.lurlRrsa ~usya ar ınıa ·r 

Bu boiuıma kar§ısında çocukla· kal!l heri! hay ... o def il. benim tak bel iultiQ:ı11:;rı üzerinC!e te<ı 
ru1 aur ve dinç kahkahalaı·ına, ihti dediğim idare usulü. v:ıpnıııları lm'tinsucla. ~· 

• t Almau ba.-kuınandanlığl bu I . yarların öksürüklü ve pısırık ıU· - Ben idaremi çok iyi bilir m. 11 
-- Tarih? nr., kada.r a~ık h:ıkikati f;jTden ı• 

ıuoleri karıeırdı. t.r •· 
Karagözün cğlcııdirlci mahiye. - Bilmiyecck ne var, J 30R. ı:ık tııtmıvacavımlaı , ·en i rhır ,., 

rı·n h'•?ılriııi t~ı.ın ri'r .... 11-5 f,.,, ... 
tinden baş~a. milli ve mahalll a• - Düstur? . ~-'A 
detlerl tahkiye eden bafka bafka - Bunun vardalı soyunu bilirim. e<löJ .. tı"ıı... R••~,·r """'r'""-""'°t' 

Ö 01"· 1'I bt• ven• ı'lft,.""'"t"C mıılta .. r huauaiyetleri vardı. Kara& ·z reper - Umuru siyasiye? 
tuvarındaki oyunların ekserisi mil (De,·anu Sa. S, Sü. ı de) ed" 1lt'""tc rnfı1h·? , 

f..,fn tıütiin h"11•rl1 1'l'>r. fprlf,.:: • 

ka5ıaıu1ordu. DerbaJ, 1'mklen tô· 
atık Mlnıeaıln yarı uraDbp aneıa· 
da yukarıya dojru blr hllcam -~ 
dı. MakJobtıer ııüratle clt-korlan dt· 
i1\'tlr1'lerkeu. aııtörler ve flcüraaıar 
da localarına döıunektc lıtıca.ı ıöstt>· 
rlyorlarflı. Halbuki Slmoa ve Klarla. 
alı;ıak •e:;Jc koou,arak, bir kö~c 

durmu9lard1. Sallaede, k••la. göı ar.,. 
tında, blr~·e )(arar \"ermJtlerdi. 

Klarfs, Gaga'yla dU"üp k•lkm•k ı~··ı 
koadl91Dl terke karar ''eren Lafalo ·;'1 
ıörmemt'ğl t~rclh ediyordu. Shnon, 
JfdJp BAdeee ona bu terzda b1' icadı· 
na balta otuııamıyacapnı lah ed.>
.cektl. H~rhalde bu ı,ı ya~e.kh. 

o umını ~bnon, omadan ktlrlı 

kaplı, Ore:ra-KomUcte t•ın~rcı lu· 
)'af"Unde oldııiu halet., kapi("l kadı· 
nın daJrtı1ılne ııdeu, basamakları yoğ 

b, d11va.rları ratQbetll ile'"' u dara
cık merdlvad~a &f&I• ladl. Artistler 

bu ıı:v .. ıın C"V""'"" aö•A .,,,._. .. ı 
mcrdh-enlle idare merdheııl ar .. ıoda ı;ecck \"e)·a J.1ymet•P., ,.ı;;~f!rıo•"'''i·· 
ve ıtailı eoUu prılş caınektnlar o s~, ı. .. t n~ 
karlı bulanan bu daire, lı;ln<le iki 

keakın ha'-aıazı meş,ıle!lı ~anan ge- M. l[t Pi: ango 
DJ' \'tı f*tlıf bir tenerl andınyortl '· 
Bir eaPdıtuı üstüolle, bir takım mck. bil g Ün çeki I i r o, 
taplar ,·e ruetcler ~'Jğılı duru3 ord•1. tı9 

Masanın tlııtlinde, unutu(mu, kirli Mıllı piyangonun 7 inci ıer • 
tab•kler yanında, ı;lı;ck demetleri ,.e 3 i.ıneiı çekilişi blıgi'ın Afyonda Y 

. ınlacaktır. " 
kapıcı katlınm düfme dcUklc~ııl t.ı· '.,'ckllhc şaet 17 ele başlan•~' 
mir ttmekte 1>"1uğu bir ltorı;oJ 'ımJı. ve 17,30 da ıııha:yct verılecektır., 
Ve bu perl,anlık manıaruı ortıaın ı Bu çekilı§tc 400 bin numıır~[e
dı, clıll.-enU, itina. ile glyinınilj ,. · 960 bin lira ıkramiye tevzi ecll lfl 
Madam Bron'uo C'ev•p getirmek tiı ... - 'cC'1'tir. En buyuk ikramiye 30 1' 
re fllkarıdan her •lt inlı;ılndo ba'· l liradır. 
laruıı filiratle ona dotru ~c\ lren .. ,-.. I -o--
bar ~yler, tnekkW \'O ııabırlı, fer. t)nin:rsltedc •ifabl imtiMnl•r 
sode dört ha!m lııkenıledc oturnıJ' 1 ba,lıyor e• 
bekllyorlarıh. Madam llron o ara1•k "O'nıveraltcde eleme inıtihanla.1'1 ;,ıı 
dellkanhnın bir.inin eline bir l>Wiula tıccleıi iltn ecl ldl~i .. dcn bufllll ~· 
tutu,tıırmııf}tu ki, geaç adam ba\'a· ı ltlb:ırm şlfoh! ımtihanlar& tıa.tlfll 

(Arkası nr) caktır. 



- 1.10.Hl SALI ---------·----- 5ayft ı -

e R.a maza n 
Karagöz 

(Bqı 2 nclde) kabul, bir milleti küçültmez, lngilterede 
- sıya s1y4dan da çakarım. H~ Üstadım Ahmet Ras.ım, s3raylar. 

-------------------------~, 
XIX üncü asnn en büyük facias1 1 

...,.__1 ci Napolyonun-.-
Çlrçll'ln 111 n d 

ordusuna mesajı 
SolJraaya relılDlll 

na tim le dörı çlfte olursa ... Bundan bar;. tarda oynatılan Karagözden bah. h t f 
ita Iskarmoz oyunu da bilirim, sederken, İkinci Abdülhamit dev· arp asarru 

- İyi, güzel, hepsini bildin. Ya rinin me§hUl' Karagozcülerinden ı·ngı·ı,·z -Hı·nd Tu··rklerle m·u·nase. mantık! Mehmet Efendinin oğluna anlatt1ğı bonoları 
Moskova Bozgunu? 

_ Oooo! Onu hepsinden iyi bi· §U hfkö.yeyi n:ıklediyor. Mehmet 

1 

!'arau; l\"apotyonun perde C8''Uf0 Türkçeye çmireu: Şe.ktr R.HDll 
Ergükm9 !!~m: Hep\ de çok sever, bayılı· Ef:~~rd~~~~ ~~li oynanması hak. Bonoların yekunu ordularının betim iz iyi niyetlere Bwıtnyoo 

..:... Ne blluln canım? kında irade gelc!i. Perdeyi kurd'hm f " - Yaralandım, atımdaıı düştii ın' 
_ Üı;tüne yoğurt dökerler, içine Oynatma~ başladım. Sıra gelmiıı: bir m:lyan buldu geni 't'QZl esi dayanıyor 

kıyma koyarlar, en çok rama~an· ti, şarkısına başlıyacal: Lonctra 6 CA.A.) _Maliye nazırı Bfllll, Ö/l ayak/arı Üzerinde diz• 
l 1 ·rıı· Aya b:ık YJldıza bak ' ----- -
arda p şı 1r. ş karşıkl k b k' • t<3tılan harp tasarruf bonolan yakQ· N · ı · ı IJ r-. .. k k [ h d •• •• l ·· 
-Vay budala vay, koskocaman d' u k vacakt ıza Ta . 1 nunun bir milyarı buldutumı söyıe· l 1 e lazer Balgar mltıell, •ulan ')'o. ere ayı ıncıya a ar yuzıın u 

lıı;.ı mantı yaptın, çıktın işin için· ı e 0 u~ ım. am<An b~k!) t · N •· ı j ... i ıever1 fa .. at Boltt-' .. 111• •• d • / f 
I> f' efım Slr d b' d • %niş ır."' CŞredllcn "ra mesa ın .. a !\. D .... muteına ıyen ya amıs l. ,. 

den. AfkoJsun ı;:a! ;;r~rafına ~a~ay~~ ~tc~:~;::ıhayet Zafere kadar sebat f:tl}lek hı> arasında dtıta.aacbr ~ 1 

Y ilzlcrce yılardanberi zevkle Bamit bizi gözetıemiyor mu?. Bir 1 susunda bUtUn memle~ette görUlen Sofya, 6 (.\./!,.) - VarnQ.'da. - 25 -
il UI"'' i Kara ıında hatırıma yıldız kelimesinin 1 kararın bu:}dan da~a. ıyi bir ispatı >J ' t A kt i i iddi neş'e e seyre 

61
m z bovıc bir "'erd r. 1 cıamaz: denilmc"tcdır. çarpışacfl\glZ dUn bir nutult ırad eden Sobran· Du t<.ırz:da yol ularak nlhoyet ı.nu mama imkan yo u; ~ c ~c 

lıöz insan neslinden mi geldi? • " e abız:ı a ınmasııı· '.l • ya reisi şunları 50ylcmi,tır: şehrin öbür ucundaki dış mahal· .nlarak bu askerlerın kumandanını 
'loksa muhayyel bir şahıs mtydi? dan dolayı sonrad:ııı giriftar olaca· At T b/ "i ~Bulg-e.r mllleti her ıaman Ru& leye geldik. Burası, geçen 19 A· aramasa ko)'uldum 'e buldum. 
ffanıi şehirde doğdu? Nerede ya· ğım akıbet geldi: D: an e ,. g ~ - ' milletine muhabbet beslemiştir. 'gustos muharebelerinde evleri ~:on. Bu bir genç Alman sub:ıyı id' 
ladı, ne zaman öldU? Aya bak, havı::ya bak, LNazi istilasını Hind yaylalarmJ Fako.t Bolşcvjzml sc\Tllt~ mış olan mahallenin geniş meyda· ı •'C guzel Fransızca komı~uyor~u. 

Tarihlerimizde bu })ususta vesa- Knrşıki tavaya bak! <Başı 1 incide> dan 1000 kilometre uıaltta Reis, Bulgari:ıtanın Rusya. ile nı Idi, Meydanın kenarında bulu· - Acasıdıı yardım bcklıycn, ını 
lke dııvanan mal(ımat yoktur. Bazı dedim. isin içinden SJyrıldım,n müdafaaya hazır Alman kuvvetle· durduracağız? dalma. dUrtlst mUnasebetlcr ıdıı· nan tamamen yanmamış evforc, dat isti~ en birçok asker var. Bun· 
eaki Türk cscrlcri,Karagözle Hac! Makalemi bit!rmedt-n. eski ele· rinln az:imklır harcketlerile tama· me etınlt ol<hığunıı ttJka.t hiç bir yanmış evlerin bodrumlarına. hu-, lorı kurtaralım. 
vatın adını söyliycrck tafsilnt ver· \•lrlcrde, ulema sınıfının Karasl'iz men tardcdllıni§ v.c. akim kalmış· .... zaınan mukabele ;örırıe<Jlğ'lnl ilô.· lôsa sıgınabilmck imkô.nı veren Dıyc ricada bulundum. 
lhekaiıin, eskiden beri Knrag_oz 

0
· oyununu na •I telakki elliklerini tır. Ayni zamanda ihata kuvveUe· S!rula, 6 <A.A. > - Milli muda· ve eylemiştir. yerlere dağıldık. - Şimdiye kadar, dedi. birçok 

Yunı.umn mevcut olduğunu, öteden gıı:tcrcn bir fetva urcti naklcdc· rini merkezden yarmayJ istihdaf fan meclisinin ilk toplantısını tn· Bunu mUt<'akip TUrk • Bulgar Hastalar arasmda, meşhur yo. dlfalar bu maksatla imdo.t gönder 
beri oynandıgını söylüyorlar. ~sim. Bu fetvayı ·azan ~eyhiılis· eden iddctli Sovyct taar:ruzu da kip eden gizli celse ~smısında ı;c· mUnasebeUerlnden bahseden Sob. kuşu. istirahat etmedikçe çıkamı dım. Ve sctırilen ha.,tn ve zavallı· 

Bazıları da Karagözii ~·aşamamış lam Ebu uut efendidir. l~te fct· ı akamete usraım~tır. Tamaıncn do- ncral Vnvcl, Mister Çôrçil'fn bir ranya rcl:ıl, btınların <~lnıdlye yacıık vaziyette b11lunıınları ~C'hrin hırla askerim ıçln nyırdısım kosu· 
llluhayycl bir ııtlp • olmak uıese v<1nm. sureti: ~ hı bir Çok ~cm! hatırılmı§hr. Ye- nıı:şajını okumu§tur. tngllterc paı. kadar olmo.dığında.n şo'k tıüsnU· kapısında ahşarı lılr baralrnyn lıı • )ll doldu. l\laamı.ıtıh ~ ınc son 
&osterdild~ri gibi, baılları da. ya: <•Bır ıece bir mecliste bir ı.lllu disi fevkalflde ağır olen yirmi iki vekili bu me~ajında .ıiylc demekte- niyete lı;tlnat ettlfırıi \'e !rk dos· raktığımız için seride k<ılanlnrı derey1m. 
tamıı bir insan ve hatta daha ılcsı h.ayal oyunu reUrilıp inıam \'e ha· ı hlicum arabası imha edilmi§tir. dir: tane~ oldutuııu söylemiştir. b!ıc yill< olmadnn yerlc~tlrmck Tekrar birkaç nefer ı;önderdl 
&!derk bir çingene olduğunu, Bur tip 

01~". zeyd o mecli te olup Olu· Savac tavyarclerlmlz. 5 . 6 ilk· «Harbin ilk senesinde Hint or. kabil olmuştu. Az sonra, bu neferler oyak parmak 
tııtını ou ahırıne .. 1 " ., , k d k te Bulgar • Ruı:nen milnaeebct!e· 

&ada yapılarda amelelik yap . 0
• • • ı.adar seyre~>' ese §eran tesrln secesl .... nk denizinde b•ı· dusunn lüzumu a ar as er ve ç. Gece evlerden çıkıp etrafı kola· h.rı tnmnmcn donmuş muhafa~a 

· ıd mamctı d 1 ~ .q., • ,;· d' t rlndcn bahsed~rken bunların Cr:ı· 
l dJr rnustabak J ,....,. • 0 • d b 'kt iova. anlamn, ımnd:rnbcrı cDost.3.· 

iddia ediyorlar. Fakat hiçbır~ • 
1 

- ' n e ve hitabetinde az c 1 dücmıın limanını Moskova doı<u, hı~at bulmak rnümkun de,..ıl ı. • çan etmek isteyenlerden bir kısmı. kıt'nsından birini getirdiler.. Ve 
dialarını tevsik edemem!§ er · • 

0 
ur ınu? sunda ehemmiyetli muvasala "Ol kinci harp senesm e ır mı ar nm uğradıkları akıbeti ertesi gün ı dere kenarında yakılınıı> bir ateşi h._..,.,.,et ı Elceva ,., 1 k 1 • h.. ı 1 ne ve sayanı istıfıı<le oıuı.ı""""ıı Üstadım Ahmet Rasim ı...... ' P' ı T i mal7 cme bu ma lm ~unı .. sı o • , ~ ö~rcndik: Her tarafı ı~ar örttü~U kuvvetlendirerek ora" a birrokla· K Eğ . • . arıqın dO,ğUm noktasını ve ... en n ., 1 tm ih t clel'l}lftlr ki' 1o t> " " 

edip toplamasaydı, bugün ne. a. '' . e~ ıbret için nazar edip eblı sradda asken h~defleri müessir du. Üı;-üncü hal'P senesi zarfında an a ı~ ve n aye · için, yoldan biraz ayrılınca, bazı· rını bıraktıklarını. daha fazlasmn 
ragöz repertuvarı. ne de eskJ .ı<a· hal ~~k~le tefekkür etti e: oımaz!n 1 surette bombalamıflardır. muazzam harp malzeme i, en mo· Bulg~riııtan .ken<Slnin e;ıı,ıııestnc ları ahşap evlerin bodrumlarına ! d..ı takatleri olmadığını söylediler. 
ragözcülcr hakkında fiçbir bılgi. l\Junır Süleyman ÇAPANOGLU 1 . dern \'C en tahrip edici harp ~let. mUsııadc etmlyecekttr. Bulgar dOŞt1lUşler ve kor içinde kolar:ık .~imanların sctirdlkleri muhafız 
ll'liz olmıyacaktı. (Tarih bu ya! Ad· 1 Bcrhn, 6 <A.A.) - D.N.B. A· lcrl lıer güo bjraz daha arlmakta milletının ideali, Bı.ıls-ar htlkCm· boğulmuşJanh. Bunlıırdan bir kıs· ncforl. knpı karnkolunun yı;ıktığı 
lı eserine bakınız). . Q; ı ı jansı askeri bir kaynaktan ôireni· bulunan Hint kıtaatlna devamh darlığının ve Bul~ar )lUrrıyet ve mını erteşi gün Jrnrtar.ıblldiksc de ateşin kenarına oturduktan sonra. 

!\.Iacar Alimlerinden mü5teşrık ·ı• ' T bl•"" • yor: dalıalar halinde &ehniye ~lıya. istik1Mlnin mUdataasJdır.> bir kısmı olup gitti. saçını, sakalını saran buz parçala· 
'l<ono~» un CTilrk halk edebiy~· gı lZ e Igl Kleist zırhlı sava§ arabaları gru· caktır. Hint yurdunım evUı.tlan, Sobranya reisinin nut.l(u . .ııc· İşin feci tarnfı şuydu: Birisi ö· rı yavoş yavaş crlmcğe başlayınca 
lı) adlJ kJtabında Karagl>z:e dair J 1 

pu Kie! imha muharebesinden son daha r;imdiden bu hnrpto en buyuk busların Bulgar m!lleUnc auır~· lünce. hatta can çekişirken btekl· gen is bır nefes aldı. Ve Rus iınpa· 
"ı>cyce ta!silAt ve malümat vardır. • ra ccman bir milyon esir almış bu. ssycı ve ·şerefe lAyık olduklannı ristan hUkQmetinin dahllt ve ha.· ler onu .>oyuyor, aldıkları elbise· ntorundan ba~Iı:rsrak Rusların 
Pakat bu malUmat birtakım tnrl· o t d lundusunu harp ceridesinc geçir• göstermi!;lcrctir. Cyrcnairıue"dc, Su rici siyasetini iıah için yapılmık· !eri sırtlarınn Gc~·iriyorlardı.. fa. mukoddcsnhna kadar aklına ve af; 
ht nıalılmat deill. Karagöz ve oyun s a n miye muvaffak olmu~tur, danda, Eritrcde, Habeşistnnda, Su· ta olan umumi içtlmflar p:Clı· kat çokları, az sonra başkaları to· ıına nckadar kilfur geldiyse hep· 
1Prı hakkında bazı gorüşlerlndcn ki d Bu grup, Potonyada, Franşada, riye ve iranda, savaşan Hint tü· ramına. dahil bulunmaktadır. rafından :;oyulmak uzcrc. ölmekte sini birbiri rdından hışımla savur-
lharettir aç· ar111 a Balkanlarda ve ı;ark cephesinde 1 menleri ehemmiyetli ve mütema· gecikmiyorlardı. du. 

karasÖz garpta da mt?çbul de.Sil • • • muvaffakıyetle c.:arpıŞJlllş "'e Se· yiz bir rol oynamı~lardır. !!,ovgel Tebltği Kasabaya vardıktan bir saat Bundan sonra do geniş bir nefes 
1ir. Avrupa ilim aıemi (Nasrcddl~ bir k& lleye bf1Cftm dandan Manş sahiline kadar yarmı 1942 senesinde Hint orduları Bü. sonra, askere biraz unla 30 srnm· alarak sordu: 
li"oca) gibi Karat6zle de meşg edlı•ı ~a .mduva!~faUk oldt~ğu. J'l'anl sız cap· yOk Britanyalı arkadn§lnrilc Nil· (~ l incide) hk peksimet dağıttılar. T:_ııccrcsi - Rakı yohut votka gibi mtan 
~lıı'llıf blı sahada en1>fCC çalıeJnı§- U csın e ,..a ne ıçenın a uıması~- ki J<••d l olan derhal çorba ya. pmasa. .ko· ! bı'ı· irk 'ı dartıttılar mı?. ı ' ,._ cH mnm d A-fl ldukta b d den Hazer denizine kadar uznnan tJmadasına ya · a~J'l"lama .... Jr ar. ~ 

0 ~rdır. (Karagöz yazıcı), a Londra 7 (Radyo· Saat 715) - a ..,,, o il sonra ura a Harkof i.ızerlndeki harl!ketleri de Yt ı.lıldu; olmı;>•anlrır klilp4dcsı ~ ap. Böyle bircey ic:itmcdi"lmi ~ôy· 
;"Unu), <Kanlı Nigflr), (Ters e-:· Briton 'h cİ bili c~miyet 400 bin Fransız a~erl ve Sırbis. herp sahasındaki cephelerde bir. ı ar. 

1 1 
.. ,. ., 

-ıune), <Abdal bekçi> ve daha bvır neuı Ya ava ve a tan muharebesinde de 200 bin e· likte savaşacaklard1r. Bununla §ark yava:Jamı~tır. d . d Açlık 
0 

kador rnuthıştl ki b.az:ı· c~ ncc: . .. 
"'ılt oyunlar kono" tarafından A • Brri~~lerJnin tebhğlı. . dil O s.ir almıştır. Şark cepheşindelci h;tikamctinde genişliycbllecek O· Almanların Lerı!n~ra üıerın c !arı külpidelerini pifmedcn yeme - • Şu halae olmck mukadderi. 

v F ızca ...anya tanarc crı .n •. 
5
• muharebeler f'Snasındıı ayııi rrrun tazyik,d!ıi esl\i ş~deıtlnl kiaybet. t hltk 1 t Dı~erck "C.'ı;lc irini rektl !'upada ne•rolunmuş, r~ ' tnnd a kl d d bır duc. "' f" lan harp inkişafına scd çekecekler, üe ~alkıştı ve ıfüim c ·es a · " " • " " • ~ .,, ·· len ya· ~ı .' urın 9 seyre en. ~ ~ 400 bin esir almı:tır. miştir. tattı. <Arka5ı nr) 

Usça ve Almanca tercumc rnan kafıle:.ine tarı uı. e '"Ur, B~ . .,.,ırutırında kendilerini boklh·nn a· d f d d 
~·ı .ıı.ı .,, J 1 t 1 • R J ka ., ~ w -• Odesa ~lddetle mü a aa a c- Ben. ikincitcşrinfo bfrfncl gll rnı§tır fa la q man tanaresi dü UrUlınüştür. srıan:ro :ınare erı us ara rşı ıiz: ve kıymetli mcvcudtyetlcrfn ve vsm ediyor. 

Su sahada Alınanlar daha z Bir tawaremlı ussunc dönmemiş. barp ediyor Hı·~..ıistan vaylalarının bin kilomct nünden itibaren ağzıma sıcak· bir Basın Birliği lstanbul l\lıntalias ı 
"aıtşrnıı:lar profesör CYakop) Ka· tir ..... Alman tayyareleri, Kıradl!niı çorba kormamıştım. Burada yap· Relslitindcn: 
~ " • '·kında birkaç · · Bcrlin, 6 <A.A. > - D. N. B.: re uıaklığında n.azi istilasının du.r. Rus filosuna mütemadi hUcuınlar tığım çorba c\a çamur gibi bir şey .. · k B Bi 11 ·ı t 
"Cöz ve oyunlar1 haı' - Dı.işmau dün, Britanya adalıırı İ~panyol taV'Varclcrl ilk defa o· t U kl d ... ur asın r Gl aıası e, ma ~ita "<l duı·u\masını emın ey yece er 1~· •yapmakta ve havadan torpil ata· oldugu halde bana hkbir şey 0 1· buatın birlik dışında. kalmış olan 

P yamu~tır. d ~ kome· uzerinde hava faaliyetinde bulun· !arak şark cephesindeki hava a. Bu, yüksek takdirlere şayan bır rak bu donanmayı atıl bırakmaia madı· antacılrm midem hcnilz sağ. uzu,·Inrı arasında o· lu'm \'Ukuund" konoş CMolyer)in yaz ıı:ı rnamı~tır. kınlarına i--''~ak etmişlerdir. 'f ld M 'bl · k ı · ' ~ .. 
Clı!erUı çotunu Karogö: oyııplnnn Akim •·~ıall"'"ıı ~ovyet taarraılırı \'azı e o ugu gı en ınu emme çah~nktltclır. Fakat Rus filosu, l lnmdı! gcrı)c bıraktıklarına yardım için 
d.. ld n b .,.,rcUe Fransız A<O 

0 
bir SC\'kıılccyş şeklidir. Ayni za· dü~man kafilelerine hücumlarda Gece, bliv. ük gayret ,.c fedakar. ınualanan 16.5,841 tarihli mukn· 

'""ll a lı;UU ve u .... . Bcrlin, 6 <A.A.) - Bir askeri m"nda nlndistanın rncnafilne uy. • 
t<!ebiyat tarihinde klasık maka· kaynnktan bildirildiğine sore, Sov. .. bulunuyor. Iıklarla buraya kadar getirdiğimiz vclcyc Göre birinci yardım devresi l'ılırıa geçirdiğini söyJiıyor. Bundan Sadakai Fıtır gurı oldulu kadar mucadele etmek 'feni bombardıman tayyneleri J hastıılardan bir kısmı, rohatı gor· Necip Ali Küçukanın ölümile ka· 
Ua lılar Kara· ı yet kuvvetleri dün ~ark cep\,ıesinin te oldtığı.mıuz di.ınya menfaatine Gavet al'<ır bon•ba l'"'tyn11 İnciıı·· dükleri için olacak. ımıknvc.mct. t ı·k . . d d anlaşılıyor ki garP ' şimal bölgcslqde Alman mevzile- de ınuvafıkbr.» ,, ., • .. ,, .. panmı~ ır. ıncı yar ım evrc::ı· 
tiiııe bizden ziyade meş,ul olmuş. I l'itanbul l\lüftulusundcn: rine kan::ı fi.kim kalan müteaddit bombardıman tayyareleri Rusyaya lcrini tamamen kaybederek oldU ne i lirak ıçin 25.10.941 tarihine 
lar, etUdler yazını&lardır. . . En iyi l)'i Son taorruzl~~ yapınışlardır. Düşman selmi~tir. !er. Bunları, yattığımız ycrlc~d7n kadar i tirak hissesinin ı:;dnderJl. 

Z.Caragôz hakkındaki mubtclü rı 1 K. K. K, taarruı1arumı hepsi tarclec\ilrui~tir. Teofi [gO fge Pazar a:ünü yerde 10 ve bava dışarı çıkarmakt~n başka clımız. ınesl merkez hcyctıncc teblig edil 
va~etıer arasında sağlam ve sal~m Bu~day : 27 24 20 Sovyetlcr insanca ehemmiyetli za· muharebelerinde 53 dı.işman tay• dc11 bir şey sclmıyord~. mcktcdir. 
lıır hakikatin ortaya çıkmasına ın- ~rpa : 40 38 37 

1 

yıatn uğran:nşltırdJr. Bundan baş. yaresi tııhrip edilmiştir. Bizim Bir müddet d~nlendıkten sonra, Muka\·ekyc henliz: slrmemiş o· 
llıar etmek en dojru bir hareket· ı!lm : 234 l:?O 117 kn aralannda 52 ıon ağırtı.;tnda BU FranMZ ge iSi kaybımız ~5 tayyarcdir. yedi scncdcnbcrı beraber bulun· ı lan birlik asli \C yardımcı azalari. 
ttr. Fakat hakikati söylemek lAzım Fıtra ve zekat ita iyle mü bulunan bir çok büyük sa\'8§ ara· Buz dcniz:indc, Borcs'de bir Al· duöuınuz ve ara~ızda ne malda. le fiilen gazete ve mecmua idare· 
'elirsc Karasöı madem ki içtimai· k('Uc! olan muht.crcm ahalımi· 1 b ı d · u dil 'öll Ege d811\iZ de man nakliye gemisi batırılmıştır. :ne parada bir tek~ıf ~c ayrılık bu· lerındc de\·nmh bir şekilde ça)ı6 
~1 tırnııa karıumıo, halk onu ~kiki zo, mlllctımııır. en haya•ı lhti· u~/1:an~n 

1

tıirn:.:;r~ ~a~~ ~~ydanı Halihuırda 15,000 Polonyalı lunmıyQn çok iyı hır arkada~ımı makta olup bu iı:I meslek cdinmı!i 
, r &l:na, bir ~ahsıyot olmak uzeri c YDClaını ı .. r ıJayan ve elde et· zaptedih'li baturı1dl ordusu yakında Almanlara kır~ı ııramak hevesine k~~ıldı~. bulunduğu holde bn·lik kanunu hU 
~"lıını§tır. O bu şeklini, bu "~az ye Uği tcberruntı kendi ıyle Kı- j B• .. lin 6 (A A ) _, D N B A- '\tlşl, 7 (A.A.l - Amirallığın tcb· hnrbc fştira.k edecektir. Şimdiye Vlsına'danbcri gor?1ed.ıtı~m i~U. kumlt>ri dıı;ında kalmış olan ınc 
"

11 
tn ha! tm l'K asl>zün ınu zılay ve C\lcu'· E irgcme Ku. .... ' · • · · · ö ooo to h. k T f ı Got- kadnr 3 fırka te.rhi' ve teslih edil· arkadaşın adı Grangıer tdı. . ı mı.ır1ar ve ntbyc şcflc1·i de birlık ~aı.... u . aza e c 1 ~ tan·-"11" " 1 jan ı askeri kayna.~tan oğreniyor: liğinC g re. 8 n ı . « co 1 .. gündenberi bu kasabaya seımı \'~ bölge merkezlerinde buluııdurul· ~ı".Ycl bır şahıs olarak ... - • rumı_arı ara ınd::ı pn)laşan Ş"rk ccp""--fnın' "'enup b"lg""sin· ye vopuru bir d<"niz~ıtı tarafından ınistlr. Bunlar, Rus ba~IcumındatJ. 

1 
d birı'ndc yerle"ti,;lııı 

·~ t V ..-+ yaşa Turk H .. ''= • v " h k t d k varoş ar an '! t: n akta olan mukavclco, örneklerin· 
'"' • srdı, yoktu? Yaşamı;;ı.ı. ı nva Kurumuna her ve:- de Uerliycn Almıın kuvvetleri bir E;ge den zinde 1ıııtırılmışt..ır. lığının idarc!'lnde ıre e e ece . öj;lrenlnce, eolindc yiyecek ve ıçe. den alaralt yeni ~ardım devresine: 
:rrıı~tı gibi münakaşalar ı~zurn· hile yardımda bulunmalan liı· baskın harekctinde1' istifade 'ede· ~eot11 Golyc ' bır 1tuly:ın kııfıle· tir. cek bulunduğunu ~a. tnhmin t•de. bu mi.ıddet ıarfındıı l~tirak edebi· 
~ dur. Karnsöz<i yaşamış bır in· ı zumu ehemmiyetle arzolunur. rck 5 Ukteşrinde dUşmanın bir sltld hulunuyordu. ?ılUr ıttl'\batın ,.e . Halihazırda lSl,000 Polonyalı rek aramak hcve ıne kapıln1ekta lirler. 
~t olarak kabul edersek biJıneın ._ J, .,:ıhra hava meydanıma ,·armJ§lar· yolcuların bUyUk bir lmımı kurt rıl· kadın ve genç Sovyet şanıyiinde . 
~: z:arar ederiz. Her halde bu nıı•tır calt11maktachr !ritm. . 

1 
ed sllfıh· Bu husus için Turklyc İş Banka. 

~--==~==~=====;•~~~~~~~~~~~·~~~d;ı;r;·~~m•-••••-•~e~~·~~~e~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ ~~~"~~ M_ nA~ram~~n~U81nu· - ı o··hr•t.lerin en bilyügu olan 
1 ın b"tün hl ı arımı. "" maralı hesap açılmıştır İ Bankası ya Ş l b iJ g Ü k Nihal çıl~ınca sevdiği tlşıkı dok. Nihal kadın ıe.n u eran an. dıjarcığımı alnrak yola ko~ ulduın umum müdürlügU m~tbuat mP.n 

tor Cevdet ten Yeni )T.lılllAtı. Tescl· nı, bütün a.cılarını doy& doya t.a.tmı, l 1 er ğ" • kapının yanı· . 
ki il k b ,. bir insandı. Kıekanshk ıııtırabını :se ve şene ı: r ı ımıı k suplarına bir c<'milc olmak üıer" ÇOCU ar 88 li bulma • Iraz oyaıa. .. malt maksıı. na ıeldim. Sağa sola bakınır ·en 1 bu hesaba yatırılacak olan yardın: 

dile tıc:ıolerdc:ıberı kcnd!sını davet belki heı,eyden taıl& te.nıyordu. Ber · stal b Jctıi'iımız barakaya 
be Ol ta okulla 990 •ft b ı ha arı ıra .. paralıırının nakli için µara f<:t~n ~ " eden s:unsundakı halasına &it.met;t rini mUthı' azaptan kur ... ra i mel\ şöyle bir göz atmak aklıma geldi. 1 i 3 10 941 t lhl' t . ı 

l k münasip bu!du. Jçln u~n zaman çareler arıyordu. Bir de ne göreyim: hastalar mcy· ı ~~c.ne~ ~ . . b'ld' a~ ti ı amım 
a ınaca orııdıı sc~lrdigt beş nJtı ay he.lti· l?n doğru hareket hakikati bUtün danda yoktu: bir ton?sl de p::mta~ Cİ~; .. :k e~~~eı:rı ı~~n~kamız \'t!' 

u~tıltara, 8 (Hususi) - Maarif Ve· )(aten Asabı Uz rinde mU.Sbet tesir G d { • k t f çıp!ııl{lığlle Berrine anlatmaktan ba'I· )ondan başka bir şeyı knlnuyaeok nesine vcrlldl1'i halde banka:ra ya "'Cliııce talebe kayıt \'e kabul tıı. y"pmış, genç kudın yarasının tamı· o••n erı• m ı·yen m e up • ka blr şey dciildl. Bir gün kıınr tte ayekWahllarına varıncıya ,. 
... ~. "" verdi. ona •övlc blr mektup yazdı: sınc lb k' d 1 tırılması ısine mem.nunıyetle tc· 'lnamesinln tcsblt ettiği yaşta bu. men kap:.ındığını anmıştı. Fakat tJ. T " kadar so~'tılmuştu. Ha u l 0 nm VC"SÜI olunabılir 
"" n talebe alındıktan sonra sınıf· tanbulıı dondtığllilllu crtc:ıı Silnll en 1 S id A I l 1 Berrin. LUzumsuz: yere seni ke. hı\JA, bn vaziyete rağmen •aı:ıyor· -------·-------
~da Yer kaldıtı takdirde ı Y141 bU. çol~ cvdı i u.rlı; dJ 1 Ucrr.nın doktor Yazan: ac e r eme miren UzUntülerlnl anlıyorum. lJJ du. A k 

\ıeya 1 y~ kUçük olan aynJ Z!l· Ccvdetle evJenm ş o.C14~nu OS'rcn- yüzden sana her ·~ ınlatmağa kt:.· Orada kapı Karakolu vazifesini Çl memuriyetler 
~ela bUttı.n 9artları haiz olan ta· dl. İlk azıda kc..'\dlsine taharnmuı det diğer blr kap>dın rönmdWer. dlJYdu. Onunla bnlkl de son bir defa rar verdim. ÇünkU bu, a.ranl!zdakl ıoren Alman l3ad askerlerine sor· Ltanbul Cumhuriyet ırıöddelıı· 
ı_.,~tn de itse ve orta okullara alın edılmez b.r a.cı veren bu haber dana Nihal eldlvC?1lerinl. çantasını yeç buluştuldarma anJaşılmez bir kanan· dosUuğa karşı benim vazifemdir. Ta· dum: mumiliğmden: 
"<lrı muvafık görUlmUştltr. sonraları yerini sessiz: bir Umt~ııll· dlişUron bir ~!Aş ve gayritablillk ti vardı. Bir daha bu elleri dostça sı· hnyyill etUğın gibi Cevdet beni bir - Hastalar nere~\ gitti? Ne ol· Açık bulunan istnnbul adliyesi 

gc tcrkctti. içinde yerinden kalktı. lkl ıono ka· lcaınayacağını kuwetle tahmin ~l., ıışkla (levmtş değildir. Bu ı:evıı da.. du onlara?. bin kuru' maa~lı ıabıt kitiplU;le· 
Ya,.aAüdan muhlL bu cı:kl :ınacc. dın kucaklaşıp ISpüşUUer. Hem.n " yordu. ima. tek, bir t~rafü idi. o, nıUııtePna. - H"'stalırın arkada.,, olan bir K I T " d BU u ...ıı ı k bl ••Ak • ,.. rinc memurin kanununun t Uncu. a p para rayı tamamen blJiyorlor • ı. t n ta,. eanacla bir cesaret hıırekctl Y&pq-ak Böylece dUşilndllğU doğru çıkıyor, YJJradılı~ı. ..,, zel, J'ıı.r e . r fl.f'n...: tıkım Hkttler ;elip g-ötUrduler. madesindc ~·atılı prtları ha it bir 

/J a "aJf. ar tııdıkları Nl.halln bU val~ 8. k8~1611\tfo. llrkada.şmı ve Cevdeti t~bİ-ik •t.U, aylar geçtiği halde henüz ziyareti oldugıı ıoin vakti!• ben kendtJlnl .fs6V• bunu da ölmü5 yahut ölmek üzere daktilo ilo yaıı :-azmasını bılenlcr 
• aıaca1tı ta\.... t"tkil< için l'!abırsızln· Uzcr-.nden ,.,...k ... r bir JUl< ka1Jcmıf. iade edllmıyordu. Nihal bazı ra~t "C•· m!ştim. aır mUd(let bent . ke:ıdlılne D'ıyc cevap vcrdı, 

O o '• • " ..... -o• 0 arasında mü. abaka im ihanı ~·apı ~"~ ae:ıe p!yaaada. mebzul mi.!<· nıyorlardı. Bunu ıwvveUc tahmin ÇUırra oovltlerek yerine oturdu. dlğl yerlerde arluı.dı:ı.ş.nı Uzmcrnelt oyuncak edecek kada.r &lika.rn& ce· 0· •crd' larok mUnosiplcri tıltnacağınd:::n 
~ ln olmak lWın u 1·rın bıı uzfthlaşmarı, n sebebini sor· vap vermişti. Bunu itiraf ederim, f&· ıy~ ce~~p '\: 1ı. k d ft •· ~ l&hte JllmUş liralar Ç'örUlmcsl eden scns kadın met 1 Dnldkalar geçtikçe Berrindeki b • '" .. ,.. • . Benını ıçın ~apı aca · ne var I! isteklilerin imtıhan sünli nlan 31 

\i; e lahldka.ta batlanmış, kalpa. ı;cıdlğlnl anlıyordu. 1 ytlk dEıt;işlkllğı ÜSÜ.'ltU içinde hisset· mu.yor, llı.ka.yd !~alıyordu. Yalrıız n'l kat yalnız 0 kaoar.. Ölİnemiş olciuğu halde ben de hu 1 Blrinciteşrin !Hl cuma gUnü saat 
~,'ıctuı merkeıl Riıe olduğu anlaş:- Bir al~fam, lğr('ti bır elbısc kadarı meğ" haşJamıştı. Cevdet s.mımn se. karşılaşnıalıırda Berrin o kadar ço. Berrin, s:ına bu. ıddlamı funun\a adaını c'lmüş kabul ederek kendi· 10 buçukton bir gUn evveline ka· 1'ııı burada. KAzım, Şaban ve Bs.,Y· nıerlndcn düşen bır !Akaydı ıçtrı .n. yahıı.tt hakkında bir iki manasıı sual cukı;ıı ve saf bir endışeye kapılıyoı·, lsbat etmek isterdım kı Cevdet sev. ml aldatmak mccburiyctlndeydim. dar bir dilk~e ıle adliye encümeni 
~ '<2ında Uç kTUpaı:an kurdukları de arkndaş•nı teb:,IN g.ttı. Bcmn ordu. GUı;lllkle konu~ıu:ak mevt:1 ~ kadar tuhaf btr \azlyot alıyordu mclt bilmez. onda ısanki kalb yoktur Kapıdan llıilfl l<afilc kafiJc a . reislil\ine müraeuatları. 
>ı.:ı}hanede sahte para basarkt!l . ht C\'I b"labllıyorlard O la.41 l<I ld, Nıhal için için b~na UzUlliyor, ar• denilebılir. Halt! hıç bir kadını se kcr giriyordu. Pcrifjan, bitkin hal· Açık bulunan htanbul adliyesi 
-~lfl&rdı. zengindi. ŞışlL"llJ.lı en mu c~em " '· zaman an kadnşırır teselli etmek ihtiyacı llt' vecek k&blllyett.e değildir. Br.nl :le de idiler. Boristen ~oyunu, yolla· 

~'4 •urette piyaaa.ya blr hayiı ka..p olan kendi ev!ndo oturuyordu. Kap:· \'aktilc Ccvdetıc geç!rdl.ği macerayı yB.nıyordu. ı,:ooasını deli gıbi sevı.n sevmedi, ht"nlmle yalnız \akit g~t:· mu ı:ncırarak g~çıncmiş ulanların bin kuruc maa~lı :rılyadc mübaşır-
u utanarak Bcrrmdcm sakladığına ha· u "'· A' ki s .n l " " 'ııklıırına ort:ı mektep mezunu o· ~.:"" •Uren ııuc;luların ikinci atır yı çalarken açıkrenk ıob.:nun ı · bu k çw.., tecrübc:ıız kadının bir çok dl. H~bu sen. en zen0 .ns n, onu bir kısmı karlara saplanmış, ıısla • 

\~b iizll ıörUleıı ınuhakernelcrl rlndcn çılgınca çırpır.ıtıl rı belit olu. ta etmişti. Arkadqı, bunu dedikodu· ıtlmtıelcrclen dmtedıg-1 bu <'Skı mııccra sann. bır oşk ba!lamayacak, bunu iyi yıp haykırarak imdat dileniyorlar lanlar nrasıuda müsabaka imtlha 
~ lt1rtinıi~. haklarında karar açık yor c.."ldlş il g t> ti e, kelb n.n oı· I cu ağızların n:ılibaıtra.sııc öğrenmi~. yüzUnden mUhlm bır mUcadclc t;f'• blllyonım, fakat ıenginlltlnlc belki dı. Kapıda nöbet tutan ve iyi va· nı yapılarak münasibi alınaca{lın· 
~ bUdirllmlşUr. duğu yere baktı. belki de ağır bir kıskançlığın tesırın. çırdlt'i h!sscdılıyordu. C'.evdctın ''ak. de ebediyen onu muhafaza ~ile· ziyctte olan Bud'lu ı\lman :ıskt'r· dan istc!klllcrin memurin kanunu· 

Q ~ '11terne verdl~i kararla K!zı::"'u Kapıyı açan h,:cmetç .. Nıh '!. Ser· ı de kalmıştı. tfle NihaU çıJsın b!r es.;kla ı;evdlğinc ccksln. Bu dR. az bir .saadet ınl h leriCBuıılar Prusyalılardan ba~ka nun 4 imcıl moddcsinı.lc. yazılı bel · 
~~llt a11r hapse 6 bin Ura parn rin!n öt.edenbr.ri nalQm olan zengin. Zlyaretını uutmanın lüzumsuz: H: ve her nec,enfie bir glin bu bUyUk a.· F'akal mektubu gönder~nıP.di. Gön· idi> hiç dcrd dinlemiyor, Fransız ı "lcri h~milcn imtihan gUnü olan 
ı:t~ §ab&nJ 3 ıene hapse 2 b :ı llğine fcvka!Ade ll!lveler Y8.t"lılmış o· ı faydasız oldugu.nu dUfUnerok k&lkh. lüarıın be.tki de bir b:z,.tinefis me· derilmesi de gönderilmıme11i kadıt;" ca bilseler anlasalar bile, bilme· •n Birinci teşrin 041 cuma GiinU 
\ ~ara cezasına, Bayramı da 8 80• hın bllyUk salonuna c.ldı. tJzU:ıtu v ı· Ve kapıda. Bernnln tuhaf bir ateşıc seıeııl yU!\ünden koparıldığına cml:ı ı&tırap verict bir teselli mektubu ol. mezllkten geliyorlardı. . 1 saat 14 buçuktan bir sün cvvc· 
'-a~-:-ı>ae 3 bin lira para. cezasın& reeek derecede vAzıh b r gecıkme. yanan kUçUk ell:.:i avuçlan aruınıtaı gibi görünUyordu. duğu için... Dcırenin kenarında ölümün pen· , kıı ır b~. ?" kı,:~ ile adllyr 
~ etmiıtır. den sonra önde Bcrrın, arkada Cev-1 hiss ... tiğl zaman ağlamak lhtlyacnu * Sacide Talat Artemel çcslnde Jntıycn vatandaşlarımı u· 

1 
cncllmcnl rcı li.,, ne muracaatıarı 
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L A,_n_n_e_m_v_e_B_e_n_. ::J EVLENME TEKLiFLERi 

Tiirkçey• ,emea: 

- 35 - Celil Tevfik 

(Bu sütuna ma.hBus mektupların 1,60 iFı 1,'1() olan, beyaz tenli, balık 
ba.şnmharnr a.dı~e gön~&yıp etmde, kara kaşlı, kara göZlü. orta 
doğrudan doğTuya ek~ il6Ala?' tahsilli, IAyıklle bir eY'i i<iare. edebi· 
servlsıneu gönderilmesi liıillmdır. lcct".k, namuslu bir aile kızıle ,YUV& 

Mektuplar her gtin saat 2 ii• ol 'va- kurmak !atıyorum. Fot()ğrafı geri 
Gorüyorsun ıştc, bana niçin na yetim demek .•. Benim cina) el· smaa. aıınabılir.) j 1.ıtdc edılmek şartile (Ş. G.) rümu. 

soruyorsun?. terimin mcsuliycti benim anneme . 22 yaşında, esmer, orta boylu, zuna mUracaatınrr. 
Diye ce\ ap verdim. dil mez mi?. u2 kıl o, kRl'a kaşlı ve kara gözlü, bn.· ı * 'Muhaseb~ \'e idari işl~tden &n· 

- Oh bayagı meslek... Buyük annemin bu mantık sil· lık etındc bir dulum. ıar, btr ticarethaneyi ida.r,, edebile-
Yeşil LolOs çayhanesinden çı· sllesi neticesinde yuklendığı gunah 2.:ı ıle so yaş arası sanşın \'eya cek kabıliyette İstanbul Tiearet ltses! BAŞ, O 1 Ş, N EZ LE, G R 1 P, R O ın kıyoruz. Kö c başında bir kadına 1 siic.sl netıcesinde yüklendigı f!Ü· ı kumral. ıçki kullanmayan ve devlet mezunu bır genç iş ru·M1&ıktadn·. Taş 

'"Clstgeldlk ki, bir erkek ona :fena nahtan kurtulmak içın an- memuru, subay da olabilir. İyi ah. raya da gidcbilır. Reflk Us adresine 

'Jir şekikie hakaret etmektedir. mini ninemın ıstcdiği şckıldc yap· ltı.k!ı bır bayla hayatımı birleştirmek milracaat. Ne•r.-alJ·ı·, Kınklık ve Bu••tu•· n Ag-rılarınızı Derhal Keser, 
Buna rağmen kadın herifin yaka· mış.. ! ıstıyoı um. c'rek rumuzuna. müra- Mutena memuriyetlerde bulun. ·• & 

·ını bırakneyor. Yerlerde surüne· Losln ihtlzar hnlindc ikt'n ben caaL. muş, tah il ve terbJycsı yerinde b ir İcalmtda ı-iinde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutuları ısrarla i teyiniz. 
rck peşinden yal\"arıyor. dC'n haber olup olmadığını soruyo· ı * ıloyuın 1,64, kilom 63, y~ım zat, uğradığı ailcvt felA.ketten dola· . . ' . • ;, . ~ ·::-. ........... ~ ' ~·-~. ·> 

I , · . • • fı •• ~,J:~, .':·: ·~ ,,· -:"A..·1• ~~-"Z-~•'·.. ':1;;.~·~ ,, 
Pie . Ya hem kolumdan çekerek yormuş .. zavallı... ısc 27 dır. 60 lira net olaıak alan yı muııtar blı· vauyetledır. Kapıcı· 

kadına doğru .surOkJilyor. Güı"l Ninem bana dtyor ki: bir m~ınuıum. E\lcnmek istıyorum. lık, odacılık ı;ibl "bır lokma ekmeği· ( ' , 
bir kadın .. genç .. gözlerfnden yaş - Seni çok seviyordu. Alacağım bayanda ıstedıgım mezi· ni temin edecek iş aramaktadır. Ar· B O L M A C A J 
akıyor. - Evet, nineo. Ben de onu çok yeller şunlardır: ıu edenler ı;aze;tcmize yazsınlar. 

Pie • Ya soruyor: seviyorum. Onu genç y:ısta alıp l - Azçok ilk tahsili oln)l!.<ıı. * Tahsilım Hsedır, gUzel bir subay ~------------J 
- Bayan neniz var~. goturen menhus talıhe lanet cdi· ı ı - Mllmkiin mertebe zarif ve la evleninm. nlgilizce okur yazarım. 

Sormavınız madmazcl .• Pat. yorum. yaşının 28 l geçmemesinden ibaret. Yaşım ıs, boyum 1,6~. kilom 50 dir. 
ronuın bu adamı kabareye sokmak Aile arasında çıkacak ihtilaflara ur. (Hayat 2) remzine müracaat. Kara ka.şh, kara gözJUyUm, ev işlerı 

t için beni zorluyordu. Halbuki o karşı gelmek için heyhat ki yine "' ıı:ı yaşında esmer uzun boylu b:r b1lııim, resim alır ve gônderirim, tek. ı---t--ı-...., 
da bir türlü içeri girmek ıstemi· diplomatlık liızımdır. gencım. Aylılt kazancım 120 liradıl". liflerin {Aiyla) rumuzuna ınüracat. ' 
) or. Yalvardım, yakardım hey. ME:'zarını ziyaret etmek. gidip Blltlln kabahatim hergUn bir mlkUır * Yaı,ım 21, boyum ı.76. Sarışın, 
hat. üstelik bana gördüğünüz r.f· ailesini görmek lazımdır. Buyuk nlkol almaktır. l<'akat bunun kesem. kumral sar,lt ve ciddiyım. Halen 20 
bi hakarc-ttc bulundu. Ne yapa· anneme gore o, her nekadar izdı den baı;ka kımscyc zararı dokunmaz. 
lım patronum da. ben de ya~aına· \"aç vıiki olmamışsa da, yine benim Bent lçkıden \azgeçirecek olgun bir 
ga mecburuz. Para ka7.anmak mec birinci ze,·cem sayılır.. kadınla hnyat.Jmr birleştirmek lst~
buriyetindeyiz. Bu nkı;am bir muş Dostlar birbiri arkasından ziya· yonım. Arzu edenlerin cEemer> rem
kri bulamnz.c;am artık buralarda retc geliyorlar. Kiiçük yeğenkrıın zıııc mül'Qcaatları. 

lira asli maaşlr devlet memuruyvm. ' 
Hayat arka.dıı.şım olacak bayanda 7 

olmaması, ciddi ve ev işlerind.-.n an· ı t--+-..._-1 

kalamam. Üı;telik dayak yemek den biri konuşmaga biri el" ) uru· :ıı. Tah ilım lisedir. Fransızcayı lyı edılınek üzere bir remm gönderirse 
ihtimali de var .. Anladınız mı mad meğe başlamıştır. bilirim. Boyum 1,60, kilom 60 dır. memnun olurum. Ciddl tekliflerln ıı 

ara.dığ'lm vasıflar: 17 yaşındarı a.p~ı , 
ıar bir aile kızı olmak lltznn~ır. iade 

mazel". Kar liıpa tapa yağıyor. Kumralım, olduk•·a Piizel sesim de N. ç. rUmuztına mürti~aat. " .. ~ ..,... Soldan sağa: l<~tıı lahana yeıne[:i, ı 
Bunları sö~·lcrken bedbaht kız, Bir mektup alıyorum: dınleneçck gıbıdir, endıı.rnım mUte· ı • s g l" ç g çok hasta\'tm gelecek. 2 - Bir şehrimiz, isim. 3 -Pie . Ya"ya eskiden yenmiş dayak 1 .. ev 1 ı en ; . • · nnsıptir. E\· işlerine vakıfım. C.dcit 

ların ,·üeudünde bıraktığı mor. Oleceğımi hissediyorum. Bır ke.re biı· subayla izdivaç etmek istıyorum. P,arBSlZ Jla ... nlar İki dırheın bir çekfrdek, usul. 4 -
l b i d · getirmek lut i Sıvısık tonrak. 5 - Bir çok şehırıc· kırmızı, siyah lekeleri gösteriyor· o sun en ünya;) a . . . · Cıddl teklıflcrine rt"slm alır Ye gör.· · " 

du 1 funda bulundukları u;ın gokl<'re 1 derııim. (GUngorJ rUmuzuna nıUm· 1 rimlzin baş mııbedl, eski bir TUI"i< : ı dualar edl'-·orum Artık öiebılirim '""---------------' devleti. 6 - Bır nida, bir kıta. 7 -
lmparatoı Juk devrinde oldukça "' · caat. 1 J 
. . . fakat gozlerimi ebedi karanlığa . ~ 1• efı·gen/e • Herkese, Londl'anın Uç harfi. s -

mureffoh bır aıleye mensupmuş. l . .. k • Esmer orta boylu, neş'cli ve 1 y ~ r. 'tertebe, bir lstifham, k'ııny". 9 _ . • 1 kapamadan e\'VC scnı sorme ar· ,. .. 
Babaı;ı ş~hremını olmaya nan:ızet I zusuna mukavemet edemiyorum sıhhatıi:im. Yaşım .30, çah_şıyo- fıkaraya \'erilen şey, şık, r. 10 _ 
zengin bır adammış, fakat ihtıHH, r· y · rum, clıme net 50 !ıra geçıyor. 841 -~ İIJI anma, 6' .,..,..., gelir: öklız, inek ve manda cinsleri .. 
aılenin elindeki serveti mahvet· ı ı~ 1• ~ ıe · O» Yuksek tahsilim var Çalgı da ça· ~imme t.eldıilleri. '" t6cali 

. . . . ı Kar apa apa yat;ı) or • _ -hıw u llllia oilm k...__, Yukarıdan aşağı: 1 - Ba~tııkl 
mış. Şanghnya geldıklerı vakıt se. f 

1 
• "k larıın. Aradığım erkek 40-40 ya. -..• Y.. -ı--

Havanın ena ını vaı>ııru gecı - "'"··•-- ~...ı kıllardan, tembel. 2 - Geniş ôlçUde falel )akalarına yapı,.mış. kız: . d . . . "K . ı;ında, kumral, mavi vcva yeşil - paı1MIZ --r,,.......,. 
~ . tır ığı ıçın Çen · ı'-·ang trenıni . ~ * L's ! k 1 d tı•· yürüme. 3 - Temız eleman. 4 -- Çalışmagı ne bilıyorduk, ne , . " gozlu, aylık kazancı 100 liradan ı e en o un an mezunum. ~. 

de- ondan haz ediyorduk, diyor, ilk :a;ırı~ ;rum-, E.rtesı gün ~ğlcyc fazla, kib&r tavırlı, yük ek tahsilli orta, lise, mateııııı.tlk ,.e coğrafya hububat tozu, şeffaf bir madde. Ç()k 
zamanlar bu hayat ho bir şeydi. 0 ru. ~çeo,>a. \ardığım \akıl ka· sakat olmaması şart, içki, tütün dersine hıızırlatabllirlm. Arzu eden· iyi. 5 - Gizleme, bir meyva. 6 -
Patron memnun oldukça artık dü· pıda ~~tı,> ar b~.r kadın: kullanmıyan tl!rcih edilir. Arzu e- ler 15. 0·9H tarihine kı,dar sabah Memenin yarısı, insanlar. 7 - Rıır 
c-ünccek bir~ey kalmıyordu Fakat - ız ıno yo Çenı;; misiniz?. di- den (Saadet Son) remzine milra. saııt 9 za ve akşam 5 ten it1barcn ~ı· hoş etmek. 8 - Coğl"a.fyıı tnbiı"l<'rın· 
gitgide , alzyet değişti. Şi~di de ye 50

8
ruyor. . ., caat. fahen \'eya tahriren mUracaatları. den, elin içi. 9 - MUtekalt., bil' re• r<. 

artık vnkamı kurtarmak milmktin unu nereden blldınız · * Talıs lım lisedir. Lisan blJlrim. Adres: Küçükpazar Hacıkadın 'llB. 10 - Uzak işareti, hicap duymama. 
olmuvor bütün aıle benim götlirc - l\ladmnzcl hep bu isıni sayık· 25 yaşındayım. Boy 1,68, .kilom da hallesi TavRnlıçeşıne sokak No. 6 tt - İd::ıreyc ait. Koyun ..• 

• • h t !adı U'\"ku~unda M h t o -c·cgim paraya refaha ve aya a • ~ ·· 64 tUr. Ycşıl gözlU ve beyazım. Ah· e me .ouyrı. 

muhtaç .• Ben' onları nasıl terkede $im~i. nasıl.dı~! !akım \"e ailem temizdir. Aylığım * Bulgaristan muh clrlcrinden b r ~~ 
bilirim değil mi madmazcl?.. - Ümıtsız mosyo... yalnız u7 Jiradtın 1barettlr. tstediğlm ıı·iıı-k gcncıyuıı. Ki~ısem yoktur. Be:ıil 

Eve giriyorum. Amcasını. hala b yar 10 aslen Türk ırkından ve du- ~ C\"lltlığıı. kabul tdıp de evlAt dıyo 
Siu . Kia klllse~inde sını selfıı11ladıktan ~onra Pıe • Yo· rust ahllıldı olmanı şarttır. (18 • ::o J bağrıca basarsa ölilnl'lyo kadar e\ -

Bir sun tesadüfen Pie • Ya"yı nun odasına koşuyorum kız veya dul da olnbilır). Ciddi olan IAllık "tmek boynumun en bUyük Bl'GC.:\'KÜ PHOGRı\l\f 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (3.U8) lira (80) kuruş olan muhtelif eb'at 

ta 51,800 nwtrc mikabı gürgen kalas 20.10.941 pazartesi gi.ınü saat 
(15,30) on beş otuzda llaydarpasada Gar binası dahılindeki komıs· 
yon tcıraCından kapalı zan usulılc satın alınacaktır. 

Bu işe girnwk isliyenlcrin (256) lira (41) kuru hık muvakk:ıt 
teminat, kanunun tayin ettigi vesikalarla tekliflerini muhteyi zarf 
!arını ayni gün saat (14,30) on dort otuza kadur Komisyon Reislı~i
nc vermeleri lazımdır. 

Bu i~c ait şartnameler komis~ ondan parasız • olarak dağıtıl 
maktadır. (8844) 

,..................................., 
Tlrkiye C mhuriyetı 

Ziraat Bankası 
~uruluş tarihi: 1888. - Serma7esi: 100.000.000 Türk Ura.u 

~ube ve ajans adedi: 265. 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

bir Çinli katolik düğün merasimin • Pie • Yo burada m. . tckliflcrın c.MUnasıp rUmuzuna ya- bon u olsun. Tahsilim yedidir. 1stiyeı.ı. ıs,oo MUzık 20,1~ MUzık 
de görüyorum. Güvey benim mek· Başı pencere tarafına ~onmU~, zılma.sı. Fotoğra.1 gönderilirse gôs· t lerın En Son Havlldis gazelt>.sine mfi. 13,30114,00 l\IUzık 21,10 Zirıınt Takv.

1 
tep arkadaşım. gelin ise Pieo • Yo d~dakl.~rı rC'nksizllklen kagıt J:!I· teı·llcn adrese mahrem olarak laah· rncaatlaa rica olunur. ıs.oo Program 21.10 MUzlk 

nın sabah mnktebındc tanı tığı ar hı.. Guz.C'.\11 •I hC'r zamankind n hUtlU \ado cdlliı. • 55 ·asındayım. klmseaiz.lm. '" d j ı 18,03 'Milzfk 21,üO Konuşma 
kadaşı . 1 aha orı ına .. , , d " • 19 Y<\ında, esmer, l,GO boyun· Orta yaşlı bir hizmet ehli bay;ma 19•00 Mllzfü 

Ziraat · Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta arruf hesap
larında en az 50 lirası bulunanlara SE'nede 4 defa cekilecelC 
kur'a ile a:sağıdaki pltına gore ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 

' il 5110 il 

f,000 100 a~rt 50 llraJık 5,000 llrıt 

Asil aileye mensup iki genç şim· yor Kar ~ağı~ or mu· ı,> e soru· da, kara kaş ve gözlü, balıketinde ih:iyacımt var. Perihan rumuz.una 19,30 .Memlck ~!:~~ ~~~~~::ket 
dı rahip eferdinin huzurundalar.. · pir nile kızıyım. murac.-aa · snnt ayıırı 

' ,, o,, 
250 
ıot 

,, 
., 

2,8&9 » 

1,tH • 
4,G08 » 

120 " 
16t » 

,, 
20 

4,8110 ,, 

8,.200 " 
Madmazel X i zevceliğe ka· - Hayır artık kesildi.. Arkada~larım beni cana yakın * tnglll:r.ce ' 'e Fransızcayı iyi: bılir, 

bul etmek Islıyor musunuz". Ne yazık! .. değlJ mi. ve şırın bulduklarını söylerler. İngiliz lisesinden mezun, çrJCııkları ~~·~:~~rabt.'st 
(Arkası var) y .-,- .

1
• 

30 
b 

1 
sever, ciddi, bir aile bayanı, r;ocuk· 

aal ayarı 
:?2,i5 MUzik DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

aşağı duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde c 20 fazlasıle 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 hazıran. 11 eyJul, 

11 Bfrincikanunda çekilecektır. 

- Evet aşı -o ı a • cırası, uzun oy u, 19 55 ''tilzlk 
· ---------- ı k 1 c·•-~ k lıı~ ders vermek ve onların tahsil ve · " Moyo y i kocalığa kabul et· T A J( V j jj.f sarı ·ın veya umra ve y ı~e 1 

22,55 23/10 Yarınk . 
mek ister mıstniz? tahsil görmüş sivil veya subavla terbiyeler 16 mcş~ul olmak istiyor 

1 k t . E'- So H. MUnaslp tf'klifleri kabul ooer. lvl ve 
Hn~ır, hayır, hayır... 7 TESJÜNıı;vvı::ı, 941 ev ı:mme ıs ıyorum. ... n 8· . • 

Davetliler yıldırımla vurulmu§ 

1 

SALI vaclis (Nes'c) rumuzuna müraca· nezih bir ıntircbhıyeve ıhLıyncı olan· 
· b ı ı atları. ların gazetcmıze bizzat Tcye mektup_ 

gibi bır ır er ne bakıyorla~.. . AY:' 10 - GÜN: 280 - Hııır: Hi5 • 24 '-'a"ındn ınu···.enası·p gu·zel la mUracaatıan. 
Plc • Ya hufı!çe tebes:;um cdı· . .. ,, .. 

,
0

r Rl'Ml: 1357 - ı:YL l'J.: 24 vucuUu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca >t Tit'arct lisesi mezunuyum. tlal· 

............ =............ ~ ..................... ııta'l~~~~~, 
'i sş~•.ARA 1 ı __ I_st_a_n_b_u_l _B_e_I_e_d_iy_e_s_i _I_la_n_I~ 

1
progmm, kapamş 

BAY 

• l\İadmazel X eski Çın {ıdet ve HİCRİ: 1360 - RAlUAZA'N: 15 bo) lu ~eşil ı;;ozlu orta tahsilli Fran yanca \'l' Fransızca. lf.Ra.nlanna vuku· 
telakkilerine bir katolık mabedi· \ 'AAlr :l.E\'ALl El--L.\ 1 sızca bilir iyi ve asil bir aile kızı. fum vardır. Eski ha·ıflert yazar okur, İki tahsildara lüzum vardır. 
nin snkafı altında cepheden hU· yım. Hayat arkadaşımoa aradıgım TecrUbell b r mııhrısip her gUn saat İı;tiyenler gazctemfa idare mü. )lı~ 

Tahmin B. İlk T. 

1 

ş.ırtlar: 13 den ıtıbaren eh~·cn ücretle tıcare~· diirHlğünc mi.iracaat etmeleri. 2608,00 195,60 Kimsesiz çocukları kurtarma yurdunun ) ı 
!'Um eden ilk kahıaman neferdir. G ÜJ\'EŞ G.03 12,,20 En :ı..: lise tahsil il olması ve de\'· hanP-lerde çalışnırık istiyor F'. E. ril· ihti:, acı ıçin alınacak sadey<.ğı, zc) tinyagı, ~ 
Akrabaları, anası, babası teıaş i. ÖGLF 12 02 6 19 bun ve soda. 
ı:inde akıl ve mantıkn davet etme· .: ' • let memuru, öğretmen veya subay muzuna. mUraca ıt. 1' 

h İKiNDİ: 15,13 9 321 tercıh edılir. (5 Emel) remzine mü * Tıcaret Jlst/,:ll mezunuyum. Fran· 1809,80 135,74 Kimsesiz çocukları kurtarma yurdunun )ıll' si ıçın kıza bey ude yere ~ 
1 F k AKŞAM 17,42 l 2,0U racaat. sızca liııanına ''ııkııfum vardır. Dak· E "d ihtiuacı i•·ııı alınacak muhtelif cins kuru crıtı 

tazyik icra edİ) or ar. ?. at O, ma 1 n 1 areıı• " " ıll nastıra kapanarak içtimai haksız· YATSI. 19•15 1 ,3o ,. Güzel müt<'nııslp vUcutlti lise ta.1 tılo kull nırım. Herhangi bir tıcarl 'l'ahmin bedelleri ile ilk temi nal miktarları yukarıda ) aı 
lıklara baş eğmiyeceğini •ileri sürü ll\ISAK: 4•25 ıo.42 sıııı 24 yaşında. bahi<etlnd.? kumral nıhessesede :1av.t 13 den sonra çalış. mevad :satın alınmak hzcrc ayrı ayrı açık eksiltmeye korıulmıı"tıı'· 
~ or ve hiçbir tazyika metelik ver. yeşil gözlll bir lısan bihr iyi ve asil mak istlyol'U111. ı Ahmet Sıırıoğl:ı ı LAM 8 A Şartnaınc-leri Zabıl \"e Muamelat 1\lüdiırlüğü kaleminde gciruırtı. 
miyor. ı Askerlik İŞ/eri ı lbir aıle kızıyım. Hayat arkatiaşım-lrllmuzuna mliracaatıarı. lir. ihale ıo.I0.941 cunıa giıniı snat 14 de Daimi Encümende )ııP;J 

Pie • Yo'ya göre bu gibi teza. da aradığım şartlar, yllksek tahsıl * Harita \'e "tlıd işleri tersimatı, lacaktır. Taliplerin ilk tcınınat makbuz veya mektupları ve O ı~ 
hürler hoş e~lcr değil 0 cemiyc. 

1 görnıll.ş, ubııy ~eya devlet m<'muru raportaj ,.,, mlirekkcpleme işlerındeıı 1 yılına ait 'l'icaret Odası ve~ikalari le ıhak güııu muayyen sa111 

t.mlnöniı l"erli As. s. Ba kanlı· 25 • 35 yıu;ında bır ba~ la e' lenmek anlar Vt';'lt.l az lhtısası olup da bu iş· I Daimi Encumende bulunmaları. (8550) 
tin bun.resinde meovcut iztırapları gından: • 1 •t . d b ht" __./ 
!'essizce duymalıdır. Tbb ıstıvorum. lô N<'lırın rUmu::una ınU de ye. şxıı,.ğı arıtı l' en ayana ı ı · -----------------------------

mer (33~~~~~~1~~z~~1~:; ;~·m~~ rac:ıal yaç •·ardır. E K. ı;. rUıııuzuna nıil. Beykoz ~ulh icra menııırlıığun· ;Jmİstanbııl Şehir 1'iy:ıtr;;~ 
Uzun S('neler uzıık yaşadığım e· ru Fa ık (32U 20). Topçu Tğm , * 27 Y şınd aylık k~zancı 150 l' 1 raca.at. dan: JiliÇ:~~f Tcpeba ı dram kıst111d9 

'ime donüyorum. Büyük annem Kemal Alemdar Erzurlim · ıayı bulan b r gencırn. lı·lS yıı.şlarır . --------------- 19.9.941 tarihli Eıı Son Havadis l/lnUILıı~/'l,~I Bu gece saat 20;~0 
artık çok lhti arlamıştır. Nişanlım Bu subayların hm.ıy<'l cuzdan· I da kumra: '·eya sarıtın bir bayan.ıı. !1'••mım••••••••:• 1 gazetesi ile paraya çevrilmcsın<' ~.ıı;iif H A lU ı, ~ ~ 
Losin oleli birhayli zaman olmuş. 1 ıarilc birlıktc acele şulıcye mura. ha;abmı bhleşt.ınne~ isUyoru:n. I f1 z • • ı karar Ycrildigi iliın olunan AnaclO· = ~· 
tur. Nınem onun ah.c;ında güzel caatları ilan olunur. <Eflatun) reınzıne müracaat. fJr . haftz {, ema 1 lukavağında Çe~nıe sokak eski 1, Sahip ve .Sa.şmuhıı.rnrl 

1'1ZAMETl'İ.~ N .UJF b'.r çfçeğı kaybeıtiı~ni ı;oyl<'mcktc I ı+ 30 yaşırıda, ı,7•1 boyunda, balı1> LOKMAN i-IEKI!\.1 venı 3 numaralı evin birinci arttır. 
dır htanhul Rt•lr,ıllrN>l l\on l:'r\ıtlu:ırı etinde. yakışıit~ı bıı· gencim. Kaba. D h'l' M""t h ması 10.10.9.U cumıı glinü saat ı 

\.. Taı ihı e<ıeı l<'rden: 1 a ı ıye u e aa.ııaı 
ı aşayıp ıztırap çekmektc-nse d t ıı e!lı mezunlarındanım. A<ıkP.rl . Dıvan}·olu ı o4 ı ı - l!! de ise de ikinci arttırmanın m p "lt k d h ı · d ı i dl UF:m·: Jlfl'ff,\l,I ..... ı o 41 •- · ·· · ati ı ... me a a yı <'Si m r.•m yaptım. 2000 kuruş asil mna.şlı Muay .. ne saatleri: Pazac 20.l .fl pazar....-sı gunu sa 

N eşrtyat Direktörü 
ŞUKRO SARAOOGLlJ 

\ C' clüşiıniıriim. Ninem brni mes· Bu ak<ıııın .aat 21 de ı bır devıct memıınıyunı. içki ve ku 
2 5 T 1 7 -:ı 89 ıı . 12 de icra kılınacagı tashihan BMıldığı yer: 

1 • hprjr. hcrııün . · e : .. 7 j r A ~Si 
ul tutuvor. Onun olumiı benim el· Şehir tıyatıosu komedı kı mınd:ı marım yokl'Jr. Yıtşı :.u ill 25, boyu Wlf'°~': HEliOS ıtUESSESAtl = ·[:W,: ıliın olıınıır. \ 'A'l 'AN MA' B t / 

~~~~~~~~---------~~~~~~~;;;::;;::::::::;;;:;;;::;:::~::;:;;;:::::::=:;:;::~~~~~---~~"-'!"!' 
İstiklal-En Son Havadisin Ask, Cinayet ve Macera Tefrikası . 61 Kız scvgilİ.ı:iinden ha)ır olmadı., Kapınıll önünde eli silııhlı }il' Aradan bıraz geçti, bu sefer baş ber :'I ollamamasından çesıt ÇC' lt 

ka bır arkı ışıttı; bunun nakaratı manalar veriyorlar, ba ımı bir felfı 
ıı idı · ket gelmesinden cndi!=:ı• cdıyorlar· 

Guzel kız, pencereye sel!.. dı. 

' • gını görünce kontun yaldızlı ozlc· ı lar gbriınce, bır çıkhk koP11
' 

mi ---·---------------------. rine, l!vlenmek v.ıdıne kunmış ve pc-ncc.•rcyi ind rdı. 11ı 

1 N T I• K A M 1 olan olmuş! Btı .:dc>r kapıyı tckınd Y 
Nur ) ur.unu, saçlarını goster. ı Anrıko onları teskin etti. j 

Onlar benim kalbimdir. D Dora, dı•di. Erkek sıbi biı 
Bu arkıyı okuy:ın da Faliko ıdı. kadındır. Kendini mudafa r.t nl'.1-

v ha mda lıır ekmC'k wpctı vardı. ni bilir. 
• gıderiz. 1 Anlu\ an• tın, fırsatı keçırmak Dora atıldı: 

Bu sırada, çetecilerden biri içeri 1 
Ya blrknç lci i birden hücum girdı. Reı ı selamlıyarak dedi ki: 

Çeviren: . tam pcncert'nin onunden 
çc-rkcn, mektubu sepelın ıçınc 

il'· 
Mc-ktubun epete dıi tlıgıinu. 

1\Iankozi gordü. Ve arkadasının 
yanına ) akla sarak ya va ça fısıl· 

'1adı. 

Buralıırda fazla oyalanma ... 
Antuvanetta, sepete bir kfığıt at· 
lı Herde bulmıuruz. 

Ve ilerıy<' doğru yurUmege baş· 
!adı. 

Kı11I danıga 

Va kıt gece yarısına \aklaşıyor· 
dı•. Dora, Margarita, Kieınantlna 
nrıko ve arkadaşları oturmu~lar, 

Antuvar.ettadan bahsediyorlardı. 
Kadınlar şimdiye kadar bir ha. 

ederse".. DC'gırınenci Luıci hakkında M. S. Çapanoğlu Arkada\·lar, <'\in C'lrafmcla ıstedıginız şe) lcri ogrcndım. Köy
do1a ıyorl.ır Aralarında parola ela dekı faizcllıklc canını yakmadı ı 
'ar. Ufak bır tehlike iınında onları kiın~c knlınadığı gibi, dıın de kn· I - EHt! Mademki bu akşam ya.· 
haber verecek. rı mı olclurcsiye dovmüş. Anıısının paca~ ~a~ı.~ bir ~şiıııiz. yok. ~cgır 

- Ya buna imkfııı bulamaz a? yardımına ko"'an çocuğunu da öl- mencın_ın zıyaretınc ı;;ı~ebılırız. 
Dulundugu oda . okağa nazır de durmcge kalkışmış. Köyde herkes Luırı .. h~kkıncla mal um~t veı:e•ı 
ğil e... O zamarı okaUa dolaş· ondan şikayetçi. halkın ununu ö· adam sozünde devam ettı: 
mak, parola beklemek kaç para e· ğutmek içın çok faz.la para istjyor· - Ahlaksızlıkları y<ılnız buı'llar. 
der. Bunun için, ondan bır hob('r muş. Karısını nç bırakıyorınuş. dan ibaret ckğil. Antuv<ınctlonın 

falan beklemeden 'ahudınin C\ ine 1 Bundan başka, hizmetçi ı ile gayri felaketine sebep olan da o. 
gitmek, ne yapmak liızımsa onu mC'şı u münasebetlerde bulunuyor· Anrlko leUışla sordu: 
yapmak lazım. muş. - Ne dedin'.' Anluvanet.tanın fe. 

Ben bir tehlike sormüyorum. Eşkıvadan brri Anrikoya döndü: lfıkC'tine o mu sebep olmuş? Hal· 
Maamcıfih sözlerini yabana atma. İşin tadını kaçırmış, dedi, O· buki biz Kauılvt>kyo zannediyor· 
mak lazm. Bur.!\.ınden bekliyelim: nun icabına bakmak lazım. Değil' duk. 
bir haber gclmeZ! e yarın herrıcrı mi reis! 1 - Loieinin oglu, avcı Federiko· 

' Anrikonun daha fazla clinlcmc· I hC'm de ba 11rıyorlardı: 1 

• ğe tııhmmitlü kalmamıştı. Hemen Aı;ın kapı:vı Jlcı .l-' 
yerinden fırladı; ıırkndaşhırına: havırlı olur. 

Haydi yola: Ona cehennemin Kapıyı açan olın ıdı! .., 
1 ııun kızı olan Antuvaneıtayı sevi· r 

ı . tadını tattırmak Uızım. o zaman, dort kişi bird"11 ı: 

l 
yormuş; hem de < clıcc... Onun· c 

· k Emrıni \'erdi. ,.n 'ukl"ndı'l01··. bırkaç anı) ~ la evlenmek istcmıs, ız da buna ,, ,, ._ ._ r ~· 

F k l ğ . Silahını kapan, reısın .ırk.ı U· ı ele kan:ıdın biri nrkayu ctcv 
razı olmuş, n ·at 't' ırıncuei razı l" 
olmamış bu ise... Çocuk yalvar. dan ko~lu ve yarıııı ı;nt ~onru u1,;· il p birden ıçcri gird ıcr. ı;ı1 
mı-ş, mirasından mahru ınedccc· ~irmcncinın C\ irıın orıuııc •c:ldılcı". lnrıım gcıen n d \ nd ı1 çı 
pnl, nrtık Jıaknııyac,cıııı, hatta Luıcinın degırmen §C.hrın dıliın·, ğa,başl.ıdılar. 
Antuvanetta ile ı•vlen-.cek olursa da, tenha bir koşcde ıdı. Dı::gı• · • Sofam kar<:ı ııın 
l'Vinden kovacagını siıyh·ını~. Ç..)· mcnııı yanıda da bır cvı \ardı. Yaıq kapı açıldı, saçlan onıLI ,ııı 
cuk, i~i yann yaııa babasının söıii kı~ orada oturuyordu. Birinci katın 1 ~arkmış, bır kadın c;ıktı. S• ~ 
nü tutmaya mecbur olmuş. pcn:crelcrlnden bidnden bir l§ık bir koınbıneı:on varu•. ıvıc~~ 

Qglunu bu işten caydırdıklrın suzuluyor, toprakta olgun go)geler bu· tckı dı rı fırlarıı tı. ıırıı' 
sonra Kazalvckyoya koşmuş: ~Kır bırnkıyordu. bC'klerindc korku ısıkJc rı 'ıdtı~ 
yunıüzdc- guzel bir kız var, bu s;ı· E§kıyadaıı biri kapıyı vurdu. I du. Buııunl<ı beraber ) ine 

0 

na lfıyıktır!, ciıycrek Aııtuvanettı:ı . Ses veren olmadı. İkıncı defa Vlll.. sert bır u~anla ordu· Y.~ 
ya musallat etmiş. f;ont, C>vlcnmck du ve yüksek sesle hay! ırdı: Ne i ti,>or unuz"! c.;ccc13ı.1 
vadinde bulunmuş, - Kapıyı aı;ııı! lılcmin (''\ ındc 1 ınıL U(;" 

Dcğını1encinin ot:Ju ile evlen· Haykırmanın tesiri goruldü; bir lıJydutluktui·. 
mP.k nerede, bır kontun karısı ol· pencere açıldı; bir kadın ba ı u-1 Anrlko sinirlendi: "'ti 
mak nerede? zandı. <Arkalı 


