
111 il 

1 1 

·24 2 iaci Teş. Paz arta i 19ıil 

•• ..d. 

f f ç 
ıci rehane i 

~itatpa~a caJdc:-ıi 1'o. l 

AY D f N 

FIATI 3 t(URUŞ 

....... ~~~~--..... ~--111!""'--~~~~--------.... ----------------..... ~~--...... ----~~~"!'!!"'!"""!"!'!~--'l!!!!!!!m!l~~._. ... """""' ......... ~!'!!l!!!ll!!!l!l!!!!ll!!!!!l!!!!"!!!!!!!!l!!!!!ll .. 
ıt Sayı 106 Pazardan Başka HergUn Çıkar 'Siyasi Gazete 
~ ..._~lliılıiiiiiiiıiiiiiiiiiıilıillı·mswjijlliii ....... ~-?~FWiiioo...._~iiiiiiiiiiiii--..._-...._ ____ _..._.._._~.._"""'""oiiiiiiiiiiiıııiiii-.. ... iiiııiıiiilllİllli-...-.....0 ........ ....0••-----

Yıl 1 

~ 

intihap kanunu 
dBUiliUOr mu? 

llükunıet mt\bnş inlibap 
haııunundt\ ba~ı drği,iK.
likler Vl\pllmasıııı karar 
1 • I.:! 1"ınlerin a~tırmı~tıl' . uf'Ç .. 

hir dertıceli olınası uze. 
tinde iııcelemeler yapıl-

~ ll:ıakta oldugnrın lı•b~r ll-
lıyoruz. Büyiik ıllet 
h 1. · 1• ı 111ek üzerf' 
<IJ..t1c blll6 YM 
l · 'ttiıtimiz ıaıırlt,uclıgını ışı fi-

t>,, • • kııııuno kalıul 
hlU S..,~lIIl b'' 

-~ l!clilir~e, bıındı.rı oyl_e 
İ tılii ıı t~lı ı bi 11an i ad~ verı. 

t len ikinı•i minıtt·lııp a.ra-
1 CıJa.r ortava girtul•den. 
~ llıill~t k~ııdi •ekiJleriui 
•! 411g r nd ıın dogroya k eudisi 

J" ~Çecektir. 
1 

~ NAZlLLI o, 
1
,• laıma ı abrikasında 

,ı 

:t~f uınaın 
Diin paznr oldıı~u için 

İ. Çtkınnılı k. Bu stıbeple bn 
t,~alı lıabtıri bugün Vt>-r. 

"1e\( mecbadyetiııde kal-
ıt dı~. 
.~ 't angının ancak pamuk 
f depolar kıiilmında old~· 

lt.tnu ugrendik . Türk mıl
tı· ... · ı k kuT veti-
"ın .raratıcı ı . 

I· 

~j... 1 .. ~ k bir e!'ert ve •• ınyu .. .. 
llııun iınau biitiiıılüguı.un 
~:\bh ahideıi o:ı1n fsbri· 
~'ınızın kurtu luşile te

'~lli bu 1 uvornz. 
• h b" \"angınııı çıkıs Re e ı 

~e zarar miktarı hakkın
da en c.logro malı.iınat ye

tehilınek jçin yapıl~c.a~ 
t'hkikatın n6ticeıuoını 
b,kliyoruz. 

Sovuet tebllii 
Moskova 23 ( a.a.) -

~lııharelı~ler bütiia cephe 
b . t' '>yııııc·ıı <levam etmış ır. 

ç,tpı~mtdar Volokolırnıık, 
l_ıill ve Don iizı•rinde 
~l)stof ta bi llıa5sa şıJdetli 
ı:ııtıla,tur. Dfüıman bt'f 
t, ' . . n· YJaro ksybetmıştır. ı· 

~iın kaybımı• iki tayy
'tedir . 

Alman resmi tebliği 
R~rı:n 2:3 ( :ı a. ) -

Alnıaıı tı·hlıgı: 

Dogu ctıplımıinde yeııi 

t ..ı arru~ mu rnt'fıak ı p~tleı i 
t:lde edilmiştir. 

lugiltere etıafıııdaki 

Sovyetler 
ı\luntazanıeıı 

çtıldliyorlar. 

Mo·dw "a 22 (a. a..) -
Tıu <ıjaı:srnın MoskoT'a 

ya l;ar~ı ~·oni a lman 
sularda orta toıı ı Hiıoluk 

ik.i ticaret g~ınisi dün 

gece bombalarla t'idıli 

lıa~ara ngıatı lıı ı~tır. Hu 

gf\mi t1rdun hir s ııiıı hnt
mış olmaııı mulıtem elılir. 

üün<lüz lsloç\a uııdııı-trı 
ttı11iılnrino hıt ..: k aca ha ' a 

taarr ıı.z u ııu :ııılataıı lıi r ı~ı 

ırr:ıfıııda ı-()r!e clonili vor. 
""" " .. . 

• 
tı.arro~ arı ~ :ıpılrnı~ tır. 

Dön gece irıgıJtorı>ui o 
connp dogu ıinınn lıuı 

m n va ffakıyt"tJ" bom lm ':rn
mııp ır. Siwali Aıuerika

d'l almaıı, iıalpııı tt~kil · 

Jeri ('enup do~uılıuı guleıı 

ingılız kn•vtHlnirıtı kar~ı 

yavııkları Zıtt't'fl İ m u lı )\ • 

rebtıler e·rnasında ( 260 ) 
tau fazl taıık \·e iki ii7.· 

i<adarcla ba~ka zıhlı arnha 

tahrip etmi:;- lordi r . Tolı· 

ruk erpbetıin i yıır ıu :ı k 

için tobrnk g:ırni:t.:or mıun 

tankların yardımı il~ 

yaphfı ku"Ç"Çet li teş~hh· 

üsler mrha:<aracı italy:ı n 

k.av~etleri larat'ıııdan ta· 

rd~dilmiştir. ~ıddetli lıa 

va mah:tl'ebeaiııd,. diişwau 

25 ta,· rartt kavbet ııı i~tir. . .. .,, ' 
Bir İngiliz Ü!'Riiı•o kar'ı 
yapılan llllva tfrnrrnzıında 
tayyareleride tahrip E•ılil

ıniştır. 

Ruslar Rostof un 
Ahnrlığını 

bildirme diler 

• 

Loııdr~ 23 ( a. n . ) -

Ruıyada. yeni Alrııa.n 
hllmle~iııio bazı muvııf· 
fakiyellttr tc ıro iıı "tt lti 
aıı laşı lıyor, Bnıııı ıı la ho

ra hel· ı u1:1!ar aı;kt\ri fill'l· 1 

liyet tekrar b:l~la ıl ığı za 1 

rnan :...luıa ı, lar tıırat'. u d· o 
,.1,. g~\ıirilou ld)yft•riıı soı ı· 

raJau ge 1 i alı nı ı~ırıı lııı· 

d; rıyor.a r. Alııuı.u r H.o~

tof un vıpteıl'I i •i i ı fi ı ı 

ecliy••rl~ r fak .t. rn~ ı.;..ah 

filleri bu h:L eri · lıen üz 

Alıuaıılar mulıarelı6p~ 

hir ı;ok i lı t iyat la rln he a 

h er hiıyiik ıui ktarıla tllnk 

:-iirııyorl aı" Hor ta raıftn 

kxulı ıı ulı ırelı "ler Ctlr) llll 

etmokıeılir. ı\lrnanlar 

veıd ıldeı i agır kayıplara 

ı·ııgnıe.ı l\lo~~ ovanrn aua 
yohnıa doğru bir geçit 
ac;nrnga ç& lı ~ıyorlar Af ü
tııııd lı t. ~ es1mlt!nfo ııovp t 
kıtaları ı.ıdctc·e füıtiin ılil~

urn ııa topr:ık hırakıırak 

ıuti;r,ırıı i çi ııtl e ıııiidııfaa. 

hatla rımı çekılmi~lerdır 

V YGANT 

azledildi 
Loııdra 2:1 ( a. a . ) 

Vişi i Jo ~ık1 ınüuastıbtttte 

o lan ın:.lıfiılerıle Vey
gaııdrn alınını hiiyük el· 
çi~i ahets tanıfınd o ve

ri tt u 24 ~a at miihletli 

bir oltunaıoın ii~ er iııe 

a ;t;)edi ldigi bildiriliyor. 

İngilizl r 
Bardiyaya girdiler .. 

Kalıinı ~ 3 ( a. a . ) -
Rtısmeu hiltlirildı~iul' gö

re lııgili;r, kıta.lan llıH

<liva 'n isl!al tıtıui-ılerdir . • .. ,_ 1ı 

Sovyetler 
Finler arasında 

ı\i ütareke yok 

H • Js 'ııl i - Fin ha-

lwr M hıiıosu hi ldiriyor: 

l teyit etmemi~l~rtlir; .. 

l 11Vf ç ı a~ın ı -re h~~ l~ » 

nı• n lı k. t' enlel. i gıız~tı:ıı .. r 
l:'ı . ' . lıİl' t ~ i k .A l.Jlttl i l 

lın u Jt tlı ı i aıarsııı ~ll 1 ı r 

Su y t hı •ii?i Eirı lırn•li
) an utırcı c.i y.qu'ıuakttı 

old u'ğnrıa dair haberler 

ı yaymışlardır. 

ıımanıar sovuat 
cephesinde delik 

Açamadılar 
Kolki~ef 23 ( a a ) -

Ot-pl.ıotlen alınan ıon lıa
ht;ı ine göre Moıkovaya 

kartı ikı giın evvel ba•
Jay"n Te lıı~tan evvel 
twıı ümitsiz bir gayret 
olarak gc)züken yeni al
maıı taarruzu ros DJüda
faalllnnı yarnıaga muvaf
fak olıtmamış ve alınan

Jara az toprak kazandır· 

ıuı~tır. Tıltı aja.usı şöyle 
diyor: 

Moskova uzaklarında 

çeetiu ve kanlı muhare
beler de\.·am etmektedir. 

Moıoıko\"a eıtı afıntlHki tar · 

lal•r \ ' 6 binl~rce A iman 
cetıf'di ve tahrih edilen 

tank ve zıılılı arrbalula 
dohıdur. 

Düt;ıman ta1ak itibariJe 
acltıt iistünlügüoo malik 
buluııınakla beraber Al
manlar delik açınağl\ mu
vaffak: alamıyorlar. 

Sırbistanda 
Çata muharıbelıri 

Sofya 23 ( a. a . ) -

Belgradtan bildirildigine 
göro ıırp hükumet ku•
Tetleri temizleme hare-

katına devam etmektedir. 
Üç gün ~üren şiddetli 

mubareb~lerd~n sonra hü
kumt>t kıtaları Sava, Tu-
na, Morava Beligrad 

mnrabbaını çetelerden 
temizlt1miştir. Bu çarpı•· 
ınııılarda ıso asi öldürül
müş ve 70 aıi de eıir 

alınmı,tır. 
- -

Bay Doktor Ş'ldi Gir
ay'ın «lıaata.lıklar hak
kınd" yeni ve eıki inti

ba'lar> ba,lıklı yazısına 

gelecek nüshalarımızda 

devam edeceğimizi bil• 
diririz. 

Güle Methiye 

Yazan: N. R. 

Gül!. Ben seni, ne zaman görsem, uzun 
bir lıasretten sonra kavuşmanın !zeyecamle se
virıirim, yakından göriip yüregimi yaralama
mak için seni yakama takmak, soldurmak 
istemem. 

Seni dalında huşu ila seyretmek, günahı 

koparanlarm olmak şartile, süslediğin vazonda 
koklamak isterim. 

Oiil!. Seni benim sevdiğim kadar (hayır, 
/ıayır, Bu. kelime her şey için kullanılıyor) 
seni, benim korumak, seni gözümden da/ıi 
kıskanmak isteğim kadar özden bir duygu 
ile sana bakacak başka bir gözün bulunaca
ğtnı /ıayalinden bile geçirme. 

Çünkü ben seni, kayıtsız, şartsız dikeninle 
benimsiyorum , o kadar benimsiyorum ki, Bül
bii.l gibi cefa dikenini bağrıma batırmağa 
katlanarak. 

Güt!. Rengfııiız ba":!rıtı prmbe kızt!, baz.w 
sarı kızıl ve bazan turuncu al oluşu ![Özümde 
dc;t:l, asluım luztl oluşa gö11lümiiız derinlikle
rindedir, yüreğimde heyecandır, gözümde ışık-

- · Devamı 1&hife 2 de 
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Sayfa 2 

Küçlik HikAye 

ŞAKA DERKEN 
Yazan: A. ERDiK 

- Geçen niishadan devam -

Korkuyormuş g ibi bir 
türlü so ırn lmak istemiyor . 
Ahbaplara hi!e zor gö· 
tiirüyoruz, <llye g iilınesini 

tutamayoı tin, 

Necdet ayakta <luL·a
maz olmn~tu, içinde bir 
nefes darhgı vardı. He
men bir sırndl\ lyeye k en
dini bırakıvcıdi , 110 ra 
dü~tındii· Ne oluyordn. 
Gayri m ede ni bir insan 
vaziyet ine giriyoı do. lra
deRini pık lıı <l ı , )'Uarunu 
toplamug ı;ıı lı,t ı, benli
ğine tıahip o lnı aga uğraş

tı. Artık o da g ii liiyol' ve 

onlar ~ibj ne.elenmek is 

teyordu. Ba aralık: 

- Her halde maznr 
~öriiliir. Bizi m g"hi bü
yük şeb irl erıi Pn u1:\klıır

da kal 1111 ~' t> ile toph.rı tı · 
larını unu tmuş, hemen 
hemen tek ha~ına bulu
nan, yalnız i.,ile me.aul 
olan insanlar ~öbhewizki 
bu hale düter ler . Ne ya· 
pıılım 7.ııman vo muhit 

inııa.nı istediği ~ ekle so
.lrnyor. Faka t her halde 
sizi rahatımı; et tim, güzel 

Ahrnıin i zo ıu:ıni oldum. 
diyebilm işti . Bn zaman 
genç misa fı rlorderı . 

etmiş olma.klığımızdao 

korkuyoruz. BiUUdı çok 
memnu ıı olduk sözlerini 

i~itti. 

N ecdetin kardaşı du-
ra.mayup ayağa kalktı • 
Aynanın yanına g(\lerek: 

- Haydı Ayıen, par
ça. yanın kalmıştı Şunu 

baıtan ba, ' aya l ımıla öyla 
bitirel im Ona bayılıyo

rum. Dıyti riclldıt. bu • 
Jundıı. 

A yten hiç itiraz etme
den uysal hir hal ile pi
yanoya yaklaştı. Şimdi 

ine~ parınakl11rı ı uşlar 

tizerioch' dol ıı ~ıyordu. 

Necd~t bir tiirhi mu
lıa.kernesirıi toplıtyaınıyoı·, 

h hii lıalıne gelemiyordu. 
FursR.t buldnkç·\ Ayhııe 

bakarnk: 
- Allah, Allah, nasıl 

olu r, bu kabilmil yanlış 

görüyorum diıcm. dt-til. 
T a ken d i~i, hu bir ett)ri 

ttı11adüfuı ii d iir, nedir. Ner

den n er eye, dtımek şimdi 
Ay ten le hera b~r otoro
yoru.z. H enıd., biç ya ban-
01 tleği 1 gi hi , bizim 
av de . 

Deyip düşiirıüyorrlu • 

'ÇO gine bay et içinJfl, 

FakRl o lııç bana 

- E11tag fnrtıllalı , . ı . tt bonz mi ) o r .Nu kadar 
miinaRehet, BLr.i r a lıat s1z 1 souk karılı beui sanki 

(Halkın Dili) 

yeni tanıyor gibi veya 
hiç teklifıiz gibi hareket 
ediyor. Hak ikaten kl.zlar 
erkeklndeo dalı ıı se rb • .ıt 

ve daba açık diye kt>n ıli· 

nin htr husuıta biraz 
geri olduganu hi" edi
yordu. 

Nledt't bu Zihh. yor
gunloıto ilo t1zilirken , 

güz" 1 Te ölınPz olan par
çıtla.r Ayteıı iıı bal'lsas kal

binin att şi ve temiz gö 
nlüaün beycanı ile kuı
şarak piyanoda terennüm 
ediliyordu. 1 usan ruh 
musi~iye ne kadar haglı 

idi. 
Vakıı hir lıayıi geçmi~, 

güneş gurubt:twişti . \1 ti 
ıafirler birden k : lktıla: 

- Artık müsadenizle, 

g,.9 kaldık . Evdekiler 
kPpıya çıkmı,lar bizi 
bek l ~yorlardır dflyerek 
J.apıya g ıl mi,14-'rdi. Eller 
ııkı l dıktıuı ı:ıo ı ıra kt\rar
makta olaıı lı ı 0 vtt11111 içe · 
rieinc k:irış ı1rı; k bir lııt

yal g; 'ı i uzaklaşııp git · 
tiler. 

Şimdi evde üç ki•i 
Tardı. Nttcıtet, kardve~ı. 
annesi, Necdeıi yakala- • 
dılu. 

- n .. mek biz durma 
mış elaak h.ıb,.r hile ver
m~yecek11in ha, ıl · ye kah
kahaya bftş'adı l ar ve hu , 
memnuııiyttleri C'iddi idi. 

Necdet çok ~e9meden 
ögrendi l.i; Aytr:n karda
ş ı ııın ıki üç ~""elik ar
}.a l11şı inı1~. B •ı ırnreıle 

N <' .ı eti •o gn·a tı cu ta~ıı

yormu~ O gıın kardaşına, 

Necdet iziıılı 

vapurda nasıl 

gıı liı k en 
k aı 1o1•l:1ı-;tı . , 

klarmı, ı ı ·• sı ' ta•ı ıı;!t. 1 . la

rıraı ve vonl ık l h i ka. H ı, 

bn karara trngel hiç hır 
şey o~mıdığını yalnız 

annesiae bıırıu açmak 
için bir ~ıra bekleyece
ğini, hepbiııi ıuıl ıi!mt~ tı. 

Halbuki .Xı cıl tt t. hun:\ 
dair küç iik bı r ş .. y Kız 

dırma1Pag· ı c; d ı~ ıııı ;, şii 

bheı1iz far.nn ıla o 'dnlar 
deye üzü lm il~ ii 

Bir aralık s. · ıı ı-ıı o ı . un 

omuzundan t u ı ıuu ' ve 

dem ~ti: 

2 inci teşrin 

d~ bir soıın olur. Hu ıı dıı11 

Ronra ıonıle bi ı- tH" ımfıilıİ 
olı-('a Rlfl. ~t>c l a i lt' lıİ1 
ı;oU rn ko ıııı~mn~ nı ço· 
ktıuı kara.r l aştırmı~tık · 
Beni dinleyeceğinden fe 
kırmayacağından , ıeııill 
gelmeni bekleyordnk ... 

.Xecdetin h ir ayı dol• 
mu~ geriyo ıfoıınyonlllı 
Fakat, ni~aıı lı o l arıtlV 

Dnrmadan kendini ıor· 

layor, 
- Bu nasıl bir te~•· 

diif, ınnammndan fa r k"ıı ~I 
el •) fi ıı~~eleniyor Te gii· 

- H ıı ıı l aı r ab ' i d ıı- ıığ

luuı Al ıfU hoy l11 ya :ıt · 

wış· Yalıı ı z l ı~rn lrnr hRI 

l ii yu rılu. ~l\ 
A.. Erdik 

------- --------------~ 
ı 

- ~~ lı f11 1 d t ıı d t~nı m 
fır, dalga dalga kızdlığm, alev alev yatıatı ~~k 

ruluınuuı ateşidir. tu ır 
Bu kızıllık halla en iyi hisleri duyurur, 

betıi cemi yetime da!ıa cok yakmlaştırır, se!Zİll , 6 

kızıllığınla ben hayale dalarım. ha 
Şimdi, bir gelecell icitı, düşmanla boğuşan 'lt 

erin, kızıl giiller gibi kanayarı yarasını, bom- Gt 
ba yağmura altmda lwlaıı bir yurt parçasm
da, kaybettiği yavrusu içirı senitı bağrındaki 
sabah çiğleri gibi yaşlar döken anayı ( Oü
cenmemeni diliyorum) senin rsngindtn da/ıa 
güzel al bayrağuu ve şerefli yurduna karlar, 
boralar ve fırtmalar içinde bekliyen yiğit 

Melunetleri ta!zayyül ediyorum. 
Kendi Ju ndime 
- Ne olaca!?. bunlar ... diye soruyor ve, 

bütün bu lıayallerimirı teselli, jeralılık veren 
cevaplarmı, Kızılayuı ve Yardım ~tvenler ce
miyetinitı temiz varltğmda buluyorum. 

Sayın yurtdaşl 
Kızılnya ve Yardım sevenler cemiyetine yar

dunlannuza, gönül balıçemizi,manevl lıazzm kızıl 
gülleri ile süslemiş, Vatan ve Ulus borcumu
zu ödemiş olacağız. 

N. R. ----- __________ _.,., 
- ~ecdet ugl uml .. ~n- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

neni unut artık .• O öldü. 

Ebediyeıı öldü. diorom. 

- (!] 1 
aeni hekliyen ~en ve w~· 

Za:rallı yavruc nk bir~ey 
sormaga cesare\ odemiyor 

ve yanımdan uzakl~ş ı rken 

hıçkırıklarla küçük o
muzlarrnın sar:-.ıldığını 

görüyorum .. 

E•lat a uneRine ağlıyor. 

B!lba yıkılan yuvasına; 

kaybolan nandetıne ve sö
nen iıtikbali rıe ağlıyor .. 

'l. 
( . .. ) ye geldikten on 

gün sou!'a Perilıandan bir 

mektap aldtm Şöyle ya
zıyordu: 

-rr . ' u mıt. .. 

, Şimdi sen heııdfm çök 
uzaklardasın. Gnnlerden 
Lnı aglıyoknm. Haıttayım 

Umit btm çok hastayım, 

Biiriik Hika.,e 
' 

- --- y 

• T efrika }, o . ( 2~) 

belki ölecAğim. Heni afft)t, 

Ben yüyi\k bir kıı.bahat 

işledim, itiraf ediyorum. 

BunR emin ol ki seni çıl

gınca ~e"dim V P. s11ni al 

dat ııı a.<lıın Ru MR ıdet ice

r islnde maz1yi ouuttom. 

Senin. koJlal'ina atıldık

tan sonra inan ki elime 

bir tek yabancı erkek eli 

dogmedi. 

Sen gittin, ne olnrdo, 

çocu~u hana bıraksaydın. 

Oııu da götiirdüo ; hak 

k ııı vardı, O, lauf!tl e a · 

tılmaga Jayık Te ahlokıız 

I 

A y 

bir ananın yanıııda kala

mazdı, değil m t f 

Ne yapalım Ümit; ka· 

dtir h<>ylfl i miş. t~terim 

ki ~en me:iut ol Qönki 

metıut olmaga layik te 

miz bir kalbe maliksin . 

Yalınız ıenden yalvarı 

rım; 

Ben ölürsem arkamdan 

bana IA.net okuma; ve 

Necdet an'l oPıirıdfln nefret . 
etmeıin . Qtiuki ben onn 

hiç bir sııneni r llf'IV6mı· 

cegi büyük bir sevgi ile 

VA 

sevdim .. Büy illtiiın .. 

Mektubumu o ııJugrııı 

zanıan yin1-1 ,.,ııdt•ıı bi ı 

ş~y iıtiyornm zırnııt"tuıı !. 

Beıı yıtlı. z ~"'ııiıı ~uıın 

bilweni ieıt~rım ki; .. 

Odamdan 1ç<ı ri ayH k 

baatığın giintlon, o ıı nını 

tMkettiğin do ı t hu\P• k 

be' ırnne z ;H"fı ıı cla. Perıhıın 

yalnız sana b.: glı k:d<l1. 

Ve bütün kalbıle o yalnız 

ıeni seçdi. 

Bone. iu_.11! • Ôuüude 

:o1 at gilzd gırnlerinde c 
ıııoil temiz kal b i rı . b<> 1~ ,. 
b i r ~~phe i le karnrm sı tı· 

M Ü og' esul ol mit; .. 

lum N'ecdeti mesut et!" 

P erih"" 

l'eriha.nın ayni ~ekiJJ' ~tı 
ki iki mektubuna ela kf!' 

şılık tek !'atır dahi r11
" 

ma.ı1ım. v~ birgiiıı oıııJ" 
()ldügii nü i'ittim. 

- De va mı var -


