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v.refkar. n bir:_yazı· 
nd n ç·k1n hadise : 

.oförler tarziye 
veri mesini istiyor! 1 

Yazan· Nizamettin Nazif ,--- . ı 
Şoförler, Tasviri E!kArda çıkmış 

azıdan çok mütessir olmuş- • • 1 r a n d a 
, üçer b~er kişilik gruplar 
e birçok şoförlerin zıyare· 

uhatap olduk. Bu sabah da, 
iri on beş yirmi imz.alı sekiz 
cktup aldWt. 

neticenin biç bir fevkal4de· 
oktur. Zira durduk yerde 
aat erbabından böyle bir ha· 
beklemek tabiidir. Buna ba· 
, T asviri EfkArın buaünkü 
nda ufak bir itizar görmemış 
ız doğrusu bizi hayretlere 

dü, Filvaki o hakaretin çık· 
ütunda boştu. Acaba bunu, 
eti He tanınmış olan Tasviri 
mucssesesinin, yapılmış olan 

ete iştirak etmediğini ihsas 
ldığı bir tedbir olarak kabul 
ir miyiz? 

cği tercih ediyoruz. Fakat 
aret o kadar sarih hatlarla 

üm etmişti ki bunun m uka· 
nin dahi o derece açık bir iti· 

veya bir tarziye olınası kap 
l!tdi. 

aurhan ve arkadaşları tmzasile 1 

lctıtımız bir mektupta, yapılan 
Gtiyat protesto edilerek, ezcllin· 
6Öyle denilmekted ir: 

•Tasviri EfkArın. hAIA b irkaç 
\>ıih satırı yazmaması ve tarzi· 
t vermemesi bizi hayretler için· 
bırakmıştır.• 

l>angaltıda Süleyman Nazif ı:o
da oturan Ahmet Hamil Gut. 
ile yirmi arkadaşı imzasile 1 

mız diğer bir mektupta da 
denilmek ted ir: 

en o gazetenin m uharriri 0 • 

ıhat Baban'a ı;oruısun; mem
mlzde kaç şoför tanır ki, köp. 
tından gelmiş ve ı;ifte ItağıUı 
sını içmekte ve beyaz enfi. 

i çekmekte olsu n. Eline bele. 
tarafından verilmiş olan kara 
vesikanın alınmasındaki bir 
kanun! güçlükler yüzünden 
olmanın memur olmaktan 

zor bulunduğu bu sırada nasıl 

Aranan 
Kudüs 

müftüsü 
bulundu 

Bir Mısır gazetesi 
mlltbln lapon 

selarettnde 
oldatua baber 

veriyor 
Japonlar müftüyü 

lngilizlere 
teslim edecek mi? 

KabJre, 23 (A.A.> -
El Mukattam 1'&1:etelli 
• itimada fa1'1ll» bir men
bMlan a tfen Tahran'dan 
alınq oldqu bir haberi 
.ruınaktadır. Ba ilabere 
göre Kudüs hqmültüaü 
Tahrandaki japon sefare· 
tinde bulunmuttur. 

...... 

Sabık Şahinşah ~ 
isf ah andan ayrıldı 

Tahra.n, 23 (.A..A.) - Pua.rtesl 
günU neşredllml4 olan bir mektubun· 
da eskı 1ran Şahı. ft)yle yazmakta· 
dır: 

«Memleketin menfaati uğrund&, 
hayırlı i~erde, milll terbiye işlerin

de.. UA.h. lcullanabllmesi için biltUn 
emvaı ve emlAklmi oğluma bırak.ı-

• o v Fivab 1 

5 
Gtlntln En Son Baberıerlnl Verir Siyasi Akıam Gazetesl KutU'J 

Ne Jibl yeni tCIClblrler alac.afı bUlnemlyen Bay Ç-Orçll 

lnglllz gazetelerin· 
de bedbin 

bir bava eslyar 1 

Rus kaynakları
nı ele geçirdık
f en sonra .•. 

Almanları 
mağlQp 
etmek 

gUçiUr! •• 

ılloskova 
·Sof gaga 

cevap verdi 

Balgarya•ya 
paraşltçl 

lndlrlımemlş. .. 
Sofya, 23 <A.A.> - Sovyet. 

lerin Bulgaristan elçisi M. 
La vritcbef, 19 eylul tarihli 
Bulgar protestosuna dün hükii· 
meti namına kat'i ifadeli blr 
tekzibname vermi$ ve şöyle 
demiştir: 

(cBu meselenin icat edildiği 
o kadıır aşikardı ki, teksibine 
bile deter yeri yoktu.» 

Bayan Saf ige imtihan edilmeyi 
kabul etmemekte ıs-rar ediyor 

''-Ben esnaf değil, 
b. ı· ı· ' ı r ar ısım.,; 

Sahneden. güzel kadınllırı 
uzaklaştırmak istiyorlarmış 

imtihan beyett, l!ayan 
Sallyenın san•atıne 
hayranlı )ını badlrlyor 

Mlzeyyen Seaar, lmOban 
için Barıadan 

koşarak gelmiş ••• 

tmuıwa edllmeJr ~1n BUl'llldaa 
kO!Jlll1lk ceJdJtlnl söyleyen 

stızlde .anatklr 
l\ltueyyen Senar 

Ba11a ile Balgarlıtaaın 

araıı gittıkç l bozlllaror 

Esnaf cemıyetlennln bir kolu ol&· 
rak, müzisyenleri sıgaya çeken mu
sik i ccmlyctl imtihanlara başlayına~ 

bır kızılca kıyamettır koptu! 
İmtihan heyetine hUcumlar edildi 

tm tıhana isyan eden aanat.ktrlar gö
rilldU. Gazetelerin blr kısmı memnun, 
bir ksmı sınırlı . Ve hiç bir ,şeyden 
haberi yokmuş gıbı sessız durıı.n biJ 
Belediye. 

Verilmiş olan bir kararın kat! vıo 

değişmez olduğu iddia ediliyor. Yani. 
imtihanda muvaffak olamıyanlar ça
lışmaktan menedllecekler 1 

Bu hal, bilhassa ses sanatkArlarınt 
alı\kadar ediyor .. Enströman artlsL 
lerlnln, sazlarına hlı.klm olamadıuı 

herhangi bir yerde çalı.şa.mıyacakla· 

rına herkesin aklı yauyor. 
Şu halde ses sanatktı.rlan bu imtl· 

hamn hedefini teşkil ediyorlar.. Ve 
bunların başında da dalma iki alma 
beliriyor: 

Sa!lye ve Müzeyyen Senar .. 
Safiye için, dUn, Son Poatada Bilr· 

han Cahlt şu sözleri söyledi: 
«- Harikullde ibda kao!Uyetıle 

bestekArların eMrleriııJ bile oldukla
nndan UstUn Ya.talan bu bUytlk san_ 
atkArı imtihan etmek ne demek? O· 

<Devamı Sa. ı, Sü. 5 de) 

Ses Krallçelll oldufundaa ldimemla 
fttpbe eclemedltl bllyillc arttstlmlz 

Bayan Safiye 

Sporcular arasında: 'ilYor da bir eoföre dolandırıcıoır, 
'i'ıırkeştlr, eroinmandır denllebl· 
>or Bu halkı da belediyeyi de 
~~~dar eden en mühim bir da· 
•ll\ız değil mi?. 
\>arın memleketlıniıe gelecek 
* Yabancının İstanbul şoförleri 
landırıcı imiş, eSrarkeşmiş, e.:o· 
-tııanmış diye arabalarımıza bın· 
~!erine imkan var mı?. Muharrir 

Yo~~;>f&h, beraberinde &lleal erkAru Fakat bana ratmen w· . , , 
olduğu halde I8fahan'dan hareket et· 1• n g 

1
• , 1. z o r d u s u . 

1 1 
mtş ve Kerman ısttkametinde f&l"ka 
doğru yola çılonıft.Ir. 

Karadeniz 
muamması 

FenerbahÇeli 
Alieddin diyor ki: 

11ttnla da kalmıyor, ben hükıinfe
Yerlnde olsam 21 ya§.101 ikmal 
lı bütün şoförleri milli milda· 
ınrine alır çalıııtırırdınl, dl· 
Bilmiyor ki bunu söylerken 
emleket davasına el uzatmll 
r. Biz şoförler memleket mü· 
ı mevzuubahis olduğu sıralar

lmiz ordunun motörize k u V· 
rlnin bir kısmını teşkil edici 
eleriz. 
tnizde öyle şoförler tanırız ki, 
seneler ord uda subaylık yap· 

"e nihayet biriktirdiği birkaç 
•a. ile altına bir araba almış ve 

Unün şoförleri arasına karış. 
lınselerdir. Mazisi çok temiz· 

hnrrir tarafından yUzilmilze 
ltnak istenilen kara damga. 
bi2ım kadar bize çalışabilme· 
lr:in müsaade etmiş bulunan 
l;ı,.enin de müteessir olacajına 

en1 yoktur.• 

• •• 
rıaenaleyh: 
..... BeleJiye, İstanbul şehrinin 
~ aııe babalarından bir çoğuna 
frıış olan bu hakareti şehir 
tıa reddetmelidir. • 
- Tasviri EfkAr sarih bir tav. 
le bu hatayı tashih etmelidir. 

<!' hJek terbiyemiz bunu icap e t. 

Nl.,om ettln N AZİT 

5 bin to:ı:uk 
fi #m .. · batırıldı 
• dra, 23 (Radyo - Saat 7,15) 

, ~a hava kuvvetleri nezareti. 
eı,,l!ğı : 
• 
l llya tayyareleri, Akdenızdc 

lar himayesinde seyreck?n 
knf lelerine taarruza de-

' . IC'r ve 35 bin tonluk ge. 
~il t rın şlardır. 

\:l>'l~rı~i: Trnblus limanları lle 
~attkı düşman mevzilerine 
·~lttı- flkiycUi taarruzlar yapıl· 
\ ~:: Yunkcrs tayyaresi tah· 

l§tlr. 

Yeni falı. elJ'kl hükümdarın bütün garbi Avrupaya 
em1Aklni devlete terketmlftir. MUHAREBE 

Yeni ..,ah, dün Tahran sarayında • h d · ı ' 
bUtUn ecnebi mUıneastlleri kabul et• 1 r c: ç e 1 em 1l z d "' 
~~ ~ · anu ane 

-
ispanyadan ı e ı en 

bir telldltten 

devam ediyor 

3 Alman alayı 

Rus denizal ~ ı ~arı 
tarafından 

Bulgar s:ıhillerina 
mitralyöz:ü kıt'alar 
mı çıkarılmış ? 

Futbo:un g3rHediği muhakkaktır. 
Bunun düzinelerle sebebi vardır 

«-- Profesyonelflk yürinden. oyuncu yarı parayı, yan işi ve 
yarı da futbolu düşünür. Blr teYe bütün meveadlyetile sarılmı· 
yan futbolcudan ne beklenir?» 

lngi:tere, bizzat 
harp etmeğe 

mecbur 
kalacakhr 1 

Zaınanında 
gardım ede
mezsek R us
ya çökecek:ir 

-mh a d ·ı • .Moskova, 23 (Radyo • saat 8,4ö)-I e ı mış •• , Resmi tebliğ: ._ ________________________ _. 

Moskova, 23 (Radyo - Saat Bulgar Hariciye Nazırı :N'lşmanof, 

----
laglllder A'l'l"llpadül 
1ıomoa.ıt bar•kıtıerl 
~llaJ e mi eliıee&:ır ? 

Madrit, 23 (A..A..) - lntormat!· 
ones gazet.esl. Sunday Expresa'l.ı 
Rusyaya yardım etmek için Alman· 
yanın işgall albnda bulunan memle
ketlerde iğtlşaşlar çıkarmak ve bu.. 
nun için mevcut komünist unsurlara 
para vermek ve bu anasırın :faaliyet
lerinin tanzim! hususunu blr İngil;z 
generaline tevdi eylemek suretindeki 
tavsıyeelnden bahllederek diyor ki: 

cBu çocukeasına bulu9, harbin a· 

kıbetlnl asla değiştiremez.> 

dngUlzler, son çareye b&Ş'VUrmak, 
yani bizzat kendileri harbetmek mec· 
burlyellnde olduklarını anlamalıdır· 
lar.> 

Yardım murahhaslan ı:uoskovaya 

vardı 

8,45) - Sovyet istihbarat bürosu· Sovyet Rusyamn Sofya sefiri Lobe· 
nun bu sabah neşrettiği askeri rlşe!'i ziyaret ederek cSovyet tahlel· 
tebliğ: bahirlerinin Bulgarlstan sahlllerlne 

(Yazw 3 llncllde) 22 EylQl gOnu·· Sovyet kıtaları 
--------- ---- mltralyozlU kıtalar çıkardığını bil· 

C c belüttar i ğe 
taarruz 1 

tekmil cephe boyunca düşmanla dirmlŞ> ve protestoda bulunmuştur. 
anudanc muharebelere devam et. HUkftmetinden aldığı talimat mu· 
mişlerdlr. clbince sefir bu protestoyu reddet· 
DUşmanın 3 piyade alayı imha mlş ve Sofya nUkftmet ine '° ce\·abı 

edilmiş ve birçok tank. kamyon vermiştir: 
mitralyöz tahrip olunmuştur. «- sovyet askerlerinin Bulgar sa 

/ .. ·af ya donanmaSi l'Üz tayyare düşürülmüş hlllerine çıkarıldığı ve Dobrucaıa 
Londra. 23 (A,A.) - Gece yarısı paraşUtçWer indlrlldlgl iddiası, Sov· 

Y e Jl - V a S l : Ô la T neşredilen Sovyet tebliğinde şöyle yet Rusya ile Bulgaristan arasında 
denilmektedir: bir lhtillf çıkarmak maksadile uy· 

kul"·anmış ! 20 Eylülde ıoo Almnn tayyaresi durulmuştur .. .> 

1 tahrip edilmiştir. Biz 21 tcı.yyare :Madrlt, .23 (A.A.) - talyan do. 
nanmasının yeni hücum vasıtaları. ta· 
rafından cebelUttarık körfezinde ya· 
pılm!.f olan taarruz gazeteler tara· 
fından ehemmlyeUe tebarüz ettlril· 
mektedır. 

Dinea'dan gelen haberlerde deniz_ 
den gelecek her ttltlU hücuma karşı 
masun blr vazıyet me\'cut olduğu 

zannedilen CebelUttarık'ta bu taar-
nız derin bir tesır hasıl etmiştir. 

Amerlkada tamir 
ed 

ln~ı .. ·z 

kaybettik. • 

rauara ilk tnu·uz Am:rıka f zltrce 
tank_ t lSll:D edildi I ta y~;are Y0 la~. k 

göad:r ~ c :km ·ş ... Staru adı werl:e.J ba taza ll 
bu:.Dı iıo.ı ·r.ı dadır Londra, 23 (A.A.) - İngiliz ka· 

Londra, 23 <A..A.) - binesi, Moskova hükümetine tevdi 
Rusların Smolensk istikametinde edilecek olan Rusyaya yardım pli· 

bir kısknç hareketi şeklinde ilerlem;ş nını kabul etmiştir. 
o!dukları anlaşılmaktadır Diğer ta. l\'Ioskovadakl Amedkan heyetı 
raftan !ngıllz ve Amerikan yardımı nln reisi Herriman, öğleden sonra 
gil"ikçe daha mUsbet bir yardım ol · ·ocyanatta bulunarak Amcrikadan 
maktadır. Berne'den İtalyan ajansı · Rusyaya yUzlerce tayyare ve tan· 

Anketimizin tamamı Jçln bugün 
değerli ve eski futbol yıldızlarımız· 

dan AlAettinl (!pelu.ı> tekı vazifesin· 
de buluyorum. 

Bir zamanlar sahalarımızda çalım 
ve ince oyunu ile kendini sevdtrmlf 
futbolcumuzu biraz lhtlyarlamaaına 

rağmen gene dinç buluyorum. 
- Bazı gazeteciler ve eski futbol· 

cular yeni ve eski futbol diye bir 
münak~a çıkardılar. Acaba yeni veı 

eski futbol diye bır oyun sistemi va:
mıdır? 

Bu sualim Allettln'l biraz dUşUn· 
dilrUyor ve sonra şu cevabı veriyor: 

1 inci sual cevabı: 
- BugUnkU futbol beni de tatnıin 

etmiyor. Muhakkak ki eski kabili· 
yetler bugün için birer hayal olmUf· 
tur. Oyunumuz. mahsQs bir şekilde, 
düşmUştllr. Maalesef tcdennlyl gör
memek kabil değildir. Bugünkü O• 

(Devamı Sa. 4, 811 S de) 

Istanbuld :ı zel~ele 

AJAettln 

Karıs nı h ~m dövmüş 
lstanbul, 22 (A.A.) - Kandilli 

ra.sa.thaneslnden blldlrllml9tir: Bu· hem de tehdit etmiş 
gün gece yansını 41 dakika 4 sanı· 

Mecidiyeköyünde 34. numarada ye geçe merkez Ustu rasathaneden 
';"4.0 kilometre mesafede blr hareke- oturan CelAl Ayışık adında blrlat, 
tlarz kaydedilmiştir. ı evvelki gün karısı Belkıs ile kıskanç· 

lık yUzUnden kavgaya tutuşmuşlar 

Moskovn, 23 (Radyo Sa<ıl ı 

a ı;ür.dcrl!cn b .r telgrafta !mpara· kın gönderile::eğinl yalnız nakli· 
: h . n kL.\ vct.cr.nln Odesa liz... yat meselelerinin bunların teslimi 

a ıı.;un.na iştirak ettık. hususunu tahdit edeceğini söyle. 
a h~d ye td.le~ Lg. m'ştlr Rusyayn b irçok tek nisyen· 

Teh'.ik ) i bir s3yahat 
Bir sandal akıntıya kapılarak 

ve kavga sonunda karısını dövdUi<· 

ten başka kendisine bıçak da çeluı· 

rek, ölUmle tehd'.d etmiş~. 
8,45) S \ yet t tıhuwfil l bt.u U 

!;Un tebl.ğJ · 

Moskovnda toplanacak ileler kon 
fernnsına ışiirak edecek olan in· 
g!liz ve Amerikan murahhasları 
22 eyhll günil tayyarP. ile Mosko
vaya &elmişlerdic 

c b.. c nln dUn ;er de gönder ilecektir. 
IL'lyırsız.ı bo~·larken kurtarıldı 

DUn öğleyin, bir sandal içinde iki 
kişinin sular tarafından adaya doğ· C.ıt.t • , S l.r.1 Pı-ı.ı ı;:<; ı 11 • ••• n o ~dra büyUk 

ile Laıınin, Bullolo. l\'lanclarc mu. c. ç.sı ... ? •• nısk.'ye . evdi edıld!ğl bil· 
avin gemileri Tulip, Clarkia kor. dırflmelttedlr. Bu tanka Malskl'nln 
vetleri Rlchmond muhribi ve Au. , karısı tarafından Stalin ismi verU-
rania müsellAh ticaret kruvozörll. mlştir. 

Cephenin cenubunda Almanla:-, ru sUrUklend klerl görUlmü' ve bun· 
Berlslov'da Dnicper'l geçtikten sonra ların kurtanlması için kılavUzluk 

Azak denizine varmış görünmekte- romorkörU gönderilmiştir. Romorköı 

dirler. sandaldaklleri kurtarmı'1Jr. 

Kadının feryadına yetişenler tara

rınd~n yakalanan CeW .AY14ılc dün 

adliyeye verllmtf ve dördündl sorgu 

bikımlifince tevkif olUllmUflar, 
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iki arkadaş, usta piyazçı çırakları 
gibi koca göbekli marulların tuva

letini yapıyorlardı 

Boğaziçi 
edebiyatı 

Uatcmi Senih Sı\RP 

D Dünyaların tArJhJae ısıfama· 
nııj olan Ttuk akıncılarının 

ezelden ebede kadar Türk tarihine 
mal ettikleri güz"ı Boğaz, heyhat ki 
on yıllarımızda bir «çıtkırıldım» 

edOOl~atn, bu ;\(·rlerdrkl tarih ,.f' ta· 
hlat bü) ükhiı(ü IJe hiç )"&kışık alnıa· 
yan blr aarh°' rdf'bi~·atına. me,·zu 
t~-:kll ehnı,ur. 

1 
Ve bu lki itupun blr takım ele cereyan etmelidir. lnkdAJlÇı l:tlr ~anatı gOzU, o :yerle· 

~şıları. çığırtknnları türemişti. En - Ben Türkiyedc Masonluğun 1 rln hodhin ruhlarda tnPyd.'\na gf"tir· 
dlği cunneıt edtbl-..·atını birbirinden ufak bir fı.rsatta kavganın danis- kök salmasına tara1tarım, Fakat ~ 

kası yapılıyordu. Şaka şey d~il, mem1eketi Masonlara teslim etmek •l,rd edip bunlar ltz rinde dü,ilnn1e 
namus mescl~si bu .• J\:1arul yıka. fikrinde değilim. Bunu iyice an· : ğe \-e dti~Undürın~~c mNburdur. 
nacak, boru değil.. lamak l.Azımdır. Her ne hal ise a· Otuz Uç: ,yıl, ralu ma~larUc !-Ü,lü 

İşte bu akşam da yine musluk· sıl konuşacatunız meseleyi unut. r.andııllıırında, cariye ko\alan11') olan 
lardan ha bife ha su akıyordu. tuk. Cavit! Sen bu Y...takedonya kO· '~ "'3rr renkli ay ı~ıklarında, '*·ıplıl
Dramalılar daha erken geldikleri mi.tası hakkında ne düşünüyor- tını glzlt>nı<'k· i~in bir koy kö,<"'l 1 

için hemen muslukları ı:aptctmiş sun? ranuş bulunan Abdilll\amit devri a 
bulunuyorlardı. hoş ..• çoktanberi Ne gibi? 1 damları. biz~, hAIA. bazı in!;anlaran 
de iki taraf arasında zımni bir mü· - Bugün bi.timle elbirliği etn1iş cllllfrinde bir nıııtah yadlgarmış gib: 
tareke mevcut libiydJ. Dramall bulunuyorlar. Fakat yarın bu el· dolapn Ye ı.ara Ulentlrrlnin kAbu~ıu 
Nizamettin ıle Sellinikli İhsan t. birliğinde devam birtakım şartla- ; - Ye onlar nanıına bize utanç hlslt"rl 
pekçi yanyana konuşarak gülüşe. ra muallak olacaktır. Faraza top-! '·eren - acı hatıralannı bıraktılar ..• 
rek u ta piyazc1 ('ırakları ıibi k~ rak mc~elcsi bunların en başında· 1.~ıllar<·a duyduğuınuz , .e duynıak-
ca göbekli marollann tuvaletini dır. • tan uıı.ıanfi getlrdlllmh; o nıahut 
):ap1yorlardı. Birden ne oldu:' Na- J\.Iektep müdüril hiç düşünmeden «zenne:o edablyatı, blzln1 lnkıhipçı ,.e 
sıl oldu? Anlaşılamadı.. Serez1i ccv:::ap verdi: ınllHyet.('I sanat h:Jkünıüze, o yerlerJn 
küçük bir talebeye Ergerili bir - Toprak meselesinde biz, mev· tarih azameti Ye tabiat uı,-Ulğl önUıı· 
Arna\o"Ut talebe şiddetli bir yum- cut sistemi değiştiremeyiz. Bili- de sıkılmadan :ıanparhkıı. çıkmış 
ruk indirdi. İhsan İpekçi müdaha. yorsun ki en büyük kuvveti Ru· lılr takını in an1Rrın rakı artıkların· 
le etmek isl<"yince zararlı çıktı, meli beylerinden aldık. Rumeli dan ba,ka bir ,..l hatırlatamoz.! 
Fakat durur mu ya .• Allah el ver. be;vlcri acaba niçin bize taraftarlık Su.rho:t ron1antlzmlne, hlr dünyu 
miş •• flemen hasmına çullanıver- j ediyorlar? Çünkü zannediyorlar ki ineı~ı ola.n o yerlf'r için ih(' bir kı)·· 
di, . (Devamı var) met vrrrmt"~·lı:. 

Mektepler 
Pezşembe günü 

açılıyor 
Orta mekt•pler ve l\seler 2Ş 

ey!Ol per,.mbe gllnU lOH _ 42 
ders yılına ba,hyorıar. 

Bu sene n\ekteplertn çok ka· 
labalık oldufunu nazar.ı itibar& 
alan :P.ta::ırit Vek&lell ica.p eden 
tedbirleri ştmdıden almı' bulun· 
maktadır. 

Geçen senelerde oldugu &;'ibi 
talebeler ne mualllmııılı, ne de 
k:tapsız kalacaklardır. 

MuaUUnltrtn kadroları tamam· 
lannuştır. Bugünlerde 1.stanbul 
Maarif MUdUrlUfUne btldlrıltcek· 
tir. 

Kömür kayıkta 
6 kuruştan satılacak 

Fiyat mllrakabe komLlyonu dUn 

vali muavini Ahmet Kınığın relıll· 

ğlnde toplanarak könıUr fiyaUa.rını 

yenide-n tetkik etnıiş ve. yeril odun 
kömürüne, kayıkta perakende satış 
fiyatı olarak 6 kuruş tesbit elmi,th·. 

Bulgarya. kömUrU kayıkta 7 kuru· 
ı::a satılacafından iki ctn.s kömUr 
ara.qında kırk para kadar btr fark 
bulunacaktır. 

Odun tiyatlarl 
edilmektedır. 

da. ayrıca tetl<ik 

_Yetişin!.. Fertırrın a<ı hatıraları olıluğu gi· Bugün Ramazau 
ği ı::ın SC:a!~~:~~~~~r~ı.iş~~=~ m:~~te Vente, umumi merkez 1 ::~. ınlllrtlrrln dfl af'ı hatıraları ,·ar· Bugün Ramazan1n biridir, En 

kOfUp.na .• iki grup birlbirinc sal· 7.anıau zaıuan. kendi kendlı11l:1i da· Son liavAdis, bu mübarek ı:Unü 
dırdı. [ı ) ha derinden du3 ahlhnek için, bu kil- bütün okuyucularına tebrik eder-

Sonr ı malam. Mubassır tsma. SIRASINA 06 E bu•lu hatıraları, ıll ,lerlmld gı('lrda- kon daha birçok uzun y11lar ayni 
il Remzi Bey hızır gibi yetişti ve tarak anmak 'e lıBıfırlatmak h\1:1111· sulh, sükün ve rahat içinde yeni 
bittabi her ıki gruptan •büyük dır: J-'aknt onlara ha~rf't trkerek. Ramazanlar idrAk etmelerini Tan· 
marul muharebesi• esnasında ya. s f• • onları bir nıatahnıı~ glhl o.,.ıe,·errlc rıdan ten1ennl eder. 
rarlıkları görtilcnlcrin taltifi icap a JyeDID d•ğll! • Ramazan münasebetile dün ge-
etti. Safa sola birkaç izinsiz da· " lnkılH.ı~·ı .uuru. kflbn ıu ha:ıı nıa- cedeo itibaren minareler bu mil· 
ğıttı. İmtihanı zı partalarrna kar~• alı•Wfirn•I ~iti· nasobetle kandrlloı1\c donalı,mış. 

LA.kin izlnsizle billrilemiyen in- detile til~·üliir: l."akın tarlhiuılulekl hr. Diğer geceler de milli an"ane· 
zıbat Jşleri pek çoktu. Bilhassa ni· Supbi ~arı 11.-Eltl Abdülhaın.lt tleYrl ze,,-k "e ıııaraıarını, ıerimtzden olan mahyalar kurula· 
zametUnlc İhsan İpekçinin, İsmail tocu1darunı:ı;a, terbl)e ettiğimiz; ne- cak, }Java Kurumuna, Kızılaya 

G azeteJerde çalgıcüarıo 'e 
Remzl Beyin dc.fterinde epey dol· tUrkücWcrin imtihan oluna.-- ~Jllrrf', onların tUylerlnl Urı"terte-n bl· yardımı teşvik eden mahiyette ve· 
gun bir hesabı carileri vardı. rer facia Jlbl anlatı;roruz. O nıeJı- clzeler yazılacaktır. 

Yem khanenin bir köşesindeki 
yüksek bir kürsldc oturan mubaı;. 
~ırın et yemeli esnasında ka.ştarı
n ı çaltılı g6rüldü. Pilav tabağmı 
sfimllrdllkten sonra suratı asıldı. 

TaUıyı yerken pufluyordu. Salı1-
hlyettar movkilil rd n sayılan 

kambur bir talebe lh<•n !pckçlnin 

cağını okuduğum vakit pek çok hay-
ret etHfim gibi aklıma da a\-uk.ath- taph sa.faların mM"era tM,·lrlerlnden İstanbulun muhtelif camilerinde 
ğa sUlC'ık etm<'k lılteye-n bir arkadaş- baı:ka btr şey olmayan ° «Zenne• ögle ve ikindi namazlarından son· 
tan yeni türkçeyJ btldlğlne dair Yer· ı e<lehlyatı dı hu hatıraların hir par .. ra vilı;tlar tarafından. halkı muh· 
dirilen imtihan g•ldl. taıudır. telif dini ve mill! mevzular etra. 

Tlnkuk FakWteelnden n1ez:un olan Blz, ıüıel Boğszın tarih ,.e tabiat tında tenvir edecek, hayır milcS· 
o arkada' yenJ alfabeden ta.arifte bilyüklütllne yakı,an bir edebf)·atı scselerine yardım için teşviklerde 
imtihan olmadan e\.nıkı tamamlana- hrnUz idrak etntf'1tk. bulunacaktır, • 
nıamı,tı. :\le~erae bir k~ senr, sonra Seyhan kl) llarını, Torot4 Ptel..lerlnl, İstanbul mü[tülüiü. camilerde 
aynJ garabette ba~ka bir fnıtlhana Krzıhnna.ftn kP.nannlla biten !'azh_k· 

1 

Vaız verecek olanların listesini h3. 
kula •ına lııaldıyordu: 

Aı\ıiın yandınız.. E&:er mu
bassır Nizamettinle ı;eni müdilre 
götürmezse beni insan yerine say. 

Jarı, Saksr,-anın hlr ınrmlrke-t hır· 
,ahit ola<'aktık. 

ki~ U söylly reli diıkiüen ,rıaıcrlnJ 
Cidden aorarun slz.e, hlç Safiye gl· 

blz:e anlı:ıtaeş.k: olan edebiyatla. be· 
bl birinci derece usta ,.e m~hur bir 

raber, Bolazın tarih ve tablat bü , 
artist bundan böyle meslrğJne de· 

ma! 
Çocuğun ~eramcti mi, kehaneti 

mi vardı ne? J-lakikaten de öyle 
oldu, yemek bitC'r bitmez mubassır 
kürsıaı.:nrlen pür azamet bağırd1· 

\:arn edebllmırk itin lmhhana. tabi yüklilğthı~ de dinleyeceğlnıfz bir 
tutulur mu! gün, elhet uzak değlldlr. 

Niunıcttin! İhsan ipekçi ... Siz 
kalın'.z' 

Bu nasıl 1'f'Y? ııerhaJde bu itte bir 
.. tkab<'t, bir kıskantlık. ,-ar. , afiye
nln kaz.andığı bUylik t<ıhretin yanın
da bilyü.k bir para da \ar. ı.,te n1e· 
sele bu. 

Jlalkın ,.e erbabının ıte\-diiJ, ara
dıfı, bc'ğendjfl bir artJ<stl r.ckf'ıuo

nıck 'e onun kazan<·ın:ı. nıiıni ohnak. 
Jst€'r misiniz Saflyf'ıyJ döndU"lin-

İki arkadaş birkaç dakika sonra 
111üdQrün dair i önilndeki taşlık· 

ta çile çıkarmaia ba~lanıışlardı. 
Sol iaraf haslalıano idi, Sağ taraf. 
laki o<lada leyti talebelerin valJz. 
Jeri ıaklanırdı. Bu valiz odası se-. ler? Safi;t·e türkü söylt>m<'k bilrnl· 
neden eye, ancak talebeler Si· )·or, muslklden anlamıyor, hele !ilCfoi 

laya gidecekleri zaman açıldıj:ı yok deslnJP.rT olur ya.... . 
için, çıyanların bü}·ükleri ve küf Bir.de Parlste J-Jukuk ,.e LJOmu 
kokusunun en mide bulandıranı o· İ Siyasiye meJsteplertnden dlpJoma a
rada bulunurdu .• !\1ubassır birkaç hp da t tanbula. geldJ~IJnlz r.anuın 
dakika bu berbat yere tıktığı için bazı a.rka<13J}lar llarktye lmtıhanıru 
o tarafa korku lle bakıyorlardı. '•"'medller diye pzt!olerde halta 

Bir dakika .. Bir dakika daha dedikodular olmu,tu. 
beklemakl~ geçmedı. Nihayet mü· M-le ~k !abli idi. llip Avrupa· 
dur beyin daire;·i elenilen dört o- da. tnh'Jtl etm<"ınl5 bir takım Harici .. 
dalı ve ta~Iıktan camckiinla ay. ye N'eznretı erkAw kıı8den blzlm ar· 
rllmıı kısmın kapısında İsmail kad81Jları lmtıha.nda döndUnnU'jler 
Remzi Bey tekrar belirdi. Iler ne- "e hatta bunu hemen gazetelere d~ 
dense yüz;fı gülüyordu: yazdınnı,ıardı. 

Killhanil~r ylne talihiniz var- 1-lep ayni hastalık. Rekabet, kıs-
mış,. deıli. l\Jüdür beyin misafiri kantlık •• hattı\ fenalık. 
olmasaydı. ıörec~ğlni:z vardı. Hay 8atlye kongur harl<'ldlr. BJr il!t-

di gidin müzakere salctnuna!.. taddır. Yo.nn Tokatlıyan 8ahlbJ 1\le · 

Hatem! S.nlh SARP 

~ 
Bl'GtlSKtl PROGBA\l 

13,00 MUzik 
13,30 ·14,00 Müzik 
lR,00 l'rPgram 
lR,02 MUzlk 
19,00 l\lllzlk 
19,30 Meml•ktt 
Saat ayarı 
19,45 Strl>tst 10 
Oakik.a 
10.5~ MUzik 
20,15 Radyo 

01'1.Zet('Sİ 

20,45 Müzik 
21.00 Ziraat takvlr 
21,10 Jıil\zlk 
21,30 Konu,ma 
21,45 J.lüılk 

22,30 Memlek 
Saat ay&rı. 
22.45 Jı.fU7. k 

122,M/23,00 Yarın} 
program ve kapan 

"'l 
llalkımızın ııa,-a Korunıuna 

nıllyonlar('a l ardınıda. bulunn1a1"11. 
göklertnıb.I, kı~a. hir zıunan J~·ln· 
de :renllmr-ı kanatlarla. doldura
C'ft~ımızın miljdecl~ldlr. 

ı·ıtre ,.e zekatın yeni :yar<lım
lar irin ,.,.~ile hazırlaclı~,nı unut

mayalım. 

zırlamıştır. 

Bu listeye nazaran Fatih camiin· 
de 12, Beyazıtta 11. Yenlcamlde 
12, Lllelide 3, Eyüpte 7, Nuruos· 
manlyede 3, Şehzad camiinde 5, 
Aksaray Valde eamiinde 5, Su!· 
tanselim camlinde 4 kiıl vaız ve. 
receklerdlr. 

PEYSlRCİLERİN ZAM 'l'ALEPLE
RI KABl:L EDİL~l>t 

Peynirellerin llya.Uarı arttırmak 

hususunda. komisyona. yaptıklar 

rnllracaatler dün yeniden tetkik edil 
mı, Ye bunların iddialarının hiçbir 
cc;asa hıtlna.d etnıedlğl neticesine va. 
rılarak peynir flf&tları eski fiyatlar 
Uzerinden ipka edllmlttlr. ----
ZIRAl\T ~rtıı>tBtl DfN GEt.DI 
Ziraat mUdUrU dtln Ankaradan İ5 

tanbula. avdet etmiştir. Ankarada 
bilhassa tohum ıslah 1Şl4!1rl etrafında 
esaslı .kararlar vernmı,tır. 

kararlara. nöre. bil eah~da 

faaliyete geçllecektir. 

TAKViM 
23 EYLÜL 941 

SALl 

Verilen 
yeniden 

AY: 9 - GtlN: 266 - Hızır: lU 
RUMİ: 1357 - EYLÜL: lU 
HİCRİ: l~"" - RAMAZAN: l 

Ben, esnaf ·değilim l~~J 
A t • i • / Üçlerin r ıs ım . mukavemeti 
(~1 1 lnelde) 1 run başladığını okuyunca imtihandan 

na cemiyetin altın yaldızlı bir şeha· kaçmış addedilmekten korktunı, isli· 
detname göndermeAi ıa.zımdır.> rahatını; terkederek yola çıktını. Te· 

Şarap nuıl eektdıkçe kıynıetlen:.r- llşımd:ın kıymetli bir şemsıyenıla 

ıe, Sa!lytnln sesi de gittikçe llahJI .. Jartiyeleriml almağı bile unuttum. 
Şen ve sarhoş eden bir hal alıyor.. Herkesin geçtiği yoldan, bM de CeıÇ
Onun yUzblnlcr Uıerlndekl enlin tesı. mtge hazırını. imtihandan çeku1nli· 
l"i gayrikabili inkardır. ~tuva.ffak l· yecek kadar kendlnıe güvenıyorunı ... 
yel, artık onun eteklerine takılan bLr OAY DLRRl NE DİYOR'! 
sustur, ba~ına ha.şmtt verecek bir Artık durur muyum. Doğru 1n1ti· 
taç detH.. han heyeti azasını aramağa ba,la· 
Şimdi herkesın gOıUntin öı1Uno Jı· dını ve DUrı1yi bularak sordum: 

kıltn bir istifham var: - 1nıtih&.n sonunda vereceğiniz 
Acaba Setıye nuıl lmtıhan edJe· ehliyetnamelerle ne glbl bır fayda. 

cek ': temin edeceksiniz? 
İşte bu merakla dlin büyük artis.. - Sahnelerde, maalesef, müzis· 

tin kapıtnnl ı;;aldını, ve hemen sor.. ytnlık kıymetlerinden z.yade, sırf 

dunı: ıuzelliklerlle patronlara mı.ieelır o. 
- tmt~hana giı·ecek mislniz? lup icrayı ahenk edenler pek çok. 
İsyanın bütUn huşunetile başını Onlar tenılzlent>eekler .. 

salladı: - imtihan hakkınızın yerinde ol· 
- Kat'lyyen ı;irn1iyeceğim. Ben n1adığından ~lkAyet edenler var. 

sanatımı b:r ticaret vuıl&.el olarak - Stıl<lhiyeti Bcledıye verdi. Kon· 
dll,Unmem .• Sanat tellklcllerinı Vf" servatuar da imt.han edenlerin ehli· 
iz;z:,ettne-fsim herteyin Uslünde olduğu yeUerine inanmıştır. Bunun dtfer bir 
ic;tnd.r kt. bu imtihana rirmlye-ceğın1 . delili daha. var. Bu hC'yet aıalarından 
Kanun benJ çalıtınaktan menetse dn· n1Umc)"J'iZ olarak, geçen sene, resınen 
hi, uğrayacağım nıaddl zararları da Radyo sanatkttrları in1tiha.n1na çağı· 
hlı;:e sayarak imUhanı kabul etmiye· ıılanlar; tamburi Refik, udl Fahri, 
ceğim. Htı bo;ı bir ı~rar dtğll, ltizUtn· 'ken1ençeci Rufen gibi sanatka.rıarı 

t·ı blr nlUdaCaadır. da \nıl.h•n ettiier. Onlar da, yıllarca 
Sa.ftye o kadar kat'l ve kendine J halk huzurunda lnılihan vermiş a.r. 

;Uvenerek söylUyordu Ki artık tek tls~ler değiller nüydi? Safiyenin ne 
ke-Jime sormaga IU:ının gôrme-dın1. 

1 

kudrette bir sanatklr oldutunu biz 
. IO:tEl. ı:E. ··r; <AELl.NCE.. d bıhyoruz. ıı:g:cr gel&eydl, '"Uzel se· 

?ttüzeyyf!ni, telA'I ,." heyecandan ı.ııc okuya'-'a8'ı bir ş..rkıyı dinletmek 
yUzU kıpkırmızı kesilnü7 b r hal<.lc 1 ı;uretilc blzl nıe.stctmiş ve biıe say· 
bulduın. gıtarınHıı tt"yit inıkKnını vermiş ola· 

R 
Şevk•! BiLGiN 

us)·a. llarbinin en nıütbi' ı,af· 
hattı, hUcumJar ,-e makabil 

hücumlarla deyam ~13-or. Almanla!• 
Lenhıgrad üzerindeki cehennemi. ta-r.· 
ylklerinl, ezıci \O oldiirii<'U şlddrtJJrı 

muhafa7.a e-ttlkll'rinl, bu bli.) ök .,eh 
rin dış mUdafaa. ını te~kil eden kah' 
lcrdeu bir çoğunun zaptcdlldlğinl. 
Ştukalarıo durnıadan djnJenmedcn 

askeri hedefleri bonıbaladıktaruı•· 

Alnıan toplarının Lenlng-rad 1 tilı· 
kiınlarııu ıullternadlyen dO\ nıckt" 
olduklarını bildlrl)·orlar. 

Leolng"rad muharelıe inin g~n 

harpte Verdun etrafında yaptlau mu' 
harebelerd<'n bile daha. ,ıddetll, clahıt 
kanlı olduğu iddia "1Uyor. Almanla .. 
rın en mi.lo,tacel bedelleri artık ta~ 

vazzuh etn11,tlr: 
Şlnıalde, mümkün oldufu kadal' 

kı~a blr zanıanda, Lenlngradı dü,1 ilt'" 

mek mak adUe yapılaa tauylldere 
muvazi olarak cenupta ,arki 1iluSY .. 
nayı, Don havza ıru Jsil.ıi. ederek J(a{

ka~yaya sarkntaya lstUı<laf eden hıı

reketler yapıln1aktadır. ŞinıdJye ı..-.. 
dar bu a-eni1 hedelU bal'ekolleda te· 
ıtri malıdut kalnu~tır. \ 

Almanlar, prp cep lııdeo, L1P 
altındaki yerlerden şarka )-e.oJ kll'"" 
,·eti r ı;önderdilı.lerl, hticwn ıroııarı· 
nı bu ta'le kll'Vvetlerle tak\·Jye eUilr 
lerl halde henÜl:i ne LeninKrad, •t 
Klyef, ne de Odettanuı mödafaa11 sar· 
sıhnnmııJtır. 'Vç büyük merkezla ., .. 
ıhnkil.rane ınuka,·eınetl, Rus cep!JC" 
ıinl beti bir lohidan1dan karun1u'tor• 

- On bet glln dlııltl\mek için Bur· caktı. 
ıaya. gltmlştl.m. Gaı:cteıerde in1hha· 

Şüphe edHcıne-ı; kJ, bu şehirleri rotl" 
::,ad.i G 0?<\EL dafaa eden nıuazzaın kuv\·etıer Al· 

.,....,..";;:.=:::::':'~'::;:'"::::;"".,.°7"::::::============-;:" nıanlar eline ~tr dü"'ecek olurlat '' Çimento sata, 1 ( '\ RIL,lar itin, ..ı.Llyetl~ >0hanıet ııtY' 

llyatlarl 1 KISA HABERLER 1 da etmemesi imkansızdır .. ·~"' b~ 
_. • &ebf?ple, Alnıanlar, kı,tan ev,·el Jl.&t" 

KA#ıt çU\·allar iç.nde Porlland çı '--------------' '~ ada hareki.tın en nıUhln1 kl9Jll
1
"

1 

mentosunun tonunu !?O lira 70 kuru1 * 1staubuldaki Kitıı·it fabrlkasında bitirmek llmlcUlt, dutar oldukları .,,. .. 
ve "abuk s•rtıc,en Porlland rimen - k k k '-iahn azametine hlç ba.kınak ı~ıtt 

":o" 11 12 ya~ınd:ın yukarı ız ve er e ço- >J 

tosunun 23 hra 70 kuruta satılması cuklann günde 11 saal çaJı.pbilmele_ Wulngradr, KJyefi, Odeeayı dv,ur-
H.y.tı V.kil.··e kararl•11tırılmıtltr. k ı t ı nıe-"e "'Mh'1, ı•orı&r. Biliyorlar kJ, tt" '"" --ı ı·l He-yeli Vekılece aı:ar aş ırı nu.ş· tt :. 

KaradE"nlı. po!!!taları tır. üt .,ehlr dü.,ınedlkçe Rm n1uka\o'~:: 
Devlet Denizyolları idaresi harta.da. * laıpe l\.tUstefarı Şefık Soyer, Ege t1 bugünkü anudanc mabJyetınJ 

iki gili; yapılan Keradenız poata.ıarı mıntakuındak.J t•tklk seyahatinden lay kolay kaybetmlyecektır. 
n1a.er taraftan Raehu·, merkez: t"l'' ihtiyaca ka.fi gelmediğinden haftatl:;ı. Ankaraya. dönmüftUr. lttU.tetar ya· &A 11 

besinde billı\ b"•llk bir realL•ll'0 
iki ~ile-p posta!;ı da tlA.ve etnıek ka· kında. şark Yili.yetlerind• tetk k se· "" adrt' 
rarındadır. Şilepler büyUk Jskelelere yahaUne çıkacaktır. kudretl gfftermelltedirler. LO ır 
u"-yacaktır. * Arkeoloji Mllaelerl ve Eski radyo~una bakılınta, Sovye~ ıaatt 
6~.. ydiY 
Beyaz'd meydanının a faltııruııuı &ııerleri Korunıa Encümeni, 1stan- zu merkezde ;ytul blr lnk.l'j&f ~rtlı"' 
29 blrlncitt119rlne kaür bttlrllece.k iuldaki mühim cami, hanıam, ha.n, derek Snıole-n!-ıke ıs nıll yaklaı,.- ~I 
Vali ve Bolcdiyc Retsi Dr. Lütfi sebU, kervan.saray, çe-şme gtb\ milli lir. Ru,.lar ~nıoıe.o~k harabelertrıdt' 1. 

Kırdar dUn &'lyaz\t, meydanının .... nunıari Nerleriu,in tırıhçelejl hıik- Alnıaa ku\·\.·etıerlnl !}IJUdl ihata,·IJo ( t• 
t 1 kınd& ti7ler he..zırlan1aya b•ı"'•la.ınıoı- lı,ıyorların,,.. A!ookerl nıllııekkltll'. 

caıuanma. 1'lni yeı·lnde tetk\k e m ,.. -Y " 1l 

tir. Bu saha 29 ttşrinievvele kadar tır. merkezde n tün kU\ \ 'C tler6"' dayan'\. 
ikmal edilmiş olaca~tır. * Dün bir Reşadiye altınının kıy· yaıı bir Ru'i taarruzunun ,·azt)·etl \ı 

metl 3~ Jlra. 65 kuruf, kUtçe altının lah ehnek 'jü)-le dur!;UU daha "..ıı;,. 
blr granlı tae 34~ kuru.ttu. ' bJr hale ~okacağı flkrlndeı i!jeter tJlt' 

JJir şiir 
sütunu 
açtık! 

Genç şairler, bize 
eserlerinizi 

gönderiniz! 
Bir davayı halletmek ıstlyo. 

ruz. 
Bir zamanlar, sınat ve ede

biyatta başgösterml'j olan es· 
kllik . yenilik mün•k""'5ı ao· 
ııunda, ıceskiJer yenilere yer 
vtrmiyorlarn iddiası türemi.Ş· 

ti, 
· Biz bu iddiayı kökünden çil· 
rutmek lstiroruı. Sütunları· 
nuz, bir kıymet ifade edebilen 
bütün eserlere a~1khr. 

Gen('ler! 
Eserlerinizi bize gönderiniz, 

haftada iki •iln genç sanat. 
karlar için birer sütün ayırdık, 
Buraya rönderilen şUrlcri ve 
nesirleri neşredecefiz. 

* Bazı toptancı kaaspların JM'C&• !.\lare,al Thnoc:enkonun taarruzla ıır 
kendccllerc tayin edilecek hadden da t'trarı, <'enuı• ,.e ,imal «:epheıer" 
yUk.!.ek fiyatıa aatıf yaptıkları anla- dekl du':man taz_yikını bU~·lik 1
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şılmı' ve ı.ıeıbahadakl aatı,ıarın da .rasta aıaltaeak bir nrtıce arad•.41 
kontrol altına ahnmaaı kararlaşbrı1. delil ~)·ılablliı. r 
mıttır. Milrakabo komisyonu kontrol FJlhaldka Ru.Jar hu ınanf'\ ra. ıı;, 
csaslannı kararla.<ıiit1rn1L~t1r. 1 binde l:llr kac,· hartuhk hlr ıaınau 1 • ' O' 1 * Son günlerde memleektimlzl) 1 ha ka1.anahillrlonc kı~ nıf'vt1oll•ı1 11~ 
mühim miktarda kakao ithal edil· yakın teblik~lrrı atıatahiJec('klC~~r' 
mı,ur. Eu kakaolar nıemleketln bir lo.glltere ,-e An~rlkanın y\lrd1111. 1• 

ıııcnelik ihtiyacına yetecek kadard.ır. ~ye--lnd" iı.e ı-..-~ıl'l:ırını ırıan~r: ıfl 
* Bir mUddettenberl tstanbukia bu kAıı llul:tC'aklarını Uııılt edl_yorıat· tf 

lunan Rlyasettcun1hur umunll k&ttbl tnglll" ,e Alll?rikanın h:.rp ft.l'_,. 
Kemal Gedeleç dUn Vali \"e Beledıye kaları bıtih. J:\tıııdıın :vo.rısının -"al" 
Rei•I Dr. LOtrJ Kırdarı ziyaret ede· yaya ı;dtürlll~etı maİiuııdur. D 
rck bir. müddet görUıpnUştür. şlmdldrn 3tltler(·e av tayya.rf'!fl ~ 
* Bilkreş btlyUk elçimiz llaındul- derUmı,ur. Bu 3ardımlar10 ıJ!> o· 

lah SUphl Tar.rıöver dUn öğleden vaziyet üt:t"rindeı ta.lriuJ goıttt'r<'~, 
aonra Vali \."e Belediye Reisi Dr. ıne&I LW.na.na nılltf',-akhıftır. JtU~ 
LQt!l Kırdarı Belediyede ziyaret ede- no pahasına oluna. oı~un, ı u z.aı' il 
rck uzun mllddet görllşnıu,tur. kazanmak ııtlyorlar. Alma.nlıırın ~ 

Ru muka\·en1,tlnln utanıa. ınd&" ..lt"f 
ı:ı endl-:elf'r du;\·n1akta oldukır.rt •' 
leneblllr. RU:'i~ •da J;.auııuJıkl.,l ıJP' 

tlSIVERStTEDE iKMAL 
HtTtHANLARI 

Üniversitede lkma.1 imtihanları 
ba,ıamışt.ır. Hukuk fa.kWtesi tale
besi dün ilk tle-me imtihanına gir
mişlerdir. lktısat fakültesi talebele· 
rl de bugUn; eleme imtihanına gire· 
ceklerdir. Ş)lıe.ht imtihanlara teşri

nicvveıın 7 sinde başlanacaktır. 

S MUllTEKlR 'l'~VKll' EDiLDi 

·ı • feı·lerin gUı kanın hrı<'ı ınaJıı. ~ ,, 
den g-ururla bah~eu Ahnsu ı• ıp!',. 
lerinJn &Utunlarında bi1~ bir ~ı .tl' 
nln i~lerinl hulınak J;;abildir. ;\I' 

~Sch\\·arze Korı • dlJor klı 
c Bazı kimselerin kafa~ınd;1. şli) 

btr şüphe yer elmiş olabilir. I 
fkf arkadaş bu beklenilmiyen do"lçl de otelcUlk imtihanına soka· 

nimete f p kalmışhırdı. Koşarak caklar, öbUrgUo sıra Na.lmpaın, fla.- lar nıPlllPltO ;\·eni gir("('rk ola..ılar fç1""1· r- 'T 1 z AR - KUçUkpazarda. hurdacılık yapan 
uıaklıı ılar. Wbt Naime Krlecek.. ttlr. ;\·oku mUkf.elliif'P hak '-S..:.ılpl~r' - - -- - -- Mehınet demir ihtika.rından, ~te~an· 

VAKİT ZEVAL! EZA..'\I ~-----J «Acaba Alman ba\'kumand,.ıılgıı' 
Ru.,.ya harbinin neka.dar allrf'l·t y; 
y&nlıf n11 hesap ctrnı,ur '! ıttf0 · 
gıbl o da Rur:yada. bir thtılAI 
şUncesine bel ba~Jamamıt ınıdıı' J·· 

Acaba bu mlsa(jrler kimlerdi? Daha. ne blJeylm, her n1~hur ,.e için de-ğtl. llcrkf"S hrr akJm.\ gtlen GÜNEŞ: 5148 11,42 da Taralcçılarda. tuhafiyeci Avadis, 
MUııdericatınuzııı c;okluğundan 

Haydi 1 relim ıu mildilrün daire· nıaruf nı lek sabtbi birer blrer hn- ~l·l yaılacak olurMn. ı-:te hazan böyle ÖGLE: 12,01 6,00 (I<remlln) tefrikamızı koyama- Ç11.rş1kapıd& 7 numarada kunduracı 
sine,. tlhana çekilet•ek ,. labU i~lerlnden faltolar da olur. Herlıaldc ,ımılillk İKİNDİ: 15,36 9,~5 dık. J{ar11erlmlzdtn özür dil•rtz. Aı·,ak. yal<lız ihtik~rıncl•n dolayı, 

Tal:\t D y, yarısı bir kltap y1t1nı bir çoğu da mu,·affak olmadı dly.,. 5a.1)ye-~i lnıtlhan ede«"kleorl ln1tlhan AKŞAM: 18,06 12,00 clUn asliye ikinci ceza nıahkemesin-
Rıza. Tevfik tt"irlka~ıntn ~nunu 

ile kaplı kanepede, bacak bacak cekler. <lm•ğ• haşlaııalnr daha lyt olurılu. YATSI: 19,39 1,31 ce so~larını müteakip tevkif olun-

Ustune at mı,, uzanmış gibi oturu- .,;B~lz:l:m~b:i:lc:U:ğlnı:i~•~h;u..:ı;~lb;l_bn:tlha::;::":·,... _____ _:ı.;:·u~p:h:i~.N;·:u:ri~U~,:E:R~t ... ~j~M=S~A~K~: ..,,..,,.,.. ... ,.;•~.0~9~~~10~,~o=a~=d:a:y;•;r;ı~n:n:•;':red:::;;e;c:•ğ:lz=. :;:;:;:;;:::;.;m~u~';l•:r;d:ır~. ,...,...,.....,..,..,. ___ .,. 
yordu. Kara hıyıklı zayıf bir a· 
dam df.lor hlr iskemlede oturuyor 
ve mi\dür de masanın ba,:ında, bi· 
lejlnoen ·~~kan ince bir altın z!n. 
ciri parmıtına sarıp çözerek söz 
E.Oylüyordtı. 

Karasu ba:ka türlü düşüne

mez... Onun vazifeı:i malümdur. Bi~ 
z n Iocam1z bir Karbonarı hatvan. 
tı (1) dır, Madam k1 Kara.u bunun 
reisı gibi bt ıcydir \'e madem ki, 
bir. do o \ası ta ile yardımlar aör· 
nuı bL uyoru:z"' Kendisini kır· 
mama~a çalışm:1Jıyız. Dojrusu ba
na 5liyledl~I sozlerdon ~ok m!ll<>e• 
ilr oldum. Talat Bey gibi bir ar. 
kaı!lş bil<' böyle duşUnUr.e bon bu 

le rasıl devam cdebıllrim, dedi. 
Ba rıaıt·c Saleml bir lıaber yol
•mı clsaydı. 

t 'el'?" Yoll8-'ın, 
13 ylc der. Bu hareket bir 

Mn on harekeUdir Ve Mason lo-
casının arz:u ettill :aı tlar !cinde 

, f'ai<a• tam: fulaca kunıldanınca. birdenbire mu· ı r 
ya.zene.sini bı.ılannyarak, yere yuvar. 
landı. Onun bu g\lrUltU!ü dUşl.ifil. bir 

1 

çoklarında Ani bir şafkmlık uyanclır· ı 
mış, ha.ttA bazılarını korkutmu,tu bi· 1 ANA 

- Eınlrlerinlze anuıdoylm ... 
Diı·e.:ektı ki, z~kl bir dikkatle işin 

içindekini ınmı, gibi olan Nana, btr 
şa.hlnln aUı.iUer~k reUp a\·ına lcon
muı a-lbl, koşarak geldi. le. Fakat o zamana kadar sakin ve 

neş'eli bir halde duran Jorj'un. yaşın 
dan beklenen bir c;eviltllkle, blrdenbi- il 

Müellifi: 
nltı. ZOLA ı 

u - ~·==-ıı 

58 il Türkgeye çeviren: · 
HAMİD REFİK lj İkl rakip kadın kar,ıla , ınca bir-

<'ate ıo.ıra<la.. Bordöna\" dayanaınadı. 

nıliptecll aktörl('r lıakkında hl't za. 
m.:ın kollandığı 'u kelhnelert onun 
hakkında da "'8rfettı: 

birlt!rlne kin fakat harl<"en 'aalJ ne
ti e gttlreceğt modalardan bah..Wl· zaketten ibaret tezatlı btr his doku· 
yorlar~ı. l\foda. bahsinden yllre~ faz- nıa:ısı i('inı.le bulunduklarını furkettl· 
la.<'a yanık olan stener, btı &ö:ıltrl 
dlnlenıeğl, bo~ada sukut lıaberlrrlnl ler. l·~akat ~ana, "'. !ôDhlplltl tııfah-

bur kalacatınıı bll~em bile bunu ter .. 
clb ederlnı. 

Bu sözündeki imıl. sarihti. lialkıo 

ön~ne çırsıplak sıklıtı sahneyi ha· 
tırfatmak istiyordu. 

Dunu ı,ucn Bo:s l\Unyon, hiddetten 
mJ, .kıskantlıktan nıı nedJr bilinemez 
hlr tce~süı-le, kıpkırmıı.ı keıdldl. Dl'j· 

ferini gıcırdatarak , .e bir şey si:S)·Ie
mtyerek, oradıın uzakla';'tı. JlalbukJ 

bu gii:c.cl Jml \C bu taıtif edk•l ,-aa
ılin sihrinden kurtutuıı da dlll bir 

re Lafalols'in yanıba.şına g1de-rek o. 

nun yerden kalkmasına yardım etme· 
&l ve: .. sır şcyl yok. Blraz b~ı diS"n· 
mUş olacak.-> demesi, umum! telA.fı 

teskine yaradı. Ros :h.finyon, Lata- - Arrınl ça)lalı:! DHha 5e.'<lnln l'jltmekten nefret ettiği kadar, M"\'· -ı ıl• 1 .~ T ,_.-. , ın .. .<:b:ır Pldu. r.r 
an, kadoılık lhUraslarını yennıeğe tilrlu s:özülcıni)·en Steııer, badece gü.· 

lois'in dcmindenberi 11.r tUrlU içme- plirUılt"rhıl gidcrınf'ılrn, ütme~o kal· 
mekte uırar ettiği bir bardak dol•ısu kı.nıa! 

ıne'l;dl. }~akat Ros I\lhıyon gelip de, Jtiın.,eınekte-)·dl . .Nana• ona. kolunu 
onu her uunan ~lledrn ~ıkaran tanı· ~·ah•,aı,Hl ~"•ıe . ı..• hıtap1a.: , 

uz.attı ,.e birlikte, ı,alonun bir ba,tan 
suyu uırla onun dud&kla.rından içeri Jladi~ zat<'n f;alonun bir kö-.. in· bak ıarll l.i ·" ba•layınc bi - ~lisatırleriınin bö3-1e baı.ıba,,a r~· •~ e i ı.n1..._,.e "i a, r / bir ba-:ıa. uz.a.)un teeessüsü içinde, bü· 
bopltıyor, kadınların buıla.rı el ,.e de ,.o tJir kıo;ııu da\·ttJilerio tt>)l..ll et- anda tende-Uyerek tıa'ı dönto ,.e yu· bir kö'jt')e ('ekilerek &ıkıntı ah\n1ırt- fe.>·o doğru gittiler. 
blteklerıni ufuşturuyorla.rdı_. tli:i ınahdot. klm5e1rr aratıında geç· ,·arla.nmak üzere bulunan hırı Jibl, lert gö~tcrınrlerlne tnhanuniil ede· Kadınların hCP4fl de, Nana.'nın Ste-
. L&falol<t blr tü~Jli me-ndlllnl t"Je. ~e· U~lntl('n, C.iteldltr Jıobersb.~ler. Geri aallanttlar ı~lrdl. Ve bu ,ftl!ik ınlJk ınc.nı. Onları bu halde rürmektcnse, ner'le arasında. ba,ıaynn bu lllkıfıkı· 

1:_ıren~n1ekten ıu11tr\f'lllt hlr )ell(!- kalanların h<'I t do l(rndi alen1lcrlnf'l lçinde: . nfşclerinl yrrlne ıctlrn1rk için Sarı· lıtın <"beblnl htr türlü k~ed"nle· 
UpıJarak, tem kadıularw '·efuı.ıh· ı dalını!J &iblJ<li- KadJnJar 00.rnıutl\d - l\loda.. ~loda mı f diyebildi. Tek l ''n Veı:ı,lis'te en ~ok aJluşla.odığlru l 1.nı,ıerdl. Erkf"k.lcrbf', hcpttlnl birden 
fıaa dair bir uutul< lraduıa kall<l~ 1.&rafett•n ve sonbaharın o oene Pa· mll l'a<lı onu tl•.d• a-tirmelc ltliyor ... ııalıneyl burada tekr!lrlamah mec· <Devamı var) 

.:Bu se!e-rin. tarzı icrasııı8 '111' 
plinlaruı \'erdıği neticeler, ı\ ı-' 
ba~kunıandanlığının hatalı bit ~p 
minde bulunduğu diı~Unce-.111ırıt fi'. 
verdırtee-k n1ehlyette değıldlr· ~· 
rl"r, Ruırı)•a h:ırek4lındıl za~,~. 
bır tesır yapac:9ğıns. h'.ç tıır ı 

lnanmanuştır.>o .ı1J'-' 

Bununla beraber Alman~-aruD 'ıtll: 
bir JJ1dlrını harbine bUtün ttf11 ~ 
ni bağladıgı günl<'r olnıu,ttJf_·, .ur 
ınuka' <'nıctl, AbnanJ-a ltlıı l1' 1t~ 
l>rlz nıahlyl'tlnl halıl ka:rltt'tn 1 ı 
tir. fo;la;,.·e-t Alınanlar, 19-tJ t't"dtı' ,~ 

1 1 1 haycttne kadar nu~,·a hal'hlfl ~t'1' 
ye cden1C'zlf'ıtKC • 11.I hflıdl~eıtr ul0·4ff, 
yecrklerlni gü~tcrnu .. •l(trdir ~ ftl1' 
d& me,·zuu bah~ettlğiınlz ~ul' 
uınun1llP']Cblllr. jt..liftrı 

~C\l,f't ~ 

·ı' tiSKOOAR "t;l"D.\:-Cl:'o . 

TA!\':Ll~ıl ,,1. 
Üsküdar l:akele n1•ydan111ııı .. •• 

tr yeniden mtinakaMv:ı kon-' . . . ~·~ 
Yapılan ke,fe ıore ihale 5fl · / 
Uzerinden olacakttr. *' 
Bir cocuk: binanın dürdUDciı ~ 

" 
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Ramazan Koauşmaları: 

Eskiden Ramazana sahte bir 
borÇ da vasile kavuşulurdu ••• · 

( DUNYA HABERLERi )ı ~T_a_ri_h_te_n_Bir Güzel Kadın 'l 

" Bakkal Z ühtü Efen dide bir zeylin 
yağı var bal ! Pastırma i çin de 

Kayserili Mih ran a uğra! -. •• ,, 

l_!azan: JJJünir S. Çapanoğlu 

işte yine bir Ramazan geldi. Bu, 
ömrümun kaçru•ı Ramaanı? 

Dostlar, ahbaplar birbirlerine 
sağlık verirlerdi: 

Çin· Japon 
llarbladea 

yeni bir haber 

Japonlar 
Mi/o şehrini 
geçmişler 

Alman mayin
leri nasıl 

toplanıyor 

Sünger avcısı kayıkla· 
rından mütesekkil 

' bir filotilla 

Bir ıtaıyaa gaza. 
teslatn tabmlafae 
bakılırsa ••• 

Almanların 
düşüncesi 
şudur: 

Bu ~Iran, dua ve fazilet ayını ço
cukluğumda ne buyuk bir sevinç· 
le karşılardım. 

- Güllacı Asmaaltında Emin e- ----- Aln1an 1 - aan.ı . Moakowa Ji"akat 15,000 o••ıu•• 1skendcrlye, 23 (A.A.) -fcndilerdcn al! .. Başka yerlere nis tayyarec terinin attıkları maylnlerl 
beten ucuı veriyor. • / / denlzd<'n çıkarmak için İngiliz bah. 

- Pastırma alacaksan Balıkpa. Verm Ş er 
zarında sarrafların sırasındaki rlyeslnln faaliyetine bir çok da GÖ· 

demırrol11aa geçmemelE. 
2 - 811 kı,, ıtraıı arat· 
tırmalar 1apmü. 

Ramazanın, buyüği.ımüzün, kil· 
çüğümilzün nazarında başka ba~

ka sebeplerden severdik Ramazn· Kl'Serili Mıhrana ugra. .. Hem te- Çung • Kinı:, 22 (A.A.) - Çin nUllüler iştirak etmektedır. Bunlar 
askeri so;ı:;cüsü, aNumah11 muhare· denizde patlamamış ola şarapnelle 

mh:, hem farklıca... n · Bern, 23 (A.A.) - !\'Iilitnonun nı... . Bakkal zu· htü cfcn·•ı'de blr besi hakkmda verdı:i izahat ara- rln ve Almanlar tarafından atılan 
Ona, büyüklerimiz: " d d · t· k" ba~lıca gaıetesi olan ıLa Scraa 
- On bir ayın sultanı! zeytin yağı var, bal .•• Almadınsa sın_a ı· ... °..marılş ıhrarcık: "'al'an sonra, 80 sah h torpıllcrin tehlikes.nl hiçe sa- şöyle yaııyor: 

k •u. • yarak gönülden gelen bır gayretle ça 
- Bereket ayı! b~ adyerc itme~.. bin neferden, 20 harp gemisinden lışmaktadırlar. Her akşam güneş bıı. «Almanların Rusyada elde ettik. 
Derler, Ramazanı ufuklardan bir ~~ınlar arasında da cumbadan 200 kamyondan ve 100 tayyareden tarken sünger avcısı kayıklarda.ı leri büyük muvafakiyetlerdcn son 

sevgı"lı' bekler "İbi, lçlcrı'nde hasret cum..,..ya kon11"malar olurdu· kk 1 · k ti · ra kış başladını zaman bir sükü-., - · mure cp o an Japon uvve crı mUteşeltkll tuhaf bir !ıtotıllıl. rc!aku· b 
ve vuslat şelaleleri ça lıya çağhya - Bu yıl ünler uzun, ne yapa.

1 

kısmı küllisi 18 eylülde taarruza tinde Mısır fıliknları zen"'nlere alt net devresine girilmesi muhtemel 
beklerler, bunu öyle öılerlcrdi. On cağız7 ' • • b' dir. Bu miiddet zarfında Almanya 

V• ,,,.. . geçerek, Slng Slang nehrını aşmış yatlar sahflden uzaklaşmakta ve sa· 
la•, Rnmaz"nt, kendı·ıerı·nı' Allaha - nr.:oın uzun olsun sar. salım b d 1i 11 • h k ı· siyasi sahada, muvaffakiyctlcrin-

• " ' 0 ve cenu a obru erı are e ınc atlcrce karalrnl vazifesi görmekte· 
ve Peygambere yaklaştıran bir ay kavu~tuk ya, ona da çok şukilr. devam etmiı::tir Japon kıtaları dır. GönülHıler arasında muhtemel den istifade etmek imkfınlarını a. 
olduğu için severler, tazim eder· Rabbım sabrını verir... rno nehrini• 20' cylulde japon ta: t hllk 1 ld k bu üdd raştıracaktır. 
l b i . b b Velhasıl R . . i d k 1 ' • c e ere a ırınıyara m N t n1 "JA t k erdi. Ve unun çın, em cyaz amazan ıçım z e a · arruzunun hcd<'fini te«kil eden ve rf nd b 1 k 1 ki t tt k· Bu gaze e fiU arı ı .. ve c mc · 
b Ô t··ı · · 1 d tan sanır dığı müddet"e, bu"yünu··1nazu. kil· H . · " . · za ı a a 1 tw ama a ve u u tcdı'r·. 
as r u erı ıç n e, oruç ' · .. ,... .. .. "' . 0 .... uman eyaletının merkezı olan 1 ıarı balıkları sabah kahvaltısı iç n 1 . . . • 

ını,ş yuzleri bir nevi şefkatle ruha· çuoumuzu §<'reflendırlr. uslulaştı- Şangsa'ya takriben 80 kilometre k t k kit 
1 

kt d 1 1941 senesınde Alman ılerı ha. 
·1 • 1 h ü Unu·· rır VL.icutl . i . . t' c ızar ara va geç rme e ır er. k ti . L . d M k ıu e-;on nıne er, ma :mur y z . . <'rım zı manevıye ın ve mesafeden açmışlardır Çinliler G" uııuı d 

50 
k A re e nın enıngra , ' os ova, 

sak ın değirmi beyazı sararmış dt mc dsarardı. Faniliğln sonsuz. nok- japonları, ayrı ayr n~ktalara r;c'. m:~ikalıe:.ea;:~ıl~lz~er d:e :U~u~~uğ~ Harkof ve Rosto! &ehlrlerlni bir. 
büyük babalar, ilk giiniln irucunu asın an doya doya bakayı seyre· k k bl t b' k 11 1 birine bağlıyan şimendifC'r hattı 

l derdik. Ramazanıo bolluk merha· cebe 1 r n _ı~c. ·u anmış ar. sokn gibi meşhur pamuk ihracatçısı M. E. 
<:cınzcmsiz ve hurmasız bozmaz ar- t .' ' ra un arı bırıbırlnden ayırara T Peel de vardır GönUllU!erin kAtlbl ile tahdit edilmesi muhtemlcdlr. 
dı me • neşe ve zengınllk dağıttığına t . . nl b!d t · · o~--

. kanldlk F . .. . aarruza gcçmışler • ya nye · Madıım Vnlerie Goodolılld'dir. Bom· 
Küçük çocuklar. Ramazanı, oruç • akat, bütun bu scvınr;le· te zahiren mukavemet gösterip 20 

Uttmak, cami cami dolaşmak için r<', hazırlıklara, sağ, salim kavuş- e_y1Uldc ani olarak mukabil taa~ru
bcklcmezlerdl. Onlar için Bama· ma~ neşesine rağmen. Ramazan ö: za ~eçmişlcrdir 
tan, her zamankinden fazla scrbes tckı :ıylar gibi, öyle birdenbire, Jd!Jonların ş;rk cenahına taar
tl, clğcnce, zevk ayı demekti. Bir davullarını çala çala glcmcı, mu· ruz e<kn Çinlllcr ~yni zamanda 
kere R,ımazandıı., her gece yatsı c- hakkak şcr'i bir mahkeme yoluyla ı ik kuvvetli kol h~li~de ctnrbe do"'. 

h "ellrdi B U Ş b ü .. ' 9 ' ti taniyle beraber yatağa girmek, t'r b • u g n. a anın son g nu ru ilerlemişler j pon sol cenahını 
6abah horozların birlikte tatlı UY· o~~uğunu bildiğimiz halde. ertesi ikiye .bölmüıile~ 'iaponları cenuba 
kudan uyanmak g bi mecburiyet· g~nu Ramazanın biri olduğuna doğru olan ilerİ harckl'tle~ini mu
ler yoktu. i,in en tatlısı, mektebin hu~medemez, ~uç tutamazdı~. vakkaten durdurmağa mecbur ct-
tığlcdcn sonra aznd oluşuydu. c~ıyctlenmek lçın muhakkak aHı- mi"lerdir Japonlar beş giln süren 

k lali R ö ··ı i art " • ' Çocuklar; Ramazanı en ço şun· amazan• ın g ru mcs li · ve htıH'I devam eden bu muharebc-
lar için severlerdi: Davulu gümbür tı. Ve müşahedeyi ispat etmek jçin de 15000 telefat vermi.,l<"rdir Ja. 
Cümbür çalan bekçi babanın ar· de birtakım formalitelere ve mu· ponların Milo nehri ~cmı,p ~ahi· 
lt.1sından sokak soknk dolaşmak, h_akknk iki şahidin şehadetine ih· ~nde şimdi 10 000 askeri vardır. 
~arag6ze gitmek, evde konukomşu tıyaç vardı. ' o---

ba ve torpıl avcıları kayıklarına iki· 
şer lkışcr binmektedir. 

.Alınan tayyarcctıerl ekseriya bom· 
balarını atma.k için limanın l\zerinde 
bir kaç yUz metreye kadar alçalmak· 
tadır . .Atılan sablh düşman torplllcrı 
umumiyetle paraşUtlerlo Jndlrllme.<. 
tcdir. 

Nazi düşmanı 
devletler 

top l antısı 

İngiliz gazetelerinde 
bedbin bir 

hava esiyor 
Londra, 23 (A.A.) - Manches

ter Guardian gazetesi yazıyor: 
Birçok insanlar Almanları iki 

cephede muharebe etmcğc icbar 
için Avrupa karasına İngiliz kuv
vetlerinin ihracı lüzumunda ısrar 

ediyorlar. 

tocuklarlyle (Fincan). (Yazı mı Yilzlcrce ve yfiılcrce yıl sonra O· Slovak ordusu 
tura mı) oynamak, sonra uykuya lacak semavt ve fcleki hfıdiselcri 
dayannbilirlerse sahur yemek'. günü ile, saatile, dakika ve saniye. 

Sahur yemekle oruç tutalrar sile tayin edecek kadar terakki et. tamamı· le 
Fakat ordunun hiılen bu te§cb· 

bilsil baı:arabilecek kadar iyi talim 
. Londra, 22 (A.~·? - Reuter'in görmüıı ve kuvvetli olup oım;ıdığı-

dıplomatık muhabırı 'yazıyor; nı ancak hükumet tak~r edebilir. 
tnıydı?. miş olan kozmoğrafyadan lstianeye 

Ne gezer· lüzum görülmez. Ramazanın ilk •mha ed•ı •ş 
Fakat, arife gOnG: günll, iki çapaklı ı;ıözfin şehadetile 1 1 m 1 • • • 
- Yarın Ramazan· Sen de oruç tesbit ve illın edilirdi. 

Londrada yakında toplanacak O· ı Her halde ihraç edilecek İngiliz 
lan beynelmilel konferansta mil- kıt'alarının miktarının çok ve iyi 
zakere edilecek başlıca mcselcle- talim görmüş iyi teçhiz edilml;J ve 
rln şu~lardan ibarei olması muh· ihraç için bi;çok üslere malik bu
temcldır: .. lunmuş olması, Almanların diğer tutacak mısın? Tesbit ve ilan işine şer'i (!) bir 

Diye soran anndcrlnc: şekıl vermek, iCl" i (!) bir formül 
- Tutacağım anneciğim? bulmak IOzım olduğu için, sahte 
Cevabını verdikleri için. sözleri. ve sohtc din uleması bakınız, ne 

tıi tutmtya çalışırlardı. Fakat ÇO· kadar Slllünç, ne kadar ı;ıarlp bir 
cunklar~n orucu bilyilklerinkine formül bulmufilardır. Ve din na· 
benzemezdi. Öğleye kadardı. Öyle mına yapılan bu sahtekfırlık, bir 
~a! ... Ufaklar akşama kadar daya. bid'ati seyyie halinde devam et-
1\abilirler miydi hiç? miş. Ramazan yıllarca bu. suretle 
Ramazanın yaklaştığı, daha bir tesblt ve ilan edilmiştir. 

harta evvelinden evlerde başlıyan Bu gülfinç, fakat acı ve acıklı 
lemizlik seferberliğinden anlaşılır- formlılü size de anlatayım: 
dı. Ev baştan ba~a badana edilir, Giıyn hilAli tarassut ve yine gü. 
tahtalar gıcır gıcır ovulur, şilteler yn sörmüş olan iki adam. koşa ko· 
atılırdı. şa şer'i mahkemeye gelir. Başka 

Temizlik faslı bitip de. sıra sırt. bir adam da o zamana kadar yüzü· 
lak isine dayandı mı; kadın: nü görmediği ve diinyevi hiçbir 

- Tuz! mUna ebet! bulunmadığı bir adam 
Diye ba~lasa, efendinin yi.ircğl: nl~yhlnc üç beş kuruşluk bir ala· 
- Dız! cak davası aço.r. Sahte borçlu. bor 
Der, maamafih yine: cunu lnkftr etmez. Fakat, borcunu 
- ~lerdc ne var? Torbalara Ramazan ayının birinde ödlycce~H· 

'tlakıver, neler kalmış! ni söylediği için, daha Ramazan 
Emrini verirdi. ıclmcden dava açmıyn hakkı ol-
0 zaman ya hanım kilere iner, madıcını iddia <:der. Onun b\ı id

t\oksanları tesbit eder, yahut efen. diası varld gorülmcı; çünkü «hiliıli 
di bizzat kilere gider, evveli kllçllk Ramaz.an1>ı goren iki şahit vardır. 
tahta bahar kutularından işe baş. Kadı üç beş kuru borcun tah· 
~ardı: kara biber, ~·eni bahar, tar· silme karnr verirken, Ramazanın 
Jın az kalmış, nlmak lazım. geldi ine dair de bir ilam yazar. ve 

l<avaııozdaki reçellerden kayısı işte müslümanlar böyle sahte bir 
idare eder. Vişne, çilek, ayrn, mür borç davası ile Ramazana kavuşı\r
cli.un eriği, kiraz, ananas pek aı, du! 
llamazanı çıkarmaz. Surup, üç bli· Kur'anda boyle bir şekil olma-
l'Uk şişe var, kfıfi. dığı muhakkatır. Yine eminim ki 

Daha başka neler var: İşkodra· .zamanı Saadet» ve cHulcfayı Ra
llın balık yumurtası, efendinin gc- şidıno devirlerinde Ramazan böyle 
~nlcrdc aldığı makarnalık, dnmn· sathtckfırhkla tesblt ve ilfın edil· 
~ın Çorludan yolladığı koskoca iki memiştir. Her şeye bir kulp tak
"<lngaı sucuk, yarım tahta pastır. mnyı adelfı bir hastalık derecesine 
l}ıa, yarım kelle kaşar, ç<'yrck te- vardırmı;J olan bazı Cukaha. bilhas 
lltıke bcynz peynir, biraz kuru bam sa dıni menfaatlerine tılet etmek 
3-a, Yarım kazevi pirinç, armut ku- istiyen birtakım Yobazlar böyle ten 
~ıısu, yarım teneke sağyağ, ilç kel· sip etmişleri .. 
el~ §eker, bir sepet ceviz, biraz ba· Bu yüzden, t:HilAU Ramazan11J 

1 
eın, bir torba nişasta, bir miktar her ~erde ve aynl Günde görmek 
l'tnik, iki torba un... kabil olmadı~ından feci ve gülünç 

'v l3unJara münasip miktarda ırn. karışıklıklar . olı:nu~tur. Mese~a, 

1 tler yapılırdı. Kijcrlcri, tamtakır I Ramazanın yı~mı ~o~uz~nda, lş
/!-a yUz tutanlar, ynğıyla, peyni- tanbuldan iz.mıte gıden bır oruçl_u 

Yle, reçeliyle Ramazan şerefine halkın orada bayram saftısiyle, bır 
l' nı bastan doİdururlardı az aonra Bllccikte ıbadctiyle mcş-

l<'aallyet, Ramazan haz;rhğı yal-
1 
gul olduQunu gormlıştür. 

tıı~ cvlem inhisar etmez, esna! da "Hiliılı Ramazan• 1 Görmek bah
~:ıtekt.?te gC'çcrdi: şekerci dilkkı"ın sındc bir koyıt daha vardır. Ve 
~ını çömlckçllcre dondilren reçel bu, fierait ve ~ıcd.anl~r! cidden u. 
, "'anoı:ları. 11ğızları bembeyaz tıındıracak kolU bır bıd attır: hava 

1~1bcnrn ki.ıpler, bakkal dilkklın- ne kndar açık o!u.rsa olsun ~ahit~c~ 
~tında kırmızılı, ye illi. morlu, hiUılı bulutlar ıçı~dc gorduklcrını 

1 rııı. daire dııire• sallanan .gülliJç. söylemiye veya hakim bu suretle 
~t, knngal kangal sucuklar, pastır. ilamı yazmıya mecburdur. Eğer, 
no'lar, peynirlC'r meydana çıknr, hilali corbş zamanında gökte bulut 
l anık {\zfimlC'r, ka~ ısılar, urya. ve toz bulunmazsa, herkes gö~e~l

tı <'tikleri cnmckllnlara ycrlesll lirmiş! Yalnız alacııklıya şahıtlık 
<i lır vcnzarı lşliha~a arz~ olunur- eden iki adamın hilı"ıli gördüğünü 
bt· Paşa, bey, (•fendi, memur, za me,.ru gostermek için böyle bir ya· 
~t, lrad sııhlbl. tacir, nmele, kc- lan uydurmak IAzımgeliyor. Ve bu 
U b~ı. hamal, yemişçi. kundurncı, yalım gôzöni.inde biline biline m~: 
l'iicu, ve ihtı~ar kadınlarla scnç kndd s bir klc sokularak bir şer 1 

~~ar fütmazaniyeliklcrlni tedarik mahkemenin ilamına dindarane 
~U ek i~ln pazar pazar, dükkan tfir hi.ırmctle kaydediliyor. 

ltltAn gezerlerdi: M. Süleyman Çapanoğlu 

Bcrnc. 23 (A.A.) - Popolo d'İta 
Ua gazetesinin cephedeki muhabiri 
son zamanlarda Slovak ordusuna 
dair niçin haber alamadığını izah 
ederek diyor ki: 

Sovyetlcr Slovak ordusunu he
men kAmllen muhasara ettikten 
sonra bu orduyu 20 temmuzda Ki· 
ycCin takriben 200 kilometre cenu
bugarblsindc Li.Poviç mıntakasında 
mağlUp etmişlerdir. Slovak ordu
sunun bakiyesi ancak Alman kıta· 
larınm mildahalesile kurtulabil
miştir. Slovak kılalım son zaman
larda yeniden teçhiz edilıy.ck mu
harebelere i§tirak cttirHmiştlr. 

l - Çorçll ile Ruı.velt tarafın. vcrlerden hattiı Rus cephesinden 
cinn lmzolanan ntlantik bC'yanna- ~skcr getirip bu Uslerc karşı tahşlt 
mcsl, . ederek ihraç ordusunu mağlup C· 

2 - Butün ınUttefik memleket. dememesi ıazımdır. 
lcrdc, harpten sonra yapılacak f. Herkes Rusyaya biran evvel 
mar projeleri, harp malzemesi gönderılmesi için 

B. Çörçil, Britanyanın baş mü· hükumeti tazyik etmekte halkıdır. 
messlli olarak konferansa iştirak Fakat hiç kimse yeni harp sahne· 
edecektir. lcrinin tesisi için hükumeti icbar 

Rusya, bu konferanslara ilk de- etmek hakkına malik değildir. 
fa olarak iştirak edecektir. Murah Birçok gazeteler hulfısn olarak 
has olarak elçi Maiskinin bulun· ~ciylc yazmaktadır: 
ması ihtimalinden bahsedilmekte. coİngiliz amelesi, Ruslar için can 
dir. ın başla çalıfiırkcn bunların müs-

• 
-o- tcvliyi ma[1liıp etmesine yardım 

. SKtiDA R - KADIKÖY HALK · 
TARAMVAYLAIU 

Üsküdar _ Kadıköy tranwaylarının 
bcle<liycyc devri işi Mecllso sevke· 
dilmlşt r. Şlmdıki halde bu idarenin 
muhtelif müesseselere olan borçları 

da tesbit olunmuştur. Meclisten k~· 
l'llr çıktıktan sonra derhal dt:wir m:ı· 

amelesine başlanacaktır. 
Bir ııabıkalı hıl'tlız Ortaköy 
l.oru unda uyurken yakalandı 

Yersiz yurdsuz takımından Mu· 
hlddln adında blı-isı, uzun zamandan· 
beri Ortaköy ve cırnrındaki bir çok 
evicri soymuş. son olarak da. Orta· 
köy Şifa yurduna glreı·ek bir sürü 
yatak çarşafı çalmıştır. 
Nıhayet dUn sabah Ortaköy ko· 

runsunda uyku uyurken yakalanan 
hırsız: adliyeye teslim olunmuştur. 

üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
sorgusunu müteakip tevkif olunıuuş-
tur. • 

15 - 20 hırsızlıktan suçlu olaıı 

Muhiddin bunların ancak hır kısmı· 

nı kadbul etmiş, diğlerlerinin kendi 
marifeti olmadığını söyleml9tlr. 

Jsveçliler Sovyet 
bahriye/ilerini 
-tevk if elliler 

Stokholm, 22 (A.A.) - Bir teb. 
liSdc dün Sovyctlcrln Baltık filo. 
sunun 60 tayfasının. İsveç filosu 
cüziitamları tarafından Stokholm 
takım adaları açıklarında tevkif 
edilmiş oldl.Jklnrı bildirilmektedir. 
Sovyet tnyfaları, küçük motörlü 
sandallarla İsveç sularına girmiş. 
Jcrdl, Bunlar enterne edilmişler
dir. 

35 bin tonluk 
Amerikan . . 

gemzs.ı 

denize indiriliyor 
Valiin.&ton, 22 (A.A.) - 1\Iassa

ch"st adındaki 35 bin tonluk zırhlı 
yarın denize indirileicktir. Bahri
ye Naıırı Albay Knoks, b u müna 
sebellc bir nutuk söyliyecektir. 

ve aksi takdirde Husları bir kah· 
raman gibi ölume lerkeyliyeceği-

ni2a unutmayınız. ıı 
Yorkchire Post gaz:ctcsl ~unları 

' yazıyor: 

İngiltcrenin vad!c~i. yani Rus· 
lar için malzeme imal etmek ve 
bunlan Rusyaya göndermek cid· 
den çok munzzam .. bir iştir. Bu işi 
büylik bir azim ile, ısrar ile ve bü· 
tün ruhu ile çalışarak yapmalıdır. 

Alman orduları muayyen bir za. 
man zarfında ancak Rusyada im
ha edilebilirler. Vakıa garpten 
Rusyaya harp malıemcsi gönder
mek güçtür, fakat Rusyanın bütün 
sınai ve manevi kaynaklarını ele 
geçirecek olan Almanları mağlüp 
edebilmek hepsinden daha güçtür. 

Ramazanıta pide çıkarılmıyM'ak 

Toprak l\Iahsullerl O!isl börek, si· 
mlt~I, tatlıcı ve makarnacılara yal· 
nız ramazan nyınıı mohsııs olmok 
Uzere normal ihtiyaçlarının bir misli 
fazla un verecektir. Bu sene ram&zan 
pidesi çıkanlmıyacaktır. 

barbar vasfına ç~rpılmamak için 1 r J 
elinden sdenl yapıyor glbldlr. I A B 

Ve eğer bugün Çinliler ezeli UY· n n e m v e e n . • . 
kularından uyandılarsa b u, ecne· 

bJlerin kcndilcrıne barbar demesi· ~-----.---------------.......... _. 
ne tahammill edemedikler i lçindlr. Yazaıı: Türkçeye gevireıı : 
Çünkiı onlar yabancıların hakiki 
barbar olduklarına kanldlrler. Ya· 

ÇENG ÇENG -·- Celal Tevfik 

bancılara onlar ya barbar derler yoruz. Uzaklardan bize tebessüm 
veyahut Tatar.. . eden Avrupanın boyalı çehresin· 

Tatarlar Çinlilere göre: Mağara· deki renkleri ruhumuzun sathında 
larda oturan, pişmemiş et yiyen, &aşyavcr bir irtla_ş yaparak, bizi 
kaynamanıı11 su i~·cn, çok tcrliycn gıcıklıyıtrak ho§umuzn gidiyor. 
uzun kıllı mahlüklardır. Bu çehrenin hakiki mahiyetini bl-

Uzun bir medeniyet tarihi ya· len eskiler, Şlfiklnl!ğl buyükli.ık 
ratınış olan Çlnlllcre yabancıların zannedenlerle gbğUs guğüsc, tır
barbar demesi bir pala\'rndan lba· ııak tırnağa mUcadL~~ halindedir. 
rettir. Garbc mütemayil biz genç Hakikatte makine Avrupasının 
Çinliler bile lnt>e <'lC'yip sık doku- hakiki külturüni.in derlnllklcrini 
modan .adecc asri bir hayat tcsl görmek, ondaki evsafı safha saflıa 
sine ve slllıhlanmıya çnlı§ıyoru~. tetkik etmek için Çinli:) c daha bir 

Medeniyetin bıfşlıca prensiple· asır zaman Jfızım ve bir kasnakta 
rinden ve makine dedikleri dahi· lşl!yen iki çnrhın hareket ve sUrnt 
yanc ~eytan alı-tlerindC'n gafil bu· hesaplarını kurmak için ise bir 
lunuyorıız. Elimize gcçlrdiglmiz çok genç Çınll neslinin bu dün~a· 
topların obiıslerile kahramanlık ya gelip gitmesi lfızımdır. Bu işçi 
şarkıları çağırıyor ve KonfilçyUs ı talebenin bir asır çalışarak o gil
hcykciinkı mermcrlcriai parçalı· zel heykeli süslü elbisesinden tcc-

rid etmesi ve orada şarklınınki ile 
hiç farkı olrruyaıı hakikt insan 
ljahslyetini bulması, görmesi lfı. 

zımdır. 
Genç Çinliler, sizler tahrip edi· 

lecck barbarlığı, intibaka şayan 
medeniyetten ııyırd etmek hüneri
ni oğrenmeklc rnlıkcllefsinlz. Fe
na inşa edilmlli eserlerde tad!Hlt 
yapmak, yenisini vilcudc getirmek· 
ten dahn güç bir ınt>sC'lcdir çUn 
kU.,, 

Bir hastayı nmcliı ata gitmeden 
evvel doktor kendi kendine sor· 
malıd\r: 

- Ben iyi bir cerrah mıyım? .. 
Teyzem evlenmek i.ızercdir, eski 

usulde bir dügllnc haı.ırlanıyoruz. 
Ni§andan zifafa kadar geçecek 

zaman zarfında mutavassıtların 

SAFO 
Misamın ayyaş, zenperest filozofu 
Kısantos yalanmaya başlamıştı 

Yazan: Nizamettin NAZiF 1 
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Gemiciler yatağanlarını arkala~ın· tan başka bir şeyle ul;raşmaz sa · 
da saklıyarak, utanarak gerlled.lcr. lan Yadnıon, Sa!o"nun en bUyUk hıı) 

Sahlldckl ka~abalıkta bir kaynaş· ranıydı. Safo ile bir gece. bu· :.ıat , 

ma hısscdtldı. SLSamlılar hep blr n· halt.A beş da.klkncık ynnyana buıu 
ğızdan bağırıştılar: nabl\mek lçın nesi ,•ar nesi yoK 

- Yaşasın Safooo! Yaşasın Sa· vermeye razıydı. Safo'nun bütiln "ı 

Coo! lrlerlm ezbere bihyordu. Her ı;onUld 
T~zlular az c\"\'Cl yakalarına &a· bır arslan yatşr derler a ... Eh ısl , 

rıldıkları geıuicilcrln bağlarım acele l"admon'un gönlünde de. ı;öbcğın. 

acele çozdUler. En lhUyarlnrı diz çö· heybeti ,.e suratının tasasızlı~·Y 

kerek nasırlı elleriyle kadınm kalça· taban tabana zıt bir arslan yalıyvı 
lıı.rm.a sarıl ılı: du. Ve bu arslan Saf oya dclı &ıbı 'ur 

- Affet b zl... Ey peri! Affet bı· ı;undu. 

zl... Safo'nun sUzel mi, çırktn mı t'.iı 

Ve dudaklarını o menner Yücudun dUğunu b.lmıyordu. Sormamıştı b. c 
sol dizine dt'ğdirmek istedi. Lakin o· Bu kadar gUzel şeyler söyllyen ' 
muzuna yediği bir tekmeyle sırtUstU söyledıği şeyll'ri herkese bcğendır.: 
yere yuvarlandı. Safo: bir kndının gUzel veya çirkin olma· 

- Karını. kızını gönder se!ıl! Di· sına ~hemmıyet vcrmıyordu. Canı ı 

zlmi onlar ö.Psilnler... çok SC\'mcmlş olsaydı, şimdiye k • 
Diyerek gerlled ; kapıyı kapadı, dar bin defa denize açılmış ,.e Lökat 

sUrgUşünü sürdU. adasının yolunu tutmuş ol::ıcaktı. 1' .. 
- \ ' l - kal dot,"'rusu ya ... denizde seyahat et 

O zaman mesele anlaşıldı. Safo va- mey. dllşUndUkçe tUylcrl dıken dık 1 

tanı olan Lökad adasından kalkını,, oluyordu. Yadmon Sısamda doğm~
blr kıı.ç cariye satın almak içın Trak· tu. Sisamda tabii bir ölilmle topra~ 
yaya. gitmişti. Orada kabileler ara· girmek ve ba.baslle bilyllk babasınu 
sında tam iki ay dolaştıktan sonra yanına gömillmek' istiyordu. 
Rodop balkanlarında, bir pınar be· lkl yıl önce fi!<UOf Kısantosurı 
şmda, Arhldlkl adlı b,r gUzel kızı sö· e\'inde Safo'nun erkek kard~ Ha· 
zUne kestirmişti. IAkln anası ve bn· raksos ile tanışmıftı. O zamar.dan· 
bası kızlarını kendisine venlleye razı beri Hal'a~so.s'a y(lzde elli eksik C 
olmamıtlardı. alla şarap sauyordu. Haraksos bu 

Arhidiklyi satmak için yetiştirdik· kflrlı tfi kendi zcklısına hamlediyo ' 
lerlni söylemekten de çekinmemişler· Yadmon'u kafese koyduğunu aru· 
dl, ama kızı mutlaka Slsam esir pa· yordu. Yadrnon'un bu fedak rlığu, 
zarına göndermeye karar vermiş bu· kız kard~inln kara gazlerl için kat· 
ıunuyorlar<lı. landığını nereden kestirebllırdı? 

Safonun bUtUn teklifler!, ricaları Velhasıl Yadmon bUyUk b r sevi • 
beyhude olmuştu. Ana, baba bildik· içinde idi. En nihayet Safo ite kaı • 
lcrındcn şaşmanıışlar; karşıya gelecekti. Aksl şeytan! Her 

- Canınız isterse gider, Sisam sene herkesten ovvel Slsama geın 

pazannda mlizayedey-0 iştirak eder· Hnraksos bu e<:ne henllz g6rUnme· 
siniz. mişti. Eğer Haraksos adada olsayd 

Deyip ışı kısa kesmişlerdi. Bunun herhalde Safo ile kolayca tanışma ıı 

üzerine Saf o, Arhldlkl tçln ~li:rlel' bir yolunu bulabllirdi. Aklına. ı lozot 
söyllyerek sonb:ıhara kadar Trakya- Klsantos geldi. Acaba o Sa:to ile ken· 
da kalmış, kızın ark~ına gözcU!er dısini tanıştıramaz mıydı? 

koymuş ve hangi gemiye bindirildiği· Öğle yemeğinde hiç bir şey yeme
ni öğrenince takibe başlamıştı. Ll· di, :ı,.aınız bir kaç kupa şarap lçt • 
kin yolda. daha uzunboylu hasrete Efendisinin bu tştıhasızlığını ııck 
tahammUI edememiş, Samopulo a· mera~ eden Ezop, kırb~lannıağı gö 
dacığı yanında kızı taştran reminin ze alarak; 
diğer gemilerden geride kald~ını gö- _ Çok dUşUncell görUnUyorsunuz. 
rUnce rompa edip Arh.diklyl cebren bu kadar gam ve kasavetin şcbe,tıı 
elde etmeye çalışmıştı. ne o\ah!llr? ·diye şordu· Siz kl hep • 

o gece Sisam uyumadı. Sabaha miıe hUkmcdiyor&unuz. Niçin hepi· 
kadar her e\•de Safodan bahsedildi mizden mes'ut görUnmUyorsunuz? 
\·e crtcsJ glin öğle Uzcıi adanın her Yadmwı, Ezop'u aruira pataklar
tarnfındakl halk onun bulun<iuğu ta- dı. Fak.at kölesinin hAklm bir adam 
raca akın etti. 

acrkcste iki merak deprenmifll: 
l - SaCoyu görmı:k. 
:? - Safo~un se\'difi kızı &örmek . 
Yerlıler Safoyu görmek lçın ıı,deta 

çıldırıyorlardı. Gt'lenler doğruca sa· 
\\ilde blrikmltlcı·; 

- Safo! Yaşa Safo! .diye. b~ırı· 
yo~lardı. 

Yabancılar ise, Eı;-cnln bu adasın· 
dnki halkı çılgına dlndilrcn kadın ta· 
rafından kovalanan kızın haya,l! ile 
sOzUlen gözlerlnl beraberlerinde ge· 
tırdıkleri altınlara d kcrek: 
c- Acaba şu yavruyu satın alabl· 

lir miyiz?> ·diye dUşUnüyorlıırdı· 
Yani dakikalar geçtikçe ~afonun 

raki,plerf de artıyordu. Hoş... Yerli
ler arasında da, Safoya ro.kip olmaya 
hazırlananlar yok değıld •. 1''araza Si· 
samın ayyaş ve ı;ok zenperest filoıo!u 
Kısantos yalanmaya başlamıştı bile. 
Fakat asıl rakip, korkunç rakip ne 
oydu, ne de yabancılar! Asıl rakip 
Yadmon'du. 

Safo'nun adaya gcldığlnl duyar 
duymaz Yndmon'un ytıregl <hop!> 
edh·erm ştl. Zira kölclerınl cariyelerı 
ile koyun koyuna bağ kiltükleri ara· 
sında. yaşatmaktan ve şarap satmak-

yüz altı övün yemek yemeşi l i· 
zımdır. Eski usuldek i merasime 
göl'C düğünden evvel altı ~artın 
dolması lazımdır: Teklifin ksbulO, 
hediyelerin tıkdiml, dü~un tarihi· 
nln tesbiti, s elinin evrodcn alınına· 
ı, yabani kaz: kurban edilme5i ve 

mabede nezir vr takdimi merası. 
mi ... 

olduğunu da bilirdi. O zaman kam 
bur onseı;ln1 katıyarak bir mUddct 
dllşijn<IU ,.c efendisine şu aklı Hrdı: 

- Saf o gibi kadının göz.üne s r
melt için ınuUııka onun zıddına gıt· 
melid r. Onu nekadar çok kızdırırsa· 
nız o kadar çabuk elde edersin .z . 
sanıyerwn. Bana kalırsa. bunun erı 

kestirme çaresi esir pazarına. gide 
rck Safo"nun karşısına geçmek ' 
sevdlğı kızın flatını alabttdlğine art· 
tırmaktır. Buna cfe.'ldlnılzin ser\ c\, 
mUsaltt r. 

< Devamı l"aT) 

Boaıerltahlara alınacak 

tal enler 
Konscn·atuvar" alınacak taıı,:bc 

lerin imtihanlarına di.ın başlanmış
tır. lm\ihan şan, kcroan, vı:) alon 
sel, piyano, nazariye, kompozisyoıı 
dan yapılacaktır. Kaıananlar dere 
cclcrine göre sınıflara alınacaklar 
dır. 

İ{Tltil\anlar& iki ~ün devam cdı'c 
cck :>-ym 25 inek? nctıçc ıla" c" ı 
dikten sonra derslere bnşlanacıı1 
tır. J 

NikAh ı:ünlinün tesbiti sıra.ı ında 
nlşani ların saadeti tcmcnnbatı 
mer2sinıi oldukça miihlmdlr. Mu 
tav:a ıtlar, tccrübclı bırer diplo 
mat gibi ild hı raf ıle haraı etlı 
müzakerelerini zifaf ı:ccc ine ko 
dar sürdürürler. 

Yalan, yalan, yıılıın... Hayallt" 
rinin vüsati ne kadar musaltsC' ıki 
tarafı bırblrine o kadar ~ cığlnncl ı 
rlP ballandırırlar .. 
Aralıkta çekilen ziyafetll'rln ııı 

Bu mcr.:sim zamanla kısaltılmış 
ve hayatın cereyanlarına uyularak 
sadeleştirilmiştir. Mutavassıt ta
baka, hassaten yüKsek sınıf b!Uı
kfs bunları alahlkliğine dallandı. metlerinden nefislerini asla mah 
rıp budnklandırmı§tır. İıd!vaç tek- rum etmezler. Hediyelerin arkıı ı 
lifinin yapılması cks<'riyctle ev- kesilmez. Dellkanlınıiı cvındl•ıı 

\'elinden lllın edilmez. Fakat QUn· ı:üz:el ni~anlıya oltın ve gümuş he 
dan sonra hediyelerin kabul nevi diyclc-r gotürürle B .ı 

· 1 · t k b"ll ttıır.· r. ıı m<\; DO\ıa 
nışan meras mıne c a t e ı;l tıd-t b , . , .. . 
için artık iş rcsmi)'ete döklilmüş · c u. · bıı çift ordck, b.r çıfl 
tUr ,.e mutnvassıtların ilk ziyafct-ıt~tlı su balığı, do.rt sandık mel\a 
lerinin sırası gelmiş demektir. Ha· lotüs tohumu \"C ay çıçeğı simde 
mallarla tıı!jınan iki sedlye · san. Kızı alıp göttirmek meraslnıı 
dalya ile bunlar erkcl!ln evinden bugün artık pek parlak olmamak 
kız evin«" gotüı·ulUr. ncraberlerin· tadır. Nıkah ı;unu dugu11 m«"ra i 
de u hediyeler vordıl': • minin arta kalan ıki şartı birden 

Bir paket ipekli kum as ile bir ~erine gctırilır. 
paket be>yalı kuru meyva •• , (De\' ... ~) 
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En So:- H-ıvadis'·n macer:\ romanı: 9 \Sporcularımız 

[~,7!~.~,;,~u~~~~h~~!~ ~""" ••a~:~;~~;;;;, 
Genç kız babasına:" -Anlıyor-

ve heyecan ıçınde seyredemiyoruz. 
Niçın? Çünkü bugUn bize zevk ver· 

Evlenme teklifi 

• Boyum 160, kilom 60, yaşım 
34, mütenasip vücutlil, buğday 

tenli, güzelce sayılır, dulum. Tam 
bir ev kadınında bulunması JAzım 
gelen bütün aile ve ev bilgisine sa-meyen bir oyun oynuyoruz. 

d dl b d Büyük Harp ,.e Mütareke gün_ hibim. . . . 
SUnUZ ya - e - U ll 8 ll S Q ll T 8 terinde gayri Türk yerli takım- Tahsılım orta sayılır, husus! bır 

S "l' • • l r lar ve ecnebılerle yaptığımız maçlar, terzi mektebinden diPiomalıyım. 
( lVeTlll ll1Ş8ll lSıgım • '1 Avrupa temaslorı, Ayrendük maçı. Evine bağlı aile, hizmeti bilir, bo· 

· .. · · R · .,_ 1 yu 165 len yaşı 36 dan aşağı olrnı· Genç kızın gecikmcşinin s·~b<:!bi Viktorın Lusyenın sOzUniJ kesti: Elittıhat maçı, Mın maçı, ıu.a.car . . , . . . . . 1 ' . . ı . . y 1 R 1 . yan vazıyetı ıylce bır aıleyı geçin ne ıdı? Sofrada yemek yerken ni- - Oemın :rtlösyö Jak geldi Si- muhtelıtl, ugos av, umen, Bu gaı . . . 
çin dalgın görünüyordu. Gerçi o, zin bu mösyö iJe nişanlandığ~nızı '"·e hatta. Yunan takımla.rlle oynadığı- dırır duru:n~ hassas bır erkekle 

· · · · · · ı oı· k ıo•ı evlenmek ıslıyorum, (A.A 34) rü 
hafıf bır kazaya uğradığını söyle· ı:jıtınce fena oldu. Içcri girmeden mız maç ar, ımpıya ~ maçı, -· · 

Ol d b t k muzuna müracaat. 
mtş, !akııt kazanın tafsilfı:tını ver çıktı , gitti. Ben, bu işten birşcy impıya. ı, ve unu mu ea ıp yap-
mekten çekınmiştı. Neden yerı- anlamıyorum. Benim !ikrime gö- tıgımız muazzam turne, Galatasa· • Esmer orta boylu, neş'eli ve 
mıştı bu;-ıu? .. Otomobilin döşeme- re, evvela birinci nişanlınızla aıa. rayla beraber Mısır turnemiz, Macar sıhhatliyim, Yaşım 30, çahşıyo
• altında saklı ve mi.Jnürlıi t.arftJ. ) kanızı kesmeli. sonra ikincisi ile 

1 
takımlarile . yaptığımız temaslar, rum, elime net 50 lira geçiyor. 

ve vardı~ .. Genç kız yalan söyle- nişanlanmalı idiniz. Doğrusu bu- Sparta ve nıhayet Slavya maçları. •.. Yüksek tahsilim var. Çalgı da ça-
mı.şti. Ja...1c, bunu anlıyordu. dur. - Futbol bizde geriliyor, buna se· larım. Aradığım erkek 40-45 ya. 

Vaktil~ biriyle mi sevişmişti. Nasıl" Ne dedin?.. Fakat, bep nedir? şında, kumral, mavi veya yeşil 
L .. k' . d" .. . J k k . sız de ben m gıbı futbolun gerile gözlü, aylık kazancı 100 liradan 

.., 'r, ' ' • • • ,..·•. :.' • •• -

BAŞ, O 1 Ş, NE l LE, G R 1 P, R O M AT 1 Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında cünde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Parasız ilanlar Topkapı Ma:tepe:sinde~i Satınalma 
Komisyo~u ilanları 

us~en, ona,_ ım ~.\·ı_ sevme ı gını I a çıldırmış .•. Ben endisıni sevi ı -
)emınlc temın etmıştı. O da buna yorum, nişanlım odur. Benim baş . diğine kanlı::ıini..z; diyor ve devam edi- fazlaı kibar tavırlı, yüksek tahsilli 
ınonmıştı, Fakat ş!mdl , aldandığını ka bir nişanlım yok. yor. sakat olmaması şart, içki, tütün Jş İSfiyenler: 
a hyor, gosterdlği ı;afiyete kızı. _o halde bu mösyö?.. Bunun blrbfrine merbut düzineler .. kullanmıyan tercih edilir. Arzu e-

1 - Ordu birlikleri hayvanat llıUyacı için 225 14n kuru ot kapalı zarf 
usulile alınacaktır. 

,)Ordu. Gcnr,. güzel bir kız olan - Evet ... Lakin Jak buna inan· le sebebi var. Bellibaşlı olarak gt>r- den (Saadet Son) remzine müra-
Lüsycr'; 'l o vakte kadar ~cvmemiş mamalı idi. inanmaması 15.zım ge. cıUklerlm şunlar: caat. 
\c se,·ıimcınfş olmasına imkan lirdi. Ah' Bu yanlışlık!.. A - Ba;ıta, dilnyanrn bugünkü •2s yaşında kumralım ve güzelim 
\ar mıydı? Her halde birkaç aşk Yüzbaşı Silver: hali, 4 ay evvel dul kaldım. Kocam 4 
maccraıa gccirmis olacaktı.Bunlar _ Teessüf edilecek bir tesadüf B - Amatör ruhunun eski manayı ay cvevl öldü. Balıkctliyim. Güzel 
dan biri, hiç şüphe~iz gônltinde bir ı .N'işanlınıza telefon ediniz, buray~ pek az üade etmesi, kahve rengi güzlüyüm. 14 yaşında 
~z bırakmıştı., O sabah ~ccikmcsine gelmesini rica ediniz. Fakat birşey 1 C - Ecnebı temaslarının olmayı- terbiyeli, ortaokula giden oğlum· 
schep bu idi. Beraber buluştular, , ~öylemeyiniz. Hakikati anlayınca. şı, ol~a da bu teması temin edecek dan başka kimsem yok. 
&on bir defa. görü$ti.i1cr. Bu sevgili, , . izden şüphelendiği ne nedamet c-1 ecnebı takımlarının da on, on be.ş Bana ve oğluma iyi bir şekilde 
rakt le Kendisine gönderilen mck. f decek, özür dileyecektir. , sene evvelki futbola nazaran derece- bakabilecek bir koca arıyorum. 

~ıarı ı'ade etı· lerinın düşUk olaca.ıs--ı, Alk l k lla ıyan sı·ga a ·çmı'yen !' ı. .. .. . 1 Lüsyen, nişanlısının otomobil r, o u nm • r 1 

Kıska.~çlığ01a rağmen muhurlerı 1 dö..:emcsi altında bir zarf buldu- D - Mektepli gençlerin klUp ta· 25 den 50 ye kadar biri olabilir. 
zm:va. zarfı açmaya cesaret e· I ~u~dan haberdar değildi. Yine ken kımtarında yer almayı,ıarı, Yalnız maaşı l&O den yukarı ol-

3emiy(,ır, be.na, kendinde bir iıak 1 di kendine şövle düciJniivordu: eBa . E - Futbolcunun çekirdekten ye- malıdır ve bana çok iyl bir şekil· 
,,,.. ·· d ı · .. · tı~memesi d b k ti H' b' ı· · .. ormu,-or lJ. ba. bundan böyle Yüzbaşı Silverin . • . e a ması şar ır. ıç ır ge ırım 

Hnydi, ~edi. Bu zarf. sırrını nişanhsıym, .. .,. !->Özünü duyunca İ· j ~ - C.va.r klüp ve fehlrlerdekl 

1
. evim, ve hatta i:'i deni_Iecek bir 

muhafaza etsın F3kat nışanlım· . . . . h t . 1 • 1,, ~ tlerı gelen futbolcuları menfaat mu· eşyam yoktur İstıyenlerın •Seven · · • · çerı gırmesı, ııa a ıs eme.c:;ı a. . . . · 

verme. 
tl<an 
küı:ük 

Bu oUtuncla lf arama, lf 
e,·Jeume tekillleri, ve 
ma.h!yetl h&lz olmıyan 
UAn1a.r paruız neıırolunlll'. 

• ~Iatbaa pedalcısıyım ve ka· 
bartma etiket ve kartvizit maki· 
nelerinden anlarım. 
Ça1ı~tığım matbaada işlerin birden 
bire durması yüzünden işimi bı

rakma)a mecbur oldum. Şimdi bir 
matbaada p..:dalcılık işi arıyorum. 

(A.R.) rümuıuna mliracaat. 

• Okumak yazmtı;..: iblirim. K ... 
pıcılık, odacılık Cil.>i bir iş arı~:ı ı 

rum. İsteklilerin aşağ daki adrc~: 
müracatıarı. Fatih l\Ialta çar~ıs 
Temit.ilk hane Habib 

2 - Teli mUtea.hhide alt olmak Uzere kuru otun beher kilosunun mu
hammen bedeli beş kuruş elli .santım olup tutarı 1237:i liradır. Teli cilıetı 
askerlyeden verilmek şartile balyalı kuru otun beher kilosunun muhanı

men bedeli beş kuruş on bef santim olup tutarı 11087 lira 50 kurw;tur. 
Döküm halinde beher kilosunun muhammen bedeli 3 kurtı-tı 75 santim olup 
tutarı 8437 lira 75 kuruştur. 

3 - Evsaf ve hususı şartlar Topkapı Maltepesinde askeri satın alma 
komisyonunda görUlebllir. 

4 - !halesi 29/ 9/9U Pazarteai günü oaat 11 de komJıyonda yapıla· 
caktır. 

5 - Teli kendisine ait balyeli k'lru ota talip olanların 928 ltra teli ci
heti askeriyeden verilmek Uzere talip olanların 870 lira dökllm halinde 
vermeye tal'p olanların 633 lira ilk t.eminat m'akbuzlarını ve teklif me~-
! ·:i:ırı!'lı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (7845) 

dan bonun içinde nf" olduğunu= 1 . d'• 

1 
kabılınde ayartmanrn oyuncu yetış- Kadın. remzine müracatları ' ı zım ge mez n11y ı.. 1 · · * Boi cü~il olan blr bayan stl .. :ı 1 sormak hakkımdır Niçin bu mek . . tirmeden daha kolay olması, • Yacım 29 dulum Orta boylu 

. · . ~ Jakın evıne telefon ettı Cevap ~ • · nelllt aramnkl:ıd:r. 1.:j:eye:ı:er : n aş. · 
tupları ımha etmedı? Eger arala· . · . G - Genç elemanların spor aşkı- narin yapılı kara kaş ve kara göz-

. .. alama<lı Gazete ıdarehanesınden 1 . . . . il J;dakl adrc!e rnUr.ıCJ.J. ~. a~·ı. 
rında bı_~ munasf'bct kalmamış ~l· 1 de henÜz gel. mrdiğiııl söylediler. nın ldareslzlık ve bılgıAızıık yUz n· l ıü, buğday renkliyim, Şişmanla- J..Iahm;.ı ~ paşa K.:ı:ıtaıc: cam!sl Ç. • R::r.ıazan münasebetile tertip olunup 25.9.941 perşembe akşa-

Ş~. J ETi HAYRIYEOEN: 
t;aydı böyie yapması 13tım gelır - . . . den spordan soğumaları. maya pek istidadım vardır İyi ve . . 

. . . Sılver, muhendısten ve kızın- · maz sokak 90 nuına. ıtl.ı Emıne. 4 I!.\lndan itibaren tatbik mevküne konulacak ilive seferleri .ıöste-
dl .. Cıçeklcrı alıp get_ırmek baha- dan müsaade istedi. :;-- En çok heyecan duyduğunuz! namuslu bir aile kızıyım. 1 * Bu'gıır :stanlı bir 1\i.·:;.Um. \ ' 1 rir cetvellerin bu akşam lskelelerimiı.e asılacatı sayın yolculan-
nesıle beni garaja nlçın gönderdi• maç· Ciddi tekliflerin T T (Hasa 1 t k k içi ~ o·a· 111 !! ıı- 1 Bu zarfın elime o-eçme~I ihtimalin' Genç kız , sabahki arkadaşına bu _ Bütün maçlarımı şevk ve heye_ .. 1 .. ) . .. 1· · I an ı.ma o uına n ., -· . • rn. a va mıza an o unur. , 

"' ı d t" . b 1 1 . usu remzıne muraca. 1 tim bozuk o'd;,ı~;,ı .,.. - hcrr ça' . ~· 
düşünmedi mi? Yoksa ka~den mi maceranın !->aa e ını ata ıyacagın canla. oynardtm. Bunları ayırdetme:u • .. .. z ye~ '. ı;> , .• ,.. . _. , ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Jk" d L.. dan korktuiiunu söyledi b "Ü . i k ü tU ı 2~ yaşında mutenaslp guzel Lnak hem okuma K ~.;; ~ ıyor:::l"': Berd ... 
yaptı? Be 1 e usyen, aramız. · ug n ıç n pe g ç r. vücutlu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca ~ .. ı•·adc e':r c&. :s~ ye,, hJ. .. ; i _,~ ~ .. t 

1

,. 
ciaki n{;şanı bozmak istiyor. bu ar· Yüzbaşı bu genç kıza korkusu- - Hayatınızda en çok heyeca.ı boylu yecril gözlü orta tahsilli Fran Ç' • . 21 ' 

· d ı d ğ v sah:ple1.i.1.ıı. ot. ,..l.ı_. .... ı.;, > re.ıız.11 .. -
zusunu açıktan açığa söyliyemiyor. nun yerın e oma ı ını söyledi: duyduğunuz maç? sızca biJir iyi ve asil bir aile kızı . . J 

h B h ı:ı ·· 1 ki .sekiz ed mU:a.caa. ~,J.rı:n ı.c .::. \:: ... .. rn 
Zarfı ma sus oraya bıraktı. ~tak- - ey ude ÜZlılmeyiniz, dedi, - ıı yorsunuz sen en- yım. Hayat arkadaşımda aradığım • c.Bir Universl~e ta~tbesl kız ve e:- j 
&Adı becim kıskançlı~ımı uyandır '•T 1·şanlınız sı'zı' se\·ı·yor. sı·z A- oııu beridir Ankarada idim. Beş .sened.r 11 • 6 '' ... n; şar ar: kek orta mektep taiebesine TUrko;c 
mak, söziimü geri almaya sevket- ~eviyorsunuz. Sizi dinlememezlik futbol oynamıyorum. Ve maçiara en- En az lise tahsilli olması ve dev- ve Fra.n3ı:ı.ca oiarak riyaziye, fiz~k. 
tnek. Ah;! Ben de amına saçmalı- der devam ediyorum. l<'utboi mevsi·' 
yorum .•. 0 böyle şüphelere layık edemez, llaklkat anlaşılınca orta. mine yeni gırlyoruz. 1\lUsaade eders'!- let memuru, öğretmen veya subay kimya, blyoJogi dersler. l vermekte· j 
değildir. Her halde bir defa ken. daki anlaşamamazlık kendiliğin. n.z bu sualin~ze yeni bir frrsat zu.?hı- tercih edilir. (5 Emel) remzine mü dir Alkaya ı·tlmuzuna müraca:~.t> 

· racaat. • Muhasebeden ve tıc.:ı.rl i'leıde,ı 
~isini görmleiyim... den kalkar. lcap ederse ben de, runda cevap vereyim. ] 

1 anlar Yüksijk lkLaat ve Ticaret n:l'k 
Saat 19 buçuğa gelmişti, yarın gjder, kendisile görü..:ürüm, ?t.teseı~ Iı"'enerbahçe Uçilncü takı· • Yaşım 49, maaşım 77 liradır. tcbl talebesinden b.lr genç ö::eden so.1 
Jak Rişar~ mühürlü zarfı parde- \'aziycti anlatırım. Her halde sözü Dul, emekli ve kimsesizim, hiçbir mında oynardım. Birincl takımda tıp raki zamanı içln kanaatk.lr b:r uc 

s:üfünüa iç cebine koydu ve Nas. me inanacaktır. Şayet inanmazsa içkl kullanmıyorum, Aradığım ba-
kı bugünkü gibi sekiz tane hür F~· 36 il 42 d U reUe iş aramaktad~r. S. 9 rUmuzuna 

yon meydanına, nişanlısının evine hakikati !->dyJerim. Kendisine ra. yanın yaşı e arasın a, m · mü:ae;aat. 
gitmek için bir taksiye bindi. kip olmadığtmı, evli ve iki çocuk nerba;ıçeliler. zuhur edı.vernıı.şı... Ü\!· tenasip güzel vücutta, şea, balıke-

Lüsyen, bir saat evvel eve dön- baba.c:;ı bulunduğumu isbat ederim. nl lk.nci takımı allai.aL·ak bhı.l.ci uı· tinde ve iyi karakterli olmalıdır. 
müstü. Bir misafirle salonda bu- ·Allaha uomarladık, madmazel .. Sl- 1 kın1a. aidıl&r. Ağa:ı,eyie.rimi.'-•ı& ı.ari.Vi- Az btr .reli l ve bir evl olan hayan 

1 d A b b 1 "t kkl · t sarih adresle (66 Yuva) remzine unuyor U. Z sonra a ası ge · ze mu e3e r ve mınnct arım.. f ye edilen bir A.tınofdUyu 4. - 2 yeni-
. ı· müracaat. 

mış 1. Bnrtel ve kızı sofra ... ·a oturdular. 
.J ,.n1lz vardı. B. u oyunda ik1 gol at-1 

Hizmetçi kız, Jakı görünce ka- Büyük bir yeis içinde yemeklerini • Kumrnl, balıketinde mütenn-
pıvı açtı. l\ladmazelin ıaJonda bir yediler. mıştım. Haylı heyecan du,>'ltlUftum. sip, güzel vücütlü, lise tah~illi bir 
vabancı ile beraber oldukların1 ı (Devamı var) Sonra ÇPk mllıt takxmlle yap~ıg.mız ıis:an bilir iyi temiz b~r aile kızı. 
söyledi. ı maç. Ve meşhur Sparta ve b.u.vyl. rım. liayat arkadaşımda aradığıın 

Jak, salona gireceği sırada, Lüs· Sarıyer Sulh llt\khnllğlnden: maçı. O gün şunşek gi~i oynamı1- 13artlar; 
renin, babasına söylediği şu sözleri Esaa· 941 / 278 tık. E:ı. az lise tahsilli, 25-35 ya ş trırla 
işitti: - Futbolda pı-ofesyoneilliğin a- bir bayla evlenmek ı· 0tiyortım. (•, 

Ce\.·det: Rumellltlsarı Fınn sokak " '' 
- Anhyor~unuz a baba ... Bun- 1 numarada. leyhlnde misiniz? Selma) remzine müracaat. 

dan boyle yüzbaşı Silverin nişan- - Şımdi bizdeki g;bt yarım olursa 
lısıyım... ~{Uddei Mehmet RuhlniQ Beykoz bütün kalblmle bunun aleyhindeyim. 

Jak. dondu, kaldı, Kalbinin e- mahkemesinin ilAmı ile mUddeiale}"h Para az ahndığı için profesyonellik 
7.ildiğini hissetti. Acı acı gülümse- Cevdetin kızına ayda altıtar liradan gizli oluyor. Aleniyete dökülemiyor. (A.R.) adına gelen mektubı· 
dl, hizmetçi kıza: iki sene befl aylık nafakanın tutarı I Oyuncu yarı parayı, yarı ışini ve ya- matbaamızdan aldırınız, 

- İçeri girmeye lüzum kalma· olan 194 liranın m&Barifı muhakeme rı da futbolu d~UnUyor. Bır feye bü
dı. Yerimi bir ba!'kası almış, deeli. ile b•rllkte tıi.hsili hakkında ikame, tün nıevcudlyetile insan hasrı vücut 
Ve evden çıktı, gitti. eylediği davanın yapılan duruşması etmezse ondan ne beklenir. 

Lü5yen, sözüne devam ediyor- · sonunda: Orhan Yazıcıoğlu 
du: ı ?ı-ltiddei l~tıda mündericatını tek-

- Yalnız yüzba$t, hakikati ni· rarla müddeaaleyhln kızına nafak.ı dU.,erek öldU 

Sahip ve Ba.şmu?la:rtrl 
JS lLMIETTlN N .\l'J P 
Neşr ya.t Direktörü 

Şt:KRtl SAfühOGLU 
Basıldığı yer: 

VATA-'1 l\IATBAASl 

t~tanbul \ıdiye l'! ncl llukuk l\lah-
1 

.rıtıcı ... ıd ~·u: 1 

l.Jo,ya :;o. 910/ 502 

1 

1; Utidci · l\.lehmet 

?\lUddelaleyh: Nair.:e, Edirneltapı 

Sul "anhan1am Hasa.;•htlıteyin sokak 1 
:.:o. 10 da lkamelgAht ıneçhul. 

?t.!Uddei ~tehmet tarnfınaan mUd-
:cialeyh Natn1e a'.eylı~ne açI!a.n iht:ır 

--ası .çın ml.d ... '-:aieyhin 17,'0/ 911 

.ı şamba gUı:ıU saa~ ı 10) da mahke· 
• ..:n1;zde hazır bulunması lüzumJ 
lnen teb:lğ edllmcsi Uz.erine muma
~ yhin o gUn gelmemesi veya bir ve· 
J göndermemesine mebni hakkında 
yap kararı ittıhaz olunmuş ve im

. kılınan bu karara a:t ihbarname-
~n bir nüshası da mahkeme divan-

. .ı.nesine asılmış ve keyfiyetin on beş 
;Un müddetle UAnı lçln tahkikatın 

/ 11/941 çarşamba günü saat 9,30 a 
nrakılmış olduğu tebliğ yerine geç 

ek üzere UArı olunur. 
şanlıma anlatmak lı1zım. Kendisini oıa.rcı.k \·erdiği yüz doksan dört lira· ı İlhan adında 6 yaşında bir çocuı. 
bekliyoruz, Şimdi nerede ise gelir. nın masarıfi muhakeme ile birlikte· evvelki gün, Fatihte, oturdukları 

Sizi birbirinize takdim ederim mUddeaaleyh Cevdetten ta.hs!lini ta- Taş hanın dördilncü katından aşağı 
Ket~miyetine itimat edebilirsiniz. lep eylemesine ve mUddeaaleyhin ika dUşmtiş, muhtelif yerlerinden ağır 
Kefili de benim... Hizmetçimi~ nıetgllhının meçhuliyetine binaen teb surette yaralanarak HasekJ ha.ata.ha

Ramazanda, iftarda, seyahatlerde, sporıarda, düğün ve ni5an ce. 
mlyetlerJnde muhakkak 

\''iktorin de çok sadık bir kadındır llgat ve gıyap kararı ilAnen yapıldı- nesine kaldırılmıştı. 
N:.m'.ı Kays~rLi 

~ 'rkiye c.:.mhariyetı 

Zrraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888- - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

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

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor 

=:raaP Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru1' hesa~ 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık G,000 Ura 

, .. seo .. z,ooo • ızo .. " • 4,800 • 
4 » 250 » 1,091 • 

40 • 106 ,. 4,000 » 16t » Z8 • 8,ZOO • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşalı dilşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasll• 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylQ.l, 

11 Birincilı:Anunda çekilecektir. 

1 

Susmasını da bilir. Ağzı pektir. · ğı halde mahkemeye gelmediği gibi Çocuk dün sabah hastahanede öl· 
Bu sırada Viktorin, salonun ka. bir itirazda da bulunmadığından "e müş, cesedi muayene eden adliye 

pısını araladı! Lüsyene seslendi: müddetn:n davasını isb&t zımnında doktoru de!nlne ruhsat vermi.IJtir. 
Apikoğlu 

TÜRK SUCUKLARINI 
ÇIGIR KİTABEVİ 

,...•Kimyager -alil 

Biraz gelir misiniz, madma. irae ve ikame eylediği ,ı:ıahidin şeha- o--
1.el. . delinden sabit olan müddeinin alaca.- ZAYİ 

- Sen gel buraya Viktorin... ğı yüz dokaan dört liranın masarifi 
Yüzba~ı. size çok iyi yürekli ve muha~eme ile birlikte mUddeaaleyh 
namu..qJu bir kadın takdim Cevdetten bittahaıı müddeiye itasına 
eniyorum. Bizim için kendinj ateşe ten1yizl kabıl olmak üzere 27 /8/941 

tarihinde mUddeaaleyhin gıyabında 

olan verilen hükmUn hulAsasıdır. 
at.maktan eekinmez. 

Serbest söylemeye alışkın 

--------

44 üncü ilkokuldan aldıfım 436 
numaralı şehadelnamem kaybol
muştur. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Faiz Çınar kızı 1928 doğumlu 
HilU Çınar 

TER C ı B 1 D i N 1 z. Sıhhi yapış ve imaliib 

ı:l)sterilen dikkat ve itina ve terkibindeki baharatı ve sofuk hav; 
depolannda muhafaza edilen sucuk:larunız emsalsiz bir gıdadır. 

Heryerde arayınız. Taklitlerinden sakınınız. 
Depo: İstanbul Bahkpazarı Taşc;ılar No. 26 - Tel: ıi340 

l\L KAMRAN ARDAKOÇ 

Ankara caddesi No. 1~3 

Aradılınız bütün eski ve yen! 

kitapları, mektep kitaplarını. 

haritaları, tarlhl eserleri bu 
kütiiphanede bulabilirsiniz. 

Hüsam~ffin T:rıar. 
lDRAR TAHLİLi 12~ KURUŞ 

B!lfimum talılililt, 

Eminönü Em1ılk ve Eytam bflll 
kası ~ısında tzzetbey ııawn· 

da ikinci kat N o. 6 -Kraliçe; titrek bır se$le: 
- ~izi, ded , kral namına kabul e

Jıyorum. Oturunuz konufalım. 

demkı va.ad buyuruyorsunuz ve söz 
veriyorsunuz, plAnları size takdun 
etmeğe hazırım 

f stiklal - En Son Havô.dis'in Aşk, Cinaget ve ."vl:zc!!.-.l T e'ri.'<.:zsı : 48 içlndes1nı. ihtarını hatırladı. Kapıya doğru yürüdü. Ta!11 d'' 
I' Kralın yalan söylediğini, sözün. şarı çıkacağt sırada, içeri bir kadıl1 

Anrtko, oturmadı, ayakta durdu. 
\·e büyük bir hürmetle dedt ki: 

Kral hazretleri, bizzat kabul bu 
yuraca.klarını mektuplarında yaz. 
nuşlardı. 

- Evet namusum Uzerine söz ve·· 
rlyorum, Mankozi serbest kalacak_ 
tır, 

Anriko rahat bir nefes aldı. Kra. 
liçenin l\1ankozinin serbest bırakı
lacagını söylemesi onu çok sevin· 

1 1 N T 1 K A M 1 

de durmayıp kendisini tevkif etti. girdi. Anriko bir kenara çekil0.~ 

' 

recejini anladı. Kraliçe, •tehlike yol verdi, Kadının kucağında bl" 
içindesin!• demekle bunu kasdedi. de çocuk vardı. Kadın kraliçe)'' 

~ yordu. Demek kendisine ihanet e- doğru yürürken: 
--------------------------------------------' dilmlşti. Bu hiyanetliği yapan da - Bir türlü uyumadı, dedi. Si;e • 

- Biraz meşgul. .. Beni vekil etl'. 
Yok. a benlnıle konu.şrnak istemiyor dirmişti. ~ 

musunuz? General Kastet Fi veri tonun vil· 

gitti, kılıç hedefini bulamadı, An- \ 
riko bundan istifade ederek kralın 
üzerine atıldı ve kılıcını elinden 
aldı. 

Kraı:.çe, bu sözleri söylerken, 'eh- !Asından aldığı plllnlarla Yuvaki- Kral şaşırdı, aptallar gibi Anri
me yazdığı mektubu kraliçeye U· konun yüzüne bakmağa başladı. O 
zattı. Kraliçe köğıtları alırken ya- zaman Anirko alaylı bir lisanla: 

vet kaynaşan bir gö:z:ie Anrıkoya 

baktı. Rei3, kraLçerun insan çeken, 
bliyUleyen bakış:!arile sarhoş oldu. Ve 
Mi.isinin gözleri birbirinin tç;nde ba_ 
~,ldı. 

Anriko hünnetkA.r bir .sesle: 

- Emirlerınızi beki•yorum haşmet 
n1eap: dedi. 

_ Yazdıklarınız doğı:u ise, arka
daşına Ma.nkozı hemen serbest bı

raklacak~ır. 

Anrtko gunı.rla başını kaldırdı \"e 
bir ar.ılan gibi kUkrcdı: 

~ Ben asıa yalar. sôylen1em 1 Böy ~ 
Je küçüklUklere tenezzül etmem. )-ht.· 

vaşça şu söı.leri söyledi· _ Raşmetmeapl dedi, Siz sözü-
- Tehlike içindesin. Dikkat et nüzde durmadınız, fakat ben sizin 

ve ihtiyatlı davran! gibi olmıyacağım, kilçülmiyecc. 
Reis, henüz bu sözlerin mAnası- gım. Saraydan gicL rken, hiçbir 

nı düşünmeğe vakit bulamadı, kral ·ey yapmıyacağınıa dair vicdanı
meydana çıkarak: • 'ma karşı verdiğim sözü tutacağım. 

- Anirko, dedi. Sakın kımılda- Benim sözüm, sizin vadinizden 
nayım deme. Bir harekette bulu. muhakkak ki daha mukaddestir. 
nursan kalanı ayaklarımın altında Hayatınız elimde olduğu halde, 
patlatırım. Ve sözleri bitirince, bana karşı yaptığınız. muamelenin 
kılıcını çekerek Anrikoya hücum karşıh&ını ayr.l şekilde vcrmlye
etti. Fakat, eşkıya reisi, ufak bir ceğim. 

hareketle sa~a dôndü, hamle boşa SözUnü bitirince, yerden kralın 

Çeviren: 

S. Ç .. p:ın:J}!.ı 

kılıcını aldı, ucunu duvara dayadı, 
ve kuvvetli bükerek kırdı. 

Kralın .yüzU sapsarı oldu. Hid
delinden ve utancından son derece 
asabilcşmişli. Bir aralık yaverleri. 

ni, hizmetçilerini çağırmak, salo. 
nu askerle doldurup Anrikoyu tut 
utrmak istedi. Fakat, Anrikonun 
bu harekete mAni olacağını düşü. 
nerek vazgeçti. Esasen buna da 
lüzum yoktu. Çünkü yaverlerine 
ve askerlere emir vermişti. Reis, 
salondan çıkar ç1kmaz üzerine çul
lanacaklar, ya diri tutacaklar, oı. 

1 Öl 1 d . bizzat kraldı. istedi. Hırçınlaştı da getirrtıtlt mazsa · dürecek er . ı. 
Kral Anrikoya döndü: Kendisini nasıl müdafaa ede· mecbur oldum. . ı:-
- Artık gidebilirsin, dedi, Ser- cek, bu berzahtan nasıl kurtula. Çocuk kraliçeyi görünce sevıo 

bestsin. caktı? Hemen bir karar vermek IA.- le haykırdı: 
- Ya Mankozl? O ne olacak zımdı, çünkü, kral artık odadan - Anne .. , Senin koynunda ııl'tl 

haşmetmeap! Plftnlarla mektubu çıkmasını söylemişti. Ve pusu da mak istıyorwn. .~ 
onu tahliye etmek şartile verece- muhakkak dışarda kurulmu.ştu. Anrikonun kafasında bir şirtış~ı· 
jimi söylemiş, efendimiz de buna Yakalamak veya öldürmek için çaktı. Şeytani bir fikir geldi si<' ıı· 

tu na. Bu işi yaparsa ancak bU $,, 
muvafakat buyurmuş nuz. kendisini bekliyorlardı. retle hayatını kurtarabileceğl11~ 

- Emir verdim, onu da bıraka. Hatırına bir çare gelmiyordu. hükmetti. Ve hemen aklına gcıe,. 
caklar. Aşağıda buluşur, beraber Gelse de ne olacaktı? Tek başına fikrin tatbikına geçti, gelen 1' ıı· 
gidersiniz. ne yapabilirdi? üstünde küçük bir dının üzerine atılarak çocuğu kil' 

Anriko, kralın önünde hürmetle bıçaktan başka bir silcih ta yoktu. cağından aldı. Sonra sol ehle ~e 
eğildikten sonra kraliçeye dpğru Mahvolmuş demekti. Mukave- çuğu havaya kaldırdı, sağ clil• 1 ~ gitti, ona arzı tazimat etti, Başını metın imkansız olduğuna kanaat bıçağını göğsüne da)'lyarak kt11 

kaldırdığı zaman, kraliçenin hara- getirmekle beraber, şayet bir hü· ı· döndü: . 
retli ve muhabbetli bir gözle ken- cuma_ uğrarsa, küçük bıçağile, son - Affedersiniz ha5metmca~! 0::. 
disine bak lığını gördü. nefesıne kadar boğuşmağa, hLicum ı di, Vaziyet bana şüpheli görıJrtd 11 

Bu bakış karşısında, kraliçenin edenlere karşı koymaga karar ver Sizin sözünüzde durmıyacağın', 
deminki sö•lerl odik!Gı tel, tehlike di. (Devanu .,-r 
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